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االفتتـاحيــة

قل لي 
كيف استدل على الطريق 

منذ ألف عام وحروب كثيرة 
ضّيعت أهلي وبيتي 

نسيت اسم الشجرة في احلديقة
وما يقوله الدوري للشتاء

لم اعد اذكر الكثير من حكاية جدتي 
وال ضحكات الصبيان في جرس املدرسة

لكن وجهي 
ظل يتألأل في النهر 

انظر تراني هناك
ضاحكا في عذوبة املياه 

الهيا في غفلة املكان
خلف  رعشة في براري اجلسد

علمني يا حمام
كيف أعود إلى أزقة الفرح الصباحي

استعيد رائحة النّب في ركوة جارتنا الساخنة 
استرد أحالما طمرتها حتت زيتونة هرمة 

كجدة من حنان احلكاية

على مقعد خشبي
تركت حرفني متعانقني كهرتني في ليلة باردة 

زّينت دفتري املدرسي 
بشفتني من عنب الشام

رّدني يا حمام
إلى أزّقة البلد 

إلى سيدة تسقي ورود الصباح
تالعب النسيم بني نهدين من حفيف ناعم في حقل قصب

أعدني صبيا يسابق ظلّه
يعتريه بعض من غضب إذا ما عبرت طائرة معادية سماء اجلنوب

أو صّدته فتاة مشيتها سيوف من لظى
أعدني صبيا يحفظ صورة النساء غيبا

يتهجى اسمه في صدورهن 
كلما باغتته أنثى بالعطر انكسر

مثلما ينكسر سيف في احتدام معركة
صيف حتت وطأة سحابة 

مهال يا حمام 
رّد إلي وجهي القدمي

الذي تركته معلقا عند العتبة 
منقوشا كوشم الريح في احلجر 

لم التفت مودعا خشية أن يرجعني الدمع 
أو يشطرني منديل أمي 

فهل جنوت أم خيل لي
عدوت أم تسمرت في ارض طفولتي

عند موقدة خجولة في خاصرة اللهب

مهال يا حمام
اعد إلي الينابيع التي صادقتني 

مشت خلفي مثل صغار احلمالن 
العصافير التي شاركتني ضحك التني وكسرة اخلبز القليل

تبعتني حتى آخر االستعارة 
علمتني أن الزرقة  ليس سقف السماء

أن الدمع ليس شرط البكاء 
إذا،

اعد إلي حموضة السماق في زنود اجلليليات 
حمرة الدراق في نهود العذارى 

علمني كيف أفّك عروة الورد في صدر صبية يغار منها نبيذ الرهبان
في ضحكتها نشيد وطني

حتت قميصها صيف أدبي
في أنحاء فتنتها تتكاثر احلقول 

اجلليليات يضاعفهن احلب واملطر
في جلودهم التي جرحتها النباتات الغريبة

نعومة صالة العصر
كالمهن جنوب من بالبل

فهل اعتلي مئذنة االشتياق وأنادي 
يا جليل

يا حيا على خير األمل
يا كتف اجلنوب 

يا نسيم الروح في الريح
وما تبقى من األنبياء في الزيتون

يا جليل 
أجنبتني جنوبية غالبت دهرها 
في قلبها اخضرار مراعي السماء

بني يديها أشواق الصبر وانحناءة أيوب
علمتها األيام ما لم تعلم

هب عليها ما يشبه املسك اإللهي
من ناحية الكرمل 

وضعفا  ع��ادة  ال��رج��ال  ي��واري��ه  خفرا  أورثتني  البالد”  “حليب  فأرضعتني 
حيال اجلليليات 

مهال يا حمام 
اعد إلي لكنتي اجلنوبية 

دبكة أبي تشد أزر األفراح 
ضحكته التي تشبه قنطرة البيت 

اعد إلي غناء احلصادين يبرد  شمس الظهيرة 
املواويل املعلقة على األشجار

أعدني عاشقا يظفر جنمتني وساقية في عمق امرأة من حبق وانتظار وثمار كثيرة 
يأتي باألنهار 

يأتي باألسرار 
يقرأ طالعه في كفني من تراب: اجليم جليل “الصاعدين إلى موتهم باسمني”، 
سياميان    جبالن  اجليم  باسمني”،  موتهم  إل��ى  “الصاعدين  جنوب  اجليم 

اجليم جبالن سماويان: جليالً جنوبي جنوب جليل 
اجليم جملة في جوف القلب: أول البكاء دمع... آخر البكاء قصيدة. 

*حورية درويش والدة الشاعر محمود درويش وما بني مزدوجني منه.

ب��ي��روت عنوانه:  ف��ي  ل��زاه��ي وه��ب��ي  ك��ت��اب ج��دي��د  ف��ي  القصيدة  ه��ذه  ستصدر 
“يعرفك مايكل أجنلو”.

* *  زاهي وهبة: أديب وكاتب وإعالمي لبناني.

وشم الريح في احلجر
إلى حورية درويش مهال يا حمام*

زاهي وهبي * *

الالءات واحدة واألسماء متغيرة

الباسمة  واملفاوضة  الرشيقة  السيدة  لفني،  وصعدت  اومل��رت  ه��وى 
دائما. ذهب املرتشي وبقي البرنامج وديعة مؤقتة بأيد أمينة؛ بيد لفني، 
فالالءات واحدة واألسماء متغيرة، وال تبديل وال تغيير، فاملطلوب جوالت 

وجوالت، وال مساومة، وال تفريط، وال تنازل!
اي  ال��ودي��ع��ة؛  لتسلم  ق��ادم��ة  أنها  تعلم  القادمة  والسيدة  شهور  منذ   
لذا  عنصري،  احاللي  استعماري  صهيوني  كمشروع  إسرائيل  برنامج 
سارعت مبكرا إلى التأكيد على هويتها، وعلى أن أي حل مع الفلسطينيني 
بل  فقط؛  أمريكا وإسرائيل احلاليني  أن يكون مقبوال، ال على حكام  يجب 
أيضا. ترى أي حل سيكون  أن يكون مقبوال على احلكام احملتملني  يجب 
سيكون  بالتأكيد  احملتملني؟  احلكام  من  باعتباره  ليبرمان  على  مقبوال 
علينا نحن الفلسطينيون انتظار دورة انتخابية جديدة، أو متني انتخابات 

مبكرة، أو رمبا املراهنة على رئيس أمريكي »متفهم« لقضيتنا.  
منذ أن طرح برنامج السلطة الوطنية في مطلع السبعينيات من القرن 
أو  نتائج  بحسب  خطاها  ترسم  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  املاضي  
توقعات نتائج االنتخابات اإلسرائيلية. للوهلة األولى يبدو األمر بديهيا، 
بحكم جدلية العالقة بني أطراف الصراع، ولكن األمر أصبح أكثر من عبثي، 
االنتخابات  في  واخلاسر  الفائز  بني  الفوارق  أن  إدراك  ظل  في  خصوصا 
منعدمة.  تكون  تكاد  الفلسطينية  الوطنية  احل��ق��وق  حيال  اإلسرائيلية 
وللدقة نقول أن الفوارق  تتبدى، إن وجدت حقيقة، في مستويات اإلنكار 
وليس في اإلنكار ذاته. فجميع األحزاب والقوى السياسية اإلسرائيلية، 
بيمينها ويسارها، مبتدينيها وعلمانييها، كلها تردد الالءات ذاتها: ال حلق 
العودة، ال للتنازل عن القدس، ال للعودة إلى حدود 1967، ال لدولة كاملة 
املوضوع  أن  القول  املرء صعوبة في  السيادة. وبتدقيق برامجها، ال يجد 
بل  احل��ق��وق،  منح  ب��اجت��اه  ال  انتخابية  م��زاي��دة  م��وض��وع  ه��و  الفلسطيني 

باجتاه منع احلقوق وإحكام السيطرة اإلسرائيلية.  
إلى  يتسرب  اخ��ذ  األمريكيني  املرشحني  برنامج  أن  ه��ذا،  م��ن  االن��ك��ى 
أصبح  أن  إلى  بيروت  حرب  بعد  ما  منذ  الفلسطينية  السياسية  العقلية 
األمريكية،  االنتخابات  بنتيجة  رهنا  الفلسطيني  السياسي   البرنامج 
وبتوجهات الرئيس القادم. وبعد جتربة املفاوض الفلسطيني مع الرئيس 
الرئيس؛  لذات  الثانية  ال��دورة  املراهنة على  إلى حد  األمر  كلنتون، وصل 
اجناز  السياسية،  الواقعية  بحسب  العملية،  الناحية  من  يعقل  ال  حيث 

احلل في دورة رئاسية واحدة!
للقاصي  ومفهوم  جيدا  مقروء  الفلسطيني  اجلانب  وانقسام  ضعف 
أيضا،  أسبابه  ومفهومة  النظير  منقطع  العربي  اجلانب  وعجز  والداني، 
االستفراد  أم��ام  سياسيا  وتراجعه  ب��ل  ال  األوروب����ي،  اجل��ان��ب  وم��راوح��ة 
اإلسرائيلية  الغطرسة  أم��ام  املتحدة  األمم  ورهافة  جليا،  بات  األمريكي، 
اإلص��رار على  إطالقا  ما هو غير مفهوم  واألمريكية أصبحت سبرا، ولكن 
ماال  إلى  استمرارها  إسرائيل منها سوى  املضي في عملية سالم ال يعني 

نهاية.
 إسرائيل يوميا تعمل على مشروعها االستعماري االحاللي العنصري، 
ووسائلها.  أدوات��ه��ا  تخفي  أن  محاولة،  مجرد  ول��و  حت��اول،  ال  أنها  حتى 
فمصادرة األراضي مستمرة، واجلدار يتلوى ويتمدد، واالستيطان يتزايد 
ويتوسع، وتهويد القدس يتسارع، وتهجير الفلسطينيني مستمر بأمناط 
ال��ذي حظي  الوحيد  ال��دول��ي  ال��ق��رار  ووس��ائ��ل متنوعة، واحل��ص��ار أصبح 

بالتنفيذ املعجل والصارم... فماذا تبقى بعد؟
ما تبقى، وما يبقى دائما هو: أين وما هي اإلستراتيجية الفلسطينية؟ 
صحيح أن املفاوضات أداة ووسيلة، ولكنها تصبح عبثية حني تسقط كل 
ما تقدم أعاله. إن املشروع الفلسطيني ال يحسب بتعداد األهداف واملاهية، 
جتسيده،  خاللها  من  ميكن  التي  األدوات  على  التركيز  يتوجب  عمليا  بل 
وما عدا ذلك يصبح مجرد حتليق خارج السرب وفي سماء غير السماء، 
او لهاث خلف معونات ومنح، ندفع ثمنها حقوقا يفترض انها ال تباع وال 

تشترى.
والتراجع،  وال��ره��اف��ة،  وال��ع��ج��ز،  واالن��ق��س��ام،  ال��ض��ع��ف  أن  صحيح 
والغطرسة، واالستفراد... أوضاع تصف أحوال املنخرطني في التفاوض 
وتؤثر في املسار والنتائج، ولكن كل ذلك ال يعني شيئا في ميزان احلقوق، 

وال في ميزان الشعوب حني تقرر وتصر أن تكون. 
ال��ع��ودة، ليبرز كيف تكون  امل���زدوج م��ن ج��ري��دة ح��ق  ال��ع��دد  يأتي ه��ذا 
الصورة غير الصورة، أو غير ما يراد لها، في فعل اجلماهير الفلسطينية. 
لقد جاءت حملة: »ستون عاما من النكبة«، والتي ال زالت مستمرة، تعبيرا 
حيا عن إرادة شعبية ترفض االنقسام، وجتسد الوحدة، تتجاوز الضعف 
شرعية  مصدر  وحدها  هي  الشعوب  حقوق  أن  وتعلن  والترهل  والعجز 
لتسم  ال  جاءت  االتفاقيات.  مشروعية  ومصدر  واحلكومات،  ال��دول  وجود 
 - املستمرة  النكبة  املغيبة:  بحقيقتها  املستعمرين  اس��ت��ق��الل  اح��ت��ف��االت 
اجلرمية ضد اإلنسانية فقط، بل لتظهر أن املشروع الوطني التحرري ال زال 

مصونا وان ال خوف على شعب يعرف حقوقه ويبدع في النضال لنيلها. 

هيئة التحرير

آخر من ميوت...

)mahmouddarwish.com( صورة من حفل توقيع ديوان "كزهرة اللوز أو أبعد"، مسرح البلد - عمان

خاص: حق العودة
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»ص���ب���را- ت��غ��ن��ي نصفها امل��ف��ق��ود ب��ني ال��ب��ح��ر واحل���رب 
األخيرة 

كم مرة ستسافروْن 
والى متى ستسافروْن 

وألي حلم؟ 
وإذا رجعتم ذات يوْم 

فألي منفى ترجعون؟ 
رحلوا وما قالوا

شيئا عن العودة
ال، ليس لي منفى
ألقول: لي وطن 

كل هذا الليل لي، والليل ملح
ويكون – بحر 

ويكون – بر 
ويكون – غيم 

ويكون – دم 
ويكون – ليل 
ويكون – قتل 

ويكون – سبت 
تكون – صبرا. 

صبرا – تقاطع شارعني على جسد 
صبرا نزول الروح في حجر 

وصبرا – ال أحد 
صبرا – هوية عصرنا حتى األبد.« 

                          )من مديح الظل العالي(

»ملاذا تركت احلصان وحيدا؟
أجابه:

لكي يؤنس البيت يا ولدي
فالبيوت متوت إذا غاب سكانها«

                          )ملاذا تركت احلصان وحيدا(
»إن عدت وحدك، قل لنفسك:

غّير املنفى مالمحه...
ألم يفجع أبو متام قبلك

حني قابل نفسه
»ال أنِت أنِت

وال الديار هي الديار«
                     )ال تعتذر عما فعلت(

ال��ع��ال��ي ف��ي الوعي  اح��ت��ل محمود دروي���ش ذل��ك امل��ك��ان 
الفلسطيني والعربي واإلنساني بكل جدارة باعتباره شاعر 
املقاومة بأبهى جتلياتها اإلنسانية واألخالقية واجلمالية. 
من  ستجعل  التي  ال��درج��ة  إل��ى  اإلب���داع  مبعايير  ارتفع  لقد 
مكانة  ليحتل  صعبة  مهمة  ق��ادم،  أو  راه��ن  مبدع،  أي  مهمة 
ف��ي وع���ي ال��ن��اس ووج��دان��ه��م، ل��ق��د ف���رض نفسه م��ن خالل 
املتقدم  املواجهة  خط  عند  الدائم  وسيره  وصعوده  ارتقائه 
يحمل  أن  في  جنح  لقد  خصوصيته.  أو  لونه  يفقد  أن  دون 
الكون وان يقدم الشعب  إلى أقصى مكان في  قضية شعبه 
درويش  محمود  أصبح  هكذا  يكون.  ما  بأجمل  الفلسطيني 
نكره،  ن��ح��زن،  عندما  ونغنيها  أش��ع��اره  ن��ردد  فينا،  مقيما 
طفل  يولد  عندما  نصرخ،  نصمت،  نعشق،  نغضب،  نحب، 
أو يسقط شهيد، عندما نصيغ عالقتنا بذاتنا أو باآلخرين، 

عندما ننشد للسالم أو املقاومة... 
رافعة  اإلب��داع��ي��ة  رحلته  طيلة  دروي���ش  محمود  شكل 
ث��ق��اف��ي��ة س��اه��م��ت ب��ك��ل ن��ش��اط وح��ي��وي��ة ف���ي ص��ق��ل الوعي 
والذاكرة الفلسطينية، فتعامل مع مفردات املآسي والنكبات 
باعتبارها  ومقاومات  معاندة  من  رافقها  وما  الفلسطينية 
األبعاد  تتشكل  أخ��ذت  منها  التي  األول��ى  الطبيعية  الطينة 
اإلب��داع��ي��ة ع��ن��د م��ح��م��ود دروي����ش، ك���ان دائ��م��ا ي��ع��ود إليها، 
يعيد قراءتها، يعيد تشكيلها، ليستخرج منها أبهى الصور 
واملمتعة  املضنية  العملية،  هذه  كانت  اجلمالية.  واملفاهيم 
في آن تعيد صياغة وعي محمود درويش لذاته ولتجربته، 
على  أو  جديد،  من  يولد  كان  إبداعية  مرحلة  كل  مع  وكأنه 
أدمن  شاعرا  ك��ان  ولهذا  بالتقسيط«،  »ُول��د  بأنه  قوله:  حد 
في  يقع  لم  شعري،  نص  كل  أم��ام  والرهبة  والقلق  التوتر 
وهم الرضى عن الذات، رغم أنه كان مشبعا باالحترام، إنه 
دائم القلق من العالقة التي تربط نصوصه بالناس، ولهذا 

كان نصه قريبا من الناس إلى درجة البوح، ولكنه راٍق في 
بنيته وجمالياته املبهرة وأبعاده املوغلة في إنسانيتها إلى 
أقاصي الروح في حلظات بهجتها أوغضبها وأملها ومتردها 
أعمال  في  الفلسطينية  األبعاد  حضرت  املعنى  بهذا  األزلي. 
محمود درويش، إنه لم يسقط في الرثائية احملَبطة، كما لم 
يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مطية للصعود، 
لإلبداع،  الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  م��ع��ه��ا  ت��ع��ام��ل  ب��ل 
يستحيل  حالة  وتشابكها،  غناها  في  مذهلة  تفاعل  كحالة 
اإلنساني،  الثقافي،  السياسي،  املعنى  بهذا  الفكاك.  معها 
ال��ن��ف��س��ي، واألخ���الق���ي ت��ع��ام��ل م��ح��م��ود دروي����ش م��ع حالة 
املنفى الفلسطيني ونقيضها حلم العودة باعتبارهما فضاء 
يستحيل، بدون التفاعل معه، كشف الذات الفلسطينية وفهم 
طموحاتها وصياغة رؤيتها ملستقبل عالقتها باملكان والزمن 
الفلسطيني  املنفى  يوّلد  أن  الطبيعي  من  كان  ولهذا  القادم، 
حق  عند  حدودها  تقف  ال  التي  النقيضة  ومعاييره  ثقافته 
إنها عمليا تذهب بعيدا في  الستاتيكي، بل  العودة باملعنى 

املستقبل وكأنها تعيد اخللق من جديد.     
 “... لم أعرف كلمة “املنفى” إال عندما ازدادت مفرداتي. 
العودة  اجل��اف.  اللغوي  خبزنا  هي  “العودة”  كلمة  كانت 
إلى املكان، العودة إلى الزمان، العودة من املؤقت إلى الدائم، 
ال��ع��ودة م��ن احل��اض��ر إل��ى امل��اض��ي وال��غ��د م��ع��ا، ال��ع��ودة من 
الشاذ إلى الطبيعي، العودة من علب الصفيح إلى بيت من 
حجر. وهكذا صارت فلسطني هي عكس ما عداها. وصارت 
هي الفردوس املفقود إلى حني…”) محمود درويش، املنفى 

املتدرج، مجلة الكرمل، عدد60، صيف1999(.
ملفهومي  فهمه  دروي���ش  محمود  يكثف  ال��رؤي��ة  ب��ه��ذه   
املنفى والعودة، إنهما ليسا مجرد فعل ميكانيكي يأخذ شكل 
تفاعل  حالة  هما  وإمن��ا  آخ��ر،  مكان  إل��ى  املكان  من  االنتقال 
اجتماعي وإنساني في منتهى العمق. البعض أو الكثير رمبا 
الفلسطيني،  الالجيء  نفسية  في  األبعاد  هذه  ثقل  ي��درك  ال 
وبناء على ذلك يجري حتليل مواقف جموع الالجئني وكأنها 
سياسية  مواقف  عن  تعبير  مجرد  أو  إنفعالية  حالة  مجرد 
عقالنية أو ال عقالنية. إن عدم وعي هذه اخلافية في ثقافة 
أبعادها  من  العودة  يجرد  الفلسطيني،  اللجوء  ومالبسات 
اإلنسانية كما يجردها من أبعادها اإليجابية التي ترى في 
العودة فعال اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ونفسيا وسلوكيا 
يرتقي بها إلى مستوى بناء املستقبل الذي هو على النقيض 
النقيض  ه��ذا  ك��ان  س��واء  الراهنة،  امل��أس��اة  يشكل  ما  كل  من 
بفعل االحتالل أو بفعل االختالالت الداخلية. وبكلمة أخرى، 
ترافقها صورة  للمكان، وإمنا  العودة  فقط  العودة ال تعني 
الطويلة،  اللجوء  رحلة  في  مراكمتها  متت  وأح��الم  متخيلة 
كما  العالقات،  ومفهوم  الوطن  مفهوم  صياغة  تعيد  أح��الم 
تؤسس لوطن هو على النقيض من كل اخليبات السياسية 
الفلسطيني  الالجئ  أو عايشها  التي شاهدها  واالقتصادية 

في رحلة اغترابه. بهذا املعنى انعكست ثقافة املنفى وأحالم 
ال��ع��ودة ف��ي إب���داع���ات م��ح��م��ود دروي����ش، ول��ه��ذا )..ص����ارت 
فلسطني هي عكس ما عداها. وصارت هي الفردوس املفقود 

إلى حني…”
ما  ال��ى  خرجت  ح��ني  عمري  م��ن  السادسة  ف��ي  “...كنت 
يكن  لم  الطفولة  على  حديث  جيش  انتصر  حني  أع��رف،  ال 
وغروب  امل��احل��ة،  البحر  رائحة  إال  الغرب  جهة  من  يأتيها 
شمس الذهب على حقول القمح والذرة. لم تتحول السيوف 
إلى محاريث إال في وصايا األنبياء. وانكسرت محاريثنا في 
الدفاع عن طمأنينة العالقة األبدية بني ريفيني طيبني وأرض 
الغرباء  حرب  أمام  خارجها،  يولدوا  ولم  غيرها  يعرفوا  لم 
البعيد  حنينهم  لرواية  وفرت  ودبابات  بطائرات  املدججني 

إلى “أرض امليعاد” شرعية القوة”. ) املصدر السابق(.
منذ تلك الطفولة املبكرة، الطفولة التي كان من املفروض 
أن متارس شقاوتها في املكان الطبيعي وفي سياق العالقات 
الطبيعية، لتبني عبر الزمان عالقاتها وذاكرتها احلميمة مع 
الواقع  على  عينيه  دروي��ش  محمود  فتح  مكانها،  تفاصيل 
وهو  املتراكم  القهر  يكابد  نفسه  وج��د  امل��روع،  الفلسطيني 
غمرة  ف��ي  تسحق  وه��ي  بيئتها  م��ن  املقتلعة  أح��الم��ه  ي��رى 
املأساة الفلسطينية املتواصلة. وهكذا لم يكن ابن السادسة 
املصائر  طريق  ليعرف  ل��ه،  ي��ؤرخ  م��ن  إل��ى  حاجة   ...“ ف��ي 
الغامضة التي يفتحها هذا الليل الواسع املمتد من قرية على 
أحد تالل اجلليل، إلى شمال يضيئه قمر بدوي معلق فوق 
ومن  الساخن،  خبزه  من  يقتلع  بأسره  شعب  كان  اجلبال: 
حاضره الطازج ليزج به في ماض قادم.هناك … في جنوب 
لبنان، نصبت خيام سريعة العطب لنا. ومنذ اآلن، ستتغير 
أسماؤنا. منذ اآلن سنصير شيئا واحدا، بال فروق. منذ اآلن، 

سندمغ بختم واحد الجئون.
- ما الالجئ يا أبي؟ 

- ال شيء، ال شيء لن تفهم.
- ما الالجئ ياجدي، أريد أن أفهم.

- أن ال تكون طفال منذ اآلن!..” )املصدر السابق(.
  وك��ب��ر ال��ط��ف��ل، أخ��ذ يشاغل ال��ل��غ��ة، وغ���اص ف��ي زحمة 
التجربة، وبني حنني الطفولة وهول املأساة واتساع األفق 
أبعاده وعالقاته اإلنسانية تشكلت  الثقافي وانفتاحه على 
معالم األحالم وحدود التجربة الشعرية، ولكن بقي املنفى 
بأثقاله وعالقاته االجتماعية والسياسية والثقافية يهيمن 
على إبداعات محمود درويش. كان يرى نفسه دائما لصيقا 
انتصاراته،  ه��زائ��م��ه،  م��ق��اوم��ات��ه،  نكباته،  شعبه،  بحالة 
مآسيه الكبيرة والصغيرة، أفراحه الصغيرة والكبيرة، كان 
يلملم شظايا الذاكرة ليعيد صياغة الوجود، صياغة احللم 
املسافر كما تسافر رفوف احلمام ، وكم كان يتمنى أن يحط 
الواقع  ولكن  الطبيعية،  حياته  ليمارس  فقط  يوما  احلمام 

كان هائال في معانداته.

  ك���ان ال��ش��ع��ر ع��ن��د دروي����ش من��ط��ا م��ن ح��ي��اة، واحلياة 
لم يبتعد  لكنه  التجارب واحمل��اوالت،  سلسلة ال تنتهي من 
االنتماء  خط  عن  قصيدة  آخ��ر  وحتى  األول��ى  قصيدته  منذ 

لقضيته وذاته.
  وفي هذا السياق يقول:

الواقع واخليال،  أميز بني  أعد طفال، منذ صرت  “...لم   
أع��د طفال منذ  أن��ا فيه اآلن وم��ا ك��ان قبل ساعات. لم  بني ما 
هي  فلسطني  وأن  ال��واق��ع  ه��ي  ل��ب��ن��ان  مخيمات  أن  أدرك����ت 
كبر  فكلما  احل��ن��ني.  ن��اي  مسني  منذ  طفال  أع��د  ل��م  اخل��ي��ال. 
إلى:  مبهمة  رسائل  في  حضرت  الشجر  أغصان  على  القمر 
دار مربعة الشكل، تتوسطها توتة عالية، وحصان متوتر، 
يجرحني  ن��ح��ل  قفير  سياجها  ع��ل��ى  وب��ئ��ر.  ح��م��ام،  وب���رج 
وكنيسة،  مدرسة  إلى  معشوشبان  وطريقان  عسله،  مذاق 

واسترسال يفيض عن لغتي…
هل سيطول هذا األمر يا جدي؟

انها رحلة قصيرة. وعما قليل نعود.”) املصدر السابق(.
وعبر ارتقاء التجربة الشعرية حملمود درويش ارتقى جدل 
بني  ونقيضها،  فلسطني  بني  وال��ع��ودة،  املنفى  بني  العالقة 
اخلاص والعام، متابعة هذا اجلدل احلي واخلالق ستكشف 
إلى  دروي����ش،  محمود  أع��م��ال  حملته  ال���ذي  اإلغ��ن��اء  روع���ة 
أي الجئ فلسطيني سيكتشف  يقرؤها  التي عندما  الدرجة 
وس���ي���رى ذات����ه ب���ص���ورة ل���م ي��ت��ع��وده��ا م���ن ق��ب��ل، إن���ه ذات 
االكتشاف واإلحساس الذي يغمر كل فلسطيني عندما يعلن 
القدرة  دروي��ش.  محمود  أجنب  الذي  الشعب  لذات  انتماءه 
بعد  مكنته،  الفذة  وموهبته  درويش  محمود  عند  اإلبداعية 
طول مكابدة، من تخطي املصائد التي يعج بها حقل العالقة 
تلك  ب��إص��رار  تخطى  لقد  واإلب���داع.  والثقافة  السياسة  بني 
يفقد  أن  دون  ش��ع��ره  جماليات  ف��ي  ص��اع��دا  وب��ق��ي  امل��ص��ائ��د 
لونه أو طعمه وخصوصيته، لم تبتلع السياسة وخطابها 
على  وقدرتها  مرونتها  في  الشاسعة  ولغته  شعره  جمال 
كما  اإلب��داع��ي،  وفضائه  وأح��الم��ه  لطموحاته  االستجابة 
مع  مقابلة  في  يقول  واللغة،  املواضيع  غربة  في  يسقط  لم 

فضائية LBC اللبنانية:
بطاقتي  ت��ع��رف  أن  واح����د،  ش���يء  م��ن  أن��زع��ج  “...أنا   
ف��ي مناطق  ن��ح��ن نعيش  ال��س��ي��اس��ي...  ب��ال��ب��ع��د  ال��ش��ع��ري��ة 
فكثرة  أنفسنا،  على  رقباء  فيها  أصبحنا  ومتأزمة  متوترة 
التعامل مع الرقابة واإلدمان عليها قد حتول الشخص إلى 
رقيب على نفسه، لكن في الشعر يبدو أن اإلحساس بوجود 
رقيب قد يطور جماليات الشعر، وأنا في رأيي إن أي قصيدة 
يفهمها الرقيب ومينعها يكون العيب في القصيدة وليس في 
الرقيب، على القصيدة أن تكون أذكى وأكثرجمالية وحرية، 
اجلميل  فالشعر  ل��ه��ا،  امل��ب��اش��ر  ال��رق��ي��ب  فهم  على  ملتبسة 
والشعر احلقيقي هو الذي يعتمد على حركة املعنى وليس 
احملدد، والذي يتناول األشياء تناوال غير مباشر، يستعصي 

على الرقيب، ورمبا يحبب الرقيب بالعمل.”
إلى  يتخطاه  ب��ل  األم���ن  ع��ل��ى  يقتصر  ال  ه��ن��ا  وال��رق��ي��ب   
مستوى اخلضوع لرقابة السياسي على الثقافي األمر الذي 
يجرد األخير من كل خيارات التجريب واإلبداع والنقد الذي 

يشمل أيضا تعاسات السياسة.
الشعرية  جتربته  دروي��ش  محمود  ح��اور  الوعي  بهذا 
يرتقي  أن  واستطاع  الفلسطينية  املأساة  أبعاد  ح��اور  كما 
العاملي،  الشعر  عمالقة  مصاف  إل��ى  الشعرية  بإبداعاته 
يانيس  نيرودا،  بابلو  حكمت،  ناظم  ماياكوفسكي،  لوركا، 
ارتقوا بقضايا  الذين  املبدعيني  الطراز من  ريتسوس... هذا 
الثقافي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  وم��ق��وم��ات��ه��ا  مبآسيها   ، شعوبهم 
واإلبداعي  ليجعلوا منها معالم في رحلة اإلبداع اإلنساني، 
لتبقى  اإلب���داع  مبعايير  الهبوط  مت  لو  ممكنا  ه��ذا  يكن  ول��م 

محصورة في أسئلة الوعي املباشر والسطحي.
يحاول  اإلبداعية  جتربته  طيلة  دروي��ش  محمود  بقي 
وبني  كشاعر  طموحاته  ب��ي  ال��ع��الق��ة  س���ؤال  على  اإلج��اب��ة 

انتمائه العميق لشعب وقضية وأمة:
يتعذب  نفسه،  ويغير  يتغير  والشاعر  حالة،  “...الشعر   
زالت  ما  بشكل خاص  العرب  الشاعر عند  ويفرح، فصورة 
منزهة عن أي سلوك يؤذيها، هذا هو خوفي من الشعر، أما 

خوفي على الشعر فهو خوف من نضوب الشعر، فنحن 

محمود درويش: خافية املنفى والعودة!
  نصار إبراهيم*
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“لسنني طويلة ارتبطت موسيقاي بشعر محمود درويش 
فتآلفت أعمالنا في ذاكرة الناس حتى صار اسم أحدنا يستذكر 
آل��ي��ا اس���م اآلخ����ر. وال ع��ج��ب ف��ي ذل���ك، ف��ك��ل م��ح��ط��ات مساري 
امل��وس��ي��ق��ي ول��ث��الث��ني ع��ام��ا، مم��ل��وءة ب���اإلش���ارات ال���ى أعمال 
دروي��ش، ب��دءا ب� »وع��ود من العاصفة« ووص��وال الى »يطير 
احلمام« التي لم تسجل حتى اآلن، فمنذ أولى محاوالتي وقبل 
ان يتعرف واحدنا الى اآلخر، كنت أحس ان شعر محمود قد 
أنزل علّي ولي، فطعم »خبز« امه كطعم خبز امي، كذلك عينا 
»ريتاه« ووجع »يوسفه« من طعنة أخوته و »جواز سفره« 
الذي يحمل صورتي أنا، وزيتون »كرمله«، رمله وعصافيره 
وسالسله وجالديه، محطاته وقطاراته، رعاة بقره وهنوده... 
موسيقاي  آلفت  إن  عجب  فال  أعماقي.  في  سكناها  كلها  كلها 
ان  يقيني  ت��ك��لّ��ف.  أو  ع��ن��اء  ف��ي ش��ك��ل طبيعي دومن���ا  أب��ي��ات��ه 
شعره كتب ألغنيه، ألعزفه، أصرخه، أصليه، أذرفه... أحوكه 
ببساطة على أوتار عودي، وإذا أشركت كل آالت األوركسترا 
يهز ويؤاسي،  ال��ذي  اإلن��ش��اد  ذل��ك  كلماته وص��وت��ي طلع  م��ع 
يحس ويقاوم. محمود، يا توأم القلب أقولها لك، مثلما كتبتها 

لي، لو في جنة الله شاعر مثلك لكنت صّدقته”.
الفنان مارسيل خليفة )لبنان(

“ محمود مغّني فلسطني األمهر، وخالق األبجدية اجلديدة 
التي ال حّد  الغابة  لشعر األرض واملقاومة واإلنسانية، وهو 
األشجار  ك��ل  الوثير  الساخن  ترابها  على  مت��ور  وال��ت��ي  لها، 
الزالزل، وينبع في  العنيف، ورذاذ  الواقفة، املغسولة باملطر 
املتداخلة،  واألص���وات  واخل��راف��ات،  البراكني،  صغار  باطنها 
والصدى الوديع واملخيف. ومهما بلغت نيران املوت في هذه 
إلى ضوء  ألسنتها وحتويلها  قادرة على هضم  فإنها  الغابة، 

فتّي باهر، يهزم املوت، ويرّد العدم واخلوف على أعقابه .
ارتباطاً  ال��ق��ض��ي��ة،  بفلسطني  دروي����ش  ي��رت��ب��ط  ل��م   ]...[
ونفاذاً  عمقاً  أكثر  إنساني  النتماء  أس��س  ما  بقدر  عشائرياً، 

جعل غير الفلسطيني يجد نفسه ملتصقاً بهذه القضية”.
الشاعر والكاتب املتوكل طه )رام الله( 

“سقط احلصان مضرجا بقصيدتي وانا سقطت مضرجا 
بدم احلصان... والله ايها الشاعر كل قصائدك تصلح للبكاء 
عليك، فأنت لم تكن في حضرة الغياب اال كي تكمله. “فلتحتفل 
مع اصدقائك بانكسار الكأس في الستني لن جتد الغد الباقي 
لتحمله على كتف النشيد... ويحملك قل للغياب نقصتني وانا 

اتيت ألكملك”. 
وكي تكمل الغياب يا صاحبي عليك ان ال تنزل عن الصليب 
مثلما فعلت في “اجلدارية”، بل ستبقى عاليا فوق قمة اجلليل 
في  س��رت  البحيرة  على  املسيح  س��ار  ومثلما  ارواح��ن��ا.  وقبة 
رؤياي لكني نزلت عن الصليب ألنني أخشى العلو وال ابشر 
بالقيامة. هذه املرة اخذتك القصيدة إلى األعلى، وعندما حاولت 

النزول، جاءك شعر األلم، جاعال منك قصيدته األخيرة”.
الكاتب إلياس خوري )بيروت( 

على  العربية  ش��ع��راء  أكبر  م��ن  واح��د  دروي���ش  “محمود 
ام��ت��داد ع��ص��ور الشعر ال��ع��رب��ي، ب��ل م��ن أك��ب��ر ش��ع��راء العالم 
آفاق  إل��ى  ب��ه  وانطلق  الشعر  م��ي��راث  استوعب  كله  املعاصر 
كما  الفلسطينية،  القضية  شاعر  فكان  س��واه،  إليها  يصل  لم 
تعودنا أن نصفه، نحن النقاد الذين عرفنا قدر شعره والذرى 
التي وصل إليها، وظل يحاول مجاوزتها إلى ما هو أرقى منها، 
النقطة املستحيلة  إلى  إال ليصل  كأنه ال يتوقف عن الصعود 
وظل  والوجود  واحلياة  الشعر  أس��رار  كل  على  تنطوي  التي 

آخر من ميوت.. 
إعداد: نهاد بقاعي*

إبداعاته  لم تفارق  األول��ى، شعر قضية  شعره، منذ قصائده 
املقموع،  الفلسطيني  إل��ى  منتميا  فظل  الفلسطينية،  امل��أس��اة 
من  النابت  ترابها،  في  املغروس  املغتصبة،  األرض  صاحب 
إلى  العودة  في  العادل  الفلسطينيني  بحق  الناطق  أعماقها، 

أرضهم وترابهم، واقفا بصالبة ضد سارقيهم وقامعيهم”. 
الكاتب جابر عصفور )مصر( 

“وبني استفاقة من تخدير ودخول في غيبوبة، خالل تلك 
الساعات املتثاقلة التي أعقبت جناح العملية وانهيار جسده 
مجددا  يوصي،  لكي  اللسان  أسعفه  هل  أخ��رى،  بعد  وظيفة 
وبحزم، أن يكون اجلليل مثواه األخير والوحيد؟ وهل امتلك 
من اليقظة ما يكفي لكي يتلو ذلك املقطع اخلتامي من قصيدة 
“جدارية”، مطّولته العبقرية التي كانت ثمرة محاورة املوت 
سنة 1998: “أّما أنا � وقد امتألُت بكّل أسباب الرحيل � فلسُت 

لي أنا لست لي أنا لست لي...”.
الكاتب صبحي حديدي )باريس(

املوت  إل���ى  ذه���ب  ال����ذي  امل��ب��دع  ل��ه��ذا  إج����الالً  اآلن  “لنقف 
ال��ن��ت��ي��ج��ة احلتمية.  م���ن  ال��ع��ي��ن��ني، واث����ق����اً  م��ف��ت��وح  ي��ق��ات��ل��ه 
ل��ك��أن��ه أراد ان ي��ق��ول ل��ل��م��وت: أن���ا ال أخ��اف��ك، ل��ق��د ق��ل��ت ك��ل ما 
ع���ن���دي، وان��ت��ص��رت ع��ل��ي��ك ف��ص��م��دت ل��س��ن��ني ط����وال وق���د آن 
الذي  امل��وع��د  ف��ي  إال  تأخذني  ان  م��ن  وحرمتك  ارت���اح،  ان  ل��ي 
أقوله.  ان  أردت  م��ا  ك��ل  حت��دي��داً  فيك  قلت  وبعدما   ح��ددت��ه... 
تسكن  أغنية  جعلها  ال��ذي  فلسطني  من  العاشق  أيها  وداع���اً، 
وجدان أطفالنا، وأعطاها بعدها اإلنساني العظيم كواحدة من 
معارك احلرية واحلق في امتالك الشعوب زمنها بارادتها.” 

الصحفي طالل سلمان )بيروت( 

“ملن ت��رك��ت��ن��ا ي��ت��ام��ى، ح��ي��ارى ق��ل��وب، م��ن س��ن��س��رق منه 
قمحه؟ من سنردد كالمه؟ من سنستشهد بعناقيده؟ محمود، 
ايها احلائر احملير! كيف استطعت وما جتاوزت وعاء الستني 
وتراثه،  وحكاياته،  اساطيره  في  الكون،  سرية  في  تنبش  ان 
واالنسان  الكون  قرارة  القرارة،  الى  وتصل  وثقافاته،  وآدابه 
احلرير؟!  مسرى  هي  واج��راس��ا  اصواتا  جميعا  منها  لتنسج 
كتبها  وب��ني  جميعا  ال��دي��ان��ات  ب��ني  مت��ازج  ان  استطعت  كيف 
كلمات  منها  لتصوغ  املصفى  الرحيق  ال��ى  وتخلص  جميعا 
الكلمة بني  وجمال وايقاعات هي مجرى العبير؟! كيف تصير 
يديك قارورة عطر وقنبلة!! كيف تصير اجلملة بني يديك رقة 
انثى ومرجال يغلي!! ايها احلائر احملّير! يا من أعدت للمفردة 
القها وأزلت عنها ما تطنّي عليها من ركام التخلف والتعصب 
رددت  من  يا  ومعك.  بك  وابتهجت  جديد  من  فأجت  التشرذم، 
الى اجلملة بريقها وبهاءها فاشتعلت وتوهجت ورقصت فرحا 
بك ومعك برحيلك ستفقد االبجدية رونقها وأناقتها، وستحني 
التفاعيل،  نغماتها  ع��ن  وستميل  هامها،  واالوت����ار  االس��ب��اب 
البيان.  وع���ذارى  البالغة  وع��رائ��س  ال��ق��واف��ي  آن��ات  ستتشوه 
وراءه  ستلهث  من  وامللحنون؟  املطربون  وراءه  سيلهث  من 
بكرحيلك  واألك��ف  واحلناجر  والساحات  والقاعات  اجلوائز 
ستمد الزعانف رؤوسها وستعلق حلاء شعرك ومتض جرحك 
في ينتفخ أناها فااليقونة صار في حضرة الغياب. انت حاضر 
فينا عصي على الغياب والنسيان وأقوى من العاصفة، ستظل 
العني.  قرير  من  واملقتدى،  والهاجس  وااليقونة  واالم��ل  احللم 
“لم تبق زاوية بأرض حديقة  ايها احلبيب احلبيب،  برحيلك 

اال اشتهت انها قبر”. من قرير العني”.
د. حبيب بولص )الناصرة( 

“أعّد لكي أرى على قّمِة احُلضوِر وجهَك النبّي واملعجزات 
ال��زم��اِن: )أن��ا لسُت لي  في كتُب احلياِة وأن��ت تصرُخ في ليِل 
املوُت  هو  األخير  باملعنى  الدمُع  ليختلط  أع��ّد  ل��ي(،  لسُت  أن��ا 
يا درويش كما وصفتُه وهو السؤال الذي ال جواب لُه يجيُء 
كهدأة الليل على فراش اجلسد في وجِع املنفى ههنا في وحدتَك 
بالرياح  داخ���ل كائننا احمل��اص��ر  ف��ي  ال��ت��ي خ��لُ��دت  ال��ش��ع��ري��ِة 
واحلدوِد والغزاِة أمام اشتعالنا بعشق األرِض نناديَك بكل ما 
فأنت  الرحيِل  إلينا ساملا من تعب  ُع��ْد  فينا من حلٍم وص��وت، 
تتلو  الشمس  كصهوة  العالي  منبرَك  ف��وق  زل��ت  م��ا  مت��ت  ل��م 
التي أصبحت كتابا مقّدسا وقمحا نحصدُه في عيد  قصيدتَك 

الوردِة واجلمال يا جّدي الروحي. 

كم عبرَت هذا البحر وكم حفرَت فوق رياح الصحراِء نكبتنا 
ونحُن نركُد فيَك كاجلرِح في إيقاِع القصيدِة، ماذا أُسّميك؟ وأنت 
هكذا  ال���ّداِر،  سماء  فوق  معلقٍة  غيمٍة  إلى  الوجود  بكل  الوجود 
أيدينا  بني  املوجوِع  اسمك  إلى  باحلنني  النبُض  وميتزُج  أبكي 
من  أنظر  حني  وأخجُل  أراَك؟  فهل  اجلديد،  الشتائّي  كالصباِح 
في  وال��رق��ِص  احللم  مواصلِة  على  وأع���ُدَك  ُع���الَك،  إل��ى  هاويتي 
سبيل شعٍر يتنفس باحلريِة والفضاِء، وهكذا أصمُت في سّري 
وأسأُل: عن فراِغ السفوِح من فارٍس شاعٍر يكمُل ما تبقى من نشيد 
 األسطورِة في شعٍب يقاوُم من أجل حقِه في بقائِه الضروري.

إل��ى ع��ال��ٍم ح��ي��ُث ال  ي��ا دروي���ش كما وصفتُه يأخذنا  امل���وُت  ه��و 
مكاَن وال زم��اَن وال وج��ود.. حيُث ه��دوِء النوم الذي قرأناُه في 
“اجلدارية” التي حملتنا إليَك في البياِض وهو يوجُع القلب، فنْم 
كالطفِل في حضِن فلسطني لتنبت زهرا جميالً، وطْر كالعصافير 
في فردوِسَك األعلى لينتصر احلب والسالم وتنتصر األغنيْة”.

الكاتب ياسر عبد العال )مصر( 

قذيفة  امتطاء  على  ق���ادرون  شعبك  وأع���داء  أع���داءك  “إن 
شعبك  وي��ج��وع��وا  بأكمله  املخيم  ليحرقوا  كذريعة  طائشة 
سمّو  مواجهة  ع��ن  وع��اج��زون  وع��اج��زون  ع��اج��زون  ولكنهم 
ننتمي  أن  نحن  جنحنا  لقد  لغتك..  في  الكالم  وسحر  املوقف 
للرواية  وس��ح��راً  نبالً  األكثر  التعبير  تشكل  التي  لغتك  إل��ى 
وأع����داؤك  أص���دق���اؤك  ح��ل��م��ه��ا.  إل���ى  ق��ه��ره��ا  م��ن  الفلسطينية 
يقفون مذهولني أمام هذه الظاهرة التي تسمى أنت.. فالبشر 
بالط  في  التحية  ل��ي��ؤدوا  الشعراء  استقدام  على  ت��ع��ودوا  قد 
الفلسطينية  الظاهرة  هذه  لكن  والزعماء.  والرؤساء  االم��راء 
ال��وزراء والرؤساء  يأتي  أن  املألوف..  بامتياز تدخل في غير 
ليؤدوا  إلى كسرة خبز وكّوة حرية  بلد يتطلع  والزعماء في 
باسم  التاريخي  الرسمي  الناطق  للشاعر..  والسالم  التحية 
فلسطني التاريخية حتى املستقبل. في سياقك نحن فخورون 
بفلسطينيتنا.. ألننا في سياقك نحن نحن ولسنا غيرنا.. نحن 

في سياقك كشرفٍة نطل على ما نريد.. 
فيه سفينة  ت��رس��و  ال���ذي  ال��ي��وم، وس��ي��أت��ي،  ي��أت��ي  عندما 
سيكون  وال���ع���ودة..  وال��دول��ة  احل��ري��ة  ش��اط��ئ  عند  فلسطني 

محمود درويش هناك.”
النائب محمد بركة )شفاعمرو( 

مبنى  درج���ات  ص��ع��وده  ممكنا  يعد  ول��م  م��ح��م��ود،  “مات 
ممكنا  يعد  ل��م  مكتبه.  نحو  متقدما  الله  رام  ف��ي  السكاكيني 
عديدة،  سنوات  فيه  داوم  ال��ذي  املكتب  في  للصحف  تصفحه 
ال��ق��ه��وة وه��و ي��ق��رأ الصحف ويتلقى  ول��ن ي��ش��رب م��زي��دا م��ن 
بهم  يرحب  مكتبه.  في  يستقبلهم  وهو  أو  األصدقاء،  هواتف 
بكل ما عرف عنه من حيوية وتوهج وتهذيب، ثم يندمج معهم 
في أحاديث شتى عما هو راهن من أحوالنا، وعما هو موجع 
الشعر  على  األدب،  على  للكالم  وق��ت  ثمة  وسيكون  للقلب، 
والرواية والقصة القصيرة وآخر الكتب، وسيكون ثمة وقت 
للمزاح وللسخريات، وسيكون محمود سيد الساخرين وأمير 
املزاح الظريف. ستكون ثمة فسحة للضحك، وستلتمع عينا 
محمود خلف نظارتيه الطبيتني في صفاء، وسيكتسي محياه 

مبسحة من ألق ورونق وبهاء. 
واأسفاه، لم تعد كل تلك البساطة احملببة ممكنة. 

ولم يعد ممكنا ذلك املشوار اليومي الذي اعتاد محمود أن 
يقطعه وحده أو مع بعض األصدقاء، في شوارع احلي القريب 
من بيته، انصياعا لنصائح األطباء بضرورة ممارسة املشي 
حفاظا على القلب من طارئ ما. لم يعد ممكنا حملمود أن يتأمل 
املارة وال غسيل الشرفات، ولم يعد ممكنا  الطريق وال  شجر 
مسافة،  على  ال��غ��رب  ناحية  تغطس  وه��ي  الشمس  ي��رى  أن 
من القرية التي شهدت صرخته األولى في آذار البعيد. أو أن 
التي  املستوطنة  رغم  رخيا،  يهب  الذي  البالد  بهواء  يستمتع 

جتثم على رأس اجلبل القريب”.
الكاتب محمود شقير )القدس( 

“طائر البرِق عاَد لينام في أرض أجداده... سيشّع ترابه 
شعراً كما تشّع حقول اجلليل بزهِر اللوز...

الفارُس ترك حصانه وحيداً ومضى.
رحيله فجيعة أملّْت بفلسطني واحلضارة فانطفأت مشاعل 

وانهارت منارات.
وداع����اً م��ح��م��ود دروي����ش، وداع����اً ي��ا زم��ن��اً ش��ع��ري��اً غائباً 

حاضراً أبداً.” 
منصور الرحباني )لبنان( 

“يستطيع الشاعر، فقط ال غيره، في ساعة الرحيل، أن يبني 
املفردات  نحت  يجيد  ال��ذي  وه��و  فالشاعر،  اخل��ل��ود.  مساحات 
ليشكل بيت الشعر في عنفوانه وقطعة النثر في شكلها البديع، 

تشع  كلمات  سلسلة  احلياة  سيرة  من  يجعل  أن  القادر  وح��ده 
على عنق صبية، وجنوما متهادية في الليل احلالك.  

قبل رحيله، سجل الشاعر الئحة التفاصيل حلفل تأبينه. 
رثائه..  كتابة  مهمة  إل��ى  يفطن  ل��م  الشاعر  ألن  اخللل  ح��دث 

وهكذا.. حني حل رحيله الهادر لم يكن هنالك من يرثيه.
َرفع  فَمن  ال��رث��اء،  غياب  سبب  ه��و  الشاعر  أن  واحلقيقة 
انتظار ذرى أخ��رى! فأي  ال��ذرى، ال يحق له  إل��ى ه��ذه  الكلمة 
خبز  إل��ى  “أحن  البديعة:  الكلمات  تراكيب  إل��ى  ترقى  كلمات 
“كزهر اللوز أو أبعد”،  “نيرون مات ولم متت روما”،  أمي”، 
و”حاصر  هنا”،  س���وى  ه��ن��اك  و”ال  عربي”،  أن���ا  و”سجل 
احلياة”.. ي��س��ت��ح��ق  م���ا  األرض  ه����ذه  و”على   حصارك”، 
س��ت��ش��ت��غ��ل ق���وام���ي���س ال��ل��غ��ة س���اع���ات إض���اف���ي���ة ت��ب��ح��ث عن 
الفيضان؛  املمتنع  ال��راح��ل  ه��ذا  رم��وز  فك  على  تساعد   كلمات 
غاب عنا، دون أن يرشدنا كيف نفك احلرف ونبني اجلملة.. 
ولم يكن باستطاعته أن يعلمنا ذلك، ففك حرف الشعر شيء 
عاجزة،  املتطورة  التكنولوجيا  تقف  بينما  املدارس  تتيحه  ال 

مندهشة، منبهرة، أمام هذا الشيء املسمى محمود درويش. 
وف����ي ه����ذه األوق������ات احل���زي���ن���ة، س��ُت��َش��ّط��ب م���ئ���ات اجلمل 
لنسج  الوعر،  الطريق  في  الساعية،  الكلمات  آالف  وسُتَشّطب 
بيت شعر أو نحت مقولة أو رسم فكرة، تعطينا شيئاً منك لك.. 
كبير من  كم  قبل  الفتية، من هم في مثل عمرك  وهنالك من 
السنني، يكتسحهم احلزن اجلميل، يواجهون عناء حياكة حكاية 
عنك؛ حكاية لم حُتَك بعد.  وحني يصبح الشاعر وسيرته، مصدر 
يستطيع  احل��ي��اة،  دروب  تشق  أو  يشق  ف��ت��اة،  أو  لفتى،  إل��ه��ام 

الشاعر أن ميضي مطمئناً أنه حقق ذاته في جناه”. 
عودة بشارات )الناصرة(

النطاق  الى  االقليمية والقومية  “درويش جتاوز حدود 
العاملي، وهو صاحب موسوعة املغناة الفلسطينية من ألفها 
الى يائها، قيمة محمود درويش انه املعّبر عن كل واحد منا 
بلسان جميل وبكالم اجمل، لذا سيكون من الصعوبة مبكان 
اخ��ت��ص��ار جت��رب��ة دروي����ش ال��ش��ع��ري��ة ف��ي م��ق��ال��ة صحافية، 
الفلسطينيني  كل  بني  مشترك  قاسم  هو  الشاعر  ه��ذا  وح��ب 
باختصار  السياسية،  انتماءاتهم  اختلفت  مهما  وال��ع��رب 
الفلسطينية  للمراحل  تأريخ  هو  دروي��ش  محمود  شعر  ان 
ب��ك��الم ش���ع���ري، ف��ف��ي ال��ب��داي��ة ك���ان ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى الهوية 
والوشم/  العينني  فلسطينية  الفلسطينية/  وعلى  الوطنية 
فلسطينية  والهم/  االح��الم  فلسطينية  االس��م/  فلسطينية 
والصمت/  الكلمات  فلسطينية  واجلسم/  والقدمني  املنديل 
أنا  سجل  وامل��وت/  امليالد  فلسطينية  الصوت/  فلسطينية 

عربي... وغيرها.
وفي مراحل الثورة املختلفة، كان حملمود درويش قصائد 
مختلفة متماهية مع تلك املراحل، فحني خفتت املقاومة كانت 
االموات،  يتحرك  االحياء  يتحرك  ال  عندما  دروي��ش:  قصيدة 
وفي حصار بيروت كانت قصيدة مديح الظل العالي، ومع بدء 
غيرك...  اآلن  منذ  أنت  قصيدة،  جاءت  الفلسطيني،  االنقسام 

الخ، الخ.
محمود درويش استلهم األم واحلبيبة، والشهيد واقاربه، 
الذي اضفى  والزوجة واالبناء، والفدائي في قصائده، وهو 
ملسات إنسانية كبيرة على النضال الفلسطيني، وساهم ذلك 
محمود  العاملي.  النطاق  على  واحلقوق  القضية  انتشار  في 
درويش مسكون بالهم الفلسطيني منذ بداياته حتى مرحلته 
االخيرة. محمود درويش هو الذي يتنبأ بنهاية الصراع، وهو 
الذي استعرض في قصائده كل اجلوانب االخرى االنسانية 
مقاتالً  ليس  فالفلسطيني  الفلسطيني،  النضال  ت��الزم  التي 
ومكافحاً فحسب، بل هو الذي يحب ويعشق ويسمع املوسيقى 
أمه. أمه وملسة  أمه وقهوة  الى خبز  ال��ذي يحن   ايضا، وهو 
ال��نب بأنها تشكل  ق��ال عن رائحة  ال��ذي  محمود دروي��ش هو 
فالقرى  جغرافيا/  ال��نب  رائ��ح��ة  الفلسطينية/  اجلغرافيا 
الفلسطينية في الصباحات الباكرة تعبق برائحة النب اثناء 
 غلي القهوة التي يشربها اآلباء الفالحون قبل ذهابهم الى العمل.
التضاريس  م��ن  ي��ت��ج��زأ  م��ح��م��ود دروي����ش اص��ب��ح ج����زءا ال 
النصر  قصيدة  يكتب  ل��ن  ان��ه  علينا  يعز  وم��ا  الفلسطينية، 
لن  الشاعر(  )وال��دة  احمد  ام  ان  الكبير  عزاءنا  لكن  ال��ق��ادم، 
ستغطي  وانها  كبدها،  فلذة  رحيل  على  دموعها  من  تخجل 
بعد  فلسطني  وري��اح��ني  فلسطني  ازاه��ي��ر  بكل  محمود  عظام 
حباته  بني  سيضم  فلسطني  ت��راب  وان  بأنفاسها،  تعميدها 
جسد الشاعر الذي سيبقى خالداً مثل نشيدنا الوطني ومثل 

زهر اللوز الفلسطيني والفراشة الفلسطينية”.
د. فايز رشيد )عمان(

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*نهاد بقاعي:باحث متعاقد مع بديل.

)mahmouddarwish.com( ”في مقابلة حول ديوانه “أثر الفراشة
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عاش مخيم شاتيال مأساة مستمرة بدأت بالنكبة والتهجير 
ي���رزح حت��ت نير  امل��خ��ي��م��ات، والزال  ث��م ح��رب  امل��ج��زرة  تلتها 

سياسات التمييز واحلرمان من ابسط احلقوق اإلنسانية.
عام  الدولي  األحمر  الصليب  قبل  من  شاتيال  مخيم  أسس 
1949 على مساحة ال تتجاوز النصف كيلومتر مربع، ويسكنه 
فلسطينيا   8370   2004 للعام  االون����روا  إح��ص��اءات  حسب 

مسجال يعيشون ظروفا حياتية مأساوية. 
الوطني  للعمل  م��رك��زا  ش��ات��ي��ال  م��خ��ي��م  اع��ت��ب��ر  ت��اري��خ��ي��ا، 
موقع  حيث  ب��ي��روت  العاصمة  وس��ط  ف��ي  لكونه  الفلسطيني 
العالم  ذكرت  التي  باملجزرة  بعد  فيما  اسمه  ارتبط  ثم  القرار. 
تعاقبت  ال���ذي  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  ووح��ش��ي��ة  ب��إره��اب  اج��م��ع 
حرب  تلتها  بعد.   تتوقف  وملا   1948 عام  النكبة  منذ  مجازره 
املخيمات التي استنزفت املخيم ودفعت بالكثير من أبنائه إلى 
آمنا  البالد القى مالذا  الهرب خارج  افلح منهم في  تركه. ومن 
انتهى في منطقة  أما من لم يسعفه احلظ  في دول��ة أوروب��ي��ة، 
يعيشون  شاتيال  مخيم  أبناء  من  قليلة  قلة  املخيم.  عن  بعيدة 
يشاطرون  الذين  بالغرباء  يضج  صار  ال��ذي  املخيم  في  اليوم 
البنى  فقر  في  تنعكس  قاسية  إنسانية  أوض��اع��ا  املخيم  أبناء 
القاسية؛  واالجتماعية  الصحية  البيئية:  واألوض��اع  التحتية، 
عن  ناهيك  والكهرباء؛  املاء  شاتيال  مخيم  أهالي  يشتري  حيث 
االكتظاظ السكاني والبناء العشوائي، باإلضافة إلى االنفالت 

األمني وحاالت العنف واآلفات األخالقية املتزايدة باستمرار. 
حرمان،  إف��ق��ار،  تهميش،  ح���روب،  م��ج��ازر،  تهجير،  نكبة، 
يأس، وضياع... مفردات تؤلف قصة شاتيال. إن لواقع املخيم 
نتائج  ول��ه  املخيم  س��ك��ان  على  وخيمة  مخاطر  ه���ذا،  األس���ود 
من  موجة  بينهم  تنتشر  حيث  الشباب؛  مستقبل  على  كارثية 
واألمنية  االجتماعية  األوضاع  تدهور  نتيجة  الشديد  اإلحباط 
واالقتصادية؛ ومما يزيد بدوره من نسبة الفقر. تقول نهاد حمد 
إحدى سكان املخيم: »إن اإلحباط املنتشر بني الشباب سببه قلة 
فرص العمل وهذا بدوره انعكس على رغبة الشباب في اإلقبال 
على التعلم.« ولعل أموال املغتربني هي املورد الوحيد ألهالي 

املخيم. من جهتها، تساعد األونروا عددا محدودا من أبناء املخيم 
ككبار السن وذوي احلاجات االجتماعية العاجزين عن العمل 

كاملصابني بعاهات مستدمية جراء احلروب أو االعتقاالت. 
إح��دى عينيه في  ال��ذي فقد  كما يرى محمود ع.، 38 عاما، 
حرب املخيمات أن تعاسة احلياة في املخيم تعود إلى قلة فرص 
تزيد  جدا  عالية  نسبة  إلى  املخيم  في  البطالة  تصل  إذ  العمل. 
على 50%؛ لذلك يعجز معظم سكان املخيم عن إعالة عائالتهم. 
أفراد  بالدين، ولوال مساعدة  ال��زواج بات  أن  ويضيف محمود 
ميسورين من عوائل املخيم ملا تزوج شاب من شبابه. وينهي 
محمود: »إن اخلروج من هذه املأساة يكون فقط بتحقيق حق 

العودة.«
أما ابو عرب، 67 عاما، فيرى أن املخيم بات زريبة، وهو ال 
“اشعر  يقول:  لوضعه  وصفه  وفي  فلسطني.  عن  بديال  يشكل 
أن��ن��ي غ��ري��ب م��ش��رد وذل��ي��ل الن ال��ل��ي م��ا ع��ن��دو وط��ن م��ا عندو 
كرامة.” ويرى أن العلم والقوة وحدهما يشكالن سبيل العودة 

إلى الوطن الذي ال ينسى. 
اللجوء،  م��رارة  العيش،  العبث! شظف  إلى  اقرب  هي حال 
ال���م ال���ف���راق وال��ت��ش��رذم، ف��م��اذا ب��ع��د أق��س��ى؟ ب��ال��رغ��م م��ن هذا 
شاتيال  أبناء  طور  املخيم،  أهالي  يسحق  الذي  القاسي  الواقع 
االهلية  اجلمعيات  بعض  ف��اوج��دوا  الصعاب،  ملواجهة  آليات 
ودور  الشباب،  ك��ن��وادي  وحقول  ميادين  ع��دة  في  تعمل  التي 
حاجات  بعض  تسد  ال��ت��ي  النسائية  واجلمعيات  احل��ض��ان��ة، 
الريادية التي بادر  أهل املخيم. ومما يجدر ذكره هنا التجربة 
الدائم  االنقطاع  مواجهة  متت  حيث  شاتيال  مخيم  أهالي  إليها 
انتخابات  تلتها  متابعة  جلنة  بتشكيل  للكهرباء  واملستمر 
إنها اصطدمت  األهالي. غير  ثقة واحترام  نالت  للجنة شعبية 
بواقع التفتت واالنفالت األمني والتدخالت اخلارجية. ما يدل 
على أن الشعب قادر على إعادة تنظيم نفسه ملواجهة التحديات 

املستجدة إذا ما توفرت له الظروف املالئمة.
كيف ميكن أن ينسى املرء حاله  وكل يوم متعن فيه خيبات 

وويالت حتملها الذاكرة؟ 

املجزرة!
املجزرة التي راح ضحيتها بني 2500 – 3000 شهيد مزقت 
كاف  سبب  وح��ده  فالقتل  آن���ذاك.   للمخيم  االجتماعي  النسيج 
واألخ  واألب  األم  فقدان  بعد  األهالي  أح��وال  آلت  كيف  لنتخيل 
ال���زوج وثالثة  فقدت  ع��ام��ا،  ال��ب��رج��ي، 65  أم حسني  وامل��ع��ي��ل! 
نحن  اح���د.  ألينا  يلتفت  ول��م  اح���د،  علينا  ي��ع��وض  ل��م   “ أوالد. 
بحاجة إلى أدوية لكن من يؤمنها؟” بهذه احلرقة يتذكر أهالي 
اخلامسة  الساعة  “كانت  حسني:  آم  تكمل  ثم  املجزرة.  املخيم 
وال��ن��ص��ف ع��ن��دم��ا ب���دأت امل���ج���زرة. وك��ن��ا ف��ي امل��الج��ى م��ن شدة 

القصف. أخرجونا من املالجئ وقتلوا أوالدنا أمام أعيننا.”
اجليل األول ال يرى في هذه املجزرة سوى حلقة من عمليات 
الفلسطيني بدأها الصهاينة عام 1948. وهذا  تصفية الشعب 
م��ا ت��ؤك��ده ن��ه��اد ح��م��د ك��م��ا ت��ش��دد ع��ل��ى ض����رورة إح��ي��اء ذكرى 
ه��ذه امل��ج��زرة كغيرها م��ن امل��ج��ازر: “ ك��ان أب��ي وه��و م��ن قرية 
التي ارتكبت  الصفصاف في اجلليل دائما يحدثنا عن املجزرة 
عمدت  ح��ني  القرية  ت��رك  على  اك��ره��وا  فهم  القرية.  ف��ي  بحقهم 
إلى قتل 104 اشخاص من األهالي ثم  العصابات الصهيونية 
منهم.”  األحياء  ينجو  ال  كي  القرية  بئر  في  دفنهم  إلى  عمدوا 
تضيف نهاد: “أنا ولدت في مخيم شاتيال ولكني اعرف مجزرة 

الصفصاف متاما من حكايات والدي عنها.” 
املرجعيات  ع��ل��ى  ب��ال��الئ��م��ة  اآلخ�����ر  ال��ب��ع��ض  ي���رم���ي  وق����د 
كان  “لو  وحيدا.  ترك  فاملخيم  واللبنانية.  الوطنية  السياسية 
واألطفال”   النسوان  استهدفوا  كانوا  ما  املخيم  في  رج��ال  في 
بهذه الكلمات ابتدأ ابو عرب تذكره للمجزرة التي يعزو سببها 
الفلسطينيني  احتالل  وهم  من  اللبنانية  العصابات  خوف  إلى 

لبالدهم. 
“هربنا م��ن امل��خ��ي��م ب��ع��د بدء  ت���روي ن��ه��اد ع��ن جت��رب��ت��ه��ا: 
م��ج��زرة، كنا نسمع  أن هناك  ل��م نعرف  ال��ب��داي��ة  ف��ي  امل��ج��زرة. 
صوت الرصاص والطيران. لكن املجزرة كانت جتري بصمت. 
من  يخرج  فال  فيها،  من  كل  ويقتلون  البيوت  يدخلون  كانوا 
يخبر. أخيرا متكن بعض املارة من الوصول إلينا بعد أن جنوا 

من القتل، ورأينا بعضهم يحمل أمعاءه بيديه. عندها هربنا من 
تذمر  إلى شارع حمد. وهناك  للمخيم وجلأنا  الشمالي  املدخل 
إسرائيل  الن  اخل���روج  إلينا  وطلبوا  وج��ودن��ا  م��ن  اللبنانيون 

تطاردنا، فتابعنا املسيرة بعيدا عن املخيم.” 
استطيع  ال   “ نهاد:  قالت  الذاكرة  في  يحتفر  ما  أكثر  وعن 
ن��س��ي��ان ص����ورة ج��ارت��ن��ا اخل���رس���اء احل���ام���ل م��ب��ق��ورة البطن 
وجنينها موضوع على صدرها. املجزرة عندي صراخ تلك املرأة 
املكبوت.”  تنهي نهاد كالمها بلوعة وحرقة على أطفال املخيم 
وهي اليوم ترحل عنه من اجل أطفالها الذين تشعر باملسؤولية 

جتاه إحباطهم الزائد إذا ما بقيت فيه.
النكبة  على  ع��ام��اً   58 ح��وال��ي  م���رور  بعد  اي  ع��ام��ني،  قبل 
وخصوصا  الفلسطينية  امل��خ��ي��م��ات  عاشتها  ال��ت��ي  وتبعاتها 
مخيم  املستوى  عالي  رسمي  لبناني  وف��د  زار  شاتيال،  مخيم 
شاتيال وباقي املخيمات بهدف حتسني األوضاع اإلنسانية في 
املخيمات الفلسطينية التي تعاني قوانني وممارسات ال إنسانية 
كثيرة كان من أقساها قانوني العمل والتملك. لعل هذه الزيارة 
سكان  من  كثير  عند  ما  بجديد  يبشر  حقيقيا  أمال  لتترك  كانت 
مخيم شاتيال والفلسطينيني في سائر املخيمات، إال أن احلرب 
بني اجليش اللبناني وفتح اإلسالم التي دمرت مخيم نهر البارد 

وشردت أهله، بددت كل أمل لدى الفلسطينيني. فماذا بعد؟
الفلسطينيني  عيش  ينغص  النكبة  على  عاما  ستني  بعد 
التمييز  سياسات  وم��واج��ه��ة  امل��ري��ر،  اللجوء  واق��ع  لبنان  ف��ي 
واحلرمان من احلقوق اإلنسانية، ويثقل عليهم ما يتعرض له 
أهلهم في فلسطني من مآسي يسببها ويرتكبها االحتالل يوميا. 
وما يزيد الطني بلة أنهم يعيشون مرارة االقتتال الداخلي على 
سلطة وهمية. ال زالت تقلق األهالي هواجس ومخاوف مشاريع 
إلى  ال��ع��ودة  ف��ي  حقهم  ض��د  حت��اك  ال��ت��ي  والتشتيت  ال��ت��وط��ني 

ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها في فلسطني عام 1948.
��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

*محمود زيدان ناشط في الدفاع عن حقوق اإلنسان وعضو 

مؤسس ملجموعة عائدون/ لبنان.

