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االفتتـاحيــة

بقلم: عيسى قراقع * 

الشباب الفلسطيني:
تحديات المستقبل وواقع الحال

إذا ما ترك خطاب المناسبات المفعم بالحماسة والوعود جانبا، 
لوحة  المؤسسي  الفعل  الفلسطيني في  الشباب  يظهر مستقبل 
الفلسطيني  الشباب  ومكانة  دور  حص 

ُ
ف ما  وإذا  مالمح.  بال  بيضاء 

وصنع  والتخطيط،  اإلب��داع،  حيث  من  الفعل  مستوى  على  اليوم 
القرار، يظهر أن أثرهما يكاد يكون منعدما باستثناء حاالت فردية 
هنا وأخرى هناك، وباستثناء قلة مستخدمة للتنفيذ – لتنفيذ ما 
أبدعه، أو خططه، أو اختاره غيرهم. قد يبدو هذا التوصيف سوداويا 
قاتما أو مبالغا فيه، إذا ما اخذ بمعزل عن حركة الشباب الفلسطيني 
الناشئة أو اآلخذة في التبلور، والتي عليها سواء كقيادة أو ظاهرة 
ومنها  العالم  في  التغيير  وقوى  قيادات  كل  عانته  ما  تعاني  أن 

بالطبع القيادات والقوى الفلسطينية.
القول بان المعاناة حتمية فيما سبق ال يقصد به تبرير تقصير 
تجميل  أو  الشباب،  دعم حركة  في  الفلسطينية  والقوى  القيادات 
بل  شبابية؛  ومبادرات  أصوات  من  الثلم  عن  يخرج  ما  قمع  حاالت 
يراد به التأكيد على حقيقتين: األولى أن الحالة الفلسطينية بعد 
قيام السلطة الوطنية – رغم ظروف االحتالل والنضال النجاز مرحلة 
بين  ما  المواجهة  أي  العامة؛  القاعدة  عن  تشذ  ال  الوطني-  التحرر 
أن  في  تتمثل  الثانية  الحقيقة  القادم.  والناشئ  القائم  السائد 
حركة الشباب الفلسطيني ما زالت مراهقة- ومراهقتها هنا ال تأتي 
بمعنى الصح والخطأ في فعل كذا أو االمتناع عن كذا، إنما بمعنى 
افتقارها للرؤية الواضحة، وللتنظيم  الكافي، واالستقاللية الكاملة 
هاتين  مالحظة  يمكن  والقائم.  السائد  عن  االستقاللية  وبالذات 
زالت محصورة في  والتي ال  المواجهات  الحقيقتين بجالء في نوع 
ارتباطها  الفعل، وفي موسميتها، ومحدوديتها، وفي  ردات  دائرة 
السائد.  النهج  من  المحصلة جزءا  في  قائمة تعد  بقوى  ما  بشكل 
ويالحظ أيضا، أن الفعاليات الشبابية التي برز حضورها في معظم 
الفعاليات الوطنية مؤخرا، كما في فعاليات أسبوع االبرتهايد، يوم 
األرض، التضامن مع األسرى، النكبة وغيرها لم تستطع أن تستقل 
القائمة،  واألح��زاب  القوى  مختلف  برامج  عن  وفعلها  بقيادتها 
وبالتالي لم تصل إلى مستوى تقديم – مجرد تقديم- قيادة شبابية 

ناهيك عن الرؤية الواضحة، والفعل المنظم والجسم المستقل. 
عبر  المتداولة  أو  المنشورة  تلك  سواء  الشباب  آراء  على  بالمرور 
الشبكة العنكبوتية، أو تلك المتناقلة في األحاديث يمكن مالحظة 
ان عدم رضا الشباب عن الواقع وعن القيادات بالذات - سواء جاء ذلك 
ينطوي   – ذلك  غير  أو  أو سخرية  نقد،  أو  لوم،  أو  على شكل سخط، 
اقله  أو  حركتهم  إسناد  توقعهم  في  تتمثل  عجيبة  مفارقة  على 
عدم صدها من قبل ذات القيادات التي يسعون في المحصلة إلى 
تغييرها باعتبارها مسؤولة بشكل ما ولو جزئيا عن الواقع الحالي. ربما 
يكون منشأ هذا التوقع اإليمان بان الكل في النهاية يخضع لسلطة 
االحتالل، وبالتالي يكون هذا العامل الموضوعي قاسما وطنيا جامعا 
يسهل لهم حركتهم أو على األقل ال يؤدي إلى قمعها. رغم صحة 
هذا اإليمان مبدئيا، إال انه ينبغي المالحظة هنا أن الخضوع لالحتالل 
ال يقود إلى افتراض عدم االختالف، وال يلغي مسألة تعاقب األجيال. 
وعليه، يكون من الضروري خالل السعي النتزاع الدور والمكانة إبداع 
رؤية وآليات ووسائل خاصة بالتغيير الداخلي تختلف عن تلك الالزمة 
وغني  االحتالل.  مع  الصراع  يطرحها  التي  التحديات  مواجهة  في 
الدور  النتزاع  النضال  األمرين:  بين  ما  العالقة  ان جدلية  القول،  عن 
تتطلب-  االحتالل،  ضد  والنضال  الداخلي،  المستوى  على  والمكانة 
فيما تتطلب – تكامال على مستوى الرؤية والفعل دون السقوط في 

دائرة التخوين والتي ال تختلف في المحصلة عن اإلقصاء. 
الشباب  حركة  نضوج  ع��دم  عن  يقال  أن  يمكن  ما  كل  رغ��م 
ناشئة،  حركة  أنها  على  نؤكد  أن  يلزم  المعاصرة،  الفلسطيني 
والحقيقة االسطع في كل ذلك تتمثل في أنها أصبحت مالحظة 
بوضوح. وهذا ال يشكل مؤشرا مبشرا وحسب، بل يعني أن الحركة 
– بمعنى الفعل- قادرة على تمتين ذاتها بذاتها في خضم الفعل 

والمواجهة، وهذا ما جرت عليه تجارب الشعوب وقوى التغيير. 
الشباب  حركة  على  الضوء  ليسلط  العدد  ه��ذا  ملف  ج��اء  لقد 
تنوعت  وقد  ومالمح مستقبلها.  الفلسطيني، في ماضيها وحاضرها 
المقاالت لتتناول: دور الشباب الفلسطيني تاريخيا في معركة التحرر 
الفلسطينية،  والقوى  المؤسسات  تقصير  و/أو  قصور  الذات،  وبناء 
ومخاطر تهميش أو إقصاء الشباب، وأخرى تلمس وتكشف عن مكامن 
اإلبداع لدى الشباب وأسس واليات البناء لتحقيق التغيير المنشود.    

 هيئة تحرير جريدة حق العودة

أردت إعالم أقدارنا أننا سنعود بعد دقائق:

قراءة في رواية )الدرس األخير( للكاتب الشاب أيسر الصيفي

الرواية األولى لشاب الجئ، ولد في المخيم، عاش تحت الصفيح، هويته 
بأسئلة  فامتأل  السردين،  من  علب  وبضع  الطحين  من  وسلة  اإلعاشة  كرت 
حملته  الذي  األول  بيته  وعن  إنسانيته،  نصوص  عن  البحث  خالل  البؤس 

الجرافات اإلسرائيلية ونقلته إلى المخيم بال شجر وبوابة وبئر ماء.
شاب ينفجر في الكلمات ويرحل من خيمة الواقع إلى خيمة الفكرة، محاوال 
يرسم  أن  سوى  األدوات  من  يملك  وال  الخاصة،  هويته  أرض  على  يقيم  أن 
الموت في أكثر من مكان، ويخلق الحياة في أكثر من مكان حتى يحقق ذاته 

المنشودة صارخا: إننا محكوم علينا بالحياة قبل أن يحكم علينا بالموت.
الرواية التي خرجت عن المألوف فكرا وفلسفة وإبداعا، تشدك من القاع 
إلى القاع، وال تصعد إلى األعلى دون أن تسأل نفسك من أنا في هذه الحياة 

التي لم تكن سوى وثبة واحدة نحو اتجاه ما.
المكان هو مخيم الدهيشة، بقعة تالق سوداء خارجة عن النص المألوف 
بطبيعة الحياة لتشكل بعدها حالة لجوء. انطلقت أفكار الكاتب بين الماضي 
والحاضر، ذكرى تولد أخرى وتكبر، أسماء هنا وأسماء هناك بين الحياة والموت، 

أوراق ولوحات في هذا الجسد الفلسطيني الشاذ الذي يسمى مخيم.
الخندق  كأنه  أخرى،  رائحة  الصيفي،  أيسر  للمخيم جاذبية مختلفة عند 
األخير، ففي االجتياحات اإلسرائيلية للضفة الغربية عام ٢٠٠٢، يصف المخيم 
بالقلب النابض لكل الفدائيين والمقاتلين من كل المناطق، عدة ألوان وعدة 
أطياف وديانات اتحدت تحت بندقية واحدة وتحت قسم واحد وهو المقاومة، 
قائال: فشوارع المخيم تشكل متاهة موت لغير أهلها، وحضنا دافئا لكل 

من اتخذ من نفسه ترسا لحماية المخيم.
 رائحة الجوع البشري المخيفة، حيث الفقر والفقراء واالستغالل والتمييز 
والقهر اليومي، يرسم أيسر الصيفي لوحته الفكرية في رواية تتحدث عن 
واقع يمتد ويتسع من خالل شخوص يتمردون على أن يكونوا أصفارا أو أدوات 
وليس  حّر  مكان  عن  يبحثون  والحب،  باألمل  مشحونين  شطرنج،  لعبة  في 

منفضة للتاريخ، ويسألون بوجع عن النهاية في هذه المتناقضات.
مجموعة أصدقاء خرجوا من السجن، لفحهم الجوع ومشاهد المجنزرات والقتل 
والبرد والخوف في أزقة المخيم، يتناثرون بين الظالم والغربة، ولم يجمعهم سوى 
كونهم ضحايا؛ يبحثون عمن سفك دمهم ومستقبلهم، وقرروا أن يؤرخوا ما كتبه 

الكبار حتى ال يسرقهم زمن النسيان، لعل في ذلك شفاء لهم وللواقع.
رواية أيسر هي سيرة جمعية لشعب ال يزال يبحث عن ذاته وهويته، ال 
يزال محاصرا في خيمة لجوء، ينتظر أن يقع الظالم في حفر مكائده، وال تذهب 

وتضيع في الهواء دماء من رصوا أرواحهم جسرا للقاء وطن أفضل.
السجن  بين  الجدلية  للعالقة  يؤسس  الصيفي  أيسر  الشاب  الكاتب 
على  ولدت  وشخوص  بالذاكرة،  النكبة  زمن  من  جاءت  في شخوص  والحرية 
جرح النكبة حالمين، فوحد الزمن بصوره المتكررة ومشاهده المتوالدة مؤمنا 
أن  رافضا  الالأشياء،  من  األشياء  صنع  على  القادرين  وحدهم  الفقراء  أن 

يتحول حق العودة إلى مجرد ذكريات أو اختبارات وأساطير في التاريخ.
االجتياحات  زم��ن  وف��ي  انتفاضتين  بين  إنسانية  تداعيات 
اإلسرائيلية تولد قصة حب مختلفة مع الموت في صراخ الكاتب وهو 
وفي  الحاضر،  وعش  المستقبل  امتالك  فرصة  للموت  اترك  يقول: 

خضم التداعيات يبرز دور الثقافة في خلق سقف لهذه الرواية التي 
تتألق إلى حّد االنفجار.

السجن واللجوء والفقر والحب المقتول، ولوحة تتسع لشعب ال يزال تحت 
سياط السجان، هي األركان الخمس لرواية ذات بالغة عميقة وحكمة وفلسفة 
موجعة للمعذبين الذين تلقوا الدروس على أجسادهم، وال يزال الدرس األخير 

مفتوحا على الغموض.
رواية تقاتل من أجل الحرية والعدالة والمساواة والمستقبل، تسقي وردة 
التاريخ  الماضي، كي ننبش من قبور  بدم  المرسومة  الجثث  الحياة في تلك 

نبتة التغيير كما يقول الكاتب.
اللوحة- بكل ما فيها من   - رواية )الدرس األخير( ترفض أن تبيع الحياة 
أسرار مدفونة وذكريات وأصابع تشير إلى الغد والبعيد، ترفض أن تكون عبدا 

ألحد، لتبقى سيدة ذاتها كلمات وثقافة ورؤية ويقين حالمين.
 أن يخط شاب الجئ بعد 64 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني روايته 
في هذا النشيد الملحمي، وهذا اإليقاع الموسيقي الموجع في الكلمات، وهذا 
الجمال اللغوي التأملي، فهذا يعني أنه لم يقع في فخ لعبة المكان وسطوة 
الغياب واحتماالت النسيان قائال: ال زالت الطريق طويلة، وأنفاسنا كذلك، 
تكفينا كي نعبر دوامات الزمن بكل االتجاهات، كي نعيد كتابة التاريخ 
فقره،  على  بالتمرد  للفقير  الحق  يعطي  جديدا  تاريخا  نكتب  أو  بصدق، 

وللميت بوضع ما أمكنه من أحرف وصيته األخيرة.
السجن  على  النهاية  تغلق  وأن��ت  أتعبتني  لقد  أي��س��ر...  لك  شكرا 
أمطار  تحت  صامدا  الفصول  بين  لالختالف  تبتسم  زلت  وال  واالستشهاد 

الحقائق وأنت تهتف: ال زال لدينا متسع من الحياة لملء أوعية أقدارنا...

عيسى قراقع: وزير شؤون األسرى والمحررين، كاتب وأديب، عضو الجمعية العامة لمركز بديل.    *

مخيم الدهيشة، ٢٠١١ )©بديل(
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مالحظة: إشكالية حنظلة الفرد بعد ربع قرن من محاولة اغتيال الفكرة
بقلم: نضال الزغير*

لتطال  الصوت،  كاتم  ممتهرة  الظالم  يد  امتداد  عند 
في  والشامخ  لندن،  بضباب  الندي  العلي  ناجي  جبين 
الباكرة،  الصباحات  في  واشجاره  الجليل  كبالبل  اشتياقه  
إلى  والخالد  لالندثار  القابل  بين  هنا  تقع  المواجهة  فان 
التصفية  من  حالة  مع  ليس  المواجهة  تقع  اآلبدين.  ابد 
وإنما  ومهنة،  وعنوانا  اسما  يحمل  كائن  لوجود  الفيزيائية 
المتجسد حيا فكرا وضميرا  تقع في سياق طبيعي ما بين 
إلى  وأش��ار  ناجي  عرفهم  ألع��داء  العصابية  الفعل  وردات 
ذقونهم بحنظلته. والن السياق الطبيعي في هكذا مواجهة 
يفضي إلى انتصار الضحية دوما، أو لعدالة ممكنة في وعي 
فقراء الوطن، فان حنظلة ارتقى للخلود في الوعي الجمعي 
بعبارة  السافلين"  "أسفل  إلى  مغتالوه  وارتد  الفلسطيني، 

وتوصيف الذكر الحكيم. 
ثانية،  انبعاثه  وإع���ادة  بانطالقته  حنظلة  ولعل 
معه،  ذاتها  واقتسمت  حملته  التي  ال��روح  باغتيال 
اإلشكالي.  وهذا من خالل  للفرد  التصوير  يتكثف فيه 
أبرز ما يتقاطع مع واقع إشكالية حنظلة في لوحة ناجي 
حنظلة  فيها  يصور  حيث  أعاله،  الكاريكاتورية  العلي 
واألدبي  الثقافي  الموروث  استخدام  في  بالغة  ببراعة 
اإلنساني. فنجد حنظلة مسجى هامسا لألرض في موته 
المدمى،  لكعبه  المعركة  أسهم  احد  باختراق  اللحظي 
حول  االغريقية  لألسطورة  العلي  ناجي  استخدام  أن  اذ 
حنظلة  وتصوير  واضح،  اللوحة  هذه  في  "طروادة"  حرب 
عبر الشخصية اإلشكالية في هذه السردية، أي "آخييل" 
يتضح بشكل أكثر تعلياًل عندما نتطلع بدور حنظلة في 
المركزية فيه،  الشخصية  العلي، كونه  ناجي  كاريكاتير 
والفرد اإلشكالي بامتياز لديه، أما لماذا نعتبر حنظلة فردًا 

اشكاليًا، وبامتياز أيضا فنقول:
والتعبير  األب��رز  الممثل  أنه  على  حنظلة  مع  نتعامل   
قدمه  الذي  الكاريكاتير  في  اإلشكالي  الفرد  عن  المكثف 
ناجي العلي، حتى في لحظة وجوده األولى، فهو قد سقط 

أزمة  عبر  الوعي،  عالم  من  المادي،  البشر/العالم  عالم  إلى 
ناجي  لوحات  إلى  أتى  وقد  خلقه.  الذي  المبدع  يعانيها 
العلي كثوري خبير متمرس، صاحب حق تاريخي، ومتجذر 
في الدفاع عن هذا الحق. من خالل مراقبته ومعاصرته لما مر 
بالقضية التي تبناها، كثيرًا ما وقف في وجه أكبر الخيبات 
وأصعب لحظات الخذالن. فبعد أن قدم ليقلب العالم بشكل 
وضعفهم  اضطهادهم  أن  وجد  للمستضعفين،  منحاز 
يزداد ويتعقد، إال انه كان على دراية واعية ممتزجة بالفطرة 
لمعطيات  جذريا  قلبًا  بوصفها  فالثورة  الخالص،  بسبيل 

الواقع وفرضًا للحقيقة مرسومة في خياله، لكن أين السبيل 
لكي ترى النور؟ 

لقد واجه حنظلة، ككائن ووجود أدبي إشكالي، االصطدام 
الفظ بحركة الواقع تمامًا، كما واجهت هذا االصطدام مروحة 
خالدة،  أدبية  أعمال  أبطال  من  اإلشكالية  الشخصيات  من 
وآخيل في  أو هرقل  مثااًل،  العربي  التراث  كالزير سالم في 
األكثر  والسردية  الرواية  حقل  في  أما  اإلغريقي،   التراث 
معاصرة، فنجد الالز عند الطاهر وطار ومتعب الهذال لدى 
كما  الملح،  مدن  الخماسية  رائعته  في  منيف  الرحمن  عبد 

زوربا في ما قدمه كازنتزاكس إلثراء األدب العالمي، وحنظلة 
لدى ناجي العلي. 

تجدر اإلشارة في هذا الموضع إلى أن حنظلة بما يمثله 
واألعمال  الملحمي  األدب  في صلب  إنما هو  إشكالي  كفرد 
الكبيرة، وببساطته، عفويته، وموقفه النقدي من كل ما هو 
الفرد اإلشكالي،  إنما يستحق أن يطلق عليه مفهوم  حوله 
حالة  في  كما  اآلخرين،  تجاه  مسؤؤلية  من  حمله  لما  وهذا 

الشخصيات األخرى المستعان بها هنا. 
العمل  في  إشكالي  كفرد  تعريفه  حنظلة  يتجاوز  إذن، 
األدبي خاصة ناجي العلي، ليكون فردًا إشكاليا بامتياز، هذا 
لحنظلة  خلقه  بعد  امتازت  قد  العلي  ناجي  أعمال  أن مجمل 
أول مرة بحضور بارز وغير موارب لحنظلة، فقد أصبحت إحدى 
مجرد  من  نفسه-أكثر  -حنظلة  العلي  ناجي  تحليل  أدوات 
اعتباره مؤشرا كأحد المؤشرات األخرى. وبهذا يتفق استخدام 
ناجي العلي لحنظلة مع التعريف الغني لفيصل دراج حول 
العربية"،  والرواية  الرواية  "نظرية  كتابه  اإلشكالي في  الفرد 
حين  التيه  في  يسقط  الذي  االشكالي:  الفرد  –أي  انه  على 
يمكن  ال  متجددة  هوة  الطرفين،  بين  كان  بالعالم،  يلتقى 
صدمته  الذي  لوكاتش  يرى  كما  القطيعة  وتصدر  عبورها، 
حرب مروعة، عن بطل متدهور يبحث عن قيم أصلية في فهم 

عالم متدهور بدوره وبوسائل ال يعوزها التدهور أيضا.
كمحور  اإلشكالي  الفرد  إن  المالحظة:  ح��ول  مالحظة 
بها  تتميز  التي  األدوات  كأحد  يعتمد  األدب��ي،  للتحليل 
األدب،  لتحليل  التكوينية/التركيبية  البنيوية  المدرسة 
الحالي  في شكلها  طورت   - التكوينية  البنيوية  -آي  والتي 
عبر اإلسهامات التي قدمها لوسيان غولدمان في هذا اإلطار 
مرسمين حدود  لوكاتش،  قبله جورج  من  قدمه  ما  على  بناء 
هذه المدرسة الماركسية في دراسة األدب كحامل اجتماعي.

نضال الزغير: منظم االعالم والتواصل في مركز بديل.   *

صورة مشاركة في جائزة العودة ٢٠١١، )©بديل(



�آب  2012 4

الشباب الفلسطيني ما قبل منظمة التحرير
بقلم: عبد الفتاح القلقيلي*
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العام  المجموع  من  عالية  نسبة  الفلسطيني  الشباب  يشكل 

على صعيد  أو  الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطيني، سواء  للشعب 

بلدان اللجوء والشتات. وقد كان كذالك وما زال، فقد أشارت التقارير 

اإلحصائية إلى أن نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني تعدت ال� 

38% نهاية العام ٢٠١١.

على  كانت  الفلسطيني  المجتمع  في  الشباب  شريحة  ان  شك  وال 

مر  التي  النضالية  والمراحل  المحطات  مختلف  في  بقوة  حاضرة  الدوام 

ان  هنا  التنويه  بنا  ويجدر  الفلسطينية.  الوطنية  وقضيتنا  شعبنا  بها 

تاريخ  يعيد  االلكتروني(  موقعه  )على  بكر  أبو  بكر  الفلسطيني  الكاتب 

الحركة الطالبية الفلسطينية إلى بدايات القرن العشرين )أواخر العهد 

والنوادي  والجمعيات  األح��زاب  في  الطالب  انخرط  حيث  العثماني(، 

والمنتدى  اإلخاء،  والرياضية والكشفية مثل جمعية  والخيرية  الثقافية 

وكان  الالمركزية،  العهد، وحزب  القحطانية، وجمعية  والجمعية  األدبي، 

اهتمامهم يتجه إلى السياسة، وخاصة التصّدي للصهيونية. كما أنضم 

لجمعية  األستانة  في  الفلسطينيون(  مقدمتهم  )وفي  العرب  الطالب 

اإلخاء العربي التي ولدت عام ١9٠8 بعد إعالن الدستور العثماني، وقام 

إسماعيل الحسيني بتأسيس فرع للجمعية في القدس.

جمعية  وهي  األخضر،  العلم  جمعية  تأسست   ١9١٢ العام  وفي   

العليا،  المدارس  في  العرب  الطالب  بين  الروابط  لتقوية  طالبية هدفت 

وتوجيه القوى إلى النهوض باألمة العربية، شارك في تأسيسها ثالثة 

غوشة،  وشكري  الحسيني  ومصطفى  بسيسو  عاصم  هم  فلسطينيين: 

وكانت الجمعية بمثابة اتحاد طالبي. 

جمعية  نابلس  في  تأسست   ١9١3 العام  في  وتحديدًا  لذلك،  الحقًا 

شبابية لمكافحة الصهيونية على أثر حملة صحيفة )الكرمل( لصاحبها 

الخطر  ومواجهة  والمنظم  الواعي  للعمل  دعوتها  في  نصار  نجيب 

بإنشاء  األزهر  جامعة  في  الفلسطينيون  الطلبة  قام  كما  الصهيوني، 

)جمعية مقاومة الصهيونية( في ذات العام. ولم يبتعد الطلبة والشباب 

الفلسطيني عن المشاركة في التنظيمات السياسية التي انتشرت في 

فلسطين منذ العام ١9١8 تحت عنوان الجمعيات اإلسالمية-المسيحية.

وفي أعقاب ثورة البراق )١9٢9(  شعر القوميون العرب من الشباب 

الفلسطيني أن الوقت قد حان إلعطاء األولوية للبعد القومي في النضال 

الوطني الفلسطيني، فأقدموا في تموز )يوليو( ١93١ على تغيير اسم 

“الجمعية اإلسالمية – المسيحية” في نابلس إلى “الجمعية الوطنية 

لجنة  انتخاب  تم  حيث   ،١93٢ عام  في  مؤتمرها  وعقدت  العربية”. 

تنفيذية برئاسة راسم الخالدي ضمت 36 عضوا. وفي العاشر من أيار 

من عام ١935، عقد مؤتمر الشباب اجتماعا في حيفا ضم ألف شاب من 

إلى حزب  تحول  وقد  الغصين،  يعقوب  برئاسة  فلسطين  وقرى  مدن 

مؤتمر الشباب بهيئته السابقة التي انتخبت في 5 أيلول ١93٢ حيث 

فلسطين،  وقرى  مدن  في  الشباب  تنظيم  التالية:  القرارات  اتخذت 

وتوحيد الجهود لدرء الخطر المحدق بالبالد، كما االهتمام بالمشاريع 

االقتصادية والعمرانية، وتقوية الروح الوطنية بالخطب والمحاضرات، 

وتوثيق  وخارجيا،  داخليا  الفلسطينية  للقضية  الدعاية  نشر  كذلك 

والتمسك  باألرض  االهتمام  جانب  إلى  العربية،  األقطار  مع  العالقة 

بها، وتأسيس صندوق إلنقاذ األرض المعرضة للبيع، والعناية التامة 

بلد  كل  في  العمال  تنظيم  إغفال  دون  القومي،  والتعليم  بالمعارف 

العناية  توفير  على  والعمل  بأيديهم،  واألخ��ذ  مشاكلهم  لدراسة 

الكافية بالحركة الكشفية وإقامة المخيمات.

 وفي تلك الفترة أنشئت منظمة النجادة الفلسطينية، والتي اعتمدت 

على الشباب بهدف تدريبهم عسكريا استعدادا لتحرير الوطن، وقد كان 

أهدافها  أخفت  المنظمة  ولكن  النفوس،  في  محبب  وقع  النجادة  السم 

األساسي  القانون  في  جاء  كما  عامة  رياضية  نشاطات  وراء  العسكرية 

للمنظمة. ولم تحصل المنظمة على موافقة رسمية من سلطات االنتداب 

رسميا  الترخيص  تم  ان  .وبعد   ١945/١٢/٢١ تاريخ  حتى  العلني  بالعمل 

للمنظمة أنشأت المعسكرات واتخذت زيا موحدا شبيها بالزي العسكري، 

بها  خاصة  ألقابا  واتخذت  والحزام  والصدر  للرأس  شارات  عدة  واتخذت 

تطلقها على أفرادها وفق نظام عسكري خاص.

وحيفا،  الناصرة،  الفلسطينية:  المدن  في  النجادة  مراكز  توزعت 

ونابلس، ويافا، والقدس، وغزة. وكان يشرف عليها جميعا قيادة مركزية 

القائد  ينتخب  حيث  استشاري،  ومجلس  قيادة  ومجلس  أعلى  ومجلس 

هواري  نمر  محمد  المحامي  انتخاب  تم  وبالفعل  األطر.  هذه  من  العام 

قائدا عاما للنجادة وأعلن والء النجادة للمفتي الحاج محمد أمين الحسيني 

وللعروبة، واتخذت شعارا لها “بالد العرب للعرب”.

ذهوال  شهدت  للنكبة  التالية  القليلة  السنوات  أن  من  الرغم  وعلى 

طوال  الفلسطينية  السياسية  الحياة  فكانت  عموما  للفلسطينيين 

النصف األول للخمسينات تتميز بطابع الركود والتعطيل، إال أن النكبة 

دت آثارًا وردود فعل عميقة في وسط أبناء فلسطين، فبفقدان 
ّ
)١948(  ول

بالتعليم،  اال  العيش  وكسب  للحياة  مجال  يعد  لم  والتشريد،  األرض 

الفلسطينية  األسر  فكانت  الفلسطيني،  الشباب  بين  التعليم  فانتشر 

هي الوحيدة تقريبًا من بين األسر العربية التي تكدح وتستدين لتعليم 

الفرص  كانت  الفلسطيني،  الشباب  بين  التعليم  وبانتشار  أبنائها. 

أمامهم للعمل في األقطار العربية وخاصة الخليجية في فترة خمسينات 

القرن العشرين. وهناك التقى ألول مرة الشباب الفلسطينيون القادمون 

والعراق،  ومصر،  ولبنان،  وسوريا،  واألردن،  )غزة،  المختلفة  المناطق  من 

ومناطق أجنبية(. تفاعل الشباب الفلسطينيون مع بعضهم، وأدركوا أن 

متمثاًل  فلسطين  لشعب  الذاتي  الوضع  في  يكمن  المأساة  أسباب  أحد 

حركة الشباب الفلسطيني

تحديات الواقع ومالمح المستقبل

)©أرشيف المنظمة(
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التنظيم  في  يكمن  الحل  وان  والتنظيم.  والوعي  القيادة  انعدام  في 

والوعي على الصعيد الفلسطيني، والتغيير باتجاه التحرر من اإلمبريالية 

البلدان  في  حدثت  التي  التغيرات  شكلت  وقد  العربي.  الصعيد  على 

العربية في تلك الفترة دافعًا إيجابيًا وزادت من األمل والتفاؤل بإمكان 

الطالبي  النشاط  وكان  فلسطين.  واسترداد  إسرائيل  مع  معركة  خوض 

ولما  الوضع.  هذا  عن  الناشئة  الفلسطينية  التعبيرات  أحد  الفلسطيني 

األساس،  في  سياسية  حركة  هي  الفلسطينية  النقابية  الحركة  كانت 

فمن الممكن تلمس ذلك بوضوح في الحركة الطالبية الفلسطينية منذ 

بدايتها أيضا.

شروط  وتأمين  الطلبة  مساعدة  في  ينحصر  لم  الطالبي  العمل 

بل كان يعمل على تنظيم  التعليمية وحسب،  أفضل في شؤونهم 

الطالب وتوعيتهم وتجنيدهم في العمل الوطني، ومد هذا النشاط 

من  انطالقًا  وذلك  تجمعاتهم،  أماكن  في  الفلسطينيين  أوساط  إلى 

االعتقاد القائل بأن  ذلك يجسد تعبيرًا عن السير على الطريق الصحيح 

المؤدي إلى التحرير والعودة. ويبدو هذا جليًا إذا نظرنا إلى األهداف 

وغاياتها  عملها  أهداف  تحدد  وهي  الطالبية  الحركة  أعلنتها  التي 

العرب  الطالب  “لرابطة  األساسي  القانون  ففي  تحقيقها.  وسبل 

يلي:  كما  الجمعية محددة  أغراض  نجد  في دمشق،  الفلسطينيين” 

الرابطة  بأعضاء  واالهتمام  فلسطين،  لعرب  الثقافي  المستوى  “رفع 

من الناحية االجتماعية والمساهمة باألعمال الخيرية، والسعي لتوفير 

سبل العلم للطالب الفلسطيني ودراسة مشاكل الطلبة الفلسطينيين 

والمساهمة في حلها، وتنمية وعي شعبنا لقضية فلسطين وشرحها 

العالمية  الطالبية  بالمؤتمرات  واالشتراك  صحيح،  قومي  بشكل 

العربي  الشباب  وإعداد  العالمي،  العام  للرأي  فلسطين  وشرح قضية 

الفلسطيني لمعركة العودة”.

الفلسطينية  الطالبية  الحركة  تاريخ  من  الفترة  تلك  ُعرفت  وقد   

وأنشطها،  الروابط  هذه  أقدم  القاهرة  رابطة  وكانت  الروابط”.  “بمرحلة 

حتى  كذلك  وظل  للرابطة  رئيسًا  عرفات  ياسر  انتخب   ١95٢ عام  ففي 

تخرجه عام ١956، حيث أسس رابطة الخريجين الفلسطينيين، وترأسها.

استطاعت الرابطة تحقيق إنجازات هامة على صعيد الحركة الطالبية 

الرسمية  والهيئات  العربية  الدول  جامعة  بها  فاعترفت  الفلسطينية، 

أكبر هيئة شعبية  بسبب كونها  وذلك  لها كيانها  كشخصية معنوية 

فلسطينية منتخبة. كذلك مثلت الرابطة فلسطين ألول مرة على مستوى 

النفوذ  وجه  في  تقف  أن  البسيطة  بإمكاناتها  واستطاعت  عالمي، 

العام ١955  العالمي. ففي  الطالب  اتحاد  الصهيوني وتصبح عضوًا في 

اشتركت الرابطة بمهرجان وارسو واجتماع صوفيا، وفي عام ١956 دعيت 

محاوالت  وبرغم  مراقب،  كعضو  العالمي  الطالب  اتحاد  لحضور  الرابطة 

الوفد اإلسرائيلي إحراج وفد فلسطين وإخراجه من المؤتمر، استطاع وفد 

الرابطة في النهاية أن يحصل على العضوية الكاملة في االتحاد. وفي 

الشباب في  باسم فلسطين في مهرجانات  الرابطة  عام ١957 اشتركت 

موسكو. وفي المؤتمر الخاص التحاد الطالب العالمي الذي عقد في بكين 

١958 اعتبرت الرابطة عضوًا عاماًل في هذا االتحاد، وبقيام االتحاد العام 

لطلبة فلسطين )١959/١١/٢9( تحولت العضوية من الرابطة إليه وانتخب 

لجنته  في  عاماًل  عضوًا  العالمي  الطالب  التحاد  السادس  المؤتمر  في 

التنفيذية.

القاهرة  رابطة  بادرت  الخمسينيات  أواخر  في  انه  إلى  نشير  وهنا   

مع  تحضيرية  لجنة  منهما  وتشكلت  اإلسكندرية،  برابطة  باالتصال 

“يكون  مؤتمر  لعقد  والدعوة  الجهود  لتوحيد  وبيروت  دمشق  رابطتي 

أجل تهيئتهم لخوض معركة استرداد  الطالب من  لتنظيم قطاع  نواة 

المنظمات  فلسطين، عن طريق توطيد عالقات طلبة فلسطين مع كافة 

لتنسيق  وبالذات  واألجنبية،  منها  العربية  الوطنية،  العالمية  الطالبية 

ومعركة  فلسطين  أجل  من  العربية  الطالبية  الحركة  أطراف  مع  الجهود 

المصير المشترك”.

تشكيل  من خالل  نشاطهم  البداية  في  فلسطين  طلبة  مارس  إذن، 

روابط طالبية في العواصم العربية، ثم جاء االتحاد العام لطلبة فلسطين 

في العام ١959 ليوحد هذا النشاط وينقل الحركة الطالبية الفلسطينية 

العام لطلبة فلسطين، في  إلى مرحلة جديدة. وقد نّص دستور االتحاد 

السليم  الطريق  هو  الديمقراطي  الشعبي  “التنظيم  أن  على  مقدمته 

يشكل  مستقلة  فلسطينية  بشخصية  االعتراف  وبأن  المظفرة،  للعودة 

دعامة أساسية لنضال شعبنا في سبيل العودة”.

وكما كان لغزوة نابليون على مصر أواخر القرن الثامن عشر، إسهاما 

في تشكيل النهضة العربية، فقد كان غزو إسرائيل لقطاع غزة عام ١956 

بداية لمرحلة استعادة الوعي الفلسطيني، وانطالق الشبيبة الفلسطينية 

الهوية  استعادة  مسارات  في  واالنطالق  النكبة،  من  المخارج  لتلّمس 

الفلسطينية على طريق تحرير اإلنسان واألرض الفلسطينية.

بفلسطينيي  خاصا  درسا  غزة  لقطاع  اإلسرائيلي  االحتالل  يكن  لم 

أخذت  حيث  جديدة،  حركة  بدايات  تشهد  أخذت  بل  وحدهم،  القطاع 

بعض الطالئع الشبابية تتحرك لبلورة عمل فلسطيني منظم، وخلق وجود 

سياسي فلسطيني خاص .

نستطيع القول أن السنوات األولى التي تلت انسحاب إسرائيل من 

حيث  الفلسطينية،  للكيانية  األول��ى  الجدية  اإلرهاصات  شهدت  غزة 

ظهر عدد من الظواهر الكيانية الفلسطينية التي عبرت عن نفسها عبر 

االستمرار  عن  عجز  اآلخر  وبعضها  استمر  بعضها  مختلفة،  مؤسسات 

وأصبح جزءًا من التاريخ. ومن أهم تلك المؤسسات التي ظهرت قبل قيام 

منظمة  غزة،  في  العربي  القومي  االتحاد  الفلسطينية:  التحرير  منظمة 

أصدرت  وان  لمكانها  تحديد  دون  فتح  حركة  ال�48،  مناطق  في  األرض 

مجلة فلسطيننا في لبنان، فيلق فلسطين في العراق، االتحاد العام لطلبة 

فلسطين في القاهرة.

-التي  القاهرة  جامعة  في  الفلسطينيين  الطلبة  رابطة  ساهمت 

االتحاد  رائدة في تشكيل  آنذاك- مساهمة  كان يترأسها ياسر عرفات 

من  لكل  الدعوات  وجهت  حيث  أسلفنا،  كما  فلسطين  لطلبة  العام 

طالبي  مؤتمر  أول  لعقد  وأسيوط  وبيروت  ودمشق  اإلسكندرية  روابط 

عقد   ١959/١١/٢9 فلسطين  تقسيم  ذكرى  وفي  القاهرة.  في  فلسطيني 

باإلضافة  العربية واألجنبية  الطالبية  االتحادات  المؤتمر بحضور ممثلي 

والئحة  االتحاد  دستور  المؤتمر  ووضع  العالمي،  الطالب  اتحاد  لممثلي 

الثوري  تنظيمية لعمله، وأعتبر أن مهمته األساسية هي خلق اإلنسان 

وتوعية  للمعركة  واإلع��داد  التحرير  معركة  في  المشاركة  على  القادر 

الشباب الفلسطيني، وذلك في خضم الخالفات التي ظهرت في المؤتمر 

وبعد  النقابي.  أو  السياسي  العمل  أولوية  حول  هذا  )األول(  التأسيسي 

تشكيل الهيئة التنفيذية األولى برئاسة زهير الخطيب باشرت عملها 

بإنشاء الفروع، فإضافة لفرع مصر، كان لفرع كونفدرالية ألمانيا الغربية 

تبلور  أن  التنفيذية  الهيئة  واستطاعت  االتحاد،  تاريخ  في  بارزًا  دورًا 

اللوائح والدستور بشكل واضح، كما نشط االتحاد على الصعيد الخارجي 

حيث شاركت وفود عدة في مؤتمرات مختلفة أبرزها مؤتمر اتحاد الطالب 

العالمي، ومؤتمر بغداد ومؤتمر بكين. 

وعقد االتحاد بين عامي ١959 _ ٢٠٠٠ عشر مؤتمرات، و 37 مجلسا 

إداريا. وعقد االتحاد مؤتمره الخامس ألول مرة في عمان في ١969/7/3١. 

أما  مؤتمراته األربعة قبل مؤتمر عمان وقبل سيطرة المنظمات الفدائية 

في  األول  المؤتمر  التالي:   الشكل  على  فكانت  التحرير  منظمة  على 

القاهرة في ١959/١١/٢9،  والثاني في غزة في  ١96٢/١٠/٢8،  وجاء المؤتمر 

الثالث في  غزة أيضا في عام  ١963 ، أما الرابع فكان في القاهرة في  

.١965/١٢/6

في  التحرير  حركات  جيش  هم  الشباب  أن  والبدهي؛  المعروف  من 

الفلسطيني  للشباب  الممّيز  ولكن  األولى،  العالمية  الحرب  منذ  العالم 

أنهم لم يكونوا جنود حركة التحرير فقط، بل كانوا القادة أيضا، لدرجة 

منذ  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  على  يطلق  أن  باإلمكان  كان  انه 

أنها ثورة الشباب،  المعاصرة  المسلحة  الفلسطينية  الثورة  النكبة حتى 

الربيع  “ان  قالوا:  الذين  السياسيين  المحللين  مع  نتفق  يجعلنا  مما 

الشبابي الفلسطيني سبق الربيع العربي بعدة عقود، إذ بدأ منذ أواسط 

 )١965-١956( المرحلة  تكون  تكاد  حيث  العشرين؛  القرن  خمسينيات 

والسري، حيث  العلني  الفلسطيني  الشبابي  النشاط  مرحلة  بجدارة  هي 

وقيادة  جسما  كانت  التي  الفلسطينية  المنظمات  من  العديد  تشكلت 

حركة  مثل  دورها  وتعاظم  تطورت  المنظمات  هذه  بعض  الشباب.  من 

فتح والجبهة الشعبية، وبعضها انحل وانضم أعضاؤها إلى المنظمات 

 ومنهم ياسر عرفات على االتحاد العام لطلبة 
ُ

الناجحة. وقد أطلق البعض

يكون   يكاد  حيث  الفلسطينية”،  الوطنية  القيادات  اسة 
ّ
“فق فلسطين 

في  قيادات  فتح(  )وخاصة  الفلسطينية  المنظمات  في  القيادات  كل 

الجسم الطالبي.

وبغرض التدليل على ذلك؛ يمكن تقديم امثلة للشباب الفلسطيني 

إلتاحة  شبابه،  في  الفلسطيني  النضال  في  قيادية  مواقع  تبوأ  الذي 

المساحة أمام القارئ أن يتخيل أعمارهم يوم بدأوا نشاطهم السياسي 

الجاّد سواء كان في المجال النظري واإلعالمي، أو في المجال العملي ومنه 

العسكري السري والعلني: 

أهم  زال��ت،  وما  –فتح-،  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  كانت 

المنظمات الفلسطينية المسلحة في الثورة الفلسطينية المعاصرة، وقد 

تأسست عام ١958، وانطلقت بالكفاح المسلح في بداية عام ١965. وما 

يهم بحثنا هو أن قيادة فتح السياسية والعسكرية جميعها كانت من 

الشباب. فعند التأسيس كان ياسر عرفات الرقم األول في القيادة، وكان 

عمره ٢9 عاما، أما أبو جهاد الرجل الثاني فكان عمره ٢3عاما فقط. وعند 

حيث  العاصفة،  لقوات  العامة  القيادة  تشكيل  تم  المسلحة  االنطالقة 

كان القائد العام الشاب ياسر عرفات، وعمره 36 سنة، وألنه أكبرهم سنا 

أطلقوا عليه منذئذ لقب “الختيار”. فقد كان أعضاء القيادة العامة كما 

يلي: ابو جهاد ثالثون سنة، وأبو علي إياد ثالثون سنة، أما ابو صبري فكان 

أصغرهم سنا حيث كان خمسة وعشرين سنة. ومن الجدير ذكره هنا أن أبا 

جهاد كان الوحيد المتزوج منهم. وكذلك اللجنة المركزية للحركة كانت 

أيضا من الشباب، فإضافة ألعضاء القيادة العامة كان فاروق القدومي 34 

سنة،  وصالح خلف 3٢ سنة، ومحمود عباس 3٠ سنة، وعبد الفتاح حمود 

3٢ سنة. وحينما اعُتقلت اللجنة المركزية لحركة فتح في دمشق لمدة 

سندت القيادة مؤقتا ألم جهاد ذات األربعة وعشرين 
ُ
شهر )عام ١966( أ

كل  وفي  متعددة،  فتح  حركة  في  الشبابية  والمؤشرات  آن��ذاك.  ربيعا 

المجاالت، فهاني الحسن كان عام ١97٠ المفوض السياسي العام للقوات 

وأشير  عمره.  من  والثالثين  الثانية  يتجاوز  ولم  الفلسطينية  المسلحة 

أيضا إلى انه عام ١968 طلبت القيادة العراقية من حركة فتح التوسط 

باعتبارهما سلطتين  بينهما  الصدع  لرأب  السورية  القيادة  وبين  بينها 

وقد رحبت حركة فتح بهذه  بعثيتين في قطرين شقيقين متجاورين. 

المهمة، واقترحت للقيام بهذه المهمة رسميا محمد أبو ميزر، والذي لم 

يتم الثانية والثالثين من عمره أيضا.

ومن الطرائف في حركة فتح والتي كانت ذات داللة، وكنت شاهدا 

األربعين  يبلغ  عندما  بأنه  أبلغني  أبو شرار،  ماجد  الشهيد  أن  عليها 

سيعتزل السياسة ويتفّرغ لألدب. ولكنه –طبعًا- لم يعتزل السياسة، 

الخامسة  بلغ  وق��د   ١98١ ع��ام  استشهد  حتى  ل��ألدب  يتفرغ  ول��م 

واألربعين.

جسمها  كان  أي  األخ��رى،  المنظمات  حال  كان  فتح  حال  كان  وكما 

وقاد  وقادها،  أسسها،  العرب  القوميين  فحركة  الشباب.  من  ورأسها 

فصيلها المسلح )شباب الثأر( جورج حبش وعمره لم يتجاوز الثالثين عاما. 

وعندما أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )عام ١967( كان عمره 

واحدا وأربعين عاما، أما الرجل الثاني في الجبهة والقائد العسكري أحمد 

الجبهة  انشق عن  والعشرين من عمره عندما  التاسع  جبريل، فكان في 

الشعبية ليشكل ويقود الجبهة الشعبية القيادة العامة، أما الرجل الثالث 

الجبهة  عن  انفصل  والذي  سنة،  وثالثين  اثنين  فكان  حواتمة،  نايف 

الشعبية ليقود الجبهة الديموقراطية، وعمره خمسة وثالثون عاما، وكان 

الرجل الثاني معه ياسر عبد ربه ذا الخمسة والعشرين ربيعا، والذي انشق 

عنه ليرأس تنظيما جديدا باسم “فدا” عندما كان في الرابعة والثالثين 

ب بأخطر رجل في العالم عام ١968 وهو وديع 
ّ
من عمره. وأما الرجل الذي لق

حداد فكان عمره حينئذ 4١ سنة، أما الفتاة التي لقبت بأخطر امرأة في 

العالم فكانت ليلى خالد ابنة الرابعة والعشرين. 

التنفيذية  اللجنة  في  لها 
ّ
ومث الصاعقة  منظمة  رأس  محسن  وزهير 

وعمره 35 ستة، وقبله كان لطف غنطوس األصغر منه سنًا. بينما كان عبد 

الله الريماوي  أمين سر حزب البعث العربي االشتراكي في األردن، وعضو 

البرلمان األردني ولم يتجاوز الثالثين من عمره.

غالبا  واإلسالمية خصوصا،  الدينية عموما  األحزاب  أن  المعروف  ومن 

ما تكون قياداتها من الشيوخ المتقدمين في العمر، ولكن حزب التحرير 

فلسطينية  المركزية  باللجنة  المتمثلة  قيادته  كانت  الذي  اإلسالمي 

في   ١953 عام  ومؤسسه  رئيسه  النبهاني  الدين  تقي  كان  بالكامل، 

التاسعة والثالثين من عمره. أما أعضاء لجنته المركزية األربعة اآلخرين 

فكانوا  الحسن(  وخالد  حمدان،  وداود  المصري،  ونمر  زلوم،  القديم  )عبد 

جميعا من الشباب دون الثالثين، فكان خالد الحسن مثال في السادسة 

في  عضوا  ليصبح  فتح،  لحركة  وانضم  الحزب،  ترك  والذي  والعشرين، 

لجنتها المركزية قبل أن يتم األربعين من عمره.

الفلسطينية، ويمكننا  للمنظمات  العليا  القيادات  أعمار  هكذا كانت 

العسكرية  وكوادرها  الثاني  المستوى  في  القيادات  أعمار  نتصور  أن 

والسياسية. بمعنى أن الحركات السياسية الفلسطينية العلمانية منها 

والدينية، القطرية منه والقومية وشبه القومية، كانت تعبيرًا عن حركات 

رأس  حتى  القاعدة  من  رأسها،  مفرق  حتى  قدمها  أخمص  من  شبابية 

 وبرامَج سياسية، مما 
ً
 وقمة

ً
الهرم، ولكنها اآلن بدأت تشيخ فتهرم قاعدة

يبرر تحركا شبابيا في كل المجاالت بمعناه الضروري.

عبد الفتاح القلقيلي )أبو نائل(: كاتب وباحث فلسطيني، األمين العام للمجلس األعلى   *

للتربية والثقافة والعلوم في م.ت.ف، وعضو الهيئة العامة لمركز بديل. 
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على  التواصل  عبر  صاحبه  على  منهما  كل  تعرف 
المفتوح".  االلكتروني  "الفضاء  الفيسبوك  صفحات 
خالة.  أبناء  أنهما  رسائل،  بعد بضعة  أدركا،  ما  وسرعان 
الجاهزة  المالبس  لبيع  محل  في  يعمل  عامًا(   ٢3( علّي 
المستوردة من الصين، حاصل على شهادة جامعية في 
"التنمية المجتمعية" من جامعة األزهر. مؤيد )٢٢ عامًا( 
طالب جامعي، يدرس "األعمال التجارية" في كندا، حيث 
يعيش مع أسرته. تبادال المشاعر واألفكار والصور: الصور 
أفصحت  من حيث  علي  خيال  داعبت  كندا  من  القادمة 
عن حياة الدعة والسكينة، االستقرار والرفاه والمستقبل 
أيقظت صور غزة في صدر مؤيد رغبة  بينما  المضمون. 
الواقع،  أرض  على  الحدث  في  المشاركة  في  مكبوتة 
الملل والكسل إلى حياة مثيرة ومليئة  الخروج من حالة 
بأفكار ومشاعر، ضبابية، عن  بالتحديات، رغبة مشفوعة 

الوطن والتضحية واالنتماء.
 مع مرور الوقت، واستمرار التواصل، بدأت تعتمل في 
"الخروج  في  يرغب  علي  متناقضتان:  رغبتان  نفسيهما 
بأسرع وقت من الجحيم " باالعتماد على إمكانيات مؤيد 
للعودة  السبل،  بكل  مؤيد،  ويسعى  منها،  واالستفادة 
السريعة للوطن، باالتكاء على عالقات علي والتسهيالت 
التي يقدمها. وإذا كان من الصعب تعميم هذه الحالة، 
إذ ليس كل شباب األرض الفلسطينية المحتلة "علي"، 
في  الفلسطيني  للشباب  نموذجًا  ليس  مؤيد  أن  كما 
قطاع  شباب  من   %45 عن  يقل  ال  ما  أن  غير  الشتات، 
قليلة  ليست  نسبة  أن  ويقينًا  الهجرة،  في  يرغبون  غزة 
المجتمعات  حياة  في  انخرطوا  قد  الشتات  شباب  من 
التي يعيشون في كنفها. والثابت، أن علي في هجرته 
الطوعية، إن تحققت، لن يكف عن شعوره باالنتماء إلى 
لن يتخلى  الوطنية، وأن مؤيد، في حال عودته،  هويته 

عن االمتيازات التي تطرحها عليه "العولمة"!
التي  األساسية  الدينامية  أن  فيه،  الشك  مما  إن 
تمثلت  النكبة  منذ  الداخل،  فلسطينيي  سلوك  حكمت 
سوف  ما  وهو  الصعوبات"؛  رغم  والصمود  "البقاء  في 
نطلق عليه هنا، تعبير "اختبار الجدارة، أو الريادة". هذا 
رغم  للعودة  الحثيث  "السعي  دينامية  حكمت  بينما 
التمسك  عبر  الشتات،  فلسطينيي  سلوك  المحفزات" 
اإلذاب��ة  محاوالت  وجه  في  أساسًا،  الوطنية،  بالهوية 
اتجاهات  بروز  من  األمر   

ُّ
يخل لم  ذلك،  ومع  والتذويب. 

متناقضة ومتعارضة، أحيانًا، طبقًا للظروف والتطورات.
االستراتيجية االسرائيلية، انطوت دومًا على تشجيع 
اتجاهات الخروج من ناحية، وعلى تعزيز العقبات التي 
تحول دون العودة من ناحية ثانية. ومن الواضح أن بعض 
التي  الكبرى  التحوالت  عن  الناجمة  العولمة  مؤثرات 
شهدها العالم في العقود القليلة الماضية، كان له أبعد 
الفلسطينيين  لسلوك  الحاكمة  الديناميات  على  األثر 

ووعيهم بأنفسهم وبالعالم. 
والريادة،  الهوية  على  العولمة  أثر  نتقفى  أن  وقبل 
األولى  القراءات  بعض  عند  قلياًل  نتوقف  أن  بنا  يجدر 
من  التي  واألفكار  الدروس  لنستلهم  ودالالتها،  للنكبة 
شأنها مساعدتنا على تلمس الطريق نحو تحقيق آمالنا 
من  تبقى  ما  على  المحافظة  عن  ناهيك،  وتطلعاتنا، 

وجودنا على هذه األرض.
النكبة  لمعنى  زريق  قسطنطين  مقاربة  تضمنت   
المرتكزات التالية: تقوية االحساس بالخطر وشحذ إرادة 
الشعبية،  المشاركة  الطاقات،  وتعبئة  الوحدة  الكفاح، 
القدرة على المساومة التي ال تنحدر إلى مستوى التنازل 
بمثابة  النكبة  اعتبار  وأيضًا،  مقابل.  دون  والخسارات 
والتغيير  الشامل  النهوض  على  العرب  لقدرة  محكًا 
الجذري. أما قراءة جورج حنا، فقد اشتملت على التحذير 

من فهم الوطنية على أنها حماسة 
الوعي  وتعصب على نحو يناقض 
وإعمال العقل، ومن تغلغل الحس 
الديني وما يمكن أن ينجم عنه من 
االتكال  نزعة  تنامي  ومن  تشرذم 
القوى  مقاومة  وم��ن  ال��ق��در،  على 
المفاهيم  وبناء  للتجديد  الرجعية 
ومن  وال��ع��دال��ة،  الديموقراطية 
من  والخطابات  الوعود  استسهال 
إلى اإلصالح  دون اإلنجازات، داعيًا 
السياسي الجذري طريقًا للنهوض 

والخالص. 
ترسم العولمة صورة المستقبل بالعودة إلى الماضي 
بأبعاد  تاريخي  تحول  عملية  إنها  للرأسمالية.  السحيق 
التدهور  ويسود  والرخاء،  التقدم  فيها  ينعدم  واضحة 
في  الثقافي،  واالنحطاط  البيئي  والتدمير  االقتصادي 
ضوء حضارة "التنميط" أو األمركة. من المنظور الثقافي، 
يرى البعض أن العولمة هي استالب الهويات الذاتية، 
إلى  تسعى  ال  ال��واق��ع،  في  العولمة،  أن  آخ��رون  وي��رى 
حدود  بال  عالم  خلق  إلى  بل  واحدة،  عالمية  ثقافة  خلق 
اآلخر،  نفي  تعني:  "العولمة  الجابري  يقول  ثقافية. 
واحد  نمط  وفرض  والهيمنة،  الثقافي  االختراق  وإحالل 
أن  حنفي  حسن  ي��رى  بينما  والسلوك"،  لالستهالك 
العولمة تسعى إلى "تحويل العالم إلى دوائر حضارية 
إلخفاء  الثقافات  مستوى  على  ومتصارعة  متجاورة، 

الصراع حول المصالح والثروات". 
اما الفلسطينيون وفي سياق صراعهم الطويل، برزت 
الوطنية  ذاتهم  عن  والتعبير  لالنبعاث  الحاجة  لديهم 
األرض  فقدان  عن  للتعويض  احتاجوا  كما  والكيانية، 
والممتلكات، وللتميز والمغايرة عن األوساط التي عاشوا 

كانت  وبالتالي  ظهرانيها.  بين 
الريادة الفلسطينية ضرورة وطنية 
خلق  مجرد  وليست  ووج��ودي��ة، 
قيم مضافة جديدة لألسواق، ولم 
تكن ابتكارات لتحقيق مستويات 
وإنما  فحسب،  الدخول  من  جيدة 
لفكرة  مضافة  قيم  بخلق  ارتبطت 
أي  الموحدة،  السياسية  الجماعة 
ابتكارات  وكانت  اإلج��م��اع،  بناء 
واإلب��داع.  والتعويض  التميز  نحو 
كفاح  مسيرة  ق��راءة  يمكن  وهنا 
عقود  ستة  بعد  الفلسطينيين، 
ال��ذات  النبعاث  كبرى  سردية  بوصفها  النكبة،  على 
للريادة  كما  السياسية،  الجماعة  وتشكل  الوطنية 
بمضامينها ومعانيها المختلفة؛ في مجال األعمال كما 
في الكفاح الوطني، وفي التعليم كما في تجربة المجتمع 
المدني أو المجتمع األهلي وفقًا لتعبير جورج طرابيشي 

في توصيفه لحالة المجتمع المدني عربيًا. 
جدل  الفلسطيني  السياق  في  ال��ري��ادة  تعكس 
منذ  المحتدم  الصراع  إطار  في  والتحدي  االستجابة 
تحديدًا  نجمت  أنها  يرى  من  ثمة  ولذلك  تقريبًا،  قرن 
عن تحدي النكبة وما تبعها من كوارث بفعل السياق 
أب��دع  بالطبع،  ضمنه.  حشرت  ال��ذي  االستعماري 
عديدة،  مجاالت  في  الحربين،  بين  ما  الفلسطينيون، 
في التعليم والتجارة وبناء المؤسسات، على طريق بناء 
مجتمع حديث. غير أن المبادرات الخالقة والتي انطوت 
التغلب  في  بالرغبة  ارتبطت  والتميز،  المخاطرة  على 
على آثار النكبة ومواجهة احتالل إحاللي واستيطاني 
الكيانية  وب��ن��اء  واالس��ت��ق��الل  الحرية  نيل  بهدف 
السياسية. كثيرًا ما تفاخر الفلسطينيون بأنهم أكثر 

بعد 64 عامًا على النكبة:
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تعلما،ً أو أكثر ثورية وغير ذلك، والحقيقة، أن تميزهم 
ليس مرتبطًا بسمة جوهرانية خاصة بهم دون غيرهم، 
في  وإبداعهم  ظرفهم  خصوصية  عكس  ما  بقدر 

محاوالت تغييره. 
الدينامية  النكبة،  منذ  الفلسطيني،  الشباب  شكل 
روادًا  كانوا  ولذلك  والتحدي،  االستجابة  لجدل  الرئيسة 
حمل  الفلسطينيين.  حياة  ومجاالت  مناحي  كافة  في 
الشباب في أجيالهم المتعاقبة هموم شعبهم، وأدركوا 
ضرورة التصدي لواقعهم المفروض عليهم من قبل قوة 
غاشمة. لكن في غضون العقدين المنصرمين، تعرضت 
الغربية وقطاع  الضفة  والكيانية في  الكفاحية  التجربة 
سمي  ما  مرحلة  اإلقليم  دخول  موجعة:  ضربة  إلى  غزة، 
بالحرب على االرهاب وما نجم عنها من كوارث، التدمير 
المنهجي للبنى والهياكل، الفصل الجغرافي، االنقسام 
واالستقطاب السياسي. وجد الجيل الثالث من الشباب 
ولمنظومة  ناحية،  من  العزل  لمنظومة  أسيرًا  نفسه 
القيمية  الداخلي من ناحية ثانية، والحيرة  االستقطاب 
الناجمة عن مصادر غير مسبوقة، ومتعارضة للقيم، من 
في  المبادرة  زمام  انتزاع  من  يتمكن  فلم  ثالثة،  ناحية 
الجديد.  طوره  في  والمجتمعي  الوطني  المشروع  قيادة 
مع  بالتكيف  الفترة  هذه  في  الشباب  حركة  اتسمت 
المنظومتين وتداعايتهما، وبالرهان على االندراج ضمن 
ما  وهو  جدي  تغيير  إح��داث  دون  القائم  النظام  بنية 
هؤالء  توظيف  النظام  في  المتنفذة  القوى  على  سهل 
الشباب ألغراضها وطبقًا ألجنداتها، ولم يعد ثمة قضية 
الصراع.  من  الطور  هذا  في  للشباب  عامة  أو  مشتركة 
ُضربت الريادة كما تضعضع الوالء الوطني إلى حد كبير. 
كبير  المختلفة،  بأبعادها  للعولمة،  كان  أنه  الواضح  من 
األثر على تفاقم ديناميات العزل واالستقطاب والتكيف 
السلبي والتوتير اإلقليمي، وأيضًا على انبثاق مساحات 
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أبرز  رصد  يمكن  اإلنساني.  والتضامن  للتواصل  جديدة 
التأثيرات كما يلي:

إذا  االجتماعية:  واالج��ن��دة  الوطنية  الدولة  غياب 
التضامن  روح  دون  من  دولة  كرست  قد  العولمة  كانت 
واآلليات السياسية التي تضبط نشاط المجتمع وتشذب 
غياب  أي  إنسانية،  معايير  عليه  وتفرض  تجاوزاته 
األجندة االجتماعية التي كانت تمثلها الدولة الوطنية، 
قدر  على  أو  مسؤولة،  اجتماعية  نخبة  إلى  االفتقار  مع 
كبير من االلتزام الوطني والشعور بالمسؤولية، فإن أزمة 
طابعها  وانتفاء  انقسامها،  بعد  الفلسطينية،  السلطة 
الدوالني المؤقت، وبتأثير سياسات البنك الدولي وبقية 
بل  فحسب،  الغياب  ه��ذا  مثل  تعكس  ال  المانحين، 
وتجعل من هذه السلطة وحالها كذلك، عبئًا على الريادة 

واالنتماء والهوية.   
طوحت  ال��ف��رادان��ي��ة:  وس��ي��ادة  المرجعية  ق��ق��دان 
فقد  االستقالل.  بعد  ما  حقبة  انجازات  بكل  العولمة 
وتراجع  الوطنية  ال��دول��ة  تفكك  بتعجيل  ساهمت  
لها  آخر  بدياًل  تقدم  أن  دون  من  التقليدية  برامجها 
سوى الفوضى، الخالقة بلغة رايس، ومع انحطاط الفكرة 
الوطنية وتفسخها، غابت المرجعية الفكرية واألخالقية 
مفاهيم  إلى  العربية  المجتمعات  وعادت  السياسية، 
على حساب  العضوية  الطبيعية  والتماهيات  العصبية 
ذلك،  إلى  المفاهيمية.  المرجعية  في  الحداثي  الجانب 
يقول برهان غليون: ساهمت العولمة في تحلل مماثل 
متداخلة  ثقافات  ثالث  وبروز  الوطنية،  الحداثة  لثقافة 
االستعادة  السطحية،  الديموقراطية  ومتعارضة: 
الطقوسية للقيم الدينية، العنف بأشكاله الموجهة نحو 
الذات ونحو الخارج في الوقت نفسه. وفي نفس السياق، 
يقول سمير أمين في سياق حديثه حول مالمح العولمة 
بالهيمنة  وتنتهي  بالعنف  "تبدأ  العولمة  أن  الجديدة 
األمريكية". ولذلك، لم يعد ثمة وجود فعلي لمواطنين 
تغير  لم  كما  فحسب.  مستهلكين  وإنما  وطنيين،  أو 
موجة التدين الجديدة ال في سلوك األفراد العميق، وال 
في أسلوب تعاملهم مع أنفسهم ومع اآلخرين، وال في 
تطلعاتهم وطريقة تحقيقهم لها. كل ما هنالك، ذات 
لوجودها،  معنى  عن  وباحثة  إطارها  من  منخلعة  فردية 
الضياع  مجرد  وإنما  معنى،  أي  إل��ى  تهتدي  أن  دون 

والتجرد من الثقافة وانعدام القدرة على االختيار. 
الوطنية/القومية:  الشرعية  ومفهوم  مصدر  تبدل 
والسيطرة  الوطنية،  التغريز في  أو  "الوطنية"  حال هوس 
اإلقليمية شبه االستعمارية المناوئة للتكتل على أسس 
قومية، وحاجات النخب المقطوعة عن شعوبها إلى مصادر 
جديدة للشرعية، دون العالم العربي وإدراك فرص العولمة 
نحو  الوطنية  الحقبة  من  المنظم  الخروج  شروط  وتوفير 
التكتالت اإلقليمية التي تشكل الشرط الالزم للدخول في 
حقبة التفاعل والتواصل واالنخراط في المجتمع العالمي 
الدول  العوامل، إصرار  الناشيء. كما فاقم من تأثير هذه 
والقبول  العربية  الفكرة  عن  التخلي  ضرورة  على  الكبرى 
بالفكرة االستيطانية االسرائيلية، ومحاولة بناء شرق أوسط 
اإلجبارية،  العولمة  لهذه  المباشرة  النتائج  من  كان  كبير. 
االنتقائية، المتفاوتة والسلبية على وجه العموم، تدويل 
أمن العرب الوطني واإلقليمي وتهديد استقاللهم، تعزيز 
التسلطية وتفجير النزاعات األهلية، انحالل َعقد الوطنية، 
والتطلع إلى الخالص المرتبط بالخارج، حتى صار االحتالل 
ودمقرطتها،  للمجتمعات  تحرير  عملية  وكأنه  يبدو  ذاته 

في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة وغير آمنة. 
المفارقات  من  ج��دي��دة:  وم��س��ارات  ف��ض��اءات  ب��روز 
الفاعلين  تفكيك  على  العولمة وهي تعمل  أن  الالفتة، 
أو  األفراد  تركت  وإضعافهم،  التقليديين  االجتماعيين 
األغلبية الساحقة منهم، للوهلة األولى، مشتتين خارج 
أي إطار يسمح لهم بممارسة دورهم الجماعي أو بالتحول 
إلى جزء من مشروع عمومي، وهو ما أطلق عليه المرحوم 
إدوارد سعيد "تحييد النخب" عن أجندة الكفاح الفعلية. 
على  العولمة،  أن  كشفت  العربي  الربيع  ثورات  أن  غير 
النضال  من  جديدة  أشكااًل  تطرح  ذل��ك،  من  العكس 
التطور، من حيث  السياسي تعززها تكنولوجيا شديدة 
التأثير االفتراضي وانزياح القوة السياسية تدريجيًا نحو 
والتغيير  الشعبية  والمشاركة  واالبتكار  التجديد  قوى 

تتحكم  زالت  ال  التي  التقليد  قوى  مواجهة  في  الثوري 
في السلطة السياسية الحقيقية. كما أن العولمة أعادت 
للنموذج  طبقًا  المفترضة،  التطابق  عالقة  في  النظر 
يشهد  فالعالم  والوطنية.  المواطنة  بين  الكالسيكي، 
األعلى  نحو  القوة  انزياح عالقات  متباينة،  بوتائر  اليوم، 
باتجاه االندماجات االقليمية )االتحاد األوروبي( أو باتجاه 
أفقيًا  أو  والجهوية(،  المناطقية  )االنتماءات  األسفل 
مناهضة  )حركات  للقوميات  العابرة  الشبكات  باتجاه 
العولمة( وهو ما يخلق مسارات جديدة للتضامن والنضال 

المشترك في فضاء مجتمع مدني عالمي وموحد.  
العولمة  رياح  هبوب  ظل  في  أنه  القول  يصعب  ال 
غير  اإلقليمية  البيئة  حيث  من  المنطقة،  في  العاصفة 
وتعثر  الخارجي،  العامل  تدخل  واستفحال  المستقرة، 
المذهبي  واالنقسام  الديموقراطي،  التحول  عمليات 
وانتشار  وإسالميين،  علمانيين  بين  واأليديولوجي 
فإن  والتفاوت،  الفقر  مظاهر  وتفاقم  والعنف  الفوضى 
على  المحافظة  في  النجاح  على  الفلسطينيين  ق��درة 
سياسية  كيانية  في  وتجسيدها  الوطنية  هويتهم 
في  االستمرار  على  وقدرتهم  وتطورها،  عنها  تعبر 
حد  إلى  وت��ذوي  ستضعف  وال��ري��ادة،  الجدارة  اختبار 
الجوانب  أن  على  ال��رأي  هذا  أصحاب  ويستدل  كبير. 
اإليجابية في العولمة، على أهميتها، لن تغير من هذه 
الجديدة  السياسي  النضال  فأساليب  كثيرًا،  الحقيقة 
حركات  بزخم  واالستقواء  التخيلي،  الفضاء  باستخدام 
في  اإلنسان،  حقوق  عن  والمدافعة  العولمة  مناهضة 
الدولية  عزلتها  وتعميق  إسرائيل  ممارسات  فضح 
ومحاسبة جنراالتها على جرائمهم، ال يكفيان لمواجهة 
وماليًاً،  وعسكريًا  سياسيًا  المدعوم،  االحتالل  جبروت 
يومًا  ت��زداد،  الشكوك  أن  كما  العولمة.  قوى  أعتى  من 
بعد يوم، حول إمكانية انبثاق تكتل عربي إقليمي، في 
مواجهة  على  قادر  العربي،  الربيع  ثورات  اندالع  أعقاب 
وثروات  إمكانيات  توظيف  وإعادة  وعدوانها،  إسرائيل 
األمة البشرية واالقتصادية في تسهيل إندماج العرب 
من موقع الندية والقوة في النظام العالمي الجديد، بما 
طموحاتهم  ويلبي  ثقافتهم  ويصون  كرامتهم  يحفظ 

في التنمية والتحديث والنهوض الحضاري. 
ومرة أخرى، تدفع البيئة اإلقليمية غير المستقرة وغير 
اآلمنة، الوجود الفلسطيني، وبالتالي المصير الفلسطيني، 
للبعض،  إشكاليًا  زال  ال  ال��وج��ود  فهذا  المجهول:  إل��ى 
ومرفوضًا من البعض اآلخر، بينما تسعى القوى المتصارعة 
في اإلقليم إلى توظيفه لحساباتها الخاصة. ومن المؤكد أن 
الريادة الفلسطينية – بمعنى النجاح في اختبار الجدارة- لن 
تكبح فحسب، وإنما ستزداد المعاناة الوجودية، وستتقلص 
مع  الوطنية  والتطلعات  اآلمال  تحقيق  إلى  الوصول  فرص 
قوى  قبل  من  والتذويب  والنفي  العرقلة  محاوالت  اشتداد 
القوى المستفيدة من  القلب منها مراكز  عدة: محلية، في 
ودولية  إسرائيل،  رأسها  على  وإقليمية  ودوامه،  االنقسام 

في مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية.    
هذا، ويبدو أن ستين عامًا من النكبة لم تكن كافية 
بجسارة  العمل  على  ال��ق��درة  فقدنا  ال���درس:  لنتعلم 
ال��ذات  على  االعتماد  من  بعد،  نتمكن،  لم  ومخاطرة، 
كشرط إلحداث التغيير، حيث ال زلنا نعتمد على تقديم 
المصادر والحلول من الخارج، وال زلنا نفشل في الربط بين 
الحلم والنواحي العملية. وفي سلوكنا الفردي والجمعي، 
ال تزال ذات السلبيات والنواقص التي تحدث عنها زريق 
وحنا وغيرهما إثر وقوع النكبة، من: غياب الوعي وإدراك 
واالنقسام،  الفرقة  الكفاح،  إرادة  تراجع  الخطر،  مكمن 
ضعف المشاركة واالندماج، اعتبار الوطنية، عند بعضنا، 
البعض  عند  بالكلية  وتجاوزها  وتعصب،  حماسة  مجرد 
اآلخر، ضعف العقالنية، تغلغل الحس الديني وما نجم 
القدر،  على  االتكال  نزعة  تنامي  ومن  تشرذم  من  عنه 
وبناء  للتجديد  الرافضة  الرجعية  القوى  على  المراهنة 
الوعود  استسهال  والعدالة،  الديموقراطية  المفاهيم 

والخطابات من دون اإلنجازات.

غزة،  قطاع  في  مقيم  فلسطيني  ومفكر  كاتب  محيسن:  تيسير   *

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وعضو الهيئة 

العامة لمركز بديل.  

وجوب توفير الحماية لالجئين الفلسطينيين
في سورية على قدم المساواة مع غيرهم من الالجئين

رسالة بديل إلى الهيئات الدولية المكلفة بشأن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية

فيما يلي نص الرسالة التي وجهها بديل، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين إلى الهيئات 
العليا  والمفوضية  الالجئين،  وتشغيل  غوث  وكالة  الى  وخصوصا  والالجئين،  المدنيين  بحماية  المكلفة  الدولية 

لشؤون الالجئين. 
بينما يحتدم الصراع في سوريا، وباتت تصنفه اللجنة الدولية للصليب األحمر في مصاف الحرب األهلية، والتي 
نتج عنها خالل ما يقرب ال١6 شهرا نزوح ما يقرب من المليون ونصف المليون شخص. وباستمرار الصراع وبامتداده، 
يواجه النصف مليون الجئ فلسطيني الموجودين اليوم في سورية، والذين يشكلون قرابة ٢.8% من إجمالي السكان 
في سورية، مخاطر التهجير والنزوح. وعلى العكس من نظرائهم الالجئين السوريين، فان الالجئين الفلسطينيين 
على  وال  االنسانية،  المساعدة  حق  وال  حسنة،  معاملة  على  يحصلون  ال  المجاورة  البلدان  إلى  سورية  من  النازحين 
الحماية الواجبة لهم. وعليه فان بديل، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، يرى أن على وكاالت 
الالجئين  ايالء  الفلسطينيين،  الالجئين  وتشغيل  غوث  ووكالة  الالجئين  مفوضية شؤون  فيها  بما  المتحدة،  األمم 
الفلسطينيين في سورية والنازحين منها االهتمام والدعم على قدم المساواة مع ضحايا النزاع اآلخرين بما ينسجم 

مع واجبها القاضي بتوفير الحماية الالزمة والالئقة لهؤالء الالجئين. 
على الرغم من التأكيدات المتوالية والمتكررة من قبل مختلف القيادات السياسية الفلسطينية، على حيادية 
التجمعات  من  عددا  هناك  أن  إال  هناك،  المحتدم  النزاع  أتون  في  انخراطهم  وعدم  سورية  في  الفلسطينيين 
الفلسطينية تعرضت لالستهداف مرارا. وخير مثال على ذلك ما وقع مؤخرا يوم ١3 تموز ٢٠١٢ في مخيم اليرموك 
أكبر مخيم لالجئين الفلسطينيين، والذي يعد واحد من أحياء دمشق الرئيسة، حيث دارت اشتباكات متتالية ما 
البالغ عددهم  المخيم  ١5 فلسطينيا من سكان  إلى مقتل  النهائية  الحصيلة  أدى في  ما  المتنازعة،  األطراف  بين 
١44.٠٠٠. وفي أوائل حزيران المنصرم، طال األحداث في جنوب سورية، وبالتحديد في مدينة درعا، حياة أكثر من 
ثلثي الالجئين ال ١7.5٠٠ المقيمين في المنطقة. أما في الخامس عشر من آب ٢٠١١، فقد تسببت عمليات إطالق 
النار واالشتباكات المسلحة في محيط تجمع الرمل في مدنية الالذقية في وقوع إلى عدد من الوفيات واإلصابات في 

صفوف الالجئين الفلسطينيين ال١٠.٠٠٠ في المنطقة، باإلضافة إلى مما نزوح مؤقت لعدد كبير منهم. 
إن حالة انعدام الجنسية التي يعاني منها الفلسطينيون منذ اقتالعهم من وطنهم، تجعلهم من أشد الفئات 
المعرضة للخطر في الشرق األوسط. ويبدو ذلك   في تعرضهم المتكرر للتهجير الثانوي كلما طرأت ازمة سياسية 
في مواطن لجوئهم. ولعله من الضروري التذكير بما تعرض له الفلسطينيون في ليبيا وتونس خالل ٢٠١١ و ٢٠١٢، 
وطرد 4٠٠.٠٠٠ فلسطيني من الكويت في أعقاب حرب الخليج، وما لحق ب� 3٠.٠٠٠ فلسطيني تعرضوا لإلبعاد الجماعي 
من  لآلالف  وتهجير  ومالحقة  اضطهاد  من  من  للعراق  األمريكي  االحتالل  تال  وما   ،١995 عام  ليبيا  في  الحدود  إلى 
الالجئين الفلسطينيين. انه من األهمية هنا االهتمام بقرابة ثالثة آالف الجئ فلسطيني ممن نزحوا من العراق إلى 
سوري والذين هم اكثر عرضة من غيرهم للتهجير كونهم ال يتمتعون بأي وضع قانوني، حيث ال زالوا عالقين بسبب 

عدم االكتراث واإلهمال من قبل المكلفين ولعدم وجود بلد يستقبلهم.  
بحقوقهم  يتعلق  فيما  سورية  في  الفلسطينيون  الالجئون  يتلقاها  التي  التفضيلية  المعاملة  عقود  رغم 
استقرار،  عدم  من  عليه  تنطوي  بما  الفلسطينيين  تمس  الحالية  األزمة  أن  إال  والمدنية،  واالجتماعية  االقتصادية 
وضعف األمن، ونزاعات تهدد النسيج االجتماعي لسورية؛ االمر الذي يتطلب من الهيئات الدولية المكلفة اتخاذ 

تدابير لتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين، لتجنب وقوع موجة أخرى من التهجير القسري بحقهم. 
من  عدد  بإعادة  قامت  األردنية  السلطات  بأن  واتش،  رايتس  هيومن  منظمة  أفادت  المنصرم،  تموز  مطلع  في 
الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى أراضيها من سورية قسرًا، وهو ما يشكل انتهاكا للقاعدة العرفية بمنع 
اإلعادة القسرية. يضاف إلى ذلك، قيام السلطات األردنية منذ نيسان ٢٠١٢ باحتجاز فلسطينيين تعسفا في احد 
المراكز الحدودية وحرمانهم من خيار طلب اللجوء في األردن، تاركة لهم خيار العودة الى سورية او البقاء في مراكز 
االحتجاز. ان هذا السلوك، يعكس تناقضًا في السياسة األردنية حيث تم منح قرابة ٢7.٠٠٠ من الالجئين السوريين 
حق الدخول إلى األردن بينما يحرم منه الالجئون الفلسطينيون القادمون من سورية. وقد أفادت زوجة إحدى الالجئين 
الفلسطينيين الذين فروا من سوريا، وهو االن محتجز في مستشفى اربد،  لتلقي العالج جراء إصابته: " انه شعور 
مهين ومحرج ينتابني عندما ترافقني الشرطة في الطريق من مركز االحتجاز إلى المشفى زيارة زوجي... اشعر بأنني 