ال متعنوا في قتل املخيم
بقلم محمود زيدان*

صبرا وشاتيال.. . تقاطع شارعني على جسد



أيــــلول  2008 6
تقاطع شارعني على جسد

ما وجدناه داخل املخيم الفلسطيني في الساعة العاشرة 
وصفه  بأن  علما  فيه،  املبالغة  ميكن  ال  االيلول  ذاك  صباحا 

باللغة الطبية الباردة أسهل على القلم والروح.
سبق للبنان أن قرأ التقارير الطبية ولكن نادرا ما كانت 
ع��ل��ى ه���ذا احل��ج��م، ول���م يسبق أن أه��م��ل��ت م��ن ق��ب��ل اجليش 
غوغاء  في  باالنضباط  يتصف  أن  يفترض  ال��ذي  النظامي 
الكراهية واملعارك. لبنان شهد قتل عشرات اآلالف في لكن 
هؤالء املئات من سكان املخيم قتلوا بدم بارد هم ال ميلكون 

ال حول وال قوة. 
هنا آثار قتل جماعي، هذه احلادثة، وما أسهل استخدام 
كان  التي  احل���وادث  فاقت  جرمية  لبنان،  ف��ي  ح��ادث��ة  كلمة 
اجليش اإلسرائيلي دوما يصفها كحادثة عرضية وقعت في 

خضم مواجهة اإلرهاب. إنها جرمية حرب.
الصحفيان اللذان رافقاني ) جنكنز و نفايت( صعقا ملا 
رأيناه في شاتيال لدرجة أننا لم نستوعب املنظر لنعبر عنه. 
)بيل فولي( من وكالة ايه بي )AP (  أتى معنا، لم تستطع 

شفتاه أن تنطق اال؛ “ يا مسيح “ مرة تلو األخرى.
نستوعب  أن  املمكن  من  ك��ان  احل��رب  نغطي  كصحفيني 
وق���وع ح���االت ق��ت��ل أو ح��ت��ى م��ش��اه��دة ع��ش��رات اجل��ث��ث في 
تستلقي  هنا  ولكن  معركة،  وطيس  ف��ي  أرواح��ه��ا  خسرت 
النساء أموات في بيوتهن، أثوابهن ممزقة من أسفل اخلصر 
ذبح  عملية  في  رقابهم  جزت  وأطفال  منفرجة...  سيقانهن 
ظهورهم  في  الطلقات  دخلت  الشباب  من  صفوف  وحشي، 
بعد أن اجبروا على الوقوف في طوابير أمام حائط اإلعدام، 
أطفال اسودت أجسادهم خالل الساعات األربع والعشرين 
زجاجات  حولهم  وم��ن  النفايات  أك���وام  ف��ي  مرميون  وه��م 
ال��وي��س��ك��ي ال��ف��ارغ��ة وع��ب��وات ال��ط��ع��ام امل��خ��ت��وم��ة بعالمات 

اجليش األمريكي واإلسرائيلي.
املصطلحات  اس���ت���خ���دام  أردن������ا  إن  أو  ال��ق��ت��ل��ة؟  أي����ن 
إلى شاتيال رأينا  أتينا  أين اإلرهابيون؟ عندما  اإلسرائيلية 
اإلسرائيليني على أسطح العمارات في شارع كميل شمعون 
مخيم  إلى  ذهبنا  أننا  احلقيقة  إيقافنا،  يحاولوا  لم  ولكنهم 
عندما  ه��ن��اك  امل��ج��زرة.  بخبر  علمنا  عندما  البراجنة  ب��رج 
وصلنا لم نرى سوى جندي لبناني يلحق بحرامي سيارات 

في إحدى أزقة املخيم.
فقط أثناء عودتنا قرر جنكنز إيقاف السيارة عند مدخل 
“ ثمة شيئ مريب وغير مريح هنا ....  مخيم شاتيال قائال 

أين الناس؟ وما هذه الرائحة الكريهة؟
تقف  الطوابق  أحادية  املباني  من  عدد  كان  السابق  في 
على مدخل املخيم اجلنوبي، لقد أجريت العديد من املقابالت 
تلك  دم��رت  لقد  السبعينيات.  في  الفقيرة  املساكن  ه��ذه  في 

احلطام  أك���وام  س��وى  منها  تبقى  وم��ا  بالديناميت  املباني 
ال��ف��ارغ��ة متناثرة في  وال����ردم وح��ول��ه��ا م��خ��ازن ال��رص��اص 
العسكرية  االن��ارات  بقايا  جانبها   وال��ى  الرئيسي  الشارع 
التي تتهادى باملظالت الصغيرة ببطء قبل وصولها األرض 

وانطفائها. 
هناك حول الردم أسراب الذباب تطن معلنة انتصارها 
بصوت يصلح موسيقى ترافق الكوابيس. على بضعة أمتار 
على ميني املدخل تراكم جبل من اجلثث، أكثر من مجموعة 
بألم  يصرخ  مبنظر  وأقدامهم  أيديهم  تداخلت  الشباب  من 
التي دخلت عبر   للطلقة  املوت دون همس. وجوههم تشهد 
الفم ممزقة كل ما يعترضها في طريقها إلى تفجير الدماغ. 
ال��دم احمل��روق، احدهم مت  على بعض رقابهم رأي��ت شريط 
خصيه، كان بنطاله ممزقا ومستوطنة ذباب تتحلق حول 

أحشائه املمزقة.
عيون هؤالء الشباب باتت مفتوحة وشاخصة، أصغرهم 
ال يتجاوز 13 عاما يرتدون بنطاالت جينز وقمصان ملونة 
مشدودة على جلدهم بسبب انتفاخ أجسامهم نتيجة املوت 
أمالكهم حيث رأيت مؤشر ساعة  لم يتم سرقة  واحل��رارة، 
الطويل  العقرب  الصحيح،  ال��وق��ت  إل��ى  تشير  سويسرية 

يدور ممتصا آخر طاقات صاحبها امليت ولكن ما الفائدة!
احد  عبرنا  الرئيسي  ال��ش��ارع  من  األخ��رى  الناحية  في 
أزقة املخيم وركام منازله، وجدنا جثث خمسة نساء وعدة 
ملقية  وجثثهن  أعمارهن  منتصف  في  النساء  كانت  أطفال. 
ممزق،  بلباس  ظهرها  على  باتت  إح��داه��ن  حطام  تلة  على 
ومن خلفها رأينا وجه بنت صغيرة تنظر إلينا بشعر اسود 

ملفوف ونظرة غضب وهلع في عينييها ولكن كانت ميتة.
طفل آخر بات ملقي على حافة الطريق كالدمية التي لم 
والغبار  بالطني  ملطخا  األبيض  فستانها  صاحبها،  يردها 
في  عليها  النار  إط��الق  مت  أع��وام  الثالثة  يتجاوز  لم  عمرها 
الرأس فتحطمت جمجمتها. في اخللف، رأينا إحدى النساء 
نهد  من  م��رت  التي  الطلقة  الصغيرة.كانت   ابنتها  تعانق 
األم قد قتلت أيضا الطفلة. احد القتلة ادخل سكني في بطن 
األعلى رمبا  إلى  ثم  اليمني  إلى  ام��رأة حامل ممزقا أحشائها 
ليقتل اجلنني في رحمها قبل أن يولد، رأيت عيونها جاحظة 

ووجهها جتمد من الرهبة حتى قبل املوت. 
يصرخ  الركام  عبر  عربي  لسان  سمعنا  واقفون  ونحن 
أظنه  أتينا،  حيث  م��ن  ال��ش��ارع  إل��ى  فركضنا  ع��ائ��دون  إنهم 
عند  انتظرنا  املكان،  ذل��ك  مغادرة  من  منعنا  ال��ذي  الغضب 
بد  ال  كله  هذا  عن  املسؤولني  الرجال  وج��وه  لنلمح  البوابة 
أنهم دخلوا إلى هنا بإذن من إسرائيل وال بد أن إسرائيل هي 

من وفرت السالح لهم.

صبرا وشاتيال
بقلم روبرت فسك *

الفاعلني  راق���ب���وا  ق���د  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني  أن  ال���واض���ح  م���ن 
بنواظيرهم وهم يقومون بفعلتهم، متاما كما كانوا يراقبوننا  

خالل جولتنا في املخيم.
متى يصبح القتل فضيحة؟ متى تصبح احلادثة املريعة 
القتلى  عدد  هو  ما  أخ��رى  بطريقة  السؤال  لنطرح  مجزرة؟ 
املجزرة  تكون  متى  مائة؟  ثالثون؟  مجزرة؟  يساوي  الذي 
أم  ك��اف  غير  الضحايا  ع��دد  يكون  أعندما  م��ج��زرة؟  ليست 
عندما يكون مرتكب املجزرة من أصدقاء إسرائيل وليس من 

أعدائها؟!
هذا ما أظنه جوهر النقاش. لو أن قوات سورية دخلت 
اجلليل وحاصرت كيبوتس وسمحت حللفائها الفلسطينيني 
غربية  أن��ب��اء  وك��ال��ة  تكلفت  مل��ا  اليهود  السكان  يذبحوا  أن 

واحدة عناء مناقشة فيما اذا كانت احلادثة مجزرة أم ال.
م��ا ه��و ع���دد ال��ق��ت��ل��ى ال���ذي ي��س��اوي م���ج���زرة؟ ثالثون؟ 
يكون  أعندما  م��ج��زرة؟  ليست  امل��ج��زرة  ت��ك��ون  متى  م��ائ��ة؟ 
عدد الضحايا غير كاف أم عندما يكون مرتكب املجزرة من 

أصدقاء إسرائيل وليس من أعدائها؟!
هذا ما أظنه جوهر النقاش. لو أن قوات سورية دخلت 
اجلليل وحاصرت كيبوتس وسمحت حللفائها الفلسطينيني 
غربية  أن��ب��اء  وك��ال��ة  تكلفت  مل��ا  اليهود  السكان  يذبحوا  أن 

واحدة عناء مناقشة فيما إذا كانت احلادثة مجزرة أم ال.
املباشر  الفلسطينيني واملرتكب  لكن ضحايا بيروت من 
لم  أننا  رغم  شك،  دون  متطرفة،  مسيحية  ميليشيا  عناصر 
بالتحديد،  ميليشيات  أي��ة  اللحظة  تلك  ف��ي  متأكدين  نكن 
تشترك  لم  وان  فهي  وم��دان��ة،  مذنبة  أيضا  إسرائيل  ولكن 
في القتل املباشر فقد تواطأت مع عناصر امليليشيا وسهلت 
القتلة ووفرت  إلى املخيم بالتأكيد، وهي من درب  دخولهم 
لهم املالبس العسكرية وعبوات الطعام األمريكية، وأمدتهم 
ثم  اإلسرائيلية،  الطبية  وامل��ع��دات  العسكرية  باملساعدات 
جلس الضباط  اإلسرائيليون يراقبون القتلة وهم يقومون 

بعملهم القذر في املخيم.
إن سالح اجلو اإلسرائيلي هو الذي أطلق تلك االنارات 
يقتلون  وه��م  إسرائيل  حللفاء  السماء  ليضيء  العسكرية 

سكان صبرا وشاتيال. 
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

بعيد ارتكاب  “االندبندنت”  املقال في صحيفة  * نشر هذا 
مجزرة صبرا وشاتيال في ايلول عام 1982. والكاتب روبرت 
املراسلني  أهم  وهو  العامليني  الصحفيني  أشهر  من  يعد  فيسك، 
عمل  اثناء  املقال  كتب  وق��د  تاميز.  نيويورك  بحسب  الدوليني 
الكاتب كمراسل مقيم في لبنان يغطي أحداث حرب عام 1982 

وتبعاتها آنذاك. انظر:
http://www.countercurrents.org/pa-fisk180903.htm 

شهادات على مجزرة صبرا وشاتيال * 
قال املسعف عماد من هيئة اإلسعاف الشعبي مقارنا 

بشاعة املجزرة ببشاعة احلرب االهلية:
»م��ج��رد م��ا أع��ل��ن اخل��ب��ر ت��وج��ه��ت م��ع ب��ع��ض عناصر 
ال��دف��اع امل��دن��ي الشعبي ب��اجت��اه ص��ب��را وش��ات��ي��ال م��ا في 
برغم  مناظر  هيك  بشوف  منا  إنسان  م��رة  ألول  ان��و  شك 
بشوف  م��رة  ألول  اللبنانية  االهلية  احل��رب  بشاعة  ك��ل 
الواحد منا طرقات مزروعة باجلتت مكدسة لألسف فوق 

بعضها...
كان واضح اثر التشويه عند البعض واثر اإلعدامات 
ال��ق��ت��ل ب��واس��ط��ة رمايات  ال��دب��ح او  ال��ب��ع��ض االخ���ر  ع��ن��د 

مباشرة ...
وبيشعر  اإلن��س��ان  منه  بيشمئز  اش��ي  اك��ث��ر  احلقيقة 
ب���االس���ى واحل�����زن مل���ا ي���ش���وف ط��ف��ل م���ا ب��ي��ت��ع��دى عمره 
او قصف  او قذيفة  انفجار  الشهرين مش مصاب بحادث 

طيران او غيره إمنا مدبوح من الوريد للوريد ...«

قال وفيق من الدفاع املدني املقاصدي عن قتل النساء 
واألطفال وعن اجلثث املفخخة:

»انا كنت من اول الداخلني لهناك ... كان معنا ارشادات 
من القيادة انو شو ما بنشوف ما بنلمس وما بنسطع اي 
اشي غير باوامر واحلمد لله كانت االرشادات مبحلها النو 
اجلتت كانت مفخخة غير عناصر من فرق تانية من الدفاع 
انو في  تنتبه  ما  املدني حاولت ترفع بعض اجلتت دون 

منها جتت مفخخة وطلعت فيه املتفجرة...
شفنا شي ما شايفينه بحياتنا بصراحة جتت مزتوتة 
يامليات منفخة ومفخخة بحد ذاتها كل جتة فيها متل قنبلة 
او شي هيدي شفناها على طول طريق مخيم صبرا حلدود 

بير حسن /مستشفى عكا .

أكوام من  أكوام الضحايا بني  أم إسماعيل بني  فتشت 
أربعني  من  أكثر  أم��ام  وقفت  واألط��ف��ال،  والنساء  الرجال 

جثة لكن لم جتد أخاها فعادت إلى بيتها في آخر النهار.
ما أن طلع صباح االثنني أو الثالثاء، إذ لم تعد تذكر، حتى 

عادت إلى شاتيال حيث صادفت امرأة تعرفها من احلي:
اب���و ماجد؟«  اخ���وي  » دخ��ي��ل��ك شفتي  اس��ال��ه��ا  رح���ت 
قلتلي«: والله كان معنا جارنا ابو ماجد كنا كلنا قاعدين 
مع  كلنا  وه��رب��ن��ا  ه��ون  كنا  البعض  بعضنا  م��ع  جماعة 
بعض نحنا هربنا صوب الشرق وهو هرب صوب الشمال 

روحي شوفي لقدام ».
الشجرة  عند  هناك  شجرة  فيها  زاروب��ة  لعند  مشيت 
كاينني دابحينو وشاكينو ببطنه شاقينو بالسنجة بشو 
ما بعرف وفي معا تالت زالم مقتولني معو صرت اصرخ 

»يا حبيبي يا خيي... يا حبيبي يا خيي.«
إجو املصورين صاروا يصوروا في وصاروا يسجلولي 

صوتي وما صدقت ملا سحبت حالي وضليت رايحة ...
انا مش بس على خيي ببكي انا ببكي على املناظر اللي 

شفتها.
ك���ان ف��ي ب��ي��ت ب���اول ال���زاروب���ة ال���و درج ك��اي��ن��ني اهل 
الدرج حاميني حالهم رايحني راشينهم  البيت الطني عند 
رش. بعدهم بارضهم واالرض بعدها كلها حفايات ودم 
رايحني  عنده  متخبيني  العالم  حديد  ب��اب  في  ك��ان  كمان 

مقوصينهم كلهم كلهم على بعضهم .
ما حدا كان بعده شايل حدا من هالزواريب...

راجع:  أوف��ى  وتفاصيل  معلومات  على  للحصول   *
مؤسسة   ،1982 وشاتيال،  صبرا  احل��وت،  نويهض  بيان 

الدراسات الفلسطينية، الطبعة األولى، )2003(.

إحياء 
ذكرى 
املجزرة، 
شاتيال 2008 
)تصوير 
محمود 
زيدان(
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ملف صبرا وشاتيال

تقاطع شارعني على جسد

قام عناصر من الكتائب اللبنانية املتحالفة مع إسرائيل، 
وملدة أربعني ساعة بني 16-18  أيلول 1982، باغتصاب 
العزل  الفلسطينيني  املدنيني  من  كبير  ع��دد  وج��رح  وقتل 
داخل مخيمات صبرا وشاتيال احملاصرة؛ أغلبية الضحايا 
عدد  وي��ت��رواح  السن.  وكبار  والنساء  األط��ف��ال  من  كانت 

ضحايا املجزرة ما بني 700- 3500 ضحية.
الوطنية  وال��ق��وات  الفلسطينية  ال��ق��وات  صمود  بعد 
فيليب  األم��ري��ك��ي  امل��ب��ع��وث  ق��ام  ش��ه��ري��ن،  مل��دة  اللبنانية 
إلى  األط��راف  توصل  وقد  الطرفني،  بني  بالتوسط  حبيب 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  انسحاب  على  نص  اتفاق 
والتي  اجلنسية  متعددة  قوات  إش��راف  حتت  بيروت  من 

ستحل مكان قوات املنظمة.
الغربية  بيروت  تسليم  حبيب  اتفاقية  تضمنت  وقد 
اإلدارة   ( دولته  باسم  حبيب  وتعهد  اللبناني،  للجيش 
في  الفلسطينيني  امل��دن��ي��ني  س��الم��ة  ب��ض��م��ان  األم��ري��ك��ي��ة( 
انتهت  منها.  الفلسطينية  القوات  خ��روج  بعد  املخيمات 
 1 في  بيروت  من  التحرير  منظمة  عناصر  إخ��راج  عملية 

أيلول 1982 .
القوات متعددة اجلنسية  في 10 أيلول 1982 تركت 
بيروت، في اليوم التالي أعلن شارون أن” 2000 إرهابي 
منطقة  في  الفلسطينيني  الالجئني  مخيمات  في  بقوا  قد 

بيروت.”
ال��ذي تال اغتيال  اليوم  أي��ل��ول،  ي��وم األرب��ع��اء 15  في 
الرئيس بشير جميل، قامت القوات اإلسرائيلية باحتالل 
وشاتيال،  ص��ب��را  مخيمات  وم��ح��اص��رة  الغربية  ب��ي��روت 
املسلحة وتعدادهم  املقاومة  أن اخرج جميع أعضاء  بعد 
والذين  وضواحيها،  بيروت  من  مقاتل   14000 تقريبا 

كانوا يضمنون امن وأمان أهالي املخيمات. 
القيادة  بني  االتفاق  أن  والصحفيون  املؤرخون  يتفق 
العسكرية اإلسرائيلية وحزب الكتائب اللبناني لتنظيف 
شارون  ارئيل  بني  اجتماع  في  مت  الفلسطينية  املخيمات 

وبشير اجلميل في بكفيه بتاريخ 12 أيلول.
صرح شارون في 9 أيلول انه كان ينوي إدخال قوات 
مذكراته  كتاب  في  ويؤكد  الغربية،  بيروت  إلى  الكتائب 

انه ناقش العملية مع اجلميل في اجتماع بكفيه.
 ،1982 أيلول   22 بتاريخ  للكنيست  تصريحاته  في 
صرح شارون أن قرار دخول الكتائب للمخيمات مت يوم 
والنصف  الثالثة  الساعة  في   1982 أيلول   15 األربعاء 
اإلسرائيلية  كاهان  للجنة  أيضا  ش��ارون  ص��رح  عصرا. 
القرار  اص��در  قد  ان��ه  املجزرة  حقائق  بتقصي  قامت  التي 
على  “ مي��ن��ع  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة   العسكرية  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��ال��ي 
اجليش اإلسرائيلي دخول املخيمات؛ ألن الكتائب والقوات 

اللبنانية ستقوم بعملية تنظيف املخيمات.”

طائرات  حلقت   ،1982 أيلول   15 يوم  فجر  حل  عندما 
سالح اجلو اإلسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في سماء 
دخولها  اإلسرائيلية  القوات  أعلنت  وقد  الغربية،  بيروت 

املنطقة وإحكام السيطرة عليها.
بدءا من الساعة التاسعة صباحا تواجد اجلنرال شارون 
شخصيا إلدارة العملية وتوجيه القوات اإلسرائيلية. وقد 
السفارة  مفرق  على  العسكرية  املنطقة  في  متمركزا  ك��ان 
الكويتية على حواف مخيم شاتيال في الطابق السادس من 

عمارة مطلة على مخيمي صبرا وشاتيال املجاورين.
محاصرين  املخيمان  ك��ان  النهار،  منتصف  حل  عندما 
ودباباتها  بجنودها  اإلسرائيلية  ال��ق��وات  قبل  م��ن  متاما 
والتي وضعت احلواجز ملراقبة كل من يدخل ويخرج من 
القوات  قامت  ال��ي��وم  عصر  ب��داي��ة  وم��ع  املخيمات،  منطقة 

اإلسرائيلية بقصف املخيمات مبدفعيتها.
في 16 أيلول 1982، كان اجليش اإلسرائيلي مسيطرا 
على بيروت الغربية بالكامل، اصدر املتحدث باسم اجليش 
اإلسرائيلي بيانا صحفيا أعلن فيه أن “ اجليش اإلسرائيلي 
وان  بيروت  في  اإلستراتيجية  النقاط  جميع  على  يسيطر 

مخيمات الالجئني املليئة باإلرهابيني محاصرة.”
في ساعات الصباح قامت عناصر اجليش اإلسرائيلي 
محيطة  مرتفعة  مناطق  من  للمخيمات  املدفعي  بالقصف 
في  ت��واج��د  م��ن  بقنص  اإلسرائيليون  القناصة  وق��ام  بها، 

شوارع املخيم.
العسكرية  ال���ق���ي���ادة  س��م��ح��ت  ال���ن���ه���ار  م��ن��ت��ص��ف  ف���ي 
اإلسرائيلية لقوات الكتائب أن تدخل املخيمات. في الساعة 
اخلامسة مساء دخل ما يقارب 150 عنصر مسلح من حزب 
الكتائب اللبناني إلى مخيم شاتيال من اجلنوب واجلنوب 

الغربي.
دروري  اجلنرال  اتصل  الكتائب،  ق��وات  دخلت  عندما 
ب��آرئ��ي��ل ش����ارون واخ��ب��ره “ ان أص��دق��اءن��ا ي��ت��ق��دم��ون في 
شارون:  عليه  دخولهم.” فرد  لهم  رتبنا  بعدما  املخيمات، 

“ مبروك! عملية أصدقائنا موافق عليها “.
الكتائب  ق��ام عناصر  ت��ل��ت،  ال��ت��ي  ف��ي األرب��ع��ني س��اع��ة 
من  اغلبهم  املدنيني  من  كبير  عدد  وج��رح  وقتل  باغتصاب 

األطفال والنساء وكبار السن احملاصرين في املخيمات.
جماعية  اختطاف  عمليات  م��ع  اجل��رائ��م  ه��ذه  ترافقت 
دعمتها القوات اإلسرائيلية والتي أدت إلى اختفاء العشرات 

والذين ال يزالون في عداد املفقودين.
مبا  كامل  اط��الع  على  اإلسرائيلي  اجليش  قيادة  كانت 
أيلول  يجري داخل املخيمات حتى صباح يوم السبت 18 
بشكل  ي��ت��واص��ل��ون  امل��س��ؤول��ون  ال��ض��ب��اط  وك���ان   .1982
مستمر مع قيادة ميليشيا الكتائب الذين ارتكبوا املجزرة، 
لكنهم لم يتدخلوا إليقافها؛ بل على العكس متاما فقد منعوا 

املدنني من الهروب من املخيمات وساعدوا قوات الكتائب 
بإضاءة السماء لهم خالل ساعات الليل والصباح الباكر 

من خالل االنارات العسكرية.
 700 بني  ما  تترواح  املجزرة  ضحايا  ع��دد  تقديرات 
حسب  و3500  اإلسرائيلي(،  الرسمي  التقرير  )حسب 
 “ اإلس��رائ��ي��ل��ي  الصحفي  حتقيق  ل��ه��ا  ت��وص��ل  ت��ق��دي��رات 

آمنون كابليوك “ .
 100 هناك  ألن  بدقة  الضحايا  ع��دد  معرفة  يصعب 
ش��خ��ص ت��ق��ري��ب��ا  مت دف��ن��ه��م ف��ي ق��ب��ور جماعية م��ن قبل 
الصليب األحمر في مقابر بيروت من قبل أهاليهم، والن 
هناك عددا كبيرا من اجلثث التي دفنت حتت ركام البيوت 
املهدومة من قبل ميليشيا الكتائب أنفسهم، هذا باإلضافة 
إلى مئات األشخاص الذين اختطفوا وهم على قيد احلياة 

إلى أماكن مجهولة ولم يعودوا ولم يعرفهم مصيرهم.
إسرائيل  أو  لبنان  دول��ة  أو  ال��دول��ي  املجتمع  يقم  لم 
خرج  أن  ب��ع��د  امل���ج���زرة.  ت��ف��اص��ي��ل  ف��ي  رس��م��ي  بتحقيق 
400.000 إسرائيلي ليتظاهروا عند سماع خبر املجزرة 
من مصادر االعالم الدولية، عينت الكنيست اإلسرائيلي 
أيلول  ف��ي  ك��اه��ان��ا  إس��ح��اق  إش���راف  جلنة حتقيق حت��ت 
1982. ورغم تقليص صالحيات هذه اللجنة التي أخذت 
أصوات  همشت  كونها  قانونيا  وليس  سياسيا  طابعا 
الدفاع  وزي��ر  أن  مفاده  استنتاج  إلى  توصلت  الضحايا، 

يتحمل مسؤولية شخصية عن املجزرة.
احلاشدة،  املظاهرات  اثر  وعلى  اللجنة،  إص��رار  بعد 
استقال شارون من منصبه كوزير دفاع ولكنه بقي في 

احلكومة كوزير دون ملف. 
ومنها  ال��رس��م��ي��ة،  غ��ي��ر  التحقيق  م���ب���ادرات  م��ن  ع���دد 
والتي  االسكندنافية،  واللجنة  ماكبرايد  ش��ون  حتقيق 
اعتمدت أغلبيتها على شهادات مستقاة من شهود العيان 
الغربيون باإلضافة إلى أعمال صحفية وأبحاث تاريخية 

جمعت كمية من املعلومات املهمة عن املجزرة.
رغ����م اإلدان������ة ال��ف��اض��ح��ة ع��م��ا س��م��اه م��ج��ل��س األم���ن 
ب��امل��ج��زرة اإلج��رام��ي��ة واع��ت��ب��ار م��ج��زرة ص��ب��را وشاتيال 
اجلماعية  الذاكرة  في  العشرين  القرن  جرائم  أفظع  من 
وجدته  ال��ذي  الرجل  محاكمة  يتم  لم  انه  اال  لإلنسانية، 
حكومته مسؤول بشكل شخصي عن هذه اجلرمية، وال 
أول��ئ��ك ال��ذي��ن ش��ارك��وه وال��ذي��ن ارت��ك��ب��وا امل��ج��زرة بشكل 

مباشر، على جرميتهم.
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

الشكوى  م��ن  مقتبسة  مقتطفات  املجزرة”  أح���داث   “  *
إسرائيل،  وزراء  رئيس  ضد  البلجيكي  القضاء  إل��ى  املقدمة 
إسرائيليني  يارون وآخرين،  اريئيل ش��ارون، وضد عاموس 
وشاتيال.   ص��ب��را  مذبحة  ارت��ك��اب  ف��ي  م��ت��ورط��ني  ولبنانيني 
www.indictsharon.net :للمزيد من املعلومات، انظر

شهادات على مجزرة صبرا وشاتيال * 

أمام  موريس  بول  البريطاني  الطبيب  شهادة  من 
القاضي كاهان ردا على سؤال القاضي: »هل بإمكانك 

أن تصف لنا اجلنود؟«:
خوذة  يرتدي  وك��ان   ... رادي��و  يحمل  احدهم  ك��ان 
رمادية فاحتة اقرب إلى البياض وشكلها مشابه متاما 
ثيابه في منتهى  كانت  اإلسرائيلي  يرتديه اجليش  ملا 
 )uniform( الترتيب والنظافة يرتدي لباسا نظاميا
م��ن ال��ل��ون األخ��ض��ر ال��ف��احت وك���ان ال��س��روال متناسقا 
“اجلنود”  ه��ؤالء  القميص وك��ان هناك خمسة من  مع 
وكانوا أيضا يرتدون أحزمة من الكانفاس وحمالة من 

الكانفاس وضعوا عليها “الراديو” وأشياء أخرى. 
وكانوا ينتعلون أحذية سوداء لكن من دون لفافة 
الساق وكان ساقا السروال ارفع من األسفل كي يسهل 
إدخاله في احلذاء وبالتأكيد كان هناك كلمات بالعربية 

منقوشة على اللباس النظامي لهؤالء اخلمسة...

شهادة في وص��ف األف��واج األول��ى التي دخلت في 
الساعة األولى منطقة بئر حسن:

البسني  ك��ان��وا  كلهم  مسلحني  عساكر  كلهم  ك��ان��وا 
بدالت خضرا ودون إشارات وكانت بدالت جديدة جدا 
ونضيفة كتير وما في عليها ذرة من الغبار املعتاد على 
كان  وتلمع  نضيفة  احذيتهم  وكانت  العساكر  ب��دالت 
يروح  قسم  يتفرقوا  ما  قبل  عنصر   200 شي  عددهم 

على شاتيال وقسم يضل في بير حسن.
لكن في شي مهم بحب كمان سجله في جماعة من 
متهم  فتحوا  ما  بوجهنا  سالحهم  رافعني  وقفوا  اللي 
بكلمة ما كانوا يتكلموا معنا ابدا مثل الباقني يعني انا 
ميزت شي 5 او 6 ابدا ما حكيوا كان اللي ما حكيوا ابدا 
البسني عسكري اخضر متل الباقني متاما لكن في فرق 
ملونة  عيونهم  منهم  وفي  حلى  مربيني  منهم  كان  انو 
ومعظمهم طوال وفي بيناتهم فتيان مش كبار بالعمر.
كانوا يحكوا  ما  لبنانية النو  مانهم  انو  انا شكيت 
ابدا . ما سمعنا صوتهم وال لغاتهم وال لهجاتهم واكيد 
انا  لكن  ع��رب  مانهم  ان��و  لنحكم  كافي  مش  سبب  ه��اد 
اهمية  الو  يكون  ميكن  الفرقني  بني  تاني  فرق  الحظت 
فوق  حاطينها  ال��ل��ي  بالقبعات  ال��ف��رق  الح��ظ��ت  ميكن 
روسهم  على  البسني  معنا  حكيوا  اللي  كانوا  روسهم 
قبعات عسكرية عادية كانت قبعاتهم سحب ومدورة 
في الها ردة لقدام وكانت رفيعة وطويلة يعني نوع من 
ما  اللي  لكن  البدلة  لون  من  اخضر  ولونها  الكاسكيت 
حكيوا ابدا ما كانت قبعاتهم مثل الباقني كانت مختلفة 
ع��ن��ه��م ك��ان��ت م���ن ال��ق��م��اش ول��ك��ن اع����رض م���ن االول���ى 

مستديرة اكتر واقصر وما في هاالبيرية الزايدة...

* للحصول على معلومات وتفاصيل أوفى راجع: 
بيان نويهض احلوت، صبرا وشاتيال، 1982، مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية، الطبعة األولى، )2003(.

أحداث املجزرة*

إحياء 
ذكرى 
املجزرة، 
شاتيال 2008 
)تصوير 
محمود 
زيدان(
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تقاطع شارعني على جسد

من  العاشر  في  باسيل  جبران  اللبناني  االت��ص��االت  وزي��ر  وشاهدنا  سمعنا 
أيلول 2008، يقول في مؤمتر صحافي: ان الفلسطينيني »خسروا وطنهم عندما 
باعوا أراضيهم«. ثم عدنا فقرأنا الكالم نفسه في صحف اليوم التالي )»السفير« 
و«النهار«، 11 أيلول 2008( من غير أي تعديل، األمر الذي يشير الى أن أحدا لم 
ينّبه الوزير على معلوماته املغلوطة من ألفها إلى يائها. ولو كان بني احمليطني 
األمر، وتعديل  اإلمكان تدارك  امليدان، لرمبا كان في  بالوزير نبيه واحد في هذا 
كالمه كي ال ُتؤخذ عليه قلة املعرفة بهذا الشأن احلساس. وكان على الوزير، قبل 
أن ُيقدم على نثر هذه األقاويل، أن يتأكد من مواقع قدميه حتى ال يتعثر في دهاليز 
التجارة االنتخابية الهاذية املنتعشة اآلن في لبنان، والتي لم تنجح إال في اختيار 
العناوين املثيرة للدعاية، وما هو بائس ومكرور مثل خرافة »التوطني« ورهاب 
»متلك األجانب« وعودة »الفارين الى اسرائيل«، وبني هؤالء عدد ال يستهان به 
من العمالء والقتلة واألوباش. ويبدو أن فن استجالب األصوات بدغدغة غرائز 
الدهماء ليس ابتكارا لبنانيا بلديا بالتأكيد، لكن املثل البلدي اللبناني ينطبق عليه 
بالذات  العجل ِحش وارميلو«. وهنا  يللي بيعبد  »البلد  املثل يقول:  متاما، وهذا 
تنمو وتنتعش عناصر »الفهلوة« احمللية و«الزعبرة« السياسية الفاشية في هذا 
البلد منذ أمد طويل، والتي أمتنى أال يكون الوزير قد انزلق اليها بوعي أو من دون 
وعي، وأال ُيدخل الفلسطينيني في هذا املنزلق، فيكفيهم الكالم العنصري الذي ما 
برح يغير عليهم من اجلهات كلها، والقوانني اجلائرة التي متنع عليهم متلك حتى 
في  اجلامعيني  الطلبة  تشغيل  لرفض  ذرائ��ع  العنصريني  ومتنح  العائلة،  منزل 
بعض مقاهي احلمراء ولو بالساعة، وفي فصل الصيف فقط، هذه املقاهي التي 

نستعد لفضحها والدعوة الى مقاطعتها جراء عنصريتها املنحطة. 

 هؤالء َمن باعوا األرض
نقترح على الوزير جبران باسيل أن يحفظ بقوة املعلومات التي سنعرضها 
هنا باختصار شديد. وقد أوجزنا هذه املعلومات، العلمية والدقيقة والتاريخية، 
كي ال نثقل على ذاكرته قط. إن 94% من األراضي التي امتلكتها الوكالة اليهودية 
والصندوق القومي اليهودي )الكيرين كاييميت( في فلسطني حتى سنة 1947 
وتويني  وت��ي��ان  وس��الم  سرسق  ع��ائ��الت  م��ن  األول���ى  بالدرجة  لبنانيون  باعها 
واألسعد وقباني وبيهم وغيرهم. فالسيد ميشال سرسق ومحمد بيهم باعا أراضي 
احلولة الى اليهود، وهذه األراضي كانت تستوعب 1500 أسرة فلسطينية ُشردت 

كلها. وآل سرسق باعوا أيضا مرج ابن عامر، وكانت مساحته 400 ألف دومن، 
وفيه نحو 20 قرية تقطنها 2546 أسرة أو ما يساوي 26 ألف فلسطيني تقريبا. 
السنني. وباع  ال��ذي عاشوا فيه مئات  ابن عامر  وه��ؤالء جميعا ط��ردوا من مرج 
آل تيان )ميشال وأنطون( حصتهم من وادي احلوارث في سنة 1922 )3082 
دومنا يقطن عليها 2400 فلسطيني(، ثم أقدم أنطون تيان على رهن 5350 دومنا 
ثم عاد وباعها مع حصة ميشال تيان من الصندوق القومي اليهودي في 27 أيار 

1929 وباع آل تويني وآل صباغ ما كانوا ميلكونه في السهل الساحلي. 
عالوة على ذلك، باع أفراد من آل سالم أراضي احلولة التي حازوا من الدولة 
العثمانية امتياز استصالحها وزراعتها فقط، لكنهم باعوها من اليهود، األمر الذي 
أدى الى تشريد 15 ألف فلسطيني. وباع آل قباني 4 آالف دومن مما كان ُيعرف ب� 
»وادي القباني«. وفي سنة 1937 أسس خير الدين األحدب وصفي الدين قدورة 
شركة  احل��اج  والياس  )يهودي(  دان��ا  وم��راد  سارجي  وميشال  خديج  وج��وزف 
عقارية. ومتكنت هذه الشركة من شراء 100 ألف دومن في قضاءي صور وصيدا، 

ثم باعتها لشركات يهودية. 
لعلم الوزير، وغيره استطرادا، أن اليهود لم ميتلكوا عند صدور قرار التقسيم 
ذلك  وم��ع  فلسطني،  مساحة  م��ن   %  7 إال   1947 ع��ام  م��ن  الثاني  تشرين   29 ف��ي 
منحتهم األمم املتحدة 56% منها مبا في ذلك منطقة النقب املمتدة بني بئر السبع 
والعقبة، والتي لم يكن فيها يهودي واحد. لكن، حتى هذه املساحة، لم يستطع 
أي   1947  -1917 بني  الفلسطينيني  من  دومن  ألف   300 من  أكثر  ش��راء  اليهود 
طوال 30 سنة حتت سلطة االنتداب البريطاني. وهذه املساحة التي تعادل %6 
اليهم باالحتيال، ومن خالل سماسرة  انتقلت  اليهود  التي اشتراها  من األراضي 
كانوا يشترون األرض من العرب ثم يعودون فيبيعونها لليهود. وقد ُقتل الكثير 

من هؤالء السماسرة إبان ثورة 1936.  
قصارى القول ان الفلسطينيني لم يبيعوا أراضيهم، بل ان أفرادا من عائالت 
والشمعة  اجلزائرلي  آل  مثل  سورية  عائالت  من  وأشخاصا  معروفة،  لبنانية 
الفلسطينيني  اآلالف من  والقوتلي ومارديني واليوسف، هم من تسبب بتشريد 
م��ن بالده  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ط���رد معظم  ث��م  ال��وض��ي��ع��ة،  ال��ب��ي��وع  ت��ل��ك  ج���راء 
الذين  األن���ذال،  األرذال  البائعون  وه��ؤالء  امل��دى.  بعيدة  استعمارية  خطة  ج��راء 

اخلطة  لتلك  املسّهل  دور  يلعبون  ك��ان��وا  إمن��ا  اللعنات،  إال  ال��ي��وم  يستحقون  ال 
قضية  نشوء  تأريخ  ميكن  والتي  كامل،  بوعي  معها  واملتعاون  االستعمارية، 

الالجئني بها، أي منذ ذلك التاريخ األسود فصاعداً. 

“تاني يا أستاذ؟”
»النفايات  ب�  الفلسطينيني  فتوش  نقوال  ال��وزي��ر  وص��ف   1995 أيلول  في 
له  نعدد  أن  إلى  آن��ذاك  فتوش  للوزير  »امللووق«  الكالم  دفعنا  وقد  البشرية«. 
عداً وأن نكيل له كيال، وقد كّدر كالمنا أيامه طويال بحسب علمنا. وبعد ثالثة 
م��ن خشب  وب��ي��ان  ال��وزي��ر باسيل يطل علينا بكالم عجب  ه��و  ه��ا  ع��ام��ا،  عشر 
و«معلومات« تثير الغضب. إنها سنون منحوسة وأيامها معكوسة تلك التي 
ال  كأن  ذاتها.  الشرنقة  في  ي��دور  لبنان  في  الفلسطينيني  عن  احلديث  انفك  ما 
شيء يتغير في ميدان املعرفة في هذا البلد، فالكالم دائما غث، واخلطاب رث، 

واألقوال معادة البث.  
أطفال  م��ع  يتعاركون  حينما  املخيمات  أط��ف��ال  ك��ان  أق��ل،  أو  سنة  ستني  قبل 
األحياء اللبنانية املجاورة، يعّيرون بأنهم باعوا أراضيهم وجلأوا إلى لبنان. كان 
ذلك كالم فتية الشوارع. ويلوح لي، بعد نحو ستني سنة، أن األمر لم يتغير حتى 
مع هذا الوزير من هنا أو ذاك الوزير من هناك. ويبدو لي أيضا ان بعض الزعامات 
وأصحاب املواقع واملناصب والرتب ال يختلفون كثيرا عن حمالي الِقَرب. انه »داء 
بال دوا وعماء على عمى«. وقد رغبت، في هذه املعلومات التي عرضتها هنا، بأن 
أضع بني يدي السياسيني، ومنهم الوزير باسيل، ذخيرة معرفية بسيطة وأولية 
األق��وال ثانية. لكن ما أخشاه هو أن أصبح مثل أعمى  إلى مثل هذه  كي ال يعود 
يلقي محاضرة في جمهور من الصم. ومع ذلك، فأنا أكيد من أن احلقائق العلمية 
مثل  الفلسطينيني  أن  من  متأكد  أنا  مثلما  ص��دى،  لها  يكون  أن  بد  ال  والتاريخية 

كيس املالكمة: كلما وجهت إليه اللكمات ارتد عليك بالقوة نفسها. 
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

* الكاتب والباحث الفلسطيني صقر أبو فخر هو سكرتير حترير »مجلة 

في  املقال  ه��ذا  ورد  »السفير«.  جريدة  في  ومحرر  الفلسطينية«  ال��دراس��ات 
جريدة السفير في 16 أيلول 2008.

لــم يبــع الفلسطينيــون أراضيهــم، غيــرهم فعلــها 
بقلـــم: صقــر أبــو فخـــر*

من  الثاني  الكتاب  والشتات  الوطن  في  فلسطينية  مؤسسات  اصدرت 
اشرف  وقد  فلسطني،  لنكبة  الستني  الذكرى  في  وانتماء«  »هوية  مشروع 
على اصدار الكتاب كل من جمعية ابن خلدون- املؤسسة العربية للبحث 
املواطنة  حقوق  ملصادر  الفلسطيني  املركز  »ب��دي��ل«-  ومركز  والتطوير، 
والالجئني في بيت حلم، ومجموعة »عائدون« في كل من سوريا ولبنان. 
مصطلحا   60 النكبة،  من  عاما   60« عنوان  الثاني  الكتاب  حمل  وق��د  ه��ذا 
في النكبة«، وقد اشرف على حترير الكتاب مجموعة كبيرة من املؤرخني 

واالكادمييني والناشطني الفلسطينيني في الوطن والشتات.
ياتي اجلزء الثاني من مشروع هوية وانتماء كمكمل للمشروع االول، 
اال انه يتميز عن املشروع االول مبحورين اساسني، االول: في هذا املشروع 
الطالب بانفسهم باختيار وتعريف املصطلحات ذات الصلة بالنكبة،  قام 
ال��ط��الب امل��ش��ارك��ون ف��ي ه��ذا امل��ش��روع ميثلون ك��ل مختلف  وال��ث��ان��ي: ان 
قطاعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، حيث شارك في املشروع 
الفلسطينية  األراض��ي  الداخل، وطالب من  ثانويا من  أكثر من 150 طالبا 
تالحما  األم��ر  هذا  وميثل  وسوريا،  لبنان  من  فلسطينيني  وط��الب  احملتلة 
فريدا لشباب الشعب الفلسطيني في كتاب ميثل ذاكرتهم، حاولنا جتميع 
الذاكرة التاريخية والهوية اجلماعية في كتاب واحد. وقد شمل الكتاب 60 
مصطلحا في النكبة مت تبويبها في خمسة فصول: احداث تاريخية، مواقع، 

شخصيات، املخيمات واللجوء، وادب وفلكلور.
خلدون  ابن  جمعية  ادارة  رئيس  غامن  اسعد  الدكتور  مع  حديث  وفي 
الذاكرة  الح��ي��اء  منا   جهد  ف��ي  التعليمي  التربوي  العمل  ه��ذا  ج��اء   « ق��ال: 

لطالبنا  الفلسطينية  التاريخية  الرواية  من  جزء  وتوضيح  الفلسطينية، 
حاضرها  لتصيغ  ماضيها  مع  ومنفعلة  حية  لتبقى  والشتات،  الوطن  في 
وانتماء،  هوية  مشروع  من  الثاني  اجل��زء  اخ��راج  قررنا  فقد  ومستقبلها، 
بعد النجاح الكبير الذي حققه املشروع االول في التصدي ملشروع وزارة 
في  طالبنا  على  تشويهية  مصطلحات  ف��رض  ف��ي  االسرائيلية  امل��ع��ارف 
املدارس االعدادية، واحد اهم سمات جناح املشروع االول هو قيام الوزارة 
مؤخرا بالتراجع عن املشروع الذي حاولت فرضه على املدارس العربية. ان 
مشروعنا احلالي ليس كاملشروع االول، فهو مشروع فاعل وليس رد فعل، 
اختاروها  التي  النكبة  الى بعض مصطلحات  الى تعريف طالبنا  ويهدف 

بانفسهم ومبحض ارادتهم«.
ال��دك��ت��ور اس��ع��د: » لقد وص��ل الى  وع��ن سير العمل ف��ي امل��ش��روع ق��ال 
مصطلحا   150 من  اكثر  املاضي،  العام  نهاية  في  انطالقته  منذ  املشروع 
سوريا  الغربية،  والضفة  ال��داخ��ل،  في  الفلسطيني  الشعب  ابناء  كل  من 
ولبنان، وبسبب قرار الهيئة العامة للمشروع اختيار افضل ستني تعريفا 
املهنية  الهيئة  عملت  فقد  الكتاب،  ه��ذا  ف��ي  الدراج��ه��ا  الستني  ال��ذك��رى  ف��ي 
ومن  التعريف  حيث  م��ن  املناسبة  الستني  املصطلحات  الختيار  ط��وي��ال 
حيث االهمية من مجمل املصطلحات التي وردت الى املشروع، وهنا ال بد 
او محددة  الى املشروع لم يحددوا قائمة مغلقة  املبادرين  ان  من االش��ارة 
مسبقا للمصطلحات التي ميكن من خاللها للطالب اختيار املصطلح الذي 
يرغبون في تعريفه، بل اختار الطالب املصطلحات حسب ارادتهم. ولهذا 
تعريف  من  اكثر  احل��االت،  من  الكثير  في  املشروع،  الى  وصل  فقد  السبب 

من إصدار جمعية إبن خلدون، ومركز بديل ومجموعة عائدون 

إصدار كتاب »ستون عاما من النكبة، ستون مصطلحا في النكبة«
بأقالم طالب فلسطينيني من الوطن والشتات

صيغة  في  امل��ك��ررة  املصطلحات  حترير  يتم  ان  وق��ررن��ا  املصطلح،  لنفس 
واحدة بحيث يتم ادراج اسماء الطالب في نفس املصطلح، فتكونت صورة 
اكثر بهاء، بحيث بدا ان مجموعة من الطالب من كل اماكن تواجد الشعب 
الفلسطيني قاموا بتعريف نفس املصطلح، وكأنهم جلسوا وعملوا سوية 

على تعريف هذا املصطلح«.
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كانت تسمى فلسطني... صارت تسمى فلسطني 

خلفية: نشوء احلركة الشعبية للدفاع عن حق العودة 
انطلقت احلركة الشعبية للدفاع عن حقوق الالجئني 
في  امل��ي��دان��ي��ة  امل���ب���ادرات  م��ن  سلسلة  عبر  الفلسطينيني 
اعالن  توقيع  بعد  وذل��ك  وامل��ن��اف��ي،  التاريخية  فلسطني 
اسرائيل  ب��ني حكومة  اي��ل��ول 1993،  ف��ي  اوس��ل��و  م��ب��ادئ 

ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقف  ال��ى  أس��اس��ا  امل��ب��ادرات  تلك  انطالقة  هدفت  لقد 
االندالق الذي رافق عملية اوسلو، وهو اندالق لم يقتصر 
تعداه  بل  والعربي،  الفلسطيني  الرسمي  املستوى  على 
الوطنية  الفعاليات  م��ن  الكثير  ع��ي��ون  ف��ي  ال��رم��اد  ل��ي��ذر 
تطبيع  نحو  مييل  اخلطاب  فأخذ  حينه.  في  والشعبية 
ال��واق��ع االح��ت��الل��ي، وح��ل��ت تعابير »ال��ط��رف اآلخ����ر« و 
و  الصهيوني«  »ال��ك��ي��ان  محل  ال��س��الم«  عملية  »ش��ري��ك 
»دولة  و  االستعمار«  و«دول���ة  االستيطانية«  »احل��رك��ة 

اإلرهاب املنظم«. 
السلوكية  األمن���اط  حت��ول  ال��ى  احلقبة،  ه��ذه  ادت  كما 
لكافة التنظيمات الفلسطينية بامليول الى العلن، وترجمته 
قافزة  الفلسطينية،  األراض���ي  مختلف  في  مكاتبها  بفتح 
اقتربت  وبذلك،  االحتالل.  واقع  نفسه،  الواقع  على  بذلك 
في أمناط سلوكها الى البنية اجلماهيرية منها الى التنظيم 

احلركة الشعبية للدفاع عن حق العودة 

قراءة أولية في فعاليات إحياء الذكرى الستني للنكبة
بقلم: محمد جرادات*

السري املطارد من قبل جيش االحتالل وأذرعه الطويلة. 
من  بالرغم  أوس��ل��و،  عملية  نتائج  إح��دى  تلك  كانت 
اصغر  ال��ى  السياسي  هرمنا  رأس  م��ن  جميعا  معرفتنا 
مبادئ  على  تستند  ل��م  العملية  ه��ذه  ب��أن  وطني  ناشط 
الدولية،  الى قرارات الشرعية  احلق والعدالة، وال حتى 
 – ال��ع��رب��ي  الفلسطيني/  ال��ص��راع  ج���ذر  اس��ت��ب��ع��دت  ب��ل 
الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  قضية  ف��ي  املتمثل  الصهيوني 
ال��ى دي��اره��م واس��ت��ع��ادة ممتلكاتهم  ال��ع��ودة  ف��ي  وحقهم 
املادية  واخل��س��ارة  االنسانية  املعاناة  ع��ن  وتعويضهم 

التي حلقت بهم نتيجة التهجير القسري.
من  ال��ع��ودة  حركة  انطلقت  القاسي،  ال��واق��ع  ه��ذا  م��ن 
الفلسطينيني،  الالجئني  حقوق  عن  الدفاع  حمالت  خالل 
وجتذرت هذه احلركة في االوساط الشعبية الفلسطينية، 
املستقلة،  الشعبية  املبادرات  من  متواصلة  سلسلة  عبر 
والتي انطلقت من الفارعة في نهاية عام 1995 وامتدت 
الفلسطينية،  وامل��ن��اف��ي  التاريخية  فلسطني  ارج���اء  ال��ى 
تنسيق  دون  بداياتها  ف��ي  ج��رت  الشعبية  احل��رك��ة  تلك 
ب��ني امل��ب��ادري��ن ف��ي ك��ل م��وق��ع، واخ����ذت ت��رب��ط اوصالها 
رويدا رويدا، رغم احلدود واحلواجز القاهرة بني ارجاء 
واملنافي  فلسطني  وب���ني  ج��ه��ة  م��ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة  فلسطني 

القريبة والبعيدة من جهة أخرى.
ال��رب��ط والتنسيق ك��ان قد  م��ن اجل��دي��ر ذك���ره، أن ه��ذا 
الشعبية في بيت حلم  املؤمترات  ن��داءات  جرى بناء على 
والناصرة وغزة، وجتاوبت معه بيروت، ودمشق وعمان، 
ملشاعر  كنتيجة  االستجابة  تلك  ج��اءت  لقد  وكوبنهاغن. 
الفلسطينيون،  الالجئون  عاشها  التي  والتهميش  العزل 
وغموض مصيرهم ومصير حقوقهم في العودة واستعادة 
املمتلكات التي وضعت على رف أوسلو، التي لم تترك أي 
االتفاقات  تلك  تبنى  ول��م  اجلماهيرية  للمشاركة  مجال 
الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  حل��ق��وق  واض��ح��ة  مرجعية  على 
على أساس القوانني الدولية وقرارات األمم املتحدة وعلى 
رأسها قرار اجلمعية العامة رقم 194، وقرار مجلس األمن 

رقم 237، والقوانني الدولية ذات الصلة. 
الواقع،  كان ال بد من أن ترقى مبادرات  وادراك��ا لهذا 
وح��م��الت ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق ال��الج��ئ��ني م��ع م���رور الوقت 
لبلورة  امل��س��ت��ط��اع  ق���در  عملها  تنسيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ال���ى 
يستطيع  ال��ع��ودة   خل��ط��اب  مشتركة،  عمل  إستراتيجية 
املعنية  اللجان  وكانت  املرحلة.  تعقيدات  بوجه  الوقوف 
في  قبرص  في  تنسيقيا  لقاءا  عقدت  قد  الالجئني  بقضية 
وانطالقة  ان��ع��ق��اده  ت��راف��ق   2000 ع���ام  م��ن  اول  ت��ش��ري��ن 

احملتلة  الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي  الشعبية  االنتفاضة 
تشرين  في  بروكسل  في  انعقد  آخ��را  تنسيقيا  لقاءا  تبعه 
ثاني من عام 2001 اسفر عن االعالن عن انشاء »االئتالف 
الفلسطيني حلق العودة« كاطار يضم العديد من اللجان 
واملؤسسات الفاعلة في ميدان الدفاع عن حقوق الالجئني 
الواسع.  الفلسطيني  والشتات  التاريخية  فلسطني  ف��ي 
لقد شكل انشاء هذا االئتالف قوة دفع هامة على الطريق 
وخطوة لها ما بعدها. خصوصا، وأن االئتالف قد ركز على 
نسج العالقات والربط بني مختلف الفعاليات واملنظمات 
اواصر  الداخل واملنافي لتوثيق  الفلسطينية في  القاعدية 
التنسيق بينها، معتمدا على مفهوم التنسيق املرن والذي 
يتيح اخلصوصية البرنامجية لكل منظمة، احتاد، جمعية، 
مركز او جلنة، لتتمكن من تأدية دورها كما هو مع التنسيق 
للنشاطات والفعاليات الرئيسة التي تشكل عنوان وحدة 
فعلى  والقضية.  والهوية  الهدف  في  وح��دة  فلسطينية، 
ف��ع��ال��ي��ات احياء  ت��ط��ورت  ف��ق��د  امل��ث��ال، ال احل��ص��ر،  سبيل 
محدودة  جماهيرية  مشاركة  م��ن  سنويا،  النكبة  ذك��رى 
في منتصف تسعينيات القرن املاضي الى يوم وطني كما 

ع��رف��ات في  ي��اس��ر  ال��راح��ل  الرئيس  أع��ل��ن عنها 
املشاركة  ازدادت  ثم  للنكبة،  اخلمسني  الذكرى 

نصب أكبر مفتاح في العالم، إحياءًا للذكرى الستني للنكبة، مخيم عايدة بيت حلم. أيار  2008 )بديل(
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اجل��م��اه��ي��ري��ة ف��ي ف��ع��ال��ي��ات إح��ي��اء ال��ن��ك��ب��ة، ك��م��ا اتسعت 
الذكرى  في  وصلت  حتى  والزمنية،  اجلغرافية  رقعتها 
الى  العام، لتغطى عاما كامال، ولتمتد  للنكبة هذا  الستني 
لقد  والعاملية.  العربية  امل��دن  وم��ئ��ات  العواصم  ع��ش��رات 
أصبحت بذلك إحياء ذكرى النكبة هي القاعدة، واإلستثناء 

أن ال تعمل شيئا مميزا الحيائها.
وفي سياق التطور هذا، جاء التخطيط املبكر الطالق 
ع���ام 2005 واطلق  ن��ه��اي��ة  ف���ي  ال��س��ت��ني  ال��ن��ك��ب��ة  ح��م��ل��ة 
داعيا  االول  ال��ن��داء  ال��ع��ودة  حل��ق  الفلسطيني  االئ��ت��الف 
فيه كل االطر والفعاليات الفلسطينية والعربية الدولية 
للبدء في التخطيط الوسع مشاركة شعبية احياء لذكرى 
مختلف  بني  والتنسيق  التشبيك  وجرى  الستني،  النكبة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ف��ي ال��داخ��ل وامل��ن��اف��ي وم���ع جل���ان التضامن 

الدولية وقوى املجتمع العربي.
فهل اثمر النداء وحقق ما كان منتظرا منه؟

يوم استقاللهم.. يوم نكبتنا 
مركباتها  وبكافة  اإلسرائيلي  الكيان  دول��ة  ب��دأت  لقد 
ارجاء  وتشمل  تعم  الحتفالية  االع��داد  والدولية  الداخلية 
صورة  تعزيز  بهدف  الستني،  قيامها  ذك��رى  في  املعمورة 
اك��ث��ر م��ن الرسمي  ال��دول��ي الشعبي  ال��وج��دان  ف��ي  ال��ك��ي��ان 
التي منت وتطورت في  العالم،  كدولة عادية كسائر دول 
سياق طبيعي. واملتصفح للصفحات االلكترونية لسفارات 
املنظمات  وص��ف��ح��ات  ال��ع��ال��م  دول  م��خ��ت��ل��ف  ف���ي  ال��ك��ي��ان 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة مي��ك��ن��ه ب��ب��س��اط��ة االس��ت��ن��ت��اج ب����أن احلملة 
مع  باملقارنة  خيالية  مالية  إمكانيات  لها  ويتوفر  ضخمة 
املتوفر فلسطينيا. كما أن الفارق اجلوهري بني االستعداد 
الفلسطيني واستعداد الكيان االسرائيلي ليس في املصادر 
املالية فحسب، وإمنا أيضا في الدعم الدولي الرسمي على 
مستوى احلكومات ومؤسساتها، التي لم تبد أي مالحظة 
جانب  م��ن  العالم  ف��ي  الصهاينة  طرحها  التي  امل���واد  على 
جتاهل ونكران تام على ما قامت عليه إسرائيل باألساس، 
وهو تشريد الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته احلضارية 
االجتماعية عام 1948، أي لم تربط قيام »اسرائيل« بنكبة 
الشعب الفلسطيني وحقوقه التي ما تزال تنتهك. باملقابل، 
فان املساهم الرئيس في التحضير والتنفيذ الحياء ذكرى 
كانت  ال��س��ت��ني  ع��ام��ه��ا  ف��ي  امل��س��ت��م��رة  الفلسطينية  النكبة 
عاملية  تقدمية  وحركات  تضامن  وجلان  شعبية  فعاليات 
وعربية، بإمكانيات مادية متواضعة ولكن بصوت مرتفع 
وفعالية ميدانية فاقت التصورات. وهو ما اثبت ان االنتماء 
والقناعة بعدالة أي قضية والعمل املتواصل واملنسق جيدا 

هم العوامل االساس والثوابت ألي جناح. 
الذكرى  إطالق حملة  املبكرة في  للبداية  كان   وبذلك 
جدية  على  العني  فتح  في  االكبر  االث��ر  للنكبة  الستينية 
التحضيرات الصهيونية – االسرائيلية، وقبول التحدي 
مفتوحة  ساحات  ذات  ميدانية  مبعركة  اشبه  كان  ال��ذي 
بني طرفني غير متكافئني ال في االمكانيات وال في القدرة 

على احلركة، وال في مستوى الدعم الرسمي الدولي. 
ل��ك��ن ال���ف���ارق مت��ث��ل ف���ي ق�����درة ال��ل��ج��ان واحل���رك���ات 
الفلسطيني  الشعب  مع  املتضامنة  الدولية  واملنظمات 
في انها بنت كل فعالياتها على اسس القانون واحلقوق 
احلق  وق��وة  ع��دال��ة  متثل  كلها  التي  الدولية  والشرعية 
الفلسطيني، مما اغضب الصهاينة ومنظماتها في اماكن 
مقيتة  دعاوية  حمالت  تشن  ت��زال  وال  وشنت  تواجدها. 
والدولية  الفلسطينية  االهلية  واللجان  املنظمات  ض��د 
التي فعلت ونشطت في مجال ربط النكبة بكل ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية وادعاءات اسرئيل وليس ادل على 
على  يقوم  التي  والرسائل  الصحفية  التقارير  من  ذل��ك 
كتابتها وتوزيعها  منظمات صهيونية واسرائيلية مثل 
www.ngo-( االه��ل��ي��ة«  املنظمات  مراقبة  »منظمة 

املتحدة”   االمم  على  عني  ومنظمة   ،)monitor.org
مركز  ومنظمة    (www.eyeontheun.org(
 )www.wiesenthal.com( فايزنتال  سيمون 
الشؤون  “جلنة   )AIPAC( اي��ب��اك  منظمة  جانب  ال��ى 
www.aipac.  ( االسرائيلية”  االمريكية-  العامة 

الى  الصهيونية،  املنظمات  عشرات  من  وغيرها   )  org
والتي  االسرائيلية  اخلارجية  ووزارة  السفارات  جانب 
عملت بتواصل وتنسيق عال مع مختلف افرعها واملراكز 

واملنظمات الصهيونية العاملة في بلدان تواجدها.
استراتيجية  وامل��راك��ز  املنظمات  تلك  استخدمت  لقد 
واالحتاد  املتحدة  كاالمم  الدولية  املنظمات  على  الهجوم 
االوروب������ي، وه��اج��م��ت ب��ت��رك��ي��ز ع���ال امل��ن��ظ��م��ات املانحة 

والفاعلة  النكبة  حلملة  املوجهة  الفلسطينية  للمنظمات 
فيها، وضغطت على قيادتها مبختلف الوسائل السياسية 
االبتعاد عن مناصرة  او  واالخالقية والقانونية للعدول 
النشاطات  تلك  وق��ف  وم��ح��اول��ة  الفلسطينية  القضية 
اخلاصة بالنكبة. فكانت تهمة الوجبة اجلاهزة باستمرار 
الحداث  املنظمات  تلك  استخدمتها  التي  سامية”  “الال 
في  والسياسيني  النصيرة  املنظمات  ل��دى  وقلق  خ��وف 
بلدان كثيرة وخاصة في اوروبا والواليات املتحدة وكندا 

واستراليا وافريقيا.
وعريقة  كبيرة  دول��ي��ة  منظمات  وقفت  احلقيقة  ف��ي 
امام تلك الهجمة ومارست دورا ونشاطا فعاال واستمرت 
في  الستني  الذكرى  احياء  حملة  وخاصة  فعالياتها  في 
البريطانية  اللجنة  ق��ادت��ه��ا  وال��ت��ي  واي��رل��ن��دا  بريطانيا 
www.palestinecam-( فلسطني  مع  نللتضام 
paign.org(، والشبكة الدولية للتنسيق بني املنظمات 
ومقرها   )ICNP( الفلسطينية  القضية  على  العاملة 
املنظمات  بني  للتنسيق  االوروب��ي��ة  واللجنة  نيويورك، 
الفلسطينية  القضية  على  العاملة  االهلية  االوروب��ي��ة 
عشرات  ال��ى  ب��االض��اف��ة  ب��روك��س��ل،  وم��ق��ره��ا   )ECCP(
نداء  تبنت  والتي  الدولية  واملهنية  النقابية  االحت���ادات 
الى مقاطعة اسرائيل  الداعي  الفلسطيني  املدني  املجتمع 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها كأداة 
نضالية ربطت ربطا مباشرا بني النكبة وحقوق الالجئني 
ووسيلة  االصلية  ال��دي��ار  ال��ى  ال��ع��ودة  في  الفلسطينيني 
النضال حتى تنصاع اسرائيل للقانون الدولي ويستعيد 

الشعب الفلسطيني حقوقه غير منقوصة.
وقد لعبت االحتادات والنقابات اجلنوب افريقية مثل 
جلنة التضامن اجلنوب افريقية مع الشعب الفلسطيني 
افريقي دورا مركزيا  العمالية اجلنوب  النقابات  واحتاد 
في تعميم حملة النكبة الستني ونداء املجتمع الفلسطيني 
واخالقي  معنوي  ثقل  من  لها  ملا  الدولية،  االوس��اط  في 
العنصري  الفصل  نظام  ضد  خاضتها  نضالية  وجتربة 

السابق في جنوب افريقيا. 