مجرمة... اكذب على المتسائلين وادعي أن الشرطة هنا لحمايتي". 
لالجئين الفلسطينيين الحق في توفير الحماية الكاملة لهم، إلى ان يتم التوصل إلى حل نهائي دائم لقضيتهم 
والتعويض.   الممتلكات  واستعادة  العودة  في  من حقوقهم  بتمكينهم  وذلك  أضرار  من  بهم  لحق  ما  كافة  وجبر 
القائمة في سورية،  توفير  االوضاع  المكلفة، في ظل  الدولية  الوكاالت  أن ذلك يشكل األساس، فان على  وحيث 
االهتمام الفوري والرعاية المطلوبة لهذه الفئة المعرضة لخطر التهجير في سورية او منها، وعليه فان مركز بديل 

يحث وكاالت األمم المتحدة على: 
تسليط الضوء واالنتباه، على ما يعانيه الالجئون الفلسطينيون من تهجير قسري في ظل الصراع الدائر في   .١

سورية اليوم. 
حث السلطات السورية وكامل أطراف الصراع في سوريا، على عدم الزج بمخيمات الالجئين الفلسطينيين في   .٢

الصراع، والتي تشكل مالذا لقطاع واسع من المشردين السوريين أيضا، 
توفير المساعدة اإلنسانية واإلمدادات الغذائية والدوائية الالزمة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا   .3

داخليا في سوريا نتيجة األزمة، دونما تمييز بينهم وبين نظرائهم السوريين. 
حث األردن على وضع حد لحالة االحتجاز التعسفي للفلسطينيين النازحين من سورية، ومنحهم حق الدخول.  .4

إدانة انتهاكات األردن للقاعدة العرفية التي تحظر اإلعادة القسرية، و  .5
التعاون مع كل المعنيين لحل موضوع الالجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا، األمر الذي يتطلب شحذ   .6

المزيد من اإلرادة السياسية على نحو فعال.
3 آب ٢٠١٢

بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
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ثورة الكاهن األرثذوكسي جورجي جابون في روسيا سنة ١9٠5، كانت ثورة 
عمالية سلمية ألهمت بقية فئات الشعب وأدت في نهاية األمر إلى قيام أول 
برلمان منتخب في روسيا، وقيام الملكية الدستورية في البالد. وفي عام ١9١7 
قاد البالشفة ثورة عمالية بالتحالف مع الفالحين وأقاموا أول دولة اشتراكية 
المهاتما  قاد    ١93١-١93٠ عامي  بين  وما  العالم.  على  كبير  تأثير  لها  كان 
غاندي حركة عصيان مدني واسعة النطاق ضد البريطانيين في الهند، إلى أن 
أدت إلى استقالل الهند وإنهاء االستعمار البريطاني فيها. وفي السلفادور 
بأمريكا الجنوبية، نظمت مجموعة من الطالب واألطباء والتجار عام ١944 حملة 
إضراب عام ضد االنتهاكات المتواصلة للحكم العسكري الدكتاتوري للبالد، 
أجبرت " الجنرال مارتينز Martine" على االستقالة، ونجحت دون استخدام 
كبار  فيهم  بما  للدكتاتور،  الموالين  أقرب  إقناع  في  واح��دة  سالح  قطعة 
الضباط، بإيقاف دعمهم له؛ مما اضطره في النهاية إلى الرحيل إلى المنفى 
 ١949 الصيني سنة  الشيوعي  الحزب  استطاع  الصين  وفي  الثوره.  وانتصار 
السيطرة على الصين بعد ثورة مسلحة قادها ذراعه العسكري "جيش التحرير 
الشعبي". وفي فيتنام استطاع الحزب الشيوعي الفيتنامي هزيمة عدة دول 
في  أما  فيتنام.  في  اشتراكية  دولة  وأقام  أمريكا  رأسها  وعلى  استعمارية 
أمريكا فقد قاد مارتن لوثر كينغ  Martin Luther Kin، وهو زعيم أمريكي 
عامًا ضد  افريقية، حملة سلميه تواصلت على مدى خمسة عشر  من أصول 
سياسة التمييز العنصري في الجنوب األمريكي، مستعينة بشكل أساسي 
بالمسيرات ونشاطات العصيان المدني والمقاطعة واإلضراب، كآليات نضالية 
من  ماليين  خمسة  تسجيل  في  لوثر  مارتن  مساعي  الحملة، فنجحت  لهذه 
األمريكان ذوي األصول األفريقية في سجالت الناخبين في الجنوب، وأنهى 

العديد من مظاهر التمييز العنصري ضد السود في أمريكا.
 وبين العامين ١977-١979 شهدت إيران احتجاجات سلمية واسعة جمعت 
بحكم  اإلطاحة  بهدف  واحدة،  جبهة  في  والعلمانيين  واليساريين  اإلسالميين 
الشاه محمد رضا بهلوي الموالي للواليات المتحدة األمريكية. وفي نهاية ١978م، 
هيمنت المعارضة اإلسالمية على الثورة بقيادة آية الله الخميني، وتزايدت أعداد 
المحتجين إلى أن بلغت 6-9 مليون إنسان في أوسع تظاهرة شعبية عرفها التاريخ 
واسعة  إضراب  حمالت  ١98٠م  عام  العمال  أطلق  بولندا  الوقت. وفي  ذلك  حتى 
الحر، فنتج عن ذلك الحقًا  التنظيم  انتزعوا بواسطتها من السلطات حقهم في 
إنشاء منظمة سوليداريتي "تضامن"، وهي المنظمة التي نجحت في النهاية في 
من  مجموعة  انطلقت  األرجنتين  في  بينما  بولندا.  في  الشيوعي  الحكم  إسقاط 
للعاصمة  المركزية  الساحة  عبرت  شهيرة  مسيرات  في  األرجنتينيات  األمهات 
"بيونس آيريس" تعبيرًا عن سخطهم تجاه صمت حكومتهم عن اختفاء ذويهم، 
األرجنتين  في  العسكري  الحكم  شرعية  قّوضت  حتى  المسيرات  تتوقف  ولم 

بشكل كامل.
 وليس بعيدًا عن سقوط الحكم العسكري في األرجنتين، انطلقت الحركة 
" في   Augusto Pinochet بينوشيه  "اوغستو  الجنرال  الشعبية ضد حكم 
شكل  على  وتيرتها  تصاعدت  ما  وسرعان   ١983 عام  التشيلي  جمهورية 
مسيرات وإضرابات واحتجاجات شعبيه شامله ضد نظام حكمه، وقد نجحت 
االحتجاجات في إسقاط نظام بينوشيه. وفي الفلبين عام ١986، وبعد محاولة 
تزويٍر قام بها الدكتاتور "فرديناند ماركوسFerdinand Marcos " لسرقة 
االنتخابات الرئاسية في البالد، قادت أرملة أحد الزعماء الذين تم اغتيالهم 
المواطنين  من  اآلالف  مئات   ،"Corazon Aquino اكينو  "ك��ورازون  سابقًا 
في  البالد  شهدتها  التي  السلمية  التظاهرات  أكبر  إحدى  في  الشوارع  إلى 
هو  هرب  الذي  الديكتاتور  سقوط  عن  الحركة  هذه  أسفرت  وقد  تاريخها، 
وعائلته إلى خارج الفلبين. وفي جنوب أفريقيا عام ١983م، توحدت مجموعة 
واسعة ضد  في حملة سلميه  الدينية  والقيادات  والتنظيمات  النقابات  من 
سياسة الفصل العنصري، نجحت الحملة، بالتزامن مع العقوبات الدولية التي 
الزعيم  سراح  إلطالق  السلطة  على  الضغط  في  أفريقيا،  جنوب  على  فرضت 
ترسيخ  إلى  بعد  فيما  أدت  مفاوضات  إثرها  على  وبدأت  مانديال"،  "نيلسون 
األسس الديمقراطية في البالد. ونجحت حركات شعبية بالغناء في التشيك 
واألناشيد في أستونيا وبالسالسل الشعبية في التفيا من تحقيق استقالل 

هذه الدول عن االتحاد السوفييتي.
الرأسمالية في وجه اإلقطاع، والثورات االشتراكية  الثورات  واذا ما تمحصنا 
أنها  على  االستعمارية،  القوى  مواجهة  في  الوطنية  والثورات  الرأسمالية،  ضد 
فاننا  احدها،  أو  واالضطهاد   االستغالل  أشكال  على  احتجاجية  رفض  حركات 
وتعبوية  وتأطيرية  تنظيمية  أشكاال  استدعت  أنها  مفاده:  بتوصيف  نخرج 

الدراسات  من  العديد  تناولت  ولقد  محددة.  أهداف  تحقيق  أجل  من  للنضال 
لم تكن متكاملة  اإلنسانية  بالجوانب  المتعلقة  النظريات  الثورة، وككل  نظرية 
عن  عريضة  عامة  خطوطا  تناولت  التي  وأفضلها  ومتماثلة،  المعالم  ومحددة 
أهمية  على  البعض  أكد  فقد  واأله��داف.  والجوهر  والشكل  واألساليب  الرؤية 
وجود أداة تنظيمية، وبرامج وأهداف وأساليب قبل قيامها. بيد أن بعض الثورات 
الكوبية مثاًل. كما  الثورة  قامت ونجحت على أساس وجود نخبة، كما حدث في 
تناولت بعض الدراسات الفرق بين االنتفاضة والثورة والنضال المطلبي. وكان 
من أهم ما تناولته هذه الدراسات نقاش العنف والالعنف في الثورة. وأجمعت 
النظام، سواء كانت  أزمة في  الثورة يتطلب وجود  أن قيام  الدراسات على  هذه 
سياسية أم اقتصادية، تؤثر على وضع الجماهير بشرط إدراك الجماهير لهذه 
اما في ظل  الذي خلقها.  الواقع  لتغيير  النضال  وأنه ال مناص لها سوى  األزمة 
السيطرة االستعمارية، فالواقع بشكل عام، مالئم لقيام ثورة قد تطول أو تقصر 
تبعا لنضوج العامل الذاتي والظروف الموضوعية. إال أن نجاح الثورة، بشكل عام، 
يتطلب معرفة الواقع الذاتي، والظروف الموضوعية المؤثرة، ووجود إطار أو أطر 
قائدة للنضال، وتبني أهداف موضوعية قابلة للتحقيق، واختيار الزمن المالئم 

لتفجير الثورة، وإتباع أساليب نضال مالئمة لتحقيق األهداف. 
ان الثورة بهذا المعنى، إنما تعبر عن عملية تغيير في واقع سيء لمصلحة 
غالبية جماهيرية تعاني من هذا الواقع تأهلت لقيادة هذا التغيير. وهي تطلق 
على التغيير الكيفي في هذا الواقع، المرتبط على األغلب بتغيير النظام السياسي 
والسلطة السياسية. لذلك، اختلفت قوى الثورة باختالف الواقع السائد ومستوى 
قائمة  الليبرالية  الديموقراطية  الرأسمالية، حيث  المجتمعات  التطور فيه. ففي 
وتداول السلطة سلميا ممكنا، لم نشهد ثورات حقيقية، بل احتجاجات متنوعة 
ومتعددة األهداف، همها تحقيق العدالة والمساواة لشرائح محددة في المجتمع. 
بينما في دول العالم الجنوبي والتي خضعت في معظمها للسيطرة االستعمارية، 
تحقق  ثورة  أو  اجتماعية  أو  تحررية  ثورات  قامت  للهيمنة،  تتعرض  زالت  وما 
الثورة، وقياداتها، وأساليب  الثورات، قوى  الهدفين معا. وفي كل نوع من هذه 
نضالها كانت مختلفة بالضرورة. فالثورة الفرنسية كانت بقيادة الرأسمالية ضد 
اإلقطاع. والثورة الروسية كانت بقيادة الطبقة العاملة وبالتحالف مع الفالحين. أما 
في الصين فقد كانت ثورة اشتراكية ولكنها اعتمدت أساسا على الفالحين. وفي 
دول العالم الخاضعة للسيطرة أو الهيمنة، قوى الثورة هي كل القوى الشعبية بما 
فيها الرأسمالية الوطنية. بالمقابل كان هنالك ثورات طالبية وعرقية وطائفية. 
وأخيرا سمعنا عن ثورات شبابية، فيبرز التساؤل المركزي القائل هل هناك حقًا 

ثورة شبابية؟   
الشباب فئة عمرية، حددتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ما بين سن ١5-٢5 
عاما، كما حددها البعض بين ١5- ٢9. المهم في هذا الصدد؛ أن الشباب شريحة 
عمرية وليست فئة أو طبقة اجتماعية، إذ منهم الفقير والغني ومنهم المتعلم 
واألمي، والعامل وغير العامل، ومن العاملين الفالح والعامل والموظف والطبيب 
والمحامي ورجل األعمال وغيرها من الوظائف، وهذا ما يتوجب إبقائه في خلفية 
التعاطي مع المفهوم الذي نتسائل حوله. كما أنهم يتميزون، وبغض النظر عن 

الشباب العربي: وقود للثورة بال تنظيم
لماذا لم يحصد الشباب العربي- خاصة مصر وتونس- نتائج ثوراتهم؟  كيف  للشباب الفلسطيني أن يتقي ذلك؟

بقلم: أحمد أبو غوش*

للحداثة، واألكثر تعليما، واألكثر مغامرة، واألكثر  أو لغتهم، األقرب  جنسيتهم 
إقباال على الحياة، واألكثر نشاطا. وفي دول العالم الجنوبية وبسبب إيالج العالقات 
جزر  في  التقدم  حدث  المشوهة،  البنيوية  التحوالت  وبسبب  فيها،  الرأسمالية 
اجتماعية تركزت في المدن، وتطور قطاع الخدمات على هامش تطور العالقات 
التجارية بين الداخل والخارج، وتطور التعليم، وحدث انقسام في المجتمع، كان 
فيه الشباب أكثر تعليما، واطالعا على التطورات الدولية. وفي ظل التطور الدولي 
غير المتكافئ، كان الشباب مع الحرية والتقدم والديموقراطية، والتنمية، أكثر من 

الشرائح العمرية الباقية.
بيد أن الشباب ليسوا فئة موحدة ولم يمتلكوا يوما إطارا سياسيا واحدا. 
موحدة  رؤية  خاص،  بشكل  والعربي  عام،  بشكل  الشباب  يمتلك  لم  لذلك، 
الشبكة- ساعدتهم  وقد  عريضة.  عامة  خطوط  على  اتفاقهم  رغم  للتغيير، 
ويقصد هنا شبكات التواصل االجتماعي الكترونيًا-، التي أصبحت في متناول 
العديدين، على التواصل بينهم. وكان للفساد، وعدم توفر الفرص، واألزمة 
واقتران  السلطة،  ودكتاتورية  والالديموقراطية،  المتراكمة،  االقتصادية 
العربية،  الثورات  تفجر  في  أثرها  العام  الواقع  بأزمة  الشخصية  األزم��ات 
فالرشوة والمحسوبية والال إنصاف، والمهانة الوطنية على المستوى الفردي 
والجماعي خلقت إحساسا مريرا. وفي ظل فشل األطر السياسية المعارضة، 
فالثورة  مستفحلة.  زالت  وال  كانت  األزم��ات  ألن  صداه  الشباب  لتحرك  كان 
ليست مجرد رفض الواقع، بل تشترط امتالك أداة تنظيمية لتغييره كشرط 
أساسي لقيامها، وهي أيضا ليست مجرد اإلطاحة بالسلطة القائمة، بل هي 

امتالك رؤية للواقع الجديد وكيفية بنائه. 
القائمة،  بالسلطة  لإلطاحة  الجماهير  تحريك  الشباب  ثورات  استطاعت  لقد 
للنظام  واالقتصادي  والفلسفي  السياسي  الشكل  بلورة  في  فشلت  ولكنها 
السياسي الذي يحقق أهدافها. فالشباب كما أسلفنا، ليسو بالشريحة أو الطبقة 
بالتأكيد  هي  وتنموية،  وطبقية  سياسية  رؤى  يتبنون  عمرية  فئة  هم  وإنما 
مختلفة  أشكاال  يتبنون  وبالتفاصيل  مفتاحية،  التقاء  نقاط  وتجمعها  متباينة 
للنظام السياسي. لقد أجمع الشباب على أهمية وجود حرية وعدالة وديموقراطية 
في بلدانهم، إال أن كل مصطلح من المصطلحات السابقة قابل للتأويل والتفسير 
أيديولوجيا وفلسفيا وسياسيا بطرق مختلفة. وألن الشباب لم يمتلكوا تنظيمات 
سياسية لها تاريخ وقدرة تنظيمية، فقد حصدت القوى السياسية األكبر واألقدم 
واقعها  إلى  استنادًا  لمصالحها  وجيرته  السلطة  تغيير  نتائج  تنظيما  واألكثر 
خاصة  الدينية،  للتيارات  كان  والمصري  التونسي  الواقعين  وفي  المؤسسي. 
إن استمرت  نتوقع،  لكننا  الثورة.  األوفر في جني ثمار  الحظ  المسلمين  األخوان 
الديمقراطية كنظام سياسي ونهج حياة، وجعل الشباب الحفاظ عليها مهمتهم 
وتضحياتهم  نضاالتهم  نتاج  سيحصدون  فان  القمبلة،  الرمحلة  في  االساسية 
وان بعد حين. فمن ذاق طعم النصر سيستمر في نضاله على األرجح حتى يحقق 
كامل أهدافه. وال يغيب عنا، أن ذلك يتطلب منهم بناء أطر نضالية فاعلة قادرة 
عمل  وآليات  سياسات  إلى  وترجمتها  البرامج  وصياغة  والتثقيف  التأطير  على 

بأساليب تتالءم مع العصر.
بالتعريج على صورة الواقع الفلسطيني، يتضح أن المسألة أكثر تعقيدًا، فما 
يعاني منه الشباب ليس مجرد ظلم طبقي، وال مسألة سوء إدارة أو فساد، مع أن 
كل ذلك موجود بهذا القدر أو ذاك. الواقع الفلسطيني يعاني من إحالل ممنهج، 
وخطورته أن الصراع فيه وجودي، بالمعنى الكياني ال الفردي. وليس من السهل 
أو  أو احتجاجات،  التغيير بمجرد قيام مظاهرات  الحالة أن يحدث  في مثل هذه 
تحرك شعبي، على الرغم من أهميته، فهذا الواقع بحاجة إلى نضال فعال، مؤطر 
ومؤهلة  ومنظمة  فاعلة  قائدة  أطر  خلق  بدون  يتحقق  لن  وهذا  وق��ادر،  ومنظم 
للنضال طويل األمد القادر على زعزعة الكيان االستيطاني وأهدافه في فلسطين 

واألرض العربية.
وهباتهم  ثوراتهم  في  حدث  الذي  الخلل  يتفادوا  ولكي  الشباب،  وعلى 
للتعبئة  الجديدة  األساليب  ودمج  واقعهم،  معرفة  قطره،  في  كل  العربية، 
القوانين  واستنباط  الخاص  واقعهم  ودراسة  للتنظيم،  القديمة  باألساليب 
الثورة  فكر  قفزة جديدة في  وإحداث  األخرى،  والتجارب  تجاربهم  العامة من 
والحرية   التقدم  في  أهدافها  وأمتنا  شعوبنا  تحقق  لكي  النضال  وأساليب 

والوحدة والعدالة.

أحمد أبو غوش: باحث فلسطيني، صدر له العديد من المؤلفات، منها مالحظات حول التطور   *
القلقيلي  الفتاح  عبد  مع  باالشتراك  ومؤخرا  المستحيلة،  والتنمية  القومية،  والمسألة  العربي 

"الهوية الوطنية الفلسطينية: خصوصية التشكل واإلطار الناظم". 

الثورة  بداية  في  نفسه  أحرق  الذي  بوعزيزي  محمد  التونسي  للشاب  كرتوني  رسم 
التونسية )©كارلوس لطوف(
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من الالفت للنظر أن أية كتابات حول العمل الشبابي في 
فلسطين، ترتبط عادة بالمؤسسات الشبابية التي نشأت ما 
بعد قيام السلطة الفلسطينية، أي بمأسسة العمل الشبابي، 
فكريا  وخاضعة،  ممولة  األوسع  قطاعها  في  منظمات  وهي 
بعد ماليا، للفكر الليبرالي الرأسمالي! ويكفي مراجعة سريعة 
وتوجهات  ومفاهيم  برامج  من  المنظمات  تلك  تضخه  لما 
حتى يتم التأكد من حقيقتين: األولى أنها تعيد إنتاج الفكر 
الليبرالي المعولم على قاعدة االستهالكية الثقافية، الوجه 
لألولى،  وكنتاج  الثانية،  أما  البضاعية،  لالستهالكية  اآلخر 
يتعلق  فيما  والبرامج  المفاهيم  من  سلسلة  تنتج  فهي 
الليبرالي  التوجه  مع  فقط  ليس  تتناغم  الوطنية،  بالقضية 
هنا  الفلسطينية!  السلطة  فلسطينيا:  األبرز  ممثله  ومع  بل 
المدنية -وكأن  المقاومة  التعريج على مفاهيم مثل:  يمكن 
النضال من أجل إنقاذ الحيتان مثاًل، والسلمية -وهي مسالمة 
بحقيقتها-، والحوار مع اآلخر، بمعنى التطبيع مع الصهاينة 
لتسويق  وه��ذا  والنزاعات،  الصراعات  وح��ل  أخ��رى،  بلغة 
الشعبية  والمقاومة  مبدئيا،  المسلحة  المقاومة  رفض  صيغ 

كمصطلح يتحايل على المقاومة المسلحة....
نشأ  فلسطين  في  الشبابي  العمل  بأن  يقول  التاريخ 
أحيانا  ارتبط  وإن  بكثير،  الفلسطينية  السلطة  قيام  قبل 
ربطه  أن  إال  والفصائل،  القوى  مؤسسات  عبر  بالمأسسة 
حيويته  على  التراب  من  بعضا  يهيل  حصرا،  بالمأسسة 

ودفقه الذي عرفه تاريخيا.
في  والشبابي  الجماهيري  العمل  ع��ن  الحديث  إن 
فلسطين، ال بد ينطلق من مقاربة من جهة، ومن متالزمتين 
بين  العالقة  تلك  بها  فنعني  المقاربة  أما  ثانية.  جهة  من 
الوطني  العمل  مع  ارتباطه  مرحلة  في  الجماهيري  العمل 
تالية،  مرحلة  في  الليبرالي  الفكر  مع  للعالقة  وتحوله  ككل، 
المتالزمتان  أما  السابقة.  المرحلة  بقايا تأثيرات  انتفاء  دون 
فهما ارتباط العمل الجماهيري الشبابي بالعمل الوطني من 
جهة والنضال االجتماعي الديمقراطي من جهة ثانية. ضمن 
هذه المقاربة وهاتين المتالزمتين ستأتي السطور الالحقة.

التحول األبرز

المعاصرة،  الفلسطينية  الثورة  النطالق  األبرز  المظهر 
ثورة  الفلسطيني طابعًا شعبيًا، شأن  النضال  اكتساب  هو 
36، وهذا ما عنى آنذاك، تحوال في أدوار الطبقات والفئات 
التي تنحدر من  الوسطى  الفئات  االجتماعية، فقد تمكنت 
القيادة  زمام  تسلم  من  الجئة،  غدت  والتي  فالحية،  أصول 
األرستقراطية  العائالت  ألبناء  كبديل  شرعيتها  وتأسيس 
اإلقطاعية التي هيمنت على الحقل السياسي الفلسطيني 
الالجئون  ألقى  كما   .67 العام  وبين  وبينه   48 العام  قبيل 
الشتات-  بالد  والعمال في  -الفالحون سابقا  الفلسطينيون 
مجازفة،  غير  من  بات  حتى  المسلح،  النضال  في  ثقلهم 
الفئتان  أما  الالجئين!  ث��ورة  الفلسطينية  الثورة  اعتبار 
بالعلمية  المخلة  السوسيولوجيا  بلهجة  االجتماعيتان، 
بعض الشيء، واللتان تعزز دورهما، ليس بمعزل عن العالقة 

مع الطبقة على أية حال، فهما فئتا النساء والشباب.
لقد كانت االنطالقة انطالقة شبابية دون منازع، وحتى 
كانت  فقد  للشباب  العمري  للتصنيف  االعتبار  بعين  أخذا 
العمل  قيادات  من  فالعديد  شبابية.   قيادية  انطالقة 
المسلح آنذاك كانوا في الثالثينيات ال أكثر. ومع ذلك، فقد 
تميزت تلك الفترة أيضا بنشوء منظمات العمل الجماهيري 
أدوات  المنظمات،  تلك  باعتبار  التحرير  بمنظمة  المرتبطة 
لمعركة  التعبئة  األس��اس  وظيفتها  التحرير  لمنظمة 
في  للطعن  مدخال  يعتبر هذا  أن  يمكن  البعض  فلسطين. 
 %١٠٠ وطنية  المهام  باعتبار  آنذاك  الشبابية  الحركة  نضج 
ال شأن لها بالمهام االجتماعية والديمقراطية، كما ُوجد َمْن 
العام 48 مفتقدا  النسوي في فلسطين بعد  العمل  يعتبر 
للمفاهيم الجندرية مثال، أو أن يعاب على الحركة الشبابية 
انه كان قطاع  بزعم  النسوي،  العمل  االنتفاضة، شأن  فترة 

إضاءة على التحوالت الناشئة في حقل اإلدراك والفعل الشبابي الفلسطيني
بقلم: وسام رفيدي*

عمل  وطني ال يرتبط بالنضال االجتماعي الديمقراطي.
الشباب  ان��خ��راط  أن  ببساطة  ينسى  المنطق  ه��ذا 
النضال  في  انخراط  ذات��ه  بحد  هو  الوطني  النضال  في 
الديمقراطي واالجتماعي، على اعتبار ان هذا االنخراط تغيير 
في دور القوى والفئات، حتى لو لم يتجسد ذلك في برنامج 

مهام محددة نظرا لطغيان المسألة الوطنية.
األدق  االص��ط��الح��ي  بالمعنى  المحتلة،  األرض  ف��ي 
كان   ،48 ومنطقة  غزة  وقطاع  الضفة  الجغرافي،  للمصطلح 
هنالك تعبيران شبابيان أساسيان قد بدآ يتركان بصماتهما 
أولهما هو ذلك  الفلسطيني:  الشبابي  العمل  على  بتفاوت 
االمتداد الواسع الذي عرفه اتحاد طلبة فلسطين مع نهاية 
الستينيات ومطلع السبعينيات. ورغم ارتباط االتحاد آنذاك 
التنظيمات كالجبهة الشعبية  بالمنظمة، وكبر حجم تأثير 
فيه، إال انه لم يبِن أدوات تنظيمية متماسكة للحفاظ على 
استمرار يته، ناهيك عن أن انخراط عدد كبير من أعضائه 
لعب  الذي  األمر  الفدائية؛  والمجموعات  المسلح  بالعمل 
دورا في تصفيته سريعا. أما التعبير الثاني فكان المنظمة 
المحتلة،  فلسطين  في  األردني  الشيوعي  للحزب  الشبابية 
ناضجة  وطبقية  فكرية  رؤية  قدمت  وإن  المنظمة  وهذه 
المسلح،  العمل  في  الشيوعيين  انخراط  عدم  أن  إال  آنذاك، 
وبل وعدائيتهم أحيانا له، عنت عزل المنظمة وهامشيتها 

في التأثير على العمل الشبابي.

بدايات من نوع آخر 

إستراتيجية  والدة  السبعينيات  نهايات  وكما شهدت 
تنظيمية جديدة لفصائل المقاومة المسلحة في فلسطين، 
ونعني بها التوجه، ليس فقط لبناء المجموعات المسلحة، 
بل ولبناء المنظمات الجماهيرية أيضا. فقد بدأت بتقديرنا 
مرحلة جديدة من العمل الشبابي، وخاصة بالترافق ونشوء 
جماهيرية  كمنظمات  فلسطين،  في  الطوعي  العمل  لجان 
تنظيمية  لهياكل  الثمانينيات  مطلع  مع  تحولت  قاعدية 
تضم عشرات اآلالف من الشباب، ومن الجنسين، وهذه لم 
تكن هياكل للنشاط الشبابي فقط، بل ورافدا للعمل الوطني 

وللتربية السياسية الثورية. 
كبدايات  البدايات،  تلك  اعتبار  ببساطة  الممكن  ومن 
للنهوض الفعلي للعمل الجماهيري في فلسطين المحتلة 
الفصائلي  بالتوجه  تجسد  والذي  الثمانينيات،  مطلع  منذ 
لتأسيس المنظمات الجماهيرية القطاعية ومنها باألساس 
المنظمات الطالبية. إن ما كان يميز تلك المنظمات آنذاك 
للعمل  الفعلي  النهوض  مرحلة  العتبارها  يدعونا  ما  هو 

الجماهيري الشبابي:
الوطني،  السياسي  بالتنظيم  مرتبطة  منظمات  كانت   .١
كان  وبالتالي  وك��ادرا،  وقيادة  ومهاما  وتوجهات  ماال 

الوطني  العمل  وسم  قد  الوطني  بالنضال  انخراطها 
لسنوات طويلة، بحيث كانت تمثل رافعته الحقيقية.

وطالب  عمال  من  واالجتماعية،  الطبقية  تركيبتها   .٢
ديمقراطيا  طابعا  أضفى  ومثقفين،  ونساء  ومهنيين 
الذي  األمر  بالجماهير  والتحامها  نشاطها  على  وثوريا 

قاد بالضرورة إلى المزية الالحقة.
اكتساب العمل الوطني بعدا أكثر ديموقراطية وأكثر   .3

جماهيرية وهذا قاد بدوره الخاصية التالية.
تطعيم برامجها بمهام ديمقراطية واجتماعية وليس   .4

فقط بمهام التحرر الوطني. 
الثمانينيات  مرحلة  أن  القول  يمكننا  الواقع  هذا  ضمن 
عرفت نشوء البنية التنظيمية الشعبية للشباب في فلسطين، 
اندالع  على  الكبير  تأثيره  سيترك  الذي  األمر  وإناثا،  ذكورا 

االنتفاضة الشعبية األولى ويسمها بسماته الواردة أعاله. 

مرحلة الحصاد 

الوطني  التحرر  حركة  أن  قولنا  في  الحقيقة  نجانب  ال 
ثم  ومن  مسلحة  كثورة  بانطالقتها  مدينة  فلسطين  في 
لقطاع  الصهيونية  الكولونيالية  ضد  شعبية  كانتفاضة 
الثورة  انطالق  في  ذل��ك  تأكد  ومثلما  تحديدًا.  الشباب 

المعاصرة  تأكد أيضا بانطالق االنتفاضة في العام ١987.
إن االنتفاضة الشعبية وإن اندلعت عفويًا لكنها وجدت، 
ما  الفلسطيني  السياسي  الحقل  في  األولى،  لحظتها  منذ 
بصيغة  مهامها  وتوجيه  لقيادتها  الوطنية  الحركة  أهل 
القيادي  العمل  صيغ  من  يقاس  ال  بما  ديمقراطية  أكثر 
المنظمات  من  الواسع  فالقطاع  الخارج.  في  الفلسطيني 
الشبابية، الطالبية والنسوية والعمالية، بتأطيرها لعشرات 
آالف الشباب، وتجربة هذه القطاعات في العملين الكفاحي 
والسري ضد المحتلين، كل ذلك وفر بنية تنظيمية جاهزة 
لتأطير أوسع للشباب المتعطش للعمل الوطني والكفاحي 
شعار/ لخصها  عريضة،  وطنية  مهام  ولحمل  الجماهيري، 

مطلب: الحرية واالستقالل.
كان العمل الجماهيري آنذاك مصبوغا بصبغة مزدوجة، 
المنتمي  الشباب  اآلالف من  بات ينظم عشرات  فمن جهة 
آن معًا،  ولكن متعاضدة في  رؤى سياسية، متصارعة  وفق 
الثمانينيات  طوال  العمل  هذا  أنتج  فقد  ثانية  جهة  ومن 
وخالل االنتفاضة جيال تميز، بحكم تربيته في النضال قبل 
إضافة  مقاومة  وأيديولوجيات  برؤى  بتمسكه  شيء،  كل 
لقيم الجماعية والعطاء والتضحية. ورغم الدور الذي لعبته 
مأسسة العمل الشبابي عبر المنظمات الجماهيرية في تلك 
ارتباطها  ونتيجة  المأسسة،  تلك  فإن  التاريخية،  اللحظة 
وطنيا بالمال الوطني وصالتها بالجماهير الفقيرة وانخراطها 
بالنضال فهي لم تكن- نعني المأسسة- عامال هداما للطاقة 

الحيوية الشبابية. فالعمل الشبابي فترة االنتفاضة األولى، 
الموجهة  سمته  من  بكثير  أكثر  اإلبداعية  سمته  كانت 
تنظيميا، وكان دفقه الحيوي غالبا ما يتجاوز البرامج والمهام 
فيها  اصطدمت  التي  الحاالت  قليلة  وليست  التنظيمية، 
المبادرات الشبابية مع بيروقراطية بعض القيادات فكانت 

الغلبة لألولى! 

مرحلة جديدة ونوعية

التفاقيات  كنتيجة  الجديد  السياسي  الحقل  بنشوء 
الصهيونية،  للكولونيالية  ف   ت.  م.  قيادة  وتنازل  أوسلو 
الجماهيري  العمل  على  التحوالت  م��ن  العديد  نتجت 
والشبابي. وفي سبيل التوضيح يمكن تبنيد تلك التحوالت 

بالتالي على سبيل اإليجاز المكثف:
للقطاعات  التنظيمي  الجماهيري  العمل  مكانة  تراجع   .١
وتحول  بل  ال  والقوى،  بالفصائل  المرتبط  الشبابية، 
غير  المنظمات  في  للعمل  وكادراته  بأدواته  بعضه، 
والتمويل  الليبرالية  التوجهات  وف��ق  الحكومية، 

الرأسمالي المعولم.
المنظمات  تلك  ق��واع��د  بين  ال��ح��اص��ل  االن��ف��ك��اك   .٢
وقطاعاتها الشبابية األمر الذي ترك العديد من الشباب 
عرضة لتأثيرات التوجهات الجديدة إما عبر المنظمات 
غير الحكومية أو سلطة الحكم اإلداري الذاتي، وما عزز 
ذلك هو الوضع المعيشي البائس للقطاعات الشبابية 
العيش  لقمة  عن  للبحث  دفعها  الذي  األمر  الفقيرة، 
االنتماء  مستقبل  على  خطورة  األكثر  القطاعين  في 

الشبابي: السلطة والمنظمات غير الحكومية.
تأثيراتها  تترك  باتت  الجديدة  التحوالت  وه��ذه   .3
ببرامج  تعزيزها  وتم  تشكلت  مفاهيم  منظومة  على 
الجديد  السياسي  للنظام  هدامة،  منظمة  وتوجهات 
مثال  هنا  ويمكن  النضال.  وهجران  االستسالم  ولحالة 
بالهم  الفلسطيني  الشباب  ربط  على سياسة  التعريج 
الفردي االقتصادي والمعيشي بعيدا عن الهم الجماعي 
االقتصادية  السياسة  تلك  نقاش  يمكن  الوطني. هنا 
والحكومية  الحكومية  غير  ومنظماتهم  للممولين 
عبرها،  أو  الفلسطينية  للسلطة  المقدمة  كتلك  منها، 
من  بنكية  بسياسات  الشبابي  القطاع  رب��ط  ومنها 
إقراض وتوظيف. وهنا يمكن التعريج أيضا على رعاية 
تتركه  بما  التطبيع  لمشاريع  معا  والسلطة  التمويل 
معها  ويتعامل  الكولونيالية  يقبل  نفسي  تكوين  من 
المشترك،  التفاهم  ينقصها  نفسية  خالفية/  كحالة 
التعريج على دور  ال كحالة صراع وجودي. وهنا يمكن 
في  آن،  في  والمتأسلم،  المتأمرك  الخليجي  اإلع��الم 
ضد  والنضال  فلسطين  عن  وثقافتهم  الشباب  حرف 
سيادة  عن  كذلك  الحديث  يمكن  وهنا  الكولونيالية. 
الهم الفردي بديال للهم الجماعي، بما يشمل المسالمة 
بدال من الصراع، التشكيك بالمشاريع التحررية الكبرى، 
القومية واإلشتراكية، وغيرها الكثير في مقابل التكيف 

تحت مسمى منهج "الواقعية" و/أو "العملية".
إن أخطر ما يواجهه قطاع الشباب اليوم يكمن بتقديري   .4
في خطرين اثنين على سبيل التركيز ال الحصر: األول، 
الناشطة  الحكومية  غير  المنظمات  دور  في  يكمن 
بديال  الليبرالية  المفاهيم  بترويج  الشبابي  العمل  في 
بديال  والمسالمة  وللتطبيع  الوطني  التحرر  لمفاهيم 
سياسة  فهو  الثاني؛  الخطر  أما  والصراع.  للمقاومة 
من  متزايدة  قطاعات  إفقار  في  فقط  ليس  السلطة 
الشباب والخريجين بل وفي ربطهم بسياسات بنكية 
تجعل منهم حصان سبق يلهث طوال حياته لتسديد 

قروض تتزايد يوما بعد يوم. 

علم  ومحاضر في  البيرة  مدينة  مقيم في  أسير محرر  رفيدي:  وسام   *
أدبية، منها  أبحاث وأعمال  له عدة  بير زيت، صدر  االجتماع- جامعة 
رواية "األقانيم الثالث" حول تجربة العمل السري في األرض المحتلة.
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في  ودوره��م  السياسي  الفلسطيني  الشباب  موقع  عن  الحديث  عند 

التغيير، فإننا نجد أنفسنا في مواجهة بعض الفرضيات الموضوعية التي ال 

بد منها؛ لتكون مدخاًل معرفيًا على عتبة اقتحام طبيعة دور الشباب:

الشباب هم عنوان أي تغيير وأساسه.  

من  االفتراضي  وعالمهم  بأدواتهم  العربي"،  "الربيع  عنوان  الشباب هم   

خالل تقنيات العصر ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة. 

يمثل الشباب الفلسطيني ثلث المجتمع.  

الشباب الفلسطيني دائم الجهوزية وكريم العطاء والتضحية من أجل   

قضيته، وهذا ليس تملقًا، بل ما ثبت بالبرهان.

يزال  ال  الفلسطينية  القضية  إطار  في  الصهيونية  الحركة  مع  الصراع   

متجددا ودائما ووجوديا يتطلب روح وحيوية وعنفوان الشباب.

    سؤال إشكالي: 

لماذا، وعلى الرغم من منطقية ومصداقية الفرضيات الواردة أعاله، تعيش 

قضيتنا الفلسطينية بعامة، والتجديد والتغيير بخاصة، حالة إحباط ومراوحة، 

إن لم نقل إخفاقا وتراجعا، منذ جيلين وأكثر؟

يحتمل هذا السؤال إجابات عدة، بصرف النظر طبعًا عن الواقع والمجريات 

ورؤاه  الفلسطينية  المرجعية  وحال  العام،  العربي  الوضع  وتردي  السياسية 

ودورهم  الشباب  بحال  سنتقيد  حيث  واأليديولوجية،  واألمنية  السياسية 

بالشباب من  الثقة  التقدير، وعدم  أولى هذه اإلجابات هو عدم  التغيير.  في 

قبل قادة أدمنوا التبشير باإلحباط وغياب القدرة على التغيير لعقود طويلة، 

االستمرارية.  على  الشباب  بقدرة  تشكك  موّجه  إعالم  وسائل  تساعدهم 

القيادة سواء على مستوى المنظمة او الفصائل منفردة، نسيت او تتناسى 

حقيقة دور الشباب وفاعليته، ومتناسين دورهم وتجربتهم الشخصية عندما 

أو  التعبير،  إن صح  آخر  نوع  من  فوبيا  أو  أخرى،  إشكالية  وهذه  شبابًا.  كانوا 

حتى فصام، نعيشه مع القيادات، ويعيشونه هم أنفسهم. فكأن المكاسب 

الشخصية، وقوة النفوذ والسلطة، أو رغد العيش والطمع أنساهم ُسنة الحياة 

والمنطق الطبيعي. فراحوا يتحايلون على ابيضاض شعرهم باألصباغ، وكأن 

وكساد  إفالسهم  واقع  على  ينطلي  الشباب  بمظهر  والظهور  األصباغ،  هذه 

طموحاتهم، وآمالهم المستقبلية.

رني بكالم سمعته مرة من محمد حسنين هيكل، 
ّ
 ما انفك هذا الحال يذك

لم  الغرب،  في  البحث  مراكز  فيها  يزور  ثالثين سنة  إنه طيلة   " قال:  عندما 

يلتقي  مرة  كل  في  كان  إذ  المراكز،  هذه  إدارة  في  نفسها  بالوجوه  يلتق 

المراكز، حاملين معهم  بوجوه جديدة لشبان يمتلئون حيوية يديرون هذه 

أفكارهم وأدواتهم وتطلعاتهم المستقبلية الجديدة". لكن ماذا عن ساحتنا 

الفلسطينية؟

وتأّهلهم  للعطاء،  وجاهزيتهم  الشباب  طموحات  من  الرغم  على   

الموضوعية منها والفكرية والثقافية  للتجديد والتغيير على الصعد كافة، 

واأليديولوجية، نرى الموانع والسدود أمامهم حصينة ومحبطة وقاتلة، بحجة 

"طيشهم" و"عدم خبرتهم"... وغيرها من النعوت غير الصادقة. فهل "األبوات" 

الذين يجهلون تقنيات العصر وعلومه وعالمه االفتراضي اكثر أهلية وقدرة 

من هؤالء الشباب؟ أال يالحظون جمود تفكيرهم ومحدودية حراكهم الذي وان 

تخلله  أحاديث الماضي، مع احترامنا لتجربتهم وتضحياتهم،  إال انه يعكس 

الشباب  تقزيم طموح  االمر حد  بلغ  الطموح حتى  ونحول  أيديولوجيا،  ترّهال 

وقدرتهم على الفعل؟  

الخوف أمام هذا الواقع، الذي ُيلجم فيه الشباب عن إيصال صوتهم وأخذ 

في  دائمًا،  المتجددة  الفلسطينية  قضيتنا  تشيخ  أن  المجتمع،  في  دورهم 

روح وانتماء الشباب. فما دامت حقوقنا مغتصبة وما دام االحتالل الصهيوني 

وثقافتنا،  وجغرافيتنا  وتاريخنا  وأرضنا  تجاه شعبنا  عنصريته  دروب  يبتكر 

تبقى روح الشباب وعنفوانه الضمانة لبقاء قضيتنا حية، وبقاء شعبنا قادرا 

على الصمود. والخوف من أن يخسر شباُبنا بعضًا من حيويتهم، وحيواتهم، 

القلق  وراء  ومن  واإلقصاء،  والقمع  المنع  ستار  ضمن  يعيشونها  ظلوا  إن 

ارائهم ما بين جوانحهم، بحيث  المستقبل، ويقهرون بكتمان  والخوف من 

ال يستطيعون التعبير عنها إال همسًا، أو في دوائرهم المغلقة وغير الفاعلة، 

أي  عرفها جيمس سكوت،  كما  المستترة"  "المقاومة  من صور  في صورة  أو 

ترجمة كبتهم بسلوكات قد تبدو منحرفة، أو متطرفة. وال نغالي إن قلنا إن 

شبابنا اليوم بين فكي كماشة القوى التقليدية السلفية التي تدير ظهرها 

بذلك  وهي  الطبيعي،  التطور  منطق  بعكس  الخلف  إلى  وتسير  للمستقبل 

الغربة  الكتابة فيه، وكماشة  الزمان والمكان، وهذا موضوع آخر يمكن  خارج 

واالغتراب، وفي كلتا الحالين، فاننا في مواجهة اشكاالت خسارة ثلث المجتمع، 

من  التمكن  عدم  وبالتالي  الطبيعي،  المنطق  مع  والتناقض  الحيوي،  الثلث 

السير بمنطق بوصلة المستقبل.

درك جيدًا 
ُ
برى في هذا المجال، تتجلى في أن القوى الشبابية ت

ُ
األزمة الك

في  الشمولي  للتغيير  الرئيسة  األهداف  وتحقيق  دوره  أخذ  في  أن فشلها 

واالجتماعية  االقتصادية  االضطرابات  من  سلسلة  سيفّجر  العربي  العالم 

والثقافية واأليديولوجية والفكرية. إذ أن قوة الشباب وتصميمهم وطاقتهم 

دليل على أنهم ال يزالون يأملون في أن يكون المستقبل افضل وابهى من 

الماضي والحاضر أيضًا، فلماذا ندفعه إلى الماضي، أو حتى إلى خارج الزمان، 

واليأس واإلحباط والشعور بالعسر والضيق؟ فاألمل عند الشباب دليل قوي 

على ارتباط قدراتهم وطاقاتهم بالثقة والرجاء واإليمان بالقضية، ومرة أخرى، 

فان الشباب، مفهومًا واصطالحًا، انما يعني المستقبل.

الواقع الفلسطيني:

واقع  إشكالية  الفلسطيني  واقعنا  يمثل  التنظير،  من  مسافة  على   

الشباب، التي تكلمنا عنها في الفقرة السابقة، خير تمثيل. حيث نجد هذه 

وإبداء  القرار وأخذ دورها  المجتمعية من شعبنا مهمشة في صنع  الفئة 

النفسية  والغربة  اإلحباط  إلى  تنحدر  تكاد  إنها  قلنا  إن  نغالي  وال  رأيها، 

الصراع  التماسك واستكمال  والتشظي والضياع، سوى قلة قليلة تحاول 

مع الزمن وكهوله. هذا ويمكن ألي متابع ومالحظ يدخل الى أزقة المخيم، 

أي مخيم، في أي منطقة من مناطق الشتات، أن يرى ويسمع حال اإلحباط 

للتضحية  واالستعداد  العنفوان  حال  ويلمس  ويرى  يسمع  كما  واليأس، 

األيديولوجيات.  اختالف  عن  النظر  بغض  فلسطين،  أجل  من  ب��األرواح 

يمكنه، اذا أراد أن ال يخفي الحقيقة، ان يرى ان هناك جدار عازل يقمعهم 

ويحاصرهم، أال وهو سلوك "كهول" القضية ونظرتهم السلبية تجاه هذه 

الفئة. والكهولة هنا ليست مسألة عمر بالطبع رغم أن للعمر أحكامه وأثره، 

الواقع  تجاهل  فلماذا  والطموح.  واألداء،  الرؤية،  قصور  في  الكهولة  إنما 

وعزل مفاعيله الحقيقية والقادرة؟

األيديولوجيات  فيها  وتتفاوت  وتتنوع،  عنه  اإلجابات  تختلف  سؤال   

ربما  البعض.  أراد  إن  و"الوطنية"  والمصلحية،  النفسية  الحاالت  مع  متداخلة 

هي حقيقة المنفعة الشخصية واالمتيازات ال زالت طاغية، حتى بتنا نسمي 

أي فصيل فلسطيني باسم أمينه العام، بمعنى طغت الشخصانية على الفكر 

للظهر في  المدني سلبية وادارة  المجتمع  والوطنية. وال يقل  واأليديولوجيا 

رئيس  باسم  باتت تعرف  التي  الكثير من مؤسساته  إذ هناك  الشأن،  هذا 

لهذا  سيبقى  اسم  من  فهل  طبيعي،  شيء  وهذا  ومديرها،  إدارتها  مجلس 

الفصيل أو تلك المؤسسة بعد ثالثين أو أربعين سنة من تربع هذا القائد، أو 

ذاك المدير على رأسها؟ فالكهولة عندنا وبالمعنى الوارد اعاله موروثة وتتمدد 

"الجبهة  عن  عوضًا  حواتمة"،  "نايف  بجماعة  نسمع  مثاًل  لبنان  ففي  افقيا. 

لجماعة  السمع  التقاط  في  الحال  وكذلك  فلسطين"،  لتحرير  الديمقراطية 

ونقول، مؤسسة  بل  كما نسمع،  وغيرهم.  "جورج حبش"...  أو  "أحمد جبريل"، 

هذه  في  والالفت  المدني.  المجتمع  ومؤسسات  جمعيات  من  فالنة  أو  فالن 

التسميات ليس اختزال الفصيل، أو المؤسسة فقط، بل سر "الديمقراطية" 

في   99،99 بنسبة  والمدير  القائد  توصل  التي  أيضًا،  والعربية  الفلسطينية، 

المئة، هذا إن حصل انتخاب أصاًل. يضاف إلى ذلك، تغييب عنصر الشباب، 

االبداع  به اقصائهم عن موقع  والتغييب هنا يقصد  تحت شعارات واهية. 

والتفكير والقرار، وقصر االمر في أحسن األحوال على استخدام المؤدلج منهم 

على الطاعة لإلدالء باصواتهم او "للتنفيذ". 

لن نضيف  فيه، ومهما كتبنا عنه  الحديث  مرير يطول  واقع  انه  ال شك 

جديدًا لقارئنا. هذا انه/ا يلمس ويعيش حااًل أفظع وأتعس في واقعه وتجربته 

القريبة. لكن كل ما نصبو اليه، هو التفكير معًا وبصوت عاٍل للخروج من هذه 

وقضيتنا،  الفلسطيني  مجتمعنا  يعيشها  التي  الصحية  غير  والحالة  األزمة 

قبل أن نخسر أنفسنا ومستقبلنا.

نحو ربيع فلسطيني: 

وهي  لها،  التنبه  علينا  المحتم  من  مهمة  مجتمعية  جدلية  هناك 

العالقة بين الشباب والتغيير، إذ أن الشباب هم وسيلة التغيير وهدفه، 

بمعنى ان أي تغيير في المجتمع ال يجب ان يكون الشباب وقوده فقط، بل 

النه يستهدف المسيرة المستقبلية لهذا المجتمع، أي الشباب كفواعل 

المستقبل، فان الشباب بدورهم هم قوة هذا التغيير األساسية وغايته. 

وبمعنى آخر من دون الشباب يمسي الجدل حول التغيير ضربًا من التعامي. 

فغياب الشباب، أو تغييبهم،  يعني في جوهره فقدان الوسيلة والهدف 

في المجتمع، ومجتمع من دون وسيلة وهدف، بالتالي فهو مجتمع فاقد 

للمستقبل. وكذلك فانه يكون مجتمعًا خارج الزمان والمكان، وخارج الوجود 

االطرا  في  اهمية  االمر  ويزداد  واالندثار.  النحطاط  الى  وآيل  الموضوعي، 

يحاول  مع مستعمر  وجود  وصراعنا صراع  موجودون،  فنحن  الفلسطيني، 

محونا وإقصاءنا من الوجود، لذا علينا أال نترك له المجال، أو نساعده بشكل 

مباشر أو غير مباشر في هدفه هذا.

 من هنا، نحن بأمّس الحاجة، وبأحوج ما نكون إلى "ربيع" شبابي فلسطيني 

نجدده،  والمهلهل،  والكهل  الطبيعي  غير  واقعنا  على  فيه  ننتصر  عاصف، 

نزيل منه عفن المصالح وصدأ الشخصانية، ويأس الحاضر، وضياع الرجوع إلى 

تليق  لوحة  للمستقبل  لنرسم  الحاضر  وواقعنا  نعي وجودنا  أن  علينا  الوراء. 

بطريق عودتنا للديار وعودتها الينا.

والحاضر،  الماضي  اختزل  من  على  وديمقراطية  بيضاء  ث��ورة  هي   

وإهمالها  التجارب  نريد شطب هذه  ال  طبعًا  والمستقبل بشخصه وصورته. 

أو االستخفاف بها، او التنكر لها، بل نحترمها ونتعلم منها ونقّدرها، ولكن 

التغيير حتى وان لم  آو لتمتثل إلرادتنا في  لنا طواعية الخذ دورنا،  لتسمح 

توافقهم، وليتذكروا دوما أنهم في يوما ما كانوا في مواجهة من يحول دون 

تمكينهم من دورهم. وعليه آن األوان لنأخذ دورنا بناء على تطورات المجتمع 

انتفاضات  تجربة  من  ولنستفد  والثقافية،  والعلمية  والتقنية  المعرفية 

نحن  أما  أس��رار.  من  تخفيه  قد  عما  النظر  بغض  الشبابية،  العربي"  "الربيع 

الفلسطينيين فاألهداف واألسرار واضحة: نريد دورًا سياسيًا ووطنيًا للشباب، 

األمور  بزمام  الممسكين  قادتنا  بفشل  واالعتراف  العصر،  متطلبات  قوامه 

اليوم، وهذه حقيقة علينا االنطالق منها.   

د. أحمد مفلح: كاتب فلسطيني ومحاضر في حقل علم اجتماع المعرفة، الجئ من طبرية الى لبنان.   *

قبل خسارة الوسيلة والغاية: هل من موقع سياسي فاعل 
للشباب الفلسطيني اليوم؟

بقلم: د. أحمد مفلح*

مخيم برج البراجنة، لبنان )©منى العلمي/بديل(
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أواًل:حقل الكاريكاتير

   الجائزة األولى للفنان خضر مجدي خضر الكردي من سكان قطاع غزة،

   الجائزة الثانية للفنان موسى عجاوي من سكان االردن،

   الجائزة الثالثة للفنان رشاد محمد عبد الله السامعي من اليمن،

أما المشاركات التي حازت على جوائز تقديرية فكانت للفنانين التالية أسمائهم:
الفنان احمد إسماعيل من سكان مخيم عين الحلوة/ لبنان،  -

الفنان مراد ضراغمة من سكان طوباس،  -
الفنان جهاد محمد عبد الوهاب عسقول من سكان خانيونس.  -

مركز بديل يعلن عن اسماء الفائزين/ات في المرحلة الثانية من جائزة العودة

أعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين اليوم األربعاء 4 تموز 2012، عن أسماء الفائزين/ات في المرحلة الثانية من جائزة العودة السنوية 

للعام 2012، والتي اشتملت على حقلين هما: حقل أفضل كاريكاتير ليوم الالجئ العالمي، وحقل أفضل صورة فوتوغرافية لمن هم دون 18 عام.

ثانيًا: حقل الصورة الفوتوغرافية لمن هم دون 18 عاما: 

   الجائزة األولى، للشاب الناشئ محمد نضال ابو عكر من سكان مخيم عيادة/ بيت لحم،

   الجائزة الثانية، للشابة الناشئة والء كفاح الحموز من سكان مخيم الفوار/ الخليل،

   الجائزة الثالثة، للناشئ رويد العزة من سكان بيت لحم،

كما ومنحت اللجنة جوائز تقديرية لألطفال التالية أسماؤهم:
الطفل مهدي ايمن معزوز من سكان قلقيلية.  -

الطفل سلفر العثامنة من سكان غزة.  -
الطفلة سارة القطراوي من سكان قطاع غزة.  -

الطفلة رنا رومي من سكان مخيم عايدة، بيت لحم.  -
الطفلة شروق اسعد من سكان مخيم عايدة، بيت لحم.  -
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والالجئين  المواطنة  لمصادر حقوق  الفلسطيني  بديل/المركز  مركز  نظم 
تحت شعار “العودة استحقاق” يومًا مفتوحًا بتاريخ٢٠١٢/7/5  بمناسبة يوم 
الالجئ العالمي، وذلك وبالتعاون مع ١6  مؤسسة أهلية ووطنية فلسطينية 
جاءت من مختلف أنحاء فلسطين التاريخية. وقد نظمت الفعالية في ساحة 
المهد ومركز السالم في مدينة بيت لحم، وتخللها عدد من األنشطة الشعبية 
والثقافية والفنية الملتزمة. وقد شارك فيها حشد كبير من المشاركين الذين 
جاؤوا من مختلف مخيمات وتجمعات الالجئين والمهجرين الفلسطينيين في 

الضفة الغربية واألرض المحتلة عام ١948.
بعرض كشفي  5:٠٠ عصرًا  الساعة  المفتوح  اليوم  فعاليات  بدأت  وقد 
قدمته فرقة كشافة مركز ثقافة الطفل في مخيم الفوار، تال ذلك افتتاح 
الفلسطينية  القرى  عن  الصور  معارض  من  عدد  على  احتوت  كشكا   ٢٢
الفلسطيني،  الشعب  بحق  المستمر  والتهجير   ،١948 ع��ام  المهجرة 
كتب  معارض  إلى  باإلضافة  العلي،  ناجي  الفنان  لكاريكاتير  ومعرض 
اشتملت على إصدارات ومنشورات مركز بديل والمؤسسات الشريكة. كما 
احتوت األكشاك على عدد من زوايا التراث الشعبي الفلسطيني والتطريز 

الفلسطيني، وزاوية للمأكوالت الشعبية.
الترفيهية  الفقرات  من  عدد  على  المفتوح  اليوم  برنامج  اشتمل  وقد 
لألطفال، فباإلضافة إلى العاب األطفال الترفيهية والرسم على الوجوه، قدم 

بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات األهلية والوطنية الفلسطينية: 

يوم الالجئ العالمي في فلسطين: فعالية ثقافية فنية شعبية

وحق  النكبة  عن  لألطفال  مسرحيًا  عرضًا  عناد  مسرح  من  زرزر  سعيد  الفنان 
العودة.

هذا  اعتماد  ومنذ  “انه  الفعالية  خالل  كلمته  في  بديل  مركز  أكد  وقد 
المشاركة  اقتصرت   ،٢٠٠٠ العام  في  المتحدة  األمم  قبل  من  لالجئ  اليوم 
الفلسطينية في إحيائه على إصدار البيانات والرسائل حول ظروف وأوضاع 
الالجئين الفلسطينيين فقط، حيث لم تستغل المناسبة بالشكل المطلوب، 
وعليه فان مركز بديل وشركاءه قرروا ابراز حقوق الالجئين والتأكيد عليها من 
خالل إقامة فعاليات وأنشطة ثقافية فنية تعكس الوجه الحضاري واإلبداعي 
للشعب الفلسطيني وذلك حتى ال تبقى الفعاليات الخاصة بقضية الالجئين 

والمهجرين الفلسطينيين محصورة في ذكرى النكبة الفلسطينية.
كما وأعلن مركز بديل في كلمته عن أسماء الفائزين/ات في جائزة العودة 
حقل  حقول هي:  أربعة  على  اشتملت  والتي  والثانية  األولى  المرحلتين  عن 
كاريكاتير  أفضل  حقل  الفوتوغرافية،  القصة  حقل  للنكبة،  بوستر  أفضل 

وحقل الصورة الفوتوغرافية لجيل من هم اقل من ١8 عاما.
أما فقرة الختام فقد اشتملت على عدد من عروض الدبكة الشعبية والتراث 
الشعبي الفلسطيني، قدمتها كل من فرق مركز الرواد/مخيم عايدة، مركز حيفا 
الجئ/ مركز  وفرقة  الفارعة،  الفارعة/مخيم  مركز شباب  طولكرم،  الثقافي/مخيم 

أنغام ومعزوفات كل من فرقة  المفتوح على  اليوم  مخيم عايدة. وقد اختتمت 

قدمتا  اللتان  زيت،  بير  وفرقة سنابل من جامعة  والغناء  للعزف  الفينيق  مركز 
عروضًا فنية ملتزمة اشتملت على عدد من األغاني الوطنية الفلسطينية الهادفة.

يذكر ان يوم الالجئ العالمي يصادف ٢٠  حزيران من كل عام، وقد قرر 
مركز بديل إحياءه هذا العام ألول مرة في فلسطين بالشراكة مع مجموعة 
المؤسسات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين 
القابلة  غير  الفلسطينية  الحقوق  على  للتأكيد  وذلك  الفلسطينيين، 
الفلسطينيين  والمهجرين  لالجئين  العودة  رأسها حق  وعلى  للتصرف 
من  الفلسطينية  األجيال  مختلف  بين  العودة  ثقافة  لتعميم  وسعيًا 
الحقوق  لوضع  جديدة  آليات  خلق  في  تساهم  هادفة  نشاطات  خالل 

موضوع التنفيذ.
هذا وقد نظم اليوم المفتوح بالتعاون مع كل من المؤسسات التالية:

الفوار،  الطفل-مخيم  ثقافة  مركز  طولكرم،  مخيم   - الثقافي  حيفا  مركز 
مركز الرواد ومركز الجئ - مخيم عايدة، مركز الفينيق ومؤسسة ابداع - مخيم 
الدهيشة، مركز انصار - قرية الولجة، مركز شباب عقبة جبر- مخيم عقبة جبر، 
مركز البرامج النسائية – مخيم االمعري، مركز يافا الثقافي- مخيم بالطة، مركز 
شباب الفارعة االجتماعي- مخيم الفارعة، جمعية كي ال ننسى – مخيم جنين، 
مركز  من  وكل  الورشة-حيفا،  الناصرة،  المهجرين-  عن حقوق  الدفاع  جمعية 

مدار ومؤسسة الضمير لرعاية األسير- رام الله.

مشاهد من فعاليات يوم الالجئ العالمي، بيت لحم، تموز ٢٠١٢ )©بديل(
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جائزة العودة السنوية للعام 2012:

لنا األرض، الهواء، البحر، التاريخ... والغد لنا

المرحلة الثالثة: فعالية التمسك 
بتطبيق القرار 194 )11/كانون أول(

جائزة العودة للفيلم الوثائقي القصير 1
الذي  المستمر  التهجير  قضية  القصير  الوثائقي  الفيلم  موضوع  يتناول 
وكيف  والمنافي،  التاريخية  فلسطين  في  الفلسطيني  الشعب  له  يتعرض 
يقاوم الفلسطينيون التهجير ومظاهر النكبة الفلسطينية المستمرة )التهجير 
القسري، االستيطان، مصادرة األراضي واالعتداءات على الحقول، الجدار والحواجز، 

التهويد وهدم البيوت، االعتداءات الجسدية... وغيرها من سياسات التهجير(

اإللكتروني  الموقع  تصفح  الرجاء  والخاصة:  العامة  الشروط  على  لالطالع 
www.badil.org :لمركز بديل

موعد وطريقة تقديم المشاركات:

بالسيرة  DVD وتكون مرفقة  المشاركة على أقراص  يتم تسليم األفالم 
 )script( بالعمل  الخاصة  العمل  وخطة  به  االتصال  وعنوان  للمنتج  الذاتية 
او  باليد  تسلم  أو   awdaaward@badil.org االلكتروني  البريد  على  وذلك 

ترسل بالبريد السريع على عنوان مركز بديل.

أخر موعد لتسليم األفالم، االثنين 15 تشرين األول 2012

قيمة الجائزة:

الجائزة األولى: ٢٠٠٠ يورو  -
الجائزة الثانية: ١٠٠٠ يورو  -

ويتكفل بديل أيضا:

ومناقشتها  الثانية  والمرتبة  األول��ى  المرتبة  على  الحائزة  األف��الم  بعرض   -
بحضور المشارك/ة خالل أمسية ثقافية وأدبية يقيمها مركز بديل في ذكرى 

صدور قرار األمم المتحدة رقم ١94 الذي يصادف ١١ كانون األول ٢٠١٢.
يكرم مركز بديل أصحاب أفضل 3 مشاركات )غير الفائزين بالمرتبتين   -

األولى والثانية( بمنحهم جوائز تقديرية خالل األمسية الثقافية.

جائزة العودة لقصص األطفال 1
يتمحور موضوع القصة حول تعزيز فهم األطفال لحقوقهم عموما، وخصوصا 
وحقهم  تمييز،  دون  الكاملة  المواطنة  وحقوق  بالجنسية،  التمتع  في  حقوقهم 

بجمع شملهم بعائالتهم، وحقهم في اكتساب ثقافتهم الوطنية وممارستها.

اإللكتروني  الموقع  تصفح  الرجاء  والخاصة:  العامة  الشروط  على  لالطالع 
www.badil.org :لمركز بديل

طريقة تقديم المشاركات:

مرفقة  فقط   word نوع  من  الكتروني  بملف  المرشحة،  القصص  ترسل 
اإللكتروني:  البريد  على  ب��ه،  االتصال  وعنوان  للمؤلف  الذاتية  بالسيرة 
awdaaward@badil.org أو تسلم باليد أو ترسل بالبريد السريع على قرص 

مدمج )CD( إلى مركز بديل.

آخر موعد لتقديم القصص، األول من أيلول 2012

قيمة الجائزة :

الجائزة االولى: 8٠٠يورو
الجائزة الثانية: 6٠٠يورو
الجائزة الثالثة: 4٠٠يورو

ويتكفل بديل أيضا :

بطباعة ونشر القصص الثالث الفائزة ضمن إصدارات مركز بديل المختلفة،   -
على أن تكون القصص جاهزة للتوزيع في األمسية الثقافية األدبية والفنية 

التي ستنظم في ذكرى قرار األمم المتحدة رقم ١94، )١١ كانون أول ٢٠١٢(،
يمنح مركز بديل أصحاب النسخ الفائزة ١٠٠ نسخة من اإلصدار مجانا.  -

يكرم بديل أصحاب أفضل عشر قصص، بحسب توصيات لجنة التحكيم   -
ويمنح أصحابها جوائز تقديرية ضمن األمسية الثقافية األدبية والفنية 

)١١ كانون أول ٢٠١٢(.

بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

بيت لحم، ص.ب. ٧2٨

شارع الكركفة، عمارة المجد )بجانب فندق بيت لحم(، الطابق األول.

أو من خالل االتصال على مركز بديل:

awdaaward@badil.org :بريد الكتروني

هاتف: 009٧022٧٧٧0٨6 /  فاكس: 009٧022٧4٧346

ضمن فعاليات جائزة العودة، رام الله ٢٠١١ )©بديل(
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المركز  ب��دي��ل-  اص���در 
لمصادر حقوق  الفلسطيني 
موجزا  والالجئين  المواطنة 
السيطرة  نظام  فيه  يتناول 
فيما  المتمثل  اإلسرائيلي 
يعرف بمناطق العزل ونظام 
التصاريح الخاص بها وموقع 
السياسة  النظام ضمن  هذا 
الممنهجة  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
تهجير  إل����ى  ال���ه���ادف���ة 
وتتناول  الفلسطينيين. 
الورقة الموجز مناطق العزل 
اإلجراءات  وبيان  بالتعريف، 
على  المطبقة  اإلسرائيلية 
وآث��اره��ا  الفلسطينيين، 

بخلقها  إسرائيل  خلقتها  التي  الوقائع  أن  إلى  الورقة  وتخلص  عليهم. 
هذه المناطق تتجاوز حق الدخول والوصول الفلسطيني لهذه المناطق؛ 
يندرج  بل  وحسب،  الحركة  حرية  يقيد  ال  هذا  السيطرة  نظام  أن   ذلك 
ضمن ما يعرف بإستراتيجية " االستيالء والسيطرة على اكبر مساحة بأقل 
المعازل  نظام  عنصريته  في  يفوق  نظام  وهو  الفلسطينيين"،  من  عدد 
والتصاريح الذي فرض على األفارقة السود إبان نظام الفصل العنصري 

في جنوب أفريقيا. 

مركز بديل ينظم جلسة نقاش حول الورقة البحثية الجديدة:

الهوية الوطنية الفلسطينية،
خصوصية التشكل واإلطار الناظم 

اصدر بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين ورقة بحثية جديدة تحت 
عنوان "الهوية الوطنية الفلسطينية: خصوصية التشكل واإلطار الناظم"، للباحثين أحمد أبو غوش 
وعبد الفتاح القلقيلي. وقد تم تناول الهوية الوطنية الفلسطينية في هذه الورقة بمنطق فهم 
مكونات  لمحاورة  وصواًل  فيها،  والمؤثر  للهوية  المشكل  الخطاب  وطابع  عليها  الطارئة  التحوالت 

تشكلها التاريخي وظروفها الموضوعية. 
هذا وقد نظم مركز بديل يوم امس الموافق 3 حزيران ٢٠١٢ حلقة نقاش للورقة وذلك في قاعة 
بلدية البيرة، تم خاللها عرض الورقة البحثية ونقاشها، بحضور كاتبي الورقة وعدد من كوادر العمل 
الحزبي واألهلي، الى جانب عدد من الباحثين والشخصيات األكاديمية. وخالل الجلسة، توزع نقاش 
الورقة ما بين تبيان اهمية هذه الورقة في توضيح العوامل والمؤثرات المشكلة للهوية الوطنية 

الفلسطينية، وما بين توضيح مدى الحاجة للتعمق والتوسع في هذه الدراسة لتأمين تغطية بحثية أكثر ثراًء لموضوع الهوية الوطنية الفلسطينية، 
وصواًل الى نقاش اآلليات العملية التي يمكن البناء عليها اعتمادًا على ما طرحته الورقة على صعيد المجتمع الفلسطيني بمختلف مناطق تواجده.

والى جانب مؤلفي الورقة، فقد حضر هذه الجلسة المفتوحة كل من االستاذ علي جرادات كمتحدث قدم مراجعة للورقة، والدكتور احمد رفيق 
عوض الذي تطرق في حديثه الى المدارس الفكرية واالكاديمية التي تناولت الهوية وحاولت تقديم رؤاها في هذا الصدد. 

يذكر ان هذه الورقة والتي تحمل الرقم ١3، تتناول تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية، تطورها ومضامينها، والعوامل االساسية المؤثرة فيها. 
كما انها ال توغل في بحث النظريات ذات الصلة، وال تهدف الى اثارة الجدل حول المفهوم بذاته، انما تبحث في خصوصية تشكل وتطور الهوية 
الفلسطينية كمفهوم وتجسيد. ورغم ان الورقة ال تناقش الدالالت القانونية لمفهوم الهوية، اال انها تنطلق اساسًا من ان الهوية حق انساني، سواء 
اخذت بالمعنى الجماعي النها بذلك تقع في صلب مفهوم حق تقرير المصير، او بالمعنى الفردي النها حينها تتصل بالحق في الجنسية او المواطنة. 

وتخلص الورقة الى ان تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ضرورة تحريرية تتطلب عماًل ممنهجًا ينسجم مع مرحلة التحرر الوطني. 
من أجل االضطالع على الورقة و/أو الحصول عليها الرجاء زيارة الرابط التالي:

http://badil.org/en/documents/category/2-working-papers

مناطق العزل، الورقة الموجزة رقم 25



15 �آب  2012

مرتبط  عموما  الوطني  الحراك  أن  للمراقب؛  يتضح  مما 
هذا  ويستند  الزمن.  محور  على  وتطورها  بالهوية  عضويًا 
الهوية  تطور  إل��ى  تتطرق  م��ح��اورة  تقديم  على  المقال 
وهذا  اليوم،  حتى   النكبة  منذ   48 أراضي  في  الفلسطينية 
من خالل قراءة نقدية للروايات والسير الذاتية الفلسطينية 
المنشورة هناك. يمكن اعتبار األدب الروائي الفلسطيني في 
الّسياسي،  والخطاب  الهوية  لتطّور  تاريخيًا  أرشيفًا  الداخل 
للشباب دور مركزي مزدوج فيه من حيث: تدوين  وقد توفر 
الواقع السياسي، االقتصادي واالجتماعي في القصة الروائية 
من جهة، والمحاولة للتأثير على هذا الواقع وتحويله من جهة 
مفصلية  مراحل  ثالث  إلى  المقال  هذا  في  سأتطرق  أخرى. 
بإمكانها  والتي  الداخل،  في  الفلسطينية  الهوية  تطور  في 

زة للحراك الشبابي اليوم.
ّ
تسليط الضوء على العوامل المحف

مرحلة التأقلم - سنوات الحكم العسكري 1966-1948

كان ألحداث النكبة، والسنوات القليلة التي تلتها، أثر كبير 
للمجتمع  االجتماعي  النسيج  الفلسطينيين. فقد تحّول  على 
الفلسطيني جذريًا خالل هذه الفترة،  نتيجة للتهجير القسري 
ان، الذي تبّدى جليا في تقطيع أوصال العائالت. 

ّ
ألغلبية السك

الشعب  بقايا  على  الحرب  بعد  رض 
ُ
ف الذي  العسكري  الحكم 

كسمتين  والقسوة،  بالقمع  يمتاز  كان  دي��اره  في  المتبقي 
من  الفلسطيني  االقتصاد  لتحطيم  بذلًك  مؤديا  مميزتين، 
من  الحركة  حرية  وتحديد  واألمالك  األراضي  مصادرة  خالل 
خالل نظام التصاريح، الذي ال يزال مألوفًا حتى يومنا هذا في 
المناطق المحتلة عام ١967. كان على الفلسطينيين الباقين 
في ما احتل من فلسطين على اثر النكبة، التأقلم مع األوضاع 
الجديدة، بما عكس ذاته في طبيعة خطابهم السياسي - من 
خطاب تحرر وطني وتقرير المصير، إلى الخطاب الذي دعا إلى 
استند هذا  الدولة.  تأسيس  مشروع  في  الفلسطينيين  دمج 
إلى  فلسطين،  على  األّول��ي  الفلسطينيين  حق  إلى  الخطاب 
معايير حقوق اإلنسان، والمواطنة المبنية على المساواة. وفي 
هذا الصدد يمكن طرح عدة عوامل دفعت لتبني هذا الخطاب: 
أولها يعود لميزان القوى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
سنوات  في  المسّبقة  للخبرة  استنادا  فيأتي،   الثاني  أما 
االنتداب البريطاني حيث كانت مؤسسات “الدولة” مختلطة 
المثال(. باإلضافة إلى ذلك، أعتقد  )مثل الشرطة على سبيل 
الكثيرون أن الوضع القائم في تلك الفترة كان مؤقتًا، مثلما 

كانت كل األنظمة السابقة في فلسطين.
الخطاب  على  جديد  تطور  طرأ  الستينيات  أواخ��ر  في 
إدم��اج  عن  التحدث  من  فبدل  ال��داخ��ل.  في  الفلسطيني 
كسكان  حقوقهم  على  بناًء  الدولة  في  الفلسطينيين 
يربط  كان  خطابًا  الشباب  المؤلفين  بعض  اتخذ  أصليين، 
الطرح،  الحداثة. حسب هذا  وبين  الفلسطينيين  بين وضع 
المساواة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين متعلقة بشكل 
حسب  الفلسطيني،  المجتمع  تحديثهم.  بمستوى  مباشر 
ال  فانه  لذلك  ومنحط؛  متأخر  مجتمع  هو  الحداثة،  روائيي 
بهذا  المتطور.  اإلسرائيلي  المجتمع  االندماج في  يستطيع 
المساواة  المسؤولية عن عدم تحقق  الحداثة  وضع روائيي 
في  متجاهلين   - إسرائيل  على  ليس  الفلسطينيين،  على 
ومصادرة  العسكري،  الحكم  واق��ع  ورواياتهم،  خطابهم، 

األراضي وباقي السياسات القمعية ضدهم.
إذا  الفلسطيني،  "الحداثة"  خطاب  على   يؤخذ  ومما 
في  مغروسة  جذوره  أن  المرحلة،  هذه  فحصه ضمن  تم  ما 
كشعب  اليهود  يرى  ال��ذي  الصهيوني  الحداثة  خطاب 
متطور وحامل شعلة الحضارة والتقدم لكافة شعوب العالم. 
يقلل  أن  إسرائيل  في  الفلسطيني  الحداثة  خطاب  هدف 
من حّدة الصراع بين الشعبين والطبيعة العنصرية للخطاب 
الصهيوني، ماحيا بذلك تاريخ الصراع على فلسطين. والحل 
في  يكمن  الرؤية،  هذه  حيثيات  تمليه  ما  بحسب  للصراع، 
مسؤولية الفلسطينيين في اللحاق بركب التطور على كافة 

األصعدة: االجتماعية، االقتصادية والتكنولوجية.

هوية مزدوجة متناقضة  196٧-198٧

أّن  الفلسطينيون  أدرك  السّتين،  سنوات  أواخ��ر  منذ 
كيفما  المنال  سهل  يكون  لن  الشعبين  بين  التعايش 
إعتقدوا سابقًا، وبدأ يتطور خطاب بديل يفصل بين مسألتي 
الحداثة وكيفية التعامل مع الصهيونية. سأتطّرق للمسألة 
األولى باختصار حيث ان قراءة شاملة لروايات هذة المرحلة 
نقاشًا فلسطينيًا داخليًا صاخبًا كالن يدور حول  ان  تظهر 
موضوع الحداثة وتأثيرها على بنية المجتمع، من الفردانية 
حذر  هناك  كان  العلمانية.  إلى  العائلة(  على  )وتأثيرها 
الدين  مكانة  ضعف  نتيجة  المجتمع  وتشرذم  تفكك  من 
الحركة  تأسيس  أن   القول:  الجدير  من  يمسي  وهنا  فيه، 
اإلسالمية في إسرائيل جاء ضمن  هذه المرحلة، وكان هناك 
من دعا إلى إعادة النظر في دور الدين في المجتمع، مقتبسًا 

المفكر المصري خالد محمد خالد.
فهناك  الصهيونية،  مع  التعامل  لموضوع  بالنسبة  أّما 
هناك  كانت  بينما  بالذكر.  الجديرة  الفعل  ردود  من  عدد 
أصوات فلسطينية في الستينيات، والتي دعت لإلندماج في 
 الهوية 

ً
المجتمع اإلسرائيلي متجاهلة تاريخ الصراع وماحية

قلبت  السبعنييات  في  عديدة  روايات  جاءت  الفلسطينية، 
التعايش  كان  بينما  اليهودي.  الوجود  الخطاب ومحت  هذا 
مع اإلسرائيليين مرتبطًا بالحداثة سابقًا، فان التعددية في 

التعامل في مسألة الحداثة في هذه المرحلة عكست توجهًا 
فإن  أخرى،  ناحية  من  الصهيونية.  تجاه   - ورافضًا  مّوحدًا 
أواخر  حتى  الستينيات  منذ  الفلسطيني،  الروائي  الخطاب 
الثمانينيات، قد تجاهل الفلسطينيين خارج الخط األخضر. 
نتيجة هذا التجاهل تكّونت لدى الفلسطينيين في الداخل 
هوية مزدوجة متناقضة - بما معناه أنهم ليسوا فلسطينيين 
“مائة بالمائة”، وليسوا إسرائيليين أيضًا. كان تجّسد هذه 
إلقامة  الداعي  الفلسطيني  السياسي  الخطاب  في  الهوية 
دولة فلسطينية في حدود ١967، بدون إشراك فلسطينيي 
بين  مشترك  الموقف  هذا  وكان  القضية.  حل  في  الداخل 

القيادات الفلسطينية على جانبي الخط األخضر.