الداخل: محط األنظار 
الداخل  ع��ل��ى  منصبة  واألن���ظ���ار  ال��ت��رك��ي��ز  ك���ان  فيما 
الفلسطيني، حتولت فعاليات الداخل من جلان واحتادات 
وم��ؤس��س��ات اه��ل��ي��ة وش��ب��ك��ات وط��ن��ي��ة ال���ى خ��ل��ي��ه نحل 
على  وزق���اق  وح��ي  ح��ارة  ك��ل  تشمل  لفعاليات  حتضيرا 
باجناز  التحضيرات  ومت��ي��زت  االخ��ض��ر،  اخل��ط  جانبي 
الستني،  النكبة  ذك���رى  الح��ي��اء  العليا  الوطنية  اللجنة 
في  وساهمت  مركزية  فعاليات  ط��رح  ال��ى  ب���ادرت  التي 
انطالقا  الفعاليات  ملئات  والتنفيذ  والتحضير  التخطيط 
للتخطيط  وك��ان  نهايته،  وحتى   2008 العام  بداية  من 
في  االث��ر  واطرافها  العليا  اللجنة  من  اجليد  والتحضير 
اختطاف االضواء عن االحتفال االسرائيلي املركزي يوم 
الثامن من ايار 2008، وهو بحسب التقومي العبري يوم 
لفعالياتها  شعارا  العليا  اللجنة  فاطلقت  “استقاللهم”. 
ونظمت  “يوم استقاللهم يوم نكبتنا”  في ذلك اليوم هو 
في اطارها ثالث فعاليات مركزية متيزت بالدقة وحسن 
االداء فكان فعالية اكبر مفتاح في العالم في محافظة بيت 
حلم، وفعالية افتتاح مخيم العودة في رام الله، وفعالية 
املسيرة املركزية من الناصرة الى قرية صفورية املهجرة. 
رام  في  العودة  مخيم  من  ومباشر  حي  وبث  ذلك  ترافق 
عشرا  الثانية  الساعة  من  متواصلة  ساعة   12 مل��دة  الله 
ظهرا الى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، عبر اثير 
الفضائية الفلسطينية ومحطات التلفزة احمللية في شبكة 
معا االخبارية، وبانتاج واخراج وبث وادارة فلسطينية 
خالصة توحد الفلسطينيني في الداخل واملنافي ومت ربط 
وبيروت  ودم��ش��ق  وع��م��ان  القاهرة  م��ن  االس��ت��ودي��وه��ات 
وقد  واخلليل.  ونابلس  حلم  وبيت  والقدس  والناصرة 
شارك في هذا اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور 
مجلس  واع��ض��اء  التشريعي  م��ن  ون����واب  ف��ي��اض  س���الم 
كما  واهلية،  ونقابية  عمالية  وطنية  وفعاليات  وطني 
شارك فنانون عرب وفلسطينيون، توحدوا في هويتهم 
احلل  ومفتاح  ال��ص��راع  ج��ذر  ب��ان  اك��دت  التي  ورسالتهم 
كما  ديارهم.  الى  الفلسطينيني  الالجئني  عودة  في  يكمن 

فيه  ص��دح  حاشد  مهرجان  ف��ي  حل��م  بيت  عمان  ش��ارك��ت 
على  امل��ش��ارك��ني  االف  ام���ام  شقير  سميح  ال��ف��ن��ان  ص��وت 

مسرح جامعة بيت حلم.
ث��م ج���اء م��ه��رج��ان ج��ائ��زة ال���ع���ودة ال��س��ن��وي��ة للعام 
حيث  الفلسطيني،  ال��ك��ب��د  م��ن  ش��ق��ني  ف��ي��ه  وح���د   ،2008
الله  رام  قصر  من  بالتزامن  املهرجان  فعاليات  انطلقت 
الثقافي وقاعة الهالل األحمر الفلسطيني في خان يونس، 
في  الفلسطينيني  املبدعني  لتكرمي  غفيرة  جموع  حضره 

ثقافة العودة الى الديار.
وبلغت  ال��داخ��ل  في  الفلسطينية  الفعاليات  وت��وال��ت 
املتواصلة  الفلسطينية  النكبة  يوم  أي��ار   15 يوم  ذروتها 
مهرجان  أض��خ��م  وال��ب��ي��رة  ال��ل��ه  رام  س���اح���ات  وش���ه���دت 
مب��ش��ارك��ة م��ا ي��ن��وف ع��ل��ى 60 ال���ف م��ش��ارك ف��ي صورة 
املسيرات  ع��ش��رات  امل��رك��زي  املهرجان  م��ع  ت��راف��ق  مهيبة، 
عام  احمل��ت��ل  ال��وط��ن  محافظات  معظم  ف��ي  وامل��ه��رج��ان��ات 
1967، وف��ي م��دن وق��رى فلسطني داخ��ل اخل��ط األخضر. 
سوداء  ب��ال��ون��ات  فلسطني  سماء  غطت  ال��ي��وم،  ه��ذا  وف��ي 
القدس  مبدينة  احمليطة  امل��واق��ع  مختلف  م��ن  إطالقها  مت 
اإلع��الم��ي��ني  اإلسرائيليني   ال��ق��ى  بعض  احمل��اص��رة، وق��د 
بالالئمة على منظمي فعالياتهم التي لم تصل الى مستوى 
قالوا  كما  املالية  امل��وارد  شحيحة  الفلسطينية  الفعاليات 

لكنها كثيفة وغنية باملوارد البشرية املؤمنة بحقها.
فعاليات فلسطني على جانبي اخلط األخضر تواصلت 
من عكا وحيفا مرورا بالناصرة الى اللد والرملة ويافا الى 
بئر السبع والنقب، كما كانت في ارتباط متواصل مع الضفة 
وغزة في قلقيلية وجنني وطولكرم ونابلس وسلفيت ورام 
ومخيمات  وق��رى  مدن  واخلليل،  حلم  وبيت  والقدس  الله 
في حلمة وطنية صادقة نابعة من الم اجلرح العميق الذي 

امتد على مدى ايام النكبة حتى يومنا هذا. 

خالصة 
حملة  فعاليات  منجزات  أله��م  أولية  سريعة  بقراءة 

أحياء الذكرى الستينية للنكبة نلخص بالتالي:
اوال: رغم االنقسام الداخلي وأحداث غزة التي كادت 
تطغى على كل ما سواها، إال ان فعاليات النكبة الستينية، 
األرض  للعمل اجلماهيري، وفرضته على  الروح  أعادت 
كقوة يعتد بها. وهذا ما اتضح من املشاركة الرسمية من 
مختلف القوى السياسية دون استثناء، تلك القوى كانت 
سواء  الفعاليات  في  ممثلة  تكون  ان  باستمرار  حريصة 
بيانات  في  مواقفها  واك��دث  املركزية،  او  منها  املوقعية 
صدرت عن قيادتها في كل مناسبة وفعالية. فالفعاليات 
شارك فيها اعضاء من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية بانتظام، وما زيارة رئيس اللجنة التنفيذية 
ملخيم  م��ازن  اب��و  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ورئيس 
العودة في رام الله وللمفتاح في بيت حلم اال دليل مؤكد 
بان قضية الالجئني وحقهم في العودة الى ديارهم مفتاح 

احلل للصراع في املنطقة بأسرها. 
العربي  االع���الم  ف��ي  النكبة  مصطلح  تكريس  ثانيا: 
التاريخية  فلسطني  في  الفعاليات  رك��زت  فقد  وال��دول��ي، 
الى  باالضافة  املصلح،  استخدام  على  املنافي  ومختلف 
مؤسسات  مارسته  ال��ذي  وال��دع��اوي  االع��الم��ي  التكثيف 
واتصاالتها  فعالياتها  ف��ي  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ض��ام��ن  وجل���ان 
باالعالميني والسياسيني، فأصبح استخدام املصلح كاف 
للداللة على احلق الثابت لالجئني الفلسطينيني واملتمثل 
لشرح  بحاجة  تعد  فلم  االصلية،  ديارهم  الى  بعودتهم 

املصطلح لإلعالميني الدوليني.
الشعب  م��ع  دول��ي��ة متضامنة  اس��س��ت حل��رك��ة  ث��ال��ث��ا: 
الفلسطيني على اساس حقوق الالجئني الفلسطينيني في 
العودة الى ديارهم، بعد ان كانت معظم الفعاليات الدولية 
تنظر الى املوضوع وكأنه من نسج خيال بعض النشطاء، 

وليس حق متجذر في صلب العقل الفلسطيني.
النقاش على  النكبة وكثافتها  رابعا: فتحت فعاليات 
واملنافي  الداخل  في  الفلسطيني  املجتمع  في  مصراعيه 
العودة  قضية  وم��ح��وري��ة  احل��ل  مبستقبل  يتعلق  فيما 
فانعقدت  ل��ل��ح��ل.  س��ي��اس��ي��ة  رؤي����ة  الي  اس����اس  ك��ث��اب��ت 
م���ؤمت���رات وورش�����ات ع��م��ل ف��ي ال���داخ���ل وامل��ن��اف��ي دارت 
الدولتني  حل  ماهية  مراجعة  على  فيها  النقاش  محاور 

املطروح وحل الدولة الواحدة املنظور في النقاش.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

* محمد جرادات هو عضو مؤسس في مركز بديل، ومنسق 

وحدة حملة الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني في بديل/ 
املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني.  اجلالية الفلسطينية في الدمنارك حتيي الذكرى الستني للنكبة. )وفا(
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يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم،
القدس  ف��ي  األخ��ض��ر،  اخل��ط  داخ��ل  الفلسطينيون،  أيها 

والضفة وغزة،  في املنافي... في كل بقاع األرض،
أيها العائدون العائدون ال محالة،

ال��ه��ت��اف��ات مجلجلة بصوت  ال��س��م��اء  ف��ي  ت��ص��دح  ال��ي��وم 
واحد: ال بديل عن العودة إلى الديار األصلية، اليوم تنكسر 
األصوات ويبقى صوتكم املدوي هاتفا: ال سالم إال بالعودة 

إلى الديار األصلية...
أيها العائدون العائدون، مدوا اخلطى، وارفعوا الصوت 

مدويا:
كانت  عاما  ستني  قبل  اليوم  العائدون،  العائدون  أيها   
نكبتنا، واليوم بعد ستني عاما نعلن أن الراية أبدا ما سقطت، 
وان ساعة العودة للديار األصلية قد أزف��ت... اليوم ال نحي 

الذكرى لنبكي، اليوم نلتقي لنمشي ومنشي...
أيها العائدون العائدون ال محالة

قيل هذه »ارض بال شعب لشعب بال ارض«، فماذا كان؟ 
هويته  العمق  ف��ي  وحفر  اس��م��ه،  ال��ت��اري��خ  ف��ي  سطر  شعبنا 
كذبهم  آالت  اعجز  حتى  والتحررية،  والنضالية،  الوطنية، 

عن مواصلة التنكر واإلنكار. 
فماذا  ي���ذوب���ون،  أو  ي��ف��ن��ون  األرض  ف��ي  ش��ت��ت��وه��م  ق��ي��ل 
ك���ان؟ شعب ج���ذوره رس��خ��ت ف��ي حيفا وع��ك��ا وامل��ج��دل وأم 
وثقافته،  وحضارته،  بتاريخه،  عمالق  شعب  الرشراش... 

انبت على األرض غصنا جذره  ارض كنعان.
كان؟  فماذا  صغارهم،  وسينسى  كبارهم  سيموت  قيل 
فلسطني  ترسم  أجيال  الفلسطينية  الذاكرة  جذوة  من  شبت 
التاريخية بقراها، ببيوتها، بشجرها، بزعترها وبرتقالها... 
تباعدت  مهما  البوصالت  كل  وصوبها  عندها  تلتقي  لوحة 

املسافات وتعددت االجتاهات تبقى فلسطني البوصلة.
قيل أوهموهم بالسالم وثرواته يندلقون راكعني، فماذا 

كان؟ انتفاضة شعبية أسقطت املراهنني والرهان
ق��ي��ل ل��ف��وا اجل����دار ح��ول��ه��م، ح��اص��روه��م... ي���ذوي األمل 
وميوت الصوت،  فماذا كان؟ ضاقوا بهتافكم حتى أن زعيمهم 

ال��ع��م��ل  الوطني  ال��س��ت��ون للنكبة م��ح��ط��ة ه��ام��ة م��ن م��ح��ط��ات  ال���ذك���رى  ش��ّك��ل��ت 
اماكن  مختلف  في  الالجئني  لفعاليات  ال��ع��ودة  بحق  التمسك  وإع��الن  الفلسطيني، 
الشعب  أب��ن��اء  م��ن  واس��ع��ة  قطاعات  ط��اق��ات  الفعاليات  ه��ذه  واستنفرت  ت��واج��ده��م. 
الفلسطيني، لقناعة لديها أن قضية الالجئني هي قضية الشعب الفلسطيني كله، وهي 
جوهر القضية الفلسطينية، وال يجوز أن تترك مسؤولية الدفاع عنها فقط لالجئني 

وحدهم، رغم أنهم يشكلون رأس الرمح في الدفاع عن قضيتهم.
وكان نشطاء جلان حق العودة قد تداعوا مبكراً، مع بداية عام 2008، لالجتماع 
من أجل تشكيل جلنة وطنية إلحياء الذكرى الستني. بدأوا بالتحضير لذلك من خالل 
تنظيم زيارات ملختلف احملافظات للتشاور، وتشكيل جلان فرعية، ملا حتمل الذكرى 
تتمثل  والداني  للقاصي  املعالم  واضحة  رسالة  إيصال  في  مهمة  دالالت  من  الستني 
قضية  منها  املقدمة  وفي  الوطنية،  قضاياه  خلف  متوحد  الفلسطيني  الشعب  أّن  في 
الالجئني. وكان التجاوب كبيراً من قبل جلان الدفاع عن حق العودة داخل األراضي 
البرامج  النحل في حتديد  الفلسطينية وفي دول الشتات، حيث عمل اجلميع كخلية 
مساهمات  وحتديد  االجمالي،  البرنامج  على  واالتفاق  املؤمترات،  وعقد  واألنشطة، 
ثقافية،  ومراكز  شعبية،  وجلان  واهلية،  رسمية  مؤسسات  من  املشاركني،  االعضاء 
أن  التي يجب  الرسالة  أّن  الكل يدرك  وجمعيات خيرية، وشخصيات وطنية. وكان 
تصل لصّناع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية أن قضية الالجئني ال ميكن القفز 
فاألفضل ترحيلها  لها  باإلمكان ضمان حل عادل  يكن  لم  إن  وإنه  أو جتاوزها،  عنها 
جتد  لم  ما  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  مستمراً  سيبقى  الصراع  وأّن  القادمة،  لألجيال 
قضية الالجئني حالً لها وفق القرار 194. كما كان الكل مقتنعا بان الرسالة يجب أن 
تكون عاملية أيضا، حيث يلزم الكشف عن حقيقة وجه إسرائيل، أو حقيقة استقاللها، 
ولذا كان احلرص منقطع النظير على التواصل عامليا إلبراز أن استقالل إسرائيل ما 

هو إال النكبة الفلسطينية؛ أي اجلرمية املستمرة ضد اإلنسانية.  
واستطاعت اللجنة الوطنية أن تذلل كافة الصعوبات التي إعترضت طريقها سواًء 
تلك املتعلقة بتعددية اللجان التي تعمل في هذا اإلطار، أو اللجنة الرسمية التي كان 
الرئيس أبو مازن قد كلفها بإحياء الذكرى الستني للنكبة وما رافقها من احتجاجات 
لوجود أعضاء فيها كانوا قد دخلوا في مبادرات مشبوهة مّست حق العودة كأساس 

حلل قضية الالجئني.
إّن أهم ما مّيز إحياء ذكرى النكبة هذا العام هو حجم املشاركة اجلماهيرية الواسعة 

في مختلف احملافظات وفي اخلارج، وتعدد الفعاليات واألنشطة، واستمرارية إحياء 
الفعاليات واألنشطة محدودة  السابقة كانت  العام. ففي األعوام  النكبة طيلة  ذكرى 
وكانت تقتصر على إحياء الذكرى في يوم النكبة والذي يصادف اخلامس عشر من 
املؤمترات في  فقد تواصل عقد  للنكبة  الستني  الذكرى  أما في  ع��ام.  أي��ار من كل  شهر 
أكثر من مكان في العالم، كما وتنوعت األنشطة وارتقت في مستوياتها كما في تنظيم 
التوالي مركز بديل والتي  الثالث على  التي أشرف عليها للعام  العودة  مسابقة حق 
حظيت هذا العام بإقبال كبير عليها، األمر الذي أدى إلى حتقيق مستوى جناح رائع 
متثل في املشاركة الواسعة من مختلف الفئات االجتماعية والسياسية واجلغرافية. 
التنافس اإليجابي بني املؤسسات والهيئات واملراكز  لقد ظهر على الساحة منط من 
واللجان في مجال تنظيم األنشطة والبرامج، األمر الذي عزز من متيز الذكرى الستني 

للنكبة عن سابقاتها.
على  يدلل  وما  إيجابياً،  كان  العام  لهذا  النكبة  لفعاليات  املوضوعي  التقييم  إّن 
وشارك  الله،  رام  في  نصبت  التي  اخليمة  زار  الذي  الرسمي  اإلهتمام  حجم  هو  ذلك 
في العديد من الفعاليات في مواقع مختلفة، واخلطاب الذي ألقاه الرئيس أبو مازن 
في املناسبة، وكذلك حجم املشاركة الدولية في عواصم أوروبية وعربية، وفي أمريكا 

لدرجة أذهلت املتابعني.
الالجئون في طرح قضيتهم في كل احملافل، وأن ال يستكينوا،  أن  ال يهدأ  يجب 
بل عليهم أن يواصلوا الهجوم والضغط، وإبراز اجلوانب االنسانية فيها، وإظهار كل 

اجلوانب القانونية فيها.
ولعله من املفيد هنا التأكيد على إّن ما قامت به وسائل االعالم املختلفة والقنوات 
الفضائية، وبالتحديد قناة اجلزيرة على الصعيد االعالمي يستحق التقدير والثناء، 
بل  اإلسرائيلية،  االعالمية  التغطية  مستواه  في  وازى  بامتياز،  مميزاً  عمالً  كان  لقد 
وطغى عليها في بعض املواقع، واظهر عنصرية االحتالل ووحشيته ومدى اجلرائم 
التي ارتكبها ضد السكان الفلسطينيني اآلمنني في بيوتهم عام 1948، األمر الذي اقلق 

الساسة اإلسرائيليني الذين اعتادوا أن يحتفلوا باستقاللهم بهدوء. 
واللجان  الثقافية  وامل��راك��ز  الالجئني  ونشطاء  العودة  حق  عن  الدفاع  جل��ان  إّن 
الشعبية قد أثبتت أنها على قدر املسؤولية الوطنية، وأنها على جاهزية دائمة للرد 
على أية مواقف من شأنها املساس بقضية الالجئني وحقوقهم، ولن تسمح ألي كان 

بتجاوزها أو القفز عنها حتت كل الظروف.

قال: »كلما اسمع بحق العودة، أحس برعشة ترهبني مما هو 
آت حتى أصبحت اشك أنا نفسي في حقيقة قيام إسرائيل...«

نعم، هتافكم أيها العائدون ال محالة، يرهب من يحتفلون 
فالنكبة وان مضى عليها ستون عاما ال زالت  ب�«استقاللهم«، 
تطاردهم. فما الفرق بني بن غوريون الذي  ما كان يخشى على 
يرتعش  الذي  واومل��رت  الالجئني،  عودة  احتمال  من  اال  كيانه 
ان��ه كبرياء  الضحية،  ان��ه شبح  ال��ع��ودة؟  مل��ج��رد س��م��اع ح��ق 
انه  أح��ي��اء،  هم  وم��ن  منهم  ماتوا  من  النكبة،  من  األول  اجليل 

إصرار األجيال املتالحقة على العودة. 
يا شعبنا العظيم في كل مكان،

كم من مشروع سياسي صمم واعد وأدرج بل وبوشر في 
األسماء  تبدل  رغ��م  بالعشرات  هي  حقوقكم؟  إله��دار  تنفيذه 
خزي  س��ي��رة  مخلفة  ت��ب��ددت  كلها  لكن  واألزم�����ان.  وامل��ص��ادر 
للمتآمرين، وذكرى عز وكبرياء لكم. كلها مشاريع إذا ما دقق 
في فحواها نراها تستهدف حق العودة للديار األصلية؛ سواء 
عبر اإلقصاء الكامل لقضيتكم، أو عبر محاولة فرض التوطني، 
أو عبر تلميع متسول هنا أو هناك يبارك لهم يهودية دولتهم، 
أو  أو عبر تقزمي قضيتكم بجعلها مسألة مساعدات إنسانية، 
عبر حتريف املعنى بقصر العودة إلى الضفة الغربية وغزة، 
اليهود  ب��ح��ق��وق  حقوقكم  مقايضة  م��ح��اول��ة  ع��ب��ر  م��ؤخ��را  أو 

العرب.
 ترى هل يسقط احلق ما دام وراءه مطالب؟ ال وألف ال، هي 
حكمة األجداد، ما ضاع حق وراء مطالب، فانتم الرقم الصعب، 

وحقكم باق ما بقيت األرض.
بالقرار  مصان  األصلية  الديار  إلى  العودة  في  حقنا  نعم، 
االممي رقم 194. هذا القرار الذي ما جاء ليبتكر جديدا، بل جاء 
ليؤكد على حق قائم راسخ، غير قابل للتفاوض أو التصرف أو 
التقادم أال وهو حق العودة للديار األصلية. لهم ان يرفضوا، 
ويتعنتوا، ويتآمروا،... ولنا ان نصمد، ونقاوم، ونقاوم... بل 
وعلينا أن نقاوم حتى نعود. فما من حق إال وعمدته الشعوب 

بتضحياتها اجلسام، وما من باطل إال وزال مهما طال. 
ثانيا،  السماوية  وال��ش��رائ��ع  أوال،  وج��ودن��ا  يسنده  حقنا 

والقانون ثالثا، فال خوف عليه من متسول على باب احلكومات 
صهيوني/ زع��ي��م  تبجح  م��ن  عليه  خ��وف  وال  ه��ن��اك،  أو  هنا 

خوف  وال  أص��ال،  وج��وده  بحقيقة  قرارته  في  يشك  إسرائيلي 
ال  فاحلق  جزرتها،  من  وال  املتحدة  الواليات  عصا  من  ال  عليه 

تهزمه حرب وال تسقطه مؤامرة.  
اليوم في الذكرى الستني للنكبة ال نلتقي لنرد على تفاهات 
املهرولني، وال على مشاريع التجنيس أو التوطني أو التموين أو 
غيرها، اليوم في الذكرى الستني نؤسس لبداية جديدة ونعلن 
أن خطى العودة الفعلية آتية وستبقى متالحقة حتى حتقيق 

كامل حقوقنا في العودة واستعادة املمتلكات والتعويض.
اليوم إذ نؤكد على حقوقنا كما نص عليها القرار 194، وإذ 
عبر  االنقسام  حالة  وإنهاء  الوطن  وحدة  استعادة  على  نؤكد 
احلوار ومبا يقول الى إعادة بناء وتفعيل دور منظمة التحرير 
الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية 
املناضلة،  الفلسطيني  الشعب  قوى  كل  يجمع  وطني  وكإطار 
فإننا  س��واه��ا،  على  تتقدم  وأول��وي��ة  ملحة  ض���رورة  أصبحت 
نرى في الوقت ذاته أن أولى اخلطى امللحة على طريق العودة 

تتمثل في اآلتي: 
السياسي  خطابنا  في  مستمرة«  »النكبة  اصطالح  اعتماد 
والبشرية  شعبنا  بحق  احلالية  اإلسرائيلية  اجلرائم  لربط 

بجذور الصراع املتمثل في ارتكاب النكبة عام 1948.
اخلط  داخ��ل  ف��ي  الفلسطيني  شعبنا  اصطالحات  اعتماد 
األخضر عند اإلشارة إليهم، وفلسطني التاريخية عند احلديث 
بالديار  العودة  حق  وقرن  االنتدابية،  بحدودها  فلسطني  عن 

األصلية.  
الرسمية  والهيئات  األط��ر  خالل  من  العودة  ثقافة  تعزيز 
وتضمينها  الوسائل  كافة  عبر  ونشرها  الشعبية  واألهلية/ 

في مختلف البرامج. 
مع  للعالقة  احمل��دد  املقياس  العودة  حق  من  املوقف  جعل 
عالقات  بني  التفريق  ومقياس  اإلسرائيلية،  والهيئات  القوى 

التطبيع وغيرها. 
تعزيز احلمالت الشعبية محليا وعربيا ودوليا، وحتديدا 

وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  مقاطعة  حملة 
العقوبات عليها، واحلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية 

والثقافية إلسرائيل، وحملة مقاومة اجلدار.
يقضي  دول���ي  ق���رار  تبني  إلع����ادة  ع��امل��ي��ة  حملة  تنظيم 

باعتبار الصهيونية شكال من أشكال العنصرية،
التأكيد في خطابنا، وحتديدا العاملي، على الفرق ما بني 
اليهودية والصهيونية وان إسرائيل أداة في يد الصهيونية 

العاملية وما هي إال كيان استعماري عنصري. 
التأكيد على أن أي حل سياسي، مبا في ذلك حل الدولتني، 
إذا لم يضمن لالجئني الفلسطينيني حقوقهم كاملة كما وردت 
في املواثيق الدولية والقرارات ذات الصلة، هو مجرد إدارة 

للصراع وليس حال له،  وذر للرماد في العيون.
على  والعمل  الفلسطينية،  الرواية  توثيق  على  التأكيد 

تضمينها في املنهاج التربوية الفلسطينية.
العمل الدؤوب مع احلركات، و جلان التضامن والقوى 
املستوى  على  الفلسطينية،  الوطنية  للحقوق  امل��ن��اص��رة 
الدولي والتفاعل مع تلك اللجان واحلركات والقوى ايجابيا 
بنصرة قضاياهم لينتصروا لقضيتنا لتصبح جزءا ال يتجزأ 

من األجندة الدولية.
أيها العائدون العائدون، إن عودتنا آتية ال محالة

 ب��ع��د س��ت��ني ع��ام��ا م��ن التهجير وال��ل��ج��وء، وب��ع��د ستني 
عاما من تتابع الفشل الدولي وعجز املؤسسات الدولية عن 
فرض قراراتها، وبعد ستني عاما من الغطرسة اإلسرائيلية، 
نعلن أن ذكرى النكبة بعد اليوم سيكون موعدا لتجديد عهد 
الديار األصلية. نعلن أن  إلى  الكرمية  العودة  النضال حتى 
حق العودة قد أصبح برنامجا نضاليا، وليس مجرد مطلب، 
وسيبقى متالحقا حتى تنتهي النكبة. وكما قال الشهيد الرمز 

»شاء من شاء وأبى من أبى« 

وإننا عائدون.. حتما عائدون.

15 أيار 2008

استعراض البرنامج وآليات العمل: رؤية تقييمية لفعاليات الذكرى الستني للنكبة
بقلم: تيسير نصر الله*

قضيتهم،  بعدالة  املؤمنني  ه��ؤالء  لكل  شكر  كلمة  توجيه  من  بد  ال  اخلتام  وف��ي 
القابضني على اجلمر في هذا الزمن الصعب، وما هي إال دعوة  املتمسكني بحقوقهم، 
جديدة أوجهها إلى كل األحرار للتكاتف واللقاء من جديد مع فعالية جديدة لترسيخ 
ثقافة حق العودة في عقول أبنائنا وأجيالنا القادمة إلى أن ننال حقنا بالعودة إلى 
ديارنا األصلية وإستعادة ممتلكاتنا وتعويضنا عن كل سنوات املعاناة واللجوء طال 

الزمان أو قصر.
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

النكبة  العليا إلحياء ذكرى  اللجنة  الفلسطيني، عضو  الوطني  املجلس  * عضو 
الستني، عضو مجلس ادارة بديل، رئيس مركز يافا الثقافي.

بيان اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة 60 – فلسطني
ال بديل عن العودة إلى ديارنا األصلية

اجتماع حتضيري للجنة إحياء ذكرى النكبة الستني في نابلس )وفا(
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نوع من اعتذار... 
في يومي اجلمعة والسبت 20( و21 حزيران 2008(، 
وبعد سنة من احللم والعمل على إجنازه، كان مؤمتر حيفا 
مساء  ولكن  حقيقة...  أن��ه  نصدق  ال  كدنا  عظيًما  جناًحا 
تستغرق  والتي  الطريق،  في  عائدين  كنا  وبينما  السبت، 
– حي  5 دقائق من مسرح امليدان إلى بيتنا في احلليصة 
وجدنا  العرب،  من  سكانه  وغالبية  حيفا  ش��رق  في  فقير 
العنصرية والالدميقراطية قد حضرت  أن دولة إسرائيل 
هناك بكامل ثقلها ووقاحتها؛ كانت الشوارع مليئة بقوات 
الذين  الشغب«  »مكافحة  ب  اخلاصة  والوحدات  الشرطة 
أخذوا ينتقون عشوائًيا الناس في الشوارع ويضربونهم. 
الشهادات  ف���ي ج��م��ع  ال��ت��ال��ي  أم��ض��ي��ن��ا األس���ب���وع  وه���ك���ذا 
واإلف������ادات وت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ظ��اه��رة االح��ت��ج��اج��ي��ة ض��د عنف 

الشرطة... 
للمؤمتر،  اإلع����دادات  متابعة  ح��اول��وا  مم��ن  منكم  هناك 
أو اه��ت��م��وا مب��ع��رف��ة ال��ن��ت��ائ��ج، رمب���ا ق��د خ���اب أم��ل��ه��م بسبب 
انتقدونا  آخ��رون  للمؤمتر.  امل��ب��ادرة  للجنة  املشّوش  األداء 
اآلنّي  النضال  ض���رورات  ع��ن  اجل��ه��ود  نحرف  أننا  بقولهم 
واحد  أم��ر  بعيد...  مستقبلّي  حل  ط��رح  نحو  االح��ت��الل  ضد 
خاّص وممّيز في مؤمتر حيفا هو أن املبادرة إليه وتنظيمه 
من  فترة  وس��ط  شعبيني،  سياسيني  ناشطني  يد  على  ج��اءا 
حلظتنا  هذه  كانت  لقد  ميزانية.  وب��دون  املكثفة  النضاالت 
أنفسنا  لتحدي  املرهق  اليومي  النضال  من  رؤوسنا  لنرفع 
إنهاؤها،  ميكن  الفلسطيني  الشعب  معاناة  ب��أن  والعالم، 
في  للجميع  م��ش��رق  مستقبل  هنالك  ي��ك��ون  أن  ميكن  وأن���ه 
 فلسطني بعد أن نتخلص من النظام الصهيوني العنصري. 

من كان هناك؟ 

لقاءات الشباب 
بصفتنا جتّمع ناشطني سياسيني عاملني ألجل املستقبل، 
ان��ت��ش��ار ظ��اه��رة ح��رك��ات الشباب  ب��ال��ش��ب��اب. إن  ب��دأن��ا  فقد 
اجليل  أن  على  وإث��ب��ات  دل��ي��ل  ه��و  فلسطني48  ف��ي  املستقّل 
اجلديد غير قانع باخليارات السياسية التقليدية املطروحة. 
في مسرح امليدان، يوم 20 حزيران في اخلامسة مساًء ابتدأ 
– ليسوا محاضرين يلقون تعاليمهم  املؤمتر بلقاء الشباب 
م��ن مختلف احلركات،  ن��اش��ط��ني ش��ب��اًب��ا  ب��ل  ال��ش��ب��اب  ع��ل��ى 
ي���ح���اورون وج��ه��ات ن��ظ��ره��م ن��ح��و امل��س��ت��ق��ب��ل. وق���د ُعقدت 
)الشبيبة(  الثانويات  لطالب  واح��دة  متزامنتان،  ورشتان 
والثانية للشباب، طالب اجلامعات والعمال، ومعظمهم في 

سنوات العشرين. 

جلسة افتتاح املؤمتر 
في  الثالثمائة  امل��ق��اع��د  ك��ان��ت  االفتتاحية  اجللسة  ف��ي 
ق��اع��ة م��س��رح امل���ي���دان ش��ب��ه م��ل��ي��ئ��ة. وك���ان���ت ه��ن��اك بعض 
مقابالت  جتري  اجلزيرة  فيها  مبا  العربية  التلفزة  طواقم 
عربية  لصحف  مراسلون  أيًضا  وك��ان  سياسيني،  ق��ادة  مع 
محلية. وقد كان على املنصة عدد من أعالم فلسطني والفتة 
بالعربية والعبرية واالجنليزية تعلن »مؤمتر حيفا ألجل 
فلسطني«.  في  العلمانية  الدميقراطية  والدولة  العودة  حق 
عريفة املؤمتر سحر عبده، دعت حنان واكيم لتغني نشيد 
دقيقة  وقفوا  كما  ألجله  احلاضرون  وقف  ال��ذي  »موطني«  
الشهداء. ثم حّيت رجاء زعبي عمري  إكراًما ألرواح  صمت 
واستعرضت  امل��ب��ادرة  اللجنة  ب��اس��م  احل��اض��ري��ن  جمهور 

محّددات رؤية املؤمتر. 
اشتمل القسم األساسي من أمسية االفتتاح على كلمات 
أمين  فلسطني48:  في  أح��زاب  ثالثة  أمناء  ألقاها  سياسية 
– اجلبهة  الدميقراطية للسالم واملساواة  عودة من اجلبهة 
التجمع  حزب  من  الفتاح  عبد  وعوض  الشيوعي؛  واحل��زب 
ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي؛ وم��ح��م��د ك��ن��اع��ن��ة م��ن ح��رك��ة أبناء 
املبادرة  اللجنة  الئتالف  الفقري  العمود  شكلت  التي  البلد، 
ضوء  على  مم��ّي��ًزا،  كناعنة  محمد  ظهور  ك��ان  وق��د  للمؤمتر. 

إطالق سراحه مؤخًرا )في 5/28( بعد أن أمضى 4 سنوات 
لقاءات  إج���راء  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة بتهمة  ال��س��ج��ون  ف��ي  ون��ص��ف 

سياسية مع ناشطني فلسطينيني في األردن. 
ف��ي ال��ق��س��م ال��ث��ان��ي م��ن أم��س��ي��ة االف��ت��ت��اح أل��ق��ي��ت ثالث 
ألجل  »اللجنة  من  كوبرمان  يهودا  العبرية:  باللغة  كلمات 
اجلمهورية الدميقراطية العلمانية في كامل فلسطني«، ود. 
أوري ديفيز من »حركة مناهضة األبارتهايد اإلسرائيلي في 
فلسطني« – وكال احلركتني في اللجنة املبادرة للمؤمتر. ثم 
حتدثت د. عنات مطر، ناشطة قيادية في مجال دعم حقوق 
األسرى الفلسطينيني وحقوق الشباب الرافض للجندية في 

اجليش اإلسرائيلي. 

من لم يكن هناك؟ 
ب���روف���س���ور ب���ي���م س��ي��ن��غ م����ن ك��ش��م��ي��ر - وال�������ذي ك���ان 
افتتاح  أم���س���ي���ة  ف����ي  ال����دول����ي  ال����وف����د  مي���ث���ل  أن  ي���ف���ت���رض 
امل����ؤمت����ر – ل����م ي��ت��م��ك��ن م����ن اس���ت���ص���دار ت���أش���ي���رة دخ����ول 
الهند!  ف����ي  اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة  ال���س���ف���ارة  م����ن  إس���رائ���ي���ل   إل�����ى 
بير  ج��ام��ع��ة  م��ن  الفلسطينيني  األك��ادمي��ي��ني  م��ن  مجموعة 
الباص  أجنبية، كانوا يستقلون  زيت، حملة ج��وازات سفر 
املؤمتر،  ف��ي  للمشاركة  حيفا  إل��ى  ال��ق��دس  م��ن  طريقهم  ف��ي 
األمن  ق��وات  أوقفته  سابا«  »كفر  إلى  الباص  وصل  وعندما 
اإلسرائيلية وأجبرتهم على النزول، كما واحتجزتهم طيلة 

ساعات ثم أجبرتهم على العودة إلى القدس. 

سبت حافل بالورشات 
لقد كانت الورشات هي مركز اجلذب احلقيقي في مؤمتر 
حيفا، حيث أقيمت 9 ورشات مقّسمة على 3 جوالت وفي كل 
جولة 3 ورشات متزامنة. وقد بلغ عدد املشاركني املسجلني 
في الورشات 41، إضافة إلى امليّسرين، وجميعهم ناشطني 

من الصف األول وأكادمييني. 
قائمة أسماء املشاركني املسجلني في البرنامج والدعوة 
– ك��ان��ت مبثابة ت��ظ��اه��رة دعم  – أك��ث��ر م��ن 50  إل��ى امل��ؤمت��ر 
أننا  الرئيس في  السبب  األرج��ح هي  للمؤمتر، وكانت على 
جئنا إلى بناية مسرح امليدان في ثاني أيام املؤمتر )صباح 
– خالًفا ملا توقعناه من مشاركة محدودة  السبت( لنجدها 
في ورشات البحث والنقاش - تزخر بجّو احتفالّي بوجود 
احلركات  مختلف  من  الفلسطينيني  الناشطني  من  الكثيرين 

واألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدنّي. 
كذلك كان حضور الناشطني اليهود ومشاركتهم متمّيزان 

لم يشهدهما بهذا  أن حدًثا سياسًيا فلسطينًيا  ، نرّجح  جًدا 
اجلماهيرية،  املظاهرات  في  س��وى  )طبًعا  قبل  من  احلجم 
حيث يشارك اجلميع، ولكن ال يكون هنالك تفاعل(. إضافة 
التضامن  حلركات  متميًزا  ح��ض��وًرا  املؤمتر  شهد  ذل��ك  إل��ى 
األممية – معظمها من الشباب الناشط املتطوع في مختلف 
مشاريع دعم الشعب الفلسطيني، الذين حضروا في نهاية 
األسبوع إلى حيفا دعًما للمؤمتر. وباإلجمال فإنه بني 300 
و400 شخص قد شارك يوم السبت في مختلف الورشات 
ف���ي ن��ق��اش ح��ي��وي وف���اع���ل ح���ول م��خ��ت��ل��ف أب���ع���اد القضية 

والنضال واحلل. 
ق��د أوج���د ش��روًط��ا مالئمة لنقاش  امل��ن��اخ احل��م��اس��ّي  إن 
حيث  العمل،  ورش��ات  مّيزت  اجلدية  من  عالية  درج��ة  على 
اجتهد املتحدثون في بيان وجهات نظرهم، وأّدى اجلمهور 
عديدة  نظر  وجهات  ُعرضت  وقد  النقاش.  في  الفاعل  دوره 
ومختلفة، ولكن هذا األمر ما كان له إالّ أن يعزز الثقة بأننا 
على  قضايا  ألج��ل  مًعا  نسهم  أن  نستطيع  اختالفنا  وعلى 

غاية من األهمية.

ماذا حصل في املؤمتر؟ 
تفاصيل مجريات املؤمتر 

ل��ن أج����رؤ ف��ي ه���ذا امل��ق��ام ع��ل��ى إع��ط��اء وص���ف مقتضب 
ملضامني نحو 20 ساعة من النقاش في ورشات كل جلسة 
وف��ي مجمل اجل��ل��س��ات. نحو نصف م��ن ه��ذه ال��ورش��ات مت 
الشبكة  على  ع��رض��ه  ون��أم��ل  وال��ص��ورة  بالصوت  توثيقه 
قريًبا. وقد طلبنا من جميع املشاركني كتابة إسهاماتهم في 
ورقة بحث وبعض األوراق ميكن قراءته على موقع املؤمتر) 
مكتوبة  إسهامات  أيًضا  هنالك   ).www.ror1state.org
املشاركني  ق��ائ��م��ة  ح��ض��وره��م.  ت��ع��ّذر  مم��ن  كثيرين  ب��أق��الم 
االطالع  وميكن  البرنامج  ال��دع��وة/  ف��ي  م��وج��ودة  الكاملة 
املوقع. ويتطلب األمر كتاًبا ضخًما لكي نقدم كالً  عليها في 
أو  الفكرية  أو  النضالية  جتربتهم  من  بعًضا  ونكتب  منهم 
لهذه  املناسب  احلل  إعطاء  ميكنه  اإلنترنت  وفقط   – غيرها 

املهمة. 

مهرجان شعبي فلسطيني 
بعض الكتاب البارعني من حضور املؤمتر وعدوا بكتابة 
مقاالت خاصة حول األجواء التي عّمت قاعات امليدان حتى 
قبل الكتابة عن املضامني السياسية واالجتماعية للمؤمتر. 
امل��ه��رج��ان الشعبي  ع��ل��ى ط��ري��ق��ة  امل���ؤمت���ر  ت��ن��ظ��ي��م  مّت  ل��ق��د 

الفلسطيني – حيث لقلّة امليزانية، نشط عشرات الناشطني 
ف���ي االه��ت��م��ام ب��ح��ض��ور امل���ؤمت���ر، ك��ع��ائ��ل��ة حت��ت��ف��ل بعرس 
املنطقة  خ��ارج  من  املشاركني  عشرات  بضيوفها.  وحتتفي 
والغداء  احملليني؛  الناشطني  بيوت  ف��ي  استضافتهم  مت��ت 
العربي،  العرس  طريقة  على  ال��رف��اق  بيوت  في  إع���داده  مّت 
م��ن طعام  ال��ت��ب��رع مب��ا تبقى  إط��ع��ام 220 ض��ي��ف��اً مت  وب��ع��د 
إلى  الفورية  الترجمة  أّما  حيفا.  في  العناية  بيوت  أحد  إلى 
الناشطني  من  متطوعون  بها  قام  فقد  واالجنليزية  العبرية 
من  جن��اع��ة  أك��ث��ر  ك��ان��ت  األح��ي��ان  معظم  وف��ي  السياسيني، 

الترجمة الفورية امليكانيكية لكثير من املهنيني. 

وحدة فلسطينية شاملة 
إن أهم ما في مؤمتر حيفا هو موقعه كجزء من نهضة 
خيارات  ت��ض��ع  ج��دي��دة  رؤي����ة  ن��ح��و  ش��ام��ل��ة  فلسطينية 
للطريق املسدود الذي تواجهه »العملية السلمية« الزائفة 
واحلل  والنضال  القضية  اإلمبريالية.  قوى  تقودها  التي 
كما  الفلسطيني،  الشعب  أج��زاء  جلميع  مشترك  أم��ر  هي 
شهدنا خالل املؤمتر. لقد برز هذا األمر في ورشة التطهير 
العرقي، التي كشفت ممارسة الصهيونية جرائم التطهير 
بحق  ترتكبها  وكيف  أيامنا،  إل��ى   1948 قبل  من  العرقي 
غزة  ف��ي  كما  ع���ام48  احملتلة  امل��ن��اط��ق  ف��ي  الفلسطينيني 
كان  كما  ال��س��وري��ة؛  اجل���والن  وهضبة  الغربية  والضفة 
جلميع  العودة  حق  على  التركيز  خالل  من  واضًحا  األم��ر 
ُط��ردوا  التي  األم��اك��ن  جميع  إل��ى  الفلسطينيني  الالجئني 

منها.
 ورغم أن قلّة من فلسطينيي املناطق احملتلة عام67، قد 
متكنوا من احلضور إلى حيفا، وهم غالًبا من القدس، إالّ أن 
»أجراس  فموقع  اتساًعا:  أكثر  حركة  من  جزًءا  كان  املؤمتر 
العودة – ألجل الدولة الدميقراطية العلمانية« أحد مرّكبات 
أصدرت  وقد  شاملة.  فلسطينية  شبكة  هو  املبادرة  اللجنة 
توزيعها  مت  حيفا  مبؤمتر  خاصة  ورقية  مجلة  »أج���راس« 
في مخيمات الالجئني في سوريا؛ كذلك فإن لقاءات خاصة 
جتري في رام الله للدفع ق�ُدًما باألفكار نفسها؛ وقد استمعنا 
في مؤمتر حيفا إلى مشاركة مكتوبة قّدم فيها أحمد قطامش 
في  املستقبلية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ل��ل��دول��ة  رؤي��ت��ه  ال��ل��ه  رام  م��ن 
رئيس  كيلة  سالمة  من  مصّورة  كلمة  إلى  إضافة  فلسطني. 
قيادّي  فلسطيني  ن��اش��ط  وه���و  ال���ع���ودة،  أج����راس  حت��ري��ر 

وعربي ماركسي من سوريا، كان ُيفترض أن تكون جزًءا 
التتمة ص )34(

النكبة في عامها الستني

مقتطفات من التقرير األولي عن مؤمتر حيفا

ألجل حق العودة والدولة الدميقراطية العلمانية في فلسطني
إعداد: يوآف بار*  وترجمه عن االجنليزية رجاء العمري**

)alarab.com( جانب من املؤمتر



13 أيــــلول  2008

التتمة ص )34(

ج���رى ف��ي أواخ����ر ال��ش��ه��ر امل��اض��ي تنظيم م��ؤمت��ر م��ن قبل 
إسرائيلية  إنسان  حقوق  منظمة  وه��ي  “زخروت”،  مجموعة 
إسرائيلية  منظمة  وزخ���روت  “ذاكرة”(،  بالعربية  )وتعني 
العدالة، وتعمل بصورة متقنة لرفع  يهودية، تسعى لتحقيق 
مستوى الوعي في أوساط املجتمع اليهودي اإلسرائيلي حول 
عام  في  ب��دأ  ال��ذي  اإلج��ب��اري  التهجير  أو  الفلسطينية،  النكبة 
النكبة  “زخروت”  وتعرف  ال��ي��وم.  ه��ذا  حتى  واستمر   1948
الفلسطيني  للصراع  الصفرية  القاعدة  أو  الصفر  “نقطة  بأنها 
جميع  منها  وتنطلق  فيها  تتركز  أن  يجب  التي  اإلسرائيلي” 
ال��ن��ق��اش��ات ح���ول ال��ع��دال��ة، امل���س���اواة واألم����ن ل��ك��ل م��ن اليهود 

اإلسرائيليني والفلسطينيني على حد سواء.
إستراتيجيات  يناقش  مؤمتر  أن  الساخرة  املفارقات  ومن 
تنفيذية لعودة الالجئني الفلسطينيني فعليا إلى ديارهم،  ينعقد 
 Zionist Organization في مقر منظمة صهيونيي أمريكيا
of America )ZOA(، وهو مركز املؤمترات الوحيد في تل 
أبيب الذي وافق على استضافة املؤمتر حسب قول “زخروت”. 
منظمة  مثل  املفبركة  الرأسمالية  األيديولوجية  فإن  وبوضوح 
أو   - األم���وال  تتلقى  ال  خاصة  كمؤسسة  أمريكيا  صهيونيي 
بسياق  “مهتمة”  كانت  التي  أبيب،  تل  بلدية  من  التوجيه— 
مكان  إي��ج��اد  “زخروت”  على  الصعوبة  م��ن  وجعلت  امل��ؤمت��ر 
التي  باحلضور  احمل��اض��رات  قاعات  امتألت  وق��د  فيه.  لينعقد 
اش��ت��م��ل ع��ل��ى أج��ي��ال م��ت��ع��ددة م��ن امل��ج��ت��م��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي؛ من 
احملرقة  م��ن  ن��اج��ني  ال��س��ن،  ف��ي  ك��ب��ار  للصهيونية  مناهضني 
قمصان  يرتدون  الذين  الشباب  أبيب  تل  نشطاء  إلى  النازية، 

تي- شيرت عليها صورة املناضل أألممي تشي غيفارا.
مشيح”،  “نورما  قدمتها  ال��ت��ي  االفتتاحية  الكلمة  وف��ي 
املدير املساعد ملجموعة “زخروت”؛ خلصت السياق الذي كان 
يجب أن يتم فيه تنظيم هذا املؤمتر: “على إسرائيل أن تعترف 
الفلسطينيني  الالجئني  ع��ودة  وان   ،1948 ع��ام  ف��ي  ح��دث  مب��ا 
جوهرية  بصورة  سيتغيران  وشعبها  إسرائيل  وان   – ستتم 
الصهيونية،  احلركة  “ستصبح  مشيح:  وقالت  )راديكالية(. 
في نهاية املطاف، غير ذات صلة في املستقبل باعتبارها أقلية 

في فلسطني”.
واكيم واكيم، من مواليد عام 1958 ألبوين الجئني طردا من 
قرية البصة بالقرب من مدينة عكا في شمال فلسطني التاريخية، 
وهو واحد من آالف الفلسطينيني الالجئني املهجرين في داخل 
وطنهم ويحملون اجلنسية اإلسرائيلية، وهو سكرتير جمعية 
واكيم  ق��دم  وق��د   .48 فلسطني  في  املهجرين  حقوق  عن  الدفاع 
واكيم مداخلة واضحة متاما حول الدور الذي يجب أن يلعبه 
ديارهم،  إل��ى  الفلسطينيني  ع��ودة  خ��الل  اإلسرائيلي  املجتمع 
اليهودي  املجتمع  داخ��ل  وقلق  مخاوف  يوجد  “بالطبع  وق��ال: 
اإلسرائيلي ]من عودة الفلسطيني[ ... ولكن املغزى والنتائج 
السلبية لعدم االعتراف بحق العودة وتطبيقه؛ هو تهديد أعظم 

بكثير على املجتمع اإلسرائيلي”.
إلى  فلسطني  أحالت  املستمرة  النكبة  إن   “ واكيم  وأض��اف 
لن  الفلسطينيني  وان  حمايته،  أحد  يستطيع  ال  كبير  “غيتو” 
على  للبرهنة  ك��اف  دليل  وهناك   – حقوقهم  عن  أب��دا  يتنازلوا 
استحالة هزمية املقاومة الفلسطينية – وبالتالي؛ نحن نحتاج 
إلى ثورة في التفكير في داخل حدود عام 1948؛ وذلك من أجل 
قانونية،  وقواعد  ترتيبات  أساس  على  جميعا  حقوقنا  ضمان 
تبني  والدولة،  الدين  بني  الفصل  دستور،  مشتركة،  وجنسية 
ن��ظ��ام ق��ان��ون��ي ج��دي��د حلقيقة ج��دي��دة ، ...ال�����خ، وب��ش��ك��ل كلي 
هي  األم���ور  ه��ذه  وك��ل  جماعية،  لهوية  جديد  تعريف  مطلوب 

مسؤوليتنا جميعا”.
الفلسطيني  بديل/املركز  مدير  ج��رادات،  اجن��رد  وحتدثت 
مل����ص����ادر ح���ق���وق امل����واط����ن����ة وال����الج����ئ����ني، ح�����ول اخل���ط���وات 
وأوضحت  األرض،  على  ال��ع��ودة  ح��ق  لتنفيذ  اإلستراتيجية 
على  ملاذا ينطوي منوذج احلل في ما يسمى ب�”حل الدولتني” 
مشكل؛ فهذا “احلل الواقعي” للصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي 
هو  الوحيد  “احلل  ب��أن  ذل��ك  وفسرت  متاما”،  واقعي  غير  هو 
العدالة، وال يوجد  العودة وعلى سمو  املبني على أساس حق 
حرمان  على  ينطوي  عليه  واحل��ف��اظ  عنه  ال��دف��اع  ميكن  ح��ل 
الفلسطينيني من العدالة ... وخالل العشرين سنة األخيرة كان 
استهداف  على  منصبا  اإلسرائيليني  واإلع��الم  السياسة  تركيز 
يبدو  جلعله  ال��ع��ودة،  حلم  تدمير  بهدف   – الفلسطينيني  حلم 
نوعا من العناد وفكرة غير منطقية. ولم يواجه اإلسرائيليون 

مؤمتر في تل ابيب

استراتيجيات تنفيذية لعودة الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم
بقلم: نورا باروس- فريدمان*

يوما هذا التحدي – ومع ذلك واجهه الفلسطينيون بشكل دائم، 
أن  يجب  ولذلك  وحقوقهم.  حللمهم  يتنكروا  أن  منهم  ويتوقع 

نكون جاهزين للكفاح”.
العودة،  حق  تنفيذ  ح��ول  مقترحات  ع��دة  ج��رادات  وقدمت 
مقدمة لتعليقاتها بالقول” بان جميع اخلطوات يجب تنفيذها 
ب��ص��ورة غ��ي��ر رس��م��ي��ة م��ن ق��ب��ل ي��ه��ود إس��رائ��ي��ل��ي��ني، وم���ن قبل 
فلسطينيني في األراضي احملتلة وأولئك الفلسطينيني في داخل 

فلسطني 1948، وفي الشتات في أنحاء العالم”.
وأضافت: 

رؤية،  تطوير  هي  األول��ى  تلقائية؛  خطوات  ث��الث  “هناك 
الهدف  نحو  وال��ن��ظ��ر  ذل���ك؟  نفعل  مل���اذا  ن��ع��رف  أن  يجب  حيث 
جتعل  دستورية  مبادئ  مع  واح��دة  دول��ة  نريد  نحن  النهائي، 
حق العودة أمرا قابال للتطبيق؛ اخلطوة الثانية، نحن بحاجة 
إلى تثقيف اآلخرين وتعليم أنفسنا حول الطرق اإلستراتيجية 
التي يستطيع الناس أن يعودوا من خاللها، أين سيعيشون؟. 
ومي��ك��ن ع��م��ل ذل���ك م��ن خ���الل م��س��ان��دة امل��ؤس��س��ات والوكاالت 
هذه  ل��دراس��ة  وم���وارد  م��وازن��ات  جتنيد  ميكنها  التي  الدولية، 
االستراتيجيات؛ وثالثا، يجب أن نستمر في بذل جهود دائمة 
تنفيذ  مينع  الذي  التمييزي  السياسي  النظام  وعزل  إلضعاف 
حق العودة، وميكن عمل ذلك من خالل “عودة عفوية”، عندما 

ينظم األفراد أنفسهم من أجل العودة إلى أرضهم”.
 كما تناولت جرادات حمالت املقاطعة وسحب االستثمارات 
عنصرا  باعتبارها  إسرائيل؛  ضد  املستمرة  العقوبات  وفرض 
والتاريخية  احلالية  االنتهاكات  عن  املسئولني  حملاكمة  مهما 
باجتاه  شاملة  منهجية  وبأنها  الفلسطيني،  الشعب  حلقوق 
إلى  وخ��ل��ص��ت   – الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  ب��ح��ق��وق  االع���ت���راف 
أج��زاء صغيرة ضمن خطة كبيرة  أن كل واح��د منا يعمل على 

واضحة”.
“ياعيل ليرر”، الناشطة السياسية في التجمع الدميقراطي 
املمثل في الكنيست اإلسرائيلي )حزب عضو الكنيست العربي 
املبعد عزمي بشارة(، قدمت ياعيل مداخلة اشتملت على خطوط 
عريضة لعدد من النقاط الهامة في سياق تطبيق حق العودة 
“احلياة  وقالت  اإلسرائيلي.  املجتمع  داخ��ل  في  عليها  للعمل 
وشددت  التعايش،  هي  نحياها  أن  باستطاعتنا  التي  الوحيدة 
من  للمزيد  أي  واألسيجة،  للجدران  مكان  يوجد  “ال  “ليرر”: 
حلق  احتياطي  أي  لدينا  يبقى  فلن   ... األرض  لهذه  التقسيم 
السياسات  في  االزدراء  مدى  عن  “ليرر”  وحتدثت  العودة”. 
نتحدى  أن  وقالت:”يجب  إسرائيل؛  جت��اه  احلالية  األمريكية 
“أيباك” ]احتاد املنظمات اليهودية في الواليات املتحدة، وهي 
نفوذها،  مع  العالم[  نطاق  على  منظمة  ضغط  مجموعة  اقوى 
فنحن نرى مرشحي الرئاسة األمريكية يكافحون ويتسابقون 

من أجل من يكون صهيونيا أكثر من اآلخر”.
كيفية  عن  احلضور  اح��د  قبل  من  استفسار  “ليرر”  تلقت 
مل��م��ارس��ة الالجئني  ال��س��ي��اس��ي��ة  ل��ل��ج��وان��ب  ال���رؤي���ة  ت��ع��م��ي��ق 
يسكنها  التي  أراضيهم  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  حلقهم  الفلسطينيني 
ال���ب���ل���دات وال���ق���رى  امل�����دن،  ال��ي��ه��ود اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون اآلن، ف���ي 
يجب  النقاشات  هذه  بأن  “ليرر”:  فأجابت  و”الكيبوتسات”. 
أن تتم، يجب أن يكون لدينا وحدات تفكير في كل “كيبوتس”، 
وأن نبدأ التخطيط في داخل مجتمعاتنا احمللية ومع املجتمعات 
الذي يجب أن ينطلق، سواء  النشاط  احمللية األخ��رى، هذا هو 

مبوافقة احلكومة أو عدمها”. 
املوضوع الثاني على جدول أعمال املؤمتر كان حتت عنوان 
“تخطيط مشاريع العودة”، وتركز على عدة قرى مت تفريغها 
 1948 ع��ام  خ��الل  الصهيونية  املليشيات  يد  على  سكانها  من 
ومتخصصون  معماريون  ق��ام  حيث  املاضية؛  العقود  وخ��الل 
بتصميم  وفلسطينيون،  إسرائيليون  احلضري،  التخطيط  في 
تدمج  أن  وباستطاعتها  تطبيقها،  ميكن  إستراتيجية  مشاريع 

الالجئني الفلسطينيني مجددا في أراضي قراهم.
امل��ع��م��اري��ة ذات  امل��ه��ن��دس��ة  وحت��دث��ت بثينه ض��ب��ي��ط، 
الشخصية الكاريزمية من بلدة الرملة، حول إحياء املدن 
القدمية الباقية، ولكن في نفس الوقت تهديد البلدات مثل 
اللد والرملة، فهذين املجتمعني الفلسطيني واليهودي في 
للبيوت  واسعة  ه��دم  عمليات  يشهدان  ال��ي��وم،  إسرائيل 
الفلسطينية، واضطهاد عنصري للسكان الفلسطينيني من 
قبل الشرطة اإلسرائيلية، وتكثيف للعزل في “غيتوات” 
من قبل الدولة، جنبا إلى جنب مع عملية الترميم الواسعة 

التي ميكن مالحظتها بسهولة في مدينة يافا.
جميع  ف��ي  لالجئني  ص��وت  ه��ن��اك  يكن  ل��م  ضبيط:  وق��ال��ت 
السياسية، نحن حتى غير موجودين  املفاوضات واالتفاقيات 
للمرة  مختلطة  مل��دن  رؤي��ة  نبدع  أن  ينبغي   ... اخل��ارط��ة  على 

الثانية، على طريقة ما كان قائما قبل عام 1948”.
حتت  ك��ان  املؤمتر،  جلسات  في  ط��رح  ال��ذي  الثالث  والبند 
ألفكار  لالستماع  فرصة  شكل  حيث  العودة”؛  بعد  “ما  عنوان 
النسيج  االن��دم��اج في  أن يكون عليه  ال��ذي يجب  اإلط��ار  ح��ول 
االجتماعي ملجتمع جديد حاملا يعود الالجئون الفلسطينيون. 
مجلس  في  وعضو  يافا  من  مواطن  وه��و   ، شحادة  أب��و  سامي 
“يجد  ب��أن��ه  امل��ؤمت��ر  ف��ي  احل��اض��ري��ن  أخ��ب��ر  “زخروت”؛  إدارة 

صعوبة في التفكير حول العودة”.
إما بعد حرب أهلية  “ميكن للعودة أن حتدث فقط:  وقال: 
يهزم فيها اليهود اإلسرائيليون على أيدي الفلسطينيني، أو إذا 
أبو  وأضاف  اليهودية”،  الثقافة  لب  ما حدث تغيير شامل في 
شحادة موضحا؛ بأنه “حتى قبل أن حتدث العودة، يجب على 
على  مجموعات  مع  الوطني،  الكفاح  بناء  إع��ادة  الفلسطينيني 
غرار ما اعتادت منظمة التحرير الفلسطينية أن تكون عليه، من 

أجل الوصول جلسم متثيلي جلميع الالجئني”.
بان  ي���درك���وا  أن  الفلسطينيني  “على  ش��ح��ادة  أب���و  وق���ال 
الكثير قد تغير منذ عام 1948، ... فقد توقفت الذاكرة بالنسبة 
الكثير  “بأن  وأضاف:  الفلسطينيني عند عام 1948”  لالجئني 
من الناس ال يودون معرفة إلى أين يعودون. لقد تغير مشهد 
األرض كثيرا وبسرعة. ولذلك؛ يجب إجراء املزيد من القياسات 
أراضي  فمشهد  حقيقي-  منطق  مع   – والتثقيف  واحلسابات 

يافا، على سبيل املثال، لن يكون أبدا كما كان علية”.
ف��ي قلب  م��ح��اض��رة وم��ن��ظ��رة،  أزوالي،  أرئ��ي��ال  وخ��اض��ت 
الطبقة  داخ���ل  ف��ي  ال��ع��ودة  مناقشة ح��ق  ال��ت��ي متنع  اجل����دران 

السياسية اإلسرائيلية؛
 – ن��ت��ح��دث ع���ن رواي������ة ص��ه��ي��ون��ي��ة  “نحن  وأوض����ح����ت: 
استعمارية ولدت في سياق السلطة ... السكان األصليني لهذا 
اآلن،  وإل��ى  املستعمرين،  قبل  من  أب��دا  اعتبارهم  يتم  لم  البلد 
ميول هؤالء املستعمرين احلرب ضد من بقوا ]بعد عام 1948[ 
ب�”اإلرهاب”،  عسكره  وعنف  لالحتالل  مقاومتهم  ويصفون 
التنظيم  وتعيق  حتول  لكي  بوسعها  ما  كل  الدولة  فعلت  وقد 
في مجتمع السكان األصليني، مبا في  ذلك بذل محاوالت حملو 

ذاكرة النكبة”.
وأضافت أزوالي”يوجد تهديد في إسرائيل من قبل مواطنيها 
فهؤالء  السياسي للمسؤولية–  النظام  الذين يطالبون بتحمل 
الذين يعانون حتت وطأة هذا  الناس  إلى جانب  الذين يقفون 
شرعي  غير  نظام  هي  إسرائيل  للتهديد...  يتعرضون  النظام 
األصليني،  املواطنني  على  ال��ن��اس،  على  للسيطرة  إن��ش��اؤه  مت 
اإلسرائيلي  اليهودي  املجتمع  وجعل   – مواطنيها  ومبشاركة 

وكالء للنظام السياسي. وقد جنحت الدولة في سياسة حتديد 
مع  اجلنسية  ت��دم��ج  بطريقة  السياسي  امل��ج��ال  ف��ي  للهويات 
جرائم دولة على أساس يومي. وهكذا، ينبغي إنكار هذا النظام 
السياسي ومعارضته على أسس مبدئية، طاملا تستمر إسرائيل 

في رفضها االعتراف بحقوق الالجئني الفلسطينيني”.
املؤمتر  أعمال  جدول  على  واألخير  الرابع  املوضوع  وكان 
“مجاالت للفعل والعمل: ما الذي ميكن عمله اليوم؟”  بعنوان 
وأساليب  مختلفة،  تكتيكات  حول  بطالقة  املتحدثون  وحتدث 
ميكن استخدامها منذ اللحظة؛ اقترح البعض تعلم لغة ثالثة، 
التعددية  أجل دمج  العربية والعبرية، وذلك من  منفصلة عن 
البعض  استخدم  و  ج��دي��د.  مجتمع  نحو  وامل��س��اواة  الثقافية 
مشروع  مثل  األراض���ي،  إلص��الح  احلديثة  ال��ط��رق  ح��ول  أمثلة 
حلقوق  االستراتيجي  وللتطبيق  للتغيير  كنموذج  برعم،  كفر 

الالجئني الفلسطينيني. 
وت���ن���اول م��ت��ح��دث��ون آخ�����رون م��ق��ت��رح��ات أخ����رى وقدموا 
الدكتور أوري غوردن،  الفوضوي اإلسرائيلي  مالحظات، مثل 
الالجئني  دم��ج  يتم  حاملا  بأنه  بالقول  اهتمامه  عن  عبر  ال��ذي 
واحدة،  دميقراطية  دول��ة  في  مساواة،  نظام  في  الفلسطينيني 
مصاحبة  بوسعها  سياسية  ترتيبات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  ميكن 
استغالل  وهو  أال  ال��ذري  وغبارها  الرأسمالية  التجارة  حرية 
الفلسطينيني  نرى  أن  ميكننا  “ال  بأنه  غ��وردن  وج��زم  الفقراء. 
وسيكون  ضعيفة،  قيادية  تركيبة  إط��ار  ف��ي  استيعابهم  يتم 
هناك ضغط من أجل وضع الفلسطينيني الفقراء جنبا إلى جنب 
تستمر  بينما  االمتيازات،  من  احملرومني  األجانب  العمال  مع 

املؤسسة كما هو معتاد”.
وب��ع��د اخ��ت��ت��ام أع��م��ال امل��ؤمت��ر؛ ع��ب��رت ن��ورم��ا مشيح عن 
“كنا  وق��ال��ت:  وللنتائج،  احل��ض��ور  وحجم  لنوعية  سعادتها 
وبشكل  ح��ض��روا،  ال��ذي��ن  ال��ن��اس  م��ن  الكبير  للعدد  مندهشني 
خاص مجيئهم ملناقشة حقيقة تطبيق العودة ... وفي احلقيقة 
االلكتروني  بالبريد  إرسال رسائل  أكثر من  لنا شعبية  ليست 
ملن هم على قائمتنا البريدية، وهذا يعطيني مؤشرا حول كم من 

الناس يرغبون باحلديث عن حق العودة”.
اإلسرائيلي”،  املجتمع  في  يحدث  التغيير  “بعض  وقالت: 
وواصلت موشيح احلديث: “نحن نرى غالبية هذا التغيير قد 
وخاصة عندما تتحدث صحف  “يوم االستقالل”،  جرى حول 
إسرائيلية متزايدة أكثر فأكثر حول النكبة، وهذا جناح. ولكن 
الفعل  ردود  من  الكثير  استقبلنا  بالطبع،  األخ��رى،  اجلهة  من 

التي لم تكن مشجعة جدا”.
صهيونيي  منظمة  مقر  في  املؤمتر  عقد  حول  تعليقها  وفي 
 – ب��االح��ت��ف��ال  “كان ه��ن��اك ش��ع��ور  أم��ري��ك��ي��ا، أض��اف��ت ضاحكة 
ليست  األرض  هذه  أن  نقول  كنا  دائما  جديد،  شيء  هناك  بأن 

للصهاينة وحدهم، فهي لنا أيضا؛ وبالتالي نحن نغير النمط 
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أبدأ مبالحظتني: أوال، ما أعرض هنا هو موقف شخصي 
والبحث،  وال��ت��أم��ل  التفكير  م��ن  طويلة  س��ن��وات  ع��ن  ن��اج��م 
وال��ذي آمل أن يثير ب��دوره ت��داوالت ترتكز هي نفسها على 
أبدأ  التفكير والتأمل من جميع املعنيني مبستقبلنا. وثانيا، 
هذه التداوالت ليس بكوني ملتزم مسبقا بأحد “شعارات” 
الدولة  أو  القومية،  ثنائية  الدول  )مثال،  املطروحة  احللول 
أية  بأن  مقتنع  ألنني  ولكن  إل��خ(،  العلمانية،  الدميقراطية 
إستراتيجية”  “أهداف  من  تنبع  أن  يجب  نطرحها  حلول 
“احللول”  ه��ذه  تكون  وأن  بها،  نلتزم  لنضالنا،  واض��ح��ة 
متجانسة معها.  وفي الوقت ذاته، فأنا ملتزم بأن أكون جزءا 
من أية مجموعة تناضل لتحقيق مجتمع دميقراطيي، عادل، 
حر، يرفض اإلستغالل، ويعيد بعث طاقاته بذاته، ويعتمد 
هيمنة  أي��ة  ع��ن  مستقال  يكون  أن  على  ويصر  نفسه،  على 
خارجية، في فلسطني التاريخية.  بكلمات أخرى، أنا ملتزم 
مبدءا  العنصري،  الفصل  لتقويض  يسعى  ال��ذي  بالنضال 
وممارسة، بجميع أنواعه ومستوياته، السياسية واملكانية 

واالقتصادية والنفسية، على أرض فلسطني التاريخية.