المرحلة الحالية: 2012-198٧

في  الفلسطينيين  على  كبير  أثر  األولى  لالنتفاضة  كان 
بهم  أّدى  الذي  األث��ر،  هذا  إنكار  يمكن  ال  بحيث  إسرائيل، 
إلعادة النظر في مسائل عديدة متعلقة بهويتهم ومواقفهم 
أوسلو  مرحلة  خالل  التحّول  هذا  تطّور  والسياسية.  الوطنية 
للقضية  ح��اًل  أوس��ل��و  اتفاقية  طرحت  حيث  بعدها.  وم��ا 
الداخل  فلسطينيي  وحقوق  وضع  أخذ  دون  الفلسطينية 
تحوالت  الفلسطينية  الروايات  عكست  وقد  االعتبار.  بعين 
تتلخص  المرحلة  هذه  في  الفلسطينية  الهوية  في  جذرية 

الهوية والحراك الشبابي الفلسطيني: نظرة تاريخية في األدب
بقلم: د. منار مخول*

بإعادة وضع فلسطينيي الداخل ضمن حيز النظر إلى القضية 
رين أن “مركز ثقل” الصراع، ونقطة البدء 

ّ
الفلسطينية - مذك

للتفكير في الحل، يجب أن يكونا نكبة ال١948، وليس نكسة 
ال١967: أي التركيز على النكبة باعتبارها الحدث األساسي في 
 الفلسطينيين 

ّ
القضية الفلسطينية - الحدث الذي يجمع كل

رح هذا روائيًا من خالل فلكرة النكبة - أي سرد 
ُ
بتأثيراته. ط

النكبة من خالل سرد الفولكلور الفلسطيني.   
وآثارها  النكبة  أح��داث  على  الفولكلور  رواي��ات  ��زت 

ّ
رك

مشروع  خالل  من  الفلسطيني  والوجود  للهوية  الماحية 
الحداثة الصهيوني. ويمكن اعتبار هذا الخطاب قلبًا للخطاب 
الفلسطيني الحداثّي في المراحل األولى، معيدًا النظر في 
خيارات تلك الفترة. باإلضافة إلى ذلك، فإن روايات الفولكلور 
المزدوجة/المتناقضة،  بالهوية  المتجسدة  الحيرة  نهي 

ُ
ت

مكثفة لهويتها، وتاريخها، وثقافتها الفلسطينية. بعض 
تحت  الفلسطينيين  نضال  سرد  أهمية  رأى  الروائيين 
االحتالل، مدّونين في رواياتهم قصص االنتفاضة ونضال 
تعيد  أن  االنتفاضة  روايات  للحرية. هدفت  الفلسطينيين 
أنحاء  كل  في  الفلسطينيين  بين جميع  والتواصل،  الصلة، 
الخطاب  كان  وبينما  ومصيرهم.  صراعهم  ووحدة  العالم، 
الخطاب  فإن  الفردانية،  على  يشّدد  السابق  في  الحداثي 

الحالي يعكس جماعية الهوية الفلسطينية.
بعضها  تكّمل  االنتفاضة  ورواي��ات  الفولكلور  رواي��ات 
البعض مكانيًا وزمانيًا: هنا وهناك - الماضي والحاضر. روايات 
التجربة  نظر  من وجهة  الصراع،  تاريخ  على  زت 

ّ
رك الفولكلور 

الفلسطينية في الداخل )هنا(، بينما ارتأت روايات االنتفاضة 
التركيز على الصراع في الزمن الحاضر ضد االحتالل اإلسرائيلي 
اإلغتراب  عن  تعّبران  بالنتيجة،  المجموعتين،  كلتا  )هناك(. 
)alienation( الفلسطيني في داخل الخط األخضر والبحث 
الفلسطيني.  الماضي والحاضر  عن حلول لهذا االغتراب في 
كان لهذا التحّول تعبير واضح في الخطاب والعمل السياسي 
الفلسطيني في الداخل. على سبيل المثال، بينما كان هناك 
١8٠ مؤسسة أهلية فلسطينية في إسرائيل في العام ١99٠، 
أن  شانه  من  وهذا   ،656 إلى   ١999 العام  في  عددها  وصل 
بالمؤسسة  الفلسطينيين  ثقة  لعدم  واضح  كتعبير  يعتمد 
اإلسرائيلية، وتجسيدًا لخطابهم الذي يدعو ألخذ زمام األمور 

المتعلقة بحياتهم ومستقبلهم. 
في  الفلسطيني  النضال  يعد  ل��م  أخ���رى،  بكلمات 
لألقلية  "بميزانيات  المتعلقة  بالمسائل  يتمركز  إسرائيل 
الفلسطينية"، إنما بوعّي وطنّي داعي ألخذ المبادرة. باإلضافة 
من  ثالثة  مجموعة  هنالك  واالنتفاضة،  الفولكلور  لروايات 
الروايات التي ال ترى حاّلً في الماضي أو عبر الخط األخضر، 
وحيرتهم  الداخل  في  الفلسطينيين  غربة  تعكس  إنما 
بالنسبة لمستقبلهم. لكن الخطاب في هذه الروايات أيضا 

هو جماعّي فلسطيني.
وتالئم  لّينة  إنما  متحّجرة،  أو  صلبة  الهوية  ليست 
أحد  ل 

ّ
يشك واألدب  المتغّيرة.  المحيطة  للبيئة  نفسها 

النظر  إعادة  وعمليات  جديدة،  أفكار  لطرح  المهّمة  المنابر 
في خيارات سابقة، وصقل الهوية الوطنية. كان، وال يزال، 
العملية  هذه  في  فّعال  دور  األديب  الفلسطيني  للشباب 
بة. سّمى غسان كنفاني األدب الفلسطيني 

ّ
التاريخية المرك

على  )مرتكزًا  المقاومة"  "أدب  الستينيات  إسرائيل في  في 
الشعر آنذاك؛ وكما رأينا سالفًا فإن ذلك ال ينطبق تمامًا مع 
الخطاب الروائي في تلك المرحلة(، طابعًا هذه التسمية لكل 
الحقيقي  مكانه  األدب  ومعطيًا  العالم،  في  المقاومة  آداب 
الداخل  في  الفلسطيني  األدب  إن  السياسي.  الفعل  في 
في المرحلة اآلنّية يدل على تطور وعّي فلسطيني جماعّي، 
شاماًل،  يكون  أن  بّد  ال  الفلسطينية  القضية  حل  أّن  ويرى 

للفلسطينيين جميعًا وقضاياهم الجمعية كذلك.

د.منار مخول: منسق التحشيد والمناصرة في مركز بديل، حاصل على   *
شهادة الدكتوراه في الدراسات الشرق أوسطية من جامعة كامبريدج/

المملكة المتحدة.

بوستر الفنان مصطفى بدر، فائز بالمرتبة الثالثة، جائزة العودة ٢٠١٢ )©بديل(
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لم يكن إحراق "البوعزيزي" نفسه بداية الحراك العربي الذي طبع عام ٢٠١١، 
كأن  يتململون،  كانوا  شباب  انتظرها  التي  الفارقة  اللحظة  عن  تعبيرًا  كان   بل 
التي انتظرها  السّر  عملية االحتجاج االنتحارية-االستشهادية هذه كانت كلمة 
بيل الحادثة، أن يسقط 

ُ
ع، ق

ّ
التونسيون للتنفيذ. ما كان أحد يجرؤ على أن يتوق

بن علي. الشباب التائه في قرى صفاقس هرًبا من أجهزة أمن "زعبع" يذكر جيًدا 
المقابل،  في  للتاريخ".  موقف  "تسجيل  إال  منه  أمل  ال  مبدئًيا،  كان  الحراك  أن 
بدت األحداث التي انطلقت من سيدي بوزيد وامتّدت إلى مختلف أنحاء تونس، 
ر بصورة ال رجعة فيها، وسقوط  التغيير؛ فاألمور كانت تتطوَّ إلى  مفضية حتًما 
بن علي كان مسألة وقت لمن كان قادًرا على المراقبة والقراءة. كانت االحتجاجات 
مثل كرة ثلج تكبر في الصقيع، ال سبيل إلى إذابتها أو تفتيتها إال بصدمة كبرى... 

فجاء سقوط بن علي.
ا؛ ففي حين أتى سقوط بن 

ً
في حالة مصر اتسع الفارق وأتى التأويل مختلف

 جًدا في ثورة مصر، مع أن شباب مصر احتاج 
ً

ا وسريًعا، بدا الوقت ثقيال
ً
علي مفاجئ

 مما احتاج إليه التونسيون إلسقاط الطاغية: البوعزيزي اسُتشهد 
ّ

إلى وقت أقل
في ١7 كانون األول/ديسمبر ٢٠١٠ وبن علي هرب في ١4 كانون الثاني  ٢٠١١ – أي 
في اقل من شهر- في حين اندلعت أحداث مصر في ٢5 كانون الثاني وتنحى 
مبارك في ١١ شباط/فبراير ٢٠١١، نحو أسبوعين! ما يعني أن الثورة األولى استمرت 
أكثر من الثانية، لكن المفاجأة التي أسقطت بن علي زال وقعها مع مبارك، وبدا 

.
ً

سقوطه مسألة وقت مرَّ مرورًا ثقيال
اليمن وأحداث ليبيا وما تالها في أقطار أخرى، وقد  الثورتين كانت   ما بعد 
صحوة  أو  أهلية  حروًبا  أو  حرًبا  كونها  حول   

ً
جدال وأثارت  مغايًرا  منًحى  اتخذت 

ليست  فنتائجها  عنها؛  للحديث  هنا  المجال  يضيق   ... "أصولية"  أو  "إسالمية" 
لمحة  في  أو  مقالة  مقّدمة  في  تناولها  يجوز  وال  كثيرة،  وتعقيداتها  واضحة، 

مقتضبة.
بيل الثورتين، 

ُ
لكّن المتابع ألحداث مصر وتونس خالل السنتين األخيرتين ق

 جديًدا قد نشأ، وربما كان العالم العربي يحتاج إلى هذه المّدة 
ً

يالحظ أن ثمة جيال
 يومها، 

ً
الزمنية لكي ُيصبح من ُولدوا بعد تولي مبارك وبن علي الحكم أو كانوا أطفاال

قادرين على الفعل؛ بل ربما على القيادة، فهؤالء قد باتوا في العقد الرابع من العمر، 
الزمن، وقد عاش  التأثير في من يصغرهم بعقد وعقدين من  وهم قادرون على 
بعت 

ُ
" التي ط

ّ
 الدكتاتورين منذ الوالدة، ولم يَروا "أيام العز

ّ
هؤالء جميًعا تحت ذل

.
ً
في مخيالت جيل "عابري القناة"، سواء أكان عبور القناة وهًما أو حقيقة

غيَر  مرارًا،  أن يعايشه  لما يعيشه، كما رفض  ا 
ً

رافض الشباب هذا كان  جيل 
راضٍخ ال بحكم "البروبغندا" التي حكمت من سبقه، وال بحكم النظام العسكري الذي 
ستثنى منها 

ُ
كان قد بدأ يتفتت النصراف العسكر إلى الفساد وألسباب أخرى ال ت

إرادة الدكتاتوَرين. هذا الرفض توافرت له مقّومات االنتقال إلى الفعل، ف�"جيل 
ام بشبكات استخباراتهم عن 

ّ
اإلنترنت" كان قادًرا على التواصل بوسائل عجز الحك

وا بها حتى قضت عليهم.
ّ
تتبعها أو إيقافها، بل إنهم استخف

في  كذلك  هادئا  يكن  لم  كما  الثورة،  قبل  ا 
ً
هادئ مصر  في  الوضع  يكن  لم 

قائمة، فقد كانت مصر  والمطلبية  العّمالية  التحّركات  األولى كانت  تونس. في 
ا للفجوة 

ً
ا لألحوال المعيشية أو حتى رفض

ً
ا للخصخصة أو رفض

ً
تغلي، أكان رفض

التي كان الشباب يعيشها بين ما يطمح إليه وما يصل إليه عمليًا، بين الثقافة 
الرجعية  بحكم  الواقع  أرض  على  يراه  وما  المعلومات،  ثورة  بحكم  اختزنها  التي 

التي كانت تطبق على البالد.

الشباب: كنز إصالحي يحتاج إلى “مايسترو”
بقلم: جوزف أنطونيوس*

من  الثورة.  إلى   
ً

مثال البوعزيزي  دفع  ما  وحدها  المعيشية  األحوال  تكن  لم 
بائع  األمر  به  لينتهي  لها  التحضير  في  أمضى سنوات   جامعية 

ً
يحمل شهادة

؛ ليس 
ّ

بالذل لقمة عيش مغموسة  الحصول على  ا ممنوًعا حتى من 
ً
ٍر مالَحق

َ
ض

ُ
خ

ا، لطموح إنساني بالكرامة 
ً

ثائًرا ألسباب معيشية فحسب، بل ألسباب مبدئية أيض
 حتى مجّرد التفكير فيه في ظل الظروف المعاشة 

ً
ولمغزى علمي بدا مستحيال

تونسيًا.
لكن السؤال الذي ال بّد من طرحه حول هذا الواقع: بعد أن آتت الثورات ثمارها 
النظام  أفسده  ما  إصالح  في  الشباب  دور  ما  عربيتين،  دولتين  في  األقل  على 

القمعي العربي؟
يكتسب السؤال أهميته من كون الماضي قد مضى، وال أهمية لدراسته إال 
وينتظر  ينتظرنا  ما  فهو  المستقبل  أما  العبر.  واستقراء  مساوئه  ب  تجنُّ لناحية 
درس  من  االستفادة  البناء.  إعادة  بفرصة  ينعمون  رّبما  الذين  عموًما،  الشباب 
الماضي إذن هي الهدف من استرجاعه، ومن المفيد هنا الحديث عّما على النخب 
ط" في شأنه. جيل الثورات العربية أو االنقالبات 

َ
الجديدة إجادة "السير بين الُنق

التي أسقطت األنظمة الملكية وأخواتها، هو جيل استفاد من اطالعه على الثقافة 
الغربية عموًما، وحاول سحبها على أو إلى  الشرق: نجح هنا وفشل هناك، حاول 
اإلصالح من فوق وأهمل اإلصالح على مستوى القاعدة، فرض الَعلمانية من فوق 
 من 

ً
الزعيم بدال النفوس، فعبد الشعب  الَعلمانية مزروعة في  من دون أن تكون 

عبادة اإلله، ولما خسر الزعيم هالته عادوا إلى الدين؛ وهذا ما على جيل الشباب، 
به. النخب الجديدة، تجنُّ

الشباب خلق  أراد  العربية، وإذا ما  الثقافة  ن أساسي من مكّونات  الدين مكوِّ
باالستفادة  تكون  ما  بقدر  الدين  محاربة  في  تكون  ال  فالوسيلة  جديد،  مجتمع 
من إيجابياته، وحصره في الصروح الدينية وإن خرج فجزء كبير من األيديولوجيا 
الدينية يدعو إلى التكافل واالنفتاح على اآلخر، وهذا ما يجب االستفادة منه؛ على 

العكس مما يحصل اآلن وُيخشى التمادي فيه.
 الموجة الدينية اآلن ناتجة عن القحط الثقافي الذي ثار ضّده البوعزيزي، ومن 
"َعلمانية" الدكتاتوريات التي حّولتها أنظمة القمع إلى شاخصة مرورية لها،  إلى 
أن آل االمر للتعاطي معها كرمز من الرموز التي قامت الثورة ضّدها... علًما أن نواة 
الثورة �� التي لم تبدأ مع استشهاد البوعزيزي �� هم الشباب اليساري؛ منذ أحداث 
بيل 

ُ
ة إلى انتفاضات الحوض المنجمي، من ثم األحداث التي وقعت ق

ّ
غزل المحل

رحيل بن علي، خصوًصا في فترة انتخابات ٢٠٠9. ال ُينسى محمد سوداني من حزب 
مي الديمقراطي الذين ُحرموا  العمال الشيوعي التونسي، وال نشطاء الحزب التقدُّ
بواسطة  والرئاسية  ترشيحاتهم،  برفض  التشريعية  االنتخابات  في  المشاركة 
مي  ل خصيًصا ضّد أحمد نجيب الشابي. وال يخفى أن مناضلي التقدُّ صِّ

ُ
قانون ف

الديمقراطي أنفسهم تعّرضوا لالضطهاد خالل االنتخابات التونسية األخيرة على 
يد مختلف التيارات الدينية، بما فيها حزب النهضة! 

قات  التعويل المركزي في إصالح المجتمع إذن هو على الشباب، تواجههم معوِّ
بعد  ما  لكن  تنتهي،  الثورة  فمرحلة  أنفسهم،  في  تغييره  عليهم  ما  أصعبها 
الثورة، مرحلة إعادة البناء، هي األصعب، بل هنا مكمن التحدي كما التناقض. بيد 
ل   أهمية؛ فالشباب في مواجهة مجتمع قد ال يتقبَّ

ّ
قات الخارجية ال تقل أن المعوِّ

أفكارهم غير التقليدية، وقد ال يؤمن بقدراتهم... هم يواجهون مجتمع فصلته 
عنهم هّوة زمنية ال يزيلها إال االحتكاك والحوار، ال بالتالقح وإنما بالتفاعل. واجب 
ا رعاية 

ً
المجتمع اليوم تأمين الفرصة للشباب حتى ينجحوا، واجب المجتمع أيض

حماسة  مع  المعرفة  هذه  اإللكترونية.  بمعرفتهم  االنبهار  وعدم  الشباب  هؤالء 
بَنَهٍم نحو المستقبل ممزوجة بخبرة من يفوقونهم  الشباب وطاقتهم وتوقهم 
ل عليه لإلصالح والرقّي بالمجتمع. على المجتمع أن يعرف أن بين  ا، هي ما ُيعوَّ سّنً
هؤالء الشباب المثقف وغير المثقف، النشيط وغير النشيط، المناضل والوصولي، 
 سير.

ّ
العامل والعب الميسر... كلهم قادرون على اإلبهار، وكلهم يحتاجون إلى خط

وقدراتهم  الشباب، على حماستهم  أن هؤالء  ا 
ً

أيض أن يفهم  المجتمع  على 
أّي شيء. هي نقطة قوة ونقطة  قادرين على تحقيق  أنفسهم  العالية، يظّنون 
ضعف في الوقت نفسه، فما عجز عنه من قبلهم حققوه كاسرين حاجز الخوف، 
واندفاعاتهم.  لطاقاتهم  مدّمًرا  يكون  رّبما  تحقيقه  في  يفشلون  قد  ما  لكن 
"المايسترو" في هذه الحالة هو المجتمع، عمله ال ُيقتصر على ترشيد الحماسة 
قديم  هو  ما   

ّ
كل فهل  إليها؛  االنتباه  يجب  تفاصيل  ثمة  بل  العام،  بالمعنى 

مرفوض؟ هل يجب هدم كل العادات والتقاليد القديمة أو إعادة بنائها؟
لكن اإلصالح ليس كل المطلوب من الشباب اليوم، فمصطلح "الثورة المضاّدة" 
الذي اسُتخدم في مصر، ويصّح استخدامه في أي عصر وفي أّي ثورة، لم يأِت من 
عدم. واجب مواجهة الثورة المضاّدة يقع على عاتق الشباب، مشعلي الثورة. وال 
ا ومحاولة عودتها إلى 

ً
قتصر الثورة المضاّدة على تآمر المنظومة الحاكمة سابق

ُ
ت

الحكم، أكان في هذه المنظومة العسكر أو التّجار أو المتنفذون السابقون كباًرا 
وصغاًرا، أو حتى رجال الدين. الثورة المضادة حاضرة في أّي كبوة قد تواجه الثورة، 
حاضرة في المشاكل االقتصادية، واالجتماعية، وتحديات السياسة الدولة، وفي 
البطالة، والبرامج التربوية، والبحوث العلمية، حاضرة في إعادة صوغ الدستور، وفي 
د وأزمات  قانون االنتخاب، حاضرة في قضايا المرأة وفي القضاء على الفقر والتشرُّ
السكن... في كل ذلك ثورة مضاّدة، ومواجهة ذلك تحتاج إلى الشباب، على األقل 

إلى طاقاتهم.
في غمرة كل ذلك، ثمة ما ُيقلق، وهو غياب الحديث عن القضايا القومية، عن 
االستقالل الوطني. لم يعد مفهوم القضايا القومية مقتصًرا على فلسطين، بل 
يمتد إلى كل شبر من العالم العربي، وكل مسألة من مسائله. دكتاتورية أنظمة 
الحكم السابقة، أو التي ستصير سابقة، كانت غطاء لالستعمار الذي لم ُيغادرنا 
ا، هذه الدكتاتوريات عبارة عن استعمار 

ً
، إن لم نقل إنه لم يغادرنا مطلق

ً
إال قليال

القومية  القضية  من  جزء  االستعمار  هذا  ومحاربة  بالوكالة،  استعمار  أو  ع،  مقنَّ
الكبرى، "ليسقط القناع عن القناع". على الشباب العربي وعي هذا األمر، عليهم 
أن يعوا أنهم في محاربتهم الدكتاتورية إنما يسعون إلى وطن مستقل، عليهم 
أن يعوا أنهم يقومون بواجبهم داخل دولهم مثلما يقوم المقاوم بواجبه دفاًعا 
عن فلسطين... هذا هو ما ُيعطي حراكهم أهميته. ما ُيخشى، بعد عودة الحراك 
ل ليبيا( بعد الثورات، هو سرقة الثورة مجدًدا 

ُ
السياسي إلى مصر وتونس )ولَنق

يتحّول  لئال  الثورة،  حماية  هو  الشباب  واجب  فإن  هنا  من  االستعمار،  لمصلحة 
ع الذي قام باسم "القومية العربية" على مدى العقود السابقة،  االستعمار المقنَّ

ع يقوم باسم "الِدين أو الديمقراطية وحقوق اإلنسان". إلى استعمار مقنَّ
شبع الشباب من شعارات "حمية الشباب" و "طاقة الشباب" و "أنتم المستقبل"... 
فَتح أمامهم، إلى خبرة "شيوخ" لم تتسخ أيديهم 

ُ
هم بحاجة اليوم إلى مجاالت ت

بفساد العقود الماضية، إلى ما يساعدهم على فتح عيونهم وعقولهم وقلوبهم. 
الشباب اليوم بحاجة إلى المجتمع، تماًما كما يحتاج المجتمع إليهم.

جوزف انطونيوس: صحافي لبناني ومحرر في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات/ بيروت.  *
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ارتبط تطور النقابات العمالية العالمية عبر التاريخ مع 
تطور طبيعة وواقع العمل، إذ إنها تشكلت بهدف تنظيم 
وتطوير عالقات اإلنتاج عن طريق إدارة التناقضات الناشئة 
عن العمل ما بين جانب العمال من جهة وأصحاب العمل من 
جهة أخرى. وإذا ما نظرنا لبذور النشأة؛ فان الثورتين الزراعية 
والصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا، 
نشأة  تطور  في  أسهمت  التي  األح��داث  أب��رز  من  تعدان 
وعمل النقابات العمالية، حيث تحول االقتصاد األوروبي إلى 
المكائن  الحر" كنتيجة الستخدام  "الرأسمالي  اإلنتاج  نمط 
واآلالت في اإلنتاج الزراعي والصناعي، األمر الذي شكل قفزة 
نوعية في واقع العمل ودفع باتجاه تطور أوسع في المزارع 
وتشغيل  اإلنتاجية  طاقتها  زيادة  إلى  أدى  مما  والمصانع، 
أعداد ضخمة من العمال، وهذا ما احدث ازدهار اقتصادي 

وتضخم في العوائد.
برزت حاجة العمال إلى تشكيل واالنضمام إلى منظمات 
الميزان   كفة  ترجيح  وتطلب  مصالحهم  عن  تدافع  نقابية 
النقابات  واستمرت  المعيشية،  بأوضاعهم  يتعلق  فيما 
العمالية في أوروبا وأمريكا الى يومنا هذا وراكمت تجربتها 
النقابات  الحديثة ألكثر من مئة عام، الى ان وصلت بعض 
او حتى مسيطرة على  قوة مؤثرة  إلى  العمالية  واالتحادات 
تجارب  من  بعض  في   الوطني  المستوى  على  القرار  صنع 

الدول الصناعية المتقدمة.
في  النقابية  تنظيماتها  أول  فلسطين  عرفت  وقد  هذا 
العمال  "جمعية  تأسست  حيث  الماضي،  القرن  عشرينات 
سلطات  موقف  نتيجة  وعقبات  مراحل  بعدة  ومرت  العرب" 
العربي  الصراع  إلى  باإلضافة  منها،  البريطاني  االستعمار 
الصهيوني وما تولد عنه من نكبة للشعب الفلسطيني عام 
١948. وقد جاءت جملة العناصر السالفة الذكر، كنتيجة للصراع 
على األرض، حيث يمكن اعتبارها عوامل قد حدت من التطور 
باإلضافة  فلسطين  في  العمالية  النقابية  للحركة  الطبيعي 
إلى تأثيراتها المباشرة أيضا على االقتصاد الفلسطيني في 
حينه، وبالتالي على إعاقة تطور العمل واإلنتاج الفلسطيني 
في الطريق إلى زيادة الهيمنة االقتصادية وإبقاء االقتصاد 

الفلسطيني خاضع لهذه الهيمنة.
البريطاني  االنتداب  تأثيرات  في  الخوض  عن  وبعيدا 
فلسطين،  في  النقابية  الحركة  على  اإلسرائيلي  واالحتالل 
أود في هذا المقال اإلشارة إلى تطور االقتصاد الفلسطيني 
وتأثيره على التطور التاريخي للحركة النقابية في فلسطين، 
النقابية  الضغط  أداة  ليشكل  الشباب  المطلوب من  والدور 

لحل مشاكله الرئيسية الناجمة عن العمل.
يمكن االدعاء؛ بأن االقتصاد الفلسطيني كان قبل انتهاء 
الحقبة العثمانية وأثناء االنتداب البريطاني وحتى متوسط 
بغالبيته  يعتمد  لفلسطين،  اإلسرائيلي  االحتالل  عمر 
لالقتصاد  األعظم  الدخل  تشكل  كانت  والتي  الزراعة،  على 
قورنت  ما  إذا  أق��ل  نصيب  للصناعة  وك��ان  الفلسطيني، 
الزراعي  اإلنتاج  أن  نجد  المعنى  وبهذا  الزراعي.  بالنشاط 
الفلسطيني أعتمد على األسرة والعائلة كذلك، كقوة عاملة، 
آذ كانت األسرة بأكملها تتصدى لمهمات العملية اإلنتاجية 
الزراعية  المجتمعات  غالبية  في  "ه��ذا  كاملة،  الزراعية 
الفلسطينية"، وبالتالي كان الدخل يتوزع على أعضاء األسرة 
لضمان استقرار وتطور حياتها. بناًء عليه، يمكن القول بان 
اإلنتاج الزراعي اعتمد على طرف واحد، أال وهو األسرة مالكة 
األرض، والتي تزرعها وتعتني بها، أو المقيمة فيها باختالف 
وجود  إلى  باإلضافة  هذا  المالك/المالكين.  مع  العقد  شكل 
منظومة تضامنية اجتماعية فاعلة ما بين األسر والعائالت 
لتنظيم وحل مشاكلهم اإلنتاجية الناتجة عن عدم تساوي 
المطلوب منها، وهو  اإلنتاج  اإلنتاجية لألسرة بحجم  القدرة 
ما كان يعرف بالمعونة أو العونة-أي العمل التطوعي باللغة 
إنتاج/ عالقات  النمط  هذا  على  بناء  تتشكل  لم  المعاصر. 
وهما  الرئيسين  اإلنتاج  طرفي  أس��اس  على  مبنية  عمل  
ومبرر  داع  لم يكن هناك  وبالتالي  العمل،  وأصحاب  العمال 

المسيرة النقابية في فلسطين ودور الشباب
بقلم:غريب زهران*

العمل  أساس  على  قائمة  نقابية  منظمات  لتشكيل  فعلي 
المشاريع  على  انطبق  األمر  وهذا  القطاع،  هذا  غالبية  في 
الصناعية الصغيرة في ذلك الوقت في فلسطين بما تشتمل 
من ورش أولية في مختلف القطاعات، العتمادها أيضا على 

االقتصاد األسري والعائلي في سوادها األعظم.
وبشكل نسبي صغير، ظهرت عالقات العمل القائمة على 
طرفي اإلنتاج بوجود عماال أجراء يعملون لدى أصحاب عمل 
في اإلقطاعيات الكبيرة والمتوسطة، والتي كانت مملوكة من 
قبل  العائالت الكبيرة المالكة لمساحة واسعة من األراضي 
عالية  إنتاجية  طاقة  إل��ى  بحاجة  كانوا  والذين  الزراعية 
يلتجئون الستخدام   فكانوا  كفؤ،  إنتاجي  مستوى  لتحقيق 
عمال إجراء لتحقيق ذلك. ولم يشكل هذا النمط نسبة كبيرة 
والنضال  النشاط  بقي  لذا  الفلسطيني؛  الزراعي  اإلنتاج  في 

النقابي محصورا في هذا النمط اإلنتاجي صغير الحجم.
يعملون  الذين  الفلسطينيين  العمال  أعداد  أصبحت 
لدى أصحاب عمل مقابل اجر تزداد تدريجيا، نتيجة توزيع 
األراضي على قطاع أوسع من السكان ونتيجة لنظام توزيع 
الملكية القائم على قواعد اإلرث أساسًا، فلم تعد المساحة 
احتياجاتها  لسد  تكفي  ال��واح��دة  ل��ألس��رة  المخصصة 
ومتطلباتها المعيشية المتزايدة، باإلضافة إلى احتالل جزء 
كبير من األراضي الفلسطينية من قبل الحركة الصهيونية 
وبناء دولتهم عليها ومصادراتهم لألراضي من اجل التوسع 
على  وسيطرتهم  هذا،  يومنا  حتى  المستمر  االستيطاني 

منابع المياه الحيوية الالزمة للزراعة في فلسطين.
 لقد أدى كل هذا إلى تحول جزء كبير من الفلسطينيين 
لدى  إجراء  إلى  العائلي(  )االقتصاد  اإلنتاج  في  شركاء  من 
مقابل  األج��ر  عالقة  بينهم  فيما  تربطهم  عمل  أصحاب 
الذين  الفلسطينيين،  العمال  العمل. وتحول جزء كبير من 
المحتلة عام ١948  للعمل داخل األرض  بقوا في فلسطين، 
األراض��ي  على  المقامة  االحتالل  مستوطنات  في  والحقا 

المحتلة عام١967. 
غلب  إسرائيل،  إقامة  حقبة  أي  الحقبة،  هذه  من  وبدءًا 
المنظمات  عمل  على  لالحتالل  المقاوم  السياسي  الطابع 
التقليدي،  النقابي  النشاط  النقابية في فلسطين أكثر من 
حيث كان الهم األكبر لدى الفلسطينيين هو االنعتاق من 
والتي  المستمرة،  االحتاللية  وإجراءاتها  االستعمارية  اآللة 
تؤثر على حياة السكان في مختلف المجاالت كما في العمل.
   ومع تزايد عدد العمال الفلسطينيين، الذين تحولوا 
باقي فلسطين  احتالل  مع  بالترافق  إلى عمال،  من فالحين 
العاملة  اليد  أم��ام  العبري  العمل  سوق  وفتح  التاريخية 
وامتدادًا حتى  الزيادة،  لهذه  الفلسطينية كعوامل مسببة 
األول من  النصف  الفلسطينية في  الوطنية  السلطة  نشوء 
إدارة  لمسؤولية  وتحملها  العشرين،  القرن  تسعينيات 

إلى  السلطة  احتاجت  إلشرافها،  تخضع  التي  المناطق 
في  الموجودين  الفلسطينيين  من  الموظفين  من  العديد 
حكوميين  موظفين  ليكونوا  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 
لم  جديدة  أعمال  قطاعات  وظهرت  كما  وعسكريين..الخ. 
قطاع   مثل  السلطة  قبل  ما  كانت ضعيفة  أو  موجودة  تكن 
العمل األهلي والسياحي والمالي، هذا دون نسيان التطور 
القطاع الصناعي والخدماتي  النسبي الحاصل  في كل من 
القطاعات  تلك  في  العاملين  حاجة  فرضت  فقد  والتجاري. 
ب��دأت  وهنا  عملهم،  م��واق��ع  ف��ي  النقابي  التنظيم  إل��ى 
تضم  والتي  الوطنية  والنقابات  العمالية  اللجان  تتشكل 
الطابع  يأخذ  النقابي  التنظيم  وبدأ  الواحد،  القطاع  عمال 
أفضل  عمل  وشروط  ظروف  لتحقيق  االجتماعي  النضالي 
الواحد.  القطاع  في  أو  الواحدة  المنشاة  في  العاملين  لدى 
النقابي  العمل  في  االجتماعية  النضالية  التجارب  تزال  وال 
هناك  يزال  ال  اذ  والتطور؛  التجربة  حديثة  فلسطين  في 
في  منضويين  غير  الفلسطينيين  العمال  من  كبيرة  نسبة 
إطار النقابات التي تمثل المهنة التي ينتمون لها، وبالتالي 
يسبب ذلك عجزا، بل حالة من القصور في أداء وقوة المنظمة 
النقابية نفسها، كما وال يزال من هم خارج عملية التنظيم 
عمال  مثل  انتظامه  وعدم  عملهم  تشتت  نتيجة  النقابي 
لحسابهم  البسطاء  والعاملين  الموسمية  والزراعة  البناء 
عمل  بعقود  والعاملين  العمل  عن  والمتعطلين  الخاص 
التنظيم  عملية  خارج  الفئات  هذه  غالبية  تزال  ال  مؤقتة، 
النقابي، وان وجد تنظيم لبعضها فانه ضعيف لعدم تمتع 

قطاع واسع من الفئات المذكورة بعمل واحد مستدام.
الفئة  فإن  الفلسطيني؛  الشباب  بفئة  يتعلق  فيما  وأما 
العمرية من ٢٠ -٢9 سنة تشكل ما نسبته ١7.7% من مجموع 
منهم  الخريجين  بين  فيما  البطالة  نسبة  وتبلغ  السكان، 
أن  يعني  مما   .٢٠١١ العام  إلحصائية  وفقًا   ،%45.5 نسبة 
نسبة البطالة في نطاقها األوسع، تشتمل الشباب ممن هم 
التنظيمية  العملية  خارج  هم  وبالتالي  العمل،  خارج سوق 
كافة  على  ويؤثر  يضعف  أن   شأنه  من  وه��ذا  النقابية. 
المنظمات النقابية، كما يؤثر على مراكمة الخبرات والتجارب 

النضالية النقابية في فلسطين. 
وعلى الرغم من استهداف مؤسسات المجتمع المدني 
وزارة  من  الموجه  الحكومي  واالستهداف  فلسطين،  في 
العمل، تحديدا لقطاع الشباب من اجل إعدادهم وتأهيلهم 
ملموس،  غير  االستهداف  لهذا  األثر  أن  إال  العمل،  لسوق 
المخاطر  م��ن  بكثير  أق��ل  زال��ت  م��ا  المتحققة  والنتائج 
بنسب  الشباب  أعداد  تزايد  أبرزها  من  والتي  والمهددات، 
على  لزامًا  يبقى  لذلك  العمل،  فرص  تزايد  من  بكثير  أعلى 
المجتمع بكافة مكوناته ايالء االهتمام العالي لمعالجة هذه 
ما حصرنا  اذا  هذا  لحظة،  أية  في  لالنفجار  اآليلة  المشكلة 

كل  في  الفلسطينيين  من  متواجدين  هم  بمن  القياس 
األزمات  إغفال طبيعة  غزة، دون  وقطاع  الغربية  الضفة  من 
بقطاع  بتعلق  فيما  الشتات  بفلسطيني  تعصف  التي 
العمل، حيث يبقى ابرز األمثلة ما هو قائم في حالة اللجوء 
الفلسطينية على األراضي اللبنانية، ودون نسيان ما يعانيه 

فلسطينيو 48 من تمييز وإقصاء في مختلف المجاالت. 
المشكالت  معالجة  على  القدرة  عدم  أن  نجد  وعليه؛    
بين  البطالة  قضية  خاص  بشكل  إهمالها،  أو  االجتماعية 
الرئيسيين  والمسؤلية  العالقة  أصحاب  قبل  من  الشباب، 
الفلسطيني.  المجتمع  على  كارثية  نتائج  إلى  سيؤدي 
ولست هنا بصدد تحليل وبحث نتائج مشكلة البطالة بقدر 
ما سأقوم بالتأشير على مسؤوليات األطراف الرئيسة ذات 

العالقة، تجاه هذه المشكلة.
مشكلة  هي  المجتمعات  في  البطالة  مشكلة  أن  بما 
العمل،  توفر  عدم  هو  الرئيس  وسببها  العمل  عن  ناتجة 
وبما أن القوانين المحلية الفلسطينية ال تضمن الحماية من 
البطالة لفئة من هم قادرين على العمل، وبسبب ان األنظمة 
ال  العمالية  النقابية  المنظمات  غالبية  في  بها  المعمول 
وفي  لها،  المهنة  خارج  هم  من  وانتساب  انضمام  تجيز 
عملها  في  تركز  النقابية  المنظمات  فان  األح��وال  أحسن 
للعمال  أفضل  عمل  وشروط  ظروف  وتوفير  تحسين  على 
الذين تمثلهم. وبسبب انعدام وجود استراتيجيات موحدة 
العاملة  النقابية  المنظمات  بين  ما  الوطني  المستوى  على 
والممثلة لفئة العمال فيما يخص التحرك لمعالجة مشكلة 
العاطلين  المطلوب من فئة الشباب، وتحديدا  البطالة، فان 
باتجاه  المجتمع  في  مؤثر  بدور  القيام  العمل،  عن  منهم 
العمل  المتعلقة بحقهم في  تحقيق مصالحهم، وتحديدًا 
التنظيمية  قدراتهم  رفع  من خالل  البطالة،  من  الحماية  أو 
خالل  من  العمل  وقيادة  بأنفسهم،  أنفسهم  وتمثيل 
تحركات منظمة تهدف إلى رفع الصوت عاليا للتعبير عن 
المشكلة األم لجزء كبير من مشاكل مجتمعنا الفلسطيني 

المختلفة، أال وهي البطالة وانعدام الحماية منها.
االهتمام  لرفع  الحكومي  ب��ال��دور  يتعلق  فيما  أم��ا 
المخصصة  الموازنات  انخفاض  أن  فنرى  القضية؛  بهذه 
الوزارات  إلخفاقات  الرئيسية  األسباب  أحد  هي  للتشغيل 
كما  التشغيل،  زيادة  على  تعمل  التي  الحكومية  والدوائر 
عاليا  اهتماما  ويولي  المشرع  يدرك  ألن  األوان  آن  قد  أنه 
النقابية  البطالة. كما ان االتحادات  إلقرار قانون حماية من 
وغياب  فتشتتها  المسؤولية،  من  نصيبا  تتحمل  العمالية 
الوطني  المستوى  على  لها  موحدة  إستراتيجية  أه��داف 
المتعلقة  األه��داف  تحقيق  عن  وعاجزة  قاصرة  يجعلها 
بالعمل للطبقة، أو الطبقات األكثر فقرًا، والتي أنشئت هذه 
بأن  أيضا  األوان  لها  آن  وربما  تحقيقها.  ألجل  المنظمات 
تدرك أن حل مشكلة البطالة في فلسطين يجب أن يعطى 
األولوية في عملها، ألن تطوير وتحسين شروط وظروف عمل 
من تمثلهم من العاملين، ال يمكن ان يتحقق في ظل نسبة 
عالية جدا من البطالة، األمر الذي يزيد عرض األيدي العاملة 
وشدة المنافسة على فرص العمل وبالتالي صعوبة تحسين 
وتطوير ظروف وشروط العمل وبقاءها كما هي او تراجعها.