األهداف اإلستراتيجية
ل��ن��ض��ال��ن��ا اجلمعي  ت��س��ع��ى األه������داف اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الشرعية  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة  احل���ق���وق  حت��ق��ي��ق  إل����ى  ال���ق���وم���ي، 
جميع  بحق  تتمثل  هنا،  أستعملها  كما  وال��ت��ي،  التاريخية 
فلسطني  أرض  في  واملستقلة  احل��رة  باحلياة  الفلسطينيني 
العربي،  ال��وط��ن  م��ن  عضوي  وك��ج��زء  كإمتداد  التاريخية، 
أم  إق��ت��ص��ادي��ة  أم  ك��ان��ت  ق���وة س��ي��اس��ي��ة  أي���ة  ب����دون هيمنة 
ع��س��ك��ري��ة. وي��رت��ك��ز ه���ذا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ش���روط املسبقة 
عن  ال��ن��اج��م��ة  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ن��ش��اط��ات  جميع  أوال،  ال��ت��ال��ي��ة: 
التحالف  قبل  اإلجرامي والال شرعي من  إستعمار فلسطني 
الصهيوني الغربي، حينما مت إستهداف فلسطني في بدايات 
القرن العشرين، والتي تشمل سرقة األرض واملياه لصالح 
والهياكل  احل��ص��ري،  اليهودية-الصهيونية  املستعمرات 
وإعادة  األصليني  السكان  وتهجير  والقانونية،  السياسية 
موضعتهم، ومنح املستعمرين اإلستغالل احلصري للموارد 
فكفكتها. ويجب  شرعية  وغير  الغية  هي  إل��خ،   الطبيعية، 
أفرادا  الفلسطينيني،  جلميع  املشروطة  غير  العودة  ثانيا: 

ب��ال��ق��وة املشروع  ال���ذي���ن ه��ج��ره��م وط���رده���م  وج���م���اع���ات، 
اإلستعمار  مراكز  مع  بالتعاون  اإلستعماري  الصهيوني 
الغربي، وأجبرهم على إفراغ بيوتهم وأمالكهم وأراضيهم؛ 
وممارسة حقهم الطبيعي، غير القابل للتصرف، بإستعادة 
أم��الك��ه��م امل��س��ل��وب��ة؛ ث��ال��ث��ا: احل���ف���اظ ع��ل��ى ه���ذه األراض����ي 
موارد  م��ن  أس��اس��ي  ك��ج��زء  الطبيعية  وامل����وارد  واملمتلكات 
أرض فلسطني، واإلستغالل اإلنتاجي لهذه األراضي واملوارد 
الذاتية للمجتمع؛ رابعا: احلرية  التنمية  الطبيعية إلحداث 
الختيار  ال��ت��اري��خ��ي��ة  فلسطني  ف��ي  ال��ن��اس  جلميع  املطلقة 
احلفاظ  خامسا:  متييز؛  أو  إك��راه  دون  لديهم،  احلكم  نظام 
عن  الدينية  املعتقدات  بفصل  اجل��ذري  املبدأ  على  احلريص 
للحكم؛  كأساس  الدين  إستعمال  وع��دم  السياسي،  النظام 
املتساوية  احل��ق��وق  حلماية  القانونية  الضمانة  س��ادس��ا: 
نسيج  تكون  التي  األقليات  جميع  من  واجلماعات  لألفراد 
املبدأ  على  اإلص���رار  وأخ��ي��را،  اجل��دي��د؛  الفلسطيني  املجتمع 
األس��اس��ي ب��أن امل��س��اواة وع��دم اإلستغالل ه��و امل��ب��دأ املنظم 

لعالقات األكثرية واألقلية في املجتمع الفلسطيني اجلديد.

إيضاحات مفاهيمية
املستقبلي  املجتمع  طبيعة  ه��و  النقاش  ه��ذا  جوهر  إن 
أن يتجسد مستقبال في أرض  آمل  إليه، وال��ذي  الذي أصبو 
طبيعة  على  ب��ال��ض��رورة،  التركيز،  ليس  هدفي  فلسطني.  
“الدولة-األمة” أو “الدولة القومية” التي يجب أن نناضل 
أصبحت  القومية”  “الدولة  بأن  هي  قناعتي  إن  أجلها؛  من 
خارج سياقها التاريخي، وأنها ذاهبة لإلضمحالل كهيكلية 
منظمة للمجموعات البشرية.  ومن هذا املنطلق فإن املجهود 
رمبا  “القومية”،  دولتنا  خلق  على  بإصرارنا  نبذله  ال��ذي 
بعد جيلني أو ثالثة أجيال، هو عدمي اجلدوى وهدر لطاقاتنا 
الذي  املجتمع  طبيعة  على  تركيزي  يأتي  لذلك  املجتمعية. 

أصبو لتحقيقه.
هذا النقاش، إذا، هو نقاش مركز على مستوى املفاهيم، 
وليس املقصود بأن يستوحى منه بأنه “خطة عمل سياسية” 
التي قد يتم تنفيذها خالل عقد من الزمن.  إن قناعتي تقود 
كانت،  مهما  نضالية،  سياسية”  عمل  “خطة  أي��ة  أن  ال��ى 
واستيعاب  إدراك  لدينا  يتطور  لم  ما  املنال  صعبة  ستكون 

ولكي  عميق وواضح للمفاهيم املوجهة ملثل تلك “اخلطة”. 
الذي  النقاش  هذا  فإن  البداية،  منذ  الوضوح  مبنتهى  أكون 
اليومي  اجلماهيري  النضال  مكان  يحل  أال  يجب  له  أب��ادر 
املستدمي  ال��ص��ه��ي��ون��ي-األم��ري��ك��ي  اإلح��ت��الل  ض��د  املتمحور 
اإلحتالل  هذا  وسماسرة  ووك��الء  عمالء  وضد  أرضنا،  على 
الفصل  “جدار  مثل  شرعيني،  ال��ال  رم���وزه  وض��د  احملليني، 
العنصري” واملستعمرات الصهيونية-اليهودية، وغيرها.  

إمنا هو مكمل لبعده اإلستراتيجي.
وبدون  املطلوبة  بشموليته  النقاش  ه��ذا  نطور  ولكي 
غموض أو إلتباس، هناك ثالثة مفاهيم رئيسية التي يجب 
أرض  أوال:  جديد:  من  وتكوينها  هيكلتها  وإع��ادة  تفكيكها 
ثانيا:  التاريخي(؛  املكاني  )باملفهوم  التاريخية  فلسطني 
وأخيرا:  ال��ت��اري��خ��ي��ة؛  فلسطني  أرض  ف��ي  ال��س��ك��ان  طبيعة 
طبيعة الكيان، أي اإلطار السياسي-اإلقتصادي-اإلجتماعي 

املنظم للوجود السكاني في أرض فلسطني التاريخية.

تداوالت أولية: املكان
منذ أن مت تفتيت وتشظية املنطقة العربية إلى وحدات 
وفق  للحياة  قابلة  وغير  متجانسة  غير  صغيرة،  دوي��الت 
ال��ع��ام 1916؛ وم��ن��ذ أن مت  ت��رت��ي��ب��ات س��اي��ك��س-ب��ي��ك��و ف��ي 
إستهداف أرض فلسطني التاريخية لإلستيالء والتدمير من 
قبل املشروع اإلستعماري الصهيوني-الغربي، ركزت جميع 
“احللول” املقترحة “للقضية الفلسطينية”، بدءا بتوصيات 
جلنة بيل في 1937، مرورا بقرار األمم املتحدة في 1947، 
وإنتهاءا مبرحلة إتفاقيات أوسلو )وما حلقها(، على تقسيم 
غير  “احللول”  ه��ذه  جميع  إن  التاريخية.   فلسطني  أرض 
عادلة، وال حتقق احلقوق األساسية اإلنسانية واإلجتماعية 
الهدف  كان  الفلسطيني.   للشعب  واإلقتصادية  والثقافية 
دوما من هذه الطروحات التوصل إلى ترتيبات مقبولة على 
مراكز الرأسمال الغربي والقوى املهيمنة لتلبية أهدافها في 
خالل  م��ن  فلسطني  ف��ي  ق��دم  موطئ  أو  جسر”  “رأس  خلق 
تطلب  ال��ذي  الصهيوني-األشكنازي  الكيان  تأسيس  دع��م 
حتطيم احلياة املجتمعية في فلسطني وإفقار أغلبية سكانه. 
مما نتج عنه إخضاع فلسطني لهيمنة عسكرية وإقتصادية 

هيمنة  إلم��ت��داد  امل��ق��وم��ات  توفر  أن  على  وظ��امل��ة،  مستدمية 
إمبريالية غربية على كافة املنطقة العربية واإلسالمية.

هنا  التاريخية”  فلسطني  “أرض  مصطلح  وُيستعمل 
“سوريا اجلنوبية”،  ليشير إلى تلك املناطق التي عرفت ب� 
األولى،  العاملية  احل��رب  إث��ر  بفلسطني  تعرف  ب��دأت  والتي 
البريطاني  اإلحتالل  حتت  وقعت  مسبق،  بتصميم  والتي، 
رف حينئذ بإسم “بالد العدو احملتلة”. وبغض  وأصبحت تَعًَُ
اإلداري���ة  الهيكلية  على  ط���رأت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��والت  ع��ن  النظر 
إلى آخر، فإن هذه املنطقة  إلى أخ��رى، ومن ُمحتل  من فترة 
شملت كامل املنطقة غربي نهر األردن والواقعة بني احلدود 
اللبنانية في الشمال والنقب في اجلنوب، وممتدة غربا إلى 
شاطئ البحر املتوسط على طول خط يشمل منطقة النقب 
مبجملها حتى رفح جنوبا، وحتى احلدود اللبنانية شماال، 
متضمنة منطقة اجلليل بأكملها.  وهكذا، إن مصطلح فلسطني 
التاريخية، كما هو مستعمل هنا، يشمل جميع املنطقة التي 
أصرت بريطانيا، بضغط من احلركة الصهيونية العاملية، أن 
تصبح “منتدبة” عنها وحتت سيطرتها. وهي نفس املنطقة 
 التي تعرف اليوم بالضفة الغربية وإسرائيل وقطاع غزة. 
ع��ض��وي��ا وغ��ي��ر منفصل من  املنطقة ج���زءا  ه���ذه  ك��ان��ت  ل��ق��د 
الوطن العربي، كوطن  للشعب العربي بأكمله، ومن ضمنه 
فإن  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ف��ي  أم��ا  الفلسطيني.   العربي  الشعب 
ما هي  املنطقة  في  “القومية”  العربية  الدول )والدويالت( 
إال تكوينات “دوالنية” مصطنعة مت إنشاؤها من قبل القوى 
الغربية املهيمنة في ذلك الوقت، وعكست، حينئذ، وتعكس 
اآلن ميزان القوى السائد.  ولذلك، فإن مستقبل صالبة هذه 

“التكوينات الدوالنية” هش وليس يقينا.

السكان
في  املستقبلي،  الفلسطيني  املجتمع  س��ك��ان  سيتكون 
جميع  أوال،  التالية:  الفئات  من  التاريخية،  فلسطني  أرض 
أرض  ف��ي  تعايشوا  ال��ذي��ن  وال��ي��ه��ود  ال��ع��رب  الفلسطينيني 
فيها  بالتعايش  واستمروا   ،1948 قبل  التاريخية  فلسطني 
حتى اليوم؛ ثانيا،  جميع الفلسطينيني العرب الذين طردوا، 
وحتطيم  العرقي  التطهير  عملية  نتيجة  بالقوة  ُهجروا  أو 

التفكير في امُلمكن: املجتمع الفلسطيني املستقبلي الذي أتوق إليه
تــداوالت أوليــة حـول طروحـــات “احللـــول” الستعادة احلقــوق الفلسطينيـــة األصيلــــة

بقلــم: د. خليــل نخلـــة*
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بالكيان  إلح��الل��ه  متهيدا  األص��الن��ي  الفلسطيني  املجتمع 
الصهيوني-األشكنازي في 1947-1948؛ وثالثا وأخيرا، 
إنتمائها  عن  النظر  بغض  األخرى،  السكانية  الفئات  جميع 
اإلستراتيجية  األه���داف  تقبل  وال��ت��ي  الطائفي،  أو  الديني 

املبينة أعاله، وتلتزم بجوهرها.
وي��رت��ك��ز ه���ذا ال��ت��ح��دي��د ع��ل��ى امل��ب��ادئ ال��ت��ال��ي��ة: أوال، إن 
السكان العرب الفلسطينيني األصليني مستعدون أن يقدموا 
املسبوق،  غير  األلم  من  بالرغم  أنه  فحواه،  تاريخيا  تنازال 
في  عنوة  بهم  أحلق  ال��ذي  العادل،  وغير  اإلجرامي  والظلم 
في  الصهيوني-األشكنازي  الكيان  وإستمرار  إنشاء  عملية 
اليهود  مع  للعيش  مستعدون  فإنهم  التاريخية،  فلسطني 
على  فلسطني  في  الصهيوني  والفكر  للمشروع  الرافضني 

قدم املساواة.
الفلسطينيني  جلميع  ال��ع��ادل  العودة”  “حق  ث��ان��ي��ا: 
و”قانون  وي�����ن�����ف�����ذ،  ي����ط����ب����ق  ب������ال������ع������ودة  ال������راغ������ب������ني 
يلغى. ال����ي����وم،  وامل���ن���ف���ذ  ل��ل��ي��ه��ود  ال��ع��ن��ص��ري   العودة” 

أس��ط��ورة  ه���و  اليهودي”  “الشعب  ب����  ي��س��م��ى  م���ا  ث��ال��ث��ا: 
تاريخية، خلقتها وغذتها وروجت لها احلركة الصهيونية 
اإلستعمارية العنصرية، لتبرر إستعمار السكان األصليني 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، وس��رق��ة أراض��ي��ه��م وم���وارده���م،  ف��ي فلسطني 

وتهيئ موطئ قدم إلمتداد الهيمنة اإلمبريالية الغربية.
املجتمع  ف��ي  الصهيونيني  غير  اليهود  السكان  راب��ع��ا: 
مميزة  طبيعية،  سكانية  فئة  ه��م  املستقبلي  الفلسطيني 
أو  “إثنية”  فقط بإنتمائها الديني.  وهي ال تكون مجموعة 
أو  فلسطني،  في  املسيحية  األقلية  ح��ال  هو  كما  “قومية”، 
األقليات اإلسالمية في فرنسا، أو أملانيا، أو بريطانيا، على 
فلسطني  ف��ي  معنا  يتعايشوا  أن  قبلوا  وإذا  امل��ث��ال.   سبيل 
وممارسة  الدينية-الثقافية،  قيمهم  عن  التعبير  في  فحقهم 
شعائرهم وطقوسهم، مضمون في القانون كأية أقلية دينية 
أو طائفية أخرى.  ولكن ال ترتقي هذه األقلية إلى املستوى 

“القومي”، وال يحق لها املطالبة ب� “حق تقرير املصير”.
وأخيرا: السكان اليهود الذين يعيشون في دول مختلفة 
ف��ي ال��ع��ال��م ه��م ج���زء ال ي��ت��ج��زأ م��ن س��ك��ان ت��ل��ك ال����دول التي 
ديني”  أو  تاريخي  “إدعاء  أي  ميلكون  وال  فيها؛  يقطنون 
اليهودي”.   “الشتات  م��ن  ج��زء  بكونهم  فلسطني،  ألرض 
من  ت��اري��خ��ي��ا  املنبثق  اليهودي”  “الشتات  ف��ك��رة  ت��روي��ج 
اإلدعاء  وهذا  تاريخية.   أسطورة  أيضا  هي  فلسطني  أرض 

“التاريخي-الديني”هو إدعاء خرافي مزعوم”.

الكيان: “احللول” املقترحة
املشروع  هجمة  ب��دأ  إث��ر  على  أي  املنصرم،  القرن  خ��الل 
)السياسية،  امل��ق��ت��رح��ات  م��ن  ع��دد  ه��ن��اك  ك��ان  الصهيوني، 
في  الناس  حياة  سينظم  ال��ذي  الكيان  لطبيعة  ب��األس��اس( 
ال��ت��ال��ي��ة على  ال���ت���داوالت املقتضبة  ف��ي  ف��ل��س��ط��ني.  س��أرك��ز 
“األهداف  م���ع  املقترحة”  “احللول  ه���ذه  جت��ان��س  م���دى 
سأبدأ  ك��م��ا  س���اب���ق���ا.   ط��رح��ه��ا  مت  ال���ت���ي  اإلستراتيجية” 
باملقترحات التي تتميز مبستوى منخفض من التجانس مع 

األهداف اإلستراتيجية، بهدف إزالتها من النقاش.

1. فكرة “الدولتني”-اإلسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب
ترتكز هذه الفكرة، التي بدأت بطرحها منظمة التحرير 

الفلسطينية منذ العام 1988، على املبادئ التالية: 
كيانني،  خللق  لتمهد  التاريخية  فلسطني  أرض  تقسيم   -
الذين إحتلوا األرض واآلخر لبعض  واحد للمستعمرين 

ما تبقى من السكان األصليني على األرض؛ 
غير  فئات  لثالث  الفلسطيني  للشعب  الفعلي  التقسيم   -
البعض،  بعضها  م��ع  متصلة  وغير  ومنعزلة  مترابطة 
في  وحشرها  ومكانيا،  سياسيا  وحتجيمها  وتوصيفها 

“حيزات” سياسية قاهرة؛
- اإلرتكان لعدم قابلية تطبيق مبدأ “حق العودة”؛

الصهيوني- الكيان  وج��ود  إستمرارية  وق��ب��ول  مكافأة   -
األشكنازي-العنصري على أرض فلسطني املسلوبة؛

- التمهيد إلستمرارية ظروف اإلستغالل للفئات املجتمعية 
املهمشة والفقيرة؛

اإلجتماعية  ال���ه���وة  ت��ع��م��ي��ق  ف���ي  ت��س��اع��د  ظ����روف  خ��ل��ق   -
واإلق��ت��ص��ادي��ة ب��ني أص��ح��اب رؤوس األم����وال، م��ن خالل 
املتاحة،  ل���ل���م���وارد  احل���ص���ري  وإس��ت��غ��الل��ه��م  ت��س��ل��ط��ه��م 
مستفيدين من هذا الطرح، عن طريق الفساد والسمسرة 
والتفاعل التجاري مع الرأسمال الصهيوني، وبني الفقراء 
هذا  من  ج��زءا  ليسوا  وكأنهم  بثبات،  فقرهم  يزيد  الذين 

الشعب؛
- اخلضوع واإلستسالم لهيمنة الواليات املتحدة األمريكية 
واملنطقة  فلسطني  على  الغربية  األم��ب��ري��ال��ي��ة  وال��ق��وى 

العربية واإلسالمية بأكملها.
بدون أدنى ريب، فإن هذا املقترح يتناقض بشكل واضح 
ومفضوح مع األهداف اإلستراتيجية، ولذلك يجب حذفه من 

هذه التداوالت.

2.  فكرة “الدولة اإلسالمية”
مع أن هذه الفكرة لم تلق كثيرا من التمحيص والنقاش، 
إال أن فرضياتها األساسية أصبحت واضحة، نوعا ما، والتي 

من املمكن تلخيصها بالتالي:
قبل  م��ن  وتفتيتها  إحتاللها  مت  التي  فلسطني،  أرض  إن    -
وقف  ه��ي  اإلس��ت��ع��م��اري،  الصهيوني-الغربي  امل��ش��روع 

إسالمي؛
عن  تخل  هو  صغيرا،  كان  مهما  منها،  جزء  بأي  التفريط   -

نهج الله وإنحرافا عن شريعته؛
- مبا أن هذه األرض هي محتلة، فإستعادتها تتم من خالل 
وإقامة  اإلسالمية،  األم��ة  مسؤولية  هو  ال��ذي  حتريرها، 

دولة إسالمية فيها؛
تكون  أن  هو  الفكرة  ه��ذه  تطبيق  في  اجل��وه��ري  التركيز   -
وتشريعاته  بنظمه  ال��دي��ن  يحكمها  إس��الم��ي��ة  فلسطني 

وقياداته؛
ال���دي���ن���ي���ة، وهكذا  إن��ت��م��اءات��ه��م  ال���س���ك���ان ح��س��ب  ي��ن��ظ��م   -
فاملسيحيون واليهود )أي أهل الذمة( مينحون احلرية في 
احلق  لهم  وليس  الدينية،  وشعائرهم  عقائدهم  ممارسة 

في املشاركة في سلطة احلكم؛
السياسية  الدولة والتعددية  املساواة بني سكان  - حتقيق 

غير وارد.
إمكانية  الفكرة يحتوي على  أن تطبيق هذه  بالرغم من 
احلفاظ على شمولية أرض فلسطني التاريخية، إال أنه يثير 
جتانس  ع��دم  تخلق  ال��ت��ي  وال��ت��س��اؤالت  القضايا  م��ن  ع���ددا 
واضح مع جوهر “األهداف اإلستراتيجة” املطروحة أعاله.  
التالي: حرية  القضايا األساسية يتلخص في  وبعض هذه 
اخليار والتعبير عن الرأي، عدم الفصل بني الدين والنظام 
وأساسي  وحيد  كمنظم  ال��دي��ن  على  واإلرت��ك��از  السياسي، 
املواطنة،  طبيعة  واإلقتصادية،  اإلجتماعية  الناس  حلياة 
أن هذا  السياسية وال��ف��ك��ري��ة، وغ��ي��ره��ا.  ومب��ا  وال��ت��ع��ددي��ة 
يتناقض بشكل واضح وصريح مع األهداف اإلستراتيجية، 

لذلك يجب حذفه من هذه التداوالت.

3. فكرة “الدولة ثنائية القومية”
رمبا تكون اإلشارات لهذه الفكرة أكثر ما مت تداوله، منذ 
عشرينيات هذا القرن.  فقد مت التطرق لهذه الفكرة من قبل 
مفكرين يهود صهيونيني وغير صهيونيني، ومفكرين عرب 
فلسطينيني من اليسار، ومن مفكرين ونشيطني آخرين من 
اليسار.  ولكن من اجلدير املالحظة أنه بالرغم من التداول 
القدمي-اجلديد لهذه الفكرة إال أن الغموض وعدم الوضوح 
ما يزال يكتنفها.  بالرغم من هذا الغموض، من املمكن حتديد 
فرضياتها األساسية.  الفرضية األساسية هي أنه يوجد في 
فلسطني/إسرائيل “قوميتان” متنافستان )أو متناحرتان(، 
هذه  وتقر  الفلسطينية”.   و”القومية  اليهودية”  “القومية 
تتمتعان بحق احلصول على  “القوميتني”  الفكرة بأن كلتا 
قد يقود، في تطبيقه،  وال��ذي  ذات��ي، سياسي وثقافي،  حكم 

العمل  ه��ن��ا  ال��ض��م��ن��ي  اإلف���ت���راض  املصير”.  “تقرير  إل���ى 
على  ال��واح��دة  تهيمن  وال  متساويتني،  “القوميتني”  وك��أن 
األخرى.  فرضيات إرتكازهذه الفكرة تثيرعددا من القضايا 
إل���ى توضيح،  واإلش��ك��ال��ي��ات امل��ت��ن��اق��ض��ة وال���ت���ي ب��ح��اج��ة 

وأهمها:
- أية منطقة جغرافية ستتحقق فيها هذه الفكرة؟ في تخوم 
في  أم  “الالحدودي”،  الصهيوني-األشكنازي  ال��ك��ي��ان 
لكل منهما إحتماالت لتحقيق بعض  التاريخية؟  فلسطني 

احلقوق الفلسطينية.
- تقبل هذه الفكرة الهيكلية الصهيونية الراهنة التي تفرض 
والتمييز  والهيمنة  التسلط  الفلسطينيني  ال��ع��رب  على 
الصهيوني-األشكنازي،  الكيان  تتحدى  وال  العنصري، 
الذي أنشئ بقوة السالح والظلم على أرض فلسطني، من 
إن  بل  األصليني. ال  الشرعيني  خالل تطهيرها من سكانها 
العالقات  بتطبيع  ويلتزم  الكيان  ه��ذا  يكافئ  الطرح  ه��ذا 

العادية معه.
ال��ف��رض��ي��ة الصهيونية  ق��ب��ول  ع��ل��ى  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  ت��رت��ك��ز   -
مقومات  لها  فئة  ه��م  العالم  ف��ي  اليهود  ب��أن  األس��ط��وري��ة 
أرض  في  ودينيا  تاريخيا  حقا  ميتلكون  وأنهم  “شعب”، 

فلسطني.
على  تتغذى  التي  القائمة  الصهيونية  الهيكلية  تفكيك   -
التمييز العنصري، ومتارسه يوميا، وتسلطها احلصري 
امل�����وارد الطبيعية  ال���ع���ادل ع��ل��ى  ال��ش��رع��ي وغ��ي��ر  وغ��ي��ر 
الفلسطينية، لم يطرح كشرط مسبق لتطبيق هذه الفكرة.

مسبق  ك��ش��رط  ي��ط��رح  ل��م  للفلسطينيني  العودة”  “حق   -
لتطبيق هذه الفكرة.

الطرح  حسب  القومية”،  “ثنائية  الدولة  فكرة  إن  ولهذا   -
أع�����اله، ق���د ت���ك���ون ش��ك��ال م���ن أش���ك���ال إس���ت���م���رار التمييز 

العنصري، وأنها ليست بالضرورة تطورا دميقراطيا.
“ثنائية  ال���دول���ة  ف��ك��رة  إن  أع����اله،  التحليل  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
القومية” املطروحة كوسيلة إلستعادة احلقوق الفلسطينية 

األصيلة، غير متجانسة مع األهداف اإلستراتيجية.

4. فكرة “الدولة الدميقراطية )العلمانية(”
لقد نبعت هذه الفكرة من رحم الثورة الفلسطينية على 
 ،1967 ال��ع��ام  ف��ي  العربية  ل��ل��دول  العسكرية  الهزمية  إث��ر 
ل��ب��ق��ي��ة ف��ل��س��ط��ني وسيناء  وإح���ت���الل اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي 
النقاش  أث��ارت ج��وا من  الفكرة  ه��ذه  واجل���والن.  فرضيات 
  .1971 حتى  طرحها،  إثر  أع��وام  أربعة  فترة  خالل  النشط 
لكن هذا النقاش لم يدم، واستبدل بعد سنوات قليلة مبقترح 
خالل  إال  حثيث  بشكل  جديد  م��ن  يبعث  ول��م  “الدولتني”. 
العشر سنوات املنصرمة، ولكن بدون التوضيحات الالزمة،  

واستقر كغيره من الطروحات على مستوى “الشعارات”.
والقضايا  ال���ف���ك���رة،  ل��ه��ذه  األس���اس���ي���ة  ال��ف��رض��ي��ات  إن 

الرئيسية التي تثيرها، ممكن تلخيصها بالتالي:
و”علمانية”  دمي��ق��راط��ي��ة  ح��دي��ث��ة  دول����ة  ت��أس��ي��س   -
األس���اس���ي على  ال��ت��رك��ي��ز  ال��ت��اري��خ��ي��ة، ح��ي��ث  ف��ي فلسطني 

“الدميقراطية” وليس “العلمانية”؛
- قبول فلسطيني بأن “اليهود” على أرض فلسطني لهم 

مكان في “فلسطني املستقبلية” أسوة باملسيحيني واملسلمني.  
اإلشكالية املفاهيمية هي ليست مع املسيحيني أو املسلمني، 
الذين هم اجلزء املضطهد من السكان األصليني، ولكنها تقع 
فإن  املنطلق،  هذا  ومن  اإلسرائيليني”.   “اليهود  مفهوم  في 
بني  التمييز  على  رك���زت  التوضيح  ف��ي  األول���ى  احمل���اوالت 
كممثلني  “الصهيونيني”  وبني  دينية،  كمجموعة  “اليهود” 
أليديولوجية عنصرية إستعمارية مضطهدة. ومن هنا جاء 
طائفية”  أو”ال  “علمانية”  على  األول��ي  الطرح  في  التركيز 
ال��دول��ة.  ول��ك��ن، ف��ي غ��ي��اب ش��رح واف وواض���ح وصريح، 
السكان  بتقسيم  السطحي  املفهوم  في  اإلشكالية  جت��ذرت 

على أساس الهويات أو اإلنتماءات الدينية أو الطائفية.
مفهوم  إسقاطات  حت��دد  لم  التوضيح،  ه��ذا  غياب  في   -
قبول “اليهود اإلسرائيليني”، وبقيت حدوده غير واضحة: 
قد  “قومية”  مجموعة  أو  “دينية”،  كمجموعة  قبولهم  هل 
يكون لها حق “تقرير املصير”؟  على هذا املستوى، لم تتميز 

هذه الفكرة عن فكرة الدولة “ثنائية القومية”.
- ومب��ا أن��ه مت ط��رح ه��ذه ال��ف��ك��رة، منذ ال��ب��داي��ة، كفكرة 
كان واضحا بأن الشرط املسبق  و”حتررية”،  “إنعتاقية” 
في  شرعية  ال��ال  الصهيونية  الهيكلية  فكفكة  هو  لتطبيقها 

فلسطني، وكل ما جنم عنها من نتائج.
العودة”  “حق  يطرح  ل��م  أع���اله،  ه��و  كما  أي��ض��ا،  هنا   -
وبقي  ال��ف��ك��رة،  ه��ذه  لتطبيق  مسبق  ك��ش��رط  للفلسطينيني 

مفهوما إفتراضيا.

استنتـــاج 
فلسطني  ف��ي  إش��ت��راك��ي  دمي��ق��راط��ي  مجتمع  إن��ش��اء  إن 
بأن  اإلحتماالت  متلك  التي  الوحيدة  الفكرة  هو  التاريخية 
إستراتيجية.  أه���داف  م��ن  ح���ددت  م��ا  م��ع  متجانسة  ت��ك��ون 
فلسطني  إنعتاق  إلى  برأيي،  سيؤدي،  فكرة  بهكذا  اإللتزام 
الهيمنة الصهيونية-األشكنازية- الراهنة واملستقبلية من 
التحكم  إع���ادة  وإل���ى  واإلق��ت��ص��ادي��ة،  السياسية  ال��غ��رب��ي��ة، 
إلى  ومياه،  أرض  من  الطبيعية  وباملوارد  اإلنتاج  بوسائل 
الفلسطيني  املجتمع  منهم  يتكون  الذين  الناس  كل  سلطة 
املستقبلي. وأخيرا، ملاذا أنا ملتزم بفكرة مجتمع دميقراطي 
إشتراكي في فلسطني التاريخية، كحاضنة إلنعتاق حاضرنا 
ومستقبلنا من الظلم والهيمنة والتمييز؟ ألنني ملتزم بحل 
إستعادة  إحتمال  يجسد  وال��ذي  ومستدمي  وأخالقي  ع��ادل 
هكذا  التاريخي.   وطننا  في  األصيلة  الفلسطينية  احلقوق 
حل يصحح أوالً ويقّوم الظلم والكارثة التاريخية املستمرة، 
بنا كشعب فلسطيني؛ ويحافظ  التي حلقت  العدالة،  وعدم 
ثانيا على وحدة وتكامل جغرافية فلسطني كإمتداد للوطن 
الفلسطينيني  جميع  ع��ودة  حق  على  ثالثا  ويصر  العربي؛ 
إل��ى أرض��ه��م وممتلكاتهم؛  ال��ذي��ن ه��ج��روا ق��س��را وإج���رام���ا، 
الصهيونية  واألن��ظ��م��ة  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع  ي��ف��ك��ك  راب���ع���ا، 
واليهودية اإلسرائيلية والقوانني املجحفة والعنصرية التي 
فرض  بهدف  الفلسطينيني،  العرب  إقصاء  مبدأ  على  بنيت 
يدعو  خامسا،  بأكملها؛  املنطقة  على  الصهيونية  الهيمنة 
ويشجع العيش املشترك بني العرب الفلسطينيني واليهود 
اإلسرائيليني في أرض فلسطني التاريخية، في إطار مجتمع 
دميقراطي، ال طائفي، متساو، عادل، وغير قهري؛ سادسا، 
أرض  على  ومستدامة  أصيلة  تنموية  عملية  لبداية  ميهد 
فلسطني، ملصلحة جميع سكانها، بخاصة الفقراء واملهمشني، 
بالتركيز على اإلستغالل املجدي واملوجه لألرض واملوارد 
الطبيعية وتوفير إمكانيات العمالة الشاملة؛ وأخيرا، يوفر 
منوذجا إنسانيا مهما لكيف ميكن للخصوم العيش املشترك 
من  احل��ي��ز  تطهير  بعد  م��ح��دد،  مكاني  حيز  ف��ي  وامل��ت��ك��اف��ئ 

األيديولوجيات واملمارسات العنصرية اإلقصائية الظاملة.
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شهادة  على  حاصل  وباحث  كاتب  هو  نخلة”  “خليل  *د. 

ال��دك��ت��وراه ف��ي ع��ل��م اإلن��س��ان ول���ه خ��ب��رة ط��وي��ل��ة بالتدريس 
لقسم  م��دي��راً  عمل  والفكرية.  األكادميية  والكتابة  األك��ادمي��ي 
البرامج في مؤسسة التعاون الفلسطينية منذ تأسيسها سنة 
املفوضية  ملكتب  مستشاراً  عمل  كما   ،1992 سنة  حتى   1984
قطاع  في  األوروب���ي  االحت��اد  برامج  على  ومشرفاً  األوروب��ي��ة 
حتى   1993 ف��ي  فلسطني  إل��ى  ع��ودت��ه  منذ  والتعليم  التربية 
2001. يعمل منذ آذار 2002 حتى اآلن رئيساً للهيئة الوطنية 
لالعتماد واجلودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي في 
هذا  نشر  العالي.  والتعليم  التربية  ل��وزارة  التابعة  فلسطني، 
املقال أصال باللغة اإلجنليزية في كنعان النشرة اإللكترونية  
 20 1633،ف����ي   Issue  ،VIII  .vol  ،e  lin  on  Kanaan
النسخة  ه��ذه  م��ن  ال��ه��وام��ش  جميع  ح��ذف  مت  كما   ،2008 آب 

العربية.

النكبة في عامها الستني

جدار الفصل العنصري بالقرب من مخيم شعفاط، القدس )تصوير أن باك/بديل(



أيــــلول  2008 16

جديد مركز بديل 

البحث في مكتبة بديل
متاح اآلن على االنترنت

يسر مركز بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني اإلعالن عن وضع 
مكتبته على شبكة االنترنت، حيث مت تطوير آلية البحث في مواد املكتبة الكترونيا. ميكن من 
خالل اآللية اجلديدة ملستخدمي االنترنت االنتفاع بهذه اخلدمة مجانا عن طريق الرابط على 

صفحة بديل  االلكترونية: www.badil.org أو مباشرة عبر 
http://www.badil.org/Badil-Library/Searcha.html
 حتتوي مكتبة بديل على ما يقارب الثالثة آالف مرجع، ودورية، ومصدر التي تتركز حول 
القانون الدولي، والتاريخ الفلسطيني، واحلقوق الفلسطينية عامة، وحقوق الالجئني خاصة. 
هذه  في  واملهتمني  الباحثني  من  ع��دد  ألكبر  امل��واد  توفير  هو  للمكتبة  األساسية  األه���داف  اح��د 

املجاالت. هذا وقد مت اعتماد نظام مكتبة الكونغرس في تصنيف املكتبة وآلية البحث فيها.
النكبة  وتوثيق  مواجهة  م��ش��روع  وه��و  أال  اكبر  م��ش��روع  م��ن  ج��زء  بديل   مكتبة  أن  يذكر 
املستمرة الذي يهدف إلى جتميع وتوثيق املعلومات عن الالجئني واملهجرين الفلسطينيني في 
الفائدة  لتعميم  املكتبة  ومنهجة  تطوير  على  بديل  عمل  وقد  هذا  اللجوء.  مواقع  وكافة  املنافي 
عن  الدفاع  مجال  في  وغاياته  بديل  فلسفة  مع  انسجاما  وذل��ك  الباحثني  عمل  ولتسهيل  منها، 
حقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني. ويسر بديل التأكيد على أن املكتبة متاحة للباحثني، 

وميكن زيارتها في أي وقت ألغراض البحث والدراسة.

خاص: حق العودة
جوهر  الفلسطينيني  الالجئني  قضية  جتسد  زال��ت  ال   
ن��ت��ج عنها تهجير  � اإلس��رائ��ي��ل��ي، ألن���ه  ال��ع��رب��ي  ال��ص��راع 
أخماس  أربعة  واحتالل  الفلسطيني  الشعب  أرباع  ثالثة 
أصبحت  والتي  النكبة،  أدت  حيث  فلسطني،  الوطن  أرض 
مستمرة، إلى ضرب مقومات املجتمع العربي الفلسطيني 
وف��رض��ت ح��ال��ة م��ن ال��ت��م��زق وال��ت��ش��ت��ت وال��ض��ي��اع، فيما 
فلسطني  في  السياسي  كيانها  الصهيونية  احلركة  أقامت 

التاريخية.
الوطن  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  أوس����اط  وم���ن    
املعاصرة،  الفلسطينية  الوطنية  تبلورت احلركة  واملنفى 
الهوية  ك��رس��ت  وال��ت��ي  امل��س��ل��ح،  ال��ك��ف��اح  ث���ورة  وانطلقت 
العربي  للشعب  السياسية  التطلعات  وصاغت  الوطنية 
الفلسطيني، وعملت على تأطير أبناء الشعب الفلسطيني 
ف���ي ح���رك���ة حت����رر ق�����ادت ص����راع����اً م����ري����راً ض���د احلركة 
أجل  من  دعمتها  التي  العاملية  واإلمبريالية  الصهيونية 
حتقيقاً  العربي  ال��وط��ن  قلب  ف��ي  السياسي  كيانها  إق��ام��ة 

ألهدافها االستعمارية.
من  انطلقت  ال��ت��ي  والتهجير  القتل  لعملية  وك��ن��ت��اج 
عقلية عدوانية قامت على أساس التطهير العرقي للشعب 
الفلسطيني من خالل عمليات عسكرية نظمتها العصابات 
االنتداب  حكومة  من  النظير  منقطع  وبدعم  الصهيونية، 
البشعة بحق  البريطانية عبر سلسلة طويلة من املجازر 
سكان فلسطني، وتدمير شامل لعدد كبير من املدن والقرى 
الفلسطينية وإحالل مستوطنني أجانب لإلقامة في بيوتهم 
املجتمع  م��ن  خجل  وبتحرك  أراض��ي��ه��م،  على  واالس��ت��ي��الء 
الدولي آنذاك؛ صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار 
على  العمل  ض���رورة  على  ص��راح��ة  ينص  وال���ذي   »194«
عودة الالجئني الفلسطينيني إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم 
وأراضيهم ... هذا القرار الذي جاء ليؤكد ال لينشئ ما بات 

يعرف »بحق العودة«.
ورغ����م ك���ل احمل������اوالت ل��ش��ط��ب ه����ذا احل����ق م���ن خالل 
توطني  إل��ى  السعي  ورغ��م  تصفوية،  سياسية  مشاريع 
الشعب الفلسطيني ودمجه في مجتمعات اللجوء من خالل 
محاولة حصر قضيته في نطاق املساعدات اإلنسانية عبر 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني وذلك لتجريد 
القضية الوطنية الفلسطينية من كل بعد وطني وسياسي، 

حق العودة مقدس، ثابت.. وخط أحمر

وجودي في ارض فلسطني 48 صّلب من إرادتي خالل سني األسر
بقلم: حسام خضر*

العقلية السياسية لقادتها، إال أن القاسم املشترك األعظم 
العودة  حق  بقي  والوطن  املنفى  في  الفلسطينيني  بني  ما 

والتمسك به واإلصرار على حتقيقه.
حلل  ورؤي���ا  ت��ص��ور  لتطرح  أوس��ل��و  اتفاقية  وج���اءت 
الصراع على أساس دولتني معطية بذلك اعترافاً صريحاً 
األكبر  اجل��زء  ف��ي  اإلق��ام��ة والعيش  ف��ي  الس��رائ��ي��ل بحقها 
التاريخية، وعلى حساب حق عودة  أراض��ي فلسطني  من 
الثوابت  أه���م  ب��ذل��ك  م��ت��ج��اوزة  الفلسطينيني،  ال��الج��ئ��ني 
إلى  دف��ع  مم��ا  األس��اس��ي��ة  السياسية  واحل��ق��وق  الوطنية 
جلنة  تأسيس  وك��ان  الالجئني،  أوس��اط  في  عملي  حت��رك 
الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني استجابة شرطية 
حق  عن  ال��دف��اع  حركات  توالت  ثم  وم��ن  التجاهل،  حلالة 
الفلسطيني  االئ��ت��الف  بتشكيل  ت��وج��ت  وال��ت��ي  ال���ع���ودة، 
وضبط  تنظيم  إل��ى  تهدف  خالقة  كمبادرة  ال��ع��ودة  حل��ق 
وتوحيد  الفلسطينيني  والوطنيني  الالجئني  حركة  إيقاع 

جهودهم وخطابهم في الوطن واملنفى.
ومن خالل متابعتي لهذه احلركة خالل وجودي األخير 
في السجن ملدة خمس سنوات ونصف، فإنني أسجل هنا 
تقدماً رائعاً واجنازاً عظيماً لثقافة حق العودة وبعثها من 
جديد، وما »جائزة حق العودة« ووثيقة »شرف عائدون« 
تعبير  إال  بالنكبة  والستني  اخلمسني  الذكرى  واحتفاالت 
العودة، هذا  االنتماء والتمسك والدفاع عن حق  عن عمق 
الثمن، فحق  ك��ان  فيه مهما  التفريط  ال��ذي ال يجوز  احل��ق 
ال��ع��ودة ح��ق ت��اري��خ��ي وس��ي��اس��ي وق��ان��ون��ي وم��ل��ك فردي 

وجماعي ألبناء شعبنا الفلسطيني.
الالجئني  قضية  ترسيخ  في  العودة  حركة  جن��اح  إن 
االجتماعية  والبنيوية  والسياسية  الوطنية  بأبعادها 
وحفرها وعياً وإرادة في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني 
سد  تشكيل  على  قدرته  حيث  من  سياسياً  إجن��ازاً  يعتبر 
إلى  العودة  حق  على  املساومة  يحاول  من  كل  على  منيع 
القادمة  لألجيال  وترحيله  إرج��ائ��ه  أو  ممكن  م��دى  أبعد 

مالكة احلق وصاحبة تقرير املصير فيه.
ال��ق��در أن أمت��ك��ن م��ن مم��ارس��ة حقي في  وم��ن سخرية 
العودة إلى فلسطني التاريخية واحملتلة منذ عام 1948م 
القهر والعذاب  زن��ازي��ن  ف��ي  م��ن خ��الل سجني وت��رح��ال��ي 
وبئر  وال��رم��ل��ة  وعكا  عتليت  إل��ى   � ملبس   � تكفا  بتاح  م��ن 
السبع وجلبوع ونفحة ورامون وهدارمي واجللمة، وعلى 
أن هذا  قلت  ما  إذا  أبالغ  مدى خمس سنوات ونصف، وال 
لي  شّكل  التاريخية  فلسطني  أرض  على  بأنني  الشعور 
إلهام وصبر وقدرة على االحتمال  سلوى وعزاء ومصدر 
وإصرارا على التضحية من أجل وطن يستحق احلياة بكل 

ما حتمله الكلمة من معاني البطولة والفداء.
إن حق العودة مقدس ثابت وخط أحمر لن نسمح ألي 
كان بالعبث به أو املساومة عليه أو التفريط فيه، حتى لو 
كان احلل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على 
كامل األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967م وعاصمتها 
القدس، فحق العودة إلى الديار األصلية ثابت سواء كان 
كامل  على  أو  فلسطيني  من  جزء  على  دول��ة  بإقامة  احلل 

فلسطيني التاريخية. 
تظهر  ول��س��وف  ب��امل��ف��اج��آت  وم��ل��يء  واع���د  واملستقبل 
حتت  الفلسطيني  الشعب  جتمع  جديدة  سياسية  حركة 
لوائها، أساسها الدفاع عن حق العودة والنضال من أجل 

حتقيقه! 
وإن الدعوات واملبادرات التي أطلقها البعض من أجل 
دعوات  ه��ي  واملقايضة  للمساومة  ال��ع��ودة  ح��ق  إخ��ض��اع 
ولن  النور  ت��رى  ول��ن  أصحابها  على  وم���ردودة  مشبوهة 
األعداء  ع��ن رض��ا  الباحثني  أول��ئ��ك  إال  ق��د يؤديها  م��ن  جت��د 
والوكاالت  واالح��ت��ك��ارات  وامل��ص��ال��ح  ل��الم��ت��ي��ازات  حفظا 
اخلاصة. لكن منطق التاريخ سوف يتجاوزهم ولن يقف 

عند ذكرهم إال كخونة مأجورين ومرتزقة! 
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* عضو مجلس تشريعي سابق، أسير محرر، عضو اللجنة 
احلركية العليا – فتح، رئيس جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني 

الفلسطينيني.

النكبة في عامها الستني

التاريخي  احلق  على  اإلجهاز  دون  وح��ال  العودة  لثقافة 
للفلسطينيني في أرض فلسطني.

وع��ل��ى م��دى ت��اري��خ ال��ص��راع ط��رح��ت ح��رك��ة التحرير 
ومنطلقاتها  فصائلها  ومب��ج��م��ل  الفلسطيني،  ال��وط��ن��ي 
السياسية، حترير فلسطني والعودة ككل متكامل حلرية 
واستقالل وانعتاق شعبنا، وبقي حلم العودة إلى فلسطني 
وسياسياً،  فكرياً  الوطنية  التعبئة  لعملية  وامللهم  الرافد 
جتاه  مواقفها  في  تراجعاً  الوطنية  احلركة  شهدت  وإن 
الواقعية  خ����الل  م���ن  ل��ل��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني  ال��ت��اري��خ��ي  احل����ق 
السياسية التي دخلت املصطلح السياسي الوطني وقادت 

وأبقى  املشاريع  لكافة  تصدى  الفلسطيني  الشعب  أن  إال 
ومحفزة  الوطنية  للمشاعر  محركاً  العودة«  »حق  قضية 
لألحرار الفلسطينيني لالنخراط في حركة التحرير، وقدم 
واألسرى،  اجلرحى  آالف  وعشرات  الشهداء  آالف  شعبنا 
وسياسياً  جغرافياً  الفلسطينيني  قبلة  فلسطني  وبقيت 

رغم تعاقب األجيال والبعد عن الوطن.
املؤامرة  بشاعة  على  حي  كشاهد  املخيمات  وشكلت    
العودة، فيما  الالجئني في  ً حياً على حق  وقسوتها دليال 
إقامته  مكان  كان  أياً  ومهّجر  الجئ  كل  العودة  لواء  حمل 
وأي���اً ك��ان وض��ع��ه االج��ت��م��اع��ي أو االق��ت��ص��ادي مم��ا أسس 

النائب حسام خضر وابنته أثناء زيارته في األسر
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يسلط هذا املقال الضوء على املشروع الصهيوني القدمي - اجلديد القاضي بإلغاء 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )االنروا(. من جهة أولى، يعرض املقال 
سعيها  في  العاملية  والصهيونية  إسرائيل  إليها  تستند  التي  واالدع��اءات  للمبررات 
مشروع  وراء  من  واأله���داف  ال��دواف��ع  املقال  يبرز  ثانية،  جهة  وم��ن  االن���روا،  إللغاء 
اإللغاء.  وحيث أن املقال ال يهدف إلى الوقوف عند عرض مشروع وحملة  اإللغاء 
فقط، وال يكتفي بتفنيد االدعاءات املسوقة وحسب، فانه يتناول أيضا خطورة عدم 
مواجهة املشروع أو االكتفاء بتوجيه االنتقادات الفلسطينية لالنروا جزافا، وعليه 
فانه يثير مسألة عدم وجود مشروع فلسطيني مقابل ملشروع إلغاء االنروا باعتبارها 

ضرورة نضالية، سواء على مستوى البحث، أو على املستوى البرنامجي.

مبررات إلغاء االنروا في الفكر الصهيوني
املبررات املسوقة من قبل منظري الصهيونية اإلسرائيليني وغير اإلسرائيليني 
وطواقمها،  وعملها،  ماهيتها،  وفي  تأسيسها،  نظام  في  االن��روا  وتتناول  عديدة 
واثر ذلك على املشروع الصهيوني في حاضره ومستقبله. وميكن تلخيص هذه 

املبررات املسوقة على النحو اآلتي:1 
أوال: االنروا وجدت لتقدمي اخلدمات لالجئني العرب فقط، وهذا مؤشر على 

محاباة األمم املتحدة للفلسطينيني وإهمالها لقضية الالجئني اليهود.
حالة  إلدام��ة  يهدف  نحو  على  صمم  وتكليفها  االن���روا  تأسيس  نظام  ثانيا: 
واملستفيدين  لديها  املسجلني  األشخاص  كل  على  الجئ  وضع  وإلضفاء  اللجوء 

من خدماتها.
ثالثا: االنروا تعتمد سياسة غير معقولة وال مبررة قانونا من خالل إضفائها 
أعداد  ازدي���اد  عليه  يترتب  ال��ذي  األم��ر  الالجئني،  خلف  على  الج��ئ  وض��ع  صفة 

الالجئني الفلسطينيني على خالف كل حاالت اللجوء األخرى في العالم.
على  حصلوا  ال��ذي��ن  لالجئني  س��واء  خدماتها  تقدمي  ت��واص��ل  االن���روا  راب��ع��ا: 
جنسية بلدان أخرى، أو أولئك الذين ال يعيشون في مخيمات الجئني في مناطق 

عمل االنروا اخلمس.
خامسا: مجرد وجود االنروا وتقدميها اخلدمات لالجئني الفلسطينيني يعني 
حق  بالتالي  لهم  وان  وضحايا،  أبرياء،  بأنهم  الفلسطينيني  إميان  تعزيز  عمليا 

على األمم املتحدة والدول، 
فلسطينية،  العظمى  غالبيتها  في  هي  االن��روا  في  العاملة  الطواقم  سادسا: 
وهذا أمر ال مثيل له في وكاالت أممية أخرى، باإلضافة إلى انه طاقم ضخم جدا 

يرهق األمم املتحدة والدول املتبرعة، وتنتشر في أوساطه العناصر اإلرهابية.
سابعا: إن مجرد وجود االنروا يغذي اإلميان لدى الالجئني بإمكانية العودة 
إلى »إسرائيل«، خصوصا وان االنروا تكرر في منشوراتها وعلى لسان مسؤوليها 

أن لالجئني املسجلني لديها احلق بالعودة إلى ديارهم.
على  تشرف  التي  والتجمعات  البيئة  أن  واملعطيات  األبحاث  أثبتت  ثامنا: 
إدارتها االنروا هي من اخطر املواقع ليس على إسرائيل وحسب؛ بل وعلى السلم 

واألمن العامليني، وأنها مصدر تفريخ لإلرهاب الدولي.
والتاريخية  القانونية  االع��ت��ب��ارات  من  الكثير  عمدا  تسقط  أع��اله  امل��ب��ررات 
ورائه.  من  الغاية  يخدم  نحو  على  األم��ور  قولبة  ذلك  من  والهدف  والسياسية. 
فهي تتنكر حلقيقة التهجير اجلماعي للفلسطينيني وعملية التطهير العرقي التي 
عام  في  التقسيم  خطة  عن  اإلع��الن  تلت  والتي  الصهيونية  العصابات  نظمتها 
املتحدة بنوع من املسؤولية اخلاصة حيال  اعتراف األمم  1947. وهي تتجاهل 
دولية  هيئات  تشكيل  إلى  دفعها  الذي  األمر  الفلسطينيني؛  واملهجرين  الالجئني 
خاصة بهم نتيجة خصوصية وضعهم وعظم مأساتهم. وهي تتنكر ملسؤوليتها 
عن النكبة املستمرة والتي من جتلياتها مواصلة منع الالجئني من ممارسة حقهم 
في العودة، ومواصلة حمالت التهجير بأساليب جديدة. وهي حتاول تقزمي دور 
االنروا وحصره في الجئي املخيمات رغم أن نسبة الالجئني في املخيمات ال تصل 
الستدراج  وذل��ك  دولية  ال  فلسطينية  كمنظمة  االن��روا  تصور  وه��ي  الثلث.  إل��ى 
ف��ي وض��ع الج��ئ خللف الالجئني  اإلل��غ��اء. وه��ي ال تنكر احل��ق  التأييد مل��ش��روع 
بوضوح  تدفع  وهي  كالجئني.  السلف  تصنيف  صحة  أساسا  تنكر  بل  وحسب، 
العادل والدائم، بل  الفلسطينية، ليس سعيا لتطبيق احلل  إلى تفكيك املخيمات 
ظل  في  السياسية  العناوين  ألحد  إخفاء  التهجير  جرمية  آثار  طمس  إلى  سعيا 
حق  تستهدف  وإسرائيل  الصهيونية  دع��اوى  إن  بكلمات،  التسوية.  مفاوضات 
استهداف  وم��ا  األصلية،  دي��اره��م  إل��ى  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  ع��ودة 
االنروا  إال الن وجودها، مجرد وجودها وال أكثر،  فعال ميثل تذكيرا دائما بحقيقة 

املشروع الصهيوني االستعماري االحاللي العنصري.
ال يخفى أن الصهيونية العاملية وإسرائيل اعتادتا على تصنيف معارضيهما 
ذات  وضمن  عليهم.  الغير  لتحريض  أو  إلخراسهم  بالالسامية  مقاوميهما  أو 

السياق، ال زالتا حتى اليوم تهاجمان األمم املتحدة، وخصوصا اجلمعية 
هذا  وظ��ف  ولطاملا  اإلن��س��ان.  حقوق  مجال  ف��ي  العاملة  ووك��االت��ه��ا  ال��ع��ام��ة، 
على  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  بتنفيذ  واملطالبني  الناقدين  أف���واه  للجم  ال��دائ��م  الهجوم 
إسرائيل وشعبها »املظلوم – الضحية«. وال تزال ذات السياسة تستخدم بهدف 
أمام  التراجع  على  الدولي  املجتمع  إلجبار  أو  دولية  التزامات  أي��ة  من  التنصل 
للقانون  واملتكررة  اجلسيمة  االنتهاكات  مع  التساهل  أو  اإلسرائيلي  التعنت 

الدولي والشرعية الدولية وحلقوق اإلنسان.
 يالحظ أيضا، بعد انهيار الكتلة الشرقية واستفراد الغرب بقيادة الواليات 

املتحدة في الساحة الدولية، أن إسرائيل والصهيونية العاملية قد تقدمتا خطوة 
أممية  ق����رارات  إل��غ��اء  إل��ى  سعيهما  ف��ي   ه��ذا  ويتمثل  ت��ل��ك؛  إستراتيجيتهما  ف��ي 
سابقة )كما هو احلال مع القرار االممي القاضي باعتبار الصهيونية احد أشكال 
العنصرية(، أو بفرض قرارات جديدة تناقض أو تلغي ضمنا قرارات سابقة )كما 
وقد  إرهابية(.  كحركة  الفلسطينية  املقاومة  لتصنيف  السعي  بشأن  احلال   هو 
بات واضحا أن احلمالت اإلعالمية في السياسة اإلسرائيلية تبنى بدقة لتحقيق 
غايات محددة. وعليه، فان احلملة على وكالة الغوث الدولية اآلخذة في التصاعد 
ليست ردة فعل على حدث أو فعل طارئ، األمر الذي يعزز القول بأنها حملة جدية 
موجهة ضمن إستراتيجية أوسع. وبال شك، لو اقتصر األمر على مهاجمة االنروا 
االلتزامات  من  للتنصل  احملاولة  مجرد  على  أع��اله  املبينة  امل��ب��ررات  إط��ار  ضمن 
لقيل أنها حملة إعالمية تبريرية ال أكثر. ولو اقتصر األمر على مجرد إدراج تلك 
املبررات دون عرضها كمسوغات إللغاء االنروا لقيل أن األمر ال يعدو كونه حملة 
تصاعدت  والتي  احلملة،  هذه  إن  يثيرونها.  مواضيع  ابتكار  في  يتفننون  دع��اة 
وتيرتها مع حملة »ستون عاما على النكبة«، هي حملة موجهة بدقة تسعى إلى 
حتقيق غايات محددة تخدم املشروع الصهيوني في حاضره ومستقبله. ويصبح 

هذا األمر أكثر وضوحا وصحة بالوقوف على أهداف احلملة. 

أهداف حملة إلغاء وكالة الغوث
هي  االن���روا  اإلسرائيليني،  وغير  اإلسرائيليني  الصهيونية  مفكرو  بحسب 
املتطرفني  غير  والفلسطينيني  إسرائيل  بني  السالم  حتقق  أمام  األساسي  العائق 
والدول العربية. وعليه فهم يقدمون ما سبق عرضه من مبررات كأساس للحل 

من وجهة نظرهم والذي يجب أن يتمثل في اخلطوات التالية:2
اخلطوة األولى: حل االنروا بقرار دولي حال نهائيا،

لبنان،  في  بالالجئني  يتعلق  فيما  االن��روا  صالحيات  نقل  الثانية:  اخلطوة 
وسوريا واألردن إلى املفوضية العليا لشؤون الالجئني وذلك على أساس تكليفها 

بالعمل على دمجهم وتأهيلهم في دول جلوئهم.
الضفة  في  بالالجئني  يتعلق  فيما  االن��روا  صالحيات  نقل  الثالثة:  اخلطوة 

الغربية وقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
بالرجوع إلى مبررات إلغاء االنروا وبربطها مع خطة العمل ال يتأكد فقط أن 
هنالك إستراتيجية يجري العمل عليها، بل ويتضح أيضا أن هذه اإلستراتيجية 
الالجئني  ع��ودة  حق  على  امل��ؤك��دة  الدولية  ال��ق��رارات  إلغاء  النهاية  في  تستهدف 
أن  متاما  ت��درك��ان  وإس��رائ��ي��ل  فالصهيونية  األصلية.  دي��اره��م  إل��ى  الفلسطينيني 
الالجئني  قضية  على  أضفت  التي  الدولية  ال��ق��رارات  إل��غ��اء  يعني  االن���روا  إل��غ��اء 
الفلسطينيني بعدا خاصا والتي أساسها اعتراف األمم املتحدة مبسؤولية خاصة 
إلى منع املساعدات اإلنسانية، بل  إلغاء االنروا ال يهدف بحد ذاته  جتاههم. وان 
يهدف إلى تثبيت برنامج توطني ودمج قسري لالجئني. وبدهاء الصهاينة، يرى 
املنظرون ضرورة زيادة املساعدات لالجئني الفلسطينيني ولكن على أساس ربطها 
بالدمج، وبالتجنيس ضمن خطة التوطني. وبدهاء الصهاينة املخبور أيضا، يرى 
املنظرون وجوب وقف أية تبرعات لالنروا، وربطها أيضا بخطة التوطني وذلك 
تقدمي  رؤي��ة  ميكن  السياق  ه��ذا  ضمن  املنطقة.  في  السالم  عملية  جن��اح  لضمان 
مقترح مشروع قانون أمريكي تقدمت به عضو الكونغرس األمريكي ايالنا روس 
في نهاية عام 2005 والذي يهدف إلى وقف املساعدات لالنروا إلى أن يتم حتويل 
صالحياتها إلى السلطة الفلسطينية واملفوضية العليا.3 وضمن هذا السياق أيضا، 

يجب النظر إلى تقليص الواليات املتحدة ملساعداتها املقدمة إلى االنروا.

على اجلانب الفلسطيني
  إذا كانت حملة إلغاء االنروا حملة صهيونية إسرائيلية أمريكية، فهل هناك 

من إستراتيجية فلسطينية مقابلة؟
ال يالحظ على اجلانب الفلسطيني أي حترك ممأسس في مواجهة حملة إلغاء 
االنروا. في املقابل، يالحظ حتركات غير منتظمة، اقرب إلى ردات الفعل. بعضها 

في  الفلسطينيني  لالجئني  اخلدمات  تقدمي  في  دوره��ا  تراجع  على  االن��روا  تنتقد 
اقتصار  عن  الناشئة  احلماية  فجوات  تتناول  الكتابات  وبعض  مواقعهم،  كافة 
القانونية  الدولية  احلماية  دون  اإلنسانية  املساعدة  توفير  على  االن��روا  تكليف 
الكتابات  ب��ع��ض  أن  امل��ل��ف��ت،  م��ن  ول��ع��ل��ه  واجل��س��دي��ة.  العينية   - وال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
الشعبية  والتحركات  االن��ت��ق��ادات  بعض  اس��ت��خ��دام   ع��ن  ت��ت��وان  ل��م  الصهيونية 
الفلسطينية لتدعيم سعيها إلى إلغاء االنروا عبر االدعاء بفشل االنروا في إدارة 

املوارد واملناطق التي تشرف عليها.  
املسألة هنا ليست جواز أو مشروعية نقد وكالة الغوث من عدمها. فمن حيث 
املبدأ يجب دائما تقييم دور االنروا، وغيرها من املؤسسات الدولية املعنية،  ونقد 
أوجه القصور والعجز لديها، ولكن في ظل وجود مشروع صهيوني يهدف إلى 
إلغاء االنروا ويسوق في سبيل ذلك حملة من االدعاءات، يكون لزاما على اجلانب 
الفلسطيني إدراك كيفية توجيه النقد لالنروا ووضعه ضمن سياق آخر؛ أي ضمن 

سياق تعزيز دور املؤسسة الدولية وتطوير أدائها، وليس تدميرها.    
اخلدمات  مستوى  لتراجع  ع��ادة  توجه  ل��الون��روا  الفلسطينية  االن��ت��ق��ادات   
املقدمة لالجئني الفلسطينيني كميا ونوعيا، والنحصار عمل االون��روا  في خمس 
لدى  املسجلني  وغير  املناطق،  ه��ذه  في  املقيمني  غير  الالجئني  واستثناء  مناطق 
االنروا، والقتصار مسؤولية وكالة الغوث على تقدمي املساعدات اإلنسانية دون 
الدولية األخرى )القانونية والفعلية إن لزم األمر(. في  أن تشمل أوجه احلماية 
املقابل، ينحصر النقاش حول تعطيل دور جلنة التوفيق الدولية، املكلفة أساسا 
القانونية لالجئني وممتلكاتهم وبإيجاد حل عادل لقضيتهم من  بتوفير احلماية 
خالل تطبيق القرار 194، في أوساط قلة من الباحثني، وال تكاد تذكر هذه الهيئة 
الدولية في األوساط الشعبية وال يطرق موضوعها بتاتا على املستوى السياسي. 
الالجئني  قضية  ثارت  بعدما  إال  لالجئني  العليا  املفوضية  مسؤوليات  تبرز  ولم 
الدولي،  الفشل  بان  القول  جتنيا  ليس  ولعله  العراق.  في  املقيمني  الفلسطينيني 
يتم  االن���روا،   وعجز  املفوضية،  وقصور  الدولية،  التوفيق  فشل  هنا  واملقصود 
التعامل معه على اجلانب الفلسطيني وكأنه قدر حط علينا نشجبه كلما حلت بنا 
مصيبة كبيرة، وال نغيره أو نسعى لذلك ضمن خطة عمل إستراتيجية. إن انعدام 
الرؤية الفلسطينية الواضحة يسهل على الصهيونية وإسرائيل تنفيذ مشاريعها.

خالصة 
الصهيونية وإسرائيل تعمالن بدأب على إلغاء وكالة الغوث؛ وذلك الستبدالها 
الفلسطينيني  الالجئني  توطني  على  بالعمل  تكليفها  يتم  أخ��رى  دول��ي��ة  بهيئة 
حتريضية  دعوية  خطة  الغاية  لهذه  وضعت  وقد  قسرا.  منافيهم  في  ودمجهم 
النهائية هي  الغاية  االنروا وتكليفها، واليات عملها، وطواقمها.  تستهدف نظام 
يهدد  دائ��م  قلق  مصدر  ذلك  ان  باعتبار  الدولية  املواثيق  من  العودة  حق  إسقاط 
على  سياسيا  إسرائيل  يحرج  تقدير،  اقل  وعلى  الصهيوني،  املشروع  مستقبل 

املستوى الدولي. 
اإللغاء  م��ش��روع  ملواجهة  س��واء  فلسطينية  رؤي��ة  يوجد  ال  ذل��ك،  مقابل  ف��ي 
املتصاعد، أو حيال املؤسسات الدولية املكلفة قانونا بتوفير املساعدة اإلنسانية 

واحلماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى حني إيجاد حل عادل ودائم للصراع. 
إن مواجهة مشروع إلغاء االنروا يتطلب أوال التمسك بها، والعمل على تطوير 
أدائها ورمبا توسيع صالحياتها، ويقتضي ثانيا السعي جلعل مساهمات الدول 
في ميزانية االنروا إجبارية وليست تطوعية متنح كهبات؛ وذلك ملنع استخدام 
املساعدات اإلنسانية كوسيلة ضغط سياسية، و يستدعي أخيرا مواجهة مشروع 
الدولية حول فلسطني، بدل احلديث عن  التوفيق  اإللغاء مبشروع إحياء للجنة 
هيئة دولية جديدة تعمل على تسوية قضية الالجئني تنشأ مبوجب بروتوكول 

يقره املتفاوضون. 

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
مدرس  بديل،  مركز  في  القانوني  واإلسناد  واملعلومات  األبحاث  وحدة  منسق   *

قانون الالجئني الدولي في جامعة القدس

الهوامش
1   راجع بهذا اخلصوص وعلى سبيل املثال كل من: 

Moshe Dann, Fraud! UNRWA Exposed, www.frontpagemagazine.
com, Barry Rubin, Asaf Romirowsky and Jonathan Spyer, www.
think-israel.org/rubin.unrwarefuge.html, Jerusalem Summit, www.
jerusalemsummit.org/eng/

2   انظر:
Barry Rubin, Asaf Romirowsky and Jonathan Spyer, www.think-
israel.org/rubin.unrwarefuge.html, Avi Beker, UNRWA, Terror 
and the Refugee Conundrum: Perpetuating the Misery, http://
www.worldjewishcongress.org/instwjc_polforum.html

3  انظر:
Ileana Ros – Lehtinen,  Incorporate UNRWA into UNHCR, New 
York Times, Sep. 2005.  

  

في مواجهة مشروع إلغاء وكالة الغوث الدولية 
بقلم: نضال العزة*

النكبة في عامها الستني

توزيع املواد الغذائية )األنروا(
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من فعاليات حملة : »ستون عاما من النكبة«
النكبة في عامها الستني

مخيم عايدة، بيت حلم: الرئيس محمود عباس يفتتح أكبر مفتاح 
في العالم )وفا(

رام الله: املسيرة املركزية إلحياء الذكرى 
الستني للنكبة في الضفة الغربية )بديل(

رام الله، رئيس الوزراء سالم فياض يشارك األطفال نشاطات إحياء الذكرى الستني للنكبة  )بديل(

أريحا: ضمن نشاطات إحياء الذكرى الستني للنكبة )وفا(

أثينا: طالب اجلامعة األمريكية يحيون الذكرى الستني للنكبة )وفا(

سوريا: نشاط لعرض أكبر علم في العالم مبناسبة الذكرى الستني للنكبة )وفا(

البرازيل: أفراد من اجلالية الفلسطينية 
ومناصرون لهم يحييون الذكرى الستني 

للنكبة )وفا(

بلفاست، إيرلندا: ملصقات دعائية للتضامن مع الفلسطينيني )وفا(

)alarab.com( "الناصرة: ضمن مهرجان "نعيش وحتيا فلسطني

اإلمارات: حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيني )وفا(

دوبلن، سويسرا: مواد دعائية وإعالنية في ذكرى النكبة )وفا( كوبنهاغن، الدمنارك: مؤمتر حق العودة إحياء للذكرى الستني للنكبة )وفا(
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من فعاليات حملة : »ستون عاما من النكبة«
النكبة في عامها الستني

أثينا: طالب اجلامعة األمريكية يحيون الذكرى الستني للنكبة )وفا(

سوريا: نشاط لعرض أكبر علم في العالم مبناسبة الذكرى الستني للنكبة )وفا(

مخيم عني احللوة، لبنان: مسيرة ألهالي املخيم وإطالق 
البالونات كتب عليها أسماء قراهم األصلية )وفا(

غزة: ضمن نشاطات إحياء الذكرى الستني للنكبة )بديل(

األرجنتني: ندوة حول الالجئني الفلسطينيني حتت قبة البرملان )وفا(

اإلمارات: حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيني )وفا(

دوبلن، سويسرا: مواد دعائية وإعالنية في ذكرى النكبة )وفا(

البيرو: أفراد من اجلالية الفلسطينية ومناصرون 
لهم يحييون الذكرى الستني للنكبة )وفا(

مدريد، إسبانيا: أفراد من اجلالية الفلسطينية ومناصرون 
لهم يحييون الذكرى الستني للنكبة )وفا(

فرنسا: أفراد من اجلالية 
الفلسطينية ومناصرون 

لهم يحييون الذكرى 
الستني للنكبة )وفا(

السويد: أفراد من اجلالية الفلسطينية ومناصرون لهم 
يحييون الذكرى الستني للنكبة )وفا(
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رؤية ودوافع
ب���ات واض���ح���اً ال���ي���وم، ل��ك��ل م��ن ي��ري��د أن ي���رى، أن اجل����دار ل��ي��س سوى 
الصهيوني  املشروع  مراحل  في  واألفظع  األخطر  تكون  قد  ملرحلة  عنواناً 
يراه  وال��ذي   ) أكثر من 700 كم   ( اجل��دار  إن مسار  اإلحاللي.  الكولونيالي 
الفلسطيني  الكانتوني  الكيان  بني  تفصل  سياسية  حل��دود  مساراً  البعض 
�  ومن وجهة نظر أصحاب  العتيد وبني الدولة الصهيونية، هو في الواقع 
� مساراً حلدود أمنية حتيط بالتجمعات الفلسطينية داخل  اجلدار أنفسهم 

احلدود السياسية للدولة الصهيونية، والتي متتد من النهر الى البحر.
فكرة اجلدار نفسها، كانت »معراخية« مئة باملئة: »هم هناك ونحن هنا«، 
اليهودي الصهيوني  وقد جاءت مبثابة حل منوذجي يستند على املوروث 
منه  التكتيكي  الفلسطيني  التهديد  مواجهة  في  والبرج..(  السور  )اجليتو؛ 
املؤمنني  إب��داع��ات  رح��م  من  ول��دت  التي  الفكرة  ه��ذه  بقيت  واالستراتيجي. 
أيدي  على  جتسيدها  وج��دت  أن  إلى  فكرة  مجرد  اسرائيل«  »دول��ة  مبفهوم 

أصحاب مفهوم »أرض اسرائيل«، واقصد هنا، اليمني الصهيوني املتطرف.
متثل اخلطر الفلسطيني التكتيكي بالتفجيرات واألحزمة الناسفة التي 
استهدفت العمق االسرائيلي، العسكري منه واملدني، خالقة حالة من الرعب 
باجلملة،  االعتقال  عمليات  تتمكن  أن  دون  اإلسرائيلية،  امل��دن  في  والفزع 

والقتل العمد � الفردي واجلماعي � من أن توقف تلك العمليات.
مؤمتر  استراتيجيو  علناً  شّخصه  وال���ذي  االستراتيجي،  اخل��ط��ر  أم��ا 
بالتزايد  متثل  فقد  ب��اجل��دار،  العمل  ب��دء  م��ن  ع��ام��ني  نحو  قبل  هرتسيليا 
الطبيعي املضطرد للفلسطينيني في فلسطني التاريخية ) نسبة الزيادة لدى 
اليهود(، وهو ما يشكل تقويضا ألساس  الفلسطينيني تعادل ضعفها لدى 

املشروع الصهيوني املتمثل بخلق أغلبية يهودية على أرض اسرائيل.  
إن عمليات استجالب الروس والفالشا، وان كانت قد حّسنت من وضع 
كفة اليهود في امليزان الدميغرافي، إال أنها لم تنجح في إجراء ذلك التغيير 
الهجرة  م��ص��ادر  نضوب  ظ��ل  ف��ي  خصوصا  صهيونيا،  واملطلوب  العميق 
بعودة  أوسلو  اتفاقات  تطبيق  فيه  سيسمح  ال��ذي  الوقت  وف��ي  اليهودية. 
مئات آالف الفلسطينيني الى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد كان 

لزاماً أن يتم البحث عن آليات مناسبة لتفكيك هذه »القنبلة الدميغرافية«. 
هكذا وجد معارضو فكرة اجلداراالوائل، أصحاب مفهوم أرض اسرائيل، 
بشروط  التحكم  الى  يهدف  ملشروع  مدخالً  املعراخي«  »اجل��دار  عنوان  في 
الجماع  املسبق  الضمان  مع   � فلسطني  في  الفلسطيني  الدميغرافي  التطور 
املطلقة  االسرائيلية  السيطرة  عبر   � عليه  اإلسرائيلي  السياسي  الطيف 
األق��ل حرمانه من  أو على  املختلفة،  امل��ادي  على مقدراته وش��روط وج��وده 
اجلزء األساسي منها. وقد جاءت الصياغة التفصيلية لهذا املخطط بحيث 
أفرغت البند الذي وافقت اسرائيل عليه � في اتفاقيات اوسلو � والقاضي بأن 
والنازحني  املهاجرين  من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مناطق  تستوعب 
املوضوعية  الشروط  خللق  وأسست  االقتصادية،  استيعابها  لقدرة  وفقاً 

لهجرة فلسطينية طوعية من فلسطني.
شبه  السيطرة  مفاتيح  اإلسرائيليني  بأيدي  اجل��دار  مخطط  وض��ع  لقد 
املياه  الفلسطينية، وحّدد من معدالت استهالك  املياه اجلوفية  املطلقة على 
وحرم  امل��روي��ة،  للزراعة  القابلة  األراض���ي  رقعة  وم��ن  الفلسطيني،  للفرد 
بالعزل  س��واء  الزراعية  أراضيهم  من  شاسعة  مساحات  من  الفلسطينيني 
أوصال  وقطع  وتهويدها،  القدس  عزل  من  اجل��دار  كرس  كما  املصادرة.  أو 
مستقلة  فلسطينية  دولة  إلقامة  إمكانية  أية  بذلك  مقّوضا  الغربية  الضفة 
إياها مبعازل منفصلة تتحكم  الرابع من حزيران، مستبدال  حسب خطوط 

اسرائيل في حركتها البينية،  وفي تطورها االقتصادي واالجتماعي. 
إن وصول اليمني اإلسرائيلي بقيادة شارون لسدة احلكم في اسرائيل، 
إدارة  وتسلمهم  أوروب��ا  دول  في  اجل��دد   احملافظني  قوة  تنامي  مع  متزامنا 
مناطق  باجتياح  االس��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي��ش  وق��ي��ام  األم��ري��ك��ي،  األب��ي��ض  البيت 
السلطة الوطنية الفلسطينية، كانت قد مهدت الطريق جميعا أمام املجلس 
من  األول���ى  املرحلة  على  باملصادقة   2002 ح��زي��ران  ف��ي  للقيام  ال����وزاري 

مخطط اجلدار.

فعل ورد فعل
املقاومة  من��اذج  و  اجل���دار  لبناء  الشعبية  الفعل  ردة  ع��ن  احل��دي��ث  قبل 
اخلالقة في عدد من املواقع، ينبغي التطرق جلملة من العوامل كان لها � كما 

نعتقد � أثرا كبيرا على بلورة االجتاه العام للموقف الشعبي:
القمع،  أج���واء  ف��ي ظ��ل  م��ن اجل���دار، ج��اء  األول���ى  املرحلة  إن بناء  أوال: 
وتقطيع أوص����ال م���دن وق���رى ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة مم��ا ج��ع��ل ال��ت��واص��ل بني 

احملافظات أو داخل كل محافظة أمراً في غاية الصعوبة، بحيث أصبح كل 
جتمع سكاني يواجه مصيره بنفسه. إضافة إلى ذلك، فإن اجليش لم يكن 
يقوم بالكشف عن مخططات مسار اجلدار، بل اعتمد سياسة إصدار أوامر 
كان  حينما  اجل��دار  بناء  على  العمل  أن  مبعنى  مقطعا،  مقطعا  امل��ص��ادرة 
يجري في أراضي قرية معينة لم تكن القرية املجاورة تعرف ما سيكون 

حال، أو موقع اجلدار في أراضيها. 
مسار  على  كثيرة  مواقع  في  مير  بشكل  رس��م  اجل��دار  مسار  إن  ثانيا: 
اخلط األخضر )مدينة قلقيلية مثالً( أو تبعد عن املسار األصلي مسافة ال 
تتجاوز مئة متر، كما في العديد من مناطق محافظة جنني. هذا الواقع أفقد 
القاطنني في تلك  التجمعات السكنية حافز اتخاذ موقف عدائي منه، فكيف 

بالوقوف باستماتة في وجهه؟
اجتاهني  ف��ي  ان��ص��ب  الصهيونية  اإلع��الم��ي��ة  املاكنة  ن��ش��اط  إن  ثالثا: 
اجلدار  سيعزلها  التي  السكانية  التجمعات  سكان  ان  األول،  أساسيني: 
الهوية  على  احل��ص��ول  أقلها  خ��اص��ة،  ب��ام��ت��ي��ازات  يحظون  س��وف  غ��رب��ه، 
اإلسرائيلية أو السماح لهم بالعمل واحلركة داخل إسرائيل )!( والثاني، 
واحلكومة  الفلسطينية  السلطة  ب��ني   ثنائي  ات��ف��اق  ثمرة  ه��و  اجل���دار  أن 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة. ول��ألس��ف، فقد وج��د ال��ط��رح األخ��ي��ر ل��دى بعض األوس���اط 
الفلسطينية غير الشعبية � من أحزاب ومؤسسات غير حكومية � من تبرع، 
أو اجتهد ألسبابه اخلاصة، وقام بنشره في األوساط الشعبية املتضررة.

الوطني  ال��ع��م��ل  ال��رس��م��ي��ة، وف��ص��ائ��ل  امل��ؤس��س��ة  أخ���ي���را: غ��ي��اب دور 
واالسالمي، فاملؤسسة الرسمية كانت قد بنيت بشكل يتناسب و”مرحلة 
إلى  ال��س��الم  شريك  حت��ول  إمكانية  االعتبار  بعني  األخ��ذ  دون  السالم”،  
هذه  شلت  حتى  اإلسرائيلي  االجتياح  ب��دأ  أن  م��ا  لهذا  السابقة.  مواقعه 
غبار  ك��ان  أن  بعد  إال  عافيتها  تستعد  ول��م  ك��ام��ل،  شبه  بشكل  املؤسسة 
فإن  الوطني  العمل  فصائل  أم��ا  ال��وط��ن.  سماء  م��أل  ق��د  االسمنت  فضيحة 
الرسمية. فقد متاهوا معها في  حالها لم يختلف كثيرا عن حال املؤسسة 
البنية والقيادة، واندفع جزء مهم من كوادرها وأعضائها باجتاه تشييد 
إمبراطورية ال� NGOs والتأسيس للوراثة. في حني اكتفى اإلسالميون � 

مع بعض االستثناءات الفردية � من الغنيمة بالسباب.
لهذه األسباب وغيرها، مما ال ميكن اإلحاطة به في هذه العجالة، جاءت 
احلركة الشعبية في وجه اجلدار في احملافظات الشمالية الغربية )جنني، 
يفوق  كان  وحيث  ومحدودة،  مترددة  فعل  بردة  أشبه  وقلقيلية(  طولكرم 
عدد املتضامنني من أجانب وإسرائيليني أحيانا عدد املشاركني الفلسطينيني. 
فيما جاء انطالقها في املناطق التي أخذ مسار اجلدار فيها يتلوى مبتعدا عن 

حدود اخلط األخضر، وفي عمق اراضي الضفة الغربية احمُلتلة.

جتارب خالقة
بدرس

التالية عام 2003. وبدرس هي  لقاء بدرس مع اجلدار في مرحلته  كان 
الغربي  الطرف  في  تقع  نسمة،   2000 سكانها  تعداد  يتعد  ال  صغيرة  قرية 

األقصى من محافظة رام الله مبسافة تبعد عن املدينة حوالي 25 كم. 
لقد شكلت جتربة املقاومة الشعبية/السلمية في هذه القرية، تتويجا، 
ورمبا انعطافة مهمة في مسيرة الفعل الشعبي املقاوم للجدار. فقد قدمت 
الشعبية على حتقيق  امل��ق��اوم��ة  أش��ك��ال  م��ن  الشكل  ه��ذا  ق��درة  م��ث��االً  على 
من  أكثر وضوحاً  الشعبية مالمحاً  املقاومة  أخ��ذت  ب��درس،  اإلجن��از. ففي 
حيث أن املشاركة لم تقتصر على مجموعة طالئعية فقط، بل امتدت لتشمل 
كافة الفئات العمرية  نساءاً ورجاالً، كما أنها لم تقتصر على فئة سياسية 

معينة بل شملت اجلميع في الطيف السياسي.
مسيرة  االحتجاج:  ح��دود  عند  تتوقف  لم  أنها  الثانية،  ب��درس  ميزة 
أراضيهم  تخرب  التي  اجلرافات  من  مبعدة  على  وتتوقف  الالفتات  ترفع 
واجل��دار!  االح��ت��الل  بسقوط  اجلميع  وليهتف  خطبهم،  املتكلمون  ليلقي 
هدف املسيرة كان منع اجلرافات من العمل وإعاقتها، ولهذا كانت مسيرات 
بدرس في غالبيتها � عبارة عن اشتباكات باأليدي مع اجليش بغية إيقاف 

العمل.
مع  متزامناً  ج��اء  امل��ق��اوم،  امليداني  الشعبي  العمل  أن  الثالثة:  امل��ي��زة 
العليا”  ال��ع��دل  “محكمة  ف��ي  ال��ق��ري��ة  خاضتها  ال��ت��ي  القانونية  امل��ع��رك��ة 
اإلسرائيلية. وقد أثبتت تلك التجربة، أن التوجه لهذه احملكمة التي هي في 
لم  ما  الفشل  االحتالل، سيكون مصيره  أدوات  أخطر وأهم  إحدى  النهاية 
يكن هناك فعل ميداني جارف على األرض، بحيث يحول مهمة تلك احملكمة 

الى البحث عن توفير غطاء النسحاب اجليش وتراجعه عن مخططاته.
 / املتضامنني  م��ع  الصحيحة  ال��ع��الق��ة  ف��ي  وتتمثل  ال��راب��ع��ة:  امل��ي��زة 
معها  للمتضامنني  ذراعيها  القرية  تلك  فتحت  لقد  إسرائيليني.  أو  أجانب 
التي  األول��ى  القرية  تكن  لم  ب��درس  أن  صحيح  اجل��دار.  ضد  معركتها  في 
نقل  ف��ي  متيزت  ولكنها  اإلسرائيليني،  أو  األج��ان��ب  املتضامنني  تستقبل 
التي تعاني  الفلسطينية بصورة موضوعية، باعتبارنا الضحية  الرواية 
وتتحدى اجلالد. كما أنها جنحت في ترسيم إطار العالقة مع املتضامنني 

اإلسرائيليني بعيداً عن منزلقات التطبيع، ومخاطر االحتكاك املختلط.
امليزة اخلامسة: اإلصرار على االستمرار ومواصلة النضال حتى حتقيق 
الهدف. فهي لم تكترث بعدم وجود وسائل اإلعالم، وال باملواقف السلبية 
وعدم املشاركة من هذا املسؤول أو ذاك الفصيل، بل استمرت في مسيرتها 
اليومية  التعسفية شبه  أن  يفت في عضدها االعتقاالت  دون كلل. ودون 
ألبنائها النشيطني، أو اإلصابات املختلفة بالغاز واملطاط و الهراوات، أو 

اجلــدار: منــاذج مــن املقاومــة اخلالقــــة
بقلـــم: محمــد إليــاس*

النكبة في عامها الستني

جانب من املسيرات املناهضة لبناء اجلدار في قرية نعلني )تصوير أن باك/بديل(
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حتى باملداهمات الليلية والتنكيل باألهالي. وفي النهاية جنحت بدرس في 
إجبار اجليش على التراجع عن املسار الذي حدد للجدار على أرضهم، ومت 
بناءه على مسار اخلط األخضر، بل أن مقاطع منه متت إقامتها خلف حدود 

اخلط األخضر باستثناء مقطع صغير منه.

2ـ  بلعني
ما مّيز بلعني هو أن غالبية األهالي كانوا في الواقع من املتضررين بشكل 
مباشر من مسار اجلدار في أراضي قريتهم، علما أن عمليات االستيطان كانت 
املاضي، ثم جاء اجلدار عام 2005  أراضيهم في  مهماً من  اقتطعت جزءاً  قد 

ليستكمل الدور، بحيث لم يتبق للقرية سوى النزر القليل من األراضي.
البداية  ف��ي  بلعني،  ف��ي  اجل���دار  مسار  لقضية  القانونية  املتابعة  كانت 
مبثابة جتربة فاشلة، بل وحتى مزرية، وكادت ال تتوقف عند حدود تضييع 
حقوق املتضررين، بل إلى إضفاء الشرعية على مسار اجلدار في ذلك املقطع. 
ممثلو جيش االحتالل استماتوا في محاولة تكريس ما اعتبروه اجنازاً في 
غفلة من أهالي القرية، لكن حركة االجتماع الشعبي التي انطلقت وتواصلت 
�ولو في الوقت شبه الضائع، أعطت  في بلعني، واإلص��رار على تدارك األمر 
في  وجنحت  ل��ألم��ور،  النسبي  التصويب  فرصة  الح��ق��اً  القانوني  النضال 
استصدار قرار من »محكمة العدل العليا« اإلسرائيلية يعتبر مبثابة سابقة 
لقد خاضت بلعني وال تزال جتربة متميزة وبرز متيزها في  قانونية هنا.  

أمور عدة أهمها:
اجلدار  ضد  األسبوعية  املسيرة  من  جعال  ال��ل��ذان  واملثابرة  اجللد  أوال: 
في بلعني مبثابة طقس مقدس، صيفاً وشتاء، وبغض النظر عن التطورات 
السياسية الداخلية أو اخلارجية، ودون التوقف عند اخلسائر/ جرحى أو 

معتقلني، على مدار أكثر من أربع سنوات.
ثانيا: إيالء مساحة كبيرة لإلعالم. فمن الواضح أن أي حدث مهما كان 
كبيراً، سيظل كأنه لم يكن ما لم يتم الكشف عنه أمام االعالم. هذه القضية 
أن دور االع��الم ال يقل  أثبتت  التجربة  البداية،  ولكن  كانت مثار خالف في 

أهمية في حاله كحالتنا عن املواجهة امليدانية نفسها.
ثالثا: االستخدام املكثف ألجهزة التصوير من قبل املشاركني في املسيرات. 
إليها  انسل  التي  املسيرة  إثر  الفيديو بشكل خاص  أهمية كاميرا  وقد برزت 
املستعربون وقاموا باعتقال اثنني من املواطنني بعد انكشاف أمرهم. الحقاً 
ساهمت عمليات التصوير هذه في حترير عدد كبير من املعتقلني، وإدانة عدد 
من اجلنود بالكذب أمام احملكمة بعد أن بّينت أشرطة التصوير حقيقة ما كان 

يجري على األرض.
ثالثا: استخدام اجليش ألنواع متعددة ومختلفة من أدوات القمع، بحيث 
أصبحت مسيرات بلعني حقل جتارب ملختلف أنواع األسلحة اخلاصة بقمع 
املسيرات. فإلى جانب قنابل الغاز املختلفة والقنابل الصوتية والطلقات ذات 
الكهربائية،  الصعقات  اإلسفنج،  قنابل  أيضاً  استخدمت  املطاطي،  الغطاء 
طلقات امللح )كيماوية(، املياه املُلونة، واملياه العادية، ومياه رائحة الظربان، 

الصرخة وغيرها. 
األولى.  بالقضية  مرتبطة  وه��ذه  اخلالقة،  والوسائل  األشكال  وأخيرا: 
وقد جنح � بل رمبا أبدع � أهالي بلعني بشكل  عام، واللجنة الشعبية بشكل 
خاص، في هذه املوضوعة بالذات وبحيث أنها استطاعت استقطاب وسائل 

اإلعالم املختلفة، وجنحت في تصدر العناوين الرئيسية.**

أو  ب��درس،  التي لم تنح منحى جتربة  أية حال، فإن جتربة بلعني  على 
جتربة قرى شمال غرب القدس عام 2004 من حيث زخم املواجهات امليدانية، 
إال أنها جنحت في إثبات حضورها، وتشكيل مالمحها اخلاصة. ومع أن هذه 
التجربة كانت قد تعرضت وال تزال، حلملة تشويه غير مسبوقة � رمبا حلكم 
مسبق كونها كانت معقل روابط القرى في محافظة رام الله، أو رمبا لبعض 
تظل  التجربة  هذه  أن  إال   � احملسوبة  غير  أو  اخلاطئة،  الفردية  السلوكيات 
واحدة من املعالم األساسية لتجربة املقاومة الشعبية السلمية ضد اجلدار 

واالستيطان في فلسطني.
الكثيرين  نظر  في  ميزتها  والتي  بلعني  أحرزتها  التي  النجاحات  ولعل 
أقل من  السلبية تكاد تكون من وجهة نظري  الشعبية  املقاومة  على صعيد 
تلك التي حققتها بلعني فعالً على صعيد النضال القانوني: كشف التزوير، 
شرعية«  »ال  كشف  األق���رب،  املستوطنة  ح��دود  داخ��ل  م��ن  أراض  استعادة 
املخطط الهيكلي ووقف البناء االستيطاني، التسبب بإفالس ومالحقة شركة 
اللتني عملتا على تخريب أراضي  الكنديتني  »حبتسيبا«، مالحقة الشركتني 

بلعني أمام القضاء الكندي. 

 3 ـ  نعلني 
تتوسط بلدة نعلني املسافة بني قريتي بدرس وبلعني، وهي تشكل بوابة 
الى معزل  الله، سيحولها اجلدار  رام  القرى احلدودية غربي  ملجموعة من 
بوضع  جديدة  أوام��ر  )ص��درت  بوابة  أو  نفق  عبر  احملافظة  ببقية  يرتبط 
التفافية  طريقاً  هناك  وأن  خاصة،  الغرض(  لهذا  القرية  أراض��ي  على  اليد 
لتحيط  ومتتد  القرية،  بقية  عن  القرية  من  أج��زاء  حتى  تفصل  استيطانية 
بذلك املعزل. تنبغي اإلشارة هنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن الكثير من الطرق 
تشكيل  وتستكمل  اجل��دار  ب��دور  ال��واق��ع  في  تقوم  االستيطانية  االلتفافية 
املعازل الفلسطينية، وأن نظرة على خارطة العديد من هذه الطرق تكشف 

أبعاد هذه احلقيقة.
بالعودة الى نعلني، فإن جتربة املقاومة في هذه القرية، جاءت تتويجاً 
خصوصا   ���� جتاربها  إل��ى  ومستندة  السابقة،  النضالية  احمل��ط��ات  جلملة 

جتربة بدرس �� بحيث ميكن معها تشخيص جملة من السمات اهمها: 
أوال: املشاركة احلاشدة من قبل األهالي الفلسطينيني في املسيرات بشكل 
جعلت من حصة املتضامنني اإلسرائيليني واألجانب الذين تواجدوا في كل 

الفعاليات � حصة قليلة نسبية.   
تسجيل  أو  رسالة  ايصال  ح��دود  عند  يتوقف  لم  املسيرات  هدف  ثانيا: 
موقف شاجب للجدار،  بل كان العمل على منع اجلرافات من مواصلة عملها 

وإجبارها على االنسحاب من مواقع عملها.
ثالثا: مشاركة كافة القوى السياسية التي لها حضور في البلدة. اللجنة 
هذه  مثل  وتعتبر  واملؤس�سات.  ال��ق��وى     ممثلي  من  مؤلفة  هناك  الشعبية 
املشاركة  عن  طرف  أي  إحجام  كون  األهمية،  من  كبير  جانب  على  القضية 
من  الكثير  منه  عانت  واقع  وهو  الشعبية،  احلركة  قوة  من  يضعف  سوف 
من  الشكل  ه��ذا  مثل  في  املشاركة  عن   « »اإلسالميني  امتناع  بحكم  امل��واق��ع 

املقاومة، وعلى نقيض ما يجري اليوم في نعلني.
أن  صحيح  مستمرة.  بعملية  أش��ب��ه  ه��ن��اك  امل��ق��اوم��ة  فعل  إن  وأخ��ي��را:   
املسيرات / الفعاليات تنطلق مبعدل يومني في األسبوع، إال أن الفعل املقاوم 

ال ينقطع، وال يرتبط بسقف زمني محدود. تكفي اإلشارة إلى أن اثنني من 
الثالث  املساء، في حني سقط  شهداء مقاومة اجلدار في نعلني سقطوا عند 

بعد منتصف الليل.

 4ـ املعصرة
عام  نهاية  مع  ابتدأت  اجل��دار  ضد  الشعبية  املقاومة  في  املعصرة  جتربة 
من  ع��دداً  لبيت حلم  الريف اجلنوبي  الشعبية في  اللجنة  2006. وقد مثلت 
جورة  املعصرة،  سلمونه،  أم  النيص،  وادي  اخلضر،  ضمنها  من  البلدات، 

الشمعة، وبيت فجار إال أنني هنا سأقصر  حديثي  على جتربة املعصرة. 
)بلعني 1700، نعلني 5000  املعصرة 900 نسمة  يتجاوز عدد سكان  ال 
ملكيتها  تعود  والتي  باجلدار  تأثرت  التي  األراض��ي  مجموع  بينما  تقريبا( 
ألهالي املعصرة هي أقل من خمسة دومنات. مقطع اجلدار هناك مير من أراضي 
أم سلمونه، مع ذلك فقد كانت املعصرة طالئعية  في مقاومتها التي تواصلت 

على مدار العامني املاضيني على شكل مسيرة أسبوعية، وأحيانا أكثر.
يندرج  املنطقة،  تلك  في  املقاوم  النشاط  عنوان  ك��ان  قريبة  فترة   حتى   
إعالميا حتت اسم »ام سلمونة ». وكان نشاط املعصرة جزء من هذا العنوان، 
خاصة وأن اجلدار كما ذكرنا مير بالكامل/ ويعزل خلفه أكثر من 250 دومن 
من أراضي ام سلمونة. غير أن تواصل نضال املعصرة بطريقتها املميزة دفع 
املشاركة  دائ��رة  ق��ادرة على توسيع  الصورة، وان بقيت غير  إلى مقدمة  بها 

الشعبية.
م��ن حيث  ام��ت��داداً  ف��ي رأي��ي  ف��ان جتربة املعصرة تعتبر  أي��ة ح��ال،  على 
 � املعصرة   جنحت  لقد  األرض.  على  املعطيات  بحكم  بلعني،  لتجربة  الشكل 
وسائل  بابتداع  الكثيف  الشعبي  احلضور  عن  االستعاضة  في   � ما  حد  إلى 
باملقابل  لكنها  رسالتها.  نقل  في  وتوظفها  اإلع��الم،  وسائل  جتتذب  وأل��وان 
جعلت من موضوعة مشاركة املتضامنني اإلسرائيليني واألجانب مسالة أكثر 
من حيوية، والى درجة يصعب معها تصور إمكانية استمرار هذه التجربة 
دون مشاركة هؤالء املتضامنني! وتلك مسألة حتتاج إلى وقفة  تقييم. وجود 
احلماية،  من  نوعا  املشاركني  الفلسطينيني  مينح  ألنه  ض��روري  املتضامنني 
الوجود  هذا  لكن  االحتالل.  حقيقة  على  التعرف  فرصة  املتضامنني  ومينح 
القيام بالنضال عنا في فعاليتنا!  دورهم األساسي هو  ينبغي أال يصل حد 
النضال داخل مجتمعاتهم وليس هنا، والعالقة معهم ينبغي تطويرها على 

هذا األساس.

 كلمة أخيرة 
أنني شخصيا مع الرأي الذي يرى أن اإلميان باملقاومة الشعبية السلمية، 
إلميان  امتداد  األول،  أمرين:  أح��د  م��رّده  النضال  أشكال  كأحد  الالعنفية،  أو 
والثاني،  احلرب؛  في  أو  السلم  في  حياة،  كأسلوب  الالعنف  مبنهج  عقائدي 
جر  ميكن  األس��ل��وب  بهذا  حيث  اإلم��ك��ان��ات.  ضعف  ميليه  براغماتي  موقف 
العدو األقوى لساحة ال يستطيع فيها استخدام ترسانة أسلحته من طائرات 
للعالم  وتقدميه  روايته،  زيف  كشف  إلى  يصار  وفيها  وصواريخ،  ودبابات 

في صورته احلقيقية كمحتل، سارق لألرض، وقاتل لألطفال. 
املقاومة الشعبية السلمية في فلسطني ضد اجلدار واالستيطان،  جتربة 
ميكن تصنيفها حتت العنوان الثاني، لكن األمر الذي يستوجب عدم اإلغفال 
االختراقات  بعض  إح���داث  ف��ي  جن��ح  وان  امل��ق��اوم��ة،  م��ن  الشكل  ه��ذا  أن  ه��و 
الرواية  زي��ف  وفضح  الصهيوني،  امل��ش��روع  بأخطار  كالتعريف  اجلزئية، 
اإلسرائيلية عن الفلسطيني اإلرهابي واإلسرائيلي الضحية، وتقدمينا للعالم 
كشعب يقاوم من اجل نيل حريته؛ إال أن حتقيق االجناز الرئيسي هنا،  وكما 
متت صياغته على األقل � من قبل محكمة العدل الدولية في قرارها االستشاري 
في التاسع من متوز 2005، ومن قبل اجلمعية العمومية في قرارها الالحق 

للفتوى، لن يتم شعبيا إال بأحد أمرين:
األول: أن تصبح املقاومة الشعبية السلمية نهج حياة، وان تتطور حركتها 
لتصبح حركة شعبية حقيقية على مستوى الوطن، تشارك فيها كل فعاليات 
وفصائل العمل الوطني، والى احلد الذي يستطاع معها توجيه مسيرة مبئات 
اآلالف نحو اجلدار لتقوم باقتالع مقاطع منه، أو أن تقوم بالنزول واالعتصام 
في الشوارع االلتفافية، أو إغالق مداخل املستوطنات بأالجساد، حتى لو كلف 

ذلك سقوط املئات أو رمبا اآلالف.
 الثاني: أن يصبح العمل الشعبي قوياً بحيث يشكل رافعة لنضالنا على 
املستوى الدولي، ميكننا من التأثير دولياً على املستوى الشعبي الدولي أوالً، 
إجبار  إلى   ليصار  موطنه؛   في  السياسي  املوقف  على  التأثير  على  والقادر 
ستظل  ذلك  يتم  أن  والى  الدولية.  الشرعية  لقرارات  االمتثال  على  إسرائيل 
بالعناية  توليها  ومسؤولية  إرهاصات  مجرد  اإلبداعات   / االختراقات  هذه 

وتطويرها هي مسؤولية جماعية بحيث تطال كل فلسطيني في هذا الوطن.

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
االستيطان  م��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  ف��ي  ون��اش��ط  فلسطيني  ب��اح��ث  ه��و  إل��ي��اس  محمد    *

واجلدار.
الكتاب اخل��اص بتجربة  إل��ى  ال��رج��وع  األش��ك��ال ميكن  ه��ذه  املزيد عن  **  ملعرفة 

بلعني، والذي نشره محمد يوسف سليم / ابو عالء منصور.

النكبة في عامها الستني

مقاومة اجلدار في قرية بلعني )تصوير آن باك(
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لألمم  العامة  اجلمعية  ق��ررت   ،2006 آذار   15 في 
هيئة  بوصفه  اإلنسان،  حقوق  مجلس  يحل  أن  املتحدة 
جلنة  م��ح��ل  ال��ع��ام��ة  للجمعية  ت��اب��ع��ة  ج��دي��دة  ف��رع��ي��ة 
الدولية  احلكومية  الهيئة  كانت  التي  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان  بحقوق  املعنية  امل��ت��ح��دة  األمم  ف��ي  امل��رك��زي��ة 
إلى  وب��اإلض��اف��ة   .)251/60 العامة  اجلمعية  )ق���رار 
وحماية  ت��ع��زي��ز  إل���ى  ال��ه��ادف��ة  االع��ت��ي��ادي��ة  ج��ل��س��ات��ه 
جلسات  اإلنسان  حقوق  مجلس  يعقد  اإلنسان،  حقوق 
ال��ف��وري��ة الن��ت��ه��اك��ات حقوق  ل��الس��ت��ج��اب��ة  اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
هذا  ضمن  دول��ة.  اي  في  الطوارئ  ح��االت  في  اإلنسان 
ال��س��ي��اق، ع��ق��د امل��ج��ل��س ج��ل��س��ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة أول���ى في 
والتي  الثالثة(،  )اجللسة   2006 الثاني  تشرين  شهر 
املستوى  رفيعة  حقائق  تقصي  بعثة  إرسال  مبوجبها 
ال���ى غ���زة ع��ل��ى ع��ج��ل ع��ق��ب ع��م��ل��ي��ات اس��ت��ه��داف وقتل 
ذلك  شتاء  في  حانون  بيت  في  الفلسطينيني  املدنيني 

العام. 
املجلس  يقوم  أن  أيضاً  العامة  اجلمعية  قررت  كما 

ب��إج��راء االس��ت��ع��راض ال���دوري ال��ش��ام��ل لكل دول��ة ك��ل 4 
معلومات  إلى  استعراضه  في  املجلس  ويستند  سنوات. 
م��وض��وع��ي��ة وم��وث��وق ب��ه��ا ل��ت��ق��دي��ر م���دى وف���اء ك��ل دولة 
على  اإلن��س��ان  حقوق  مجال  ف��ي  وتعهداتها  بالتزاماتها 
املعاملة  ف��ي  وامل���س���اواة  التطبيق  ش��م��ول��ي��ة  ي��ك��ف��ل  ن��ح��و 
آلية  شكل  االس��ت��ع��راض  ه��ذا  ويتخذ  ال���دول؛  جميع  ب��ني 
تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد املعني 
بناء  م��ج��ال  ف��ي  احتياجاته  م��راع��اة  م��ع  ك��ام��الً،  اش��ت��راك��اً 
التي  الدولية  الهيئات  عمل  اآللية  هذه  وُتكمل  ال��ق��درات؛ 

أنشئت مبوجب معاهدات، وال تكرر عملها.
حقوق  ح��ال��ة  حتسني  )أ(  ه��ي:  االس��ت��ع��راض  أه���داف 
بالتزامات  ال��وف��اء  )ب(  ال���واق���ع؛  أرض  ع��ل��ى  اإلن��س��ان 
وتقييم  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  م��ج��ال  ف��ي  وتعهداتها  ال��دول��ة 
الدولة؛  تواجهها  التي  والتحديات  اإليجابية  التطورات 
املقدمة  الفنية  وباملساعدة  الدولة  بقدرة  النهوض  )ج( 
)د(  ومبوافقتها؛  املعنية  ال��دول��ة  م��ع  بالتشاور  إليها، 
ال����دول وأصحاب  ب��ني  ف��ي��م��ا  امل��م��ارس��ات  أف��ض��ل  ت��ب��ادل 

م��ج��ال تعزيز  ف���ي  ال��ت��ع��اون  امل��ص��ل��ح��ة اآلخ���ري���ن؛ )ه��� ) 
التعاون  ت��ش��ج��ي��ع  و)و(  اإلن����س����ان؛  ح���ق���وق  وح��م��اي��ة 
امل��ج��ل��س وغ��ي��ره م��ن هيئات  ال��ك��ام��ل��ني م��ع  واالن���خ���راط 
السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  وم��ع  اإلن��س��ان،  حقوق 

اإلنسان. حلقوق 
في  املجلس  عليها  يعتمد  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ت��أت��ي  ق��د 
الدولة  ُت��ع��ده  ت��ق��ري��ر وط��ن��ي،  ع��ل��ى ش��ك��ل  اس��ت��ع��راض��ه، 
اعتمدها  ع��ام��ة  توجيهية  م��ب��ادئ  إل��ى  اس��ت��ن��اداً  املعنية 
مجلس حقوق اإلنسان في دورته السادسة، وقد يحتوي 
املعنية ذات صلة  الدولة  أية معلومات أخرى تراها  على 

كتابة. أو  شفوياً  إما  تقدميها  وميكن  باملوضوع، 
ال���دول،  م��ن  امل��ق��دم��ة  الوطنية  ال��ت��ق��اري��ر  وال���ى ج��ان��ب 
ذوو  املصلحة  أص��ح��اب  يقدمه  م��ا  أيضا  املجلس  ي��راع��ي 
احلكومية  غير  املنظمات  ذل��ك  في  مبا  اآلخ���رون،  الصلة 
اإلضافية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ن��اول  ي��ت��م  ح��ي��ث  وامل���ؤس���س���ات، 
امل���وث���وق���ة وال����ت����ي مي���ك���ن االع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا  ف����ي إط����ار 
االس��ت��ع��راض ال���دوري ال��ش��ام��ل. ومب��وج��ب ه��ذا اإلج���راء، 

تتمتع أربع من املنظمات السبع األطراف في هذه املذكرة 
بوضع عضو استشاري في املجلس االقتصادي-االجتماعي 
املركز  بديل/  ه��ي:  األرب��ع  املنظمات  )وه��ذه  املتحدة  ل��ألمم 
شبكة  وال��الج��ئ��ني،  امل��واط��ن��ة  ح��ق��وق  مل��ص��ادر  الفلسطيني 
احلق في السكن واألرض HIC، املؤسسة العربية حلقوق 

اإلنسان  HRA، و”اجتاه” احتاد جمعيات أهلية عربية(.
بالتعاون مع “اجتاه” )احتاد جمعيات أهلية عربية – 

]داخل “اخلط األخضر”[(:
إذ ترحب هذه املنظمات مجتمعة بانعقاد جلسة املراجعة 
الشاملة ملجس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة؛ وهي: 
بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، 
احلملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل العنصري، املؤسسة 
العربية حلقوق اإلنسان )HRA(، جمعية الدفاع عن حقوق 
املهجرين في الداخل )ADRID(، االئتالف العاملي لشبكة 

احلق في األرض والسكن HIC، ومنظمة “زخروت”. 
ننتهز هذه الفرصة لوضع هذا التقرير أمام  املجلس من 

أجل خدمة إجراء االستعراض الدوري الشامل.
األض��واء على حجم ومدى  التقرير لتسليط  يسعى هذا 
املتكررة  الفلسطينيني  واق��ت��الع  القسري  التهجير  ظ��اه��رة 
وامل��ت��واص��ل��ة ف��ي ك��ل م��ن إس��رائ��ي��ل واألراض����ي الفلسطينية 
العرقي،  ال��ق��وم��ي،  انتمائهم  أس���اس  ع��ل��ى  وذل���ك  احمل��ت��ل��ة؛ 
والديني، وتأمل هذه املنظمات أن تشكل  املعلومات الواردة 
مراجعتهم  خ��الل  املجلس  ألع��ض��اء  ع��ون��ا  التقرير  ه��ذا  ف��ي 

الدورية الشاملة لوضع إسرائيل. 

أوال: مقدمة
بينما حتتفل األمم املتحدة هذا العام بالذكرى الستينية 
لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يقوم الشعب الفلسطيني 
بإحياء الذكرى الستينية للنكبة؛ وهي ذكرى قيام إسرائيل 
املتواصل ألكثر من 750،000 فلسطيني  العرقي  بالتطهير 
قراهم  من  املئات  ولتدميرها  األصليني،  فلسطني  سكان  من 
إسرائيل  دولة  إنكار  واستمرار  الطبيعية،  عيشهم  وأماكن 

مصيره  تقرير  في  الفلسطيني  للشعب  اإلنسانية  للحقوق 
وحلقه في العدل واملساواة.

وفي هذا الوقت؛ فإن أكثر من 70% من الشعب الفلسطيني 
الالجئني  ومحنة  وطنهم.  داخل  مهجرين  أو  الجئني  إما  هم 
الفلسطينيني هي حالة اللجوء األكبر حجما واألطول زمنا، 
التي ال زالت بدون حل؛ حيث يوجد ما يقارب السبعة ماليني 
الجئ فلسطيني )من بينهم 2،700،000 طفال(، كما يوجد 
إسرائيل  في  داخليا  مهجرين  فلسطيني   450،000 حوالي 

واألراضي الفلسطينية احملتلة.1
وع��ل��ى م��دى ستة ع��ق��ود خ��ل��ت، واص��ل��ت دول���ة إسرائيل 
رفضها ومنعها لالجئني واملهجرين الفلسطينيني من العودة 
إلى ديارهم وبيوتهم األصلية، وعالوة على ذلك؛ واصلت دولة 
الفلسطينيني  ضد  واقتالع  قسري  تهجير  سياسة  إسرائيل 
على كال جانبي “اخلط األخضر”، أي في إسرائيل واألراضي 
على  بناء  متييزي  أس��اس  على  وذل��ك  احملتلة،  الفلسطينية 

انتماء الفلسطينيني القومي، العرقي والديني.
االنتماء  أس��اس  على  والتمييز  العنصرية  مأسسة  إن 
القومي، العرقي، العنصري والديني، في دولة إسرائيل هي 
القسري  التهجير  عملية  واستمرار  لتكرار  اجلذري  السبب 

واالقتالع للشعب الفلسطيني.

ثانيا: التمييز العنصري امُلمأسس
مبوجب  مكفولة  غير  التمييز  ومنع  املساواة  مبادئ  إن 
اإلنسانية  »ال���ك���رام���ة  اإلس���رائ���ي���ل���ي:  األس���اس���ي  ال���ق���ان���ون 
واحلريات«، الذي يعتبر مبثابة الئحة احلقوق اإلسرائيلية. 
لنفسها  إسرائيل  تعريف  م��ع  وب��االرت��ب��اط  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
املواطنني  الفلسطينيني  ف��إن  ودميقراطية،  يهودية  كدولة 
في إسرائيل ال يتمتعون بأية حماية دستورية ضد التمييز 
بالتزاماتها  تخل  إس��رائ��ي��ل  دول���ة  ف��إن  وب��ه��ذا  ال��ع��ن��ص��ري، 

مبوجب القانون الدولي اإلنساني.
االنتماء القومي واجلنسية:  تنعكس العنصرية املُمأسسة 
الذي  اإلسرائيلي  القانوني  النظام  في  العنصري  والتمييز 

»اجلنسية«.  وب��ني  »القومية/الوطنية«  ب��ني  متييزا  يقيم 
اليهود  جميع  مينح   1950 لعام  اإلسرائيلي  العودة  فقانون 
وفقط اليهود حقوق املواطنة الكاملة )القومية(، وبالتحديد 
ح��ق ال��دخ��ول ل����«أرض إس��رائ��ي��ل« )أي إس��رائ��ي��ل واألراض���ي 
قانونية  بحقوق  ف��ورا  التمتع  وح��ق  احملتلة(  الفلسطينية 
إسرائيل  مواطني  القانون  هذا  ويستثني  كاملة،  وسياسية 
قانون  اس��اس  على  املواطنة  بحقوق  التمتع  من  اليهود  غير 
أخرى،  دول  ف��ي  امل��واط��ن��ني  لليهود  مينحها  فيما  اجلنسية، 
بصورة  إس��رائ��ي��ل  دول���ة  ف��ي  م��واط��ن��ون  يصبحون  وال��ذي��ن 
تلقائية فور هجرتهم إليها. وينظم قانون اجلنسية والدخول 
إلسرائيل لعام 1952، عملية اكتساب اجلنسية اإلسرائيلية 
لليهود ولغير اليهود. وهكذا؛ فإن هذا اإلطار القانوني ينشئ 
تدابير متييزية مزدوجة؛ حيث يتمتع اليهود بحقوق املواطن 
اليهود  غير  الفلسطينيون  املواطنون  يحمل  فيما  واجلنسية 
ومبوجب  ف��ق��ط.  اإلسرائيلية  اجلنسية  إس��رائ��ي��ل  دول���ة  ف��ي 
الوطني)القومي(  االن��ت��م��اء  ي��ك��ون  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ق��ان��ون 
ومثل  ومنافعها،  األولى  الدرجة  بحقوق  مصحوبا  اليهودي 
هذه احلقوق ال مينحها القانون اإلسرائيلي لغير اليهود من 

مواطني دولة إسرائيل الفلسطينيني.2
تشكل  بينما  والسكن:  األرض  ف��ي  احل��ق��وق  ف��ي  التمييز 
بني  التمييزية  للمعاملة  القانونية  القاعدة  أع��اله  القوانني 
على  إس��رائ��ي��ل  دول���ة  ف��ي  والفلسطينيني  ال��ي��ه��ود  امل��واط��ن��ني 
أرضية احلرمان واملنع؛ فإن نفاذ قوانني أخرى، ومن ضمنها 
قوانني متنح احلركة الصهيونية العاملية، الوكالة اليهودية، 
عليا  دول��ة  مؤسسات  منزلة   اليهودي  القومي  والصندوق 
)صالحيات شبه حكومية(، والتي تقدم آليات قانونية لتعزيز 
األرض  على  احلصول  مجال  في  لليهود  التفضيلية  املعاملة 
حلصر  م��ك��رس��ة  الصهيونية  امل��ؤس��س��ات  وه���ذه  وال��س��ك��ن.3 
اليهود«، وذلك وفقا لصالحياتها  املنفعة لصالح »املواطنني 
العامة  الوظائف  من  بالكثير  تقوم  وه��ي  انتدابها،  ومجال 
نيابة عن الدولة؛ ومن ضمن هذه الوظائف ما يخص املشاريع 
التنموية، التخطيط، التمويل وتأسيس املستوطنات لليهود 

واألراضي  إسرائيل  في  واألرض  امللكية  إدارة  وكذلك  فقط، 
الفلسطينية احملتلة.4 ونتيجة لذلك؛ فإن الفلسطينيني الذين 
ليسوا، وليس بإمكانهم أن يكونوا مواطنني يهودا، يخضعون 
للتمييز العنصري في مجال اإلسكان وتخصيص األراضي. 
وهكذا، وعلى سبيل املثال؛ فإن دولة إسرائيل لم تقم بإنشاء 
أية بلدة أو جتمعا سكانيا فلسطينيا جديدا منذ عام 1948، 
في  ومتددها  زيادتها  اليهودية  املستوطنات  تواصل  بينما 

إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة.
منذ عام 1967، بسطت دولة إسرائيل نظامها العنصري 
على األراضي الفلسطينية احملتلة: وبغض النظر عن حقيقة 
مبوجب  ومقيدة  »م��ؤق��ت«  اح��ت��الل  كسلطة  إس��رائ��ي��ل  ك��ون 
ل��م تفعل  إس��رائ��ي��ل  لكن  احتاللها؛  ال��دول��ي إلن��ه��اء  ال��ق��ان��ون 
ذل��ك على م��دى 41 ع��ام��ا. وع���الوة على ذل���ك؛ ت��دع��ي دولة 
ال  الدولي، وهي  القانون  بأحكام  مقيدة  بأنها غير  إسرائيل 
األراضي  اإلنسان في  الدولي حلقوق  القانون  تطبق أحكام 
قوانني  بتطبيق  تقوم  ذلك،  كل  وفوق  احملتلة.  الفلسطينية 
املستوطنني  على  وج��ن��ائ��ي��ة(  )م��دن��ي��ة  إسرائيلية  داخ��ل��ي��ة 
اليهود، بينما يتم تطبيق نظام عسكري قمعي على السكان 
الفلسطينيني املدنيني احملميني مبوجب القانون الدولي. هذا 
النظام القانوني الثنائي هو مأسسة للتمييز العنصري ضد 

السكان الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية احملتلة.
الفلسطينية  األراض���ي  في  احلركة  بحرية  يتعلق  فيما 
ل��الس��ت��خ��دام احلصري  ال��ط��رق م��ع��دة  ف���إن معظم  احمل��ت��ل��ة؛ 
في  احل��ق  ولهم  اإلسرائيليني؛  اليهود  املستوطنني  قبل  من 
العنصري  اجلدار  بني  الواقعة  املغلقة«  ل�«املناطق  الدخول 
و«اخلط األخضر« بدون احلاجة للحصول على تصاريح؛ 
تصاريح  ع��ل��ى  احل��ص��ول  الفلسطينيني  م��ن  يطلب  بينما 
اإلقامة  من  يتمكنوا  لكي  احملتلة؛  العسكرية  السلطات  من 
»املناطق  ه��ذه  ف��ي  الواقعة  وبيوتهم  ألراضيهم  وال��دخ��ول 
الضفة  في  الفلسطينية  البيوت  ه��دم  إل��ى  إضافة  املغلقة«. 
تتم  وال��ت��ي  ال��ش��رق��ي��ة،  ال��ق��دس  فيها  مب��ا  احمل��ت��ل��ة،  الغربية 
خلفية  على  الفلسطينيني  ضد  متييزية  بطريقة  ممارستها 

مع  بالتعاون   ،2008 مت��وز  شهر  في  بديل  مركز  ق��ام 
كل من: شبكة حقوق االرض والسكن، اجتاه ، جمعية 
املؤسسة  ذاك�����رات،   ، امل��ه��ج��ري��ن،  ح��ق��وق  ع��ن  ال���دف���اع 
ملقاومة  الشعبية  واحلملة  االنسان،  حلقوق  العربية 
للفريق  مساهمته  ب��ت��ق��دمي  ال��ع��ن��ص��ري،  ال��ف��ص��ل  ج���دار 
العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل إلسرائيل 
موضوع  على  التقرير  ركز  وقد  أدناه(.  التقرير  )أنظر 
على  الداخلي  القسري  والتهجير  العنصري  التمييز 

التاريخية. فلسطني  أي  األخضر؛  اخلط  طرفي 
كانون  في  سُيجرى،  ان��ه  إل��ى  هنا  االلتفات  يجدر 
وفاء  مل���دى  دوري  ش��ام��ل  اس��ت��ع��راض   ،2008 األول 
إس��رائ��ي��ل ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا وت��ع��ه��دات��ه��ا ف��ي م��ج��ال حقوق 
أذربيجان؛  يتألف  واحد  عمل  فريق  إطار  في  اإلنسان 
في  االستعراض  نتائج  وسُتعرض  وكوريا،  نيجيريا 
االستعراض،  عملية  لوقائع  م��وج��زاً  يتضمن  تقرير 
واالل���ت���زام���ات  ال���ت���وص���ي���ات  و/أو  واالس���ت���ن���ت���اج���ات 

املعنية. للدولة  الطوعية 

تقرير الى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة حول التمييز العنصري 
والتهجير القسري الداخلي الذي متارسه إسرائيل في فلسطني التاريخية

مجلس حقوق اإلنسان 
االستعراض الدوري الشامل- اجللسة الثالثة )بتاريخ 828 كانون األول 2008(

التهجير القسري املستمر للفلسطينيني على جانبي »اخلط األخضر«:
في إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة

قدمت في متوز 2008

النكبة في عامها الستني
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كل  وفوق  والديني.  العرقي  العنصري،  الوطني،  انتمائهم 
ذلك؛ فإن حقوق البناء واستخدام املوارد، ومن ضمنها املياه، 
واألوامر العسكرية التي حتكم حق الدخول للبالد ولم شمل 
العائالت، كلها متيز ضد الفلسطينيني على أساس االنتماء 

القومي، العرقي، العنصري والديني.
إن استمرار التهجير الداخلي القسري واقتالع املواطنني 
املدنيني  ال��س��ك��ان  وض��د  إس��رائ��ي��ل،  دول���ة  ف��ي  الفلسطينيني 
الفلسطينيني في األراضي احملتلة احملميني مبوجب القانون 
الدولي اإلنساني؛ هي نتاج لنفس نظام التمييز العنصري 
املُمأسس، مبا يشتمل عليه من قوانني وسياسات وممارسات 

يتم تطبيقها من قبل دولة إسرائيل.

ثالثا: التهجير الداخلي القسري 
املستمر للفلسطينيني في داخل إسرائيل

داخل  ف��ي  ي��وج��د  ال��داخ��ل��ي:  للتهجير  األول����ى  امل��وج��ات 
دولة إسرائيل حوالي 338،000 فلسطيني مهجرين داخل 
الذين  ونسلهم  ه��م  إس��رائ��ي��ل  دول���ة  مواطنو  وه��م  وطنهم، 
التي  الفترة  ع��ام 1948 وف��ي  ج��رى تهجيرهم خ��الل ح��رب 
تلتها مباشرة.5 وحتى هذا اليوم، تواصل دولة إسرائيل منع 
هؤالء املهجرين من العودة إلى ديارهم األصلية واستعادة 
أمالكهم، وبصرف النظر عن حقيقة أن احملكمة اإلسرائيلية 
الفلسطينية  التجمعات  م��ن  ع��دد  بحق  اعترفت  ق��د  العليا 
إقرث  إلى قراهم األصلية )كمثال: قرى  العودة  املهجرة في 
إسرائيل  دولة  أن  إال  اجلليل(6.  في  والغابسية  برعم  وكفر 
قامت مبصادرة أراضي هذه القرى املهجرة ونقلها الستخدام 
املستوطنات اليهودية املجاورة كمراعي أو ألغراض أخرى.

احملكمة اإلسرائيلية العليا ضالعة في التمييز العنصري 
املُمأسس: ففي عام 2003 على سبيل املثال، قامت احملكمة 
املتعلق بقرية  السابق  العليا مبراجعة قرارها  اإلسرائيلية 
إقرث، وحكمت بأن سكان القرية املهجرين ال ميكنهم العودة 
قانونية  سابقة  يشكل  قد  ذلك  ألن  أمالكم؛  واستعادة  إليها 
ملاليني الالجئني الفلسطينيني الذين يجب أن تعالج مطالبهم 

من خالل مفاوضات سياسية مستقبلية.7
النظام  يشكل  وامل��س��ت��م��ر:  اجل����اري  ال��ق��س��ري  التهجير 
ال��ق��ان��ون��ي ف��ي إس��رائ��ي��ل ق��اع��دة أس��اس��ي��ة مل��ص��ادرة واسعة 
دولة  قبل  من  الفلسطينيون  ميلكها  التي  لألراضي  النطاق 
إسرائيل؛ فخطط وسياسات التطوير الرسمية، مثل اخلطط 
احلالية لزيادة أعداد السكان اليهود في النقب واجلليل حتى 
العام 2015؛ متيز ضد الفلسطينيني مواطني دولة إسرائيل 
التجمعات  ج��م��ي��ع  بينما  امل������وارد.8  تخصيص  م��ج��ال  ف��ي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة داخ�����ل إس���رائ���ي���ل ه���ي م��ج��ت��م��ع��ات ضعيفة 
ومعرضة ملخاطر التهجير القسري، مثل التجمعات البدوية 
املختلطة«،  ب�«املدن  يسمى  فيما  املوجودين  والفلسطينيني 
أساسية  وجتمعات  باليهود  املأهولة  وامل��دن  البلدات  وهي 

من السكان الفلسطينيني األصليني.
يشكل البدو الفلسطينيون في إسرائيل جزءا من السكان 
الفلسطينيني األصليني في البالد، ويعيش أكثر من 100،000 
يسمى  فيما  إسرائيل  دول��ة  ف��ي  مواطنني  فلسطيني  ب��دوي 
اخلدمات  كل  من  محرومة  وه��ي  بها،  املعترف  غير  بالقرى 
الصحية  العيادات  الكهرباء،  املياه،  ذلك  في  مبا  األساسية، 
والتعليم احلكومي، وهي تواجه صعوبة في احلصول على 
تهديدا  البدوية  التجمعات  ه��ذه  وتواجه  البناء.  تراخيص 
إلى جتميع  بالتهجير؛ حيث تهدف دولة إسرائيل  متواصال 
بدو النقب في سبع “مناطق تركيز” ومصادرة ما يتبقى من 
أراضيهم، وعليه فإن عشرات آالف البيوت واألمالك البدوية 

في النقب مركونة للهدم من قبل دولة إسرائيل.9
يافا  م��دي��ن��ة  ه��ي  املختلطة”  “املدن  ع��ل��ى  األم��ث��ل��ة  أح���د 
سكانها  من   3،000 حوالي  تلقى  فقد  العريقة:  التاريخية 
الدولة  ألن  ه��دم  أم��ر   500 م��ؤخ��را  األصليني  الفلسطينيني 
ميلكونها  التي  اخلاصة  بيوتهم  على  يد  واضعي  تعتبرهم 

أبا عن جد.10

رابعا: التهجير القسري املستمر
في األراضي الفلسطينية احملتلة

التمييزية  إس��رائ��ي��ل  ومم��ارس��ات  لسياسات  وام���ت���دادا 
في  تسارعت  إس��رائ��ي��ل،  دول��ة  مواطني  الفلسطينيني  ض��د 
للفلسطينيني  القسري  التهجير  عملية  األخ��ي��رة  السنوات 
من  أكثر  أن  يقدر  حيث  احملتلة؛  الفلسطينية  األراض���ي  في 
115،000 فلسطيني مت تهجيرهم داخليا خالل أربعة عقود 
هي عمر احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية احملتلة منذ 
العسكرية  العمليات  أدت  غ��زة؛  قطاع  وف��ي   11.1967 ع��ام 
يقرب  ملا  مؤقت  قسري  تهجير  إلى  اإلسرائيلية  االحتاللية 

من 50،000 فلسطيني بني عامي 2000 و 2004 فقط.12
القدس  ف��ي  الفلسطيني  امل��ج��ت��م��ع   : خ��ط��ر  ف��ي  م��ن��اط��ق 
القانوني  غير  الضم  فبعد  داه��م��ا؛  خطرا  ي��واج��ه  الشرقية 
للقدس الشرقية احملتلة عام 1967؛ أخضعت دولة إسرائيل 
في  متييزية  سياسات  إل��ى  الفلسطينيني  ال��ق��دس  مواطني 
ثوب وهيئة خطط تطوير.13 كما تواجه املناطق الريفية في 
الضفة الغربية خطرا داهما ودائما أيضا )املنطقة C حسب 
اتفاقيات أوسلو( وبشكل خاص املناطق الواقعة بني اجلدار 
من  الشرق  إلى  جيوب  في  األخضر”  و”واخلط  العنصري 
اجلدار، في شرق بيت حلم، وادي األردن وجنوب اخلليل. 
أيضا يقع قلب مدينة اخلليل التاريخية في خطر دائم وداهم 
إلى  إضافة  أوسلو(،  اتفاقيات  حسب   H2 املسماه  )املنطقة 
الوضع  ف��إن  وه��ك��ذا  غ���زة.  ق��ط��اع  ح��ول  “العازلة”  املنطقة 
ال��ق��ائ��م وف��ش��ل اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة احمل����دودة ف��ي االستجابة 
الداخلي  التهجير  وق���ف  أج���ل  م��ن  بفعل  وال��ق��ي��ام  ال��ف��ع��ال��ة 
التهجير  ي��ك��ون  وب��ه��ذا  للفلسطينيني.  امل��ت��واص��ل  ال��ق��س��ري 
القسري واقتالع الفلسطينيني املستمر من ديارهم هو نتاج 

لعدة تدابير تستخدمها دولة إسرائيل، أهمها:
هدم البيوت:  لقد هدمت إسرائيل أكثر من 18،000 بيتا في 
األراضي الفلسطينية احملتلة بني عامي 1967 و 14.2006 وفي 
الربع األول من عام 2008 فقط: هدمت السلطات اإلسرائيلية 
األردن  وادي  في  للفلسطينيني  مملوكة  منشأة   120 من  أكثر 
املهدومة  املنشآت  ه��ذه  ب��ني  م��ن   61 اخلليل،  جنوب  ومنطقة 
كانت مأهولة؛ األمر الذي أدى الى تهجير 435 فلسطينيا. وما 
بني كانون ثاني 2000 وأيلول 2007: هدمت إسرائيل أكثر من 
1600 مبنى فلسطيني في املنطقة C، وهناك أكثر من 3،000 
إسرائيل  هدمت  غ��زة؛  قطاع  وفي  ال��ه��دم.15  بخطر  مهددة  بيتا 

أكثر من 4،000 بيتا في الفترة ما بني عام 2000 و 16.2004
كامل  إسرائيل  حتتل  واالستعمار:  األراض���ي  م��ص��ادرة 
 5،860 حوالي  مساحتها  البالغة  الغربية  الضفة  أراض��ي 
الواقع  األم���ر  بحكم  ض��م��ت  أو  وص����ادرت  م��رب��ع،  كيلومتر 
احلصرية  الفائدة  أجل  من  مربع  كيلومتر   3،350 من  أكثر 
امل��ص��ادرة من  ال��ي��ه��ود.17 وق��د مت حتويل األراض���ي  للسكان 
بناء  اجل  ومن  اليهود  املستوطنني  الستخدام  الفلسطينيني 
البنية  وألغ���راض  ف��ق��ط،  اليهودية  املستعمرات  وتوسيع 
أعلنت  »أن��اب��ول��س«؛  م��ؤمت��ر  وم��ن��ذ  ب��ه��ا.  املرتبطة  التحتية 
إسرائيل عن خطط وعطاءات لبناء أكثر من 30،000 وحدة 
وحتى  احملتلة.18  الفلسطينية  األراض��ي  في  لليهود  سكنية 
 100 من  أكثر  في  جارية  البناء  عمليات  كانت  2008؛  آذار 
مستعمرة و 58 نقطة استعمارية/استيطانية، ومن بينها 
القدس الشرقية احملتلة  16 موقعا استيطانيا جديدا. وفي 
وح��ده��ا؛ مت اإلع��الن عن خطط  وع��ط��اءات إلنشاء أكثر من 
14،000 وحدة سكنية منذ كانون أول 19.2007 وقد حتول 
نظام  إلى  الفلسطينية  لألراضي  احلربي  إسرائيل  احتالل 
دولة  قبل  من  استخدامه  يتم  العنصري،  للتمييز  مؤسسي 
إسرائيل من أجل ضمان سيطرتها على اكبر قدر من األراضي 
تهجير  خ��الل  من  وذل��ك  الفلسطينيني،  من  ممكن  ع��دد  بأقل 
الفلسطينيني،  واملستخدمني  للمالكني  ومتواصل  منهجي 
اليهود  على  املقتصرة  املستعمرات  وتوسيع  بناء  ثم  ومن 

فقط على األراضي الفلسطينية املصادرة.
به:  املقرون  والنظام  اجل��دار  ضمنه  ومن  اإلغ��الق  نظام 
يوجد دليل واضح على وجود تهجير داخلي ناجت عن نقص 
الوصول للخدمات الضرورية بسبب »نظام اإلغالق« الذي 

جيوب  في  القاطنني  أولئك  وخاصة  الفلسطينيني،  يجعل 
أراضي معزولة، في وضع متعذر الدفاع عنه. كما أن حرية 
احلركة ممنوعة على الفلسطينيني بصورة منهجية من خالل 
والسدات  اإلسرائيلية  العسكرية  احلواجز  من  محكم  نظام 
على الطرق )بلغ عددها 678 حاجزا في 12 نيسان 2008(، 
التحتية  والبنية  االلتفافية  ال��ط��رق  أن  حقيقة  إل��ى  إض��اف��ة 
للمستعمرات اليهودية تقسم األراضي الفلسطينية احملتلة 

إلى معازل متفرقة.
عنف وإزعاج متكرر من قبل املستوطنني اليهود: كما أن 
التهجير الداخلي القسري للفلسطينيني يتم نتيجة لإلزعاج 
اليهود  املستوطنون  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة  والهجمات 
عام  ففي  ألراضيهم؛  الوصول  من  ملنعهم  الفلسطينيني  ضد 
2006: سجل أكثر من 275 حادث عنف من قبل املستوطنني، 
تراوحت بني اقتالع أشجار واالعتداء على أراض إلى إطالق 
أية  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  السلطات  تتخذ  ول��م  أط��ف��ال،  على  ال��ن��ار 
القانون ضد  الفلسطينيني ولم تنفذ  تدابير حلماية السكان 

املستوطنني اليهود.20
األمد ال ميكن  اإلسرائيلي طويل  العسكري  االحتالل  إن 
في  والنظام  القانون  على  للحفاظ  مؤقتا  تدبيرا  اعتباره 
منطقة ما في وقت يلي صراعا عسكريا، ولكنه في احلقيقة 
)ثوب( هيئة  في  استعمارية  لقوة  وعنصريا  قمعيا  نظاما 

سمات  أس��وأ  على  يحتوى  النظام  وه��ذا  عسكري؛  اح��ت��الل 
احملتلة  األراض��ي  وجتزئة  تقسيم  مثل  العنصري،  الفصل 
إل���ى م��ن��اط��ق ي��ه��ودي��ة وأخ�����رى ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ب��ن��اء اجل���دار 
والنظام املقرون به، نظام الفصل على الطرق، نظام اإلغالق 
االنتماء  أساس  على  احلركة  حرية  يقيد  الذي  والتصاريح 

القومي، العرقي، العنصري والديني.21

خامسا: النتائج
الداخلي  التهجير  عملية  وت��واص��ل  وقسوة  خطورة  إن 
للفلسطينيني من قبل دولة إسرائيل تضاهي سياسات ترحيل 
السكان )ترانسفير( بهدف اكتساب األراضي وتغيير الطابع 

الدميغرافي لألراضي الواقعة حتت سيطرة إسرائيل.
للفلسطينيني  الداخلي  القسري  التهجير  جتاهل  مت  لقد 
ب��ص��ورة واس��ع��ة م��ن قبل املجتمع ال��دول��ي، ون���ادرا م��ا قامت 
وكاالت األمم املتحدة بالتركيز على ترحيل السكان اجلاري في 
إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة، بالرغم من احلقيقة 
على  املفروض  احلصار  سياق  وفي  يوميا.  لوقوعه  اجللية 
الغربية،  الضفة  بناء اجلدار في  استمرار  سكان قطاع غزة، 
وهدم البيوت وتوسيع املستوطنات وعنف املستوطنني؛ فإن 
الفلسطينيني  القسري اإلسرائيلية واقتالع  التهجير  سياسة 
بفعل  القيام  ينبغي  كما  عميق،  لتمحيص  إخضاعها  يجب 

جدي وفقا ملا متليه أحكام القانون الدولي.
لينكب  اإلنسان  حقوق  مجلس  ندعو  السياق،  ذات  وف��ي 
العنصري،  للتمييز  امل��م��أس��س  إس��رائ��ي��ل  ن��ظ��ام  دراس���ة  على 
والذي هو السبب اجلذري لتهجير الفلسطينيني على جانبي 
قوانينها  وإلغاء  إبطال  على  إسرائيل  وحلث  األخضر،  اخلط 
التمييزية، ووقف سياساتها وممارساتها التمييزية، ولضمان  
نظاما فعاال جلبر الضرر الذي حلق بالضحايا الفلسطينيني 

أساسه عودتهم لديارهم واستعادة أراضيهم وأمالكهم.22
مشابه  نظام  تطبيق  في  إسرائيل  ومم��ارس��ات  سياسة  إن 
للتمييز العنصري املمأسس ضد الفلسطينيني على جانبي اخلط 
األخضر؛ تؤدي  بصورة فعالة  إلى محو “حدود دولة إسرائيل 

األراض��ي  اكتساب  يضاهي  األم��ر  وه��ذا  دوليا”،  بها  املعترف 
من  ويجعل  احملتلة،  الفلسطينية  األراض��ي  في  القوة  بواسطة 

حل الدولتني غير ذي معنى لهذا الصراع طويل األمد. 
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اإلسرائيلية قبل ان تقوم املؤسسات الصهيونية بتهديد بعض 

مركباتها التي اضطرت الى االنسحاب منها. 
االحتالل  ضد  املقاومة  أساليب  أق��دم  من  املقاطعة  وتعتبر 
والعنصرية في فلسطني، حيث قامت القوى الوطنية مبقاطعة 
القرن  من  والثالثينات  العشرينات  في  الصهيونية  املصالح 
املاضي، وعملت الدول العربية واإلسالمية ودول عدم االنحياز 
نكبة  بعد  اإلسرائيلية  والبضائع  االستثمارات  مقاطعة  على 

فلسطني في العام 1948. 
توقيع  م��ع  الرسمية  الدولية  املقاطعة  حركة  ت��راج��ع  ب��دأ 
اتفاقية كامب ديفيد بني مصر واسرائيل في اواخر سبعينيات 
ال���ق���رن امل���اض���ي، وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ات أوس���ل���و ف���ي عقد 
إسرائيلية  عربية-  واتفاقيات  املاضي،  القرن  من  التسعينات 
مواقف  م��ن  الفترة  ه��ذه  ف��ي  املقاطعة  حركة  وحت��ول��ت  أخ���رى. 
رسمية ميزتها مكاتب املقاطعة في العواصم العربية الى حركة 

شعبية انضوت حتت شعار »مناهضة التطبيع«.
لقد أصبح التطبيع هدفا أمريكيا استراتيجيا معلنا، سعت 
منطقة  األوس��ط  الشرق  جعل  الى  خالله  من  املتحدة  الواليات 
هذه  سياستها  ت��رج��م��ت  وق���د   ،2013 ع���ام  ح��ت��ى  ح���رة  جت���ارة 
الى  باالنضمام  الراغبة  العربية  ال��دول  أم��ام  الشروط  بوضع 
معها  اقتصادية  اتفاقيات  وبإبرام  العاملية  التجارة  منظومة 

بوجوب التطبيع االقتصادي بني هذه الدول وبني إسرائيل. 
الدولية  املقاطعة  حركة  مسار  ف��ي  التحول  نقطة  أن  بيد 
صادفت  حيث   ،2005 عام  من  متوز  من  التاسع  في  ج��اءت  قد 
الذكرى السنوية األولى لصدور الرأي االستشاري عن محكمة 
العدل الدولية والذي اعتبر فيه جدار الفصل العنصري »غير 
مؤسسات  أص��درت  ال��ذك��رى،  ه��ذه  في  قانوني«.  وغير  شرعي 
الدولي  املدني  املجتمع  ال��ى  ن��داء  الفلسطيني   املدني  املجتمع 
تطالبه فيه بالعمل على مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات 
الدولي  للقانون  تنصاع  حتى  عليها  العقوبات  وف��رض  منها 
تطبيق  منها  املقدمة  وفي  الفلسطيني  الشعب  حقوق  وحتقيق 
حق العودة لالجئني واملهجرين الفلسطينيني، وإنهاء االحتالل 
الفلسطينية احملتلة عام 1967 وإزالة ما  العسكري لألراضي 
داخل  للفلسطينيني  الكاملة  املساواة  ومنح  تبعات،  من  حلقه 
اخلط االخضر. وقع على هذا النداء أكثر من 170 نقابة واحتاد 
قطاعات  جميع  متثل  فلسطينية  وحملة  وح��رك��ة  ومؤسسة 

الشعب الفلسطيني في فلسطني التاريخية والشتات. 
توقع املبادرون الفلسطينيون لهذا النداء واملوقعون عليه 
خاصة،  امل��دى،  وبعيدة  متوسطة  ملموسة  نتائج  له  تكون  أن 
باألخذ بعني اإلعتبار جتربة املقاطعة في جنوب افريقيا التي 
أن  بيد  النضال.  من  عاما  ثالثني  من  اكثر  بعد  ثمارها  حصدت 
فقد  ف��وري��ة.  بنتائج  ق��د ج��اء  امل��وح��د  الفلسطيني  امل��وق��ف  ق��وة 

كافة  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  م��ع  التضامن  ح��رك��ات  س��ارع��ت 
كما  النداء،  تبني  الى  وأفريقيا  واألمريكيتني  األوروبية  الدول 
كان له كبير األثر في تداوالت نقابات عمالية أجنبية واحتادات 
طلبة ومؤسسات أخرى التي أعلنت في النهاية عن انضمامها 

الى حركة املقاطعة. 
إن أبرز ما مييز حركة املقاطعة اجلديدة عن سابقاتها، هو 
ارتكازها على أعمدة شعبية غير رسمية، وعليه، فهي تتطلب 
حشد  بغية  الشعبية  التوعية  الى  الهادفة  برامجها  في  زي��ادة 
ومخيمات  فلسطني  في  إخوانهم  جانب  الى  للوقوف  الطاقات 
فرد  لكل  أن  احلركة  لهذه  الشعبية  الطبيعة  وتعني  اللجوء. 
دور  لهم  ال��ق��رار،  وصناع  النفوذ  ذوي  فقط  وليس  ك��ان،  مهما 
في مناصرة الشعب الفلسطيني، عن طريق مقاطعة البضائع 

اإلسرائيلية مثال وتوعية من حوله. 
كما تتميز حركة املقاطعة املتبلورة بتصنيف دولة إسرائيل 
»استعمار  كدولة  وصفها  ال��ى  باإلضافة  »ابارتهايد«،  كدولة 
واحتالل«. وهو ما يدل على حتول في نظرة العالم الى حقيقة 
ما تقوم به اسرائيل من جرائم وانتهاكات حلقوق االنسان ضد 
كافة أبناء الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية احملتلة 
والشتات،  ال��وط��ن  ف��ي  الفلسطينيني  وال��الج��ئ��ني   ،1967 ع��ام 

واملواطنني الفلسطينيني داخل إسرائيل. 
دروس  ثمة  الرابع،  عامها  بعد  تكمل  لم  احلركة  أن  ورغ��م 
واستخالصات جديرة باالهتمام لكل املعنيني واملهتمني، ميكن 

استخالصها، وأولها:
فورية  بنتائج  ج���اءت  ق��د  الفلسطيني  امل��وق��ف  وح���دة  أن   
التي  والتجزئة  التشرذم  من  سنوات  بعد  خصوصا  وق��وي��ة، 
واجهها الشعب الفلسطيني شانه بذلك شأن حركات التضامن 
أثبتت  كما  ذاتها.  التجزئة  غياهب  في  منها  قسم  انساق  التي 

ال��ت��ض��ام��ن متعطشة  ال��ق��ص��ي��رة أن ح��رك��ات  امل��ق��اط��ع��ة  جت��رب��ة 
للتوجيه الفلسطيني في كيف ميكن مساندتهم ملسيرة النضال 

الفلسطيني. 
أنفسنا  مساندة  في  بالغة  أهمية  ثمة  ذل��ك،  ال��ى  باالضافة 
ب��ال��ع��ودة ال���ى مقاطعة ال��ب��ض��ائ��ع االس��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي االراض���ي 
نظرة  االح��ت��الل  حتت  القابع  للفلسطيني  أصبح  فقد  احملتلة. 
املنتوج  يكون  عندما  حتى  الوطني،  وملنتوجه  لنفسه  دونية 
ال  املوضوع  لكن  االح��ت��الل.  منتج  من  ج��ودة  اعلى  الفلسطيني 
البضائع  يختار  ال��ذي  فالفلسطيني  اجل���ودة،  ح��ول  يتمحور 
االسرائيلية بوجود بديل وطني أو أجنبي إمنا يدعم احلصار 
امل��ن��ظ��ور، ال تعتبر  م��ن ه��ذا  أه��ل��ه وش��ع��ب��ه.  على نفسه وع��ل��ى 
املقاطعة عمال مقاوما، وإمنا ثقافة مقاومة، وهي ثقافة تاثرت 

سلبيا بثقافة التطبيع التي تنهش بلحم كافة أبناء شعبنا. 
ال��ع��ب��رة األخ��ي��رة امل��س��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة ج��ن��وب أفريقيا، 
باإلضافة الى أهمية توحيد الصف الفلسطيني هي ان املقاطعة 
وحدها لم ولن تأتي بنتائج ملموسة، بل يجب ان تكون جزء 
من مشروع وطني يشمل املقاومة على ارض الواقع وسياسة 

خارجية تسعى جميعا الى حتقيق الهدف ذاته. 
الساحة  في  واالقتصادي  السياسي  التدهور  الى  ننظر  قد 
الفلسطينية ككارثة، ولكن نستطيع ايضا ان نرى فيها فرصة 
العادة بناء مشروعنا الوطني، يكون مبنيا على أساس حقوقنا 
املعترف بها دوليا، ومستندا للقاعدة الشعبية كذراع ضروري 

من ادرع نضالنا ضد العنصرية واالستبداد. 