لم  أع��اله،  إليها  المشار  ومسيرته  النقابي  العمل  إن 
تكن لتبصر النور دون الجهد الشبابي الذي ضخ فيها على 
الفاعل  الدور  كان  فكما  حياتها،  من  الماضية  العقود  مر 
الوطني  القومي  النضال  مسيرة  تغذية  في  واألساسي 
ومنه  االجتماعي  الصعيد  على  بذلوه  ما  لهم  فان  للشباب 
في  وسياسيا  تنظيميا  وظف  طالما  الذي  النقابي  العمل 
األوان،  آن  لقد  االحتالل.  مع  المباشرة  المواجهة  معارك 
الشباب  ايالء حقوق  المصير،  تقرير  مرحلة  انجاز  عدم  رغم 
ودورهم النقابي  ما يستحقه من اهتمام، كما آن األوان أن 

ينتظم الشباب للدفاع عن حقوقهم.  

غريب زهران: صيدلي وناشط نقابي فلسطيني، مقيم في رام الله.  * 
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تقديم: 
قسريا،ً  منها  هجروا  التي  أرضهم  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  عودة  تمثل 
التي يدور في  المحورية  القضية  إليها ألكثر من ستة عقود،  وتم منع عودتهم 
هذا  وفي  المصير.  وتقرير  الحرية  سبيل  في  الفلسطيني  النضال  مجمل  فلكها 
العدالة  مبادئ  وتطبيق  باحترام  المؤمنين  بين  ما  للخالف  فسحة  نجد  ال  الشأن، 
والقانون الدولي، حول أن جبر كافة االضرار التي لحقت بالالجئين، وهذا يشتمل 
على: العودة، استعادة الممتلكات، إعادة التأهيل والتعويض، وعدم التكرار – أي 
عدم تكرار المأساة(، باعتبار ان مكونات هذا االستحقاق )جبر الضرر( أساسية وال 
غنى عنها في إطار عملية تحقيق الحل العادل والدائم  لحالة الصراع في المنطقة. 
التعليمية وما نتج عنها من حلقات  الجولة  المشاركين في هذه  وعليه، فان 
بل  فلسطينية،  إسرائيلية-  تفاوضية  لعملية  محاكاة  عن  تعبيرًا  يكن  لم  نقاش 
إن جميع الذين شاركوا من المؤسستين في النقاشات واللقاءات التي عقدت في 
فلسطين  تحرير  وأهداف  بمبادئ  حازم  وبشكل  اساسا  ملتزمين  إفريقيا  جنوب 
وعودة الالجئين الفلسطينيين، أو بمعني آخر مؤمنين بالحقوق األساسية للشعب 
لكل  مختلفًا  شيئا  تعني  قد  القضية  هذه  أن  من  الرغم  على  هذا  الفلسطيني؛ 
باالستناد  النقاشات  جميع  عقدت  النحو،  هذا  وعلى  تفاصيلها.  في  مشارك 
العنصري  والفصل  واالحتالل  االستعمار  إنهاء  نوع:  من  تحليلية  مفردات  إلى 
الصهيوني كنقطة انطالق أولية؛ في حين تركزت طاقات وجهود المشاركين على 
بعد  ما  عليه فلسطين في حقبة  أن تكون  الذي يمكن  للشكل  بناء تصور عملي 
انهيار االستعمار الصهيوني، مع األخذ بعين االعتبار في هذه المرحلة من النقاش 

ما هو قائم حاليًا ضمن تجربة كايب تاون في جنوب افريقية. 
تتوقف  لم  التعليمية،  الجولة  خالل  جرت  التي  والنقاشات  اللقاءات  خالل 
األسئلة عن التبادر إلى ساحة الوعي عند المشاركين، وهي في اغلبها كانت تدور 
لعودة  المادي  التطبيق  يتم  ان  والمثال،  التجريب  سبيل  على  يمكن  كيف  حول 
قرية مهجرة كان عدد سكانها قبل النكبة ما دون ٢٠٠٠ نسمة، أما اليوم فيصل عدد 
الالجئين من هذه القرية عشرات اآلالف؟ هل سيتم العمل على إعادة أحفاد مالك 
األراضي والعقارات قبل النكبة إلى أمالك عائالتهم الثرية، بينما يعود العديد من 
المتحدرين من عائالت مزارعين ومستأجرين وعمال إلى حالة ال يملكون فيها شيئًا؟
 هذه ليست إال عينة مقتضبة من األسئلة التي يمكن أن تنشأ عن فكرة 
بالمراعاة  جديرة  التساؤالت  هذه  أن  كما  مادي،  واقع  إلى  وتحويلها  العودة 
العصف  طبيعة  على  التدليل  صعيد  على  سوى  هنا  نروجها  وال  واإلجابة، 
باألسئلة واألفكار الذي خيم على عمل المجموعة خالل التحضير إلصدار هذه 
القضية  ليست  أنها  نجد  الفلسطينية،  القضية  طبيعة  إلى  وبالنظر  الورقة. 
جماعي  قسري  تهجير  عملية/عمليات  شهدت  التي  العالم  في  الوحيدة 
للسكان، كما أنها ليست المنفردة التي تحوز العودة فيها مكانة صمام األمان 
الذي سيشكل جزءأ مركزيًا من الحل العادل. في واقع األمر، هناك الكثير من 
حاالت التهجير والعودة التي من الجدير بنا النظر بحذر إليها واالستفادة قدر 
اإلمكان منها كتجارب واقعية، بدءًا من تيمور الشرقية ويوغسوالفيا السابقة 

وقبرص، وصواًل إلى رواندا وزمبابوي وجنوب اقريقيا.
 أما فيما يتعلق بجنوب أفريقيا، في حقبة ما بعد انهيار نظام الفصل العنصري، 
فهي مصدر غني لتصدير مثل هذه الدروس؛ اذ يمثل الساحل الغربي وعاصمته 
عليها  العين  يمكن وضع  التي  المساواة  عدم  أوضح حاالت  تاون  كايب  الحيوية 
في العالم حتى اليوم. وبعد عدة أيام من الجوالت والزيارات والمحاضرات القيمة 
هناك، قضت المجموعة المشتركة يومين من العمل المقسم ضمن ثالثة حلقات 
موزعة على قضايا: "العمل من أجل العودة" و "جبر األضرار" و"رؤى لمجتمع ودولة 
للنقاش  المجموعة وإخضاعها  الثالث داخل  جديدين"، حيث وبعد إعداد األوراق 
المفتوح والمعمق، فقد كان هناك إجماع على اعتماد صيغة تشمل الثالثة جوانب 
ضمن ورقة واحدة نقدمها هنا لتكون بين أيدي المهتمين في هذا المضمار، وهذا 

ما نصدره بين يدي القارئ/ة في هذا المعرض. 
كما ننتهز هذا المقام للتأكيد على شكرنا المتكرر والمتواصل لكل من أسهم 
في تسهيل تنفيذ هذه المهمة المعرفية سواء في جنوب إفريقيا أو فلسطين 

أفرادًا ومؤسسات. 
إال  هو  ما  هنا  المنشور  أن  مالحظة  يرجى  المقتضب،  التقديم  لهذا  وختامأ 
ملخص عام للورقة، لكن باستطاعة المهتمين االضطالع على النص الكامل بالرجوع 

www.badil.org   :إلى الرابط االلكتروني التالي

العمل من أجل العودة
فيما يلي استعراض للمحاور التي ننظر إليها على أنها مركزية وإستراتيجية 
في المسيرة النضالية لتحقيق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم األصلية 
أن  به  يفترض  العودة  سبيل  في  والنضال  العمل  أن  نعتقد  منها.  هجروا  التي 
الواقع ومستداما في  لمتطلبات حركة  الطابع ومرنا في استجابته  يكون تراكمي 

الوقت عينه.  
جوانب  على  ينطوي  العودة  في سبيل  العمل  ان  بمعنى  تراكمي:  النضال   .1
وتفصيالت متعددة، بحيث ينبغي أن يتم النظر في مختلف هذه الجوانب. 

كما يجب أن ينظر لهذه العناصر على أنها داعمة ومغذية لبعضها البعض. 
وبهذا الشكل فقط يمكن ضمان تنوع وتماسك الجسم العامل باتجاه العودة 
التي تعود  والنضال وتطورهما،  العمل  استمرارية  القطع في  بداًل من حالة 

بنتائج كارثية على مجمل المشروع. 
أن يكون  به  العودة يفترض  العمل في سبيل  أن  أي  النضال:  المرونة في   .2
منسجمًا ولديه القدرة دومًا على تبني اآلليات المناسبة للتحديات المطروحة، 
والوعي للمتغيرات الجيو-سياسية مع االستعداد لالستجابة لمتطلبات تغير 
الضرورات  حقل  في  ذاتها كضرورة  تطرح  التي  التحوالت  عبر  الواقع  حركة 

واالستراتيجيات. 
ديمومة النضال: ان العمل الذي نشير إليه خالل النقاشات، والذي سنعرضه   .3
لكي  وهذا  واالستمرارية،  االستدامة  يتطلب  إنما  الورقة،  هذه  ضمن  الحقًا 
ليست  االستدامة  حالة  أن  كما  العودة.  نحو  الخطوات  مراكمة  من  نتمكن 
أثناء العمل على العودة، بل بعد تطبيق العودة كذلك وإثناء  مطلوبة فقط 
هذه العملية. وهذه النقطة تأتي بهدف تجنب ما وقع في جنوب افريقيا، 
وفي  العنصري،  الفصل  نظام  إنهاء  نحو  تتجه  الجهود  جميع  كانت  حيث 
في  تحول  مجرد  وليس  انقالب  وقع  فقد  النظام  فيها  انهار  التي  اللحظة 
الواقع، مما وضع العديد من العاملين في المجال، ومنه المجتمع المدني في 
حالة إرباك حول االستراتيجيات المطلوبة واألوليات في المرحلة أو المراحل 
في جنوب  العنصري  الفصل  جوانب  من  العديد  أن  ظل  في  وهذا  القادمة، 

أفريقيا ال تزال قائمة بمظاهر متباينة. 

أبعاد العمل من اجل العودة:

شأنه  من  الذي  المستقبل  لمجتمع  المشتركة  رؤيتنا  فان  أساسي  بشكل 
التشكل بعد تطبيق العودة هي أساس ما يكمن وراء كافة اإلجراءات التحضيرية 
للعودة. فمن وجهة نظرنا؛ إن المبادئ الناظمة لهذه الرؤية يجب أن تغطي، قدر 
اإلمكان، جميع ما يتعلق بالنشاط والعمل الذي من شأنه أن يفضي إلى العودة، 

وهذه المبادئ تشتمل على ما يأتي، لكنها بالتأكيد غير محصورة به بالضرورة: 
الديمقراطية القائمة على أساس مبادئ حقوق اإلنسان العالمية، بما في ذلك   .١

الحق في العودة. 
العدالة االجتماعية واالقتصادية.   .٢

العدالة في التعليم والثقافة.   .3
بناء مجتمع سلمي وغير عدواني.   .4

أما ثانيًا فقد حددنا أربعة فضاءات جيو-سياسية أساسية للعمل والتحضير 
فيها من اجل العودة: 

الشتات الفلسطيني والشتات اليهودي.   .١
أرض ١948، وسكانها من فلسطينيين وإسرائيليين يهود الذين يعيشون   .٢

اآلن في إسرائيل. 
مع  التعامل  يتم  بينما  الفلسطينيين،  من  سكانها  بمجمل   ،١967 أرض   .3
التعامل  المناطق بحسب ما يجري عليه  الموجودين في هذه  المستوطنين 
باعتبار  السابق  البند  في  كما   ،١948 ارض  في  اإلسرائيليين  المواطنين  مع 

وضعهم، 
المجتمع الدولي، بما فيه من حكومات ومنظمات غير حكومية، ونقابات عمال   .4

وما إلى ذلك من أجسام مؤسسية فيه. 
وثالثًا قمنا باقتراح خطوط متنوعة للعمل والتي يمكن االضطالع بها ضمن 
واحد أو أكثر من فضاءات العمل الجيو-سياسية المشار إليها اعاله. ومن خالل هذه 
المختلفة، في مواجهة إجراءات محددة  النشاط  الى أشكال  الخطوط فإننا نشير 

وملموسة. والخطوط التي قمنا بالعمل على تحديدها هي كالتالي: 
تيسير ودعم المبادرات الشعبية.   .١

رفع مستوى الوعي والعمل على تقدمه.   .٢
الحمالت الشعبية والدعوية وحمالت المناصرة.   .3

بناء الشبكات والتحالفات وتمتينهما.   .4
بناء وتطوير المعرفة.   .5

القدرة على التكيف والتعامل العملي مع حاالت الطوارئ.   .6
اما رابعًا فقد تم العمل على رسم الهيكلية المقترحة للربط بين هذه العناصر 
مراجعته  يمكن  ما  وهذا  وأشكالها،  فضاءاتها  باختالف  النضالية  والمتطلبات 
الرابط  على  االلكتروني  بديل  مركز  موقع  على  المنشور  الكامل  الورقة  نص  في 

االلكتروني المشار اليه أعاله. 
ويبقى من الضروري مالحظة  مدى أهمية النموذج الذي نقدمه، على انه صيغة 
وهيكلية عامتين، تم العمل على بناء تصور واقعي لهما، وليس بشكل تفاصيل 
كما قد يتوقع البعض، فقد قمنا بعرض مجاالت العمل وخطوطه وبعض أشكاله 
وبهذا   للنقاش،  وخاضعة  قابلة  أنها  بل  حتمية  ليست  انها  باعتبار  وتكتيكاته، 

المعنى نطمح إلى تطوير وإحراز المزيد من التقدم على "خارطة الطريق" للعودة. 

جبر كافة األضرار
بعض الدروس المستنفذة من تجربة جنوب افريقية:

خالل سلسلة االجتماعات والمناقشات التي كانت تحتل جزءا مركزيا من زيارة 
بديل وذاكرات إلى كايب تاون، تمت إثارة العديد من القضايا الهامة والتي كانت 
على صلة مباشرة باسترداد الملكية والتعويض والعودة. ولعله من الجدير التنبيه 
هنا أن بعض األفكار والقضايا الواردة  لم تلمس مباشرة في جنوب أفريقيا، لكن 
المشاركين  قبل  وأسئلة من  الحديث كمخاوف  على طاولة  نقاشها ووضعها  تم 
خالل زيارتهم الدراسية لجنوب افريقية وقد واشتملت هذه القضايا على اآلتي: 

باستعادة  المطالبة  عملية  في  المتبعة  اآلليات  من  اإلستفادة  إمكانية   .١
الممتلكات والعودة والتعويض في جنوب افريقية، مثل: استخدام الوثائق 

الرسمية والمواد األرشيفية والتاريخ الشفوي والشهادات الحية.
تشجيع  في  المدني  المجتمع  وإمكانيات  خبرات  من  اإلستفادة  ض��رورة   .٢
المطالبات وتوجيهها وعدم إلقاء العبء كاماًل على كاهل الدولة الناشئة كما 

حصل في جنوب إفريقيا من خالل نموذج "الدولة الحاضنة". 
نجد  للعمل،  كأساس  الحقوق  تبني  على  القائم  النهج  رؤية  من  انطالقًا   .3
وإعادتها  عليها  القائمين  تجريد  يشمل  والذي  الممتلكات،  استعادة  أن 
من  على جملة  ينطوي  كان  الدولة  أجهزة  قبل   من  األصلين،  مالكييها  إلى 

اإلشكاليات والتناقضات المحتملة من نوع: 
قضية إعادة شراء الممتلكات من المستفيدين منها أثناء مرحلة الفصل   -
يبرز  أن  من شانه  ما  الدولة،  بأموال  العقارية  السوق  بأسعار  العنصري 
فترة  طوال  الغير  ملكية  من  االستفادة  على  لهم  المكافأة  من  كشكل 

الفصل العنصري. 
مبادئ  والتعويض  اإلع��ادة  عملية  عليه  تقوم  ال��ذي  النهج  يتبنى  ال   -
االستدامة والثبات والتنمية االقتصادية كأهداف لعملية اإلعادة هذه. 
بين  ما  وكذلك  العائدين،  بين  ما  االقتصادي  والفرز  التفاوت  أوج��ه   -
العائدين والمقيمين في الملكيات عند العودة. فمن يمتلك موارد أكثر، 
بالتالي فانه يمتلك إمكانيات أوسع للوصول إلى المعلومات والمحامين 

وما إلى ذلك من جوانب تقنية متعلقة بعملية المطالبة.
مرور وقت اكبر على عملية االقتالع للمجتمعات والسكان، من شانه أن   -

يعقد علمية االستعادة من حيث عدد المطالبات وتنوعها، 
على الرغم من توفر آلية مرنة وحساسة إلتمام المطالبات، إال أنها قد ال   -
تكون قادرة على توفير اإلمكانية أمام جميع الالجئين إلثبات حقوقهم 

بالملكية الشرعية للممتلكات المعنية بالحديث.
الدولي  البنك  مثل  الدولية  المالية  والمؤسسات  العالمية  القوى  تورط  ثبت   .4
المرحلة  مالمح  تحديد  في  رئيسي  دور  لعب   في  الدولي،  النقد  وصندوق 
تحمله  بما  افريقية،  جنوب  في  العنصري  الفصل  بعد سقوط  ما  االنتقالية 
أثناء  سائدة  كانت  التي  الطبقية  الفوارق  ترسخ  جوانب  من  المرحلة  هذه 
التي  االقتصادية  التشكيالت  أن  السابقة على أسس عنصرية. كما  الحقبة 
تم العمل على بنائها لم تعالج هذا الجانب بل رسخته، والدرس األساسي 
في هذا المعرض يتمثل في أن قبول أية مساعدات وإسهامات مادية أثناء 
ان  فيها  ينبغي  الجديد-،  والنظام  المجتمع  بناء  االنتقالية-مرحلة  المرحلة 
تكون غير مشروطة، كما يفترض ان تعطى األولوية في هذا الصدد آلليات 
االرتكان  عن  عوضًا  الالزمة  الموارد  تأمين  في  واإلبداع  الذات  على  االعتماد 

ألموال الهبات والتمويل والقروض.  

افتراضات:
بالحديث  المتعلق  البحثي  التعليمي  المشروع  لمجمل  األساسي  االفتراض 
تصور  على  يقوم  انما  الفلسطينيين؛  الالجئين  عودة  آليات  تنفيذ  حول  العملي 
مرحلة هزيمة المشروع الصهيوني في فلسطين وإنهائه كمشروع مهيمن على 
تتناول  التي  األفكار  نقاش  بدأ  النحو  هذا  وعلى  فلسطين.  في  والنظام  السلطة 
إعادة األراضي والممتلكات وتأهيلها الستقبال الالجئين الفلسطينيين كجزء من 
الموارد  توافر  على  االفتراض  الالحقة. كذلك يقوم  للمرحلة  االنتقالية  الترتيبات 

بعض األفكار العملية لعودة الالجئين 

ملخص ورقة الزيارة التعليمية إلى كايب تاون/جنوب افريقيا: بديل وذاكرات
شباط 2012

إعداد: بديل وذاكرات

القاضي سراج ديساي، قاضي المحكمة العليا لشؤون تحرير األسرى في المرحلة االنتقالية، 
جنوب أفريقيا، شباط ٢٠١٢ )©بديل(
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بين يدي السلطة االنتقالية، أي أن يتوفر لديها األموال والخبرات الالزمة لتنفيذ 
المشروع عمليًا. لكن على الرغم من عدم توصلنا إلى إجماع كامل بهذا الشأن، إال اننا 
نفترض ان االنتقال يفترض ان يتم في ظل سيادة مفهوم الدولة أي تمتع دولة 
المستقبل بوالية كاملة على أرض فلسطين التاريخية، بحيث يكون الفلسطينيين 
– سواء الذين طردوا خارج وطنهم أم ال - واإلسرائيليين متمتعين بحق الحصول 

على جنسية الدولة الواحدة الجديدة، مع السماح بتعدد الجنسية لمواطنيها. 

مبادئ:
والتعويضات  الحقوق  ورد  العودة  آليات  بشأن  المجموعة  نقاشات  أسفرت 
المبدئية  المفاتيح  من  سلسة  اعتماد  الى  والممتلكات  األراض��ي  توزيع  وإع��ادة 

األساسية األتية: 
عدمها  من  العودة  بين  االختيار  في  والمكفول  الكامل  الحق  للفلسطينيين   .١

والحصول على تعويض. 
يجب ان تكون حقوق اإلنسان األساسية مكفولة لجميع المواطنين، وبشكل   .٢
خاص حقهم بالمساواة والسكن الالئق. على ان يكون الحق بالسكن من ضمن 

الحقوق األساسية الدستورية للمواطن ومن ضمن أولويات الدولة الجديدة. 
في  المشاركة  في  مركزيا  موقعًا  العائدون  و/أو  الالجئون  يحتل  أن  يجب   .3
عمليات اتخاذ وصنع القرار المتعلق بعملية استعادة الممتلكات والتعويض. 
بالعودة  المطالبين  بين  الجنسي  التمييز  من  شكل  أي  هناك  يكون  ال  ان   .4

والتعويض واستعادة الممتلكات. 
إعطاء المواطنة لجميع الالجئين الذين يريدون العودة. وهذا ما يجب التعاطي   .5

وإياه منذ بدء عملية العودة، وفي حال معالجة مطالبات العائدين مباشرة. 
التحتية  البنى  استدامة  بتحقيق  يتعلق  لما  خاصين  وتركيز  اهتمام  ايالء   .6
وجمال  العام  الفضاء  على  والحفاظ  خلق  الى  إضافة  وثباتهما.  واالقتصاد 

المشاهد الطبيعية والبيئة. 
حد  اقصى  إلى  سواء  حد  على  الفلسطينية  المطالبات  جميع  مع  التعامل    .7
والتعويض ال يكمن في عودة  العودة  وراء  الغرض من  ان  تبيان  ممكن، مع 
إنتاج  إعادة  لكي تتم عملية  والفالحين  والمزارعين  اإلقطاعية  األمالك  ورثة 

لذات النظام االقتصادي االجتماعي الذي قائما قبل النكبة. 
قبل  فلسطين  يكونوا يعيشون في  لم  الذي  المالك  بأحقية  االعتراف  عدم   .8

العام ١948. 
يجب أن يتم التعامل مع المطالبات المختلفة على أسس تراعي خصوصية   .9
سياق كل منها، وبالتالي تقترح آلية استرداد معقولة وقابلة للتطبيق، هذا أن 
الهدف بعيد المدى يتمثل في إعادة توزيع الثروة وليس فقط العودة وإعادة 

إنتاج ما كان قائمًا قبل النكبة. 
يبدون  الذين  لألطراف  والحوافز  التقدير  من  ما  وشكل  حوافز  وضع  ينبغي   .١٠

مرونة أكبر بشأن تسهيل سير عملية العودة والتعويض. 

مقترحات أولية لعملية التعويض:
من  التي  السبل  حول  األولية  والمقترحات  األفكار  بعض  ندرج  يلي  فيما 
ال��دروس  مع  يتماشى  بما  التعويضات  عملية  لتطبيق  اعتمادها  الممكن 

والمبادئ المذكورة أعاله. 

المرحلة األولى: ) قبل، أثناء، وبعد عملية العودة(. 
القيام بدراسة الوضع القائم في كل مكان ووضع خريطة لكل تجمع. بما في 
في  بالبقاء  يرغبون  لمن  بالنسبة  محليات  )التي ستكون  الالجئين  مخيمات  ذلك 
هذه األمكنة(. بالحصول على الخرائط والفهم المعمق لكل منطقة في أنحاء أرض 
فلسطين التاريخية، يمكننا الجمع بمقارنة هذه الخرائط والمعطيات بما هو متوفر 
حول الوضع عام ١947. ويمكن ان تضمن هذه النماذج  واحدا او أكثر على مستوى: 

إعادة بناء الفضاء االجتماعي ) بناء موقع جديد(.   
  مشاريع اقتصادية في مجال السياحة والصناعة والزراعة والمتنزهات والحدائق 

الوطنية والجامعات وما إلى ذلك من مشروعات. 
خيارات التطوير في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.   

مزارع كبيرة وصغيرة ذات ملكية خاصة أو جماعية.   
التعويض النقدي، التعويضات العينية وبمقابل، والملكيات المستعادة.   

خيارات أخرى.   
ومن المركزي مالحظة إمكانية البدء بالعمل على تخطيط المناطق وتصور بناء 
الفضاء العام فيها خالل المرحلة الحالية، في إطار التحضيرات المطلوبة للعودة. 

التنفيذ:        
في عملية تنفيذ استعادة الممتلكات والتعويض، تم نقاش أربعة مسارات 
أساسية من الممكن االرتكاز إليها في التعاطي مع مطالبات وقضايا العائدين، في 
الوقت ذاته فان هذه المسارات تسير بالتوازي وال يمكن لها التقاطع، أي أنه من 
غير الممكن أن يتم الجمع بين مسارين أو أكثر معًا بشان ذات القضية. وال يمكن 

القيام بالمطالبة إال وفقًا لواحد من هذه المسارات: 
استعادة  دون  العودة  أو  السريع  )المسار  الفردية  العودة  األول:  المسار 

الممتلكات(. 
المسار الثاتي: البيوت التي ال زالت قائمة )مسار الرد المباشر(.  وهذا المسار   

يعنى فقط فيما يتعلق بالعقارات ) خاصة المساكن( التي ال تزال قائمة. 
ويتوزع  الجماعية(.  الملكية  )استعادة  الجماعة  تعويض  الثالث:  المسار   

العمل ضمن هذا المسار على المحاور الثالثة أدناه: 
المرحلة األولى )3-5 سنوات(:  -

المطالبة  ضمن  باالنخراط  للمطالبين  بالسماح  األول��ى  المرحلة  تقوم   
بالعودة من خالل مجموعة من العائدين إلى منطقة محلية محددة مثل 

دير ابان او حيفا او بيت لحم. 
المرحلة الثانية:  -

من الممكن  البدء بالعمل فيها فوريا، بالترافق مع عملية رسم الخرائط   

والتخطيط لمجتمعات العودة. بحيث تقدم سيناريوهات مختلفة قابلة 
للتطبيق عن شكل العودة ونقاشها من قبل العائدين.

المرحلة الثالثة:  -
) لدى بلوغ موافقة المجتمع على خطة االستعادة والتعويضات(، حيث   
يتم في هذه المرحلة تنفيذ خطة التعويضات مع التركيز على مسألة 

قيادة المجتمع التشاركية. 
التخطيط  يتم  المسار  هذا  ضمن  لإلسكان(:  العام  )المسار  الرابع  المسار   
األكثر  المناطق  في  االنتقالية،  السلطة  أو  الدولة،  قبل  من  السكني  والبناء 
مالءمة. بحيث تتم مراعاة أسس وأهداف تحقيق التنمية االقتصادية وخلق 
الذين ال  للعائدين  المسار  األولوية في هذا  إعطاء  العمل. كما يمكن  فرص 

تتوفر إمكانية عملية الستعادة مجتمعاتهم وممتلكاتهم. 

حاالت الحائز الحالي على العقار
إلى تركها،  الممتلكات  أو  للمسكن  المالك األصلي  التي اضطر  الحاالت  وهي 
ومن ثم في وقت الحق تمت االستفادة منها من قبل المحتل الثاني )الحائز التالي 
التعاطي  في  التوجيهية  للمبادئ  وينبغي  نية.  بحسن  عليها  حاز  والذي  للحق(، 
من  التي  والوساطات  التوافقي  للقرار  األولوية  تعطي  أن  القضايا  هذه  مثل  مع 
الممكن أن تتوصل إلى صيغة تحل اإلشكال عبرها. في حين يجب ضمان الحق 
بالسكن لكال الطرفين سواء المالك األصلي أو الحائز التالي،  وهذا المسار غير قابل 
للتطبيق في حاالت األفراد الذين كانوا مستأجرين للمساكن عشية التهجير، وفي 
هذا الصدد انبثقت عبر نقاشات المجموعة عدة نقاط تتعلق بكيفية التعامل مع 
مثل هذه الحاالت، ويمكن الرجوع إلى تفاصيل هذه النقاشات ومخرجاته في نص 

الورقة الكامل على الرابط االلكتروني أعاله.  

قضايا ذات اهتمام:
خالل النقاشات، تم التطرق إلى العديد من القضايا التي تتطلب المزيد من 
التفكير والجهد البحثي واإلبداعي. وقد أوجزت األفكار األولية حول التعاطي مع 
في  مراجعتها  يمكن  حولها  أولية  بنتائج  المجموعة  وخرجت  القضايا  مثل هذه 
النص االلكتروني بينما يمكن االطالع على إشكاليات أو األسئلة التأسيسية لهذه 

القضايا أدناه:
في حاالت دعاوى استعادة الملكية الجماعية مثل تلك المصنفة تحت إطار   

المسار الثالث، من الذي يحق له تمثيل المجتمع؟ 
من أين يمكن الحصول على الموارد المالية الالزمة لتغذية كل هذه األنشطة   

واألعمال؟ 
إلى أي مدى سنذهب بالعودة لنقطة البدء؟ ما هي نقطة االنطالق الزمنية/   

الوقتية؟ 
من يمتلك الصفة أو العنوان فيما يتعلق بالتعويضات الجماعية – المسار   

الثالث-؟ 
ربما تأتي العديد من نتائج عملية إعادة الممتلكات والتعويضات لتجر عملية   
لمجتمعات يهودية  تركيز  ان يكون هناك  بمعنى  بناء مجتمعات منعزلة، 
ومجتمعات غير يهودية ولكن كل منهما يعيش في عزلة عن اآلخر. كيف 
وطويل  المتوسط  التكامل  أغراض  وتحقيق  الوضع  هذا  مثل  تجنب  يمكن 

األمد والمصالحة؟ 
والمستوطنات   ١967 عام  المحتلة  الفلسطينية  لألرض  المنتظر  المصير  ما   

القائمة فيها؟ 
قدرة  وتوسيع  العمل  فرص  خلق  والية  االقتصادية  البنية  شكل  هو  ما   
استيعاب االقتصاد التي يمكن االعتماد عليها في التعامل مع مسألة تدفق 

العائدين بما ال يرهق الدولة والموارد والبيئة؟ 
في ظل مثل هذه الحالة العملية الطموحة لخلق وضمان السكن للعائدين،   

كيف سيتم التعامل مع حاالت طلبات عودة اليهود إلى الدولة؟ 
مناطق  من  طردهم  تم  الذين  اليهود  بعودة  يتعلق  لما  بالنسبة  م��اذا   

فلسطينية سابقًا؟ 
داخل  وقسريًا  داخليًا  المهجرين  الفلسطينيين  مع  التعامل  سيتم  كيف   

وطنهم على جانبي ما يعرف بالخط األخضر؟ 
األرض  داخ��ل  حياتهم  إكمال  في  يرغبون  قد  ال��ذي  الالجئين  عن  م��اذا   

الفلسطينية التي احتلت منذ العام ١967؟ 
ماذا عن الالجئين الذين قد يرغبون بالبقاء في الدول المضيفة؟   

ماذا عن اليهود النازحين من الدول العربية؟   
القضايا/ األسئلة العالقة: أدناه جملة من القضايا التي ال زالت بحاجة للمزيد 
من المناقشة والمحاكاة في سبيل سبر غور جوانب الغموض وعدم االتفاق فيها، 
من  تحتاج  بما  تحظ  لم  لكنها  المجموعة  نقاش  خالل  القضايا  هذه  أثيرت  وقد 

النقاش ولم يتم االتفاق عليها: 

القائم  المحتمل مواجهتها نتيجة نظام ملكية األراضي  ما هي الصعوبات   
وملكية  الحاالت  بعض  في  الجماعية  الملكية  بين  ما  والموزع  فلسطين  في 

الدولة في حاالت أخرى والملكية الخاصة في غيرها من الحاالت؟ 
بالنظر إلى أنه لن يكون هناك مكان للتمييز على أساس الجنس في الدولة   
أعضاء  أو  أفراد  المطالبات سيكونون  أن أصحاب  فيه  ومما ال شك  الجديدة، 
في أسرهم، وعليه يمسي تساؤلنا ضروريا حول عدد المطالبات التي يمكن 
لألسرة أن ترفعها للجان المختصة؟ وكيف يمكن ان تدار مثل هذه العملية؟ 
األولويات في عملية  لترتيب  التوقيت  تقرير  كيف يمكن توصيف صورة    
إلى  للنظر  العمل والسكن إضافة  الموارد وفرص  العودة، في ظل محدودية 

العدد الكبير ألصحاب المطالبات الذين يحق لهم التمتع بالجنسية فورًا؟
التصرف  عملية  على  معينة  ح��دود  أو  لقيود  ف��رض  هناك  سيكون  هل   

بالممتلكات المستعادة بعد العودة كما هو حاصل في جنوب افريقية؟ 
ماذا سيحدث فيما يتعلق باألراضي التي نقلت ملكيتها للصالح اإلسرائيلي   

عن سوء نية أو بدوافع اإلكراه؟ 
العربية  ال��دول  من  قدموا  الذين  الشرقيين-المزراحيم-  اليهود  عن  وم��اذا   

واإلسالمية األخرى، والذين يمثلون وجهًا آخر لضحايا الصهيونية؟ 

قضايا خالفية:
المتباينة  الورقة نعمد لتبيان مجموعة من القضايا  التالي من  الجزء  في 
والتي لم تحظ بتوافق المجموعة، بل أكثر من ذلك يمكن تصنيفها على أنها 
كانت خالفية ولم يتم تشكيل رأي توافقي في المجموعة حولها، ومن الجدير 
مالحظته ان بعض هذه القضايا قد تم التطرق لها بشكل او بآخر فيما سبق 

خالل الورقة، وهي: 
الحيز الذي يفترض لقضية التعويضات واستعادة الملكية أن تأخذ مكانها   
ضمنه، سواء ضمن إطار الحل القائم على تبني رؤية بناء دولة واحدة أم الحل 

المقابل والذي يشير إلى بناء دولتين في فلسطين. 
من  ثان  مستفيد  حائز  فيها  يوجد  التي  الحاالت  في  القسري  اإلخالء  جواز   
خالل  من  التفاق  فيها  التوصل  يتم  لم  التي  الحاالت  في  السكني  العقار 

الوساطة. 
فيما يتعلق بالالجئين الذين يختارون البقاء في الدول المضيفة لهم لدى   
التوصل لصيغة حل نهائي وتطبيق العودة. فان الخيار أمامهم مفتوح وفقًا 
كانوا سيعودون  إذا  فيما  المسؤولية،  األطراف صاحبة  وموافقة  لإلمكانيات 
والتخلي عن  المضيف  البلد  إقامتهم في  أو يبقون في مكان  إلى فلسطين 
عودتهم، وهذا يفرض أيضا التعاطي مع حقهم بالتعويض الذي ال يسقط 
في حال عدم رغبتهم بالعودة، وفي مثل هذه الحاالت فان خيار التعويض 
المخفض يطرح كبديل يجنب الدولة الناشئة تبديد الموارد. وقد يعتبر شكاًل 
من الحوافز المعطاة للسكان كي يبقوا في البلدان المضيفة تجنبًا للضغط 

السكاني وزيادة الكثافة السكانية بشكل هائل في الدولة الجديدة. 

رؤى لدولة جديدة
في اطار رسم التصورات والرؤى لقيام المجتمع  والدولة الجديدين، فقد تم 

التطرق لتغطية الجوانب التالية بالنقاش:
الحقائق  تقصي  عملية   على  الحقل  هذا  يشتمل  بما  والعدالة:  المصالحة   .١
التشافي من  والمصالحة  والتعاطي مع حاالت الصدمة والعمل على توفير 

هذه الصدمات الناجمة عن التاريخ الطويل الجائر والعنيف للصراع.
التعاطي  يتضمن  بما  والتعليم،  الثقافة  صهيونية(  )ال  صهينة  تفكيك   .٢
وعملية  بالصراع  يتعلق  فيما  والجمعي  الفردي  على مستوييها  الذاكرة  مع 
إعادة  او  الصراع  التي من شأنها اإلسهام في تجاوز مخلفات  الذكرى  إحياء 
خالله.  من  وإياها  التعاطي  يتم  الذي  للشكل  وفقًا  وهذا  عناصرها،  تغذية 
عملية  تتم  ان  ضروريا  فيمسي  واللغات  بالرموز  يتعلق  فيما  الحال  كذلك 
إضفاء طابع مؤسسي، بل مأسسة اللغة على قاعدة الثنائية والمساواة بين 
العربية والعبرية على أنهما اللغتان الرسميتان للدولة والمجتمع على أسس 
الجديدان  والدولة  المجتمع  رموز  اختيار  إعادة  في  الحال  وكذلك  متساوية، 

وأسماء األمكنة والشوارع والمؤسسات..الخ. 
كما ان هناك ضرورة منهجية لالعتراف بان عملية بناء ثقافة المصالحة والعدالة ال 
تتم بأي شكل من األشكال بمعزل عن التعليم كأحد ميكانزمات تفعيل وبناء 
المجتمع، وباالنتقال إلى مرحلة ما بعد الصراع بما تشتمل من ذاكرة وصدمة 
عبر أجيال متعددة، يمسي من األساسي الحديث عن إعادة النظر في نظام 

التعليم الحكومي بمجمله.
الدولة،  لهذه  البنية/الهيكلية  طبيعة  يمس  الجانب  وهذا  الدولة:  إقامة   .3
وبنيتها  الدولة  هيكل  يكون  ألن  الحتمية  بالضرورة  نؤمن  نحن  بينما 
المتعلقة  القرارات  اتخاذ  يتم  وان  واسعين  ديمقراطيين  السياسية 
يتعلق  فيما  أما  النطاق.  واسعة  وم��داوالت  عام  نقاش  عبر  الشأن  بهذا 
بالمواطنة، وعبر االستفادة  من التجرية القائمة في فلسطين اليوم، وما 
 لذلك بتجربة جنوب 

ً
تمارسه الصهيونية من انتهاكات عنصرية، ومقارنة

افريقيا خالل حقبة الفصل العنصري؛  فان قوانين الدخول والهجرة إلى 
لحقوق  ومستندة  إنسانية  أسس  على  تقوم  أن  يجب  الجديدة  الدولة 
ويشترط  االطار،  هذا  في  دوليًا  المرعية  والتشريعات  والقوانين  اإلنسان 
توخي كامل الحرص على ان تكون هذه التشريعات في الدولة الجديدة 
العملية  الجوانب  أحد  ان  اي توجه ذو طابع عنصري. كما  خالية كليًا من 
واألساسية الكبرى في جانب المواطنة في الدولة الجديدة يجب أن يتوجه 
الصهيونية  الحركة  تشريعات  أحد  وهو   ،١95٠ العودة  قانون  إلغاء  الى 
في دولة إسرائيل التي تمنح حقوق  الجنسية واالمتيازات بشكل مباشر 
لحقوق  كامل  إغفال  مع  كلي،  بشكل  األولوية  وايالئهم  لليهود،  وفوري 
الفلسطينيين. لذلك يتوجب إلغاء هذا القانون وتحديد األولويات باتجاه 

تجنيس الالجئين الفلسطينيين في وطنهم.  

في زيارة ألحد تجمعات الالجئين في كيب تاون في جنوب أفريقيا، شباط ٢٠١٢ )©بديل(
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 إن النظر للذكرى الرابعة والستين لنكبة فلسطين، يتطلب منا توثيق 
وقراه،  مدنه  تدمير  أثر  على  شعبنا  أبناء  عاشها  التي  المروعة  المأساة 
السجون،  أبنائه في  وسقوط اآلالف من شهدائه، وتشتيت عوائله، وزج 
وسرقة إرثه التاريخي، وحرمانه من التمتع بحياة آمنة على أرضه. بيد أن 
نكبته،  على  فلسطين  شعب  رد  إستذكار  أيضًا  تستوجب  الذكرى  هذه 
وتاريخ نضاله على صعيد التمثيل السياسي في سبيل التحرير والعودة 
وتقرير المصير. وعليه، يمكننا القول بأن التمثيل الفلسطيني مر بخمسة 
في  التشكل  إع��ادة  البناء،   الخمسينيات،  في  الفراغ  أساسية:  مراحل 
وأخيرًا،  الثمانينيات،  في  التراجع  السبعينيات،  في  الذروة  الستينيات، 
هذه  خالصة  إستباق  من  هنا  ضر  وال  الماضيين.  العقدين  في  التآكل 
المقالة، أال وهي أن  مهمات المرحلة القادمة تتلخص بإعادة إحياء التمثيل 
وإبداع عن طريق عملية ديموقراطية  ورفده بكل ما لدى شعبنا من عزم 
جديدة تبدأ بإشراك كافة الفلسطينيين في إنتخابات مباشرة للمجلس 

الوطني الفلسطيني. 
فلنبدأ من النكبة، ذاك الحدث المصيري الذي شكل بداية التاريخ 
العربي المعاصر ككل، والذي جسد- عدا عن اآلفات اإلنسانية- كارثة 
سياسية تمثلت في هدم المؤسسات والهياكل الوطنية الفلسطينية. 
قبضة  تحت  شعبنا  أبناء  وقع   ،١948 عام  احتلت  التي  األراض��ي  ففي 
السلطات الصهيونية وحكمها العسكري. أما في الضفة الغربية، طغت 
واستبدلته  فلسطين  تعبير  غي 

ُ
ال و  الوطنية،  الهوية  محو  محاوالت 

المصرية  اإلدارة  تحت  وضعت  فقد  غزة،  أما  األردن.  بإسم  السلطات 
التنظيم  على  والتضييق  األمنية  األجهزة  رقابة  من  تعاني  وأخذت 
السياسي. وتوجت الهزيمة النكراء بتهجير 9٠٠٠٠٠ الجيء،  وتغريبهم 
في وحول دول المنطقة ومعاملتهم على أساس أنهم "حالة إنسانية" 
ال أكثر. وبهذا الشكل تم محو فلسطين من الخارطة، و إندثرت الرموز 
السفر  وجوازات  والطوابع  كالجنيهات  وجودها  على  تدل  كانت  التي 
الفلسطينية، وتم حرمان شعبها من حقه في تقرير مصيره، و أضحى 
 من العودة الى الوطن وباحثًا عن 

ُ
في تيه ذي أجل غير مسمى، محروما

سبل التحرير في المنافي.    
التقليدية  الفلسطينية  القيادات  المرير، حاولت  السياق  وضمن هذا 
أثر  من  يتعافى  يكد  لم  الذي  لشعبها  التمثيل  من  األدنى  الحد  إقامة 
الصدمة وهول المصيبة، وتمخضت هذه المحاوالت بإعالن "حكومة عموم 
فلسطين" بقيادة المفتي الحاج أمين الحسيني وأحمد حلمي عبد الباقي 
باشا في ٢٢ أيلول ١948، وبعقد المجلس الوطني الفلسطيني األول بغزة 

في الفاتح من تشرين األول ١948. 
الجغرافي  نطاقها  لضيق  نتيجة  بالفشل  بائت  التجربة  هذه  أن  إال 
ومحاربة الحكومات العربية لها، اضافة الى إفتقادها ألي مضمون شعبي 
تمثيل  أي  من  خلت  كفترة  الخمسينات  عقد  برز  وبذلك،  جماهيري. 
الالجئين،  السياسي في صفوف  العمل  لم يعِن غياب  رسمي جاد. هذا 
االتحادات  وأسسوا  العودة،  ثقافة  الفترة  هذه  في  صانوا  الذين  أولئك 
القومية  األحزاب  جنبات  بين  وانخرطوا  والعمالية،  الطالبية  والجمعيات 
على  وألحوا  الفلسطينية،  الوطنية  الحركات  وشكلوا  واإلسالمية،  العربية 
تلقي الدورات العسكرية. إال أن هذه الجهود لم تنعكس على المستوى 
التمثيلي اإلقليمي واستمر هذا الحال حتى إنعقاد القمة العربية األولى 
في القاهرة في كانون الثاني ١964،  وفتحها الطريق أمام تكوين منظمة 
التحرير الفلسطينية، بدعٍم من الزعيم القومي الراحل الرئيس جمال عبد 

الناصر.
مثل إنشاء منظمة التحرير أول فرصة سنحت لجيل النكبة الرد على 
هامًا  دبلوماسيًا  حيزًا  وفرت  فهي  الفلسطيني،  الوطني  التمثيل  غياب 
وأعطت شرعية رسمية إقليمية لجهود تعبئة الفلسطينيين. وأخذ مؤسس 
متسلحًا  أقطاره  بكافة  العربي  العالم  يجوب  الشقيري  أحمد  م.ت.ف. 
والجمعيات  الشخصيات  يقابل  فتئ  وما  القومي،  الرسمي  بتفويضه 
واإلتحادات، داعيًا إياها للمشاركة في تعبئة اإلطار الجديد الذي كان ما 
يزال خاليًا من مادته األساسية، أال وهي أبناء الشعب الفلسطيني. بناءًا 
على اإلتصاالت الواسعة التي قام بها الشقيري، تمت الدعوة الى المجلس 
الوطني الفلسطيني الذي إجتمع في القدس في ٢8 أيار ١964، حيث  أقر 

بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.
 كان هذا أحد أهم اإلنجازات في التاريخ الفلسطيني والعربي الحديث، 
إال أن نتائجه ال تزال غائبة عن الكثير من األذهان، فقد نسينا اليوم كيف 
أن دول المنطقة كانت تتالعب بفلسطين، حارمة شعبها من اإلدالء بأي 
رأي يخص قضيته، فما بالك إتخاذ قرارات في شؤونها! الكل كان يدعي 

م.ت.ف  تأسيس  وج��اء  أنفسهم،  الفلسطينيون  إال  فلسطين  تمثيل 
كخطوة نحو تصويب هذا الواقع. إال أن بدايات المنظمة كانت متواضعة 
الفلسطيني في  للغاية، محكومة بعقلية غير مواكبة لتطورات المجتمع 
تلك الفترة. فقد ولد الشقيري في عصر "سياسة األعيان" وتشرب من قيم 
ذاك الزمن، كما أنه لم يكن يملك األدوات التنظيمية الالزمة للوصول إلى 
 
ً
 عليه، مضمرة

ُ
ضيق

ُ
عامة الشعب، ال سيما وأن أغلب دول الطوق كانت ت

له.  الرسمي  قبولها  أظهرت  وإن  الفلسطيني  التمثيل  لمشروع  العداء 
هذه العوامل إنعكست على تشكيلة المجلس الوطني الفلسطيني، فقد 
تميزت قائمة أعضائه بكثرة ما ضمت من أبناء المدن والعائالت الكبرى 
والشخصيات المعروفة، وقلة اشتمالها على ممثلين من أوساط المخيمات 

والقرى والعائالت المدينية الصغيرة.   
تكن  لم  بنائها،  مرحلة  في  م.ت.ف.  على  نخبوية  صبغة  طغت  لقد 
الفترة،  تلك  في  مواٍز  بشكل  نمت  التي  السرية  الحركات  في  موجودة 
الوطني  التحرير  وحركة  البعث  وحزب  العرب  القوميين  حركة  سيما  وال 
تملك  كانت  المنظمة  كبير:  أثر  ذات  مفارقة  وبرزت  فتح.  الفلسطيني- 
الفصائل  أما  الجماهير،  عن  بعيدة  كانت  أنها  إال  اإلقليمية  الشرعية 
واألحزاب السرية فكانت تنظم الشعب وترتكز لخبرات ومبادرات وطاقات 
شبابه، إال أنها لم تمتلك سلطة تمثيلية رسمية، بل وأكثر من ذلك، فقد 

كانت مالحقة من قبل كثير من األنظمة العربية.
صدمة  أن  حيث   ،١967 حرب  بعد  بالتغير  بدأت  االوضاع  هذه  ان  اال 
النكسة وإضعافها لألنظمة أفسح المجال للعمل الفدائي العلني. وعلى 
وإعادة  المنظمة  إلى  الدخول  الفصائل  إستطاعت  الكرامة،  معركة  أثر 
تشكيلها على أسس شعبية جديدة، و استمدت المنظمة سلطتها من 
مبدأ الشرعية الثورية بدال من مبدأ الشرعية اإلقليمية التي كان يحكمها 

في بداياتها.      
وفسادها  المنظمة  بيروقراطية  عن  اليوم  كثير  ك��الم  يتردد 
التعبئة  مستوى  في  يتمثل  المنسي،  الجانب  أن  إال  وتضخمها، 
واألفق  به  تمتعت  الذي  الجماهيري  واإللتفاف  الذي حققته  الشعبية 
التمثيلي الدبلوماسي التي أسست له، دون نكران  الحالة الثورية التي 
فجرتها في فترة ذروتها في السبعينيات. فقد انخرط في مؤسسات 
اآلالف  مئات  الشعبية  ومنظماتها  وإتحاداتها  وفصائلها  م.ت.ف.  
أقطار  كافة  من  األجانب  والمتضامنين  والعرب  الفلسطينيين  من 
 سياسية 

ً
العالم، وفي سياق مواز، يمكن توصيفها بانها أضحت ثورة

وإجتماعية ثقافية. كذلك، مثلت المنظمة مركزًا لإلنتاج اإلبداعي وعالمًا 
ثقافيا ضم الكثير من النخب الفكرية والفنية العربية والعالمية، ابتداء 
بمحمود درويش الى جان جينيه،  ومن غسان كنفاني إلى ادوارد سعيد، 

ومن الشيخ إمام الى مرسيل خليفة.
يبقى األهم من ذلك كله هو أن م.ت.ف شكلت إطارًا جبهويًا للوحدة 
 من الخالفات والصدامات، إال أن مجرد 

ُ
الوطنية، ومع أن هذا اإلطار لم يخل

وجوده كان أشبه بالمعجزة، نظرًا الى حالة الشتات الالمتناهي التي يعاني 
منها الشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد، نقول بأنه لم يكن هناك رٌد 
أقوى على التشرذم من إلتآم الشمل في المجالس الوطنية الكثيرة التي 
عقدت في السبعينيات، والتي كانت، بالرغم من إشكاالت كثيرة، ساحات 
فاعلة،  م.ت.ف  وجود  ظل  وفي  إستراتيجية.  وبناء  وإنتقاد  وحوار  نقاش 
إستمد شعبنا القوة لفرض وجوده في المحافل الدولية من األمم المتحدة 
إلى إتحاد المرأة العالمي، ومن منظمة عدم اإلنحياز الى الهياكل األفرو-

أسيوية المختلفة. بإختصار شديد، كانت ثقافة العطاء موجودة رغمًا عن 
يبقى  الشر  و  ُينسى،  ما  كثير  الخير  أن  إال  األخذ،  ثقافة  انتهجوا  الذين 

محفورًا في الذاكرة. 
تدمير  أهمية  المتعاقبة  الصهيونية  اإلدارات  أدركت  حال،  أية  على 
م.ت.ف وما مثلته من حالة ثورية، في عصرها الذهبي في السبعينيات، 
النهضة  تدمير  بهدف  بيروت  وحصار  لبنان  إجتياح  الى  دفعها  مما 
المعارك الضارية والمجازر  الفلسطينية. وبعد مرور شهرين من  الثورية 
والدمار والصمود والمقاومة، اضطرت م.ت.ف الى اإلنسحاب العسكري من 
الصورة  الثمانينات. كانت  التراجع في عقد  بالتالي فترة  وابتدأت  لبنان، 
قاتمة خارج فلسطين، فقد إنشقت فتح، وحاصر النظام السوري وحلفائه 
التشرذم، وتفاقم  وزاد  اإلنهزامية،  الروح  لبنان، وتفشت  آنذاك مخيمات 
الخلل المالي الداخلي، وضعف الحلفاء العالميين كالسوفييت، وتغولت 
تحت  بالقضية،  فسادًا  تعيث  العربية  األنظمة  وأخذت  األمريكان،  قوة 

اشراف ورعاية  السادات وخليفته مبارك. 
وعلى الرغم من  أن األوضا  االنتفاضية في فلسطين ردت الروح الى 
اإلتحاد  إنهيار  واقعة  أن  إال  الثمانينات،  نهاية  في  وفصائلها  المنظمة 
 ألية ظواهر عربية 

ً
ُمنهية الخليج جائت  بكارثة حرب  السوفيتي، مرفقة 

أمريكية  سياسية  تسوية   
ً
وفارضة اإلقليمي  بالميزان   

ً
ومخلة مستقلة 

مؤلمة، طبقت وفقًا لإلمالءات اإلسرائيلية. 
الشعب  إنقسام  وهي  أال  مسبوقة،  وغير  خطيرة  ظاهرة  بدأت  هنا 
الفلسطيني. فبالرغم من وجود اإلنقسامات داخل الحركات الفلسطينية 
التيار اإلسالمي في  على مر تاريخها الطويل، وبالرغم من والدة وصعود 
نهاية الثمانينيات بشكل منفصل عن التيار الوطني، إال أن الشعب كان 
موحدًا في مؤسساته التمثيلية المتمثلة في م.ت.ف وإن كان موزعًا على 
أحزاب وحركات مختلفة ومتنافسة، بل ومتصادمة في بعض األحيان! بعد 
السلطة  لصالح  والتمويل  القوة  وتركز ضخ  م.ت.ف.  تهميش  تم  أوسلو 
عملية  دون  والقطاع   الضفة  في  اإلنتخابات  وعقدت  كما  الفلسطينية، 
أطلقوا  الذين  والمنافي  اللجوء  أبناء  أصبح  والمنافي.  أرض48  موازية في 
الثورة وضحوا بالذات والجهد والمال والبنون في سبيل التحرير والعودة 
تراجع  ومع  إدالء صوتهم.  من  محرومين  يعاملون كغرباء عن قضيتهم، 
م.ت.ف.، أال وهي الجسد الوحيد الذي يجمع فلسطين بشتاتها، لم يعد 
هناك من يحمي الالجئين وحقوقهم في المنابر والمحافل الدولية، وغدا 

حق عودتهم ورقة مقايضة في لعبة المفاوضات.     
ال نفع من النظر الى هذه المسألة من منظور تخويني هدام، فهي 
ان دلت على شيء، انما تدل على خلل هيكلي وبنيوي تمثل في إقصاء 
الفصائل  كافة  أن  ومع  السياسية.  العملية  من  الفلسطيني  الشتات 
الخلل وأجمعت على إصالحه  الفلسطينية تدرك وجود هذا  واألحزاب 
الوطنية  المصالحة  إتفاق  في  له  وتاليًا   ٢٠٠6 في  األسرى  وثيقة  في 
الموقع في ٢٠١١، إال أن جميع الفلسطينيين بانتظار أن نخرج من طور 
الوعود إلى نطاق العمل على األرض. واليوم تقدم الجمعيات المدنية 
الى  يتحول  أن  للقول  فرصة  الخارج  في  الالجئين  وأطر  الفلسطينية 
كل  في  الفلسطينيين  كل  لتسجيل   

ً
حملة إطالقها  طريق   عن  فعل 

بداية  الحملة  هذه  الفلسطيني.  الوطني  المجلس  إلنتخابات  مكان 
طريق العودة الى وحدة الشعب واستعادة مؤسساته الوطنية وتمكين 
تمثيله وتفعيل الديموقراطية بصفوفه، ال لصفة او طابع معين للحملة 
الفلسطينين  لجميع  الموحد  الديمقراطي  التمثيل  الن  انما  بذاتها، 

بمختلف أماكن تواجدهم، انما هو المخرج.  
لنعد بعد هذه العقود من النكبة المتواصلة الى مبادئنا األصيلة، 
هي  هذه  المصير.  وتقرير  والعودة  التحرير  نداء  األول،  ندائنا  الى 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  عليها  قامت  التي  الثالث  األس��س 
وتأسس بموجبها المجلس الوطني الفلسطيني، والتف حولها شعبنا 
واألح��زاب  الحركات  تبنتها  كما  تواجده،  أماكن  بكافة  الفلسطيني 
الفلسطينية على تنوع مشاربها الفكرية الوطنية واإلسالمية، وأضافت 
ولنؤسس  ووعودها.   ودساتيرها  مواثيقها  كافة  في  بالتأكيد  عليها 
بعودتنا هذه شرعية ديموقراطية جديدة مبنية على أساس اإلنتخاب 
صرحًا  بذلك  سيكون  والذي  الفلسطيني،  الوطني  للمجلس  المباشر 
وطنيًا قادرًا على رسم البرامج والسياسات والرد على النكبة المستمرة 

بالوحدة الوطنية ورص الصفوف.

جامعة  في  السياسي  التاريخ  في  ومحاضر  حيفا  من  الجيء  التكريتي:  الرزاق  عبد  *د.   
أكسفورد، وناشط في حملة التسجيل إلنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.   

النكبة السياسية وأزمة التمثيل الوطني الفلسطيني
بقلم: د. عبد الرزاق التكريتي*

رام الله، ٢٠١١ )المصدر: وفا(
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لالجئين، إعداد: بديل العالمي  اليوم  بمناسبة 
اإلنسان  حقوق  منظمات  مجلس  نحن 
الدولي  المجتمع  ندعو  الفلسطينية 
المتعددة  ووكاالته  ومنظماته،  بدوله، 
القائمة  الثغرات  وم��لء  الفجوات  لسد 
في نظام حماية الالجئين الفلسطينيين 
تبنيها  ففي  مأساتهم.  تفاقم  لوقف 
العامة  الجمعية  دع��ت   76/55 للقرار 
الالجئ  يوم  مع  وتزامنًا  المتحدة  لألمم 
يوما  يوم ٢٠ حزيران  إلى جعل  األفريقي 

عالميا لالجئ يخصص للعناية بالالجئين، وتحسين ظروف 
من  وتشريدهم  تهجيرهم  أسباب  ومعالجة  عيشهم، 

ديارهم.
أن  على  التأكيد  إع���ادة  المهم  م��ن  ال��ي��وم،  ه��ذا  ف��ي 
الالجئون  منها  يعاني  التي  الحماية  في  الفجوة  سد 
للحماية  الدولية  المعايير  تطبيق  يتطلب  الفلسطينيون 

والمساعدة بال استثناء.
وأقّرت  اعترفت  المتحدة  األمم  أن  من  الرغم   فعلى 
»الالجئين  قضية  ت��ج��اه  ال��خ��اص��ة«  »مسؤوليتها  ب��� 
الفلسطينيين« في العام ١948، إال ان المجتمع الدولي قد 
فشل في تطبيق نظام الحماية الذي صمم خصيصا لهذه 
الغاية بحسب قرار الجمعية العامة رقم ١94. ونتيجة لذلك 
ال  للدول،  السياسية  اإلرادة  وجود  لعدم  ونتيجة  الفشل، 
حتى  متواصال؛  للفلسطينيين  القسري  التهجير  يزال 
أصبح السمة الغالبة التي تسم حياتهم، فالنكبة بالنسبة 
لهم لم تكن محطة في تاريخهم، بل هي معاناة مستمرة. 
رغم أن وضع الالجئين الفلسطينيين يشكل حالة فريدة 
من نوعها من حيث ظروفهم وطريقة معالجة قضيتهم؛ 
العليا  المفوضية  إنشاء  قبل  نشأت  قضيتهم  الن  وذلك 
بتوفير  المكلفة  الهيئة  وه��ي   )UNHCR(  - لالجئين 
الحماية لكل الالجئين في مختلف بقاع العالم- إال أنهم 
مثلهم مثل جميع الالجئين اآلخرين، يواجهون التهجير 
النتهاك  ومعرضون  الصعبة  العيش  وظ��روف  والنزوح 
وفي  الماضية،  الستة  العقود  م��دى  فعلى  حقوقهم. 
الوقت الذي أنشئت فيه وكاالت األمم المتحدة وتبددت، 
وظهرت الحلول السياسية ومن ثم انهارت، بقي الالجئون 
الفلسطينيون متمسكين بحقهم في العودة إلى ديارهم. 
وغني عن القول أن عدم تمكن حوالي 7 ماليين فلسطيني 
تحقيقها  أو  المشروعة  حقوقهم  ممارسة  من  مهجر 
األمم  وكاالت  المؤسسي من  الدعم  إلى عدم وجود  يعود 
أن عدم تمتعهم  عليه. كما  االعتماد  بما يمكن  المتحدة 
بحقوق اإلنسان يعود إلى غياب اإلرادة السياسية للدول 
بما يكفل احترام تلك الحقوق ويضمن تطبيقها. وخالفًا 
ركيزتي  الذين يستفيدون من  الالجئين  لجميع قطاعات 
لشؤون  العليا  المفوضية  توفرهما  اللتين  الحماية 
والمساعدة  والسياسية  القانونية  الحماية  أي  الالجئين؛ 
اإلنسانية، يعاني الفلسطينيون من وجود فجوة الحماية 
للتهجير  تعرضهم  أعقاب  ففي  الخمسينيات.  منذ 
المتحدة وكالتين  األمم  أنشأت  العام ١947،  القسري في 
لتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين، األولى هي لجنة 
الحماية  لتوفير   )UNCCP(  - بفلسطين  الخاصة  التوفيق 
القانونية والسياسية، والثانية هي وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين - )UNRWA( لتوفير المساعدات 
اإلنسانية. ونتيجة لفشلها في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق 
التوفيق/المصالحة بين أطراف الصراع العربي اإلسرائيلي، 
أصبحت »لجنة التوفيق« بحكم الميتة في وقت مبكر من 
بأن  أعلنت  الماضي، وذلك عندما  القرن  الخمسينيات من 
الجمود السياسي يعرقل مهمتها. وعلى الرغم من توسيع 
تقوم  تدريجيًا  ص��ارت  أنها  ورغ��م  األون��روا،  وكالة  والي��ة 
لالجئين  والسياسية  القانونية  الحماية  من  نمط  بتوفير 
ومختارة،  ضيقة  حاالت  وفي  جزئيا  ولكن  الفلسطينيين 
في  وآخ��ذة  قائمة  المتوفرة  الحماية  في  الفجوة  ظلت 
تطبيق  انعدام  في  خاص  بشكل  هذا  ويتضح  االتساع. 

تكون  والتي  المؤقتة  الحماية  معايير 
الزمة في في حاالت التهجير الجماعي 
غياب  بسبب  وذل���ك  األم���د،  ط��وي��ل 
غياب  فاعلية  وعدم  السياسية  اإلرادة 
المفترض  من  التي  الدولية  الوكاالت 
اللجوء  قضية  إنهاء  إلى  تسعى  أنها 
عبر تطبيق احد الحلول الدائمة المقررة 
لالجئين، بما في ذلك جبر الضرر الذي 
عن  والتعويض  العودة  حق  يشمل 
ونتيجة  بهم.  لحقت  التي  األض���رار 
الالجئون  أصبح  قضيتهم،  على  عامًا   64 وبمرور  لذلك، 
الفلسطينيون »حالة أكاديمية« يتناولها الباحثون لطول 
عمرها، كما أصبحت وبشكل مأساوي هدفًا سياسيًا لعدد 
إن  المتعاقبة.  اإلسرائيلية  والحكومات  المسئولين  من 
إسرائيلي  كنيست  قاده عضو  الذي  الدستوري  التعديل 
اإلسرائيلية  األمريكية  العامة  الشؤون  لجنة  ودعمته 
وحظي  »كيرك«،  األمريكي  السيناتور  به  وتقدم  )أيباك( 
مدى  على  يدل  الشيوخ،  مجلس  أعضاء  أغلبية  بموافقة 
فإن  التعديل،  ذلك  فبحسب  بالحقوق.  االستخفاف  هذا 
الفلسطينيين  عدد  ستحصر  األمريكية  الخارجية  وزارة 
فقط  لتشمل  األون����روا  م��س��اع��دات  م��ن  المستفيدين 
عام  فلسطين  من  بالقوة  فعال  هّجروا  الذين  األشخاص 
أعداد  عودة  يعني  مما  نسلهم،  دون   ١967 عام  أو   ١948
عاما   64 بعد  اإلختفاء  بل  للتناقص  طريقها  في  قليلة 
صارخة  مخالفة  في  التعديل  ه��ذا  ويأتي  النكبة.  من 
للتعريف األممي الخاص بمن هم الالجئون الفلسطينيون، 
وليخدم  الصلة،  ذات  وقواعده  الدولي  القانون  وينتهك 
األون��روا،  وكالة  لتصفية  الحثيث  إسرائيل  سعي  أيضا 
في  عليه  المنصوص  العودة  حق  على  القضاء  وبالتالي 
لتؤكد  المعطيات  هذه  إن   .١94 رقم  المتحدة  األمم  قرار 
الدولية  الحماية  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  مدى حاجة 
المزيد  لتجنبيهم  وذلك  الالجئين  من  لغيرهم  المقررة 
ما  ضوء  في  والجماعية.  الفردية  حقوقهم  انتهاك  من 
الفلسطينية  سبق، نحن مجلس منظمات حقوق اإلنسان 
العليا  المفوضية  قيام  يلي:  بما  نوصي  أدن��اه  الموقعة 
لشؤون الالجئين بمراقبة والتحقق من أن الدول الموقعة 
 ١( المادة  أحكام  تدرج   ١95١ لعام  الالجئين  اتفاقية  على 
بشكل  وتطبقها  وتفسرها  الوطنية  تشريعاتها  في  د(، 
سليم في الحاالت التي تتضمن طالبي لجوء فلسطينيين؛ 
لمساعدة  المخصصة  ميزانيتها  زيادة  على  االنروا  عمل 
النمو  معدل  لمتوسط  وفقًا  الفلسطينيين  الالجئين 
السنوي للسكان، كما وعليها وتحسين كم ونوع الخدمات 
التحرير  منظمة  قيام  الالجئين،  هؤالء  الحتياجات  وفقًا 
الالجئين،  ش��ؤون  دائ��رة  تفعيل  ب��إع��ادة  الفلسطينية 
وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجات الالجئين ومطالبهم 
من  الحقوق  على  القائم  الحل  وتعزيز  ولحماية  بفعالية، 
األممي  للقرار  الكامل  التنفيذ  إلى  المنظمة  سعي  خالل 
رقم ١94. كما وعليها السعي لدى منظمات األمم المتحدة 
األون��روا  ميزانية  تحديد  إلى  منظمة  دولية  حملة  وعبر 
تبقى  ال  بحيث  لألمم،  العامة  الجمعية  إطار  في  السنوية 
معتمدة على مساهمات الدول المشروطة وغير المحددة؛ 
قيام الدول العربية العمل بتنفيذ بروتوكول العام ١965 
إعالن  وكذلك  الفلسطينيين،  الالجئين  معاملة  بشأن 
القاهرة لعام ١99٢، تنفيذا كامال ودون تحفظات، والعمل 
يضمن  بما  واإلقليمية  الوطنية  االتفاقات  تطوير  على 
حقوقهم  على  والحفاظ  الفلسطينيين  الالجئين  حماية 
المالي  الدعم  بزيادة  الحكومات  جميع  التزام  اإلنسانية؛ 
ودعم  اللجوء؛  لطالبي  الفّعالة  الحماية  وضمان  لألونروا؛ 
األمم  تدخل  أدوات  وتفعيل  الحقوق،  على  القائم  النهج 
المتحدة وآليات المساءلة لتلبية المعايير الدولية الخاصة 
والمشردين  الفلسطينيين  الالجئين  وحماية  بمساعدة 

داخليًا من، وأثناء، وبعد التهجير

بيان مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي لالجئ
سد الفجوة في الحماية التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون يتطلب تطبيق

المعايير الدولية للحماية والمساعدة اإلنسانية

تقع  التي  المناطق  تلك  العزل  بمناطق  يقصد 
والتي   ،١967 عام  المحتلة  الفلسطينية  األرض  ضمن 
لجدار  القانوني  غير  للتشييد  كنتيجة  عزلها  تم 
خط  بين  ما  تقع  حيت  اإلسرائيلي،  العنصري  الضم 
وقف إطالق النار للعام ١949، أي الخط األخضر ومسار 
 .١967 عام  المحتلة  االرض  في  يتوغل  الذي  الجدار 
قبل  من  األراضي  هذه  مع  والتعاطي  اإلعالن  تم  وقد 
إسرائيل باعتبارها مناطق عسكرية مغلقة. وبناء على 
هذه الوقائع التي خلقتها إسرائيل، فان حق الدخول 
مقيدا  ب��ات  المناطق  لهذه  الفلسطيني  وال��وص��ول 
التصاريح  نظام  طريق  عن  عليه  ومهمينا  ومحدودًا 
اإلحصائية  األرق��ام  وتشير  إسرائيل.  تفرضه  ال��ذي 
فلسطيني   5٠.٠٠٠ من  يقرب  ما  أن  على  المتوفرة 
العزل  مناطق  في  محليا  مجتمعا   57 في  يعيشون 
الدولية  الشرعية  لمفاهيم  وفقًا  ممن يصنفون  هذه، 

على أنهم أشخاص عالقون/محتجزون داخليًا. 
المقيمين ضمن هذه  الفلسطينيين  على  يفرض 
بطلب  اإلسرائيلية  المدنية  لإلدارة  التقدم  المناطق، 
الحصول على رقم تعريف أو بطاقة هوية تجيز لهم 
اإلقامة في هذه المناطق. كما أنهم خاضعون لشكل 
معقد من الرقابة المشددة عبر فرض نظام التصاريح 
نقاط  نظام  وعبر  اإلسرائيلية،  السلطات  قبل  من 
التأثير  شأنه  من  ما  العسكرية،  والحواجز  التفتيش 
حريتهم  من  والحد  حياتهم  جوانب  مختلف  على 
ليس  وهذا  كذلك.  اليومية  أنشطتهم  ممارسة  في 
ومنذ  إسرائيل  إن  بل  المستجد،  أو  الناشئ  بالشيء 
لحظة إنشائها عمدت إلى توسيع نطاق القيود التي 
في  وحريتهم  الفلسطينيين  حركة  على  تفرضها 

التنقل والبقاء في األرض. 
أنظمة  عدة  هناك  أن  نسيانه،  عدم  يجدر  ومما 
اليوم،  حتى  إسرائيل  قبل  من  بنائها  تم  للتصاريح 
فهناك تصاريح للتنقل داخل الضفة الغربية، أو منها 
ما  التنقل  تصاريح  حتى  أو  األخضر،  الخط  داخل  إلى 
محدودة،  حاالت  في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بين 
فرضت  التي  والتصاريح  المغادرة  إذن  إلى  باإلضافة 
الفلسطينيين  سفر  على  عديدة  وتفاصيل  بأشكال 
اإلجراءات  هذه  شأن  ومن  الدولية.  الحدود  خارج  إلى 
أن تزيد األعباء والقيود على االقتصاد الفلسطيني بما 
توليد  فاعل في  بالشلل، كما وتسهم بشكل  يصيبه 
إلى  الفلسطينيين،  بين  ما  البطالة  موجات  وتكثيف 
قطاعات  مختلف  على  السلبية  انعكاساتها  جانب 
والخدمات  وتعليم  صحة  من  الفلسطينية،  الحياة 
مجتمعة،  العوامل  هذه  وكل  اشكالها..الخ.  بمختلف 
الفلسطينيين  تمارس ضد  إسرائيلية  سياسة  مثلت 
تتسبب في زيادة واستمرار التهجير القسري بحقهم، 
لقواعد  ومخالفة  اإلنسان  لحقوق  انتهاكًا  يشكل  مما 
القانون الدولي. لكن في جانب آخر، فان تأثيرات الواقع 
القائم في مناطق العزل المشار إليها تمتد إلى أوسع 
من نطاق التأثير على األهالي الفلسطينيين المقيمين 
فيها، لتصل إلى ما يقدر ب ١7٠.٠٠٠ فلسطيني وفقًا 
لتقديرات البنك الدولي، في تقريره الصادر في أواخر 
عام ٢٠٠3 بعنوان” اثر الجدار الفاصل اإلسرائيلي على 
الغربية”.  الضفة  في  المتضررة  المحلية  المجتمعات 
العزل  مناطق  في  يعيشون  من  يشمل  الرقم  وهذا 

وأقاربهم على الجانب اآلخر من الجدار.
المستوطنين  أن  إل��ى  اإلش����ارة  وت��ج��در  كما 
األجانب  والسائحين  الشرعيين  غير  اإلسرائيليين 
السيطرة  لنظام  خاضعين  غير  المناطق،  هذه  في 
فبينما  الفلسطينيين.  على  المفروض  والتصاريح 
يمنع الفلسطينيون وتحد حركتهم داخل أراضيهم، 
تجد أن المستوطنين والسائحين األجانب يتنقلون 

فيها دون أية شروط او قيود. وقد كانت هذا السياسة 
إصدار  خلف  دافعًا  المتعلقة  العنصرية  الثنائية 
في  اإلسرائيلية  العليا  للمحكمة  المقدمة  العريضة 
اإلسرائيلية  هموكيد  منظمة  قبل  من   ،٢٠٠6 العام 
لحقوق اإلنسان. كما اعتبرت هموكيد ان هذا الشكل 
من الممارسة، يعتبر تميزًا على أساس الهوية القومية 
و/او الجنسية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لقواعد 
اإلنسان،  حقوق  وقانون  الدولي  اإلنساني  القانون 
وكذلك القانون اإلداري اإلسرائيلي. وكانت قد دمجت 
العريضة باألخرى الصادرة عن جمعية الحقوق  هذه 
المدنية في إسرائيل -جمعية حقوق المواطن-، والتي 

كانت قد قدمت أساسا في العام ٢٠٠4. 
قامت  قد  طرفها،  من  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  إال 
إصرار  في  الموحد،  العريضة/االلتماس  هذه  برفض 
الحركة  على  المفروض،  التصاريح  نظام  أن  على  منها 
بعناية  م��دروس  نظام  هو  العزل،  مناطق  وال��ى  من 
هذا  أن  طرفها  من  الحكومة  أضافت  وقد  جدًا.  وعملي 
النظام يراعي خصوصية احترام “نسيج الحياة” على 
جانبي الجدار، وان االدعاء بالتمييز  يندرج ضمن عملية 
لدواعي  “تمييز  إلى  يستند  حيث  شرعية  تميزية 

وأسباب أمنية مشروعة”. 
بأنها  إسرائيل  أعلنت  فقد   ،٢٠٠9 العالم  في  أما 
الفلسطينيين  أوضاع  تحسين  نحو  خطوات  ستخطو 
الواقع  أرض  على  المفروضة  الحقائق  من  المتضررين 
بعض  النظر  أعادت  وقد  المذكورة.  العزل  مناطق  في 
الشيء في نظام التصاريح الذي تفرضه على السكان، 
بحيث تم السماح لشريحة من مالك األرض باالستمرار 

في ممارسة حياتهم في أرضهم. 
بين  ما  المشتركة  البحوث  من  جملة  بينت  وقد 
تناقضات  عدة  المواطن،  حقوق  وجمعية  هموكيد 
إليه، وقالت بان كل  المشار  تشوب موقف الحكومة 
ما تقدم الوقت، بان الضرر الحاصل للسكان يتزايد، 
وفترات  ص��درت  التي  التصاريح  أن  خاص  بشكل 
صالحيتها قد غدت تتقلص تدريجيًا. فعلى سبيل 
 59 عن  يقل  ال  ما  أن  نجد  الموضع،  هذا  في  المثال 
بالمائة هي نسبة االنخفاض في عدد الحاصلين على 
تصاريح تسمح لهم بدخول أراضيهم ما بين العامين 
٢٠٠6 و ٢٠٠9. بينما  يالحظ أن مساحة مناطق العزل 

هذه تتمدد تدريجيًا. 
أن  نسيان  ع��دم  في  يكمن  ذل��ك،  على  والسابق 
المصاعب التي يتم فرضها على السكان الفلسطينيين 
أدوات  إال  ه��ي  م��ا  اآلن،  حتى  المناطق  ه��ذه  ف��ي 
تحقيق  بهدف  اإلسرائيلية  السلطات  تستخدمها 
للفلسطينيين،  القسري  التهجير  من  نطاق  أوس��ع 
إلى  ونقلهم  عرقيًا  مناطقهم  من  تطهيرهم  بهدف 
تسهيل  وبالتالي  الغربية،  الضفة  في  أخرى  مناطق 
استغالل وضم أراضيهم، مما يشكل بحد ذاته انتهاكًا 

بل عدة انتهاكات لقواعد القانون الدولي. 
وفي الختام، ال ينبغي النظر إلى سياسة إسرائيل 
في التعامل مع مناطق العزل وسكانها وكانها منعزلة 
هذا  إلسرائيل.  االستعمارية  السياسيات  مجمل  عن 
أشكال  من  متكاملة  منظومة  من  ج��زءا  تعتبر  ألنها 
التمييز الهادف إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين، 
أخرى.  أمكنة  إلى  واالنتقال  “للهجرة”  لدفعهم  او 
تمثل  القسري؛  الطرد/التهجير  عملية  أن  إلى  ونشير 
في  والعرفية  اإللزامية  القواعد  من  لعدد  انتهاكا 
القانون الدولي، بما فيها المادة 49 من اتفاقية جنيف 
األساسي  روم��ا  إع��الن  من  السابعة  والمادة  الرابعة، 
للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن هذه االنتهاكات لم 
يقابلها أي تحرك دولي بما يكفي لوقف ومنع التهجير 

وخطر التطهير العرقي المستمر للفلسطينيين.  
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طيرة حيفا، كما تسمى كذلك طيرة الكرمل وطيرة اللوز، هي بلدة عربية 

فلسطينية احتلت عام ١948، تقع على بعد ١٠ كم  إلى الجنوب من حيفا. كان 

مدخلها الرئيس يصل القرية بطريق الساحل الرئيسي، وهو اليوم المدخل 

الشمالي للمدينة اإلسرائيلية المعروفة باسم "طيرة كرمل"، التي أقيمت على 

موقع وأراضي القرية الفلسطينية. 