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
باللغة  واإلع����الم  امل��ع��ل��وم��ات  منسق  ه��و  جمجوم  ح���ازم   *

حقوق  مل��ص��ادر  الفلسطيني  امل��رك��ز  ب��دي��ل/  ف��ي  االجن��ل��ي��زي��ة 
املواطنة والالجئني.

دائرة  إلسرائيل،  والثقافية  األكادميية  للمقاطعة  الفلسطينية  احلملة 
عاصمة  القدس  مشروع  الفلسطينية،  التحرير  منظمة   - الالجئني  ش��ؤون 
العودة،  حق  عن  للدفاع  العليا  الوطنية  اللجنة  القدس،  العربية،  الثقافية 
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني، احتاد 
املزارعني الفلسطينيني، اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار، غزة، احتاد مراكز 
العليا إلحياء  الوطنية  اللجنة  – فلسطينيني،  الشباب في مخيمات الالجئني 
ذكرى النكبة، فلسطني، جلنة الالجئني، التعبئة والتنظيم، حركة فتح، شبكة 
حيفا،  عربية،  أهلية  جمعيات  احتاد  اجت��اه-  الفلسطينية،  األهلية  املنظمات 
نقابة  الفلسطينيني،  احملامني  القدسنقابة  الفلسطينيني،  الصحفيني  نقابة 
املهندسني، القدس، احتاد جلان املرأة الفلسطينية، رام الله، احلملة الشعبية 
ملقاومة جدار الفصل العنصري، نقابة العاملني في املدارس اخلاصة، الضفة 
الغربية، جتمع أهالي القرى واملدن املهجرة، رام الله، االحتاد العام للمراكز 
الثقافية، غزة، مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، القدس، احتاد 
بأوروبا،  الفلسطينيني  الالجئني  راب��ط��ة  غ��زة،  املستقلة،  العمالية  اللجان 
حلم،  بيت  وال��الج��ئ��ني،  املواطنة  حقوق  مل��ص��ادر  الفلسطيني  امل��رك��ز   / بديل 
للتنمية  األس���وار  مؤسسة  احملتلني،  واجل���والن  فلسطني  عن  ال��دف��اع  م��ب��ادرة 
الثقافية واالجتماعية، عكا، جمعية أساتذة اجلامعات – غزة، مبادرة الدفاع 
مخيم  شباب  مركز  القدس،  املسيحية،  والشابات  الشبان  جلمعية  املشترك 
في  الفلسطينية  اجلالية  س��وري��ة،  ع��ائ��دون،  مجموعة  االج��ت��م��اع��ي،  ع��اي��دة 
الدول اإلسكندنافية، الفيدرالية العربية الكندية، مركز اإلرشاد الفلسطيني، 
القدس، مركز أبحاث األراضي، القدس، مواطن-املؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الدميقراطية، رام الله، اجلمعية الفلسطينية في برانتفورد، كندا، مركز الدفاع 
عن احلريات واحلقوق املدنية »حريات، »مؤسسة الوحدة للعمل الدميقراطي 
- وعد - بيت حلم، احتاد جلان العمل الزراعي، جمعية كندا فلسطني، فانكوفر، 
والفنون،  للثقافة  غزة  مركز  معا،  التنموي-  العمل  مركز  الضمير،  مؤسسة 
جمعية  كندا،  أنتاريو،  الفلسطينية،  الكندية  اجلمعية  كندا،  فلسطني،  صوت 
التغريد للثقافة والتنمية واالعمار، غزة، مركز شباب جباليا النزلة الثقافي، 
مخيم جباليا، احتاد جلان العمل الزراعي، غزة، جمعية تراثنا اخليرية، غزة، 
البيرة،  الفلسطينية،  الشعبية  الفنون  البريج، فرقة  الشعبية، مخيم  اللجنة 

مقاطعـــة اسرائيــل: الدروس والعبــر
بقلــم: حــازم جمجـــوم*

نداء فلسطيني موجه إلى املجتمع املدني الدولي*
30 آذار 2008

ستون عامًا من االقتالع والتشريد والتطهير العرقي...
قاطعوا االحتفاالت بالذكرى الـ 60 لتأسيس إسرائيل!

النكبة في عامها الستني

كيف حتتفلون ومبن؟!! بدولة إسرائيل التي قامت قبل ستني عاماً، نتيجة استعمار استيطاني 
اقتالعي إحاللي، مارسته العصابات الصهيونية، وفق منهجية منظمة وتخطيط محكم مبني على 
العنف واإلرهاب املنظم، متثل في اقتالع وتهجير مئات اآلالف من العرب الفلسطينيني من ممتلكاتهم 
وبيوتهم، التي ُنِهبتها ودمرتها العصابات الصهيونية.  كيف ألصحاب الضمائر أن يحتفلوا بهكذا 

كارثة؟
الدولية،  املواثيق  في  املكفولة  حقوقهم  الفلسطينيني  الالجئني  حت��رم  وإسرائيل  عاماً  ستون 
حترمهم من العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن خسائرهم املعنوية واملادية، فقط ألنهم “أغيار”.  
أخرى،  عربية  وأراض���ي  لفلسطني  العسكري  احتالِلها  مت��ارس  ت��زال  م��ا  وإس��رائ��ي��ل  ع��ام��اً  ستون 
في  الدولية  العدل  محكمة  أدانته  الذي  العنصري،  الفصل  وجدار  مستعمراتها  بناء  في  ومستمرة 
الهاي عام 2004، وفي تدمير األرض واحلجر والشجر والبشر، منتهكة بذلك قرارات األمم املتحدة 
وكافة األعراف واملواثيق الدولية احلامية حلقوق اإلنسان.  ستون عاماً وإسرائيل متيز ضد حملة 
البائد في جنوب  الفلسطينيني، في نظام ال يختلف في جوهِره عن نظام األبارتهايد  جنسيتها من 
أفريقيا، كل ذلك وأكثر تقوم به إسرائيل حتت سمع وبصر العالم، دون اكتراث للرأي العام العاملي، 
وبحصانة تستمدها من الدعم السياسي والدبلوماسي واالقتصادي واألكادميي غير احملدود الذي 

حتصل عليه من الواليات املتحدة األمريكية وغالبية دول االحتاد األوروبي، بدرجات متفاوتة.
أو دولية، من أي فرد أو  املركب واملستمر، نرى في أي مشاركة عربية  في  ظل هذا االضطهاد 
مؤسسة، في أي نشاط يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في االحتفال بتأسيس إسرائيل تواطؤاً 
مشيناً وإسهاماً غير أخالقي في إدامِة تشريِد الجئينا، وتأبيِد احتالِل أرِضنا، وتكريِس األبارتهايد 
باريس  في  الكتاب  معرضي  في  الشرف”  “ضيف  ك�  إسرائيل  دع��وة  إن  حياتنا.   في  اإلسرائيلي 
وتورينو، على سبيل املثال، هي ليست انتهاكا متعمدا ألبسِط مبادئ حقوِق اإلنسان وقوانني االحتاد 
العربية،  األمة  ضد  إسرائيل  جرائَم  على  الواعية  التغطية  مبثابة  هي  بل  فحسب،  ذاِت��ه  األوروب��ي 
وبالذات جرائم احلرب املتعاقبة في لبنان وفلسطني.  كما أنها تغطية على أعمال اإلبادة اجلماعية 
الصامتة والبطيئة التي تقوم بها إسرائيل حالياً ضد مليون ونصف املليون مواطن فلسطيني في 
بتأسيِس  االحتفاِل  في  املشاركَة  إن  اليومي.   والقتل  والقهر  والعتمة  باجلوع  احملاصر  غزة  قطاع 

إسرائيل هي كالرقِص فوَق قبوِرنا.
والثقافي  الفني  املجال  في  العاملني  وبالذات  ومؤسسات،  أف��راداً  الدولي،  املدني  املجتمع  ندعو 
في  “إسرائيل  احتفاالت  مقاطعة  إلى   والنقابات،  الكنائس  إلى  باإلضافة  والرياضي،  واألكادميي 
حقوَقنا  وت��دوُس  تاريَخنا  ُتهنُي  االحتفاالت،  هذه  ألن  حتديداً  وامليادين،  احملافل  كل  في  الستني” 
وتكرُس اضطهاَدنا. كما انها جتعُل الطريَق إلى العدالِة واحلريِة واملساواِة والسالِم املستدام القائم 

على أسس القانون الدولي أبعَد من أي وقٍت مضى.

نيويورك،  األوس��ط،  الشرق  في  العدالة  أجل  من  التحالف  عدالة-نيويورك: 
العربي  االحت��اد  نيويورك،  منطقة  األمريكيني-فرع  للعرب  الوطني  املجلس 
اإلحتاد  نيويورك،  األمريكي،  الفلسطيني  الكوجنرس  األمريكي،  اإلسالمي 
العامة  النقابة  البريج،  مخيم  الفلسطينية،  امل��رأة  تطوير  جمعية  املسرحي، 
املرصد  الرين،  الثقافي،  ينبوع  ملتقى  غزة،  الصحية،  اخلدمات  في  للعاملني 
الطالبي العربي لضحايا االحتالل واحلصار - االحتاد العام للطلبه العرب، 
االعتداءات  لدعم ضحايا  النسوية  السوار-احلركة  العربية،  الثقافة  جمعية 
غزة،  محافظات  والتجار،  اخلدمات  لعمال  العامة  النقابة  حيفا،  اجلنسية، 
سعيد  مؤسسة  العاملة،  امل���رأة  جل��ان  احت���اد  ال��ب��ي��رة،  الشعبي،  ال��ف��ن  م��رك��ز 
الفلسطيني،  النسائي  العمل  جل��ان  احت��اد  غ��زة،  والعلوم،  للثقافة  املسحال 
جمعية النجدة لتنمية املرأة الفلسطينية، مركز إبداع املعلم، رام الله، مؤسسة 
مركز  املعاصر،  للفن  الفلسطينية  اجلمعية  القدس،  الفني،  لإلنتاج  يبوس 
املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، جمعية املرأة العاملة للتنمية، جمعية 
جمزو اخليرية، جمعية اللد اخليرية، محافظة رام الله والبيرة، جمعية اللد 
املسمّية  أهالي  جلنة  فلسطني،  اخليرية،  لفتا  جمعية  بيتونيا،  االجتماعية، 

الكبيرة، محافظة رام الله والبيرة
جمعية فلسطني الغد، مخيم الدهيشة، ملتقى اخلضر التنموي- ميثاق، 
مخيم  الفينيق،  م��رك��ز   Kحلم بيت  ال��دوح��ة،  امل����رأة،  تنمية  م��رك��ز  اخل��ض��ر، 
وإعالم  معلومات  مركز  غزة،  الفلسطيني،  التقدمي  الشباب  احتاد  الدهيشة، 
جذور  جمعية  غزة،  والتنمية،  للتراث  اصالة  هيئة  غزة،  الفلسطينية،  املرأة 
الثقافية، غزة، مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة، غزة، اجلمعية 
– راصد، غزة، املنتدى االعالمي لنصرة قضايا  الفلسطينية حلقوق االنسان 
املرأة، غزة، املركز الثقافي الفلسطيني، غزة، اللجنة الشعبية لالجئني، غزة، 
جمعية مركز املوارد العمالية، غزة، مركز القدس للموسيقى العربية، القدس، 
جمعية العمل النقابي التقدمية، غزة، بنك القدس للمعلومات، غزة، األكادميية 
الدولية للفنون فلسطني، رام الله، جمعية اصدقاء مركز النور، غزة، جمعية 
األقصى اخليرية لرعاية الشباب، غزة، مجموعة الدولة الدميقراطية الواحدة، 

غزة، املنتدى الثقافي العربي، غزة، االحتاد الدميقراطي الفلسطيني – فدا

*املؤسسات املوقعة:
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أستاذ  م��ائ��ة  م��ن  اك��ث��ر  ي��ن��اي��ر 2008  ال��ث��ان��ي /  ك��ان��ون   22 *
جامعي إسرائيلي يوقعون عريضة يشجعون فيها الكنيسة 

املشيخية )امليثودية( لسحب استثماراتها من اسرائيل.

*  كانون الثاني / يناير 2008 - انكلترا – مجلس الطلبة في 
London School of Econo -  كلية لندن لالقتصاد )
الستني  الذكرى  يحيي  البريطانية  اجلامعات  اح��دى   ،)  ics
النظام  م��ن  اجل��ام��ع��ة  اس��ت��ث��م��ارات  بسحب  وي��ط��ال��ب  للنكبة 

العنصري اإلسرائيلي وفك احلصار عن غزة.

* اوائل شباط / فبراير 2008 أسبوع مناهضة نظام الفصل 
بينها  م��ن  الفعاليات  م��ن  سلسلة  وشمل  ال��راب��ع  العنصري 
محاضرات، وفعاليات ثقافيه، وعروض ألفالم، وتظاهرات، 
ال��ع��ام، ودع��ت إلى  ال��وع��ي  وم��ع��ارض إعالميه بهدف زي���ادة 
اإلسرائيلي،  االبارتهايد(   ( العنصري  الفصل  نظام  إنهاء 
وتوسيع تبني حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات 

منها وفرض العقوبات عليها.
العنصري  الفصل  أسبوع مناهضة نظام  مبادرة  انطلقت 
اإلسرائيلي عام 2005 من طلبة جامعة تورنتو الكندية، مت 
الى عدد من اجلامعات واملنظمات األخرى واتسع  اخذ ميتد 
نطاق املشاركة فيه خالل السنوات األربع املاضية، ففي عام 
2008 امتدت املشاركة الطالبية في األسبوع إلى 40 جامعة 

في 8 دول أخرى.

القضية  مع  متضامنة  مجموعة  قامت   2008 م��ارس  اذار/   *
عسكري  وف���د  الل���غ���اء  ب��ح��م��ل��ة  س��وي��س��را  م���ن  الفلسطينية 
س��وي��س��ري م��ن زي����ارة إس��رائ��ي��ل، وجن��ح��ت احل��م��ل��ة بإلغاء 

الزيارة.

االحت���اد  اع��ض��اء  ص���وت   –  2008 ن��ي��س��ان/اب��ري��ل   17-13  *
على  السنوي  اجتماعهم  في   )cupw( البريد  لعمال  الكندي 
في  قطرية  نقابة  اول  وه��ي  املقاطعة  حملة  ال��ى  االن��ض��م��ام 
امريكا الشمالية تعلن انضمامها الى حملة مقاطعة اسرائيل، 
امريكا  النقابات في  اول  النقابة من  ان هذه  واجلدير بالذكر 
جنوب  في  العنصري  الفصل  نظام  قاطعت  التي  الشمالية 
تسليم  او  استالم  بعدم  النقابة  اعضاء  تعهد  حني  افريقيا 

البريد االتي من والى جنوب افريقيا العنصرية في حينة.

يقاطع  بانكس  رسل  الشهير  الروائي   2008 نيسان/ابريل   *

الدوليني والذي تقررعقده في  الكتاب  املشاركة في مهرجان 
القدس احملتلة ،وذلك بعد رسائل من حملة املقاطعة وجهتها 
فيها  أعلن  اتخذ سابقا مواقف جادة  قد  وال��ذي كان  للروائي 

عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

* اوائل ايار/ مايو 2008  املعارضة املصرية تندد علنا بصفقة 
الطبيعي بني مصر وإسرائيل، ومدتها خمس سنوات  الغاز 

وتقدر قيمتها ب 2،5 بليون دوالر.
  

في  ن��اش��ط   8000 م��ن  أك��ث��ر  تظاهر   2008 اي��ار/م��اي��و   10  *
إسرائيل  دع��وة  على  احتجاجا  االيطالية  تورينو   ش���وارع 
في  الستني،  تأسيسها  ذك��رى  في  ش��رف  كضيف  للمشاركة 
الفعاليات  أه��م  م��ن  يعتبر  وال���ذي  للكتاب  تورينو  معرض 
االحتجاجية  ال��ت��ظ��اه��رة  تلك  ج���اءت  اي��ط��ال��ي��ا.  ف��ي  الثقافية 
أوروب���ا  أن��ح��اء  ف��ي  ج���رت  ودع��وي��ة  تعبوية  حلملة  نتيجة 
للضغط على اجلهة املنظمة للمعرض إللغاء مشاركة دولة 
الكتاب  من  العديد  للحملة  انضم  فيه،  العنصرية  إسرائيل 
واملؤلفني البارزين عامليا مثل طارق علي، واهارون شابتاي، 
من  وخاصة  عرب  وكتاب  ومؤلفني  عربية  نشر  دور  وكذلك 

دول املغرب العربي.

*14 أيار / مايو 2008  مجلس  اجلامعة األمريكية في القاهرة 
الطالب  تستهدف  التي  االحتالل  لسياسات  شجبه  عن  عبر 
إسرائيل  ملقاطعة  إج��راءات  سيتخذ  انه  وأعلن  الفلسطينيني 

واملؤسسات األكادميية اإلسرائيلية.

* أيار / مايو 2008 احتاد طالب الكليات في كويبك/ كندا ) 
ASSE ( والذي ميثل حوالي 42000 طالبا ، صوتوا لدعم 
وتبني احلملة الدولية ملكافحة الفصل العنصري اإلسرائيلي 
اجتماعات  عقد  بعد  القرار  اعتمد  وق��د  واس��ع.  مستوى  على 
محلية في اجلامعات والكليات. ومن اجلدير ذكره أن احتاد 
في  وامل��ؤث��رة  الفعالة  الشعبية  ال��ق��وى  م��ن   ASSE ال��ط��الب 
اجلامعات،  حيث نظمت إضرابا طالبيا عام 2005 شارك فيه 
عشرات اآلالف من الطلبة، على إثره تراجعت حكومة كويبك 
عن سياسة تقليص الدعم واملساعدات املقدمة لطلبة التعليم 

العالي.

القدم مكون من  أيار / مايو 2008  فريق مصري لكرة   24 *
بطولة  من  انسحب  روما  في  املصرية  السفارة  في  العاملني 

إسرائيلي  فريق  ض��د  سيلعبون  أنهم  علموا  أن  بعد  دول��ي��ة 
اإلسرائيلية  السفارة  اإلسرائيلية.  السفارة  في  العاملني  من 
الستينية  االحتفالية  املناسبات  في   ليشارك  فريقها  كونت 

لقيام إسرائيل.

* أواخر أيار / مايو 2008  املخرج السينمائي الكبير جان لوك 
غودارد يلغي مشاركته مبهرجان الفيلم الدولي للطالب في 
تل أبيب مشيرا إلى “ظروف خارجة عن إرادته.” اإللغاء جاء 
بعد أن توجهت له احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية 
والثقافية إلسرائيل )PACBI( إلى جانب عدد من الرسائل 
وج��ه��ت��ه��ا ل��ه ب��ن��ف��س ال��س��ي��اق م��ؤس��س��ات وم��ن��ظ��م��ات دولية 
موقف  اخ��ذ  على  حثته  الفلسطيني  الشعب  م��ع  متضامنة 

شجاع وإلغاء رحلته إلى إسرائيل.

* أواخر أيار / مايو 2008 اجلمعية البحرينية ضد التطبيع 
عريضة  على  تواقيع  بجمع  ب��دأت  الصهيوني،  الكيان  م��ع 
مقاطعة  مكتب  فتح  إع��ادة  البحرينية  احلكومة  فيها  تطالب 

إسرائيل في بالدهم. 
رد  بانتظار  البحريني  وال��ب��رمل��ان  اجلمعية  ت���زال  وم��ا 
فتح  إلع���ادة  البرملان  ب��ه  تقدم  ال��ذي  الطلب  على  احلكومة 

مكتب املقاطعة. 
ومن اجلدير ذكره أن مكتب املقاطعة هذا مت افتتاحه في 
عام 1963 ملراقبة البضائع القادمة إلى البلد ومنع دخول 
البضائع اإلسرائيلية، وجرى إغالقه في عام 2004 عندما 
وقعت حكومة البحرين اتفاق التجارة احلرة مع الواليات 

املتحدة.

* 7 حزيران / يونيو 2008 فانكوفر- كندا، تظاهر مئات من 
النشطاء احملليني احتجاجا على مهرجان النبيذ اإلسرائيلي، 
والذي يصنع في معظمه من عنب املستوطنات في اجلوالن 

احملتل.

*11 حزيران / يونيو 2008 اعتصم عشرات النشطاء أعضاء 
في العديد من منظمات التضامن مع فلسطني إلسماع صوتهم 
إلى مالكي أسهم شركة كاتر بيلر للمعدات الثقيلة، وذلك يوم 
كاتربيلر  شركة  أن  املعروف  من  حيث  السنوي.  اجتماعهم 
االحتالل  قوات  تزود  التي  الشركات  إحدى  وهي  االمريكية، 
احلملة  عسكرية.  ومعدات  الضخمة  باجلرافات  اإلسرائيلي 
ضد كاتربيلر أخذت بعدا شعبيا واسع في أعقاب استشهاد 

داستها  عندما  غ��زة  ف��ي  ك��وري  ريتشل  األمريكية  الناشطة 
لهدم  التقدم  من  منعها  حت��اول  كانت  فيما  كاتربيلر  جرافة 

منزل أسرة فلسطينية في عام .2003.

يونسون  نقابة  أع��ض��اء  ق��رر   2008 يونيو   / ح��زي��ران   22  *
ف��ي بريطانيا  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ف��ي  للعمال  ن��ق��اب��ة  اك��ب��ر  وه���ي 
والقرارات  املناقشات  على  بناء  املقاطعة  حلركة  االنضمام 
 .2005 عام  منذ  عقدت  التي  املؤمترات  خالل  اتخذتها  التي 
ك��ع��ام إلحياء  ع��ام 2008  االع��ت��ب��ار  امل��ؤمت��رون بعني  واخ���ذ 
يقارب  م��ا  تهجير  إل��ى  أدت  التي  “للنكبه”  الستني  ال��ذك��رى 
هم  يزالون  وما  وقراهم،  مدنهم  عن  فلسطينيي   000  ،900
ونسلهم يعيشون في مخيمات الالجئني وجميعهم يحرمون 

من العودة إلى ديارهم. 
مبنية  واضحة  ق��رارات  النقابة  مؤمتر  تبنى  النهاية  وفي 
على  مؤمتر النقابة السابق الذي انعقد في عام 2006 متثلت 
الفلسطيني،  للشعب  املصير  تقرير  حق  بدعم  القرارات  تلك 
االستثمارات  فحص  للنقابة  التنفيذية  اللجنة  من  وطلبت 
على  والعمل  اإلسرائيلي،  العسكري  االح��ت��الل  تخدم  التي 
السياق،  ذات  في  البريطانية  احلكومة  سياسات  في  التأثير 
شركة  مثل  الشركات  من  االستثمارات  سحب  إلى  والدعوة 
كاتر بيلر املساندة لالحتالل، وفرض حظر على الواردات من 
املستوطنات  من  الزراعية  املنتجات  وخاصة  السلع،  جميع 

اإلسرائيلية.

التطبيع  مناهضة  حملة   –  2008 يونيو   / ح��زي��ران   28  *
مقاطعة  إلى  البداية  في  دعت  الهاشمية  األردنية  اململكة  في 
احلملة  على  القائمني  اعتقاد  بسبب  األردن��ي  الفيلم  مهرجان 
بأن الشركة الفرنسية ‘Publicis’ هي التي مت التعاقد معها 
لتنظيم وتسويق املهرجان. وذلك الن نفس الشركة كانت قد 
هذا  إلقامتها،  الستني  الحتفاالت  اإلسرائيلية  احلملة  سوقت 
وقد سحبت احلملة دعوتها ملقاطعة املهرجان بعد تدخل امللك 

عبد الله الثاني.

اجلغرافيني  راب��ط��ة  م��ق��اط��ع��ة   –  2008 ي��ول��ي��و   / مت���وز   1  *
الفلسطينيني ملؤمتر اجلغرافيني الدوليني الذي كان من املقرر 
عقده في تونس من 12 إلى 14 آب / اغسطس، حيث صرح 
مقاطعة  قرروا  الفلسطينيني  اجلغرافيني  أن  الرابطة  رئيس 
ممن  املؤمتر  في  إسرائيليني  ضباط  مشاركة  بسبب  املؤمتر 

ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيني. 

تقرير موجز عن نشاطات حملة مقاطعة اسرائيل
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها من كانون ثاني الى آب 2008

حملة لفييف :

النكبة في عامها الستني

ثروته  جمع  اإلسرائيليني  األث��ري��اء  اكبر  اح��د  هو   )leviev( لفييف  ليف 
م��ن جت����ارة امل����اس م��ع ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا ف��ي ع��ص��ر ن��ظ��ام ال��ف��ص��ل العنصري 
في  قدراتهم  بكل  يساهمون  الذي  اإلسرائيليني  األثرياء  من  وهو  االبارتهايد. 
قامت  املثال  سبيل  فعلى  فيها.  املشاريع  من  العديد  وإقامة  املستوطنات  بناء 
أقيمت على جبل  بالبناء في مستوطنة  إفريقيا-إسرائيل  شركاته مثل شركة 
ابو غنيم “هار حوما” ومستوطنة متتياهو على أراضي قرية بلعني، وزوفيم 

على أراضي قرية جيوس.
الشرق  في  العدالة  اج��ل  من  )االئ��ت��الف  – نيويورك  عدالة  منظمة  ب��ادرت 
األوسط( إلى إطالق حملة ملقاطعة متاجر ليف لفييف للمجوهرات خاصة في 

امريكا الشمالية، وفيما يلي ملخص ألهم اجنازات حملة منظمة عدالة:

* 9 شباط / فبراير 2008 - الواليات املتحدة، مجموعة من املتظاهرين في 
لندن ونيويورك دعوا إلى مقاطعة التسوق في متجر )لفييف( للمجوهرات 
على  وزوف��ي��م  متتياهو  و  ح��وم��ا  ه��ار  مستوطنات  ب��ن��اء  ف��ي  دوره  بسبب 

االراضي الفلسطينية احملتلة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

إسرائيل  ملقاطعة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة   2008 ابريل  نيسان/   10*
إلى   )UNICEF( للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  فيه  تدعو  بيانا  تصدر 
تبني  ال��ذي  امل��اس  تاجر  ليفيف  السيد  من  تبرعات  أي��ة  قبول  عن  االمتناع 

شركته إفريقيا- إسرائيل لبناء  املستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية. 

* 27 ايار/ مايو، 2008 ممثلني عن عداله - نيويورك واليهود ضد االحتالل 

)JATO( عقدوا اجتماعا مع ممثلني من بعثة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
في األمم املتحدة قدم خالله وفد عدالة إلى ممثلي البعثة اإلماراتية رسالة 
اإلسرائيلي  األع��م��ال  ورج��ل   – اإلسرائيلي  االستيطان  مقاطعة  إل��ى  تدعو 

لفييف. 

*23 حزيران/يونيو 2008 أعلنت منظمة األمم املتحدة للطفولة أنها لن تقبل 
في  املستوطنات  بناء  في  تورطه  بسبب  لفييف  األعمال  رجل  من  تبرعات 

فلسطني ، وال سيما على ارض تابعة لقرى جيوس وبلعني.

*8 متوز / يوليو 2008  بلعني تبدأ اإلجراءات القانونية في كندا ضد البناء 
وأعلن  احملتلة،  الغربية  الضفة  في  بلعني  قرية  أراضي  على  القانوني  غير 
شركتني  ضد  كندا  في  قانونيه  ب��إج��راءات  ب��دأ  ان��ه  لبلعني  القروي  املجلس 
كنديتني  الرتكابهن جرائم حرب.  قدمت القضية في جلسة احملكمة العليا 

في كويبيك في مونتريال- كندا.

* 9 ايلول – نشرت جريدة االندبندنت البريطانية تقريرا فضحت فيه تفاصيل 
عقد صفقة تستأجر مبوجبها احلكومة البريطانية مقر سفارتها اجلديد في 
ع��دال��ة /ن��ي��وي��ورك واللجنة  أعلنت  ذات���ه،  ال��ي��وم  ف��ي  م��ن لفيفيف.  أبيب  ت��ل 
إلى  مشيرة  الصفقة  إلفشال  حملة  إسرائيل  ملقاطعة  الفلسطينية  الوطنية 
التي  اإلسرائيلية  املستوطنات  يعتبر  ال��ذي  البريطاني  الرسمي  امل��وق��ف 

يبنيها لفييف خارجة عن القانون.
إحدى األمهات املناهضات ملجموعة شركات لفييف الداعمة للعنصرية 

)Adalah-NY( 2008 اإلسرائيلية، نيويورك، أيار
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أنا أول ما بسمع كلمة كويكات قلبي بفتح 
نهيل منر عرسان عيد )1933( من مواليد قرية كويكات 
وتقيم حالياً في مخيم النيرب في سوريا. عندما سئلت عن 

كويكات أجابت بلهفة: 
“بتذكرها بالشبر من كل اجلهات، من أول البلد، من أول 
الشارع، من عند العني وبتدخل لنص البلد هذا الشارع مبلط 
العجمي ودكان علي  بالط أحمر صغير.  بتذكر دكان لطفي 
دكان  الشارع  وب��أول  اخلطيب،  خليل  أبو  ودك��ان  العمقاوي 
أحمد عزيز أبو اجلفرا ابن عم أمي وكان معروف كتير، هو اللي 
كان يكتب ويغني للجفرا. مقابيله كان ديوان سليم الغضبان 
مختار البلد وعنده دكان جنب الديوان. كان بكويكات مختار 
عم  ابن  خالتي  جوز  وه��ادا  العلي  ابراهيم  خليل  اسمه  تاني 

أمي. أنا أول ما بسمع كلمة كويكات قلبي بفتح”.

دار أبو سيخ
حدثنا وفيق نصرة )1935( ويقيم في قرية أبو سنان 

املجاورة عن حكاية أبو سيخ ضاحكاً: 
»اسمي وفيق نصرة بس انا ُملّقب بأبو سيخ، هاي قصة 
أبو سيخ كانت من زمان. القصة هي انه أبوي من زمان كان 
صاحب طرش وكان يضلّه حاطت سيخ جنبه، ومن وقتها 
سيخ،  بأبو  معروفه  عائلتنا  اليوم  سيخ،  أبو  يسموه  وهم 
حتى  تبعنا.  اللقب  ه��ذا  الكلمة،  ه��اي  م��ن  منزعل  م��ا  واح��ن��ا 
مبكتوب العرس بكتبوا أبو سيخ. مره أجت أختي من لبنان 
على كفرياسيف، صارت تسال وين دار علي املصطفى؟ ما 
حدا بعرف، وين دار فالن؟ ما حدا بعرف، وين دار ابوسيخ؟ 

كل أوالد كفرياسيف دّلوها على البيت«. 
ومن ذكريات مقاعد الدراسة حدثنا وفيق نصرة بلهفة: 
كفر  ملدرسة  وانتقلت  الرابع  للصف  بكويكات  درس��ت  »أن��ا 

ياسيف، كان بكويكات أربع صفوف ومعلمني اثنني، وبعدها 
انتقلت ملدرسة يني وتعلمت للصف الثامن. حديقة املدرسة 
وكان  حلب  من  األستاذ  كان  ألنه  احلدائق،  أجمل  من  كانت 
نشيط وشاطر يربي فيها نحل وأشياء كثيرة، ألنه موقعها 
منيح. وإحنا شباب صغار كنا نروح نسرق تفاح وتني هاي 

حياتنا وإحنا صغار.
ملا ُرحت أتعلم بكفر ياسيف صارت ذكرياتي أكثر، وكان 
عندي كتير أصحاب مثل ميخائيل شكري وتوفيق الفارس، 
وهناك كنا نتولدن أكثر وعلى مستوى أعلى ]ضاحكاً[، كنا 
رحت  ملا  ان��ا  املكر.  شمالي  نصر  أب��و  أرض  من  تفاح  نسرق 
ي��اس��ي��ف، ك��ان التسجيل خ��ال��ص وم��ا ك��ان في  أس��ج��ل بكفر 
يني،  يني  املجلس  رئيس  صديق  أب��وي  وقتها  وك��ان  محل. 
قاللي أبوي، خود سطل حليب وروح عند اخلواجا يني وقله 
انك ابن حسني أبو سيخ، رحت عنده ووافق ادخل املدرسة. 

طالب.  املئة  فوق  كويكات  من  ياسيف  بكفر  يتعلم  كان 
راغ��ب جشي،  اسمه محمد  دي��ن من كويكات  ك��ان عنا معلم 
وكان وطني كتير، يضله حاطت الفرد جنبه، يعني محضر 
حاله للمعركة، وممنوع وال طالب ميشي على مدرسة كفر 
كويكات  من  قصائد  ونقول  قدامنا  ميشي  وه��و  اال  ياسيف 

لكفر ياسيف«. 

لّبانات كويكات يخرجن مع جنمة الصباح
كفر  قرية  في  وتقيم   )1933( السنونو  يسرا  وحتدثنا 

ياسيف عن نساء كويكات قائلة:
»كل الشغل على النسوان، املرا ايدها وايد الزملة، تطلع 
تفيق  وحت��ص��د،  تعّشب  ب��ال��ن��ك��اش،  وتشتغل  السهر  على 
النسوان  كانت  ما  السبعة؛  من  الستة،  الساعة  من  الصبح 
تروح ع املدارس. بالبلد كان فيه لّبانات كتير، اللي عندها 

بدي  وتقولها  ونص،  قرشني  قرشني،  لوحده  تعطي  طرش 
واياها  هي  البيت  صاحبة  ت��روح  هاللنب،  تنكة  لنا  حتملي 
في  يكون  س��اع��ات[؛   7 ح��وال��ي  ]املسافة  م��اش��ني،  عكا  على 
لّبان عم بستناهم بعكا حتى يتشري منهم اللنب، تيجي أهل 
عكا اللي بدها تشتري وتوخد بالطاسة، زي ما منقول إحنا 
العيلة، وقبل  أو كيلو ونص، حسب ما بدها  اليوم بالكيلو 
ما ترجع اللّبانات على كويكات كانوا يشتروا شوية خميرة 

وبهار ويرجعوا فيهم«.   
عنا  ك��ان  »إح��ن��ا  مبتسماً:  وي��ق��ول  نصرة  وفيق  وي��ؤك��د 
معها  يحملوا  عكا،  على  أم��ي  مع  ينزلوا  اللي  نسوان  ث��الث 
أجار 3 قروش، وبعكا  اللنب، وكانوا يوخدو على كل تنكة 
ق���رش. ال ك��ان ف��ي س��اع��ات وال اشي،  ال��ل��ب��ان ن��ص  يعطيها 
كانوا يفيقوا على جنمة الصبح، بس تطلع جنمة الصبح، 
كتير،  تتعب  كانت  إمي  عكا.  على  وينزلوا  بفيقوا  اللبانات 
وتطبخ  تعجن  كانت  أنفار،   8 ل�   7 حوالي  البيت  كنا  إحنا 
للمغرب،  غير  تفضى  ما  الطرشيات،  حتت  وتكنس  وتخبر 

ما تغيب الشمس واال هي نامية من التعب«. 
»على  السنونو:  يسرا  حدثتني  القرية  حّطابات  وع��ن 
أيامات كويكات كانت النسوان تروح حتّطب حلالها، تفيق 
تنعشر  عشره،  كل  ويطلعوا  الصبح،  أربعة  الساعة  على 
حملة  ترمي  كويكات  على  ترجع  ومل��ا  ج��دي��ن،  على  وح��ده 
احلطب وتفطر وتضلها رايحة على السهل تعشب، وجتيب 
حشيش للبقرات. ما كان في اشي اسمه مرة حبلى، كله كان 
يشتغل، كانت الناس تخلِّف بالبيت وفش اهَون من اخللفه 
ك��ان��ت، م��ا ت��ق��ول »اي���ه« وال���اّل ه��ي مخلّفة، ك��ان ف��ي نسوان 
تخلف باحلطب أو وهم يلّقطوا زيتون، فيه وحده عنا خلّفت 
بناديها  ما حدا  الطّيونه، ولليوم  الطّيونه وسّموها  بارض 
سهيله، إالّ بس الطّيونه. النسوان زمان كانت متشي كتير 
والولد بضل متدّور، مش مثل اليوم، كله بخلف بالعمليات، 
ليش؟ من كتر القعود، الولد مش متدّور مش متحرك... إّسا 

بطلع هذا احلكي بالتسجيل ؟«]تضحك بصوت عال[.

بكرا الطوشة
عندما سألت وفيق نصرة عن ميزات كويكات، حدثني 
ضاحكاً: »كان في بكويكات ميزه حلوه كتير، وهي الطوش 
ما كان  اذا واح��د ضرب واح��د وفشخه،  كان  العائالت.  بني 
بس  بكويكات  قتل  في  ك��ان  م��ره  وال  ضربه،  كمان  يضربه 
الطوشات.  بكثر  باملنطقة  معروفه  كانت  كويكات  ط��وش. 
بني  الطوشه  بكرا  وينادي،  الصبح  من  يقوم  الناطور  كان 
ثالث  أو  ي��وم  وث��ان��ي  الطوشة  ت��ق��وم  ف���الن،  ودار  ف��الن  دار 
يوم تتصالح العائالت. بس اهل كويكات كان عندهم وعي 
وطني وبعده لليوم، كتير من اهل كويكات إنخرطوا بالعمل 

السياسي بعد النكبة«.

والله الدعس ع رأس وايزمن
عيد:  نهيل  حدثتني  احل��رب  عن  ذكرياتها  مخزون  من 
البلد م��ن عند  ال��ي��ه��ود علينا م��ن غ��رب  »ب���أول ه��ج��وم اج��و 
البلد  الفجر وص��اروا يضربوا ع  قبل  بالليل  اجو  البحرات، 
وميكن  وانسحبوا  ق��دروا  ما  لله  احلمد  ي���رّدوا.  البلد  وأه��ل 
 . آثار دم وشحط  ال��زرع  انقتل منهم ألنه شفنا الصبح بني 
وكان  خايفني  ومش  وق��وة  شجاعة  بأعلى  القرية  أهل  كان 
البلد  أهل  من  ام��رأة  في  كان  نسبهم.  وإحنا  يسّبونا  اليهود 
على  ألدع��س  والله  لهم  قالت  إب��ري��ق،  دار  من  جمال  اسمها 
للشباب  وت��ق��ول  ت��زغ��رد  وك��ان��ت  بالصرماي  واي��زم��ن  راس 
وكان  تهجم.  والشباب  ]اليهود[  امليتة  ألوالد  عليهم  ولكو 

اليهود يردوا علينا مبسّبات ع احلاج أمني احلسيني.
علينا  اليهود  هجم  الهدنة.  بعد  كانت  التانية  الهجمة 
بالليل من نهاريا وصاروا يضربوا ع البلد باملدافع. بتذكر 
انه كان أول يوم برمضان. خافت الناس من الضرب باملدافع 
والقنابل وطفشوا بالليل. احنا طفشنا من كويكات على أبو 
خالتي  رجعت  والصبح  اجلبال،  وع  ياسيف  وكفر  سنان 

على كويكات وقتلوها« ]أجهشت بالبكاء[. 
ويضيف قاسم نصرة )1913( ويقيم في قرية املزرعة 
كان  باملزرعة،  ساكن  اجنليزي  جنرال  في  »ك��ان  املجاورة: 
عنده قصر، اجا وطلب من أهل البلد تسلم على عاتقه ووعد 
بالبلد  الثوار  الشباب  انه مش راح يصير اشي علينا، بس 

حكاية بلد: كويكات بعيون أهلها
بقلم: رنني جريس*

قالوا اللي بسلّم خاين، دخلوا على البلد بالليل، احلرس حّس 
عليهم وصار يطخ. اجليش حّوط البلد، وتركها مفتوحة من 
الشرق حتى تطلع الناس وصاروا يضربوا علينا باملدافع. 

وهيك طلعت الناس قبل ما توصل اليهود البلد. 
بعد ما طلعنا من كويكات، صارت النسوان ترجع على 
البلد حتى جتيب قمح وأكل من أرضها، اجلنود قتلوا ثالث 
جتيب  حتى  بالليل  رجعت  اللي  يحيى  هند  منهم  نسوان، 
اسمها  ماتت  وح��ده  كمان  وف��ي  وقتلها،  الغفر  شافها  قمح، 
ق��ط��ف م��ن دار ن��ص��رة، ط��خ��وه��ا ب��ال��س��ه��ل. ال����زالم م��ا كانت 

تسترجي تروح، وكانوا يبعتوا نسوانهم«.

حلظات الهجيج
مع  طلعنا  الهدنة  تبدأ  م��ا  »قبل  السنونو:  يسرا  تقول 
أبوي على جت، وبعدها طلعنا على لبنان عند أهل أمي، امي 
من لبنان، وملا صار شهر الهدنة اجا ابوي وقالنا: يلال يابا 
التنب  كل  مطّير  الهوا  ن��اس،  مليانه  البلد  البلد،  على  نرجع 
وما في إال القمح. ركبنا على الداّبة وحطينا األغراض عليها 
ونزلنا، كانت الدنيا مغرب، نزلنا من درب رميش، عند دير 
كويكات؛  على  وصلنا  الفجر  آذان  وعلى  جل��دي��ن،  القاسي 
وملا  معنا؛  جبناهم  خ��ب��زات  شوية  غير  معنا  اش��ي  ك��ان  م��ا 
طلعت  ال��ن��اس.  وهّجت  اليهود  هجموا  الهدنة  شهر  خلص 
الناس يا ربي كما خلقتني، اللي عنده بقرات خالهم واللي 
طلعنا  ملا  باحلبال.  مرّبط  بقي  كله  خالهم،  طرشيات  عنده 
الشرق  الزيتون من  ضلينا منشي جلت، بجت قعدنا حتت 
عند البركة حوالي شهر، مش بس أهل كويكات، كانوا كمان 
أهل عمقا واملزرعة وأهل السميرية. الناس كانت تقول بدنا 
أيام يا سبع أشهر يا سبع  نطلع من بالدنا نتهجر يا سبع 

سنني، وهاي إحنا طلعنا على طول.
أول ما طلعنا من البلد، ثاني يوم، اخدت أمي الدابة من 
ونوكل،  نطحن  حتى  القمحات  جتيب  وراح���ت  سنان  أب��و 
جنب  زرق  قمصان  الب��س��ني  رج��ل��ني  الق��ت  بكويكات  وه��ي 
دكانه دار خالي لطفي، شافوها وهي بالدار ومعاها الدابة 
عليها  شفقوا  القمح،  معها  يحّمل  بده  مني  حواليها  وبتطلّع 
الطحنة  لها  أو يهود، حّملوا  إذا هم عرب  اعلم  الله  ونزلوا، 
ت��رج��ع��ي، وان  وم��ا  لها روح���ي  وق��ال��وا  القمحات  وح��ّزم��وا 

رجعت بطّخوك الهجانا«. 

هدول من »الفاميليا«
وعن النحلة التي منعت ترحيله، حدثني قاسم نصرة: »ملا 
طلعنا على أبو سنان وكثرت الناس فيها، قاموا املشايخ قالوا 
تعّيش  بتقدر  وما  صغيره  بلدنا  إحنا  انه  العسكري  للحاكم 
سيارات  ومعه  الليل  بنص  العسكري  احلاكم  أجا  الالجئني. 
شحن مسكّرة  بشوادر خضرا، وصاروا يدخلوا على البيوت، 
يحملوا الالجئني ويحطوهم بالسيارات، وملا عّبوا السيارات 
أخذوهم على مفرق جنني، ورموهم هناك، قسم منهم راح على 

سوريا ومن سوريا على لبنان ومن لبنان رجعوا لهون. 
الالجئني، كنت اشتغل  اخ��ذوا  ملا  بلبنان  أنا كنت يومها 
لبنان  بالتهريب، كنا جنيب كلسات وشّدات من  بالتجارة، 
سكنوا  اهلي  الالجئني.  ماخدين  القيتهم  اجيت  ونبيعهم. 
يرّحل  حتى  اجليش  دخل  ما  وي��وم  سنان،  بأبو  عائلة  عند 
ال��الج��ئ��ني، ق��رص��ت اب���وي نحلة ون���ام ب��ال��ت��خ��ت، ومل���ا دخل 
اجليش عليهم، صارت املرا تكش عنه الدّبان وتقلهم هدول 
أبوي  بقي  وهيك  وراح،  صدقها  اجليش  »الفاميليا«،  م��ن 

وزوجتي وأوالدي بالبالد.

نشتغل بأرضنا لليهود 
ع��ن��ده��ا س��أل��ت ي��س��را اذا ك��ان��ت ق��د زارت ك��وي��ك��ات بعد 
من  عباس  اسمه  واح��د  في  ك��ان   49 »بال�  فاجابت:  رحيلها 
في  اليهود  م��ن  وال��زي��ت��ون  التني  ضامن  درزي،  س��ن��ان،  أب��و 
لليهود...  ب���األرض  ونشتغل  ن���روح  إح��ن��ا  وك��ن��ا  ك��وي��ك��ات، 
بأرضنا اللي صادروها. وبعد بسنه خلّصت شغل وما عدت 

شفت البلد«. 
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

*رن����ني ج��ري��س ه��ي م��رك��زة م��ش��روع ال��ت��اري��خ الشفهي 

الفلسطيني في جمعية زوخروت-ذاكرات، )حيفا(. مت جتميع 
الشهادات الواردة في هذا املقال بني عامي 2008-2007.

النكبة في عامها الستني

قرية كويكات )تصوير مقبولة نصار(
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الباحثة رشا ابو زيتون )طولكرم( 
الفائزة باملرتبة األولى في مضمار التاريخ الشفوي

في جائزة العودة للعام 2008
وفيت بعهد قطعته على نفسي بأن أحاول الفوز باملرتبة األولى

في العام 2008، بعد فوزي
في جائزة العام 2007 

س��ت��ون ع��ام��اً م��ن امل��ع��ان��اة م��ض��ت، ه��ي ليست طويلة 
ع��ل��ى شعبنا  ك��ال��ده��ور  م���رت  ال��ش��ع��وب ولكنها  ع��م��ر  ف��ي 
في  الصهيونية  العصابات  أجنحت  أن  منذ  الفلسطيني 
عام 1948 في سرقة األرض وتشريد أصحابها.  في تلك 
من  مدعومة  الصهيونية  العصابات  قامت  السوداء  األيام 
الدولة املنتدبة على فلسطني بتدمير ما يزيد عن 700 قرية 
مجزرة   52 من  أكثر  وارتكبت  فلسطينية  ومحلة  ومدينة 
يفلحون  وهناء  ببساطة  ق��رون  عاشوا  الذين  أهلها  بحق 
أرضها وينعمون بخيراتها إلى أن حطت الغربان السوداء 

على تراب فلسطني وحّولت حياتهم إلى جحيم. 
نؤكد  للنكبة،  الستني  ال��ذك��رى  نحيي  ونحن  وال��ي��وم، 
وم���ن ك��ل م��ك��ان داخ����ل ال��وط��ن وف���ي امل��خ��ي��م��ات، الشتات 
حق  يضيع  ل��ن  اجل��دل  تقبل  ال  واض��ح��ة  بعبارة  واملنافي 
وراه مطالب فكيف إذا كان صاحب هذا احلق كما هو حال 
شعبنا مستعداً للتضحية بحياته وبكل ما ميلك من أجل 

استعادته.
ب��ع��د إط�����الق م���رك���ز ب���دي���ل م���ش���روع ج���ائ���زة ال���ع���ودة 
ال��س��ن��وي��ة م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال���ع���ودة وال���دف���اع عن 
حقوق الالجئني وإطالق الطاقات الكامنة بني عموم أبناء 
الشعب الفلسطيني وتشكيل منبر لكل املبدعني واملبدعات 
قضيتهم  وع��دال��ة  بحقوقهم  امل��ؤم��ن��ني  الفلسطينيني  م��ن 

ومصممني على االنتصار لشعبهم.
التاريخ  األولى في مضمار  املرتبة  لقد كان فوزي في 
املؤسسة  ه��ذه  م��ب��ادئ  على  الشاهد   2007 ع��ام  الشفوي 
على  بنفسي  ثقتي  من  وزادت  شجعني  وذل��ك  املناضلة. 
وأيضاً  امللفقة  اآلخ��ر  رواي���ة  على  للرد  والتنقيب  البحث 
نظمه  ال��ذي  املهيب  احلفل  بذلك  وسعادتي  فرحتي  زادت 
الذي  العهد  تنفيذ  ف��ي  ال��ق��وة  منحني  وال���ذي  ب��دي��ل  م��رك��ز 
قطعته على نفسي “بأنني سأحاول جاهدًة للحصول على 
اجلائزة األولى لعام 2008 وقد وفيت بعهدي وحصولي 
التاريخ  مضمار  ف��ي   2008 ل��ع��ام  األول���ى  اجل��ائ��زة  على 

الشفوي”. 
من هنا، فإنني أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى جلنة 
لينال  البحوث  كل  بني  من  بحثي  اختارت  التي  التحكيم 
اجلائزة األولى للمرة الثانية على التوالي. وال يسعني في 
هذه اللحظات إال أن أقدم عهدي بتدريب عدداً من الباحثني 
من رام الله، وجنني، وطولكرم، على كيفية توثيق التاريخ 
من  سيكونون  إنهم  الله  ش��اء  وإن  الفلسطيني  الشفوي 
على  ويحصلون  ب��دي��ل  م��رك��ز  م��ن  ال��ش��رف  أوس��م��ة  حملة 

اجلوائز األولى في جائزة العودة للعام 2009.
أدب��اء  م��ن  الفلسطيني،  الشعب  أب��ن��اء  جميع  أدع���و  كما 
وباحثني ومخرجني ومن كافة أبناء شعبنا للمشاركة في هذا 
العرس الوطني الفلسطيني الرائع، جائزة العودة السنوية.

الشكر  بجزيل  أت��ق��دم  أن  إال  اخل��ت��ام  ف��ي  يسعني  وال 
واالحترام إلى “عّرابي “ مركز  بديل، هذه املؤسسة الرائدة 
املناضلة من أجل الدفاع عن ثقافة العودة ممثالً بالسيدة 
“إنغريد جرادات” وكل العاملني، ومن األخ فارس األطرش 

منسق جائزة العودة على جهودهم الرائعة.
بديل  م��رك��ز  إي���اه  ال���ذي منحني  الكبير  ال��ش��رف  وب��ع��د 
معاناة  لتوثيق  العمل  وفرص  العروض  علّي  انهالت  فقد 
محلية  وج��ام��ع��ات  م��ؤس��س��ات  م��ن  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب 
أدعو  فإنني  األمريكية،  هارفارد  جامعة  وآخرها  وعاملية 
كل املؤسسات والهيئات والقادة الفلسطينيني لدعم جائزة 
العودة السنوية وتكريسها كحدث وجائزة وطنية سامية 

بامتياز.

الباحثة مليحة  مسلماني، )القدس(
الفائزة باملرتبة األولى في مضمار األوراق البحثية في جائزة العودة للعام 2008

جائزة العودة منحتني قوة دفع نحو املزيد من اإلنتاج والتعمق في 
إنسانيتي وقضيتي التي هي تربتي األولى واألصيلة في اإلبداع

للمرة الثانية أشارك في جائزة العودة التي ينظمها مركز بديل للعام الثاني على التوالي 
املستوى  على  وإبداعا.  فنا  وورده��ا  أغصانها  تتنوع  كشجرة  ينطلق  مبشروع  ثقتي  فتزداد 
السياسي يعكس عدد املتقدمني للمسابقة من الوطن والشتات اجلذور الراسخة للقضية في 
الوعي اجلمعي والفردي الفلسطيني، وعلى املستوى الثقافي تنضح املشاركات الفائزة وغير 
الفائزة أيضا بتنوع كبير أوال وبثقافة تنم عن رؤيا ميتلكها املبدعون املتقدمون من مختلف 

االجتاهات.
الثقة بنفسي كمبدعة صاحبة رؤيا وقضية،  العودة هو  إياه جائزة  أكثر ما متنحنى  إن 
ومنحتني املسابقة قوة دفع نحو املزيد من اإلنتاج والتعمق في إنسانيتي وقضيتي التي هي 

تربتي األولى واألصيلة في اإلبداع. 
في رأيي ملشروع اجلائزة نتائج وآثار طويلة األمد على مستويات عدة سياسية وثقافية، 
جمعية وفردية، فمن خالل األعمال البحثية واألدبية والفنية التي تنتج عن اجلائزة يبث بديل 
على  الفلسطيني.  الشعب  على  وانعكاساتها  وبالقضية  الفلسطينية  بالثقافة  متجددا  وعيا 
سبيل املثال، فإن مجال مسابقة أدب األطفال هو أحد املجاالت املهمة جدا في رأيي ألي مجتمع، 
يحترمونها  قيم  على  أجياال  نربي  األطفال  أدب  خالل  من  ألنه  الفلسطيني،  املجتمع  وخاصة 
وتكون شخصياتهم ووعيهم وتبقى معهم على طول مراحلهم العمرية فيما بعد، لذا فإني ارى 
أن يهتم مركز بديل  العكس، وأرى  أبدا بل على  السهل  الكتابة لألطفال هي ليست باألمر  أن 
ثقافية  عدة  معايير  على  بناء  التحكيم  يتم  وأن  نواحيه  مختلف  من  املجال  بهذا  اإلمكان  قدر 
واجتماعية ووطنية وإنسانية إضافة للمعايير األدبية والفنية حتى نراكم بعد سنني قليلة 
أدبا لألطفال يربي جيال ذا وعي، جيال ليس مشوها، جميال من الداخل، وفي نفس الوقت جيال 

ليس انهزاميا. 
ال يتسع املجال هنا ملناقشة مفصلة حلقول املسابقة، وكلها حقوال ذات أهمية، ولكن اثق 
أن االستمرار في املسابقة سيراكم خبرة للجهة املنظمة وللمتقدمني على حد السواء، مما يعني 
أن مشروع جائزة العودة هو مشروع قابل للنمو والتنوع والتعمق على عمق قضية اإلنسان 

الفلسطيني.

الفائزون باملرتبة األولى في جائزة العودة للعام 2008
يكتبون عن اجلائزة، العودة واإلبداع وما بينهم

النكبة في عامها الستني

الكاتبة أحالم بشارات )طمون(  
الفائزة باملرتبة األولى في مضمار قصص األطفال في جائزة العودة للعام 2008

هذا ما حدث، فصرت أكتب قصصا لألطفال
األطفال  أقصد  ال��ن��وم،  تقلق  التي  الكائنات  لتلك  بالكتابة  واض��ح��ا  ق���رارا  أّت��خ��ذ  ل��م 
املشاغبني الذين يثيرون النزق والفرح، ويحدثون تعابير أخرى خارج سياقات الكتابة، 
القرار يصير واضحا إثر صدفة أحيانا، كما حتدث األنهار في وجه األرض على نحو غير 

مهيأ بقرار احلّراثني ومسؤولي سلطات املياه.
قرأت إعالنا ما عن بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق الالجئني واملواطنة، كان 
باإلمكان أن أجتهد في كتابة بحث عن الالجئني. لست الجئة، لكن املخيم قريب من بلدتي، 
وبلدتي ليست بعيدة عن سجن قريب من املخيم، ووطني نفسه مكان جلوء للحياة التي 
تتكرر بشكل اعتبارات احلياة فيه أقل، إال أني وجدت نفسي أكتب قصة لألطفال، املرة 
األولى كانت، القصة اكتملت في جلسة مسائية من يوم، ووجدتها جيدة، وقلت للمرآة 

عبارة محددة:« هذه املشاركة وطنية بالدرجة األولى، وهذا هو االستحقاق األول«.
املُبرر األقوى  الواقع، وهو  األّول؟ هل ألني أعيش  ملاذا تذكرت اآلن هذا االستحقاق 
كي أنساني فيه، ويصبح تذكر الوطن وكتابته، أو عزفه، أو سرده ساعات النوم عبئا 

تترصده طفالت الشياطني؟ 
السؤال بالضرورة موجع، لكني ببياض لم أعد أتوّجع كفاية، ورغم هذا لم أسمح 
للبياض مبنعي من اإلمساك بطرف الوطن، وجدت في األمر إجابات ألسئلة كانت غائبة 
وجزأنا  جزأهم  ��ون  واآلن��يّ القادمون  أطفالنا  ينسى  ال  »كيف  منها:  األخيرة،  بصورتها 
عن  وألعابا  الساحرات،  عن  املتحركة  بالرسوم  إهتمامهم  أطفالنا  نلوم  مل��اذا  الضائع؟ 
فتيانه/ يسترّد  قصة  لهم  نكتب  أو  متحركا،  فيلما  لهم  نصنع  وال  السيارات،  سارقي 

وخراريف  واملفاتيح  والبيوت،  العنب،  وعرائش  القمح،  وحقول  البرتقال،  أشجار  ها 
اجلّدات؟

باعتباره  احلياتّي،  بوجوده  بالوطن  بإثرائهم  نهتم  ال  ونحن  ملومون،  أطفالنا  هل 
سريرا للنوم، ودمية ذات شعر غير مرّتب، وطائرة مبحّرك يعّبأ بزمبرك حتلّق مبساء 

غير محتّل؟«
وهكذا عرفت، ولم أكن جاهلة متاما من قبل، بأننا ال نولي الكتابة ألطفالنا اهتماما 
البطولة،  صفة  للبشر  يجعل  وعظّي  بطابع  قصصا  إما  نكتب  لهم،  نكتب  وحني  كافيا، 
ويغيب فيها اإلنسان العادي الذي من حلم األطفال ومن ضيق عيونهم أو سعتها، فتكون 
النتيجة أن نكون بعيدين وخرافيني، فال نوجد حقال وال وطنا وال فراشا وال قميصا، بل 
ننتج في هامش الصفحة أطفاال مشبوحني إلى الوراء، بذاكرة تتجه ليس لألمام، ليس 

لألعلى، ليس في الداخل، بل على السطح غير امللّون.
أخطر ونحن نعرف  لهم  والكتابة  لتنّبه،  املشاكسني خطيرة حتتاج  لهؤالء  الكتابة 
على  ال��ق��درة  ي��ف��ق��دون  وال  للجرح  يتنّبهون  جنعلهم  كيف  ي��ن��زف،  ب��وط��ن  ص��غ��ار  أن��ه��م 

اإلبتسام! 
صرت اآلن مسكونة مبالحقة هذا السرب، أركض خلف الشغب واجلرح واإلبتسامة، 
ذات  الهندسة  آلة  بال  يلتّفوا  كي  لهم  سأغّني  م��اذا  ظهرورهم،  يديرون  أطفال  يتحّداني 

اإلبرة ونصف الدائرة، وينظرون في عينّي لنتلّبس بلحظة إكتشاف لوطني وألعابهم؟
صار للبياض لون قزح، سكنته األسئلة املفتوحة، وتعلّقت على سلك الكهرباء القريب 
محاوالت إجابات، ورمبا ألّن صانع املطر ال يكف عن التخطيط، فاألمر يصير مخططا له من 
جهة، وذات طابع قدري من جهة أخرى، وفي األخير، فوجود مؤسسة متمّيزة تذكرنا فينا 
في وقت لسنا ملومني على إنسانيتنا في النسيان، وإن كنا غير محميني من لعنة األرض 
مسارات  وتعديل  األسئلة،  مبالحقة  مسكونني  نستمر  كي  ض��رورّي  وجودها  املغتصبة، 

الرؤية لألطفال وللكبار، ولكل من لم تعد تشغلهم أفكار الشتات والالجئني واملخّيمات.