الدافئة حدثني حسن موسى قصيني  وتفاصيلها  القرية  حول حكاية 

)١944(، أبن الطيرة الذي يسكن اليوم في حّي الكبابير في حيفا، وأيضا هاجر 

الباش –أم حسين- )١9٢٢(، وهي ما زالت تسكن في الطيرة حتى يومنا هذا. 

وا البحر"
ّ

"أهل الطيرة طخ

مساحة أراضي الطيرة كانت حوالي 45,76٠ دونم،  أما عدد سكانها  فقد 

"مساحة  قائاًل:  نزار  أبو  به  ما حدثني  هذا  نسمة،  آالف  الستة  يتجاوز  كان 

الطيرة كانت أكبر من حيفا، يعني من وادي الجمال لعند عتليت هاي كانت 

تابعة  اليوم كانت  انا ساكن فيها  اللي  الكبابير  أرض  للطيرة.  أراضي  كلها 

اللي مبني عليها جامعة حيفا اليوم كانت كمان  للطيرة، وقسم من األرض 

للطيرة. إحنا كان النا ارض قبال الجامعه مساحتها حوالي ١4٠ دونم، وبهاي 

بيت  اشترى  أبوي  وبعدين   ،١944 لحد  فيه  اللي سكنا  بيت  عنا  كان  األرض 

الطيرة  أراضي  كل  حافظ  أنا  عليه.  ونقلنا  بالطيرة  العين  وادي  منطقة  في 

وأسماءها وأسماء اصحابها وقصص عن الطيرة.

وا 
ّ
الناس عن أهل الطيرة إنهم كانوا يطخ  في قصة معروفه تناقلتها 

البحر. أنا سمعت أكثر من تفسير لهاي القصة. واحده من القصص بتقول 

انه كان في عريس وعروس ماشين على الشط وأجت المّي على إجر العروس، 

صار  وهيك  البحر،  اطخ  فراح  مره  كمان  المّي  بترجع  اذا  قال:  العريس  قام 

 البحر. في قصة تانية بتقول، انه أهل 
ّ
)ضاحكًا(، المّي رجعت والعريس طخ

حتى  بالبحر  ديناميت  يضربوا  يعرفوا  بالمنطقة  ناس  افضل  كانوا  الطيرة 

يصيدو سمك، وكانوا أهل قرية اجزم المجاورة للطيرة، بس يسمعوا صوت 

في  البحر!  بطخوا  عم  الطيرة  أهل  كيف  يقولو: شوفوا  يصيروا  الديناميت، 

كتير تفسيرات ولليوم مش عارفين شو القصة األصح".    

أما أم حسين فتضيف من مخزون ذكرياتها قائلة:

"شو بدي أحكي لك عن الطيرة... ال كان في مصاري وال كان إشي، كانت 

رخيصة،  كانت  واللحمة  ن��زرع،  كنا  إشي  كل  األراض��ي،  من  عايشة  الناس 

اللبن.  يبيعوا  حيفا  على  الطيرة  من  ينزلوا  واللبانات  رخيص  كان  والسمك 

اللي  اللتون هذا حفرة  الله. كانوا يعملوا توانه،  العالم بمهد  كانت عايشة 

كانوا يعملوا الشيد فيها. كانت الناس بالطيرة تعمل مشاحر )مفاحم(، هاي 

كانت للفحم. أبوي كان عمره 6٠ سنة وكان يطلع مشي من الطيرة لعتليت، 

كان يشتغل بالحجار بالشوارع. إحنا كان عندنا أرض، وكانوا يييجو يشتغلوا 

عند  من  كبيرة.  كانت  أرضنا  عين حوض.  من  ختياريات  كبار  نسوان  عندنا 

)معسكر  الكامب  ولعند  اليوم  الكرمل(  )طرف  "حوف هكرمل"  قطار  محطة 

الجيش(، هاي كان يقولوا لها أرض دار االبطح، كانت ألبوي وأعمامي. كنا نزرع 

باذنجان وملوخية وبندورة وخيار وبطيخ وشمام وكل إشي، احنا لما كنا صغار 

كّنا ننزل مع أبوي على األرض نشتغل. الطيرة كمان كان فيها شركة باصات 

بسنوات الثالثينات وكان فيها سيارات أجرة تعمل بين الطيرة وحيفا، وفي 

األربعينات أسست مجموعة من األهالي شركة تكسيات المستقبل".

مدارس الطيرة

بنايتين،  من  مكونة  للبنين،  مدرسة  ابتدائيتان:  مدرستان  الطيرة  في 

أقيمت على ظهر القف عام ١93١، ومدرسة أخرى للبنات بنيت عام ١934 في 

تينة البستان. أكمل الطالب دراستهم الثانوية في حيفا ونابلس والقدس، 

ومن استطاع تابع دراسته الجامعية في مصر.  

عن المدرسة، حدثتنا أم حسين:

"مدرسة البنات بعدها موجودة لليوم وتحولت لدكانة في طيرة الكرمل. 

المدارس كانت جدّية، يعني الولد اللي ييجي مش حالق شعراته يقولوا له: 

روح احلق وبعدين تعال ع المدرسة، وكانوا يضربوا األوالد، هذا كله عشان 

مصلحة األوالد. والله، تخّرجت ناس من المدرسة ممتازين. ابني تعلم فيها. 

واللي كان بّده يكمل تعليمه بعد صف سابع كان ينزل على الثانوية بحيفا. 

أنا ما لّحقت اتعلم بالمدرسة بس بتذكر إنه كنا نروح ندرس عند الشيخ عتيق 

وكنا نعطيه بالمقابل رغيف خبز. يمكن تعلمنا عنده جمعة أو جمعتين مش 

أكثر وبعدين فتحت المدارس بس أنا ما كملت". 

عريضة فلسطينية ايرلندية بعنوان: "أوقفوا بناء األبرتهايد"!

9 أيار ٢٠١٢، قام مجموعة من النشطاء في حملة التضامن مع فلسطين في 
ايرلندا، بتسليم عريضة تحمل أكثر من ١٠.٠٠٠ توقيع، ليد أعضاء مجلس إدارة 
مطالبتهم  جاءت  البناء. حيث  لمواد  الجنسيات  متعددة  األيرلندية  الشركة 
الشركة عبر هذه العريضة بسحب حصصها االستثمارية من شركة موشاف 
للتعاون الدولي والتنمية المحدودة اإلسرائيلية، والتي تبلغ ما مقداره ٢5% 
نيشر  طرفها شركة  من  تملك  التي  اإلسرائيلية،  الشركة  أسهم  مجمل  من 
المحدودة، المنتج األساسي لالسمنت في إسرائيل. شركة نيشر توفر %9٠ 
من احتياجات السوق اإلسرائيلي لهذه المادة، بما في ذلك استخدامها في 

بناء المستوطنات ونقاط التفتيش في األرض المحتلة.

الصادرات اإلسرائيلية إلى سوق االتحاد األوروبي تنخفض بنسبة %16: 

الدولي  والتعاون  التصدير  معهد  به  ص��رح  لما  وفقًا   ،٢٠١٢ أي��ار   ١6
من  تعاني  باتت  األوروبية  السوق  إلى  إسرائيل  صادرات  فان  اإلسرائيلي، 
انكماش حاد. ووفقًا للتقرير الصادر عن المعهد فان صادرات إسرائيل إلى 
السوق األوروبية خالل الربع األول من العام ٢٠١٢ قد بلغت ١٠.9 مليار دوالر، مما 
يشكل انخفاضًا بنسبة 6.5% عن الربع األخير من العام المنصرم. كما أن أحد 
الجوانب التي تثير المخاوف والقلق لدى الخبراء االقتصاديين اإلسرائيليين 
والمراقبين لهذا الشأن، هو االنخفاض الحاد في الصادرات اإلسرائيلية إلى 
السوق األوروبي والذي وصل بحسب تقديراتهم ب ١6% بالمقارنة مع العام 
الماضي. وتبلغ هذه النسبة ما مقدراه 3.6 مليار دوالر. وقد عبر رمزي غاباي 
ما  اذا  سيضطرون،  "المستثمرين  بان  اإلسرائيلي،  التعاون  معهد  رئيس 
استمرت هذه األوضاع، إلى التخلي عن استثماراتهم هنا ونقلها إلى الخارج".

اتحاد الطلبة في المملكة المتحدة  )NUS( يدعم مبادرات مقاطعة إسرائيل 
في حرم الجامعات في المملكة: 

الطلبة  التحاد  الوطني  التنفيذي  المجلس  اجتماع  اعتمد   ،٢٠١٢ ايار   ٢١
المحلية،  الطالبية  االتحادات  من  المبادرات  دعم  مشروع  المتحدة  المملكة  في 
اإلسرائيلية  عيدن  شركة  مقاطعة  بهدف  جامعاتهم  على  الضغط  باتجاه 
وإنهاء التعاقدات معها. وأشارت توصية االتحاد المرفقة لمشروعه إلى طبيعة 
االنتهاكات واستغالل الموارد ألراضي الجوالن السوري المحتل من قبل الشركة 
المعنية، في إشارة موازية لعدم شرعية احتالل هذه األراضي واالستيطان فيها.  

اتحاد النقابات السويدي يقاطع المنتجات القادمة من المناطق المحتلة: 

دعم  حول  قرارًا  السويدية،  النقابات  اتحاد  مجلس  اصدر   ،٢٠١٢ أيار   ٢6
الحراك النقابي الفلسطيني باتجاه مقاطعة البضائع اإلسرائيلية القادمة من 
األرض المحتلة، مع العلم أن اتحاد النقابات السويدية ال يؤيد بشكل كامل 
الوقت  في  االتحاد،  أن  إال  ومنتجاتها،  إلسرائيل  الشاملة  المقاطعة  وصريح 
األوراق  في سوق  المالية  االستثمارات  لعدم ضخ  الدعوة  على  يعمل  عينه، 

المالية اإلسرائيلي. 

شركة فيوليا تحرم من المناقصات العامة للنقل في الهاي: 

٢8 أيار ٢٠١٢، حرمت شركة فيوليا من االستفادة من امتياز مناقصات النقل 
في الهاي، عبر أحد فروعها في هولندا.  وقد جاء قرار السلطات الهولندية 
في هذه المنطقة، ليستكمل سلسلة استبعاد فيوليا من الحصول على عقود 
في كل من استراليا والمملكة المتحدة والسويد واسكتلندا وايرلندا وفرنسا. 
السكك  تنفيذ مشروع خط  في  أساسيا  فاعاًل  كانت  فيوليا  أن شركة  يذكر 
الحديدية الذي يربط غرب القدس بالمستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية 

في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية. 

يعلن  واشنطن،  واليــة  في  افرجرين  جامعة  في  طالبية  بــإدارة  مقهى 
مقاطعته للمنتجات اإلسرائيلية: 

7 حزيران ٢٠١٢، قام احد المقاهي في نطاق جامعة افرجرين بإعالن مقاطعته 
للمنتجات والبضائع اإلسرائيلية، إيمانا من الطالب القائمين على مشروع المقهى 
بضرورة دعم المشاركة السياسية والعمل المباشر في سبيل خلق مجتمع عادل 
ومتساو. كما يتمتع المقهى بنظرة مميزة لقضية إنتاج الغذاء حيث يعمل على 
دعم النظام الغذائي المحلي، وتوفير منتجاته بشكل صحي ومقبول اجتماعيًا 
توجهات  انسجام  على  وحفاظًا  تكلفته،  ناحية  من  للجميع  مالءمته  جانب  إلى 

المشروع، كان قد جاء القرار المذكور بمقاطعته إلسرائيل.  

مطالبات فلسطينية بحرمان إسرائيل من استضافة بطولة كرة القدم األوروبية:

١5 حزيران ٢٠١٢، طالب اتحاد كرة القدم الفلسطيني االتحاد األوروبي لكرة 
القدم، بعدم منح إسرائيل امتياز استضافة بطولة كرة القدم األوروبية لعمر 

اقل من ٢١ سنة للعام ٢٠١3.  وقد عبر االتحاد عن مخاوفه على مصير األسرى 
الفلسطينيين،  والرياضيين  القدم  الفلسطينيين، وبشكل خاص العبي كرة 
إضرابا عن  الذي خاض  الفلسطيني  القدم  السرسك، العب كرة  مثل محمود 

الطعام لعدة شهور مطالبًا باإلفراج عنه. 

صندوق التقاعد النرويجي يسحب استثماراته من كبرى الشركات العقارية اإلسرائيلية: 

١9 حزيران ٢٠١٢، استبعد وزير المالية النرويجي شركة "سيكون وبينوي" 
من بين حقول االستثمار لصندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الذي يعد اكبر 
صناديق التقاعد األوروبية، وذلك بسبب تورط الشركة في بناء المستوطنات 
اإلسرائيلية في القدس الشرقية. وقد جاءت هذه الخطوة لسحب االستثمار 
سابقة  نرويجية  خطوات  بعد  إسرائيل،  في  العقاريين  العمالقة  كبرى  من 
لسحب االستثمار من شركة "البيت" اإلسرائيلية للصناعات العسكرية. هذا 
ودانيا  لالستثمارات  وإسرائيل  افريقيا  شركتي  من  االنسحاب  إلى  إضافة 

كيبوس، المتورطتين أيضا في بناء المستوطنات اإلسرائيلية. 

 :TIAA-CREF’s كاتر بيلر خارج صناديق الضمان االجتماعي

التقاعدية   TIAA-CREF’s صناديق  استبعدت   ،٢٠١٢ ح��زي��ران   ٢١
قائمة  من  الثقيلة  المعدات  إلنتاج  بيلر  كاتر  شركة  الضخمة،  االجتماعية 
في  الصناديق  استثمار هذه  مقدار  يبلغ  كان  االستثمارية، حيث  خياراتها 
الشركة المعنية 7,٢94,386١ دوالر، بينما يبلغ استثمارهما اليوم بعد القرار 
اعتراضًا  بيلر،  كاتر  من  االستثمارات هذه  وجاءت خطوة سحب  ٠,٠٠ سهم. 
على دورها بتزويد الجيش اإلسرائيلي بالمعدات والمركبات الثقيلة، وإسهام 

ذلك في استدامة االحتالل واالنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الفلسطينية. 

اتحاد رجال مكافحة الحرائق والهستدروت، في عالقة مشتبكة: 

٢4 حزيران ٢٠١٢، في منتصف حزيران الماضي، قام يونيسون- أحد أكبر 
رجال  كتائب  واتحاد  وأوروبا-  المتحدة  المملكة  في  العام  القطاع  اتحادات 
بتجميد  التزامهما  كررا  حيث  فلسطين؛  بشأن  مغاير  قرار  باتخاذ   اإلطفاء، 
العالقات مع اتحاد النقابات اإلسرائيلي المعروف باسم "الهستدروت". كما 
وسحب  عليها  العقوبات  وفرض  إسرائيل  مقاطعة  لنداء  مساندتهما  أعلنا 
االستثمارات منها، ودعمهما لمقررات المحاكم الشعبية "محاكم راسل" التي 
عقدت في جنوب أفريقيا حول فلسطين. كما أن هناك توجهات مستقبلية 
التعقيدات  بعض  تواجه  زالت  ال  أنها  إال  االتحاد،  في  الخطوات  من  لمزيد 

والكثير من الجدل. 

إطالق عريضة في جنوب إفريقيا لمالحقة بضائع المستوطنات: 

٢6 حزيران ٢٠١٢، أطلقت مجموعة التضامن "افتحوا شارع الشهداء" في 
تطبيق  حول  بالتقرير  إفريقيا  جنوب  حكومة  لمطالبة  حملة  إفريقيا  جنوب 
تتبع منتجات المستوطنات اإلسرائيلية المصدرة إلى جنوب إفريقيا. وقد كان 
االتحاد األوروبي قد خطا خطوات مماثلة، في تمييزه لمنتجات المستوطنات 
بضاعة  استثناء  بهدف  وهذا  األخضر،  الخط  داخل  من  القادمة  تلك  عن 
المستوطنات من اتفاقيته التجارية مع إسرائيل. لكن إسرائيل ال زالت تحاول 
ترويج منتجات مستوطناتها على أنها منتجات إسرائيلية، مما يشجع الجدل 
عدة  في  بمقاطعتها  اإلسرائيلية  المنتجات  على  الكلي  الحظر  باتجاه  حاليًا 

مناطق في العالم. 

جامعة دندي االسكتلندية تودع منتجات وخدمات شركة ينابيع عيدن اإلسرائيلية: 

االسكتلندية  الجامعات  من  لعدد  انضمت  دندي  ٢٠١٢، جامعة  تموز   ١٢
التي تقاطع إسرائيل ومنها مقاطعة شركة عيدن اإلسرائيلية، التي تسرق 
أوروبا على أنها  المحتل وتسوقها في  المياه الطبيعية من الجوالن السوري 
بضائع إسرائيلية، دون ذكر واقع احتالل إسرائيل غير الشرعي واستفادتها 
غير الشرعية كذلك من موارد هذه األرض. وتأتي هذه الخطوة، كقفزة إضافية 
فيما يتعلق بمقاطعة شركة عيدن التي أصبح يضيق الخناق على عملها في 

المملكة المتحدة بشكل خاص وأوروبا بشكل أعم. 

دعوة جديدة للمقاطعة في جنوب أفريقيا: 

حملة  مع  بالشراكة  اإلنسان،  حقوق  مؤسسات  أصدرت   ،٢٠١٢ تموز   ٢3
مقاطعة إسرائيل وتحالف التضامن مع فلسطين في جنوب إفريقيا، دعوتها 
لمقاطعة شركة مزارع كارستن الجنوب افريقية، والتي تقوم بترويج التمور 
الجنوب  السوق  في  اإلسرائيلية  "هاديكاليم"  شركة  قبل  من  المنتجة 
أفريقي. علمًا أن هذه الشركة تقوم باستغالل مزارع محتلة في غور األردن 
بشكل غير شرعي، وعليه جاء الرد التضامني بالدعوة لمقاطعة بضائعها في 

جنوب إفريقيا. 

ابرز أخبار حملة المقاطعة )BDS( عالميًا )أيار-تموز 2012(

اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها
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"دّية ما بنقبل دّية، وال قروش بعدّية"

"في منطقة بالطريق للطيرة كان يسموها باب النهر"، وفقًا لرواية  أم حسين: 

"هاي المنطقة كان فيها كثير زيتون لعائالت ألمانية سكنت بحيفا، حتى إحنا 

كنا نسميه "زيتون األلمان". مّرة كان في واحد من الطيرة يسرق زيتون من أرض 

ه والزلمة مات. أجا واحد ألماني وقال ألهل الطيرة 
ّ
واحد ألماني، قام األلماني طخ

بنعطيكم دّية، قالوا له: "دّية ما بنقبل دّية، وال قروش بعدّية"، ما بنقبل، بدنا نوخد 

حتى  بنتركه  ما  لهم:  وقالوا  األلمان  من  واحد  ومسكوا  الطيرة  أهل  راحوا  بالثار. 

تجيبو اللي قتل ابننا. راح االنجليز وجابوا األلماني. أجا واحد من ختيارية الطيرة 

ه واأللماني مات. 
ّ
ه. قام الولد طخ

ّ
معه فرد وأعطاه لواحد من الصغار وقال له: طخ

هاي القّصة معروفه عند أهل الطيرة". 

االنجليز وثوار الطيرة

تضيف أم حسين:

"كان االنجليز يبيعوا أواعي ألهل الطيرة، كانو يجيبوا من انجلترا أواعي منيحة 

ويبيعوهم بسعر رخيص للفلسطينيين. مّرة واحد من الطيرة اسمه أبو سير، أخذ 

أواعي وما دفع لهم، ولما طلبوا مصاري قال لهم: بعطيكو بكرة. بس لّما شافوا إنه 

وه". 
ّ
ما راح يدفع قاموا طخ

ويضيف أبو نزار:

الضابط  وهذا  عّينوا ضابط جديد،  مرة  الطيرة.  أهل  من  يخافوا  كانوا  "االنجليز 

 مع أهل الطيرة. أجا ع البلد مع جنود وأجا عند المختار عبد الله 
ّ

قال: أنا الزم أالقي حل

ص االجتماع وطلع بّرة القى الجيب 
ّ
السلمان. المختار استقبلهم وقعدوا عنده، ولما خل

تبعه واقف على الحجار وبدون عجال )ضاحك(. انجّن الضابط ورجع عند المختار وصار 

يترجاه عشان يرجعوا العجال، ومن يومها ما رجع هذا الضابط ع الطيرة".

ويستمر أبو نزار في الحديث قائال: 

الشيخ رشيد، كان  ثوار، كان عندنا شخص معروف اسمه  "الطيرة كان فيها 

من جماعة القسام. عمي إبراهيم القصيني كان كل الوقت مع القّسام وكانوا أهل 

البلد يسّموه القسامي إبراهيم قصيني. مات بسوريا عمي. وفي مّرة دخلوا االنجليز 

المنزول، ودخلوا  البلد بمنطقة اسمها  الثوار. جّمعوا أهل  بلدنا عشان يعتقلوا  ع 

طوا الزيت بالطحين وكّبوا الفراش واللحف. بالمنزول فصلوا الرجال 
ّ
على البيوت وخل

بالسيارة  الجيب،  سيارة  جنب  من  ويمرقوهم  الرجال  يوخذوا  وصاروا  النساء  عن 

وهذا  عمل هيك  هذا  ويقول  الناس  على  يفسد  اللي  خاين  معهم شخص  كان 

عمل هيك. بعدين جّمعوا الشباب اللي بدهم يعتقلوهم وأخذوهم على معتقل 

كركور".     

إحتالل الطيرة      

سقطت القرية؛ بحسب ما جاء في "تاريخ الهجناه"، في ١6 تموز\ يوليو خالل 

معارك األيام العشرة التي فصلت بين هدنتي الحرب. ويشير هذا المصدر إلى أن 

احتالل الطيرة وغيرها من القرى في قضاء حيفا، مثل كفر الم والصرفند كان بليغ 

الداللة. إذ استعين فيه ألول مرة بنيران القوات البحرية لمساندة القوات البرية. 

وكان الهجوم على الطيرة جزءًا من عملية بحرية أوسع نطاقًا، أسفرت عن احتالل 

كفر الم والصرفند في الوقت نفسه. فقد قصفت السفينة الحربية، إيالت، القرية 

قبل أن تتحرك القوات البرية الحتاللها. أما السكان الذين كانوا ال يزالون فيها، 

والذين صمدوا تحت الحصار مدة تزيد على الشهرين، فقد طردوا في معظمهم 

إلى مثلث جنين، نابلس، طولكرم، أو احتجزوا في مخيمات أسرى الحرب.

حول إحتالل القرية حدثتنا أم حسين:

بدنا  شو  ببيوتنا!  إحنا  ما  طب  موا. 
ّ
سل لنا:  ويقولوا  علينا  ييجو  اليهود  "صار 

في  البلد.  م 
ّ
يسل إنه  المختار  من  وتطلب  تروح  واسطات  يبعثوا  صاروا  م. 

ّ
نسل

اشخاص من البلد اللي قالت ما بدنا نسلم وبدنا نحارب. المهم، فات اليهود علينا 

بالليل وصاروا يضربوا علينا كل الليل وللصبح. أهل الطيرة بهذا الوقت طلعوا على 

جبل اسمه عراق الشيخ. كان فيه مغارة كبيرة وكل نسوان الطيرة وأوالدها والكبار، 

راحوا تخبوا فيه. أنا لما طلعت على جبل العراق كنت مع زوجي وأوالدي الخمسه 

وأخذنا معنا شوية مونة، زيت وطحين، عشان نوكل. 

ة،  ووقف بقاع الوادي 
ّ
لما طلع الصبح، أجا واحد اسمه خالد أبو النص، حامل حط

وصار يشّوح فيها. لما شافته الناس صارت تنزل من الجبل. واحنا نازلين والال صار 

الطخ علينا والفشك فوق روس العالم. أخوه ألبو محمود، كان شاب عمره ١5 سنة، أجت 

فيه فشكة ومات. قسم من العائالت وإحنا معهم، راحوا من طريق تاني، طريق واد 

أبو الجاع. هذا كان جنب المدرسة. لما نزلنا ع الواد كان معنا ختيار. أجا الجيش علينا 

الحمار  على  محّملينهم  كنا  اللي  معنا  اللي  والطحين  الفراش  وكّبوا  الختيار  وا 
ّ
وطخ

وأخذونا على المنزول مع باقي الناس. بالمنزول قعدنا أكثر من شهر، وبعدين جابوا 

وهم من عند دار يعقوب ولتحت ع الشارع عند القهاوي. صاروا 
ّ
حوالي ٢5 باص، صف

يطلعوا الناس بالباصات ويرحلوهم. قسم من الشباب حبسوهم وجوزي معهم. جوز 

 هون 
ّ

بوه وحبسوه حوالي 3 أشهر، وبعدين قالوا له: بدك تظل
ّ
أختي ذابلة ضربوه وعذ

واال تلحق مرتك ع سوريا؟ قال لهم: بديش أظل هون، وّدوني على سوريا". 

مجزرة عائلة حجير وحرق عشرة من أبناء القرية

 أبو نزار، مضيفًا: 

وا 
ّ
"في كثير أشخاص انقتلت بالطيرة. اليهود فاتوا على حارة دار حجير وحط

لغم جنب بيتين كانوا على طرف البلد. البيتين تفجروا ومات ١3 شخص. كمان 

ختيار اسمه أبو حمزة، قتلوه اليهود بالوعر لما فاتوا على الطيرة. 

ختيارية.  معظمهم  شخص،   5٠ حوالي  بالبلد  بقي  الطيرة،  أهل  طلعت  لما 

حّملوهم بالسيارة واطلعوهم عند سهل قرب اللجون، هناك حطوا عليهم بنزين 

السالم  القادر  عبد  منهم:  احترقوا،  عشره  وحوالي  نجيوا  4٠ شخص  وحرقوهم. 

رحمة  التهجير،  بفترة  بالطيرة  كان  بس  الطيرة  من  مش  العّوا  أحمد  وزوجته، 

الشربيني، عايشه أبو عليا، حمدة أبو راشد، ليلى خليل غّنام". 

"من الخوف نسيت بنتي أمينه"

حول رحيلها الى األردن وسوريا حدثت أم حسين فقالت:

فت بشي شارع والناس نزلت 
ّ
"لما صار المسا، صارت الدنيا عتمة، الباصات وق

من الباصات وصارت تفرش بالشارع حتى تنام. احنا نزلنا من الباصات من هون، 

والطيارات أجت علينا وصارت تضرب علينا بالهوا. أنا كان معي بنتين، بنت عمرها 

٢٠ يوم وبنت عمرها سنة اسمها أمينة. حملت اللي عمرها ٢٠ يوم وأمينة نسيتها. 

شو بدي أعمل، من الخوف والرعب نسيت بنتي. المهم، وصلنا على رّمانه، الناس 

لزوجي  اخته  بنت  أجت  برمانه  وإحنا  النهار.  طلع  حتى  الجوامع  بقلب  تجّمعت 

وجابت لي أمينه، والله لما جابت لي اياها ما كنت حاّسة إني ناسية البنت.

األردن بعيده عن  األردن وحّملتنا لهناك.  النهار، أجت شاحنات من  لما طلع 

رّمانة والمسافة كانت طويلة. باألردن رحنا على منطقة كراجات وكان معي خمس 

أوالد وأخوي وأختي وابنها المشلول. باألردن كان كتير برد وما كان في أكل ومي، 

فقررنا ننتقل على حلب على مخيم النيرب وبعدين على عفرين على حدود تركيا 

عند األكراد، والله كنا نشحد األكل من الدكاكين. مّرة أجينا ع ختيار وإحنا 

بسوريا وكان معنا كثير أطفال، طلبنا منه مّي لألطفال، قال لنا: فش مّي، بعتو 

أبدًا.  ساعدتنا  ما  الناس  بعفرين،  ورحنا.  تركناه  مّي؟!  بدكو  وأجيتو  بالدكم 

بس بعدين أجت األونروا. بعد بسنه رجعنا ع حيفا تسلل. بحيفا قعدنا سنة 

بوادي النسناس عند عمتي وقتلنا الجوع، ال في شغل وال إشي. حيفا كانت 

فاضية، ترّني الجرس وما تسمعي حدا. المهم، لما كنا قاعدين بحيفا جوزي 

راح على الطيرة والقينا بيتنا مهدوم. الطيارات قصفت الطيرة وهدمت قسم 

من البيوت. قعدنا ببراكية، وصار جوزي يستأجر أراضي الطيرة اللي صادروها 

اليهود ويشتغل عندهم. كّنا كلنا نشتغل باألرض. سكنا بالبراكية لسنة ال 

6٢، كّنا أنا وجوزي و ١٢ ولد ببراكية. البراكية ما كانت على أرضنا وكانت على 

أرض أمالك غائبين. بعدين قرر اليهود إنه يطلعونا من البراكية عشان بدهن 

يبنوا عيادة وبدهن يعملوا "تطوير" للمنطقة، وأعطونا هاي األرض اللي احنا 

ساكنين فيها مكان البراكية. 

لها 64  إسرائيل صار  أهلي. يعني  ما شفت حدا من  التهجير  يوم  من 

سنة، وأنا صار لي 64 سنة ما شفت حدا منهم. طلعت مّرة على ألمانيا وشفت 

النكبة  بالطيرة قبل  لما كنت ساكنة  اللطيف. كان كثير صعب.  أخوي عبد 

النكبة  بعد  حكينا  مّرة  وأول  بالنهار.  مرات  عشر  تزورني  تيجي  أمي  كانت 

كانت لما رحت عند أخوي على ألمانيا قبل ٢5 سنه. أمي عاشت ١١٠ سنين". 

العودة الى الطيرة

عن عودة عائلته الى الطيرة استذكر أبو نزار: 

"قسم من العائالت، حوالي ٢٠ عائلة، رجعت على الطيرة بعد احتاللها. 

سنين،  اربع  هناك  وقعدوا  الهم  اصحاب  عند  عسفيا  على  تهجروا  أهلي 

وبعدين أبوي قرر انه نرجع على الطيرة ونسكن ببيتنا اللي كان بعده قائم. 

معظم العائالت اللي رجعت سكنت في بركيات ألنه بيوتها كانت مهدومه 

أو مسكونة باليهود. 

يهّدوا  كانوا  جديدة،  عمارات  تعمر  اليهود  بدأت  السبعين  بسنوات 

كانت  أختى  الهدم،  منظر  أشوف  وكنت  عمارات،  ويبنوا  العربية  البيوت 

نوهم 
ّ
اليهود وسك لما أطلعوا  إلها بيت ساكنين فيه يهود.  متزوجة وكان 

ببيت جديد، راحت أختي وسكنت بدارها حوالي شهرين ولكن بعد شهرين 

أطلعوها وهدموا البيت. اليهود عملوا شو بدهن وما حدا كان يتجرأ يسأل، 

وبعدين صاروا يطلبوا من العرب اللي ساكنين بالبراكيات يطلعوا ويضيقوا 

عليهم العيشه وما يعطوهم ال مي وال كهرباء وال أي مساعدات. وفعال أهل 

الطيرة اللي بقيو ما قدروا يكملوا حياتهم بهاي الظروف وطلعوا من الطيرة 

وسكنوا بحيفا والكبابير. أهلي طلعوا من الطيرة بال 75 بعد ما ابوي مرض. 

العربية، ما عدا بيت  البيوت  العرب ومن  السكان  الطيرة من  وهيك فضيت 

بيتنا  لليوم.  بالطيرة  اللي ساكنه  العربية  الوحيدة  العائلة  أم حسين وهي 

بالطيرة لليوم موجود بس صادروه وممنوع ندخل عليه. 

القرية اليوم

اإلسرائيليون  القرية. هدم  اإلسرائيلية موقع  تحتل مدينة طيرة كرمل 

تسكن  للعيان،  ماثلة  زالت  ما  التي  المنازل  بعض  الطيرة سوى  مباني  كل 

عائالت إسرائيلية بعدد قليل منها، ويستعمل بيت المختار عبد الله سلمان 

كمركز شرطة. ما زال مبنى المقاهي موجودًا، ويستعمل جزء منه كمشغل 

وجزء آخر تابع للكنيس "إم هبنيم" المجاور القائم في المسجد. 

كان في الطيرة عدة مقابر، هدمها اإلسرائيليون كلها ما عدا المقبرة المركزية، 

التي تجرى حولها في هذه األيام أعمال شق شارع وبناء حي سكني إسرائيلي 

إنشاء  سيتم  بالمكان  المنصوبة  الالفتة  وحسب  كرمل،  طيرة  لمدينة  جديد 

المحاذي  بالمنطقة، ويتم بناء جدار يشكل فاصاًل بين الشارع  حديقة "وطنية" 

وبين المقبرة بناء على طلب بعض الجئي القرية الذين أصروا على متابعة األمر. 

وأصبح  إسرائيلية  كمدرسة  يستعمل  الطيرة  لمدرسة  المركزي  المبنى 

من  اآلخ��ر  المبنى  أما  "شيفمان"،  مدرسة  اسمها  كبيرة  مدرسة  من  ج��زءًا 

فهو  وثان(  )أول  الدنيا  للصفوف  مدرسة  النكبة  قبل  كان  والذي  المدرسة 

مبنى مهجور ومهدوم جزئيًا. وما زال مبنى مدرسة البنات موجودًا في مركز 

المدينة اإلسرائيلية ويستعمل كدكان.

باإلضافة إلى مدينة "طيرة هكرمل"، أنشأت إسرائيل على أراضي القرية 

كيبوتس هحوتريم في حزيران\ يونيو ١948، جنوبي موقع القرية. وبعد عام، 

الزراعية  أقيم موشاف مجديم. وفي سنة ١95٢، بنيت مدرسة  كفار جليم 

على أراضي القرية، ثم ألحقت بها بيت تسفي في سنة ١953. 

أجرى المقابالت وكتبها: رنين جريس، مركزة وحدة التاريخ الشفهي في جمعية ذاكرات

شكر خاص ألبن الطيرة، حسن قصيني، على المساعدة في تجميع المواد. 

أجريت المقابالت في أيار، ٢٠١٢

حكاية طيرة حيفا
تحرير: رنين جريس*

يستعمل حاليًا بيت المختار عبدالله سليمان كمركز للشرطة…….حسن موسى، وهاجر الباش )أم حسين( )©تصوير: رنين جريس(
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ف

ْ
ط

َ
ْيَنا ُوُجوَه الذيَن َسيْرُموَن أ

َ
َوَرأ

َها َنْجْمَنا
ُ
ل
ُ
َمَراَيا َسَيصق

َهُب َبْعَد الُحُدوِد األخيَرة؟
ْ
ْيَن َنذ

َ
ى أ

َ
إل

َماِء ِطيُر الَعَصافيُر َبْعَد السَّ
َ
ْيَن ت

َ
أ

اُت َبْعَد الَهَواِء األِخيِر؟
َ
بات َناُم النَّ

َ
ْيَن ت

َ
ِخيرِة أ

َ
األ

، ْرُمِزيِّ
ُ
ِن ِبالق وَّ

َ
اِرالُمل

َ
َنا ِبالُبخ ْسَماء

َ
ُتُب أ

ْ
َسَنك

لذكرى شاعرنا الخالد محمود درويش نقتطف من ديوانه ورد اقل

ْحُمَنا
َ
ُه ل

َ
ِمل

ْ
ِشيِد ِلُيك  النَّ

َّ
ف

َ
ُع ك

َ
ط

ْ
سَنق

ُهَنا َسَنْموُت،

ُهَنا في الَمَمرِّ األخير،

ْيُتوَنُه... َدُمَنا.
َ
 َيغِرُس ز

َ
و ُهَنا َسْوف

َ
ُهَنا أ

سأقطع هذا الطريق

، إلى آِخرْه
َ

 الطويل
َ

ريق الطويل، وهذا الطريق
َّ
طُع هذا الط

ْ
أق

... 
ْ

 الطويل
َ

 الطويل
َ

 الطويل
َ

إلى آخر القلب أقطُع هذا الطريق
ْ

 النخيل
ُّ

بار وما مات مني ، وصف
ُ
فما عدُت أخسُر غير الغ

 التخيل. أيحتاج ُجْرٌح إلى شاعرْه
ّ

 على ما يغيُب . سأعبُر صف
ُّ

يُدل
ْ

هيل ياب؟ سأْبني لكم فوق سقف الصَّ
ُ
 للغ

ً
ليرُسم رمانة

ْ
وا في رحيل

ُ
ل
ُ
ثالثين نافذة للكناية، فلتخُرُجوا من رحيٍل لكْي تدخ

ْ
ريق الطويل

َّ
. سنقطُع هذا الط

ُ
 أو ال تضيق

ُ
 بنا األرض

ُ
تضيق

ْ
ْر خطانا سهامًا. أكنا هنا منذ وقٍت قليل

َّ
ْوس. فلتتوت

ْ
إلى آخر الق

؟
ْ

ول
ُ
َماذا تق

َ
يُح دارْت، ف  سهم البداِية؟ َدارت ِبَنا الرِّ

ُ
وعما قليل سَنبلغ

ويل إلى آخِري.. وإلى آِخرْه
َّ
ريق الط

َّ
أقول: سأقطُع هذا الط
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