حفل توزيع جائزة العودة رام الله 2008 )بديل( 

جانب من فعاليات حفل توزيع جائزة العودة رام الله 2008 )بديل( 
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الباحثة منى نابلسي )القدس(
الفائزة باملرتبة األولى في مضمار األوراق 

البحثية في جائزة العودة للعام 2008

يكفي أن جنتمع كل عام على 
جائزة للعودة، لعل عاما قريبا 

يجمعنا بالعودة كجائزة !
إذا  إال  أغ���واره���ا  س��ب��ر  ميكنك  ال  م��أس��اة  ال��ل��ج��وء 
عايشت مرارتها، فأن تكون الجئ يعني أنك انفصلت 
عن  انفصلت  ل��ل��ع��ودة،  ف��رص��ة  ب��أي  حتظى  أن  دون 
وطنك، بكل ما يعنيه الوطن من دفء، وألفة وعشرة، 
الذي  واملكان  األمن  لتفتقد  وزماني،  مكاني  وارتباط 
احتوى ماضيك كله، لتعيش بعده بألم الفقد املوجع، 
لتروي  سبيل  وال  رحمة،  دون  الذكريات  تتقاسمك 
ذاتها  التوحد مع  النفس احملرومة من  شيئا من ظمأ 

األولى.
املساحات  ت��ق��ت��ات  أن  ي��ع��ن��ي  الج����ئ،  ت��ك��ون  أن 
احملدودة من آفاق بصرك، وتقفز فوق املياه العادمة 
أن  تعرف  أن��ك  قسوة،  األم��ر  يزيد  وم��ا  شتاء،  صيف 
لك بيارات وبيت وبحر ومساحات شاسعة قد حيل 
بينك وبينها، لتطرز أوراقك الثبوتية بتلك الوصمة: 
الجئ! وكأنك لقيط مهما أغدقت عليه أيدي احملسنني 
واملؤسسات الدولية، تظل مجردا من شرف االنتماء 

إلى البقعة التي نبتت فيها جذورك األولى.
م���اذا مي��ك��ن أن ي��ع��وض ع��ل��ى ال��الج��ئ��ني ك��ل هذه 
العذابات سوى العودة؟ ذلك احللم الذي يرتاد قلوب 
الالجئني بني وقت وآخر، وكأنه مذنب يعبر أحالمنا 
ولن  ال  التي  مبادئنا  مع  ليتحد  أح��الم،  دورة  كل  في 
نحيد عنها، بأن حق العودة حق مقدس ال جدال فيه، 

وال تنازل عنه.
إدراك��ا منهم لعظم اجل��رح، وإميانا منهم بروعة 
التفاصيل  تلك  جميعا  نتشارك  ب��أن  ورغ��ب��ة  احل��ل��م، 
العودة،  جائزة  كانت  وأحالمنا،  بعذاباتنا  املتعلقة 
والعودة هي اجلائزة احلق! تزداد قيمتها عاما في إثر 
عام، لتكون نافذة للحلم، ومتنفسا عن األلم املتراكم 

بانتظار العودة.
ج���ائ���زة ال���ع���ودة، أج��م��ل م���ا ف��ي��ه��ا أن��ه��ا تعترف 
أو  س��ت��رت��ك  ج��ي��وب  ف��ي  أق��ام��ت  م��ه��م��ا  بفلسطينيتك 
أن  فيكفي  األخ����رى،  املكتسبة  اجلنسيات  س��روال��ك 
يقتسم  ح��ل��م  ف��ال��ع��ودة  ل��ت��ش��ارك،  فلسطينيا  ت��ك��ون 
الضفة،  وف��ل��س��ط��ي��ن��ي  ال���داخ���ل،  فلسطيني  ب��ه��ج��ت��ه 
يؤمن  فالكل  الشتات،  وفلسطيني  غ��زة،  وفلسطيني 

بهذا احللم، لذا فالكل يشارك.
اخللفية  ذو  اإلع��الن  ذل��ك  انتباهي  لفت  ع��ام  قبل 
السوداء عن جائزة العودة السنوية، فقلبت صفحاته، 
ووجدته شامال، يحيط بكل ما ميكن أن تنتجه النفس 
من إبداع، فاجلائزة تشمل القصة القصيرة، والقصة 
املصور،  وال��ف��ي��ل��م  وال��ب��وس��ت��ر  امل��ك��ت��وب��ة،  الصحفية 

والورقة البحثية والتاريخ الشفوي.
أولئك  العراق،  في  أهلنا  بحال  شغلت  قد  وكنت 
الفلسطينيني الذين ظلوا بعيدين عن الصورة، حتى 
إل��ى م��أس��اة جلوئهم جل��وء ج��دي��د! واعترف  أض��ي��ف 
بالبحث والقراءة وإعداد  العودة  أغرتني جائزة  لقد 
ورقة بحثية من املصادر األساسية حول مستجدات 
أوض�����اع ال��الج��ئ��ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ني ف���ي ال���ع���راق، وقد 
اإلنساني  الواقع  الكثير من احلقائق عن  تكشفت لي 
أه��ل��ن��ا ه��ن��اك، ح��ق��ائ��ق م��ا كان  ال����ذي يعيشه  األل��ي��م 
املسابقة،  ه��ذه  ف��ي  مشاركتي  ل��وال  تعرفها  أن  ملثلي 
وق���د ك��ان��ت ت��ل��ك احل��ق��ائ��ق وح��ده��ا ج��ائ��زة بالنسبة 
في  األول��ى  باجلائزة  ف��وزي  إليها  أضيف  ولكن  ل��ي! 
املشاركة  بفرصة  ألحظى  البحثية،  األوراق  مسابقة 
في حفل التكرمي، لتذهلني أعداد احلاضرين ونوعية 
املشاركني، فالفلسطينيون حيثما كانوا مهتمون بهذه 

اجلائزة التي تعكس حلمهم اجلماعي الكبير.
لقد أفدت من جتربتي مع جائزة العودة كثيرا، وال 
يفوتني التأكيد على أن التنظيم والتوقيت والشفافية 
في التقييم، كلها أمور حتسب للقائمني على املسابقة، 
أو  موهبة  صاحب  كل  ألدع��و  منها  انطلق  أم��ور  وه��ي 
اهتمام يتالئمان مع فروع مسابقة العودة للمشاركة 
عام  ك��ل  جنتمع  أن  ويكفي  السنوية،  املسابقة  بهذه 
على جائزة للعودة، لعل عاما قريبا يجمعنا بالعودة 

كجائزة !.

الفنان أشرف غريب )غزة( 
الفائز على املرتبة األولى في مضمار أفضل بوستر 

للنكبة في جائزة العودة للعام 2008 

جائزة العودة هي فرصة
لنرى فلسطني بعيون أبنائها املبدعني

املواطنة  حقوق  ملصادر  الفلسطيني  املركز  بديل/  يطلق 
والالجئني، منسق االئتالف الفلسطيني حلق العودة، في مطلع 
إلى  ال��ع��ودة  جائزة  وتهدف  ال��ع��ودة،  جائزة  مسابقة  ع��ام  كل 
وإلى  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  واملبدعات  املبدعني  حتفيز 
الكامنة وتوظيفها في خدمة القضية الوطنية  إطالق الطاقات 

عموما وحقوق الالجئني على وجه اخلصوص.
ويتسابق املبدعون في ستة حقول تتناولها اجلائزة وهي 
جائزة العودة لقصص األطفال، وجائزة العودة ألفضل بوستر 
العودة  وجائزة  الشفوي،  للتاريخ  العودة  وجائزة  للنكبة، 
العودة  العودة لألبحاث، وجائزة  الوثائقية، وجائزة  لألفالم 
للزيادة  قابلة  احل��ق��ول  وه���ذه  املكتوبة،  الصحفية  للقصص 
املسابقة  م��ش��روع  ويختتم  ع���ام،  ك��ل  ف��ي  وال��ت��ن��وع  والتطوير 
أعماله مبهرجان توزيع جوائز العودة على الفائزين، في وقت 
متزامن مع ذكرى النكبة، وهو يأتي ضمن الفعاليات املختلفة إل 

حياء هذه الذكرى األليمة.
وبعيدا عن النظرة السطحية لهذا املشروع، وبنظرة أكثر 
امل��ش��روع ه��و تعبير ح��ض��اري راق ع��ن حق  ف��إن ه��ذا  إنصافا، 
الوطني  العمل  أشكال  من  شكل  وهو  األصلية،  للديار  العودة 
لنرى  فرصة  وهو  املسلوبة،  احلقوق  لنيل  واملتواصل  املقاوم 
فلسطني بعيون أبنائها املبدعني، الذين يتوقون إلى احلرية و 
اإلستقالل والسيادة والعودة، يصوغون ويرسمون لنا صورة 
الوطن الواحد بعيدا عن التمزق والتشرذم والعنف والتسلط 

والهيمنة والفئوية الضيقة.
هو  ال��ع��ودة،  جائزة  مسابقة  في  مشاركتي  داف��ع  ك��ان  لقد 
دافع اإلنتماء والواجب نحو القضية والذي حرك عندي الطاقة 
التصميم  للعمل على تقدمي ما هو متميز قدر اإلمكان في حقل 
والبوستر، وقد أخذت األمر على محمل اجلد، وبدأت أبحث عن 
أصل  حتى  النكبة  مبوضوع  العالقة  وذات  املناسبة  العناصر 
موضوع  تخدم  فكرة  مبتذلة،  وغير  وفريدة  أصيلة  فكرة  الى 

حق العودة للديار األصلية.
أدع����وا أص��ح��اب اخل��ب��رة واالختصاص  امل��ن��ب��ر  وم���ن ه���ذا 
وأصحاب املوهبة هواة كانوا أم محترفني للمشاركة في احلقول 
املتنوعة لهذه املسابقة، ملا حتمله هذه املسابقة من قيمة وطنية 

وتاريخية و توثيقية.
وامل أن يكون هذا اجلهد املبذول من قبل مركز بديل ومن 
الذي يدق في ذاكرة كل  الناقوس  قبل املشاركني في املسابقة، 
اإلبداعية  األعمال  تكون  وأن  األخ��ري��ن،  ذاك��رة  قبل  فلسطيني 
مواصلة  على  لتحثنا  اجلبني  تلسع  التي  العرق  نقطة  املقدمة 
املنطلق  هذا  ومن   . احلقوق  إستعادة  و  العودة  حتى  النضال 
احلثيثة  ج��ه��وده  ع��ل��ى  ب��دي��ل،  الفلسطيني  امل��رك��ز  دور  نثمن 
املختلفة  والطاقات  اإلبداعات  إطالق  في  وجهوده  واملتواصلة 

ملا لها أثر في تفعيل حركة العودة ألرض  األباء و األجداد.

املخرج هشام زريق )أملانيا(
الفائز على اجلائزة األولى في مضمار االفالم الوثائقية في جائزة العودة للعام 2008

بغض النظر عن عدد اجلوائز التي سأفوز بها، ستبقى جائزة العودة األقرب إلى قلبي
على  مهمة  حلظة  كانت  لقد  باسمي،  العودة  جائزة  وال��دي  استلم  عندما  حياتي  في  اللحظات  أسعد  من  واح��دة  كانت  لقد 
الصعيدين العاطفي واملهني. عاطفيا، كانت مهمة أكثر في أعقاب رحيل والدي بعد شهور عدة، ألن هذه حلظة تسلم اجلائزة 
ستظل بالنسبة لوالدي واحدة من أهم حلظاته، حلظة كان فيها فخورا بابنه وهو يفوز بجائزة إلخراج فيلم يروي قصته، قصة 
طفل يبلغ التاسعة من عمره يتحول الى الجئ، طفل يشهد مجزرة يقتل فيها أخاه، قصة طفل يشهد النكبة الفلسطينية. بيد أن 
هذا الطفل كان محظوظا في أن يعود إلى بيته، فيما يظل اآلخرون حتى يومنا هذا الجئني في منافيهم. لقد كان محظوظا في أن 

إبنه قد روى قصته قبل رحيله، فيما رحل اآلخرون دون أن تسمع قصتهم. 
إن فوزي بجائزة العودة للعام 2008 في مضمار األفالم الوثائقية عن فيلم »أبناء عيلبون« كان مهما لوالدي كما كان كذلك 
بالنسبة ألبناء عيلبون، قرية والدي. لقد كانوا فخورين بأن قصتهم قد ُرويت ومت االعتراف بها من قبل مؤسسة فلسطينية 
مهمة مثل »بديل«، وهي مؤسسة تناضل من أجل حق العودة، حق كانوا محظوظني في املشاركة في النضال من أجله لفترة 
وجيزة بعد تهجيرهم، حق ال يزال متجاهال لدى الكثير من الالجئني الفلسطينيني حول العالم. ال يزال هذا احلق متجاهال من قبل 

شعوب األرض، ألنهم ال يعرفون ما حدث في العام 1948، وال يفهمون جذور قضية اللجوء الفلسطيني. 
من  الكثير  ومنحه  له  للترويج  ذل��ك  ق��اد  حيث  أيضا،  نفسه  للفيلم  مهما  ك��ان  بديل  مؤسسة  قبل  من  بالفيلم  االع��ت��راف  إن 
املصداقية. إن أفالم مثل »أبناء عيلبون« تالقي جتاهال من قبل العديد من مهرجانات األفالم، وتواجه نفس الصعوبات تقريبا 
التي يواجهها حق العودة نفسه. حتى املقال الذي ُكِتب عن الفيلم في املوسوعة األلكترونية- ويكبيديا فقد مت حذفه مرتني من 
قبل نشطاء صهاينة، ولم يعد موجودا منذ ذلك احلني. لهذا فقد كان مهما الفوز في جائزة العودة، من اجل منح الفيلم املصداقية 
www.imdb. واالعتراف من قبل مؤسسة مهمة. لقد كان مهما أيضا إضافة »أبناء عيلبون« الى املجمع االلكتروني لألفالم

com وهو مجمع مهم جدا لترويج الفيلم أيضا. 
أنا أعتقد أنه مهم جدا جلميع املخرجني الفلسطينيني املشاركة في جائزة العودة، أوال من أجل نيل االعتراف، وثانيا، ملساعدة 
مشروع اجلائزة وهو مشروع مهم جدا من اجل التطور لكي يصبح دوليا. من هنا، فإنني أدعو مؤسسة بديل لفتح هذا املهرجان 
ملخرجني دوليني، والبدء في مضمار جديد لألفالم الدولية للمشاركة، وهو ما سيساهم في تعزيز حق العودة ومعرفة املزيد 

عن قضية الالجئني. 
وبغض النظر عن عدد اجلوائز التي سأفوز بها، ستبقى جائزة العودة األقرب الى قلبي. 

النكبة في عامها الستني

املخرج محمد جبر )رام الله( 
الفائز باملرتبة األولى في مضمار األفالم الوثائقية في جائزة العودة، 2008

جائــزة العــــودة: فلسطينية لكل الفلسطينيني
إن أعظم ما سّجل وحفظ في أرشيف تاريخ احلضارات هو قدرة شعب أو امة أو جماعة 
احتالل،  أط��ول  لدينا  الفلسطينيون  ونحن  اإلب���داع.  أن��واع  ارق��ى  ال��ى  مأساتها  حتويل  على 
وبالتالي أطول تاريخ من املقاومة حيث تعتبر احلرية  اكبر ُمحرك وملهم الستنفار إبداعات 
والشعراء  الكتاب  من  أجياال  الفلسطيني  الشعب  خ��ّرج  لقد  واألف���راد.  املجتمعات  وطاقات 
والفنانني واملفكرين، وأنتج أدب السجون، كما أنتج أدب املقاومة، وأدب املنفى، لكن ال تزال 
أقول مقاومة، فإنني ال  املقاومة األخ��رى. وحني  أن��واع  الدم تتقدم بأشواط على كل  مقاومة 
التي  القصص واحلكايات  فلوال  ما تقدمه لشعبك.  ايضا  بل  ما تهاجم به عدوك  أقصد فقط 
املهجرة ملا استيقظ  املدن والقرى  تناقلتها األجيال عن حيفا ويافا وعكا وصفد وغيرها من 
البحر كما  أطفال مخيم عني احللوة واليرموك والوحدات والدهيشه كل صباح على صوت 
وصفه لهم  أجدادهم، وملا استطاعت عائلة فلسطينية مهجرة أن حتتمل شمس الصحراء على 
احلدود العراقية األردنية لو لم تستظل بذكريات بيارة البرتقال في يافا. في كل بيت وفي 
كل مخيم، هنالك عشرات القصص التي تصلح كل واحده منها لتكون فيلم او قصيدة او أغنية 
أو لوحة. وإذا عانينا في السابق من تقييد في حرية التعبير وضيق مساحات النشر، فإننا 
اليوم في مقام آخر ال يحتمل أية حجة أو مبرر. لقد سقطت الكثير من احلواجز القسرية التي 
تفصل بني أبناء الشعب الفلسطيني، فأعطت شبكة االنترنت أبناء الشعب الفلسطيني، مثال، 
فرصة للتواصل، كما سقطت نشرات األخبار اململة املخصصة لتمجيد الرؤساء وامللوك. من 
هنا، جاءت أهمية جائزة العودة لتكون مهرجانا سنويا يتوج ويحفز إبداعات الفلسطينيني 
على  واملشرف  املنظم  بديل  مركز  واستطاع  امل��ج��االت.  من  العديد  في  العالم  أنحاء  كل  في 
اجلائزة االرتقاء إلى مستوى اجلائزة، من حيث نوعية وعدد املشاركات، أو من حيث كفاءة 
جلان التحكيم واملنظمني، واالهم برأيي هو احلفاظ على الطابع احليادي للجائزة لكي تظل 

فلسطينية لكل الفلسطينيني.

جانب من فعاليات حفل توزيع جائزة العودة رام الله 2008 )بديل( 

معرض البوسترات من فعاليات حفل توزيع جائزة العودة رام الله 2008 )بديل( 
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لم ينَس أبو سمير أن يتشاجر مع أم سمير وهما في 
نسيت  بأنها  أخبرته  بعدما  الله  رام  الى  عكا  من  الطريق 

املِذياع مفتوحاً.
- ك��ي��ف ف��ات��ِك ه���ذا؟ ك��م سيستهلك م��ن ال��ط��اق��ة ي��ا أم 
سمير؟ كم سندفع دون أن نستفيد؟ يومان سيبقى املِذياع 
مفتوحاً يقصُّ أخباره للكرسي الذي على الشرفة، لشتلة 
اجلاردينيا التي زرعناها قبل أسبوع، وللسجادة التركية 

التي ُعلقت على احلائط، سامحك الله يا زوجتي.
وأكمل:

»جيوش  تدخل  أن  حلني  ليومني،  مفتوحاً  سيبقى   -
لكن  املعادلة.  وُتسوى  الُغزاة«  »جيوش  لتطرد  اإلنقاذ« 
الذي  واملِ��ذي��اع  سمير،  أب��و  رسمها  كما  تسر  ل��م  املُ��ع��ادل��ة 
عاماً  لستني  مفتوحاً  سيبقى  مفتوحاً  لنسيانه  غضب 
أخرى ُمْسِمعاً أخبار من تركوا الدار لشجرة اجلاردينيا، 
ُتِرك وحيداً  الذي  التي على احلائط، وللكرسي  للسجادة 

على الشرفة.
غرباَء  أصبحوا  الذين  ال��دار  بأهل  حّل  ما  سُيخبرهم 
دخلوا  من  هوية  وسُيعلن  مكان،  أسياد  كانوا  ان  بعد 
الفالحني  واقتلعوا  ُع��ن��وًة،  الفلسطيني  الزمان  املكان- 
كراريس  من  والتالميذ  يافا،  في  الُبرتقال  ب��ّي��ارات  من 
احِلساب في مدارس صفد، والصيادين من ِشباكهم في 
يصطادون  كيف  سُنعلِمهم  بأس  –ال  اجلميلة  عكا  بحر 
أيها  ُمفكر  من  لك  يا   - اجل��دي��دة  ُمخيماِتهم  في  ب��اَب  ال��ذُّ

الغريب!  
ف���ي ع��ك��ا ستشاركه  ال����ذي ن��س��ي م��ف��ت��وح��اً  واملِ����ذي����اع 
سمير«  »أب��و  حكاية  احلكاية؛  ل��ت��روي  أخ��رى  »م��ذاي��ي��ع« 
تاريخ  عن  سيروون  واجليوش،  والكراريس  والبرتقال 
ق��ب��ل اجل���رمي���ة ح��ي��ث ه��رت��س��ل وص��م��وئ��ي��ل وبلفور  م���ا 
الهاغاناه  ع��ن  ب��ص��م��ت،  »ال��ط��ب��خ��ة«  ي��ع��دون  وع��زرائ��ي��ل 
والبلماح يتدربون في الهند ليتعلموا تقنية قتل السعادة، 
والتواطؤ شبه العاملي لزرع الُقّريص في حقل البابوجن، 
من  واالق��ت��راب  دخلوا،  من  لطرد  العربية  املُخططات  عن 

الشمس ثم الهبوط الى ما حتت االرض.
ومثلك  ومثلي  سمير«  »أب���و  ي��ا  صعبة  ُم��ع��ادل��ة  إن��ه��ا 
في  وأن��ت  رسمتها  التي  املعادلة  أما  بسهولة،  يفهمها  لن 
على  املوت وخوفاً  الله هربا من  رام  الى  الطريق من عكا 
»شرف« أم سمير فكانت خاطئة، خطأ في التوقيت، ورمبا 

في شيء آخر.
الطريق بأن  »أب��و سمير« وه��و في  ب��ال  لم يخطر في 
أيام  ظّنها  التي  املسافة  آخر،  عاما  لستني  ستمتد  املسافة 

معدودات: 
- غربة أيام ليست غربة يا أم سمير، تفاءلي باخلير يا 

زوجتي، سيدخل العرب قريباً، ونعود إلى عكا.  
سمير  أم  م��ع  تشاجر  مل��ا  ستطول  املسافة  أن  َع��لِ��م  ول��و 
ه��ذا في يوم  ك��ان  األي��ام.  أح��د  في  املذياع مفتوحاً  لنسيانها 
أبو سمير جالسا  أيام نيسان 1948، حيث كان  صيفي من 
على أريكة من اخليزران فوق بيته املُطل على البحر االبيض 
امل��ت��وس��ط، ي��ش��رب ال��ن��ارج��ي��ل��ة ال��ت��ي أع��دت��ه��ا ل��ه أم سمير،  
من  مقربة  على  يعملون  انطلقوا  الذين  الصيادين  ويراقب 
للصيادين  أي��ض��اً  ويغني  امل���وج،  أغ��ان��ي  يسمع  ال��ش��اط��ئ، 
مدينته.  أسوار  على  املهزوم  لنابليون  وللبحر،  ولِشباكهم 
العتابا وامليجانا، وهو زجاٌل  تأليف   ب��ارٌع في  فأبو سمير 
امتهن الغناء في  األف��راح واألع��راس واألعياد قبل عام 48 

وبعده أيضا، لكن األغاني اختلفت.
اليوم ذاته، الصيفي متوسط احلرارة، وبينما كان  في 
أبو سمير يغني فوق بيته ُمتِكئا على سرير خيزراني، حيث 
رائحة »التمباك« متأل املكان مثلما متلؤه رائحة البحر، في 
ذات اليوم ُسرق املكان وُسرقت األمكنة املجاورة على أيدي 
ُغرباء جتمعوا من انحاء االرض  لينشئوا على جنة  »أبو 

سمير«، إسرائيل.
فوق،  النارجيلة  وُتركت  السطح،  عن  سمير  أبو  ونزل 
وكانت  أيضا،  واملذياع  وامل��وج،  والشاطئ،  البحر،  ُوت��رك 

الوجهة الى رام الله –وجهة مؤقتة، لكنها طويلة.
ف��ي ال��ط��ري��ق، حل��ق أب���و سمير ب��رك��ب م��ن س��ب��ق��وه من 
هذا  متعب  وأبو  متعب«.  »أبو  على  وتعّرف  يافا،  مهجري 
هو يافاوي األصل، ميتهن اخلياطة وحياكة املالبس ويحب 
احلياة، يحبها بجد. كان متفائال طوال الطريق ُيطمئن »أبو 

سمير«: 
- ال تخف.. سنعود. وأبو سمير يطمئنه: 

- ه���ذا م��ا قلته ل��زوج��ت��ي ف��ي ب��داي��ة ال��ط��ري��ق، ق��ب��ل أن 
نتعارف.

ك��ٌل ع��ن عمله وع���دد أسرته،  أم���ور كثيرة،  ف��ي  حت��ادث��ا 
وروى كٌل لآلخر كيف دخل الغرباء الى مدينته: األسلوب 
واحد، تخويٌف وتلويٌح بهتك العرض واشاعات هنا وهناك، 
وقتل بسبب وبال سبب... وحتدث »أبو سمير« بغضٍب عن 

زوجته التي نسيت املذياع مفتوحاً، فضحك أبو متعب: 
زوجتي  نسيت  لقد  سمير«،  »أب��و  يا  بخيل  من  لك  يا   -
ذَهَبها في البيت، فماذا أقول أنا؟! وضحكا بحرقة وأسرعا 
في املشي مع املاشني، واملاشني استغربوا هذا الضحك وهذا 
التفاؤل الزائد، فهم لم يقرأوا العودة القريبة التي قرأها أبو 

سمير وأبو متعب.   
لقد  الله.  رام  مخيمات  أح��د  في  سمير  أب��و  يقيم  اليوم، 
أصبح شيخاً كبيراً، وهو يعمل كُمذيع متقاعد في بيته، يتلو 
على أحفاده طوال اليوم قصصاً أسمعهم إياها  للمرة األلف. 
ُيحدثهم عن طفولته املُدللة في عكا- حيث العز للرز-، عن 

البيت والبحر الذي طاملا سبح فيه شبه عاٍر: 
من  يوم  في  أحد  علي  يتغلب  فلم  ماهراً  سباحاً  كنت   -
األيام في السباقات التي كنا نعملها نحن الِصغار. فأغطس 
وأخ���رج وأغ��ط��س وأخ����رج، كنت س��م��ك��ة... ال، ال، ب��ل كنت 

حوتاً. 
والليرات  مسرعًة،  تأتي  التي  األعياد  عن  يخبرهم  ثم 
ب��ن��ت اجل���ي���ران التي  ت��ل��ك األع���ي���اد، ع��ن  ال��ت��ي يجمعها ف��ي 
أيام  ثالثة  دام  ال��ذي  وعرسه  سمير،  أم  ذل��ك  بعد  أصبحت 
إال  مدينته  أه��ل  خصور  من  خصٌر  ينُج  لم  حيث  بلياليها، 

وهّز في هذا العرس.   
وح��ني ي��أت��ي على وص��ف ذل��ك ال��ي��وم ال���ذي غ��ّي��ر مسار 

حياته وحياة آخرين، يبكي أبو سمير ويتحدث:
هذا  ف��ي  ضاعت  ب��الد  تاحكيلكو،  أحكيلكو  ب��دي  ش��و   -

كتلوا  البصر،  بلمح  البلد  علينا  دخلوا  املنحوس،  اليوم 
اللي قدرو يكتلو، واللي هرب هرب، وأنا هربت يا سيدي، 
اللي  امل��وت، بس  أن��ا مخفتش من  أن��ا وستكو وأب��وك��و... 
خوفني إنهم يعملوا مع ستكو »إشي«  ُقدام عيني.. آه... 

آه... شو بدي احكيلكو تاحكيلو...
هول  ف��ي  عليه  سمير  اب��و  تعرف  ال��ذي  متعب  وأب��و 
سمير«،  »أب��و  لبيت  م��ج��اوراً  بيتاً  ال��ي��وم  يسكن  النكبة 
ويناقشان  يتسليان،  اآلخ���ر،  أحدهما  ي��زور  م��ا  وكثيراً 
لتسوية  وهناك  هنا  اجتماعات  عن  اخبار  من  سمعا  ما 
االمر، عن 242، عن التوطني، وعن أشياء أخرى. وعندما 
املُكّرر،  سمير«  »أب��و  ك��الم  م��ن  كعادته  متعب  أب��و  مي��لُّ 
»أبو سمير«! عندها  يا  يا لك من بخيل  باملذياع:  ُيذكره 

يضحكان، يضحكان بشدة، فيتمتم أبو سمير: 
- سأعود وأطفئه يوما ما، أو أوكل أحفادي باملهمة...
ويضحكان، يضحكان بشدة، بافواٍه سقطت أسنانها.
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أب��و رحمة ه��و كاتب ش��اب م��ن بلعني- رام  أن��س   *

الله، طالب سنة ثانية في جامعة بير زيت

الصحفي أنس أبو رحمة )بلعني/رام الله(
الفائز باملرتبة األولى في مضمار القصة الصحفية املكتوبة في جائزة العودة للعام 2008

عن العودة ومذياع أم سمير

مرة خبرني أبي قصة خبره إياها شخص كبير في السن. تتحدث القصة عن مذياع ترك مفتوحا في عكا ذات يوم بعد 
دخول الصهاينة اليها عام 48، فخروج الناس مذعورين من البلد، وبينهم – الناس اخلارجني- كانت ام سمير، املرأة التي 
نسيت املذياع مفتوحا،  وبينهم كان أيضا أبو سمير زوج املرأة التي نسيت املذياع مفتوحا. القصة لها تشعبات وتطورات 
الفلسطينية  اللجوء  جتربة  تصور  التي  القصص  مئات  مثل  مثلها  ذاكرتي،  في  بقيت  القصة  تلك  ولكن  هنا.  اذكرها  لن 
مائير  غولدا  ارادت��ه  ما  بذلك  متحدية  الفلسطيني،  بذاكرة  املختص  اجل��زء  في  عالقة  هناك  بقيت  الوطن،  من  والتهجير 
وغيرها من الساسة االسرائيليني: »سيموت االباء وينسى االبناء«. ال يا غولدا! لن ننسى، نحن صغار نعم، أجدادنا ماتوا 
نعم، فهذا امر حتمى، لكننا لن ننسى الن الكبار خبرونا تلك القصة، قصة الوطن الضائع الى حني،  قصة البحر الذي 

ينتظر ابناءه، والبيارة التي حتن الى فالحيها، قصة املفتاح واملذياع واملوال والدلعونا واخليول البيضاء. 
أبي خبره القصة شخص كبير وهو بدوره خبرني إياها وأنا سأخبرها ألبنائي عندما يأتون الى هذه الدنيا، هذا سر 
الناس  صنعها  التي  الشعبية  احلكاية  تفعله،  وما  احلكاية  عن  أحتدث  هنا  الفلسطينيني،  نحن  أدمغتنا  في  القصة  بقاء 
وتكلموا عنها وهي اخلارجة من قلب احلدث وبلسان صادق بسيط ال يعرف تزييف اللغة وال تنميقها، القصة هي سر 

الذاكرة.
العودة،   اللجوء وحتمية  الفلسطينية وجتربة  بالذاكرة  احد األشخاص يقرأ على مسمعي خبرا عن جائزة تختص 

اجلائزة ينظمها مركز بديل، وهي في ستة حقول، افالم وبوستر وقصة الخ.. حتمست للفكرة فكرت: أنا سمعت قصة من 
أبي، هو سمعها من احدهم اكبر منه سنا، وهذه فرصتي السمعها آلالف الناس الفلسطينيني وغير الفلسطينيني. وبالفعل 
كتبت القصة بلغتي اخلاصة وشاركت في املسابقة، وحلظي وحظ القصة “قصة املذياع” أنها فازت باملرتبة األولى في 
حقل القصة الصحفية املكتوبة، عندها تطمنت أن القصة سيقرأها ويسمعها آالف الناس وبهذا ستكون القصة حامية ولو 

بشكل صغير للقصة الكبرى قصة الفلسطيني املطرود الى حني.
نعم لقد فازت قصتي وشئ جميل ان يفوز االنسان، لكن فوزي االكبر كان عملي على كتابة شيء صغير في كتاب 
للثقافة  تهويد  مبشاريع  فشيئا  شيئا  ويذيبها  يطمسها  ان  دائما  العدوا  يحاول  التي  الذاكرة  تلك  الفلسطينية،  الذاكرة 

وغسيل لالدمغة وما الى ذلك.
القصة واحلكاية شيء مهم للبقاء .

اآلن وبعد أن تقرأوا سطوري هذه ابحثوا عن رجل او إمرأة يحفظ قصة أو قصص عن قصتكم الكبرى واسمعوا...
واكتبوا كي حتيا الذاكرة ...

ويعود الوطن...

القصة الصحفية الفائزة باملرتبة األولى في جائزة العودة للقصص الصحفية املكتوبة للعام 2008

امِلذيــــــــــــــــاع
بقلم: أنس ابو رحمة*

النكبة في عامها الستني

النزوح في العام 1967 )أرشيف االونروا(
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كان  أن��ه  يكتشف  أن  اإلن��س��ان  نفس  على  الصعب  من 
أنه  يعتقد  أن  واألصعب  العكس.  يعتقد  وهو  خطأ،  على 
م��ا حدث  مُم��ّي��ز وه��و على العكس مت��ام��اً، وه��ذا  محظوظ 
الذكريات،  أبعد مدى من  إلى  أعود بذاكرتي  معي، عندما 
التي تراكمت  أبعد شيء في سراديبها  أتذّكر  أن  وأحاول 
إلى  ب��ال��وص��ول  إال  أف��ل��ح  ال  وأي���ام���اً،  سنني  بعضها  ف��وق 
سرداب اليوم األول من املدرسة، وأنا تلميذة في املرحلة 
علينا  ت��وّزع  واملعلمة  فرحاً  يتراقص  قلبي  ك��ان  الُدنيا. 
صغيرٍة  كأصص  جالسات  ونحن  والكتب،  القرطاسية 
من الُفّل األبيض، على مقاعدنا اخلشبية املُتهالكة، والتي 
أو شظايا خشبية رفيعة جداً،  تبرز من حوافها مسامير 
أو جترح  ب��األزرق واألبيض،  املُخّطط  املريول  ُك��ّم  مت��ّزق 

إصبعاً صغيراً. 
الدفاتر  وأتسلّم  ال��ّدور،  يصلني  أن  بلهفٍة  أنتظر  كنت 
ُخصوصاً  بالّدفاتر،  كثيراً  أسعُد  ُكنت  والكتب،  واألق��الم 
للخضرة،  امل��ائ��ل  األزرق  وال��ل��ون  املُ��م��ّي��زة  ال��رائ��ح��ة  ذات 
وال��ت��ي حتمل ف��ي أع��اله��ا ش��ع��ار األون�����روا. ك��ان الشعار 
أن أتسلّم  أكثر، وما  الّدفتر ال  ُيزّين  فّنياً  في نظري رسماً 
بشغٍف  أب��دأ  حّتى  والكتب،  واألق��الم  الدفاتر  من  نصيبي 
الذي ميّر في  الدراسي األول،  اليوم  انتهاء  آخر، بانتظار 
رصد البيانات في سجل املُعلّمة الذي يحمل نفس الّشعار 
حسب  ب��ال��ّدور  تلميذٍة  ك��ّل  املعلمة  ت��س��أل  ك��ان��ت  أي��ض��اً. 
واإلجابة  مواطنة؟  أم  الجئة  لألسماء:  األبجدي  الترتيب 
التلميذة  طبعاً من اجلميع ما عدا تلميذة واح��دة: الجئة. 
الوحيدة كانت تُرّد بلهجٍة تختلف عن لهجاتنا: مواطنة! 
فتدور رقابنا الصغيرة نحوها في حلظٍة واحدٍة، وكأنها 
تلميذ ُضبط متلّبساً في مدرسة بنات، أو كأّنها كائٌن هبط 
بالفخر  نحوها  نشعر  كّنا  السماء،  من  ُمخّطط  مب��ري��وٍل 
واالستعالء، ولم نكن نعرف احلقيقة املعكوسة، أّنها بنت 
املدينة، ونحن عليها ُدخالء، العلم هذا جاء ُمتأّخراً، بعد 

سنوات رافقتنا فيه هذه التلميذة من صفٍّ إلى صف.
أم��ي حملي  ف��رح��ًة وأع���رض على  البيت  إل��ى  وأع���ود 
الثمني، وأنا أعتقد أن حملي هذا جائزة وهدية سوف تبقى 
معي طوال العام، ولكن في اليوم التالي تفاجئنا املعلمة 

للحساب،  دفتران  العربية،  للغة  دفاتر  ثالثة  بطلباتها، 
النهاية  وف��ي  أع���ّد،  وأن���ا  ت��ع��ّد  للعلوم ووو وه��ي  ودف��ت��ر 
أكتشف أن الدفاتر التي تسلّمتها باألمس، والتي جعلتني 
أثناء مروري ببيت جارتي الصغيرة، ال أنسى أن أخرج 
لها لساني، وأبسط أحّد كّفي وأكّور اآلخر، وأجعله يدور 
من  عالمة  وه��ذه  دائ���رة،  شكل  على  املبسوط  الكّف  ف��وق 
عالمات الكيد النسائي الطفولي الذي لم أستخدمه ثانيًة، 
وسوف  القائمة،  ه��ذه  تكفي  لن  الدفاتر  ه��ذه  أن  أكتشف 
أزيد عليها دفاتر أخرى يشتريها أبي من املكتبة. وأعّزي 
نفسي أن هناك بحوزتي دستًة من أقالم الرصاص وعلبة 
ألوان. وأكتشف في احلصة األولى أن األقالم ذات اللون 
األزرق الغامق، هي أقالم للمشاهدة والوضع على املقعد 
والدّس في احلقيبة ألني مبجرد محاولتي بريها باملبراة، 
تتكّسر تتكسر، وتقصر وتقصر حتى يصبح الواحد تلو 
اآلخر عقلة إصبع ال أكثر. ومتّر األيام األولى من املدرسة 
فائدتها  أن  أع��رف  علينا،  صغيرة  بطاقاٍت  توزيع  ويتّم 
إلى  احلصص  بني  القصيرة  الفسحة  خ��الل  التوّجه  هي 
وحّبِة  الطعام،  من  وجبٍة  لتناول  للمدرسة  مجاور  مبنى 
غامق،  ُب��ّن��يٌّ  س��ائ��ٌل  وب��داخ��ل��ه��ا  ش��ّف��اف،  ل���ون  ذات  دواٍء 
للذهاب  املوعد  وهذا  بحر.  جّلة  في  كسمكٍة  فيها  يترقرق 
بالنسبة  كان  األزرق،  باللون  املطلّي  الصغير  املبنى  إلى 
ل��ي ع��ق��اب��اً جعلني أك���ره امل��درس��ة ك��ث��ي��راً، ح��ني ن��دل��ف في 
أنفي الصغير  املكان، تهاجم  إلى  طابور تصحبنا املعلمة 
رغبًة في قيٍء صباحّي،  إالّ  بداخلي  ُتثير  ال  رائحة طعاٍم 
وأرى أمامي رجالً ضخماً متصّبب العرِق يقف إلى جواِر 
وميسك  املُقّززة،  الرائحة  هذه  منه  تتصاعد  ضخٍم  وع��اٍء 
مبغرفٍة ضخمٍة أيضاً، يحّرك بها الطعام، ويرفعها وبها 
القليل منه، ليسكبه في أوعيٍة بالستيكيٍة صغيرٍة، يبدو 
من  بإمياءٍة  وينادي  َعَجل،  على  ُتغسل  أّنها  مظهرها  من 
الطابور واحدًة  أن يتقّدم  رأسه، وزجٍر ال يرتفع صوته، 
واحدًة، لنأخذ الّطبق الصغير وننزوي في ركٍن من املكان 
الكراسي، ال  إلى عدد من  أو جلوٌس  لنأكل ونحن وق��وٌف 
تكفي الطابور الطويل. كانت زميالتي الصغيرات يلتهمن 
أطباقهّن وكأنهّن معتاداٌت على هذا الصنف في بيوتهّن، 

فيمألن  ال��ب��ي��وت،  تلك  ف��ي  عنه  ب��دي��الً  ك��أّن��ه��ّن ال يجدن  أو 
معدهّن الضامرة به، أما أنا فأحاول أن أوصل أّول ملعقٍة 
الّرجل  ألّن  مخنوقٌة،  دم��ع��ٌة  عيني  م��ن  فتطفر  فمي،  إل��ى 
الّضخم ينتهُرني بإشارٍة من يده املُغّمسة بالطعام: ُكلي، 
ُكلي.. يريدني أن أنتهي من طبقي بسرعة، فأضع ملعقًة 
م��ّرة ثانيًة  أرك��ان��ه، وأن��ظ��ر  ف��ي أح��د  ف��ي فمي وأحتجزها 
لي  وتشير  ُمشفقًة،  لي  تنظر  فأجدها  ُمعلّمتي،  عن  بحثاً 
بجواري،  اجلالسة  التلميذة  إلى  الطبق  أُم��ّرر  أن  إش��ارًة، 
خاطفٍة،  ب��س��رع��ٍة  أف��ع��ل  وب��ال��ف��ع��ل  طبقها،  أن��ه��ت  وال��ت��ي 
سوف  أّنها  نفسها  تصّدق  ال  مليٌء  طبٌق  أمامها  فيصبح 
خلفي  تاركًة  فأنهض  أن��ا  أّم��ا  جديد.  من  التهامه  في  تبدأ 
يدّس  أن  الّضخم  الرجل  الفارغ، وال ينسى  طبَق زميلتي 
في كّفي حّبة الدواء وُيحّذرني بسّبابته التي تقطر بقايا 
بالليل  إليك  وآت��ي  أع��رف  س��وف  ترميها،  أن  إّي��اك  طعام: 
وأنت نائمة وأخنقك بيدي، ويعتصر كّفه لتقطر املزيد من 
املرق، وأنسّل بدوري بقلب راجف من أمامه، وأنتظم في 
طابور العودة إلى املدرسة، أحاول عّدة مّراٍت االستعانَة 
بزمزمّية املاء التي أصحبها إلى املدرسة، أن أبتلع احلّبة 
فال أستطيع، أحاول على باب املبنى بعد أن أقذف من فمي 
الطعام الذي احتجزته، وأمتضمض للتخلّص من بقاياه، 
الليلية،  وأعاود احملاولة خوفاً من زيارة الرجل الّضخم 
وأنزوي في ركٍن بعيٍد وأحاول، ثّم ال ألبث أن أُقّرر إلقاء 
أُح��ّدث نفسي: من  وأنا  أحد،  يراها  أن  احلّبة بعيداً، دون 

أين سيعرف أنني لم أبتلعها؟!
الهدية والوجبة الغذائية رافقتاني لسنوات الدراسة 
املرحلة  نهاية  إل��ى  وصلت  حيث  االبتدائية،  املرحلة  في 
أح����اط بعاملي  ال����ذي  األزرق  ال��ل��ون  أع����رف س���ّر  وب����دأت 
في  ولكّنه  بدرجاٍت  يتدرج  الذي  األزرق  اللون  الصغير، 
األزرق  اللون  فاحتاً،  أو  داكناً  كان  س��واء  أزرق،  النهاية 
أطبق على شاشة العرض أمام عيني لسنوات، واملريول، 
ل��ون ط��الء امل��درس��ة، والدفاتر، األق��الم، ل��ون ط��الء املبنى 
أجيد  أصبحت  والتي  التعيسة،  الوجبة  لنا  ُي��ق��ّدم  ال��ذي 
الهروب منها بسهولة، سجُل املعلمة الطويل، الذي تعتبر 
لو أضاعتها ستفقد وظيفتها،  ث��روًة  إبطها  وج��وده حتت 

فتراٍت  على  امل��درس��ة  إل��ى  تفد  ال��ت��ي  الصغيرة  ال��س��ي��ارة 
غير  وسكوٌن  وج��وٌم  أيضاً،  فتراٍت  على  املدرسة  ويسود 
والتي  الطير،  التلميذات  رؤوس  على  وك��أّن  معهودين، 
وخاصة  ال��ه��ن��دام،  حسنو  ون��س��وٌة  رج���اٌل  منها  ي��ت��رّج��ل 
في  أراه���ّن  ال��ل��وات��ي  النساء  ع��ن  كثيراً  يختلفن  ال��ن��س��وة، 
كنت  وال��ت��ي  املعلمة،  أم��ي  ع��ن  وحتى  للمدرسة،  طريقي 
أعتبرها مختلفًة مبالبسها النظيفة املهندمة، ولكن هؤالء 
النسوة يختلفن فهن مكشوفات الرؤوس أكثر مما ينبغي، 
وثيابهن قصيرة حيث تبرز ركبهّن، وأحياناً أعلى الركبة، 
من  ترجلهّن  وك���أّن  ب��ذل��ك،  تصريحاً  يحمل  م��ن  ب��ص��ورة 
السيارة املُخّططة باللون األبيض واألزرق، يعطيهن ذلك 

التصريح.
مساٍء  ف��ي  ن���ادرٍة  بجلسٍة  املتأخرة  احلقيقة  وج���اءت 
ف��ي إحدى  ش��ت��وٍي م��ع أب��ي، ال��ذي ه��و أص��الً يعمل ُمعلماً 
كلمة  معنى  ع��ن  وإخ��وت��ي  ليحّدثني  األون�����روا،  م���دارس 
الصغير احلالم، واصطدم بجدراٍن  »الجئة«. ودار عقلي 
على  دخيلًة  وأعتبر  الجئة،  أنا  شرخاً،  به  أحدثت  صلبٍة 
بجفاف  عاملناها  التي  وزميلتي  الصغيرة،  املدينة  هذه 
أو  دخيلة  أو  ضيفة  وأن���ا  وصاحبتها،  املدينة  بنت  ه��ي 
متطّفلة أو زائرة، أو أّي ُمسّمى آخر عليها، أين هي ألعتذر 
م��ن��ه��ا؟! وال��دف��ات��ر واألق����الم ليست ه��دي��ًة ب��ل ه��ي صدقة 
وهبة ومواساة من العالم الذي شاهد مأساة جلوء جّدي 
التي ال  وأب��ي ول��م يفعل شيئاً س��وى تقدمي ه��ذه الصدقة 
في  هي  املقيتة  اليومية  والوجبة  ال��دراس��ي،  للعام  تكفي 
الذي يتصّدق على جلوئي، وسيلة لتغذيتي  العالم  نظر 
ال��دواء التي اّتضح  واحلرص على منّوي، ألكبر مع حّبة 
لي متأخراً أنها فيتامينات، وأصبح الجئًة كبيرة، كبيرة.. 
وفود  هم  الغريب،  بحملها  للمدرسة  ال��واف��دة  والسيارة 
من  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  ح��ال  على  لالطمئنان  ت��أت��ي  أجنبية 

الالجئني الفلسطينيني.
ما أصعب احلقائق التي تنكشف متأخراً، والتي تستمر 
املرحلة  في  وأصبحت  كبرت  حياته،  ط��وال  اإلنسان  مع 
الثانوية. وأنا في الّسجل الجئة، ولكن بدون معونات وال 
وجبات، وتخّرجت وتزّوجت وحملت، وصحبتني حماتي 
الشعار  وحتمل  األزرق،  باللون  مطليٍة  طبّيٍة  عيادٍة  إلى 
أك��ره��ه. وس��ّج��ل��ت مم��رض��ٌة اس��م��ي واسم  ال���ذي أصبحت 
تؤّكد  وهي  ذراع��ي،  في  مؤملٍة  بحقنٍة  ووخزتني  زوج��ي، 
واملعونات  القادمة،  التطعيمات  تنسى  أال  حماتي  على 
الغذائية التي سوف نتسلّمها خالل فترة احلمل، وللطفل 
حني يولد، حتى بلوغه العامني، نفس القّصة تتكّرر معي 
ومع أطفالي.. ابنتي الجئة، وابني الجئ، واملعونات التي 
ثراء  رغ��م  بيتنا  إل��ى  تصل  أصبحت  امل��درس��ة  في  تقدم  ال 
بها  وتفرح  يوماً،  يرفضها  أن  يحاول  لم  وال��ذي  زوج��ي، 
البخيلة واحلريصة على ثروتها وكأّنها ستعّمر  حماتي 
دهراً. أحمد الله أن أطفالي ال يتلّقون دفاتر وال أقالماً وال 
مبدارس  التحقوا  أنهم  رغ��م  امل��درس��ة،  في  تعيسًة  وجبًة 
األونروا، ويسألونني في بداية كل عاٍم دراسٍي: ماذا نقول 
للمعلم واملعلمة حني يشرع في تفريغ بياناتنا في السجل 
أم��ام عيني  ال��ذي مي��ّر  وأق��ول وشريط ذكرياتي  األزرق؟ 

أزرق بدرجات متفاوتة، قل: الجئ، قولي: الجئة.
����������������������������������������������������������������������������������������������������

فلسطيني  وصحفي  شاعر  هو  جاموس  أب��و  احلكيم  *عبد 

حاصل  نابلس.  ق��ض��اء  ج��وري��ش  ق��ري��ة  ف��ي   1966 مواليد  م��ن 
ويشغل  اخل��ل��ي��ل،  جامعة  م��ن  عربية  لغة  ب��ك��ال��وري��وس  على 
منصب مدير دائرة اإلعالم التربوي في وزارة التربية والتعليم 
صدر  اجل��دي��دة«.  »احلياة  جريدة  في  صحفي  ومحرر  العالي، 
مركز  ع��ن  شعرية،  )مجموعة  راع��ف��ة«  سماء  ف��ي  »ف��راش��ة  ل��ه: 
أوغاريت الثقافي/ رام الله، 2001(؛ »زناد اخلصر« )مجموعة 
الله،  رام  االستراتيجية،  الدراسات  مركز  عن  صدرت  شعرية، 
2005(. وهو حاصل على جائزة دار ناجي نعمان لإلبداع في 
بيروت للعام 2007. جدير بالتنويه أن قصة سر اللون األزرق 

ُكتبت على لسان بنت »أنثى«. 

القصة الصحفية الفائزة باملرتبة الثانية في جائزة العودة للقصص الصحفية املكتوبة للعام 2008

ســـّر اللــــون األزرق
بقلم: عبــد احلكيــم أبــو جامـــوس*

النكبة في عامها الستني

مخيم طولكرم )تصوير أن باك/بديل(
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في  تعيش  التي  سالمة  فاطمة  احلاجة  تصدق  لم 
الذي  اخلبر  تسمع  وهي  أذنيها  األردن  شمال  الزرقاء 
»لم  على  وزوجها  ابنتها  فحصول  ط��وي��الً..  انتظرته 
الشمل« أخيراً بعد انتظار طال أكثر من 13 سنة كان 
حلماً يومياً بعيد املنال، حيث استعادت مبوجبه االبنة 
الستة  أبناءهما  وبالتالي  الله  عبد  وزوجها  صبحية 
القانوني  وضعهم  ويستعيدون  املواطنة،  في  حقهم 

في الضفة الغربية.
منذ اندالع انتفاضة األقصى في 29 أيلول 2000، 
لم  مب��وض��وع  املتعلقة  اإلج�����راءات  جميع  جتميد  مت 
شمل العائالت. وما زالت السلطة الفلسطينية تستلم 
االحتالل  سلطات  ولكن  املواطنني  من  جديدة  طلبات 
ت��ع��ال��ج هذه  امل��ل��ف ال  ب��ه��ذا  ال��ت��ي تتحكم  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
الطلبات وتستمر بعرقلتها وال تصادق على الطلبات 

املوجودة بحوزتها إال في احلاالت الشاذة.
اآلالف  بعشرات  قذفت  اإلسرائيلية  السياسة  هذه 
من الفلسطينيني سكان األراضي احملتلة املتزوجني من 
غير املقيمني فيها إلى وضع ال يحسدون عليه. فطبقاً 
للسياسة اإلسرائيلية يتوجب على الزوجني أن يقدما 
طلباً لتوحيد العائلة )طلب لم الشمل( لكي يتمكنا من 
العيش في األراضي احملتلة. وطوال السنوات منحت 
القليل من التصاريح لتوحيد العائالت  إسرائيل فقط 
اإلسرائيلية  السياسة  ه��ذه  مجهولة،  ملعايير  ووف��ق��اً 
الوحيدة  الطريقة  اتخاذ  على  العائالت  جتبر  الظاملة 
ل��ل��ع��ي��ش م��ع��ا وه����ي ال��ه��ج��رة م���ن األراض������ي احملتلة 
له  نّظر  طاملا  ال��ذي  الطوعي  الترانسفير  يشبه  فيما 

سياسيون وأكادمييون إسرائيليون.
في  الفلسطينيني  بحق  االعتراف  إسرائيل  ترفض 
وتعتبر  ب��ل  احملتلة،  األراض���ي  ف��ي  عائالتهم  توحيد 
امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب ت��وح��ي��د ال��ع��ائ��ل��ة )ل���م الشمل( 
سياسية  اعتبارات  من  املوقف  هذا  وينبع  منها.  كرماً 
األراض��ي  ف��ي  ال��دمي��وغ��راف��ي  املبنى  تغيير  إل��ى  تهدف 
احملتلة، بواسطة وضع سد أمام قدوم وعودة األزواج 
هجرة  وتشجيع  احملتلة  األراض���ي  إل��ى  الفلسطينيني 

العائالت الفلسطينية املفرقة إلى دول أخرى.
زيارات  حتظر  إسرائيل  ف��إن  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة 
األقارب للفلسطينيني في املناطق الفلسطينية )كما هو 
االنتفاضة  بداية  منذ  ق��ّدم  وقد  فاطمة(،  احلاجة  حال 
العائالت  شمل  للّم  طلب   120000 من  أكثر  الثانية 
معاجلة  إسرائيل  ورفضت  الفلسطينية،  املناطق  في 
متت  فقط  م��ع��دودة  ح���االت  باستثناء  الطلبات،  ه��ذه 
إنسانية  “حاالت  أنها  على  لتعريفها  نظراً  معاجلتها 

خاصة”.
حياة  واق��ع  خلق  الطلبات  ه��ذه  معاجلة  وجتميد 
جديد شديد القساوة لعشرات اآلالف من الفلسطينيني، 
سقف  حت��ت  معاً  العيش  ال��زوج��ان  يستطيع  ال  حيث 
واحد؛ ويضطر األوالد أن يكبروا بدون أحد الوالدين، 
إضافة إلى أن سكان املناطق الفلسطينية الذين لم يتم 
اخلارج،  إلى  املغادرة  من  ميتنعون  مكانتهم  تعريف 
حتى عندما يحتاجون للعالج الطبي، خوفاً من منعهم 
من العودة للبالد، حيث عشرات اآلالف منهم يسكنون 
ترتيب  يستطيعون  وال  الفلسطينية  امل��ن��اط��ق  ف��ي 

مكانتهم وخطر الطرد من البالد يخيم على رؤوسهم.

مت���س س��ي��اس��ة جت��م��ي��د ل���م ال��ش��م��ل إل���ى ح���د كبير 
ما  ضمن  م��ن  وتنتهك  الفلسطيني  اإلن��س��ان  بحقوق 
الزواج وممارسة حياة  في  الفلسطينيني  تنتهكه حق 
عائلية  حياة  بالعيش  احل��ق  م��ن  واحل��رم��ان  عائلية، 
االقتصادي  االجتماعي،  بالوضع  كبير  بشكل  ميس 
استمرار  مع  يتعاظم  امل��ّس  ه��ذا  للعائالت،  والنفسي 

هذه السياسة.
اإلس���رائ���ي���ل���ي املختص  ب��ت��س��ي��ل��م  م���رك���ز   وي��ش��ي��ر 
أن  إل��ى  احملتلة  األراض��ي  في  اإلنسان  حقوق  بقضايا 
نابعة  التجميد  سياسة  أن  من  خطير  تخوف  “هناك 
متنع  السياسة  هذه  ومرفوضة،  بعيدة  اعتبارات  عن 
الفلسطينية  امل��ن��اط��ق  داخ���ل  إل��ى  ال��ع��ودة  ت��ام  بشكل 
البالد  خارج  إلى  الهجرة  على  الضفة  سكان  وتشجع 
الوقت،  نفس  في  عائالتهم.  أبناء  مع  شملهم  ليلتئم 
للمستوطنني  املراقبة  غير  بالهجرة  إسرائيل  تسمح 
ويؤكد  اإلسرائيليني إلى داخل املناطق الفلسطينية”. 
بتسيلم أن هذه السياسة: “تشكل متييزاً عنصرياً يجب 
اجتثاثه من اجلذور، إضافة إلى ذلك، هناك تخوف من 
أن إسرائيل تستخدم سياسة التجميد كورقة مساومة 
في وجه السلطة الفلسطينية في مفاوضات مستقبلية 

محتملة”.
ومتتاز سياسة التجميد بالتعسف، حيث إن معظم 
االلتماسات التي قّدمت إلى محكمة العدل العليا حول 
هذه القضية لم يتم حسمها قضائياً، بعد تراجع إسرائيل 
عن رفضها إصدار تصاريح زيارة املناطق الفلسطينية 
عدم  على  ت��دل  احلقيقة  ه��ذه  إن  االل��ت��م��اس��ات.  ملقدمي 
التصريح،  منح  لرفضها  أص���اًل  أمنية  ح��اج��ة  وج���ود 
الشكوك  تثير  ال��ق��س��ري��ة  وطبيعته  التجميد  ووق���ت 
جماعية  ع��ق��اب  كوسيلة  اس��ت��خ��دام��ه  ه��و  ال��ه��دف  ب���أن 
احملتلة  الفلسطينية  األراض���ي  ف��ي  الفلسطينيني  ض��د 
بسبب مواجهتهم إلسرائيل في إطار االنتفاضة، حيث 
تشترط  إسرائيل وقف االنتفاضة الفلسطينية من أجل 
جتديد معاجلتها لطلبات لّم الشمل، ما يجعل املمارسة 
اإلسرائيلية نوعاً من العقاب اجلماعي احملظور قطعاً 

حسب تعليمات القانون اإلنساني الدولي.

صرفة  مدنية  مسألة  العائالت  شمل  ل��م  إن  حيث 
لتتوالها  الفلسطينية  ال��س��ل��ط��ة  إل���ى  تنقل  أن  ي��ج��ب 
املوضوع  عن  يدها  ترفع  أن  إسرائيل  وعلى  بأكملها 
قانونية  دوائ���ر  وتشير  أوس��ل��و.  ات��ف��اق��ات  نصت  كما 
العائالت  شمل  لم  اجل  من  أنه  إلى  باملوضوع  مهتمة 
العائلة  ب��أف��راد  االع��ت��راف  يجب  احملتلة  األراض���ي  في 
امل��ص��غ��رة ل��س��ك��ان األراض����ي احمل��ت��ل��ة وأف����راد العائلة 
املوسعة. والتصنيف في هذا اإلطار يجب أن يحدد عن 
تعكس  وواض��ح��ة  موحدة  موضوعية  معايير  طريق 
الواقع االجتماعي لبنية العائلة في األراضي احملتلة، 
العائلة وترتيب  ويتوجب تنفيذ اإلج��راءات للم شمل 
تشمل  سليمة  إداري���ة  لنظم  طبقا  العائلية  ال��زي��ارات 
إصدار  الطلبات،  على  سريعة  ردود  معلنة،  إج��راءات 
املأل،  على  ومعلنة  واض��ح��ة  معايير  حسب  ق����رارات 
وإعطاء تفسيرات للرد وإتباع إجراءات استئناف في 

حال رفض الطلبات.
وزوجته  زلطة  أبو  الله  عبد  قصة  إلى  وبالعودة 
عاما  عشرين  من  أكثر  إلى  تعود  القصة  فان  صبحية 
عندما ابعد عن وطنه بفعل قرارات االحتالل اجلائرة 
وجرد من حقه كمواطن في بلده وقريته إذنا / قضاء 

اخلليل التي عاش فيها معظم حياته.
وع���اش ف��ت��رة اإلب��ع��اد ف��ي األردن حيث ت���زوج من 
ابنة خالته صبحية وأجنبا أربع بنات وصبيني. وعام 
الوطن مبوجب تصريح زيارة مؤقت  إلى  1995 عاد 
وحلقت به زوجته مع أطفاله بعد عام من ذلك مبوجب 
تصاريح أيضاً، ليبقوا هناك منضمني إلى أكثر من مائة 
ألف فلسطيني اعتبروا مخالفني، واعتبر وجودهم في 

وطنهم غير شرعي من قبل سلطة االحتالل.
العائدة  العائلة  وضع  هذا  القانوني  غير  التواجد 
في حصار فوق احلصار، فعدم وجود “بطاقة الهوية” 
التي تتبع املنطقة  البلدة  العائلة في  يعني أن تسجن 
سبل  تضييق  وبالتالي  أوسلو  تقسيمات  حسب  )ج( 
اخلوف  ذل��ك  من  وأكثر  العمل  من  واحل��رم��ان  العيش 
يعني  ما  االحتالل  حواجز  أحد  بيد  الوقوع  من  الدائم 

اإلبعاد الفوري.

ابنتها منذ 12 سنة وجميع  احلاجة فاطمة لم تر 
األقل.  لم يروها منذ 10 سنوات على  أشقاء صبحية 
فلم  وأت��راح��ه��ا،  العائلة  أف���راح  ع��ن  صبحية  وغ��اب��ت 
التي  األخ��ي��رة  حلظاته  ف��ي  وال��ده��ا  وداع  م��ن  تتمكن 
شقيقتيها  زف��اف  حتضر  ول��م  باسمها  ي��ن��ادي  أنفقها 
أهلها  ي��ش��ارك��ه��ا  أن  م��ن  ح��رم��ت  ك��م��ا  شقيقها،  واب���ن 

فرحتها بزواج بناتها.
وع��ن��دم��ا ج����اء االت���ص���ال ال��ل��ي��ل��ي ق��وب��ل باخلوف 
سماع  اعتادت  لعائلة  املخيف  توقيته  بسبب  والقلق 
التمكن  دون  الوطن  في  ميوتون  الذين  األحبة  أخبار 
املرة وكعادة  كان مختلفا هذه  األمر  لكن  من وداعهم. 
فيه  اختلط  طويل  ببكاء  اخلبر  استقبل  الفلسطينيني 
العائلة  شمل  يلتئم  أن  باألمل  التصديق  بعدم  الفرح 
لزيارة  وأوالدهما  الله  وعبد  صبحية  بحضور  قريبا 
األهل قريباً بعد استكمال املعامالت الرسمية السترداد 

“بطاقات الهوية”.
اخلبر املفرح تطاير من إذنا إلى الزرقاء وإلى عمان 
عائلتيهما،  مع  وخالتها  صبحية  شقيقة  تعيش  حيث 
األخت  األردن حيث تسكن  ارب���د ش��م��ال  إل��ى  ث��م  وم��ن 
إل��ى دمشق  ث��م   م��ع زوج��ه��ا وم��ن  الصغرى لصبحيه 
حيث تعيش األخت األخرى نايفة مع زوجها وأوالدها، 
وأخيراً إلى درعا مكان إقامة السيدة فاطمة شقيقة عبد 

الله وابنة خالة صبحية في آن معاً.
عندما رن جرس الهاتف في منزل نايفة في الساعة 
الفعل  رد  ك��ان  الليل  منتصف  بعد  والنصف  ال��واح��دة 
كان  جديد  من  ولكن  يستر”،  “الله  قول  هو  الطبيعي 
البكاء سيد املوقف مختلطاً مرة أخرى باألمل والتفاؤل 
والفرح مع التسمر أمام شريط األخبار على تلفزيون 
فلسطني وهو ينشر أسماء احملظوظني مرة تلو األخرى 
ثم الهروع إلى االنترنت للتأكد من خبر طال انتظاره 

حتى صار صعب التصديق فعالً.
صبحية  رؤي��ة  كان  فاطمة  احلاجة  أمنيات  أقصى 
الذين كبروا وصاروا شباباً وتزوجوا دون  وأطفالها 
أن تتمكن من املشاركة في أفراحهم. وكانت تردد - هي 
احملرومة من إمكانية احلصول على تصريح زيارة- 

إنها مستعدة لدفع كل ما متلك مقابل هذه الزيارة.
الشمل  فلم  معاكس  ب��اجت��اه  لكن  حتققت  األمنية 
يعني أن احلاجة فاطمة لن تتمكن حتى اآلن من معانقة 
بالتأكيد  ولكنها  إذن���ا  ف��ي  متلكه  ال���ذي  ال��زي��ت��ون  ك��رم 
الذي  زوجها  منزل  في  صبحية  استقبال  من  ستتمكن 

فارق الدنيا دون أن تتمكن ابنته من وداعه.
الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  اآلالف  مئات  ويبقى 
ينتظرون حتقق احللم وااللتقاء باألهل، األبناء واآلباء 
يوما  يتحقق  فهل  ال��وط��ن  أرض  ومعانقة  واألم��ه��ات 
احلاجة  حلم  حتقق  كما  بالعودة  كامل  شعب  حلم  ما 

فاطمة سالمة؟ 
����������������������������������������������������������������������������������������������������

في  فلسطيني  وباحث  صحفي  هو  جابر  مصطفى  *أحمد 

عمان  مواليد  وم��ن  س��وري��ا،  في  يقيم  االجتماعي  النفس  علم 
»اليهود  منها:  امل��ن��ش��ورة  امل��ؤل��ف��ات  م��ن  ع��دد  ل��ه   .1969 ع��ام 
)مركز  واجل����الد«  الضحية  اس��رائ��ي��ل-ج��دل  ف��ي  ال��ش��رق��ي��ون 
العنف  »ض��د  2002(؛  االستراتيجية،  ل��ل��دراس��ات  االم����ارات 
والتمييز: بيان من أجل املرأة« )دار كنعان للدراسات والنشر 
ومؤسسة عيبال، 2005(؛ »الالجئون الفلسطينيون الشباب 
للدراسات  ك��ن��ع��ان  )دار  )احل��اج��ات-ال��ه��وي��ة-امل��ش��ارك��ة(« 

والنشر، 2006(. 

القصة الصحفية الفائزة باملرتبة الثالثة في جائزة العودة للقصص الصحفية املكتوبة للعام 2008

لم الشمـــل والنــوم علــى حلــم العـــودة
بقلم: أحمــد جابــــر*

النكبة في عامها الستني

)أرشيف االنروا(
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مبرور ستني عاماً على النكبة الفلسطينية يجدد بديل/ 
والالجئني  امل��واط��ن��ة  ح��ق��وق  مل��ص��ادر  الفلسطيني  امل��رك��ز 
عنوان:  حتت  الصيفي  مخيمه  التوالي  على  الثالثة  وللمرة 
»مخيم أجيال العودة الثالث«.  يعتبر مخيم أجيال العودة 
الناشئة في مجال حقوق  جزءا من برنامج تنمية وتدريب 
الالجئني الذي أطلقه بديل قبل نحو ثالث سنوات. وقد مت، 
الفاعلة  وامل��راك��ز  املؤسسات  ضم  بديل  عقده  لقاء  اث��ر  على 
املناطق  مختلف  م��ن  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  أوس����اط  ف��ي 
جدد  مؤسسات  وضم  جتديد  أيضا،  والشتات  الفلسطينية 
لهذا  البرنامج  ويضم  هذا   .2009-2008 لعامي  للبرنامج 
العام املؤسسات التالية: مركز ثقافة الطفل/ مخيم الفوار، 
مركز الجئ/ مخيم عايدة، مركز أطفال الدوحة/ الدوحة، 
مركز يافا الثقافي/ مخيم بالطة، مركز الشباب االجتماعي/ 
مخيم عقبة جبر، مركز الشباب االجتماعي/ مخيم الفارعة، 
الشباب  مركز  اجللزون،  مخيم  االجتماعي/  الشباب  مركز 
الفلسطيني/  الطفل  مركز  شمس،  نور  مخيم  االجتماعي/ 
مخيم شعفاط، جمعية كي ال ننسى/ مخيم جنني، جمعية 
املهجرين/  جمعية  النصيرات،  مخيم  النصيرات/  منتدى 
قام بديل بتقدمي  الناصرة، مجموعة عائدون/ سوريا وقد 

اخلطة املنهجية املنوي تطبيقها للعامي القادمني.
اع��ت��م��اد م��ا عمل ب��ه خالل  ال��ن��ظ��ري، مت  امل��س��ت��وى  فعلى 
فصول  أربعة  إلى  البرنامج  تقسيم  مت  حيث  املاضي  العام 
الفصل األول: فلسطني واللجوء؛  متسلسلة ومترابطة هي: 
الثاني: األوضاع احلالية لالجئني  الفصل  خلفية تاريخية، 
الالجئون  ال���ث���ال���ث:  ال��ف��ص��ل  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني،  وامل��ه��ج��ري��ن 
الفصل  واحل���ل���ول،  احل��ق��وق  الفلسطينيون؛  وامل��ه��ج��رون 

الرابع: كيف نحمي حقوقنا؟
 أم���ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي، ف��ق��د وض���ع ب��دي��ل مع 
جزئيني:  إل��ى  ينقسم  عمليا  برنامجا  املشاركة  املؤسسات 
العامة واملركزية، وهي األنشطة  األول يتمثل في األنشطة 
املوحدة التي تشارك فيها كل املؤسسات الشريكة، والثاني 
كل  تطبقها  ال��ت��ي  احمللية  وامل���ب���ادرات  األن��ش��ط��ة  ف��ي  يتمثل 
األطفال  وإبداعات  قدراتها  الى  باالستناد  منفردة  مؤسسة 
املشاركني. ويولى بديل أهمية خاصة للجانب التطبيقي من 
ثقافة  تعزز  وفعاليات  أنشطة  تطبيق  عبر  وذلك  البرنامج 
العودة والتمسك باحلقوق لدى األجيال الناشئة.  ضمن هذا 
السياق جاءت املشاركة في فعالية املسيرة املركزية إلحياء 
مميزة  ال��ل��ه  رام  ف��ي  الفلسطينية  للنكبة  الستني  ال��ذك��رى 
يكتف  لم  حيث  العامة؛  املركزية  األنشطة  اب��رز  باعتبارها 
يبلغ عددهم 300  البرنامج والذين  املشاركون في  األطفال 
مشارك/ة مبجرد املشاركة، بل قاموا بدعوة اقرأنهم وذويهم 
احلضور  مشهد  أع���اد  مم��ا  ال��ذك��رى  إح��ي��اء  ف��ي  ملشاركتهم 
جتسد  والذي  الفلسطيني  الشارع  الى  الواسع  اجلماهيري 
شوارع  م��ألت  غفيرة  ب��أع��داد  باملسيرة  املشاركة  حجم  في 
املشاركون  االطفال  ذلك، لعب  الله. والى جانب  رام  وأزق��ة 
املدينة رافعني يافطات  دورا فاعال في املسيرة حيث جالوا 
ال��دي��ار األص��ل��ي��ة، وترفض  ال��ى  ب��ال��ع��ودة  ت��ؤك��د على حقهم 
التفريط به، وجتدد عهد النضال حتى حتقيقه، وتدعو كل 
األطراف إلى التيقن من أن تطبيق القرارين )194( و )237( 

هو الطريق الوحيد املؤدي إلى السالم العادل والدائم. 
املخيم الصيفي هو احد األنشطة املركزية العامة املقررة 
ضمن برنامج تنمية الناشئة، حيث يعقده بديل حتت اسم 
أجيال العودة. وعلى الرغم من تأخر بديل في تنظيم املخيم 
لهذا العام بسبب التزامه ببرنامج فعاليات الذكرى الستني 
للنكبة؛ إال أن بديل أصر على عقد مخيم أجيال العودة الثالث 
مئة  يقارب  ما  عليه  اشرف  وقد  السابقة.  السنوات  في  كما 
املخيم  على  لإلشراف  جهودهم  بتنسيق  بديل  قام  متطوع 
بني  ما  الواقعة  بالفترة  متتالية  أي��ام  خمسة  مل��دة  وإدارت���ه 
10- 14 آب 2008، حيث جتمع املشاركون بالبرنامج من 
الزيتونة  الفلسطينية مبنتجع  املواقع والتجمعات  مختلف 

السياحي. 

ملجلس إدارة مركز بديل كلمة...
عفيف  السيد  قدم  الصيفي  للمخيم  االفتتاح  حفل  وفي 

ترحيبية  كلمة  بديل  مركز  إدارة  مجلس  رئيس  غطاشة 
امل��ش��ارك��ة واملتطوعني  ب��امل��ؤس��س��ات  ب��دي��ل  م��رك��ز  ب��اس��م 
املخيم  ه��ذا  أن  ذك��ر  إذ  املخيم،  ه��ذا  إق��ام��ة  على  والعاملني 
تنمية  اج��ل  من  بديل  مركز  يقيمه  ال��ذي  الثالث  املخيم  هو 
الناشئة. كما وشدد على أهمية هذا املخيم في إستراتيجية 
الناشئ  اجليل  ق��درات  تنمية  إلى  يهدف  ألنه  وذل��ك  املركز 
وتعزيز انتمائه وترسيخ ثقافة العودة وحقوق اإلنسان، 
تعميمها  يتم  وقيم  ومبادئ  مفاهيم  اكتساب  على  والعمل 
في املجتمع فكرا وممارسة. كما وبني أيضا على أن مرور 
يولي  ب��دي��ل  يجعل  الفلسطينية  النكبة  على  ع��ام��ا  ستني 
أهمية خاصة للمخيم من خالل األنشطة والفعاليات. وقد 
متنى السيد غطاشة على الناشئة بعد انتهاء هذا املخيم أن 
ينقلوا هذه املبادئ واملفاهيم والقيم إلى أقرانهم في جميع 

أماكن تواجدهم.
ومن ناحية ثانية، نعى السيد غطاشة شاعر فلسطني 
الكلمة والتمسك  قوة  ملا ميثله من  الكبير محمود درويش 
»أن  غ��ط��اش��ة:  ق��ال  حيث  الثابتة  الفلسطينية  ب��احل��ق��وق 
كلمته  وفي  كتاباته«.  في  كانت  الفلسطيني  الشعب  روح 

أهمية  على  ليشدد  غطاشة  السيد  عاد  املشاركني  لألطفال 
دورهم في ممارسة ثقافة العودة من خالل توعية أقرانهم 
ب��ح��ق ال���ع���ودة وض�����رورة ال��ت��م��س��ك ب��ه وال���دف���اع ع��ن��ه في 
املستقبل أينما تواجدوا وفي جميع املواقع وشتى ميادين 
في  أطفالنا  متكن  عدم  أن  غطاشة  السيد  بني  وقد  احلياة. 
الشتات وغزة احملاصرة من املشاركة في املخيم هذا العام 
دون  يحول  ل��ن  وإج��راءات��ه  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  بسبب 
إشراكهم  على  القادمة  السنوات  في  العمل  بديل  مواصلة 
وحدة  تكريس  أي  بديل  رسالة  صميم  من  يعتبر  ذلك  الن 
الشعب الفلسطيني وقضيته في كل مواقعه في فلسطيني 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل���ن���اف���ي. وف���ي ن��ه��اي��ة ك��ل��م��ت��ه ش��ك��ر جميع 
واجلهات  املؤسسات  و  املخيم  على  واملشرفني  املخططني 
الداعمة إلقامة هذا املخيم وتنمى للمشاركني إقامة ممتازة 

يتحقق من خاللها أهداف املخيم املرجوة.

املشرفون على املخيم يتحدثون حول املخيم وأهدافه
مخيم أج��ي��ال ال��ع��ودة ال��ث��ال��ث ه��و ب��رن��ام��ج ي��أت��ي، من 

ضمن أشياء أخرى، للتأكيد واإلصرار على وحدة الشعب 
الفلسطيني وتعزيز االنتماء للهوية الوطنية الفلسطينية 
م��دي��ر املخيم  ف���رج،  السيد حسن  امل��ش��ارك��ني. وي���رى  ل��دى 
في  الناشئة  وت��دري��ب  تنمية  ب��رن��ام��ج  ومنسق  الصيفي 
يأتي  البرنامج  أن  الفلسطينيني،  الالجئني  حقوق  مجال 
ضمن الرؤية األساسية من رؤى بديل في تنمية وتعزيز 
وخاصة  الفلسطيني  املجتمع  ع��ن��د  ال��ع��ودة  ح��ق  ث��ق��اف��ة 
الالجئني الفلسطينيني؛ وذلك ألن اجليل الصاعد هو الثروة 
قدر  اكبر  على  بها  االهتمام  ال��واج��ب  م��ن  التي  األساسية 
ممكن واعدادها لتحمل احلق املوروث عن االباء واألجداد 
السيد  ق��ال  املخيم  وح��ول  ال��ع��ودة.  والتمسك  احلفاظ  في 
م��ش��ارك/ة من مختلف  ان��ه يضم ما بني 350-300  ف��رج 
ومناطق  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  وجت��م��ع��ات  م��خ��ي��م��ات 
فلسطني احملتلة عام 48. أما حول برنامج املخيم الصيفي 
املطبق فانه يهدف إلى تعزيز وتوعية املشاركني في ثالث 
السلوك  اصول  في  ويتمثل  األول  احملور  رئيسة:  محاور 
والذي يهدف الى تنمية وإكساب الشباب أدبيات السلوك 
السوي و كيفية التصرف مع اآلخرين وذلك بالتركيز على 
واحملافظة  واألم��ان��ة،  وال��ص��دق  املعاملة،  وحسن  أص��ول 
املسلكيات  من  وغيرها  والعامة  الشخصية  النظافة  على 
ال���الزم���ة ل��ب��ن��اء ش��خ��ص��ي��ة ال��ق��ي��ادي امل��س��ت��ق��ب��ل��ي. احمل���ور 
وذلك  ال��ع��ودة  ثقافة  ومم��ارس��ة  نشر  في  ويتمثل  الثاني: 
صلب  وهي  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  على  بالتركيز 
املشاركون  يناقش  حيث  الناشئة؛  تنمية  برنامج  عنوان 
العودة وما  أهمية وكيفية احلفاظ على حق  لقاءاتهم  في 
يتصل به من أمور وتداعيات حالية على الساحة. احملور 
الثالث ويتركز حول حملة مقاطعة إسرائيل كأداة نضالية 
اذا  املستعمر  ضد  نضالنا  في  عليها  االعتماد  ميكن  فعالة 
واملجتمع  لألفراد  اليومية  املمارسة  في  جتسيدها  مت  ما 

الفلسطيني.
 لقد كانت مساهمات املشاركني/ات مميزة في جلسات 
النقاش واحلوار، فبعد انتهاء كل جلسة كان املشاركون/
ات يخرجون باقتراحات وتوصيات تعبر عن رؤيتهم في 
كيفية تفعيل وتدعيم هذه احملاور على املستوى الرسمي 

والشعبي. 
من  مختلفة  ترفيهية  جوانب  أيضا  البرنامج  تضمن 
ملخيمات  خارجية  زي��ارات  و  )س،ج(  تثقيفية  مسابقات 
الدهيشة  ب��ي��ت حل��م مخيم ع��اي��دة وم��خ��ي��م  ف��ي  ال��الج��ئ��ني 
وفي  امل��ه��د.  كنيسة  زي���ارة  إل��ى  باإلضافة  ال��ع��زة،  ومخيم 
حديث مع السيد فارس األطرش، احد املتطوعني اإلداريني 
باملخيم الصيفي قال: على الصعيد الترفيهي عملت إدارة 
املخيم هذا العام على تنظيم مسابقة العاب منافسة )تيلي 
التركيز،  السرعة،  املشتركني  تعليم  منها  الهدف  ماتش( 
والتحلي بالصبر؛ حيث حظيت املسابقة باهتمام عال من 
املتسابقني الذين كان يجري اختيارهم من املجموعات التي 
لغايات  بل  املنطقة  أس��اس  على  ال  املخيم  في  تشكيلها  مت 
حتقيق ال��ت��واص��ل ب��ني أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د، األم���ر الذي 
التشجيع.  على  احلضور  وحمس  البناءة  املنافسة  ع��زز 
وباإلضافة إلى ذلك كان هناك العديد من الفقرات الترفيهية 

األخرى التي نظمت في املخيم.
الصيفي  املخيم  س��اه��م  فقد  الفني،  الصعيد  على  أم��ا 
املوجودة  واإلبداعات  املواهب  من  العديد  عن  الكشف  في 
الفنية  الفقرات  م��ن  العديد  ق��دم��وا  حيث  املشتركني،  ل��دى 
الوطنية  واألغاني  الفلسطينية،  الشعبية  الدبكة  شملت 
واقع  مثلت  املسرح  من  ع��روض  إل��ى  باإلضافة  امللتزمة، 
احلياة الفلسطينية حتت االحتالل. ولعل انتاج مسرحية 
تستحق  التي  االعمال  من  ك��ان  املخيم  اي��ام  خ��الل  قصيرة 
كل التقدير، حيث مت عرضها في حفل االختتام وقد لقيت 
الفلسطينيني  تشجيعا مميزا خصوصا وانها طرقت حال 
وقضيتهم. وعلى الصعيد ذاته نظمت إدارة املخيم برنامج 
فني بالتعاون مع الفنان الفلسطيني يوسف كتلو الذي قام 
بتدريب املشتركني على الرسم، ومت اخلروج مبجموعة من 

اللوحات الفنية القيمة من عمل املشتركني.

برنامج تنمية وتدريب الناشئة في مجال حقوق الالجئني الفلسطينيني 

مخيم أجيال العودة الثالث:
وحدة الوطن والشعب والهوية، وإصراٌر على العودة

النكبة في عامها الستني
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فلسطينيي  ل��دى  شأنا  تقل  ال  الصيفي  املخيم  أهمية 
حقوق  ع��ن  ال��دف��اع  جمعية  ع��ن  امل��رش��دة  قالت  حيث   ،48
احلاجة  بأمس  نحن  مفيد«  »رم��اح  الناصرة  املهجرين- 
عام  احملتلة  املناطق  في  إخوتنا  مع  واالت��ص��ال  للتواصل 
وان  واح���د  واالح��ت��الل  واح���د  اجل���رح  أن  ليعلموا   1967
تغيرت الصور في بعض األحيان. ان مخيم أجيال العودة 
يشكل فرصة ممتاز لتفاعل األطفال فيما بينهم ويكسبهم 
جتارب وخبرات يتبادلونها مع غيرهم. وأضافت مفيد أن 
اثر املخيم الصيفي على املشاركني من املناطق الفلسطينية 
حقيقة  لهم  توضحت  حيث  مم��ي��زا؛  ك��ان   48 ع��ام  احملتلة 
الفلسطينية  املخيمات  في  إخوتهم  يعيشها  التي  املعاناة 
ناحية  وم��ن  مستمرة.  واعتقاالت  ومداهمات  حصار  من 
عزز  الثالث  ال��ع��ودة  أج��ي��ال  مخيم  إن  مفيد:  قالت  أخ��رى 
من  القادمني  املشاركني  ل��دى  الفلسطينية  بالهوية  الثقة 
مناطق 48 وهذا بحد ذاته ترسيخ حلقيقة وحدة الشعب 
لبنة  يشكل  املفهوم  هذا  ترسيخ  ان  وقضيته.  الفلسطيني 
عن  وامل��داف��ع��ني  ال��ق��ي��ادي��ني  س��م��ات  عليها  تبنى  أس��اس��ي��ة 

حقوقهم الشرعية.

اهتمام رسمي وشعبي بهذه النشاطات
كثير من املسؤولني الفلسطينيني من مختلف التيارات 
املخيم  عاليا  ي��ق��درون  الرسمية  وغير  الرسمية  وامل��واق��ع 
عضو  خميس،  ن��ق��وال  السيد  ه��ذا  ع��ن  عبر  وق��د  الصيفي. 
جاال  بيت  بلدية  باسم  رح��ب  إذ  ج��اال،  بيت  بلدية  مجلس 
أهالي  تربط  التي  الطيبة  العالقة  على  وشدد  باملشاركني 
املدينة من مسلمني ومسيحيني متآخيني في وجه االحتالل 
السيد  وق��ال  ع��ام��اًَ.  الستني  ط��وال  املستمرة  ومم��ارس��ات��ه 
إننا نستذكر معا في هذه األيام مرور ستني عاما  خميس 
في  شعبنا  عاشها  والتي  بشعبنا  حلت  التي  النكبة  على 
العودة  في  حقه  تنسه  لم  والتي  املخيمات  في  أو  العراء 
وبقائه. ورغم آالمه وهمومه الكثيرة ال زال شعبنا يحتفظ 
بذلك املفتاح الذي يرمز إلى املنزل املقام على تلك األراضي 
من  القادمة  الصهيونية  العصابات  سلبتها  التي  املقدسة 
إن بقاء  أراضينا.  لتقيم دولتها على  املعمورة  أنحاء  كافة 
التي تقول ال يضيع حق  املقولة  إلى  هذا احلق حيا يعود 
يكن  لم  ان  قائمة  املطالبة  ه��ذه  تبقى  ول��ن  مطالب  ورائ��ه 
هناك مطالب؛ حيث إن نقل الرسالة من جيل إلى جيل هي 
يليه.  الذي  إلى اجليل  أمانة في عنق من حملها ليوصلها 
إن تسارع األحداث في مجتمعنا احلاضر من نظام العوملة 
أمام  وضعنا  وال��ش��ع��وب  الضعفاء  على  االس��ت��ق��واء  إل��ى 
مسؤوليات كبيرة وخطيرة فلم يعد نقل املفتاح من جيل 
إلى جيل وحده الكفيل باحلفاظ على حقنا بل أن املطالبة 
ب��ه مب��ا ات��ي��ح لنا م��ن وس��ائ��ل ض���رورة وواج���ب. وأوصى 
احلديثة  بالطرق  باالهتمام  املشاركني/ات  نيقوال  السيد 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ل��وص��ول إل���ى أن��ح��اء امل��ع��م��ورة لشرح 

قضيتنا العادلة.
خير  لهو  العمل  ه��ذا  إن  قائال  خميس  السيد  وأض��اف 
مدرسة ومكان لتوعية هذه اآلجيال التي ستحمل الرسالة 
في املستقبل واليكم انتم أيها اجليل القادم، جيل العودة، 
كونوا على مستوى جيد من الوعي واستفيدوا من كل ما 
األمل  إل��ى  للوصول  وسويا  معا  و  وتسمعون  تشاهدون 
وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  وقيام  بالعودة  املنشود 

القدس الشريف.     

مقتطفات من أحاديث أجريت مع الناشئة
ماذا يعني لكم هذا برنامج الناشئة؟

مخيم  الفلسطيني/  ال��ط��ف��ل  ن���ادي  عيشة  أب���و  ش��ه��د 
شعفاط:

البلد  ه��ذا  ان��و  فينا  وب��زرع  فينا  بوعي  البرنامج  ه��ذا 
من  كثير  قتلوا  ه��م  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني،  قبل  م��ن  محتل  بلدنا 
يزرعوا  بدهم كمان  إخوتنا وأجدادنا، وهم  الفلسطينيني 
فينا وفي أوالدنا اليأس من إمكانية التحرر والعودة، بس 
هذا ايش مش ممكن، إحنا  راح نضل مستمرين في املسيرة 

ما راح نتنازل عن بلدنا وحقنا بالعودة مهما يصير.
عبدالله عيسى الدويك/ أريحا مخيم عقبة جبر، البلد 

األصلي صرفند العمار:
 ب���دي أض��ي��ف ع��ل��ى ك���الم ش��ه��د ان���و ح��ق ال��ع��ودة حق 
فلسطني  ارض  مثل  مثله  الن��ه  م��ق��دس  وق��ان��ون��ي  م��ق��دس 
وما  والرسل  واألنبياء  السماوية  الديانات  معظم  مهبط 
القوانني  ك��ل  ب��دون��ه، وق��ان��ون��ي ألن���ه  ل��ل��س��الم  ف��ي معنى 

السماوية والبشرية في كل الدنيا بتنص عليه. 
ما اجلديد الذي تعلمتموه في املخيم وستنقلونه 

إلى غيركم؟
عنها...  ت��ن��ازل  ال  فلسطني  ب��ل��دن��ا  ان���و  تعلمنا  ش��ه��د: 
وتعرفنا على بعضنا التعارف كثير حلو انو نتعرف على 
اخوتنا الفلسطينيني... وراح احكي الهلي وصحابي كيف 
احنا تعرفنا على القرى املهجرة اللي احنا ما كنا نعرفها 

راح احكيلهم ما يتخلوا عن حقهم... 
ما  اخلوف  النوه  يخافوا  ما  يتعلموا  وكمان  عبدالله: 

بيرجع احلق ألصحابه.... 

م������اذا اس���ت���ف���دمت م����ن ال���ت���ع���رف إل�����ى الجئني 
وفلسطينيني آخرين من مناطق أخرى؟

شهد:
تنازل  وال  فلسطني  بلدنا  ان��ه  مؤمن  الكل  ان��و  تعلمنا 
انو  حلو  كثير  ال��ت��ع��ارف  بعضنا  على  وتعرفنا  ع��ن��ه��ا... 
الهلي  احكي  وراح  الفلسطينيني...  اخوتنا  على  نتعرف 
اللي  املهجرة  ال��ق��رى  على  تعرفنا  احنا  كيف  وصحابي 
ما يتخلوا عن حقهم...  احكيلهم  ما كنا نعرفها راح  احنا 
وي��ت��ع��ل��م��وا م���ا ي��خ��اف��وا الن اخل�����وف م���ا ب��ي��رج��ع احلق 

ألصحابه.... 
اتعرفتوا على ناس من مناطق ما كنتوا تعرفوا ناس 
الداخل ايش استفتوا من  منها زي مخيمات اخرى او من 

انكم تعرفتوا على ناس من هذه املناطق ؟
عن  وشرحولنا  وحكولنا  عرفونا  انهم  استفدنا  ان��و 
هذه البالد واملناطق اللي ما كنا نعرفها مثل بيت نتيف... 
مخيم بالطة ما كنت اعرفه وعدة اسماء انا ما كنت اعرف 
عندي  ص��ار  وه��ي��ك  عليهن  وتعرفت  عنها  حكولي  عنها 

أصدقاء جدد تعرفت عليهم.
عبدالله:

وبدي أضيف لكالم شهد انو اللي أعجبني في املشاركني 
ما  اآلن بعد  فيها  ق��راه��م وش��و  أس��م��اء  إن��ه��م حافظني  ك��م��ان 
أخذوها الصهاينة ودمروها مع انوه في شباب اليوم لالسف 
ما بعرفوا اشياء كثيرة عن قراهم شو كان فيها أماكن اثرية 
حلد  منازل  اليهم  فيها  وه��ل  دم��روه��ا  وكيف  دخلوها  كيف 
كثير  بيعرفوا  املخيم  ف��ي  امل��ش��ارك��ني  ب��س   ... أل  وال  ال��ي��وم 

معلومات، في شب معا مفتاح دار جدو القدمية حكالنا عنها 
كيف جدوا اتهجر وضل املفتاح معو على أمل انهم يطلعوا 
فترة أسبوع او عشر أيام وتنتهي فترة االحتالل ويرجعوا 

على دورهم لكن حلد اآلن األمل قوي واملسيرة ماشية...

ملاذا شاركتم في برنامج تنمية الناشئة؟
ع��اه��د ال��درب��اش��ي م��ن م��ؤس��س��ة م��رك��ز ث��ق��اف��ة الطفل 

الفلسطيني/ مخيم الفوار:
اللي احنا  الغربية والداخل  النو بجمع اطفال الضفة 
بنوخذ  وكمان  مشتتني،  هم  واللي  عليهم  نتعرف  بنحب 
فكرة عن بالدنا االصلية اللي ما قدرنا نزورها ونتعرف 

عليها اكثر
غدير عيسى من مركز ثقافة الطفل الفلسطيني/ مخيم 

الفوار:
اول اشي شاركت انا في هذا البرنامج من دافع وطني 
ودافع سياسي النو احنا بحاجة جيلنا الناشئ بحاجة 
ومحاورها...   ومبدئها  الفلسطينية  القضية  يفهم  النوا 
انا مش الجئة يعني انا مواطنة الول مرة بشارك والكل 
البرنامج  ه��ذا  في  ومشاركة  مواطنة  أن��ا  إن��ي  استغرب 

اللي  ال��وط��ن��ي  وب����ادري  السياسي  داف��ع��ي  م��ن  ش��ارك��ت 
دفعني اشارك فيه وتعلمت انه ما في فرق بني مواطنة 
بينهم  ف��رق  ف��ش  الفلسطينية...  القضية  ف��ي  وال��الج��ئ 
ي��ع��ن��ي ان���و ال��ل��ي ص���ار ف���ي ال��الج��ئ��ني مم��ك��ن ي��ص��ي��ر في 
املواطنني في اي حلظة وانه قضية الالجئني هي نفسها 

قضية فلسطني...
ماهي رسالتكم لآلخرين؟

عاهد الدرباشي:
 انو اي طفل فلسطيني الزم يشارك في هذا البرنامج 
ما  واللي  يتعلمها  الزم  اللي  األش��ي��اء  على  يتعرف  حتى 
ومؤسسات  مراكز  في  او  ثاني  شخص  من  يتعلمها  قدر 

ثانية...
غدير عيسى:

وخلتنا  ساهمت  الن��ه��ا  ب��دي��ل  ملؤسسة  ش��ك��ري  ب��ق��دم  ان��ا   
بوجه  نتعلمها  الزم  احنا  اشياء  ونوخذ  الناس  على  نتعرف 
الرسالة مش بس لألهالي اللي بشاركونا او بتابعونا... بوجه 
حقنا  من  فلسطني  أطفال  إحنا  ان��و  اللي  العالم  لكل  الرسالة 
محتاجني  جد  عن  إحنا  يعني  العالم  أطفال  باقي  مثل  نعيش 

دعم لقضيتنا مبساندة إخوتنا العرب وغير العرب.
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تتمات

النكبة في عامها الستني

تتمة: محمود درويش: خافية
الشعراء داخلون في مخاطرة ال ضمانات على االستمرارية، 
وال ضمانات للنجاح، وأنا أتحدث عن نفسي فأقول إنني في كل 
مرة أكتب فيها قصيدة، أذهب للكتابة كأنني أتعلم كتابة الشعر 
ألول مرة، وفي كل مرة اعتبر نفسي أنني أكتب القصة األخيرة، 
المجهول، ومع طاقة  مع  وقلق وصراع  توتر  دائما  هناك  إذن 
غير مسيطر عليها، إذن هناك مغامرة دائمة، وخوف دائم من 
الشعر وعليه..” )محمود درويش، مقابلة مع الفضائية اللبنانية 

.)  LBC
ما تقدم يحيل إلى رؤية وفلسفة محمود درويش للعالقة 
بالتحديات  اإلب��داع  أشكال  من  شكل  أي  أو  الشعر  تربط  التي 
التي تواجه أي شعب، ويزداد التحدي ويصبح أكثر تعقيدا في 
احلالة الفلسطينية حيث املأساة املتواصلة واالقتالع واإللغاء 
امل��ك��ان والتاريخ  ي��ح��اول االس��ت��ي��الء ع��ل��ى  ال����ذي  واالح���ت���الل 
والذاكرة، في غمرة هذا الصراع الطاحن والدامي ولدت جتربة 
محمود الشعرية في قلب املواجهة واخليارات احملدودة للغاية، 
إذ أن  الصراع بأبعاده املختلفة ال يترك للمبدع الفلسطيني أي 
أمام  األب���رز  التحدي  ال��واق��ع  ه��ذا  لقد شكل  ل��ل��م��ن��اورة.  ه��ام��ش 
املثقف الفلسطيني، األمر الذي انعكس في السؤال التالي: كيف 
يستطيع املبدع أن يحافظ على معايير اإلبداع األدبي ويتفاعل 
مع جماليات اإلبداع وتطوير أدواته وفي ذات الوقت أن يحافظ 

على انتمائه لشعبه وقضيتة ؟
في  مت��ث��ل��ت  الفلسطيني  امل���ب���دع  واج��ه��ه��ا  م��ع��ض��ل��ة  أخ��ط��ر 
أداة سياسية مباشرة، أي حتويل  إلى مجرد  محاولة حتويله 
أهمية  إلى مجرد كاتب شعارات، املشكلة ليست حول  الشاعر 
الشعار كفعل شعبي مقاوم، املشكلة تكمن في الهبوط بالشعر 
إلى هذا املستوى بينما املطلوب من الشعر أن يرتقي بقدرته في  
وآالمه  وهمومه  الشعب  ومقاومة  وجتربة  روح  عن  التعبير 

تتمة: مقتطفات من التقرير 
في  أخفقنا  لألسف  )ولكننا  املؤمتر  افتتاح  أمسية  من 

عرضها ألسباب تقنية.

الفلسطينيون في مناطق 1948 
طيلة فترة مديدة كان الفلسطينيون الذين وقعوا حتت 
جراح  يلعق  محطًما،  مجتمًعا  ع���ام48  اإلسرائيلي  احلكم 
والتطهير  امل��ج��ازر  م��ن  كثير  على  اشتملت  التي  ن��ك��ب��ة48، 
العرقي لفلسطني بطرد غالبية سكانها. وقد حاول البعض 
السعي في نضال ألجل املساواة ضمن السياق اإلسرائيلي 
بعيًدا عن رؤية فلسطينية وطنية، ولكّن سعيهم كان دائًما 
تعّرف  التي  املنهجية  الصهيونية  العنصرية  بفعل  ُيحَبط 
العاملية«.  اليهودية  »األّم���ة  خ��دم��ة  أن��ه  على  ال��دول��ة  ه��دف 
وفي تسعينيات القرن املاضي، حاول بعضهم وضع رؤية 
لقد  مواطنيها.  جلميع  كدولة  إسرائيل  تعريف  فيها  يعيد 
من  مّت  ت��اري��خ��ي  منظور  ل��وض��ع  ف��رص��ة  حيفا  م��ؤمت��ر  شكل 
النظام  إلص��الح  الفاشلة  املساعي  تلك  جميع  فحص  خالله 
ي��ع��ان��ون األبارتهايد  ث��م ط���رح ح��ل مل��ن  ال��ع��ن��ص��ري، وم���ن 

اإلسرائيلي، في سياق رؤية شاملة للقضية الفلسطينية.
ل��ق��د ك���ان واض���ًح���ا، ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ق��ائ��م��ة امل��ش��ارك��ني، أن 
ليس  فلسطني  في  العلمانية  الدميقراطية  الدولة  موضوع 
وأنه  احل��ل؛  هذا  إلى  دائًما  دعت  التي  البلد  أبناء  على  حكًرا 
ليس حكًرا على دوائر راديكالية في فلك أبناء البلد. سلمان 
محارب  محمود  د.  كما  اجلبهة،  م��ن  ن��ف��اع  وه��ش��ام  ن��اط��ور 
ويعيل لرر من التجمع هم جزء من مجموعة من الشخصيات 
املعروفة الداعية إلى حل الدولة الواحدة. ولكن أيًضا كلمتي 
أمني عام اجلبهة وأمني عام حزب التجمع في أمسية افتتاح 

تتمة: استراتيجيات تنفيذية 
السائد لهذه الثقافة، نحن هنا أيضا”.

ب��ه ومكفول،  إن��س��ان��ي معترف  ه��و ح��ق  ال��ع��ودة  ح��ق 
ورقة  وف���ي  ع��اج��ال.  ام  آج���ال  ان  تنفيذه  يتحقق  وس���وف 
واملدير  مشيح”  “نورما  قبل  م��ن  كتابتها  مت��ت  مشتركة 
توزيعها  ومت  برونشتاين”،  “ايتان  لزخروت  التنفيذي 
تكامل  عدم  يعني  سوف  العودة  حق  أن  جاء  املؤمتر.  في 
السكانية  األغ��ل��ب��ي��ة  م��ع  ال��ص��ه��ي��ون��ي  ال��ي��ه��ودي  ال��ت��ف��وق 
ومع  جديد”.  سياسي  نظام  مكانها  وسينبت  اليهودية، 

ذلك؛ الحظ برونشتاين ومشيح بأن:

وأحالمه بأرقى شكل ومضمون أدبي.
 بهذا املعنى متكن محمود درويش من تخطي قيود السياسة 
بأعلى  الفلسطينية  التجربة  عن  التعبير  واستطاع  املباشرة 
درجات اجلمال الفني،  لقد كشفت أشعار محمود تلك اجلوانب 
العميقة في اإلنسان واملأساة والبطولة الفلسطينية وحول كل 
ذلك بأشعاره إلى قيم إنسانية عاملية، ولهذا فإن كل فلسطيني 
مهما كان مستوى وعيه أو تعليمه أو دوره كان يجد نفسه في 
شعر محمود درويش، لقد ساعد شعر محمود درويش االنسان 
أن يكتشف بطولته  املعذب واملقاوم على  العادي   الفلسطيني 
الوعي وأهمية  اخلاصة، جماله اخلاص، ومن هنا ندرك عمق 
الدور الثقافي الذي لعبته وستلعبه أعمال درويش في تكوين 
املشهد الثقافي الفلسطيني املقاوم للظلم والقهر، وهذا بالضبط 
ما يلمسه أي إنسان مقهور على وجه األرض وهو يقرأ أعمال 
اإلنساني  ال��ب��ع��د  ك��ش��ف  ال���ذي  الكبير  اإلن��س��ان��ي  ال��ش��اع��ر  ه���ذا 
بات  بحيث  الفلسطيني؛  الشعب  ومقاومة  ملأساة  واألخ��الق��ي 
كل مناضل من أجل احلرية والعدالة يجد نفسه في صلب هذه 

التجربة:
 “ ... لم يعد اي شئ شخصيا من فرط ما يحيل إلى العام ، 

ولم يعد أي شئ عاما من فرط ما يسمى شخصي”. 
املستوى في وع��ي وجتربة  العالي  ه��ذا اجل��دل   في سياق 
العالقات واملفاهيم ولهذا نراه يبدي  محمود درويش، تشتبك 

خوفه الدائم:
 “.. أخاف من شعري أنه قد يغريني  بالعثور على تعويض 
عما هو خارج الشعر، وقد يؤسس لي عاملي املتخيل الذي متكنت 
من بنائه وفقا لقائمة متطلباتي ورغباتي وحريتي، وبالتالي قد 
يصبح البحث عن الشعر ذا نزعة غير إنسانية أحيانا مبعنى أن 
هناك شعر ضميري، كيف نحول هذا الضمير إلى جماليات، هذا 

.)LBC سؤال أخالقي مطروح أمام كل شاعر”.) قناة

 جنح محمود درويش في مواجهة هذا السؤال أو التحدي 
افتراضي،  بواقع  الفعلي  الواقع  عن  يستعيض  ال  أن  الهائل، 
ول��ه��ذا جن��ده ف��ي ك��ل أعماله ي��ح��اور ال��واق��ع يعود إل��ي��ه، ب��ل إن 
البنية االجتماعية في شعره تكاد ال تخرج من دائرة ما يشغل 
يعود  حتى  محلقا   يطير  يكاد  فال  ال��ع��ام،  الفلسطيني  الوعي 
ليحط على أغصان الشجرة الفلسطينية بكل ما لها وما عليها 
ولكن في إطار االنضباط ملعايير االرتقاء والتجريب اإلبداعي 
الواقع  وذات  ال��ش��يء  ذات  ف��ي  يكشف  أن  دائ��م��ا  ي��ح��اول  ال���ذي 
اللوز، ولكننا حتما سنراه  فكلنا يعرف زهر  نقيضه وجماله، 
بصور جديدة بعد عبارة “كزهر اللوز أو أبعد” وأعتقد أن آالف 
القصائد كتبت عن العالقة مع األم، ولكن كم سنحس باإلبهار 

والرهافة واحلنني ونحن نقرأ: 
“والتفتوا إلى أمي لتشهد أنني هو...

 فاستعدت للغناء على طريقتها:
 أنا األم التي ولدته،

 لكن الريح هي التي ربته.
 قلت آلخري: ال تعتذر إال ألمك!”

درويش  محمود  خافية  دائ��م��ا  جن��د  العميق  املعنى  ب��ه��ذا 
بالصراعات.  يحتدم  واق��ع  في  جميل  هو  ما  بكل  تغذيه  التي 
صياغة  إع��ادة  في  يساهم  أن  الكبير  الشاعر  هذا  هكذااستطاع 
وعينا لذاتنا وفهمنا ألبعاد واقعنا، مبا في ذلك وعينا للعالقة 
الداخلي  املنفى  جدل  العودة،  بثقافة  املنفى  ثقافة  تربط  التي 
الذي يؤسس لوعي يفعل ويتحرك  مع املنفى اخلارجي، األمر 

باجتاه املستقبل اجلميل:
في  زال  ما  الواقع  عن  األس��ط��ورة  انسالخ  أن  أدرك  “كنت   
األسطورة  من  الواقع  حترر  وأن  املاضي،  من  مزيد  إلى  حاجة 

ما زال في حاجة إلى املستقبل. وأما احلاضر فلم يكن أكثر من 
بد  إلى توازنه الصعب بني منفى ال  الزائر بعدها  زيارة يعود 

منه وبني وطن ال بد منه”) الكرمل،1999(.
 ولهذا بالضبط كان  درويش يدفع في كتاباته وأحاديثه 
نحو رؤية نقدية لالختالالت في املمارسة والسلوك الذي كان 
محمود  أن  م��ن  وبالرغم  الفلسطيني.  السياسي  األداء  يحكم 
أنه كان صارما  إال  السياسي  باملعنى  لم يكن متطرفا  درويش 
الفلسطيني مثل  الوعي  حيال كل سلوك سياسي ميس جوهر 
من  تفهم  لم  قوله  حد  على  التي  إسرائيل،  دول��ة  “مع  التطبيع 
التسوية غير ما يوفر لها القدرة على أن تنجز، في مناخ السالم 
إقليمية،  هيمنة  م��ن  احل���رب،  مناخ  ف��ي  تنجزه  ل��م  م��ا  ال��ك��اذب، 
)جريدة  احملاصر”  الفلسطيني  بالشعب  استفراد  راح��ة  ومن 
العودة  امل��س��اوم��ة على ح��ق  أو    ،)2002 األردن��ي��ة،  ال��دس��ت��ور 
إبداعه  رك��ائ��ز  أح��د  أن  ذل��ك  الفلسطينيني،  ال��الج��ئ��ني  جل��م��وع 
الشعري يكمن في الدفاع عن وعي  الفلسطيني لذاته وحقوقه 
بكل أبعادها، فكيف سيتحقق ذلك إذا ما بقي أكثر من نصف هذا 
محمود  ي��رى  لهذا  والقهر؟  واالق��ت��الع  بالغربة  يشعر  الشعب 

درويش أن الفلسطينيني:
“قد اس��ت��ن��ف��ذوا ك��ل رص��ي��ده��م ف��ي امل��رون��ة ح���ول نفسها،   
االعتراف  تتجاوز  ال  تسوية  تستحقه  مما  أعلى  ثمنا  ودفعوا 
أرض  من  باملئة  عشرين  على  مستقلة  دول��ة  إقامة  في  بحقنا 
ال��ت��اري��خ��ي، دون أن ي��ب��دي اجل��ان��ب اإلس��رائ��ي��ل��ي أي  وط��ن��ن��ا 
عن  أسطورته  مساحة  من  واح��د  متر  من  لإلنسحاب  استعداد 
بالدنا  في  التاريخي  وجودنا  تعتبر  التي  التاريخ،  وعن  ذاته 
“أرض اليهود األزلية - األبدية”،  وجودا احتالليا غريبا على 

اخلالية منا ومن التاريخ معا”) املصدر السابق(.
_________________

* كاتب فلسطيني - مركز المعلومات البديلة

واضًحا  ميالً  أنتج  داخلًيا  صراًعا  هنالك  أن  كشفتا  املؤمتر 
وليس  ال��واح��دة.  الدولة  رؤي��ة  بشأن  والتفكر  البحث  نحو 
فلسطينية  غالبية  هنالك  بأن  االستنتاج  اخليال  من  ضرًبا 
في مناطق48 تفضل الدولة الدميقراطية العلمانية، ويبقى 
ألن  الشعار  ه��ذا  قابلية  م��دى  جت��اه  فقط  الرئيس  التحفظ 
ُيطرح عملًيا في املرحلة الراهنة. ولكن من جهة ثانية يتبدد 
ما تبّقى من وهم حول إمكان حل القضية الفلسطينية طاملا 
بقيت الواليات املتحدة وإسرائيل تتحكمان بقوانني اللعب. 

إن احلضور املكثف للفلسطينيني الناشطني في منظمات 
املجتمع املدني، في مؤمتر حيفا، هو شاهد آخر على نضج 
األليم.  اإلسرائيلي  األبارتهايد  لواقع  مواجهته  في  املجتمع 
ألجل  حياتها  ك��ّرس��ت  ق��د  بأكملها  شريحة  هنالك  فبينما 
– من تعليم وصحة  االهتمام باالحتياجات اليومية للناس 
وحقوق عمال وحقوق نساء وتنمية اقتصادية واجتماعية 
وشؤون ثقافية وغير ذلك – فإنه ال أحد تقريًبا يتوقع حلوالً 
لم  نحن  السياسي.  التغيير  إط��ار  خ��ارج  املسائل  ه��ذه  ملثل 
سياسًيا  موقفاً  احمللية  احلكومية  غير  املنظمات  من  نتوقع 
على  اخلاصة  ُرؤاه��م  املشاركني  جميع  ع��رض  وق��د  قاطًعا، 
مسؤوليتهم. أمير مخول من اجتاه – احتاد جمعيات أهلية 
من  وكثير  انطالقها،  منذ  املبادرة  اللجنة  في  كان   – عربية 
الشخصيات البارزة في منظمات املجتمع املدني الفاعلة في 

شتى املجاالت قد شاركت في املؤمتر. 

املشاركة اليهودية 
بعد  نعالج  لم  ونحن  الوحيد،  املقياس  هو  ليس  العدد 
اليهود  الناشطني  التسجيل للمؤمتر، ولكن مشاركة  مناذج 
ف��ي امل��ؤمت��ر ك��ان��ت واض��ح��ة ك��ل ال��وض��وح. وق��د ج���اءوا من 

السياسيون  األس��رى  منهم  فكان  النشاط،  مجاالت  مختلف 
التقليدي،  ال��ي��س��ار  ت��ي��ارات  مختلف  ون��اش��ط��و  احمل����ررون، 
ي���ه���ود(، وفوضويون،  ع���رب  وي��ه��ود ش��رق��ي��ون(  ون���س���اء، 
متدّينون  ون��اش��ط��ون  وأك���ادمي���ي���ون،  احل����رب،  وم��ن��اه��ض��و 
ألجل السالم، ودميقراطيون، وكوزموبوليتيون، وكثيرون 
كثيرون آخ��رون... ولكن اجلزء األكثر أهمية لم يكن مجرد 
املشاركون  كان  فقد  احلضور.  هذا  كيفية  وإمن��ا  حضورهم 
أن يكونوا  من  ب��دالً  املؤمتر ككل،  اليهود ج��زًءا ال يتجزأ من 
قطاًعا منفصالً يحاول التفاوض أو الوصول إلى تسوية مع 
جانب فلسطيني. لقد كانوا جزًءا من وحدة تشاركية حتاول 

البحث في تصورات ملستقبل مشترك وفي سبل حتقيقها.. 

البيان اخلتامي 
وصلنا اجللسة اخلتامية للمؤمتر متعبني وقد جتاوزنا 
الوقت املخصص، ولكن كان واضًحا أننا غرسنا في املؤمتر 
بذوًرا هي من الكثرة ومن األهمية بحيث لم يكن ممكناً حتى 
محاولة تلخيصها في ساعة واحدة من النقاش في اجللسة 
املبادرة أن تعرض  اللجنة  اخلتامية. وعلى ذلك فقد قررت 
على احلاضرين مسّودة طرح متت املوافقة عليه في عملية 
حوار مطّولة سابقة، وقد دعيت هذه املسّودة ب�«وثيقة يافا« 
املبادرة  اللجنة  نقاشات  فيها  جرت  التي  املدينة  إلى  نسبة 

للطرح املشترك، في األشهر األولى من السنة. 

وثيقة يافا 
فلسطني  كامل  في  العلمانية  الدميقراطية  الدولة  إقامة 
هي احلل املنشود الذي يحقق العدالة وينهي الصراع على 

أرض فلسطني، وذلك ألنها:
1- حت��ف��ظ وح�����دة ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وارت���ب���اط���ه 

التاريخي بأرض فلسطني.
2- حتقق أهداف النضال التحرري لكافة أبناء الشعب 
 الفلسطيني: العودة واحلرية واملساواة وحق تقرير املصير. 
الوجود  اليهودي في فلسطني صفة  الوجود  تنزع عن    -3
العنصري  الصهيوني  ب��امل��ش��روع  امل��رت��ب��ط  االس��ت��ع��م��اري، 

كأداة للمشروع اإلمبريالي والرأسمالية العاملية.
4-  ت����ق����وم ع���ل���ى م����ب����دأ ف���ص���ل ال����دي����ن ع����ن ال����دول����ة، 
 م���ع اح���ت���رام ح���ق ح���ري���ة ال���ع���ب���ادة ألب���ن���اء ك���ل ال���دي���ان���ات. 
املواطنني  جلميع  احلقوق  في  الكاملة  امل��س��اواة  تضمن   -5
دون التمييز على أسس دينية أو عرقية أو إثنية أو جندرية 

أو قومية أو طبقية أو غيرها. 

ماذا بعد...؟ 
جمهور  على  يافا  وثيقة  قرئت  اخلتامية  اجللسة  ف��ي 
البيان  أس����اس  لتشكل  ع���ام  ب��ق��ب��ول  فحظيت  احل��اض��ري��ن 
اخل��ت��ام��ي مل���ؤمت���ر ح��ي��ف��ا. وق����د ط����رح احل���ض���ور ع������دًدا من 
التي  امل��واق��ف  من  م��زي��ًدا  غالًبا  تضمنت  الهاّمة،  املالحظات 
طلب  احل��اض��ري��ن  م��ن  كثير  الوثيقة.  إل��ى  إضافتها  اق��ت��رح 
متابعة  جلنة  مًعا  ليشكلوا  امل��ب��ادرة  اللجنة  إل��ى  االنضمام 
املؤمتر، التي ستعمل ألجل تلك األهداف بعد املؤمتر. مئات 
من املشاركني وقعوا على مناذج يطلبون من خاللها إعالمهم 

باخلطوات الالحقة. 
����������������������������������������������������������������������������������������������������

حلركة  ال���س���ي���اس���ي  امل���ك���ت���ب  ع���ض���و   - ب�����ار  ي������وآف   )*(
مل��ؤمت��ر حيفا.  امل��ب��ادرة  اللجنة  ف��ي  ال��ب��ل��د، وك���ان ناشطا   أب��ن��اء 
)**( رجاء زعبي عمري - مديرة حترير موقع أجراس العودة 
اللجنة  ف��ي  ون��اش��ط��ة  العلمانية،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��دول��ة  ألج��ل 

املبادرة للمؤمتر.

“ليس النظام السياسي اجلديد هو كل املطلوب لتجديد 
حياتنا هنا، بل يجب إقامة عالقات جديدة مبنية على الثقة 
املتبادلة بني الناس – بني هؤالء الذين يعيشون هنا اآلن، 
وأولئك العائدين الذين سيصلون في املستقبل. ومن أجل 
اجلروح  وش��ف��اء  معاجلة  ينبغي  صحي؛  مجتمع  إن��ش��اء 
ويجب  املاضية،  سنة  الستني  خالل  وأدميت  فتحت  التي 
أجل  ومن  الظلم،  عن  للحديث  العام  للنقاش  مجاال  إتاحة 
ومنتهكي  اجلرائم  وملرتكبي  الضحايا  لروايات  االستماع 
التطبيق  ممكنة  تكون  قد  التي  النماذج  وأحد   ... احلقوق 
جنوب  ف��ي  ج��رى  كما  واملصاحلة”  احلقيقة  “جلان  ه��ي 

أفريقيا، والتي رمبا كانت احملاولة األولى للتمييز)كعمل 
ذهني( من خالل حتميل املسؤولية واملعاقبة على التسبب 

في الظلم”.
عندما  “فقط  بأنه:  ومشيح  برونشتاين  استنتج  وقد 
يصل اليهود إلى رؤية الفلسطينيني الذين يعيشون هنا، 
معهم،  العيش  يستحقون  كبشر  ط���ردوا،  ال��ذي��ن  وأول��ئ��ك 
العدل  ظ��ل  ف��ي  ه��ن��ا  ب��ال��ع��ي��ش  ن��أم��ل  أن  نستطيع  ع��ن��ده��ا 
الثقافي  احمل���رر  زيفر”،  “بني  ق��ال  كما  أو  واملساواة”. 
  � اليومية،  اإلسرائيلية  “هآرتس”  صحيفة  في  واألدب���ي 
خالل اجللسة األخيرة للمؤمتر”من هنا يبدأ اإلصالح، من 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������هنا يبدأ فك الرهن”.
الرئيس  امل���ن���ت���ج  ه����ي  ف����ري����دم����ان:  ب��������اروس-  ن������ورا   *

راديو  أث��ي��ر  عبر  امل��ذاع��ة  للومضات  امل��ش��ارك  واملستضيف 
في  م���رات  ع��دة  احملتلة  فلسطني  إل��ى  وتسافر  »باسيفكا«، 
السنة؛ من أجل توثيق الوضع. وهي مراسل مستقل ل�«انتر 
برس سيرفس«  Inter Press Service. وميكن الوصول 
 ،norabf@gmail.com االل��ك��ت��رون��ي  ب��ري��ده��ا  ع��ل��ى  إل��ي��ه��ا 

  www.norabf.com  وموقعها االلكتروني
** نشر هذا املقال أصال باللغة االنكليزية في »االنتفاضة 

االلكترونية«، 14متوز، 2008 .
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)حق العودة( 
دورية تصدر كل شهرين عن 

بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
18149774 :)ISSN( الرقم الدولي املعياري

منها.  هجروا  التي  وممتلكاتهم  ديارهم  الى  العودة  في  حقهم  أساس  على  يعتمد  الفلسطينيني   الالجئني  جلميع  والشامل  الدائم  للحل  التوصل  الى  ساعيا  الفلسطينيني،  الالجئني  قضايا  حول  العلمية،  والتحاليل  واملعرفة  للمعلومة  مصدر  توفير  الى  بديل  مركز  يهدف 

حتـريـــر

محـمد جرادات
نضال العزة 

نهـــــــاد بقــــــــاعي

بيت حلم، فلسطني
ص. ب. 728 

تلفاكس: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 
 camp@badil.org :بريد الكتروني
 www.badil.org :صفحة االنترنت

املقاالت املنشورة  بأسماء 
ر  عن وجهة  أصحابها تعبِّ

نظرهم/ن.

أنطوان شلحت )عكا( 
عيسى قراقع )بيت حلم( 

رجا ديب )دمشق( 
سلمان ناطور )حيفا( 

سالم أبو هواش )اخلليل( 
أمير مخول )حيفا( 

الهيئة 

االستشارية 

جابر سليمان )صيدا(
تيسير نصر الله )نابلس( 

هشام نفاع )حيفا( 
وليد عطا الله )باريس( 

أنور حمام )رام الله( 

السيد  الرئيس محمود عباس حفظه الله
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
حتية العودة إلى ديارنا وبعد،

املوضوع: حقوق الالجئني الفلسطينيني ومفاوضات احلل النهائي

سيادة الرئيس، 
نحن اللجان الوطنية للدفاع عن حق العودة، ومؤسسات 
وهيئات  وم��ؤس��س��ات  الفلسطينيني،  ال��الج��ئ��ني  وه��ي��ئ��ات 
والشتات،  ال��وط��ن  ف��ي  الفلسطيني؛  امل��دن��ي  املجتمع  واط��ر 
منطلقني  هذا،  بكتابنا  سيادتكم  إلى  نتوجه  أدن��اه،  املوقعة 
من إمياننا بضرورة حتقيق االنسجام التام ما بني املوقف 
الشعبي وموقف القيادة بشأن قضايا احلل النهائي وعلى 
املنشود  االنسجام  أن  نؤمن  إننا  الالجئني.  قضية  رأسها 
الفلسطيني  املوقف  األساس والضامن لصالبة  املصدر  هو 
ظل  في  تأتي  والتي  حاليا،  اجلارية  املفاوضات  خضم  في 
الوطنية  ظروف محلية، وإقليمية، ودولية تتهدد احلقوق 
العودة  ف��ي  الفلسطينيني  الالجئني  ح��ق��وق  مقدمتها  وف��ي 
والتعويض  املمتلكات،  استعادة  وفي  األصلية،  الديار  إلى 
الدولي  االم���ن  مجلس  وق���رار   ،194 االمم���ي  للقرار  تنفيذا 
الضغط  وق��ف  على  حرصنا  من  ننطلق  إذ  إننا،   .237 رق��م 
من  الغاية  ن��درك  وإذ  الفلسطيني،  املفاوض  على  املمارس 
تكتيكات املفاوضات مبا فيها سرية ما يجري في اجلوالت، 
فإننا وفي نفس الوقت، نرى أن املرحلة املقبلة تفرض تبني 
الشعب  أبناء  وض��ع  على  أساسا  تقوم  تفاوضية  سياسة 
الشتات،  وف��ي  فلسطني  في  مواقعه؛  كافة  في  الفلسطيني 
حق  ب��ان  القول،  عن  وغني  يجري.  ما  تفاصيل  ص��ورة  في 
العودة للديار األصلية، كان وال يزال الهدف األساس الذي 

وانشئت  املعاصرة  الفلسطينية  ال��ث��ورة  انطلقت  اج��ل��ه   م��ن 
الشرط  ه��و  ب��ه  التمسك  وان  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
املنظمة  متثيل  وحدانية  شرعية  على  يبقي  ال��ذي  األس���اس 
للشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق، فأن الشفافية العالية، 
والصراحة التامة مع قطاعات شعبنا تشكل ضمانات حماية 

احلقوق، وتعزيز املواقف في مواجهة مختلف الضغوط. 
استهداف  ال��ت��ف��اوض  محطات  ك��ل  عبر  واض��ح��ا  ب��دا  لقد 
وهو  الصهيوني   – العربي/الفلسطيني  ال��ص��راع  ج��وه��ر 
احلل  عن  احلديث  اقترن  كلما  الفلسطينيني  الالجئني  قضية 
مركز  ه��و  الفلسطينيني  ل��الج��ئ��ني  ال���ع���ودة  ف��ح��ق  ال��ن��ه��ائ��ي، 
وليس  واإلسرائيلية.  األمريكية  السياستني:  في  االستهداف 
والقانوني،  واإلنساني،  الوطني،  احلق  هذا  إنكار  أن  خافيا 
مع  للسالم،  أوسلو  مسيرة  انطالق  منذ  ترافق،  قد  املقدس، 
تكتيكات تستهدف استبداله بالتعويض تارة ، وبقصره على 
قلة قليلة من بني أكثر من سبعة ماليني الجئ فلسطيني، هم 
باحلاالت  يسمى  ملا  وبإخضاعه  أخرى،  تارة  احلق  أصحاب 
اإلنسانية وفقا للقوانني اإلسرائيلية، أو بحصره في العودة 
إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو الدولة املوعودة، وبربط 
إم��ك��ان��ي��ة احل��ص��ول ع��ل��ى ح��ص��ة اك��ب��ر م��ن احل��ق��وق األخ���رى 
وغيرها  واملستوطنات  وال��ق��دس،  واحل����دود،  ال��س��ي��ادة،  ف��ي 
إن  مهيضة.  مقايضة  صفقة  ضمن  العودة  حق  عن  بالتنازل 
تكتيكات املقايضة تلك كانت قد رفضتها القيادة الفلسطينية 
في مفاوضات سابقة وخصوصا ما عرف بقمة كامب ديفيد 
الثانية ومببادرة كلينتون في حينه والتي دفع ثمنها الرئيس 

الراحل ياسر عرفات.
 وحيث أننا نلحظ الضغط األمريكي املتزايد والهادف إلى 
إطار حل فضفاض،  الفلسطيني على توقيع  املفاوض  إجبار 
أمريكية  انتخابية  لغايات  وذل��ك  وق��ت،  وبأسرع  شكل  ب��أي 

محضة،

على  تسعى  األمريكية  اإلدارة  أن  واض��ح��ا  ب��ات  وح��ي��ث 
اجلبهات األخرى إلى تدويل اإلطار الفضفاض عبر اجلمعية 

العامة في دورتها املقبلة في أيلول 2008؛
التجربة الطويلة أن املأزق احلزبي  وحيث ندرك، بحكم 
ألقطاب السياسة اإلسرائيلية يراد له وكالعادة أن يفرغ في 
ولكنها  تتعدد  وسياسات  مواقف  في  الفلسطينية،  اجلبهة 
ما  على  واحل��ف��اظ  االح��ت��الل،  تكريس  مشروع  تخدم  جميعا 

يسمى بيهودية الدولة؛ 
وحيث أن األجندة االنتخابية واحلزبية للغرب وإسرائيل 
الفلسطيني،  املفاوض  على  ضاغطا  عامال  تشكل  أن  يجب  ال 
ل��ع��ب��ة املرشحني  ف���ي  ال���دخ���ول  ي��ن��أى ع���ن  وال�����ذي ي��ج��ب أن 
األم��ري��ك��ي��ني واإلس��رائ��ي��ل��ي��ني؛ وذل����ك ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى شرعية 
الفلسطينية، بصرف  الوطنية  ومشروعية وقداسة احلقوق 
النظر عن الفائزين واخلاسرين في االنتخابات األمريكية أو 

اإلسرائيلية؛
وح��ي��ث أن��ن��ا ن��ل��م��س ت���راج���ع امل���وق���ف األوروب�������ي، ال بل 

ومتاشيه مع أكثر املواقف األمريكية تأييدا إلسرائيل؛
وح��ي��ث ن��رى م��دى الضعف ال��ع��رب��ي وع��ج��زه ع��ن الفعل 
الفلسطينية  وم��رارة اجلبهة  بألم  التأثير؛ وما تشهده  و/أو 

الداخلية كونها متصدعة على نحو لم يسبق له مثيل؛
يستهدف  الضغط  تركيز  أن  اجل��ل��ي  م��ن  أص��ب��ح  وح��ي��ث 
حقوق الالجئني الفلسطينيني وحتديدا احلق في العودة إلى 

الديار األصلية، وفي استعادة املمتلكات؛ 
أقطاب  به  صرحت  ما  بحسب  اجلهود  تكثيف  أن  وحيث 
رسمية إسرائيلية، تهدف إلى التوصل إلى “إطار حل مقبول 
واإلسرائيلية،  األمريكية  السياستني  أق��ط��اب  مختلف  على 

وقابل للحياة بصرف النظر عن احلزب احلاكم”.
ومبا أن شرعية التوصل إلى إطار حل، أو إلى حل فعلي 
م��ع احلقوق  إط����اره  أو  ت��واف��ق احل���ل  م��ره��ون��ة مب���دى  تبقى 

الديار  إل��ى  ال��ع��ودة  ح��ق  وحت��دي��دا  الفلسطينية  الوطنية 
النظر  األصلية املبني على اخليار احلر لكل الجئ بصرف 

عن مكان جلوئه. 
ترسيخ  في  رغبة  ه��ذا  كتابنا  عبر  إليكم  نتوجه  فإننا 
نهج يقوم على أقصى درجات الوضوح مع جماهير شعبنا، 
وذلك سعيا إلى تصليب املوقف الفلسطيني في هذه املرحلة 
على  وح��رص��ا  الفلسطيني،  ال��ن��ض��ال  م��راح��ل  م��ن  الدقيقة 
ضمن  من  يتضمن،  أن  يجب  حل  إط��ار  أي  أن  على  التأكيد 

مسائل أخرى، صراحة وبلغة غير قابلة للتأويل ما يلي:
1- إن حقوق الالجئني الفلسطينيني في العودة واستعادة 
املمتلكات، والتعويض هي حقوق ثابتة مبوجب القانون 
الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 
194، وقرار مجلس االمن الدولي رقم 237، فهي حقوق 
عن  النظر  بصرف  ماهيتها،  على  للتفاوض  قابلة  غير 

اإلجراءات الالزمة لتطبيقها.
الجئ  لكل  ف��ردي  حق  األصلية  الديار  إلى  العودة  حق   -2
يتقادم،  وال  اخل��ل��ف،  إل��ى  السلف  م��ن  ينتقل  فلسطيني 
ومبني على اخليار احلر لكل شخص، وغير قابل لإلنابة، 
وال يسقط مبوجب أية اتفاقية سياسية ثنائية أو متعددة 
ق��واع��د ممارسته  ت��راع��ى فيها  األط���راف، و/أو دول��ي��ة ال 

مبوجب القانون الدولي. 
3- حق عودة الالجئني الفلسطينيني حق جماعي ال يقتصر 
عن  النظر  ب��ص��رف  غ��ي��ره��ا،  دون  مجموعة  أو  فئة  على 
ما  املصير منقوصا  تقرير  حق  ويبقى  تصنيفها،  معايير 
الديار  إلى  العودة  الالجئون من ممارسة حق  يتمكن  لم 

األصلية.
احلقوق  م��ن  كغيره  األصلية  ال��دي��ار  إل��ى  ال��ع��ودة  ح��ق   -4

الوطنية الثابتة ال يقبل االستفتاء وال التجزئة. 
ودمتم ذخرا للوطن

حرر في 24  آب 2008

احتاد شباب النضال الفلسطيني فرع سوريا
احتاد الشباب الدميقراطي الفلسطيني/ أشد – سوريا

جلنة الالجئني وحق العودة- سوريا
احتاد جلان حق العودة / حق – سوريا

اللجنة االهلية حلقوق املرأة الفلسطينية – سوريا
جمعية بيسان - سوريا

جتمع املؤسسات املتضامنة مع فلسطني – سويسرا
جلنة حق العودة – سويسرا

جلنة فلسطني الدميقراطية
التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة – غزة – فلسطني
اللجان الشعبية للدفاع عن حق العودة – غزة – فلسطني.

جمعيات املدن والقرى املهجرة – غزة- فلسطني
مراكز النشاط النسوي – غزة - فلسطني.

ملتقى الشباب - غزة - فلسطني .
مجموعة الدولة الدميقراطية الواحدة / غزة – فلسطني

رابطة اساتذة اجلامعات في فلسطني/ غزة – فلسطني
املنتدى الثقافي العربي / غزة – فلسطني

اللجنة الوطنية لتخليد ذكرى الشهيد أحمد الشقيري / األردن
صندوق يافا اخليري / األردن 

إئتالف جلان الدفاع عن حق العودة / األردن
احتاد شباب االستقالل/ فرع لبنان 

احتاد شباب االستقالل / فرع سوريا
الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية

احتاد شباب النضال / لبنان
الهيئة العليا ملتابعة شؤون األسرى/ فلسطني

التيار الوطني الدميقراطي الفلسطيني / فلسطني
حركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح

حركة املقاومة اإلسالمية / حماس
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني

حركة اجلهاد اإلسالمي
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني

حزب الشعب الفلسطيني
املبادرة الوطنية الفلسطينية 

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
االحتاد الدميقراطي الفلسطيني / فدا

جبهة التحرير العربية
جبهة التحرير الفلسطينية

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني / القيادة العامة
طالئع حرب التحرير الشعبية / الصاعقة

اجلبهة العربية الفلسطينية
هيئة تنسيق اجلمعيات الفلسطينية العاملة في لبنان

اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة

املؤسسات والهيئات واألطر الفلسطينية املوقعة:
بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني،
اللجنة الوطنية العليا الحياء ذكرى النكبة – فلسطني

احتاد اجلمعيات العربية )اجتاه( – فلسطني 1948
االئتالف الفلسطيني حلق العودة – فلسطني وكافة املنافي.

 املكتب التنفيذي لالجئني – رام الله - فلسطني
الكنفدرالية االوروبية للجان حق العودة – اوروبا. 
اليونان،  سويسرا،  النرويج،  السويد،  )ال��دمن��ارك، 

املانيا، فرنسا، هولندا، بولندا، فنلدا(
جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين داخل إسرائيل – فلسطني 1948

الوطن  الفلسطيني في  التنسيق للعمل االهلي  هيئة 
والشتات.

حتالف حق العودة الى فلسطني – امريكا الشمالية
البيت الفلسطيني، للتربية والثقافة، ترونتو – كندا

فلسطني في الذاكرة / نيويورك
ال��ش��ب��اب االج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي مخيمات   احت����اد م���راك���ز 

الالجئني - فلسطني.
الضفة  مخيمات   – النسوي  النشاط  م��راك��ز  احت��اد 

الغربية – فلسطني.
اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة

جتمع اهالي القرى واملدن الفلسطينية املهجرة عام 1948.
جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني، بالطة – فلسطني

مركز يافا الثقافي – بالطة- نابلس
القوى الوطنية واإلسالمية.

والثقافية  االكادميية  للمقاطعة  الفلسطينية  احلملة 
إلسرائيل - فلسطني

احلملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل العنصري
مركز الرواد للثقافة واملسرح في مخيم عايدة - بيت حلم

مركز الجئ – مخيم عايدة – بيت حلم
جمعية بيت نباال 

جمعية جمزو
جمعية سلمة

 جمعية العباسية
العودة/ شبكة فلسطني  - هولندا

مجموعة عائدون – لبنان
مجموعة عائدون – سوريا

مركز جفرا الشبابي – سوريا
مجوعة 194 – سوريا

مركز أبناء البلد للدفاع عن حق العودة - سورية
منظمة الشبيبة الفلسطينية – سوريا

مؤسسة فرح للتراث – سوريا
منظمة املرأة الشعبية الفلسطينية – سوريا

جتمع حتما سنعود – سوريا

ضمان حق العودة إلى الديار األصلية هو معيار شرعية وعدالة أي حل سياسي
النص الكامل لرسالة املجتمع املدني الفلسطيني والقوى السياسية إلى السيد الرئيس محمود عباس “ابو مازن”

في مؤمتر صحفي عقد في رام الله يوم االثنني املوافق 22 أيلول، سلم ممثلون  عن مؤسسات وهيئات واطر املجتمع الفلسطيني والقوى السياسية إلى الدكتور رفيق احلسيني، رئيس ديوان الرئاسة، رسالة موجهة 
إلى السيد الرئيس محمود عباس )أبو مازن( هذا نصها:


