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 مقدمـــة
 1زكريا األغا. د

 
القضية الفلسطينية هو أن العالم قد أعطى أذنًا الشيء العجيب في "   

هذا ما يقوله المؤرخ " للجانب الذي ارتكب اإلساءة وأدار األخرى للضحية
آرنولد توبيني حول المؤامرات الدولية التي تكالبت على القضية 
الفلسطينية، حيث كان الموقف العالمي يتمثل بالتعاطف الشديد مع 

فلسطين األمر الذي أعطى لليهود  ار لشعباليهود وعدم إيالء أي اعتب
  الشرعية الزائفة إلقامة المستوطنات ونهب األرض الفلسطينية باعتبار أن

األرض هـــي الـــركن األساســـي لتنفيـــذ المخطـــط الـــدولي فـــي إقامـــة وطـــن قـــومي لليهـــود مـــن خـــالل طـــرد 
إلـى مـا بعـد انتهـاء حـرب  ، واسـتمرت هـذه السياسـة التيمريـةينيين وتـوطين اليهـود علـى أراضـيهمالفلسط
التي كان أحد نتائجها قيـام دولـة إسـرائيل علـى أنقـاض المـدن والقـرى الفلسـطينية التـي دمرتهـا  42عام 

العصابات الصهيونية وتهجير للغالبية العظمى من ساكنيها إلى خـارج أرض فلسـطين التاريخيـة والتـي 
لى أين م وبداية لمأساة الكانت بالنسبة للفلسطينيين بمثابة النكبة التي حلت عليه  تعرف متى تنتهي وا 

 .ستصل
و تمثل شاهدًا حيًا على  42الواقع المرير الذي حل بالشعب الفلسطيني عام فالنكبة الفلسطينية تعكس 

الجــرائم اإلســرائيلية التــي ارتكبــت بحــق شــعبنا الفلســطيني الصــامد وعنوانــًا لأللــم والمأســاة واللجــوء التــي 
ـــه ورمـــزًا لصـــ ـــه الـــذي ســـعى وال يـــزال االحـــتالل حلـــت علي ـــات هويتـــه وكيان موده ونضـــاله مـــن أجـــل إثب
فهي ليس مجرد ذكرى يحييها شعبنا الفلسطيني أو حدثًا عابرًا بل تشكل حـدثًا ، اإلسرائيلي على محوها

تاريخــًا لقضــية وطــن مســلوب وشــعب مشــرد يخــوض نضــاله المشــروع مــن أجــل اســترداد حقوقــه التــي 
 .قي مقدمتها حق العودةو  42اغتصبت منه عام 

التـــي تكالبـــت علـــى فلســـطين االســـتعمارية والصـــهيونية المتتاليـــة تعكـــس النكبـــة حجـــم المـــؤامرات كمـــا و 
ذلك الوعد المشؤوم الذي أعطى لليهود حـق إقامـة وطـن قـومي لهـم فـي وشعبها منذ صدور وعد بلفور 

ة لألمــــم المتحــــدة فــــي فــــي الجمعيــــة العامــــ( 424)فلســــطين وبعــــد ذلــــك صــــدور قــــرار تقســــيم فلســــطين 
الـــذي دعـــا إلـــى إقامـــة دولتـــين واحـــدة إســـرائيلية قائمـــة ا ن وأخـــرى فلســـطينية الزال ، م89/44/4947

، عامـاً  44اع القهـر واالحـتالل منـذ شعبها يكافح في سبيل إنجاز قيامها بالرغم من تعرضـه ألبشـع أنـو 
ض بحثـًا عـن بقعـة آمنـة يعـي  ليتشتت فـي منـافي بقـاع األر  42بعد طرده من أرضه ووطنه منذ عام 

وتطبيــــق قــــرارات الشــــرعية الدوليــــة التــــي تقضــــي بحــــق العــــودة فيهــــا بانتظــــار عودتــــه ألرضــــه ووطنــــه 

                                                 
 رئيس دائرة شؤون الالجئين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 1
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وجملة القرارات الدولية التي أكدت حقوقه وساعدت على صـموده ، 494والتعويض وعلى رأسها القرار 
لتقـديم خـدمات اإلغاثـة ( ونروااأل)القاضي بتشكيل وكالة غوث وتشغيل الالجئين   848خاصة القرار 

 .494لالجئين إلى حين تطبيق القرار 
إن التغلــب علــى ا ثــار المــدمرة للنكبــة ولســنوات االحــتالل اإلســرائيلي الطويلــة وفــتح نافــذة أمــل حقيقــة 
لألجيــال المقبلــة يكمــن فــي اعتــراف إســرائيل بمســئوليتها التاريخيــة عــن المأســاة الفلســطينية واالعتــراف 

جئــين الفلســطينيين فــي العــودة وحــق الشــعب الفلســطيني بمقامــة دولتــه المســتقلة كاملــة الســيادة بحــق الال
الم واألمـــن أن وعاصـــمتها القـــدس ودون ذلـــك ال يمكـــن للســـ 4947علـــى األراضـــي المحتلـــة منـــذ عـــام 

، ويخطئ من يظـن أنـه يمكـن تمريـر أي حـل لهـا بـالقهر والظلـم والفـرض بعيـدًا عـن يستتبا في المنطقة
ق والعدل والشرعية والقبـول الطـوعي والرضـى الحقيقـي مـن قبـل أصـحاب القضـية المكتـويين بنارهـا الح

، مما يتطلب من المجتمع الـدولي أن يتحمـل مسـؤولياته عاماً  44والصابرين على آالمها ومرارتها منذ 
نهــــاء مأســــاته عبــــر إلــــزام ال حكومــــة وأن يقــــوم بــــدوره لرفــــع الظلــــم التــــاريخي عــــن الشــــعب الفلســــطيني وا 

 .882و  848وقراري مجلس المن  494اإلسرائيلية بتطبيق القرار 
لقد كان اهتمام منظمة التحرير الفلسطينية عبر دائرة شؤون الالجئين عاليًا بقضية الالجئين من حيث 

ســلم األولويــات لــدى االهتمــام السياســي والدبلوماســي حيــث تتصــدر قضــية الالجئــين وحقهــم فــي العــودة 
وهذا ساعد على بقـاء قضـية الالجئـين حيـة فـي أروقـة األمـم المتحـدة والمحافـل الدوليـة  التحريرمنظمة 

وفي قلوب وعقول الالجئـين الفلسـطينيين كمـا تهـتم دائـرة شـؤون الالجئـين بالمنظمـة بأوضـاع الالجئـين 
لهــا حتــى فــي المخيمــات عبــر توطيــد عالقاتهــا مــع األونــروا والســعي لتــوفير كافــة أشــكال الــدعم المــالي 

، وكذلك من خالل دعم اللجـان الشـعبية للمخيمـات وتنفيـذ عـدد مـن مكن من االستمرار بالقيام بدورهاتت
ـــة المخيمـــات المشـــاريع الحيويـــة فـــي هـــذه  ، كمـــا ترعـــى دائـــرة شـــؤون الالجئـــين كافـــة الفعاليـــات الوطني

الــذي يــأتي هــذا اإلصــدار المتعلقــة بقضــية الالجئــين وفــي مقــدمتها الــذكرى الســنوية للنكبــة الفلســطينية و 
مـن ضـمن خطـة الـدائرة واللجنـة الوطنيـة العليـا إلحيـاء ذكـرى النكبـة " النكبة فـي عامهـا الرابـع والسـتين"

، حيـــث يتضـــمن هـــذا اإلصـــدار مجموعـــة مـــن بقضـــية الالجئـــينتشـــجيع الكتـــاب والبـــاحثين والمهتمـــين 
مــن خــالل  وقانونيــة واجتماعيــة محــاور سياســيةالقضــايا التــي تنــاق  وتعــالج قضــية الالجئــين مــن عــدة 

ن ، كما يتضمن اإلصدار تسليط الضوء على بعض المـدأعدها كتاب ودراسات أعدها باحثونمقاالت 
 44الفلسطينية المدمرة تأكيدًا على أن هذه القرى ال تزال شاخصة في أذهان شعبنا رغـم مـرور  ىوالقر 

الجاليـات الفلسـطينية فـي الشـتات  تأكيـدًا  عامًا على تدميرها كما يسلط هذا اإلصدار الضوء على دور
علــى الــدور الــذي تلعبــه الجاليــات الفلســطينية فــي الــدفاع عــن حقــوق شــعبنا الفلســطيني المشــروعة فــي 

لـى دول أور العودة والحرية واالستقالل ودورهم الطليعي فـي نقـل معانـاة  ودورهـم  بـاو شـعبنا إلـى العـالم وا 
هـذا اإلصــدار محـورًا هامـًا عــن  ضـية الفلسـطينية كمــا يتنـاولعــم للقفـي خلـق رأي عــام عربـي ودولـي دا

اللجان الشعبية داخل المخيمات ذراع دائرة شؤون الالجئين داخل المخيمات التي تحمل العبء األكبر 
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ن ، كما يتضمن اإلصدار تسليط الضوء على بعض المـدأعدها كتاب ودراسات أعدها باحثونمقاالت 
 44الفلسطينية المدمرة تأكيدًا على أن هذه القرى ال تزال شاخصة في أذهان شعبنا رغـم مـرور  ىوالقر 
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8 
 

في متابعة هموم الالجئين وقضاياهم وتعمـل علـى حـل مشـاكلهم إلـى جانـب دورهـم فـي العمـل التعبـوي 
، كمـا عًا حيـًا ونابضـًا داخـل المخيمـاتطاقات لكي يبقى حق العودة مشر والجماهيري الستنهاض كل ال

 .إلصدار مواضيع أخرى لها أهميتهايتناول ا
 ونشكر كل من ساهم في إعداده ، نسال اهلل أن نكون قد وفقنا في هذا اإلصدار

 واهلل ولي التوفيق
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 في ذكرى النكبة
 محمد عليان

 الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبةاللجنة منسق 
  ونحن نحيي ذكرى النكبة الفلسطينية نستطيع أن نذرف الدموع ونتباك

ذكرى االحزان ونذكر االوجاع وا الم والمعاناة، ونستطيع رواية القصص 
 التي ال نهاية لها عن فصول الكوارث التي حدثت والتي أثرت على حياة

  ل آخر من الهجرة والمعاناة واأللمشعبنا الفلسطيني ونسجت خيوط فص
لكننا أحوج ما نكون اليوم الى استخالص ... والحرمان، ومن الممكن ان نتوقف عند هذا الوضع 

، ساهم في نسج خيوط جديدة للمستقبلالعبر والدروس من التجارب الماضية التي يجب ان تساعد وت
مستلهمين بالتأكيد الدروس الماضية التي تسببت في النكبات والنكسات وان نذهب الى مستقبل ترتفع 

، رغم ي ما زلنا نتجرع علقمها حتى االن، وان نواجه نتائج النكبة التفيه الرؤوس والهمم وتنتزع الحقوق
ل فلسطين وأتى على كل اننا نعلم ونعي  كل يوم نكبات جديدة بسبب االحتالل االسرائيلي الذي احت

اراضيها، وخلف وراءه الدمار والقتل والمعاناة، فنحن نشهد كل يوم جريمة جديدة من االحتالل الذي 
 ....لم يترك انسانا وال ارضا وال حجرا وال شجرا إال وطالهم بمرهابه وبطشه

ينية أي تغير في عاما من النكبة والظلم والتنكر للحقوق الفلسط 44ال يجد شعبنا الفلسطيني بعد 
النهج السياسي ال على المستوى العربي وال على المستوى االسالمي والدولي رغم العديد من القرارات 

، لكن ورغم الحقوق المنقوصة تجد من حقوقهم االممية والمواقف الدولية التي تعطي الفلسطينيين جزءاً 
ة الى الحسم بالضغط على دولة ولو لمرة واحد خجولة من بعض الدول التي لم ترتقالمواقف ال

 ....االحتالل لالمتثال لهذه القرارات
لن يثني الصمت العربي والعالمي الذي ال يخلو من بيانات الشجب واالستنكار االحتالل المحمي 
بترسانة من السالح التقليدي وغير التقليدي وهو االكبر واألخطر على مستوى الشرق االوسط 

ر السياسي الغربي واألمريكي من المضي قدما في سياساته التوسعية والمدعومة بالمال والقرا
 .واالستعمارية وتهويد القدس والمقدسات ومحاولة هدم المسجد االقصى على مرأى وعلم العالم اجمع

ان محاولة االحتالل تغيير الحقائق وتهجير ما تبقى من ابناء شعبنا من خالل الممارسات القمعية  
بيوت واالستيطان واالعتقال ومصادرة الوعي واإلرادة والقرار المستقل وفرض االمر من القتل وهدم ال

، فرغم د الى الوراء ولن تكون هجرة اخرىالواقع لن ينجح المحتل في مبتغاة فعقارب الساعة لن تعو 
ما يقوم به االحتالل ورغم الصمت العربي وما تشهده الساحة العربية من تغيرات لم تستطيع لغاية 

، فشعبنا اتخذ بعض الظواهر التي تنخر في وحدتناالن اعادة رسم السياسات ورغم الشلل السياسي و ا
يمانه بحقه وبعدالة قضيته انه صاحب المسؤولية الكبرى في  قراره االستراتيجي النابع من الثقة باهلل وا 

اته فالخالص الدفاع عن قضاياه وحقوقه الوطنية والدفاع عن حاضره ومستقبله وعن ارضه ومقدس
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رادة، والمقاومة التي كفلتها القوانين الدولية  صرار وا  والتحرير بحاجة الى تضحية وصبر ومثابرة وا 
 .والشرائع السماوية يجب ان تبقى وتستمر

فحقنا بالعودة وبكل حبة رمل من فلسطين لم ولن يتم التنازل عنها مهما طال الزمن أو قصر ولن  
اس بهذا الحق او التنازل عنه فحقنا بالعودة حق فردي وجماعي ال نتهاون مع كل يد تحاول المس

يقبل االنابة أو التفاوض، وبغض النظر عن أَي حل من الممكن أن يتم بالمستقبل مع القناعة بأن 
شيئًا من ذلك لن يتحقق، فال يعني بالمطلق المساس عن الحق المقدس بالعودة حسب القرار االممي 

 .  نطلقنا من اجله وأقسمنا على تحقيقه ونتمنى أن نشهد تطبيقههذا ما ا...  494رقم 
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 ف.ت.دائرة شؤون الالجئين في م
 اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة

  46البرنامج العام األولي لفعاليات إحياء ذكرى النكبة 
رادة شعب  العودة حق وا 

 .إلحياء ذكرى النكبة تضامنية مع أسرانا البواسل الفعاليات المسجلة في هذا البرنامج
 على الصعيد اإلعالمي والتثقيفي: أوال

  وضع الخطـط والبـرامج علـى المسـتوى الـداخلي والخـارجي فـي ذكـرى النكبـة لمواجهـة المخطـط
واالعتقـال  اإلسرائيلي وفضح خططه وأهدافه االسـتعمارية واإلرهابيـة بالقتـل والتـدمير والتهجيـر

األراضــي وتهويــد القــدس ومحاولــة طمــس الوجــود العربــي الفلســطيني داخــل االرض ومصــادرة 
م واالستيطان وجدار الفصل العنصري وخصوصا بذكرى استقالل دولـتهم 4942المحتلة عام 

المزعومة التي قامت على أراضي وممتلكات شعبنا الفلسطيني بعد ما عاناه من الظلـم والقهـر 
قصائه عن أر   .ضه وسرقة ممتلكاتهواأللم وتهجيره وا 

  عقــــد نــــدوات تلفزيونيــــة بــــدءًا مــــن أواخــــر شــــهر نيســــان علــــى أن تشــــمل التلفزيونــــات المحليــــة
 .والفضائيات العربية واألجنبية

  فــــيس بــــوك)التنســــيق اإلعالمــــي مــــع المواقــــع اإللكترونيــــة وصــــفحات التواصــــل االجتمــــاعي ،
 (.الخ. .تويتر

 لكترونـي الرسـمي للجنـة الوطنيـة العليـا للـدفاع عـن إنشاء مواقع إلكترونية فرعية مـن الموقـع اإل
حيفـا، عكـا، الناصـرة، : للمدن الفلسـطينية المهجـرة التاليـة( www.nakbah.org)حق العودة 

 .بير السبع، صفد، الرملة
 توزيع البوسترات والبيانات والنشرات والملصقات. 
  تؤكـد علـى حـق  25/5تـى ح 2/5تعليق اليافطات فـي األمـاكن العامـة علـى امتـداد الفتـرة مـن

 .العودة إلى الديار
 تنظيم الندوات في مخيمات الالجئين وتجمعاتهم في المدن والقرى عبر المؤسسات . 
 عرض أفالم وثائقية حول حقوق الالجئين ومعاناتهم وأثر تداعيات النكبة على شعبنا. 
  حــول النكبــة دعــوة األخــوة الكتــاب والصــحفيين إلعــداد مقــاالت صــحفية فــي الصــحف المحليــة

 .وتداعياتها على شعبنا وهموم الالجئين وقضيتهم
 إعداد نشرات ومواد إعالمية وعقد الندوات لكل مستويات طلبة المدارس والمعاهد والجامعات. 
  وفــــي الشــــتات بكافــــة  42التنســــيق الكامــــل مــــع اإلخــــوة فــــي قطــــاع غــــزة واإلخــــوة فــــي منــــاطق

 .المستويات
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 ف.ت.دائرة شؤون الالجئين في م
 اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة

  46البرنامج العام األولي لفعاليات إحياء ذكرى النكبة 
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األراضــي وتهويــد القــدس ومحاولــة طمــس الوجــود العربــي الفلســطيني داخــل االرض ومصــادرة 
م واالستيطان وجدار الفصل العنصري وخصوصا بذكرى استقالل دولـتهم 4942المحتلة عام 

المزعومة التي قامت على أراضي وممتلكات شعبنا الفلسطيني بعد ما عاناه من الظلـم والقهـر 
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  عقــــد نــــدوات تلفزيونيــــة بــــدءًا مــــن أواخــــر شــــهر نيســــان علــــى أن تشــــمل التلفزيونــــات المحليــــة
 .والفضائيات العربية واألجنبية
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 لكترونـي الرسـمي للجنـة الوطنيـة العليـا للـدفاع عـن إنشاء مواقع إلكترونية فرعية مـن الموقـع اإل
حيفـا، عكـا، الناصـرة، : للمدن الفلسـطينية المهجـرة التاليـة( www.nakbah.org)حق العودة 

 .بير السبع، صفد، الرملة
 توزيع البوسترات والبيانات والنشرات والملصقات. 
  تؤكـد علـى حـق  25/5تـى ح 2/5تعليق اليافطات فـي األمـاكن العامـة علـى امتـداد الفتـرة مـن

 .العودة إلى الديار
 تنظيم الندوات في مخيمات الالجئين وتجمعاتهم في المدن والقرى عبر المؤسسات . 
 عرض أفالم وثائقية حول حقوق الالجئين ومعاناتهم وأثر تداعيات النكبة على شعبنا. 
  حــول النكبــة دعــوة األخــوة الكتــاب والصــحفيين إلعــداد مقــاالت صــحفية فــي الصــحف المحليــة

 .وتداعياتها على شعبنا وهموم الالجئين وقضيتهم
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 تنــاول قضـية الالجئــين والمخــاطر التـي تهــددها والتمســك إصـدار بيــان مركـزي بــأكثر مــن لغـة ي
 .494بقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار 

 :االتصال بالمؤسسات الرسمية والشعبية من أجل: ثانياً 
 . التأكيد على يوم الخامس عشر من أيار يومًا وطنيًا شامال (4
الوطنيـة العليـا إلحيـاء ذكـرى إصدار قرار من مجلس الوزراء لكل الوزارات بالتعاون مع اللجنة  (8

ــــدوام الرســــمي الســــاعة  نهــــاء ال ــــامج المعــــد وا  ــــات ضــــمن البرن لكــــل  44النكبــــة إلنجــــاح الفعالي
المــــوظفين والطــــالب لتمكيــــنهم مــــن المشــــاركة فــــي المســــيرات والمهرجانــــات كمــــا تــــم بــــاألعوام 

 .الماضية
إلــــى  44/5إصـــدار توجيهــــات مـــن وزارة التربيــــة والتعلـــيم بتخصــــيص الحصـــص األولــــى مـــن  (8

فــي المــدارس لتعريــف الطلبــة بقضــية الالجئــين ونكبــة الشــعب الفلســطيني وحــث الطلبــة  47/5
على التعبير عن النكبة من خالل حصص الفن والنشاط والمشاركة الفعلية بالفعاليات المقامـة 

نهــاء الــدوام السـاعة  صــباحا لتمكـين الطلبــة مــن  44ومشـاركة فــرق الكشـافة التابعــة للمـدارس وا 
 .شاركة في المسيرات والمهرجانات والفعاليات والنشاطاتالم

إصــدار توجيهــات مــن وزارة األوقــاف لحــث خطبــاء المســاجد علــى تخصــيص الــدرس وخطبــة  (4
أيار للحديث عن النكبة ومعاناة الالجئين ومعانـاة االسـرى والطلـب مـن الجمـاهير  44الجمعة 

 .المشاركة بالفعاليات المقامة
وزارة الخارجية إلى جميع السفراء والممثليات الفلسطينية في الشـتات مـن إصدار توجيهات من  (5

أجـــل إعـــداد البـــرامج والفعاليـــات إلحيـــاء ذكـــرى النكبـــة الرابعـــة والســـتون وشـــرح معانـــاة االســـرى 
 .وحقوقهم في جميع الدول التي يسكنها الفلسطينيون

فــي الفعاليــات المقامــة حــث مجــالس الطلبــة فــي المــدارس والمعاهــد والجامعــات علــى المشــاركة  (4
قامة برنامج للفعاليات وعقد ندوات داخل المؤسسات الطالبية حـول النكبـة وقضـية الالجئـين  وا 

 .والمعتقلين وحقوقهم
إبراز الجوهر الوطني لحركة الالجئـين والتعبيـر عـن الـدور الفعـال لمواجـه لالسـتيطان والجـدار  (7

 . واالعتقال واالحتالل
ســــات والنقابــــات والجمعيــــات واللجــــان المختلفــــة عمــــل يافطــــات الطلــــب مــــن الــــوزارات والمؤس (2

 .وشعارات عن حقوق الالجئين والمعتقلين والتمسك بحق العودة
إصدار تعاميم من المكاتب الحركية واألحزاب والكتل والجهـات المختلفـة إلـى جميـع المـوظفين  (9

 . ات المقامةبشتى أماكن تواجدهم بالوطن للمشاركة بالمسيرات والمهرجانات والفعالي
 :ترسل الرسائل والبرقيات للجهات التالية :ثالثا

 .األمين العام لألمم المتحدة (4
11 

 

 .منظمة المؤتمر اإلسالمي (8
 .األمين العام لجامعة الدول العربية (8
 .الرباعية الدولية (4

 الفعاليات المركزية في الوطن
  أيار 45الفعالية المركزية للضفة الغربية في رام اهلل يوم الثالثاء . 
  أيار 45الفعالية المركزية لقطاع غزة يوم الثالثاء . 
  والـــدعوة بالتوجـــه الـــى قريـــة اللجـــون  42اضـــراب عـــام وشـــامل للجمـــاهير العربيـــة فـــي منـــاطق

ل السـاعة الثانيـة ظهـرا المهجرة للمشاركة في النشاطات المركزيـة وبـدء التجمـع هنـاك مـع دخـو 
 .3:00حيث سيبدأ البرنامج المركزي الجماهيري في الساعة  5/15يوم 

  ثانيـة عـدد سـنين النكبـة فـي تمـام السـاعة  44أيـار لمـدة  45تطلق صافرة الحداد يـوم الثالثـاء
 .ظهرا من التلفزيون واإلذاعة وسماعات المساجد 48

  بيت لحم -التي ستقام في منطقة الولجة  5/11مسيرة شبابية مركزية للضفة الغربية يوم. 
  بتنظــيم مــن اإلتحــاد " مــن النكبــة إلــى الدولــة"انطــالق فعاليــات بطولــة فلســطين الدوليــة الثانيــة

من شهر أيار وستكون مباراة اإلفتتاح بين  84-48الفلسطيني لكرة القدم والتي ستنفذ ما بين 
الــرام وذلــك  /القــدس  –ســيني الــدولي منتخبــي فلســطين وفيتنــام علــى ملعــب الشــهيد فيصــل الح

 .الساعة الرابعة عصرا 2012/5/14يوم اإلثنين 
  أيـار  45مسيرة ومهرجان العودة في نابلس أمام مقر وكالة الغـوث شـارع الشـوترة يـوم الثالثـاء

 .صباحا وتسليم مذكرة لمدير الوكالة 44الساعة 
  44:84الساعة أبو ديس  –انطالق فعالية المارثوان الدولي في القدس. 
  حســــب التقـــويم الخــــاص لقيـــام دولــــة  84/4يــــوم الخمـــيس  42الفعاليـــة المركزيـــة فــــي منـــاطق

 . اإلحتالل
   للنكبة والتضامن مع المعتقلين األبطال في سجون اإلحـتالل  44مسيرة شموع العودة للذكرى

المقامـة فـي  مساءا في مدينة رام اهلل أمام خيمة اإلعتصـام 2الساعة  14/5وذلك يوم اإلثنين 
 (.دوار الساعة)ميدان الشهيد ياسر عرفات 
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 .منظمة المؤتمر اإلسالمي (8
 .األمين العام لجامعة الدول العربية (8
 .الرباعية الدولية (4
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الــرام وذلــك  /القــدس  –ســيني الــدولي منتخبــي فلســطين وفيتنــام علــى ملعــب الشــهيد فيصــل الح

 .الساعة الرابعة عصرا 2012/5/14يوم اإلثنين 
  أيـار  45مسيرة ومهرجان العودة في نابلس أمام مقر وكالة الغـوث شـارع الشـوترة يـوم الثالثـاء

 .صباحا وتسليم مذكرة لمدير الوكالة 44الساعة 
  44:84الساعة أبو ديس  –انطالق فعالية المارثوان الدولي في القدس. 
  حســــب التقـــويم الخــــاص لقيـــام دولــــة  84/4يــــوم الخمـــيس  42الفعاليـــة المركزيـــة فــــي منـــاطق

 . اإلحتالل
   للنكبة والتضامن مع المعتقلين األبطال في سجون اإلحـتالل  44مسيرة شموع العودة للذكرى

المقامـة فـي  مساءا في مدينة رام اهلل أمام خيمة اإلعتصـام 2الساعة  14/5وذلك يوم اإلثنين 
 (.دوار الساعة)ميدان الشهيد ياسر عرفات 
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 44البرنامج العام لفعاليات إحياء ذكرى النكبة 
 2012آذار 
 .ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة إقامة عدة ندوات في رام اهلل بمناسبة ذكرى يوم الكرامة 84/8
قلنديا الى الحاجز العسكري مدخل بمناسبة يوم االرض الخالد إقامة مسيرة من مدخل مخيم  84/8

 .القدس الشمالي ضمن اللجنة الوطنية الفلسطينية لمسيرة المليون العالمية
 .فعاليات وطنية ومسيرات للمدارس والجامعات في محافظات الضفة الغربية 84/8
 .مسيرة لمنطقة الجنوب عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم 84/8
 (.844)عند جدار الفصل العنصري عند الحاجز مسيرة في بيت ساحور  84/8
 . مسيرات في مناطق دورا والطبقة وخرسا جنوب الخليل 84/8

 8444نيسان 
في ذكرى اجتياح مخيم جنين تخصيص زاوية اعالمية في موقع حق العودة يشرح تداعيات  3/4

 .معركة مخيم جنين
ن في بيت لحم ألراضي مهددة زراعة اشجار لمجموعة عائدون فلسطين في دير الكريمزا 6/4

 .بالمصادرة
اعضاء اللجنة الوطنية العليا تشارك في استقبال االخوة واألخوات القادمين من الشتات  8/4

 . المشاركين في الملتقى التربوي الخامس
 .توزيع بوستر خاص بذكرى مجزرة دير ياسين وتوزيع نشرة خاصة بالذكرى 9/4

 . ات في الضفة الغربية في دائرة شؤون الالجئينعقد اجتماع للجان المحافظ 11/4
 .انطالق فعاليات يوم االسير الفلسطيني بمشاركة اللجان الوطنية في العديد من المحافظات 15/4
 .مشاركات اللجان الوطنية وأبناء المخيمات في يوم االسير الفلسطيني 16/4
قيام وفد من اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة يقوم بتقديم الهدايا الرمزية الى ابناء  18/4

الشتات المشاركين في الملتقى التربوي عبارة عن مفتاح العودة بعدة اشكال وبطاقة تعريف بموقع حق 
 .العودة وتوديعهم قبل مغادرتهم الوطن

 .قاناتوزيع بيان ونشرات في ذكرى مذبحة  18/4
 . وداع االخوات واإلخوة القادمين من الشتات ومرافقتهم الى المعابر  19/4
 . عقد اجتماع للجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة في محافظة أريحا 23/4
 .4942مسيرة العودة المركزية في االراضي المحتلة عام   26/4
 .في محافظة رام اهلل عقد اجتماع للجنة الوطنية إلحياء ذكرى النكبة  26/4
الدعوة والمشاركة مع الهيئة العليا لمتابعة شؤون االسرى والمحررين في خيم االعتصام  26/4

 .واالعتصام امام معتقل عوفر
14 

 

 .البدء بطباعة المواد االعالمية إلحياء ذكرى النكبة  27/4
قر  29/4 ار البوستر المركزي اجتماع اللجان الوطنية في المحافظات في دائرة شؤون الالجئين وا 

 .والبرامج المركزية
 

 8448أيار 
4/5  

   االعالن عن تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار أربع وعشرون ساعة في دائرة شؤون
الالجئين واستقبال أي استفسار او اقتراح او فعالية او طلب تنسيق او الستالم مواد تخص 

وتلفاكس  4549448982 أو وطنية 4599747747جوال : الفعاليات على هواتف
488485448. 

   الدعوة من قبل اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة لصيام يوم واحد تضامن مع
 .المعتقلين

   تحقيق مشاركة أوسع للتضامن مع األسرى المضربين عن الطعام في ذكرى النكبة من
 .من قبل محافظة طولكرم 45/5حتى  4/5

   تنظيم سلسلة لقاءات تعبوية وثقافية في مدارس الحكومة والوكالة حول قضية الالجئين
 . 45/5/8448ولغاية  4/5وبالتنسيق المشترك مع األخوة في التوجيه السياسي من تاريخ 

   محاضرات ولقاءات اسبوعية تبدأ هذا األسبوع ألفراد وضباط واألجهزة األمنية تبدأ من
اقعهم وكذلك الشرطة واألجهزة األخرى من قبل هيئة التوجيه السياسي األمن الوطني في مو 

 .والوطني للحديث عن النكبة وتداعياتها
   متر بمناسبة ( 444)في شوارع المحافظات في الضفة الغربية " بانرز"وضع اعالنات

 .الذكرى من مؤسسة بديل
   بديل للمشاركين من  مبادرات شعبية تتعلق بالنكبة من قبل مؤسسة 44توزيع منح أفضل

 .الوطن والشتات
   م جوالت في هذا الوقت من السنة على المدارس 8448-5 -84حتى  5 -4من تاريخ

 .واستهداف طالبها والحديث حول األرض والنكبة والقضية الفلسطينية
   بالتعاون مع دائرة ( شهادات حية من كبار السن)العمل بمشروع التوثيق الشفوي السنوي

 .جئينشؤون الال
   طباعة ملصقات عن الحقوق الوطنية وعلى رأسها حق العودة وشرعية التمثيل السياسي لـ

 .ف من قبل مؤسسة بديل.ت.م
8/5 
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   نشاط قطار العودة في قلقيلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والبلدية واللجنة الشعبية
 .في محافظة قلقيلية على دوار الشارقة

  ث ومشغوالت في قاعة نقابة العمال بالتعاون مع وزارة الثقافةافتتاح معرض ترا. 
   بدأ الندوات والمحاضرات ومعارض الصور وعرض االفالم تنفذ في مؤسسات ومواقع

 .84/5/8448الى  8/5متعددة حول الذكرى من 
  بدأ توزيع برنامج محاضرات في مدارس محافظة طوباس. 
  لشتاتنشر وتوزيع البوستر المركزي للوطن وا. 
   القيام باألنشطة السياسية والثقافية المفتوحة على مدار شهر وبالتنسيق مع جميع

نجاح كافة البرامج الوطنية التي تتعلق بالعمل الوطني  المؤسسات ذات العالقة وا 
 .والمناسبات الوطنية وخاصة منها برامج األسرى من قبل محافظة طولكرم

  نقابات العمل بالتعاون مع وزارة الثقافة من قبل  افتتاح معرض تراث ومشغوالت في قاعة
 .محافظة سلفيت

8/5  

   البدء بتوزيع المواد االعالمية إلحياء ذكرى النكبة على المحافظات والمخيمات
والمؤسسات المختلفة وتشمل البوستر المركزي واإلعالم الفلسطينية والرايات والسوداء 

 . والملصقات والجداريات ومواد اخرى
  د عدة ندوات في التلفزيونات المحلية والمحطات االذاعية يشارك بها نخبة من عق

األكاديميين والسياسيين وأعضاء لجنة احياء ذكرى النكبة بالتعاون مع دوائر االعالم من 
 . حتى نهاية الفعاليات 8/5

   تخصيص عدد الشهر القادم من مجلة الموقف والذي تصدر عن التوجيه السياسي
 .ن ذكرى النكبة في مواضيع ميدانية ولقاءات ومواد ارشيفيةللحديث ع

   ادخال على صفحة التوجيه السياسي وصفحات االجهزة االمنية مادة وبيانات النكبة
 .بالتعاون مع التوجيه السياسي والوطني

  عقد مؤتمر صحفي لإلعالن عن بدء فعاليات النكبة في محافظة نابلس يوم الخميس
8/5/8448. 

4/5 

  بدأ تعليق اليافطات والبوسترات واألعالم في جميع مناطق محافظة رام اهلل. 
   توزيع بروشور ورسالة تتحدث عن الهجرة والمدن والقرى المهجره داخل مخيمات رام اهلل

 .من قبل اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين عريك
14 

 

  4/5ن يوم الجمعة رسم جداريات في شوارع مخيم عين عريك يشارك فيها األطفال تبدأ م 
 .من قبل لجنة المخيم 42/5حتى 

   اقامة ورشة عمل يوم الجمعة حول النكبة تتضمن شروحات وعرض أفالم وندوات للحديث
 .عن النكبة والهجرة من قبل لجنة مخيم عين عريك

   توزيع ملصقات وبوسترات النكبة على جميع مراكز المؤسسات األمنية من خالل التوجيه
 .السياسي

  قامة مسابقة ثقافية وطنية يشارك فيها أفراد وضباط المؤسسة االمنية متعددة المستويات ا
 .من قبل هيئة التوجيه السياسي

   الحديث عن النكبة والهجرة وضرورة المشاركة في الفعاليات المقامة والتضامنية مع أسرانا
 . البواسل في خطب الجمعة في المساجد

   للقاءات حول النكبة، أسبابها وأثرها على شعبنا في المدارس من بداية أيام البرنامج المعد
 .خالل التوجيه السياسي والوطني

5/5 

   بدأ العمل في البرنامج االعالمي عبر التلفزة المحلية واإلذاعات المحلية وتلفزيون فلسطين
 .45/5ولغاية  5/5من تاريخ  44والفضائيات للحديث عن نكبة فلسطين 

  افية وشعرية في المحافظة بالتنسيق مع األخوة في وزارة الثقافة تبدأ من تنظيم ندوات ثق
 .من قبل محافظة طولكرم 45/5حتى  5/5تاريخ 

   تنع  الذاكرة من تاريخ النكبة والدفاع عن حق ( وصور)عرض فيلم يتحدث عن النكبة
 .العودة

   ال نسخة من كل قصة وتركز على حقوق االطف( 4444)قصص لألطفال  8اصدار
 .سنوات من قبل مركز بديل 44الالجئين لجيل 

   إعالن انطالق الفعاليات في اكثر من محافظة والبدء بتعليق الرايات واإلعالم الفلسطينية
 .وتعليق البوسترات واليافطات في جميع مرافق المحافظات

  ت الحديث عن النكبة وقراءة أسماء المدن والقرى المدمرة وشهداء فلسطين عبر المحطا
 .المحلية في بث موحد في االذاعات المحلية في محافظة جنين

4/5  

  عرض فيلمين وثائقيين تحاكي النكبة والهجرة من قبل اللجنة الشعبية في مخيم األمعري. 
   توزيع نشرات في مخيم األمعري تتحدث عن التهديدات التي تواجه قضية الالجئين

 .الشعبيةبمناسبة احياء ذكرى النكبة من قبل اللجنة 
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   بالتنسيق مع وزارة الثقافة تبدأ من تاريخ ( مسرحية وطنية عن النكبة)تنظيم لقاءات فنية
 .من قبل محافظة طولكرم 45/5حتى  4/5

   إعالن انطالق الفعاليات في محافظة جنين والبدء بتعليق الرايات واإلعالم الفلسطينية
 .ظةوتعليق البوسترات واليافطات في جميع مرافق المحاف

   تخصيص حلقة على األقل من برنامج حماة الوطن والذي يعده ويقدمه التوجيه السياسي
للحديث حول الذكرى واستضافة متحدثين عن الموضوع في البرنامج والذي يبث عبر أثير 

 .صوت فلسطين
7/5 

  كتابة على الجدران ورسومات في رام اهلل. 
   ندوة سياسية في أريحا تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعوة محمد بركة أحد

 . للحديث 42الشخصيات السياسية في مناطق 
   مساء في قرية بديا 4أمسية وعرض فلم وثائقي عن النكبة الساعة  . 

2/5 

  جلسة ثانية لندوة السياسية عن حقوق الشعب الفلسطيني في اريحا. 
   قامة مهرجان ينظم ضمن فعاليات احياء ذكرى النكبة ولالحتفال بانتخاب المجلس وا 

 .معرض للتراث والصور التي تحكي الهجرة من قبل كلية فلسطين التقنية
  زيارة تقوم بها فعاليات القدس إلى المدن والقرى المهجرة داخل فلسطين التاريخية. 
  مركز يشمل على معرض صور عن النكبة افتتاح مركز دراسات النكبة المستمرة، ال

المستمرة وأفالم وثائقية قصيرة تركز على التهجير المستمر الذي يتعرض له الشعب 
الفلسطيني باإلضافة الى موقع الكتروني يشمل معلومات عن التهجير والقرى المهجرة من 

 .قبل مركز بديل
9/5 

  للجنة الوطنية في الثكنات استضافة متحدثين عن النكبة من أصحاب االختصاص ومن ا
 .48/5ولغاية  9/5والمعسكرات األمنية وذلك ابتداء من 

   يوم مفتوح للسيدات في مخيم عسكر بتنظيم من مدرسة االمهات ونقا  حول التوثيق
 .الشفوي مع مسابقة

   عقد اجتماع موسع لفصائل العمل الوطني وقيادة المؤسسات في رام اهلل لذكرى النكبة في
 .دية البيرةقاعة بل

  معرض للتراث والصور في مدرسة بنات عزيز شاهين في رام اهلل . 
17 

 

44/5 
   االنطالق من أمام الحرم )تنظيم مارثون رياضي من خالل شبيبة فتح اقليم نابلس

 .صباحا 9الساعة ( الجامعي الجديد لجامعة النجاح الوطنية ـ مدرسة الملك طالل
   في حديقة الحيوانات في قلقيلية الساعة العاشرة " خيمة وحكاية"البدء بتجهيز مكان

 .صباحا
   44/5/8448اقامة معرض للتراث في منطقة العيزرية يوم الخميس. 
   الحديث عن النكبة وقراءة أسماء القرى المدمرة والمجازر وشهداء فلسطين عبر المحطات

في  45/5الى  44/5المحلية في بث موحد في االذاعات المحلية وذلك ابتداء من تاريخ 
 .محافظة سلفيت

  ولمدة عام يتم خالله عمل لقاءات  44/5أبناء مركز يافا من : بدء برنامج حكاية جدي
مع كبار السن وتوثيق مراحل النكبة واللجوء، العادات والتقاليد، االعراس، المعونة، 

 .الخ.... .االهازيج
   تور طالل أبو عفيفة في الشيخ يلقيها الدك" القانون الدولي وحق العودة"محاضرة بعنوان

 .القدس –جراح 
   ندوة سياسية بمشاركة محمد بركة من داخل األراضي المحتلة في قاعة محافظة أريحا

 .مساءا 6:30واألغوار الساعة 
   الذكرى السنوية االولى إلطالق موقع حق العودة www.nakbah.org   

 
44/5 

  م الجامعات والمعاهد في جميع محافظات تنظيم مسيرة طالبية يشارك بها طالب من معظ
الضفة الغربية  تتوجه الى أراضي مصادرة ومهددة بالمصادرة في منطقة الولجة قرب بيت 

 .  لحم بالتعاون مع حركة الشبيبة الطالبية
   فتح واللجنة  –مسيرة بعد صالة الظهر بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني

القدس واللجنة الوطنية لمقاومة الجدار، التجمع في  –الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة 
 .باب العمود وشارع صالح الدين

  تخصيص دروس وخطب الجمعة في جميع مساجد الضفة الغربية للحديث عن الهجرة 
القسرية التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد الصهاينة وحتمية استعادة الحق 

 . المسلوب والحث على المشاركة في الفعاليات المقامة
   أم الشرايط  -في رام اهلل " كانت وما زالت وستبقى قالونيا ..... .قالونيا" مهرجان بعنوان

 .حتى الثامنة مساءا قاعة االندلس من الساعة الخامسة مساءا -
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   من قبل محافظة  45/5ولغاية  44/5حول قضية الالجئين في ذكرى النكبة من تاريخ
 . طولكرم

  رسم جداريات على بعض االسوار في قلقيلية. 
  اعتصامات وندوات ثقافية في مخيم طولكرم في مركز أجيال لمحافظة طولكرم. 
  الرشاد الديني لقوى االمن حول التمسك التركيز في خطب الجمعة والتي تقدمها دائرة ا

 .باألرض واالستعداد للتضحية واستثمار الوازع الديني في ذلك
   الظهور االعالمي لكادر التوجيه السياسي في البرنامج الموجات المفتوحة في وسائل

االعالم والحديث عن ضرورة توجيه رسالة واضحة بالتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها 
 .ة الالجئين الفلسطينيينحق عود

48/5  
   تجمع بين )تنظيم ورشات عمل سياسية ولقاءات مع كبار السن من أجل التوثيق الشفهي

وذلك عبر ندوات مسجلة تبث على المحطات المحلية في مركز أجيال مساءًا في ( األجيال
 .عدد من المحافظات

  متنقل في معظم  معرض صور بوسترات في سلفيت وهو من بداية أيار وهو معرض
 .محافظات الضفة الغربية

   مركز  -يوم مفتوح لألطفال يتخلله حديث عن النكبة والتمسك بالعودة في مخيم بالطة
 .يافا

   مسابقة مطبوعة على فاتورة المياه حول ثقافة حق العودة مع نبذة عن حق العودة بالتعاون
 . مع جامعة النجاح وشركة كهرباء الشمال وبلدية نابلس

  8  حلقات حوارية تلفزيونية على الهواء مباشرة مع أحد الفضائيات الفلسطينية من الساعة
مساء مع ضيوف من فلسطين التاريخية أحد الحلقات المبثة ستكون مشتركة بين  9ـ7

ة الجئين من مخيمات الضفة ولبنان إلجراء حوار /شاب 44فلسطين ولبنان بحضور 
 .التعاون مع مؤسسة بديلمباشر معهم على الهواء مباشرة ب

 48/5  
   بدعوة من األرشمندريت عبد اهلل يوليو لحضور أمسية وطنية في قاعة دير الروم

 .مساءاً  4الساعة  44الكاثوليك في رام اهلل بمناسبة ذكرى النكبة 
   بالتنسيق مع "  عرفت أبو عوكل"التعبير بالرسم عن حق العودة للشباب بمشاركة الفنانة

 .ت الشيخ جراحملتقى سيدا
   البيرة بتعليق البوسترات والالفتات  –بدء احياء الفعاليات في مدرسة المستقبل الصالح

 .واألعالم السوداء واألعالم الفلسطينية
19 

 

  اقامة سارية ضخمة في قمة بلدة بتونيا عليها راية فلسطينية وراية تعبر عن حق العودة. 
  صباحا 44لدية أريحا االفتتاح الساعة معرض للمقتنيات التراثية في قاعة مكتبة ب. 
   ـ 7حلقات حوارية تلفزيونية على الهواء مباشرة مع احد الفضائيات الفلسطينية من الساعة

مساء مع ضيوف من فلسطين التاريخية احد الحلقات المبثة ستكون مشتركة بين  9
حوار  ة الجئين من مخيمات الضفة ولبنان إلجراء/شاب 44فلسطين ولبنان بحضور 

 .مباشر معهم على الهواء مباشرة بالتعاون مع مؤسسة بديل
   قراءة بيان الذكرى على رجال األمن في الطوابير الصباحية وصياغة بيان خاص برجال

 .األمن من قبل هيئة التوجيه السياسي والوطني
44/5 

   للنكبة والتضامن مع المعتقلين األبطال في سجون  44مسيرة شموع العودة للذكرى
مساءا في مدينة رام اهلل أمام خيمة اإلعتصام  2الساعة  14/5اإلحتالل وذلك يوم اإلثنين 

 (.دوار الساعة)المقامة في ميدان الشهيد ياسر عرفات 
   األساسية بالتنظيم من قبل اللجنة  مدرسة بنات بيرزيت –فعالية اليوم المفتوح لألطفال

الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة و بيت الحجر وذلك في البلدة القديمة لمدينة بيرزيت 
 .ظهرا 4صباحا حتى الساعة  9من الساعة 

   نصب خيمة اعتصام في بلدة قيرة بالتعاون مع المراكز الشبابية ألربع قرى مجاورة حيث
من قبل  .44/5طات محليه طيلة أيام نصب الخيمة ابتداء من سيتم تنفيذ واستضافة نشا

 .محافظة سلفيت
   تنظيم مارثون رياضي على الدرجات الهوائية ما بين مخيم طولكرم ومخيم نور شمس

ومشاعل مضيئة يتخللها كشافة مخيم طولكرم وذلك مساء يوم االثنين من قبل محافظة 
 طولكرم

  جبر وعين السلطان في محافظة اريحا تنظيم مسيرة شموع داخل مخيم عقبة. 
   يوم االثنين ( حق اللعب . .حق التعليم. .حق العودة) تنظيم مهرجان لألطفال بعنوان

 .صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر 9.84من الساعة  44/5
   سيدة داخل المخيم أمام مكتب مدير المخيم تحمل خاللها النساء  844مسيرة نسوية لـ

والرايات السود وأعالم فلسطين التى تعبر فيها عن حقوقها االقتصادية  اليافطات
واالجتماعية والصحية وحقها بالعي  بكرامة داخل المخيم والتأكيد على حق العودة إلى 

 .مع حشد إعالمي كبير لتغطية الحدث 4942الديار األصلية التى هجروا منها عام 
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  حم الساعة السادسة مساء يشارك في مهرجان مركزي في منطقة الجنوب في بيت ل
 . المهرجان فرقة الفنون الشعبية

  مسيرة مشاعل مركزية تنطلق من مخيم الفارعة. 
  برنامج الهجرة القسرية في جامعة النجاح الوطنية، : معارض صور وعروض أفالم

باإلضافة الى  48/5وجمعية كفر سابا في مخيم بالطة ومدرسة عبد اللطيف هوا  
بالتعاون مع مركز يافا )بلغراد بالتنسيق مع الشبيبة في جامعة القدس المفتوحة معرض في 

 (.الثقافي
  اقامة برنامج الهجرة القسرية في جامعة النجاح الوطنية وجمعية كفرسابا في مخيم بالطة. 
   مهرجان اطفال في مدينة بيرزيت في البلدة القديمة من الساعة التاسعة صباحا الى

 . الساعة الثانية ظهرا بالتعاون مع اللجنة الشعبية في مخيم بيرزيت
   اطالق بريد العودة من أمام خيمة وحكاية داخل حديقة الحيوانات ليجوب بلدات وقرى

 . محافظة قلقيلية وافتتاح خيمة وحكاية
  وحتى اليوم عبر تسلسل  4942دارية فنية تعرض مراحل النكبة واللجوء بدءا من عام ج

 . زمني بتخصيص حيز مستقل لكل عام
  مسيرة مشاعل ولفرق كشفية في مخيم بالطة وفي نابلس. 
   مساء 5مهرجان الطائرة الورقية في مخيم عايدة في بيت لحم الساعة. 
  45/5/8448و 44اث النكبة وذلك في يومي الحديث في االذاعات المدرسية عن أحد 

 .وذلك بتخصيص الحصة االولى للحديث عن ذلك
   ثانية في اشارة الى الظالم والقهر الذي الحقته النكبة  44اطفاء االنوار ليلة الذكرى لمدة

 .بأبناء شعبنا في تمام الساعة التاسعة  مساءا في جنين
  ع المراكز الشبابية ألربع قرى مجاورة حيث نصب خيمة اعتصام في بلدة قيرة بالتعاون م

  .سيتم تنفيذ واستضافة نشاطات محلية طيلة أيام وجود الخيمة
45/5      

   مسيرة ومهرجان العودة المركزي للضفة الغربية حيث ستنطلق المسيرة بعد اطالق صافرة
سر عرفات الحداد من امام ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات وصوال الى ميدان الشهيد يا

 :حيث يقام مهرجان العودة سيتخلل المهرجان
 .8كلمات وطنية قصيرة عدد  -
 .فقرات فنية وطنية ملتزمة -

21 
 

رسائل من مخيمات الضفة الغربية  4فرسان خيالة يمتطون الخيول العربية يحملون   -
ومخيمات القطاع ومخيمات الشتات ومن المعتقلين داخل السجون يسلمونها الى 
المهرجان المركزي الجماهيري موجة الى الشعب الفلسطيني والعربي واإلسالمي 

 . اشرةومناصرين القضية الفلسطينية بالعالم لتقرأ مب
   مسيرات تنطلق من اكثر من موقع في محافظة طوباس تتوجه نحو مركز المدينة وتتجمع

 .هناك في  مسيرة جماهيرية كبيرة في طوباس
   والدعوة بالتوجه الى قرية اللجون  42اضراب عام وشامل للجماهير العربية في مناطق

هذه الخيام نشاطات ثقافية نصب خيام وستقيم )المهجرة للمشاركة في النشاطات المركزية 
من محاضرات وورشات عمل ومعارض تراثية ومعارض رسومات وكتب تتحدث عن 

حيث سيبدأ البرنامج  5/15وبدء التجمع هناك مع دخول الساعة الثانية ظهرا يوم ( النكبة
 .3:00المركزي الجماهيري في الساعة 

   ن التلفزيونات واإلذاعات وميذن ثانية بعدد سنين النكبة م 44اطالق صافرة الحداد لمدة
 .المساجد

   لقاء كلمات على مدرج باب العامود ويشمل التجمع مسيرة جماهيرية تجمع جماهيري وا 
 .من باب العامود الى مقر االونروا( مسيرة العودة)

   التنسيق مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي لطرح محاضرات في كافة مدارس قرى
 .من قبل محافظة سلفيت 45/5المحافظة تبدأ في 

   تجوب شوارع رام اهلل وتحمل الشعارات  42مسيرة شاحنات شاركت في نقل المهجرين عام
 .المتمسكة بالعودة

  مسيرة عروض في قلقيلية من عدة مدارس في المحافظة. 
   شارع العودة للتأكيد على مسمى الشارع من / تنظيم فعالية وطنية في محافظة طولكرم

طولكرم قرب محطة العليمي ومن ثم التوجه الى خيمة االعتصام المقامة أمام قبل بلدية 
مكتب الصليب األحمر للتضامن مع األسرى والمضربين عن الطعام في سجون االحتالل 

 .من قبل محافظة طولكرم
   التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتخصيص كلمات لإلذاعة المدرسية في الطابور

وتخصيص الحصة األولى من كل صف عن النكبة من قبل  44كبة الصباحي عن الن
 .محافظة طولكرم

  المشاركة في المهرجان المركزي في رام اهلل من قبل محافظة طولكرم. 
   فعالية النكبة في مكان مغلق تتخللها دبكة شعبية ومسرحية وشعر وكلمات في حضرة

 .الذكرى في تمام الساعة الحادية عشرة



21 
 

رسائل من مخيمات الضفة الغربية  4فرسان خيالة يمتطون الخيول العربية يحملون   -
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   والدعوة بالتوجه الى قرية اللجون  42اضراب عام وشامل للجماهير العربية في مناطق

هذه الخيام نشاطات ثقافية نصب خيام وستقيم )المهجرة للمشاركة في النشاطات المركزية 
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حيث سيبدأ البرنامج  5/15وبدء التجمع هناك مع دخول الساعة الثانية ظهرا يوم ( النكبة
 .3:00المركزي الجماهيري في الساعة 

   ن التلفزيونات واإلذاعات وميذن ثانية بعدد سنين النكبة م 44اطالق صافرة الحداد لمدة
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   لقاء كلمات على مدرج باب العامود ويشمل التجمع مسيرة جماهيرية تجمع جماهيري وا 
 .من باب العامود الى مقر االونروا( مسيرة العودة)

   التنسيق مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي لطرح محاضرات في كافة مدارس قرى
 .من قبل محافظة سلفيت 45/5المحافظة تبدأ في 

   تجوب شوارع رام اهلل وتحمل الشعارات  42مسيرة شاحنات شاركت في نقل المهجرين عام
 .المتمسكة بالعودة

  مسيرة عروض في قلقيلية من عدة مدارس في المحافظة. 
   شارع العودة للتأكيد على مسمى الشارع من / تنظيم فعالية وطنية في محافظة طولكرم

طولكرم قرب محطة العليمي ومن ثم التوجه الى خيمة االعتصام المقامة أمام قبل بلدية 
مكتب الصليب األحمر للتضامن مع األسرى والمضربين عن الطعام في سجون االحتالل 

 .من قبل محافظة طولكرم
   التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتخصيص كلمات لإلذاعة المدرسية في الطابور

وتخصيص الحصة األولى من كل صف عن النكبة من قبل  44كبة الصباحي عن الن
 .محافظة طولكرم

  المشاركة في المهرجان المركزي في رام اهلل من قبل محافظة طولكرم. 
   فعالية النكبة في مكان مغلق تتخللها دبكة شعبية ومسرحية وشعر وكلمات في حضرة

 .الذكرى في تمام الساعة الحادية عشرة
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  ة الفلسطينية في جنيفمسيرة للجالي. 
   افتتاح مجسم قطار العودة في قلقيلية مع اطالق صفارات االنذار من على الميذن ووقوف

 .ثانية 44حركة السير لمدة 
   (.44العدد الخاص بذكرى النكبة ) اصدار صحيفة حق العودة 
   األمعريالمشاركة في الفعالية الرئيسية في رام اهلل من قبل اللجنة الشعبية في مخيم. 
  محاضرة سياسية يلقيها الدكتور سامي ابو شحادة من مدينة يافا والمتخصص بنكبة يافا

وذلك الساعة الخامسة مساًء في : معنى النكبة المتجدد، يافا الماضي والحاضر" بعنوان 
 .قاعة مركز شهداء دورا الثقافي

  معريالمشاركة في المسيرة المركزية لفرقة الكشافة من قبل مخيم األ 
  اصدار مجلة المجدل باللغة االنجليزية عن النكبة المستمرة من قبل مركز بديل. 
   في جمعية القدس ( احدى قرى القدس المهجرة)محاضرة عن قرية بيت ثول المهجرة

 .للتعاون في مخيم شعفاط
   بلوزة ستوزع في المسيرة المركزية في رام اهلل من قبل مركز بديل 44444طباعة. 
   معرض يقام في مجمع خدمات مخيم عين عريك للصور التى تجسد النكبة باإلضافة إلى

 42/5لغاية  45/5رسومات الفنان الشهيد ناجي العلي ورسومات اطفال المخيم يبدأ من 
 .من قبل لجنة مخيم عين عريك

   الحديث في طابور الصباح المدرسي والحديث حول النكبة الفلسطينية في جميع مدارس
 .لوطن يشارك فيها المعلمين والطالبا

  مشاركة الفرق الكشفية في مخيمات نابلس في مسيرة نابلس. 
   البيرة وتخصيص  –مهرجان خطابي الساعة الثامنة صباحا في مدرسة المستقبل الصالح

 .الحصة األولى للحديث عن الذكرى وتفعيل اإلذاعة المدرسية طوال األسبوع
44/5 

  مسيرة لألطفال من قبل اللجنة الشعبية في مخيم األمعري. 
   بالتعاون مع الملتقى الثقافي( الذاكرة الحية)ورشة رسم لألطفال. 
   صباحا 44الساعة ( متمسكون باألرض)ندوة في كلية األمة. 
   معرض صور النكبة سيتم افتتاحه في مركز السالم بالقرب من كنيسة المهد وسيتم

 .جامعات المحافظة عرضه في كافة
  اتحاد المرأة شهادات حية مع كبار السن من في مناطق اريحا وبيت لحم. 
   في جمعية بيت جبرين الخيرية/ مهرجان إحياء لذكرى النكبة في اذنا. 
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  مهرجان في بلدة بدو قضاء رام اهلل. 
  معرض للتراث في نادي عريف. 
   تتضمن كلمات ودبكة شعبية وقصيدة فعالية في مخيم العزة للطالب بمشاركة االهالي

 .شعرية
  مهرجان ومعرض للصور في مدرسة رام اهلل الساعة العاشرة صباحا. 

47/5 

   واد الجوز / معرض صور عن النكبة والتراث الفلسطيني في جمعية القدس للتعاون
 .القدس

   44ة متر تعبر عن حكاية النكبة أمام بلدية البيرة الساع 844رسم على جدارية ضخمة 
 .صباحًا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم

   صباحا في  44مسيرة ومهرجان العودة في محافظة قلقيلية أمام مدرسة المرابطين الساعة
 .مقر بلدية البيرة يتخلل المهرجان كلمات وفقرات فنية وطنية هادفة وملتزمة

   ومعرض صور مهرجان مركزي شمال غرب القدس في بيت اجزا يشمل معرض تراث
فوتوغرافية ومسيرة أطفال وزيارة منزل المناضل صبري اغريب المحاصر من قبل مستوطنة 

 .صباحا 44:44في مدرسة بيت اجزا األساسية يبدأ الساعة " حاداشا"
   في قاعة اللجنة ( الصغار ال ينسون حقهم في العوده الى الديار)مهرجان تحت شعار

 .ظهراً  10:30 –صباحًا  44الشعبية في العيزرية من الساعة 
   مهرجان مركزي في ساحة مدرسة سلفيت الثانوية يعرض خالله سكت  مسرحي يتحدث

 .عن واقع النكبة
   صباحا 44مهرجان في منطقة حبلة يتخلله مسابقة ثقافية الساعة. 
  محاضرة يقدمها كل من الدكتور جمال عمرو من جامعة بير زيت واالستاذة بشائر الناجي

ة القدس المفتوحة بعنوان النكبة الماضي والحاضر والمستقبل حيث سيتم الحديث من جامع
عن القرى المدمرة والمهجرة وعرض للخرائط التاريخية للمدن والقرى الفلسطينية وذلك 

في قاعة مركز شهداء دورا  47/5/8448الساعة الخامسة من مساء الخميس الموافق 
 .الثقافي

  صالح خلف يوم رياضي في مركز الشهيد. 
  يوم مفتوح لألطفال في مؤسسة الطالئع في الخليل. 

42/5 

  اقامة مهرجان العودة ويشارك فيه أهالي المخيم من قبل مخيم عين عريك. 
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  يوم مفتوح لألطفال في مؤسسة الطالئع في الخليل. 
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  اقامة مهرجان العودة ويشارك فيه أهالي المخيم من قبل مخيم عين عريك. 
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  تنفيذ مهرجان مركزي في سلفيت في قاعة المركز الجماهيري في سلفيت. 
  ي لجنة التواصل مهرجان غنائي وفني لفنانين فلسطيني الداخل بالتنسيق مع اإلخوة ف

  .ظهرا 48الفلسطينية وذلك على مسرح جامعة فلسطين التقنية خضوري الساعة 
  قامة معرض للصور  .يوم مفتوح في قسم النسيج في معهد الطيرة وا 
   ومن ثم زيارة البلدة القديمة في ( قضاء الرملة –تل الصافي )جولة على القرى المهجرة

 .يافا من قبل ملتقى سيدات الشيخ جراح
 
49/5 

   عصراً  4مهرجان شعبي في مخيم الجلزون في مدرسة االناث الثانوية الساعة. 
   افتتاح معرض صور وعروض افالم في مول نابلس الجديد تقيمه جامعة النجاح الوطنية

 .20/5الى يوم  19/5صباحا، يمتد المعرض يومين ابتداءا من  9ومركز يافا الساعة 
   صباحا في نادي عزون 44مهرجان رياضي في قرية عزون الساعة. 
  ندوة عن النكبة في كلية مجتمع رام اهلل. 
   مساءا للتراث والفلكلور  5مركزي لمحافظة طوباس في بلدة طمون الساعة مهرجان

 .عروض فنية 8الشعبي وعروض فنية يتضمن المهرجان جوائز ألفضل 
84/5 

  ندوة بعنوان مذبحة الطنطورة في قاعة مركز شباب قدورة. 
   ندوة تحت عنوان بعد ثالث وستون عام من التهجير بحضور العديد من الفعاليات في

المدينة يليها احتفال تكريمي للمؤسسات التي شاركت بفعاليات بيرزيت هذا العام إلحياء 
 .ذكرى النكبة ثالث وستين

   مساء 4تنظيم أمسية تراثية ثقافية فنية في أريحا مسرح البلدية الساعة . 
84/5  

  ي مهرجان تراثي في جورة عمرة يتخلله فقرات فنية دبكة شعبية، زجالة ويرغول، أغان
 .تراثية

88/5 

   عقد ندوة في بلدة مسحة ماضي وحاضر وواقع النكبة الفلسطينية من قبل محافظة
 .سلفيت
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   متحف لمقتنيات النكبة وفيه تعرض وثائق ومعدات وأدوات تعود الى النكبة وتذكر بالقرى
المدمرة وتعرض خالله روايات تاريخيه شفوية من رجال ونساء عاصروا جراح النكبة 

 .المفتوح
   جمعية بيت جبرين الخيرية/ إحياء ذكرى النكبة في اذنا. 

88/5 

  إصدار كتاب من دائرة شؤون الالجئين. 
84/5 

   الساعة ( لنا الماضي والمستقبل)نشاط ينظمه مركز شباب قدورة مع مجموعة الكشافة
 . الخامسة مساء

85/5 

   تنفيذ مسرحية في دار المسنين في سلفيت بالتعاون مع الفريق المسرحي للقوى الوطنية في
 .مساء 4المنطقة الساعة 

   النكبة في عيون األطفال في مخيم عسكر -برنامج رسم لألطفال بعنوان. 
82/5 

   نشاط بمناسبة ذكرى عقد المجلس الوطني الفلسطيني األول في القدس وتبني الميثاق
 .مساء 4ني الفلسطيني وذلك في نادي بيت حنينا الساعة الوط

   مشارك في مسابقة قصة النكبة في نادي اذنا 84لقاء ألكثر من. 
 عرض مسرحية راجعين في قاعة البرادايس في طولكرم. 
 8448حزيران 

   8ندوة في كلية مجتمع رام اهلل بعنوان ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية الساعة 
 .عصرا

   حزيران في مدينة رام اهلل/5تنظيم مسيرة في ذكرى احتالل الضفة الغربية ـ حرب . 
  توزيع نشرة خاصة من اللجنة الوطنية بذكرى اجتياح االحتالل االسرائيلي للبنان. 
  مسيرة يوم الثالثاء في نابلس ذكرى حرب حزيران. 
   (.خدمات الوكالة)ن في المكتب التنفيذي لالجئين بعنوا 7/4عقد ورشة عمل بتاريخ 

 8448تموز 

  عقد ورشة عمل للمشاركين في المخيمات العودة الصيفية. 
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   (. مخيمات العودة الصيفية)اقامة عدة مخيمات 
  تنظيم مهرجان بذكرى يوم الشهيد الفلسطيني. 

 8448آب 

  مهرجان حق العودة الخامس. 
  بالتعاون مع اللجنة  حكايات وأمسيات رمضانية تتحدث عن القضية بكافة المحافظات

 .الوطنية العليا
  أمسيات رمضانية مع التمسك بالعودة. 
  المشاركة في مخيم عائدون في لبنان. 

 8448أيلول 

   حكايات وأمسيات رمضانية تتحدث عن القضية بكافة المحافظات بالتعاون مع اللجنة
 .الوطنية العليا

  لها عدة فقراتأمسية وطنية متنوعة بمناسبة مذبحة تل الزعتر يتخل. 
 احياء ذكرى مذبحة صبرا وشاتيال . 

 8448تشرين أول 

  احياء ذكرى مذبحة قرية الدوايمة. 
 احياء ذكرى مذبحة قرية كفر قاسم. 

  8448تشرين ثاني 

  إصدار نشرات عن وعد بلفور المشئوم وتداعيات هذا الوعد. 
  عقد عدة ندوات في الجامعات والمعاهد والمدارس عن وعد بلفور المشئوم. 
   اقامة مهرجان بذكرى استشهاد الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات المدافع عن الثوابت

 .وحق العودة
  مهرجان بمناسبة االستقالل والتمسك بحق العودة. 
  424شعب الفلسطيني وقرار اقامة عدة مهرجانات وندوات بمناسبة يوم التضامن مع ال 

 . 1948القاضي بتقسيم فلسطين عام 
 8448كانون أول 

  عقد ورشة عمل بمناسبة تأسيس وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
 . وتكليفها بتقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم
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  494تمسك بالحقوق الوطنية بمناسبة إصدار قرار اقامة مهرجان يؤكد على العودة وال 
 .القاضي بعودة الالجئين الفلسطينيين الى بيوتهم التي هجروا منها

   في قاعة اللجنة الشعبية في مخيم قدورة 494محاضرة بعنوان كيفية تطبيق القرار. 
   494ورشة عمل في دائرة شؤون الالجئين في رام اهلل آليات تطبيق القرار. 
   494ورشة عمل في دائرة شؤون الالجئين في رام اهلل آليات تطبيق القرار. 

 

رادة شعب  العودة حق وا 

 حرية الوطن من حرية أسراه

  ثانية  44ظهرًا لمدة  48نوجه نداء خاص بالتقيد بالوقوف التام عند إطالق الصافرة الساعة
 .محافظات الوطنعدد سنوات الهجرة والمشاركة في الفعاليات المقامة في كافة 

 
  نرجو من المؤسسات الخاصة السماح للموظفين للمشاركة بهذا الواجب الوطني في هذه

 .المناسبة العظيمة
 

  على أي جهة ستقوم بفعالية خاصة بالذكرى إرسال برنامج الفعالية يتضمن الزمان والمكان
إلدراجها في البرنامج العام للفعاليات  info@nakbah.orgعلى البريد اإللكتروني التالي 

وعلى صفحتنا  www.nakbah.orgولإلطالع على االنشطة والفعاليات نرجو زيارة موقعنا 
  www.facebook.com/nakbah.org:  في موقع التواصل االجتماعي الفي سبوك

 
  ليافطات فقطيرفع العلم الفلسطيني والعلم األسود وا  .....يرجى المشاركة باللباس األسود. 

 لالستفسار على غرفة عمليات إحياء الفعاليات 
 4599747747جوال                                                   
 4549448982وطنية                                                  
 488485448تلفاكس                                                  
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 نص كلمة الرئيس محمود عباس في الذكرى الرابعة والستين للنكبة

   
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 يا أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات
ُأخاطبكم اليوم بمناسبة ذكرى كانت البداية لمأساتنا المتواصلة منذ أربعة  وستين عامًا، واليوم يتوحد 

النكبة التي شردت  شعبنا وال زال يعاني من آثارها كل مواطن شعبنا بكل أطيافه إلحياء ذكرى 
 .ومواطنة فلسطينية، سواء تحت  االحتالل أو في مخيمات اللجوء والشتات

أرض بال 'ال مثيل لها في التاريخ الحديث للشعوب واألمم،  فتحت مقولة  4942إن نكبة شعبنا عام 
اسم فلسطين عن الخارطة، وأضحى اسم  وُشِطب ُتِلعنا من مدننا وقرانا،اق' شعب لشعب بال أرض

الفلسطيني مرادفًا لكلمة الجئ، وتم  التعامل مع قرارات األمم المتحدة بانتقائية، فما كان في صالحنا 
نسبيًا تم  تجاُهُله، وما كان في صالح إسرائيل تم تثبيته، فقرار التقسيم تم نسيانه من  قبل األمم 

يل عضوًا في الجمعية العامة، والتي نصت  على االلتزام بالتقسيم، وعلى المتحدة، وشروط قبول إسرائ
 .عودة الالجئين، لم يلتفت إليها أحد

لقد أدى الدعم غير المحدود إلسرائيل من قبل قوى دولية عظمى إلى قناعة  قادتها بأن إسرائيل فوق 
ون، بل وصل األمر إلى حد كبار السن سيموتون  والصغار سينس: القانون، وبأن مصير الفلسطينيين

 .التصريح بأنه ال وجود لشعب فلسطيني
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، ومعاناة  من بقوا على أرض 4942يتذكر جيُلنا، جيُل النكبة، السنوات األولى التي أعقبت عام 
وطنهم أو أصبحوا الجئين في وطنهم، أو الجئين خارج وطنهم،  فكلهم في المعاناة سواء؛ األخ 

بنها، ويكافحون من  أجل البقاء ولقمة العي ، ولكنهم لم ينسوا فلسطين يبحث عن أخيه، واألم عن اِ 
وال حقهم في فلسطين،  فالوطن في قلوبهم ووجدانهم، وكان ال بد للمعاناة أن تفجر ثورة انطلق بها  

، 4945شباب مستعدون للتضحية بالغالي والرخيص من أجل الوطن، فكانت فتح واالنطالقة  عام 
 تحرير الفلسطينية بدايًة لصفحة جديدة في تاريخ  شعبنا وتاريخ المنطقة،وكانت منظمة ال

قامة  ن بأشكال مختلفة لتحقيق ثوابتنا الوطنية  في إنهاء االحتالل وا  بدأنا نضااًل ال زال متواصاًل، وا 
 ، كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف،4947دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران العام  

، وبموجب المبادرة العربية 494وحق الجئينا في العودة إلى  وطنهم حسب قرار األمم المتحدة رقم 
 .للسالم

إننا نناضل في سبيل تحقيق هذه األهداف على جبهات متعددة وبوسائل مختلفة،  واضعين نصب 
من معنا، يعود إلى أعيننا وفي وجداننا بأن الفضل األول في تزايد االعتراف الدولي  بحقوقنا، والتضا

 .عدالة قضيتنا، وتضحيات شهدائنا األبرار،  ومعاناة وصمود أسرانا
انطلقت هذه الثورة بقيادة شهيدنا وقائدنا الرئيس الخالد األخ أبو عمار  الذي نسترجع باستمرار ميثره 

محاربًا ال  بكل إكبار وافتخار، حيث عا  واستشهد مسكونًا  بحلم الهوية والحرية واالستقالل، فكان
تلين له قناة، كما كان  أيضًا مفاوضًا صلبًا ومدافعًا عنيدًا عن الحق الفلسطيني، فلروحه وألرواح كل  

 .شهدائنا الطاهرة وعدنا وعهدنا بمواصلة المسيرة
اليوم ال توجد أمامنا قضية ملحة وال هم أكبر من موضوع أسرانا الذين خاضوا  إضرابًا مفتوحًا عن 

أه بعضهم منذ شهرين ونصف، وأعلن ا الف منهم  اإلضراب عن الطعام منذ يوم السابع الطعام، بد
عشر من نيسان، مطالبين بحقوق مشروعة لهم  حسب القانون الدولي الذي تنتهكه السلطات 
اإلسرائيلية بممارستها العزل  االنفرادي، ومنع الزيارات، واالعتقال اإلداري، وسلسلة طويلة من 

إن هذه السياسة المخالفة للقانون الدولي اإلنساني  مورست . المشينة وغير اإلنسانيةالتصرفات  
وتمارس طيلة سنوات االحتالل بحق عشرات ا الف ممن دخلوا السجون  وبعضهم بقي اثني عشر 

 .عامًا في العزل االنفرادي
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مناضلون من أجل الحرية، آن األوان ألن تدرك الحكومة اإلسرائيلية بأن هؤالء األخوات واإلخوة هم  
ومعركة أسرانا اليوم هي معركتنا جميعًا، وكنا وال  زلنا نضع قضية أسرانا في سلم أولوياتنا، وهدفنا 

نهاء معاناتهم ومعاناة أهلهم  .األساس هو اإلفراج عنهم  جميعا، وا 
نحياز باإلعداد أما على المستوى الدولي فقد بدأنا مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في حركة عدم  اال

لنقل موضوع األسرى إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة،  بعد أن طرح هذا الموضوع على اللجنة 
الدولية لحقوق اإلنسان، وفي حال عدم  استجابة الحكومة اإلسرائيلية للمطالب العادلة ألسرانا، فمننا 

ة الجنائية الدولية،  وأحذر من سنبحث في  ا ليات التي تمكننا من تقديم هذا الملف إلى المحكم
 .تعرض حياة أي أسير للخطر

فتحيًة إلى أسرانا البواسل، والعهد هو العهد بأن تبقى قضيتهم على رأس جدول  اهتمامنا، حتى ينعموا 
بالحرية بين أهلهم وشعبهم، لنبني معًا إن شاء اهلل  دولتنا المستقلة الحرة التي من أجلها سقط الشهداء 

 .سرىوعانى األ
 أيتها األخوات، أيها اإلخوة

نعلم وتعلمون المصاعب والمشاق التي نواجهها من قبل طامع في أرضنا، منكر  لحقوقنا، متغطرس 
بقوته، يحظى بكل أشكال الدعم والرعاية، ال يحترم القانون  الدولي ويتنكر لالتفاقات الثنائية، ولكننا 

تلين له قناة، الشعب الذي هزم الهزيمة، الشعب الذي نحن أبناء الشعب الذي ال يعرف  اليأس، وال 
تعترف اليوم  بحقوقه الوطنية وبدولته، األغلبية الساحقة من دول العالم األعضاء في  الجمعية العامة 

 .لألمم المتحدة
إن الواجب يقتضي بهذه المناسبة التي تمس مصيرنا الوطني الجماعي، ومصيَر كل  مواطن 

 .أيضًا، أن نتصارح ونتكاشف حول وضعنا والرؤية نحو  المستقبلفلسطيني بشكل شخصي 
عادة الُلحمة  لى  األبد، وا  فعلى الصعيد الداخلي ال بد من طي صفحة االنقسام السوداء بكل آالمها وا 
لوحدة الوطن والشعب، وذلك تأسيسًا على ما اتفق عليه  في القاهرة والدوحة بشأن تشكيل حكومة من 

َقبلُت أن أكون  رئيسًا لها لفترة انتقالية، تبدأ أواًل بتمكين لجنة االنتخابات المركزية شخصيات مستقلة، 
من  العمل وتسجيل أسماء الناخبين وتجديد سجلهم في قطاع غزة، على أن تشرف  الحكومة على 

 .إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وتعيد البناء في قطاع  غزة
في قطاع ' حماس'ه في الدوحة عارضته وأعاقت تنفيذه قيادات من حركة  ولألسف، فمن ما اتفق علي

غزة تحت ذرائع وحجج واهية، مغلبة المصالح الفئوية الضيقة  على المصلحة الوطنية العليا، 

41 
 

مستخدمة كلمة المقاومة، وكأنها نقطة الخالف  فلسطينيًا، وهنا أود التذكير بأن مقاومة االحتالل 
أداوته  ووسائله مختلفة، تحددها في كل مرحلة المصلحة الوطنية العليا، فنحن  مفهوم شامل وواسع،

كنا  المبادرين إلى المقاومة المسلحة طيلة سنوات طويلة، وبفضلها أنجزنا االعتراف  بحقوقنا، وبأن 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب  الفلسطيني، بعد أن كانت المنظمة 

سرائيل وغيرها منظمة إرهابيةلس  .نوات طويلة تعتبر من قبل الواليات  المتحدة وا 
، 4998وبموجب هذا االعتراف تم التوصل إلى اتفاق أوسلو، والمعروف باسم إعالن  المبادئ عام 

والذي أرسى وأقام ألول مرة في تاريخ شعبنا سلطة وطنية  على األرض، حققت إنجازات يجب أال 
رغم كل الممارسات اإلسرائيلية  المعروفة، إذ عاد إلى أرض فلسطين أكثر من أربعمائة ُيستهان بها 

ألف مواطن فلسطيني،  وتوقفت سياسة اإلبعاد والتهجير الجماعي التي كانت تمارسها إسرائيل، بطرد  
ستطعنا مواطنينا إلى دول الجوار، وبالرغم من حاالت معينة أعلنا ونعلن رفضنا لها  معارضتنا، كما ا

بناء مؤسسات وطنية عديدة من جامعات ومستشفيات ووسائل  إعالم، بل ومدن جديدة، وهذا كله ال 
يغير حقيقة أن إسرائيل تواصل حصارها  الظالم لقطاع غزة، وتواصل االستيطان في القدس والضفة 

مة الشعبية السلمية  الغربية، وهو ما يقتضي  منا مواصلة مقاومتنا، أما األساليب فهي متعددة، كالمقاو 
ضد االحتالل واالستيطان والجدار، التي يشارك فيها متضامنون أجانب ودعاة  سالم إسرائيليون 
يتعرضون معنا لالعتداء من قبل قوات جي  االحتالل، إضافة  إلى مقاطعة منتجات المستوطنات 

مقامة في المستوطنات، فهذه داخل الوطن وفي الخارج، ومقاطعة المؤسسات  األكاديمية اإلسرائيلية ال
مقاومة يشارك فيها  ا الف من األكاديميين والمثقفين والمواطنين العاديين األوروبيين  واإلسرائيليين، 

 .باإلضافة إلى الفلسطينيين
ومن أشكال المقاومة أيضًا، تمسكنا بالشرعية الدولية ومصداقية خطابنا الذي  كسبنا عبره تأييد 

إلى اتهامي شخصيًا من قبل مسؤولين  إسرائيليين بشن حرب إرهابية دبلوماسية  العالم، والذي أدى
 .قانونية، وبأنني أريد عزل إسرائيل  ونزع الشرعية عنها

أما جبهة المقاومة األهم، فهي ثبات وصمود وتمترس اإلنسان الفلسطيني على أرضه، بتوفير األمن 
 .والعي  الكريم له

الحكومة الحالية يهدف إلى تمكينها من تأدية  مهامها بكفاءة، وهذا ال  إن التعديل الذي نجريه على
يتعارض مع ما اتُِفق عليه، وال ُيعيق المصالحة،  فهذه الحكومة ستستمر إلى حين تشكيل الحكومة 
التي اتفق عليها في القاهرة  والدوحة، فعلينا إنجاز ما هو ممكن اليوم للوصول إلى ما هو مطلوب 
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الحكومة ليست عقبة في وجه المصالحة، كما أن إجراء االنتخابات التي جرت  مؤخرًا   غدًا، فهذه
نما هي جزء من  لمجالس الطلبة في جامعاتنا ولعدد كبير من النقابات، ليست نقيضًا  للمصالحة، وا 

وهذه نهجنا الديمقراطي الذي يجب أن نحافظ عليه، وقد  آن األوان إلجراء االنتخابات البلدية أيضًا، 
 .ستجري قريبا جدا، والتي  نأمل أن تجري في شطري الوطن

نما اعتبارات أخرى،  آمل تجاوزها  إن ما يعيق إنجاز المصالحة ليس الحرص على المقاومة، وا 
بأسرع وقت ممكن، وسأواصل بذل كل الجهود من أجل هذا الهدف  السامي، فمنجاز المصالحة أمنية 

 .فهل من مستجيب؟؟.  .نية أسرانالكل الشعب وفي الطليعة منهم أم
 أيتها األخوات واإلخوة
 يا أبناء شعبنا العظيم

إن إدراكنا لمسؤولياتنا وواجباتنا وحرصنا على األمانة التي حملتمونا  إياها، في قيادة شعبنا ومعالجة 
بدون قضاياه المتشعبة والمتعددة، يحتم علينا أن  نحدد أولوياتنا، وأن نحسن إدارة هذا الصراع 
 .مزايدات أو شعارات جوفاء،  مع تمسك، ال يلين، بثوابتنا، وبعزيمة ال تنكسر مهما كانت الصعاب

كيف نحمي القدس من مخاطر التهويد؟ فاالستيطان داخل المدينة وحولها يسير  بوتائر لم تحدث منذ 
ولى القبلتين وثاني عقود، وهدم البيوت وتشريد أصحابها ممارسة يومية،  والمسجد األقصى المبارك، أ

المسجدين وثالث الحرمين  الشريفين هو هدف ثابت ألطماع االحتالل والمتطرفين، ومنع المؤمنين 
مسلمين  ومسيحيين من دخول المدينة للصالة، وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين  إلجبارهم 

 .على الهجرة، كل هذا سياسة ال تسمية لها سوى التطهير العرقي
ذا الخطر ال تكفي األقوال، بل نريد أفعااًل، تدعم صمود أهلنا  المقدسيين األبطال المرابطين أمام ه

دفاعًا عن األقصى وكنيسة القيامة، بتنفيذ  أشقائنا لتعهداتهم المالية التي أقرت على مستوى القمة، 
من األشقاء  للمدينة  أكبَر عدٍد ممكن’ واالستثمار في  مشاريع تحقق تنمية اقتصادية مستدامة، وزيارة
 .تضامنًا مع أهلها وليس تطبيعًا مع العدو، كما يزعم البعض

لى  فمذا كانت الحكومة اإلسرائيلية تمنع المتضامنين األجانب من المجيء إلى  األرض الفلسطينية وا 
القدس، وتطردهم بالقوة أو تحتجزهم في المطارات، فهل  يتوافق معها أصحاب األصوات الذين 

 ن المجيء إلى القدس وزيارتها والصالة  في المسجد األقصى؟يحرمو 
إنني أناشد القادة والمواطنين العرب والمسلمين والمسيحيين، وكل أصحاب  الضمائر الحية، وكل 
الحريصين على بقاء بوابة السالم مفتوحة، بأن يحموا  القدس من التهويد، وأن يثّبتوا صمود أهلها 
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الزيت  كما طالب الرسول عليه الصالة والسالم، أما نحن، فمننا رغم األزمة بالزيت أو بغير الزيت، ب
المالية،  وتعبيرًا عن التضامن ودعم صمود القدس والمقدسيين، فمننا قررنا التبرع لهم  بيوم عمل من 
قبل كل العاملين والموظفين في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية  والسلطة الوطنية الفلسطينية، 

تى في القطاع الخاص، وثقتي تامة بأن  األخوات واإلخوة كافة يوافقون بطيب خاطر على تأدية وح
 .هذا الواجب الوطني

إن القدس هي بوابة ومفتاح السالم، والعبث بالمدينة المقدسة من قبل  االحتالل هو إذكاء لنيران 
وبكل حجر في القدس، ولن  التوتر والحروب في المنطقة والعالم، فنحن متمسكون  بكل ذرة تراب،

 .يكون هناك أي اتفاق سالم ال يتضمن  إنهاء االحتالل اإلسرائيلي للقدس عاصمة دولتنا الفلسطينية
إننا نقدر المواقف اإليجابية التي عبرت عنها دول االتحاد األوروبي بشأن  الممارسات اإلسرائيلية في 

عاصمة إلسرائيل، وهذا التفهم الدولي هو جزء   القدس، كما نقدر رفض دول العالم لالعتراف بالقدس
من قناعة المجتمع الدولي بأن  الحكومة اإلسرائيلية تتحمل مسؤولية انسداد أفق عملية السالم، 

، ألن المفاوضات  4947برفضها الوقف  الشامل للنشاطات االستيطانية والتفاوض على أساس حدود 
ومن العبث التفاوض على الحدود في  حين يعمل ال جدوى منها في ظل استمرار االستيطان، 

االحتالل على رسم وفرض الحدود التي تلبي أهدافه التوسعية، وعبر  طرح فكرة الدولة ذات الحدود 
 .المؤقتة التي رفضناها ونؤكد مجددًا على رفضها

من  إننا من حيث المبدأ مع المفاوضات المستندة إلى مرجعيات وأهداف واضحة، وكل  ما نجريه
اتصاالت ومن رسائل متبادلة الغاية األساسية منها هي الوصول إلى  نقطة سنعرف عندها ويعرف 
قامة دولتنا، علمًا بأن البديل الذي يتسع  العالم أيضًا، إن كانت إسرائيل تقبل بمنهاء  احتاللها وا 

 .الحديث عنه هذه األيام  هو دولة ثنائية القومية، وهذا ما نرفضه أيضا
 ت واإلخوة األعزاءاألخوا

ال يوجد في العالم بأسره من ينكر وجود شعبنا، وال حقه في دولته المستقلة  على أرضه، وهذا إنجاز 
تاريخي عظيم بحد ذاته، مكننا من الحصول على العضوية  الكاملة في عدة مؤسسات دولية، بينها 

لعضوية الكاملة في األمم ، وكان  باإلمكان الحصول على ا'اليونسكو'منظمة دولية هامة مثل 
المتحدة لوال الضغوط التي  مورست على عدد من الدول األعضاء في مجلس األمن، ولكن مساعينا 
ستتواصل  للحصول على حقنا المشروع، سواء كدولة كاملة العضوية أو كدولة غير عضو في  

 .األمم المتحدة
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الواليات المتحدة،  إذ رغم عالقاتها المميزة ويهمني هنا، أن أقولها بصراحة، إننا ال نريد صداما مع 
والخاصة والمنحازة إلسرائيل، فقد قامت بتقديم دعم  هام ومقدر للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية 
الفلسطينية، وندرك جيدًا أهمية  ومحورية الدور األميركي في أية عملية سالم جادة، وما نسعى إليه 

ر األمريكي أكثر توازنًا لتكون الوساطة نزيهة، وحتى ال  تبقى ونعمل من  أجله هو أن يكون الدو 
الواليات المتحدة متهمة باالنحياز وباعتماد المعايير المزدوجة في  تطبيق القرارات الدولية عندما 

 .يتعلق األمر بمسرائيل وانتهاكاتها للقانون  الدولي
  يا أبناء شعبنا. .أيتها األخوات، أيها اإلخوة

جزء من الوطن العربي، ونحن باعتزاز ننتمي إلى هذه األمة العربية  العظيمة التي  إن فلسطين
انطلق منها اإليمان والتوحيد، فهي أرض األنبياء والرسل، وهي  مهد الحضارات، وهي صلة الوصل 

 .ما بين الشرق والغرب، إنها أمة حية تشهد اليوم  ربيعًا متجددا
العربية ما تتوخاه من ديمقراطية وعدالة،  وأن يجلب هذا الربيع نتابع بأمل كبير أن تحقق الشعوب 

 .العربي معه المزيد من التضامن والتكافل والتكامل دون  إراقة الدماء وتدمير البالد
إننا شديدو الحرص أمام ما جرى ويجري في عدد من الدول العربية على التمسك  بشعار رفعناه منذ 

 .هو عدم التدخل في الشؤون  الداخلية للدول العربية، و 4945ما قبل االنطالقة عام 
إننا لن نكرر أخطاًء حدثت عن قصد أو غير قصد في الماضي، فنحن مع الشعوب  العربية فيما 
تقرره، وال نتنكر لمن ساعدنا ووقف إلى جانبنا، واتبعنا هذا  النهج تجاه األحداث في مصر، وتونس، 

 .ا يجري  اليوم في سورياوليبيا، واليمن، وهو نهجنا تجاه م
لم نتردد سابقًا، ولن نتردد اليوم، في إبداء النصيحة األخوية بضرورة إنقاذ  البالد والحفاظ على أرواح 
المواطنين وتشجيع الحوار، دون االصطفاف إلى جانب  أي طرف، ونقول ألبناء شعبنا الفلسطيني 

الصراعات الداخلية، واعزلوا وأبعدوا من يريد  في الدول العربية الشقيقة، احذروا  من االنزالق إلى
 .توريطكم،  ولتكن المخيمات واحات أمن ومصدر عون ومساعدة حيثما استطعتم ذلك

لقد أثبتت السياسة الحكيمة التي اتبعناها صوابيتها، فلم تتأثر عالقاتنا مع  الدول العربية التي شهدت 
ن،  قواًل وفعاًل، هي القضية المركزية لألمة العربية ربيعًا، وأثبتت الشعوب العربية أن قضية فلسطي

 .مهما تغيرت األنظمة

44 
 

هذا هو الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد  لشعبنا الفلسطيني، 
ونحن نقدر لألشقاء العرب كل ما قدموه ويقدمونه من دعم  لنا، ال نتدخل في شؤونهم الداخلية ولكننا 

 .ص على التشاور والتنسيق معهمنحر 
 أيتها األخوات واإلخوة،،

تولي مؤسسات منظمة التحرير اهتماما بالغا، بقضايا إخواننا الالجئين  والمهجرين والمغتربين 
الفلسطينيين في مختلف الساحات، ونبذل أقصى الجهود  للمساعدة وتخفيف آالم الغربة عن الوطن، 

يون  الجئ فلسطيني، يمنعون من العمل في عشرات المهن، ففي لبنان حيث يعي  نحو نصف مل
تحت ذريعة رفض التوطين،  وسبق أن دفعوا أثمانًا غالية أثناء تواجد القيادة الفلسطينية في لبنان،  

، وما تعرضوا له من مجازر في تل الزعتر وصبرا وشاتيال،  قمنا بمطالق 4928وبعد الخروج عام 
، فأنشأنا صندوق الطالب الفلسطيني،  وقد بلغ عدد المستفيدين من عدد من المشاريع لمساعدتهم

طلبة السنتين األولى والثانية نحو ألف وخمسمائة  طالب وطالبة، ومشروعا آخر، هو مشروع 
صندوق التكافل األسري، كما أطلقنا خالل  الفترة الماضية مشروعا جديدا يوفر فرص العمل بتقديم 

 .قروض ميسرة
الصحي، يدير الهالل األحمر الفلسطيني عددًا من المستشفيات  والعيادات ألبناء وعلى الصعيد 

شعبنا في لبنان، كما يدير الهالل األحمر أيضًا عددًا من  المستشفيات والعيادات ألبناء شعبنا 
 .الالجئين في سوريا، وفي القاهرة هناك  مستشفى فلسطيني يقدم الخدمات ألبناء شعبنا

إخواننا الالجئين الفلسطينيين في العراق، وما تعرضوا له في  السنوات الماضية، فمننا نتابع وأما بشأن 
باهتمام قضايا من توزعوا منهم على عدد من دول  العالم، من خالل سفاراتنا، أو عبر اتصاالت 

ين ال زالوا مباشرة مع هذه الدول، وقد بحثنا  مع األخوة القادة العراقيين مباشرة أوضاع إخواننا الذ
 .يعيشون  في العراق

، يعيشون في وضع  خاص جدًا، 4942وفي مصر الشقيقة، حيث يوجد عدد من إخواننا الجئي عام 
،  ويمارسون أعمااًل بسيطة، (األونروا)وال تشملهم حتى خدمات ورعاية وكالة غوث الالجئين 

دوق مساعدة الطلبة في لبنان والتحصيل العلمي ألبنائهم محدود جدًا، لذلك قررنا  أن يشمل صن
طلبتنا من أبناء الالجئين في مصر،  كما أننا بصدد البدء في تنفيذ برنامج إقراض للمشاريع الصغيرة 

 .لهم
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إن منظمة التحرير الفلسطينية مع تمسكها بحق عودة الالجئين كحق مقدس، فمنها  تقوم أيضًا برعاية 
ن تواجدهم  كافة، كما تولي مؤسسات المنظمة اهتمامها ومتابعة ومساعدة إخواننا الالجئين في أماك

ورعايتها إلخواننا وأخواتنا  المغتربين والمهاجرين الفلسطينيين، وبعضهم من أبناء الجيل الثالث أو 
الرابع  أو الخامس في األمريكيتين، وللجاليات الفلسطينية الحديثة العهد في أوروبا  ودول غربية 

 .طينية في الدول العربية الشقيقة وخاصة في  دول الخليجأخرى، والجاليات الفلس
إننا نعمل كل ما بوسعنا لتنظيم هذه الجاليات وتوحيدها حول الهدف الوطني،  فدورها األساسي هو 
التعريف بقضيتنا وكسب األصدقاء والمتضامنين في بالد  اغترابهم، وقيامهم بزيارة الوطن واالستثمار 

من  النسيج الوطني الفلسطيني، ولهم ممثلون في مجالسنا الوطنية،  فيه، فهم جزء ال يتجزأ
  .وسيشاركون في  االنتخابات القادمة الختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني
 .فتحيًة لكم أيها اإلخوة الالجئون والمغتربون من أرض وطنكم ووطن آبائكم وأجدادكم

 الفلسطينيون في كل مكان،،أيها . .أيتها األخوات واإلخوة
علينا في الذكرى الرابعة والستين للنكبة أن نستخلص دروسًا وِعبرًا من  النكبة التي لحقت بشعبنا، 
وأول هذه الدروس أهمية الوحدة، وتغليب مصلحة  الوطن على المصالح الضيقة والفئوية، وثاني هذه 

ه الدروس أن نحسن الدفاع عن قضيتنا وحقوقنا، الدروس أن تكون أفعالنا أكثر  من أقوالنا، وثالث هذ
 .ورابع  الدروس أن القوة بحاجة إلى مثابرة وعمل متواصل

إننا على ثقة تامة بأن التاريخ لن يعود أبدًا إلى الوراء، واالحتالل  اإلسرائيلي مهما بالغ في عدوانه 
يل هي تحقيق السالم، وال وجبروته فهو إلى زوال، ومصلحة شعوب  المنطقة، بما فيها شعب إسرائ

سالم دون االعتراف  بدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، أما االستيطان فلن يجلب السالم  
 .لإلسرائيليين، وبدون السالم ستبقى إسرائيل جزيرة معزولة وسط محيط ُمعاٍد  لها

حبيب،  وأتطلع إلى غد قريب إنني أتوجه في هذا اليوم بالتحية ألبناء شعبنا الصامد في قطاع غزه ال
 .جدا ينهي االنقسام ويعيد الوحدة، ويتصافح ويتعانق األخ  مع أخيه

في ذكرى النكبة يؤكد شعبنا تمسكه بحقوقه الوطنية مختزنًا في ذاكرته أسماء  مدنه وقراه مهما 
ًا، ورغم كل ما تغيرت، وفي ذكرى النكبة، نرسل للعالم أجمع رسالة مؤداها  أننا بعد أربعة وستين عام

ارتكب بحقنا من جرائم، ومن مشاريع  تهجير وتوطين، فمننا على هذه األرض باقون، كالسنديان 
 ...باقون، كأشجار زيتوننا  باقون
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تحية إلى الذين صنعوا تاريخا جديدا لشعبنا، إلى من قادونا من النكبة إلى  الثورة إلى الدولة، إلى 
ليعة مفجر وقائد  ثورتنا األخ القائد التاريخي أبو عمار، وكل رفاقه أرواح شهدائنا األبرار، وفي الط

لى أسرانا البواسل في معركتهم ضد السجن والسجان خوانه قادة وكوادر،  وا   .وا 
 عشتم وعاشت فلسطين

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 ! أنا... ابنة المخيم 
 هال الزهيري 

 عندما تمطر،
 أشعر بالبرد ينخر عظام أبي

 في بيتهم المتهالك" الزينكو"وهو يذكر الزخات تضرب سقف 
 ...في احدى المخيمات... هناك

 !؟...ما الذي يغريني بالضبط في المخيم
 !...أنا لم اسكنه قط

 ولم أستعد المتحان الثانوية العامة على ضوء الشارع،
 !..ألن الكهرباء لم تعترف بوجود بيتنا

  ..ولم يمت رفيقي امام عيني تماما ختبئ في زقاقه ذات ايلول،ولم أ
 ...حدادًا على جمال عبد الناصر ولم أر اعالمًا سوداء، على رؤوس العلب المتراصة،

 ..ناصر مات: لكني أرى اليتم في صوت أبي كّلما قالها
 !دائما ..ودمعٌة تسيل في خطوط وجهه، كأنها تنتظر هذه اللحظة 

  "تيتمنا...ناصر يا بنتي تيتمنا بعد "
 !..ليشتهيه" الفجل"ولم أشعر بوخزة في روحي ،ألن والدي لم يجد سوى 

 -"هأل صار معنا فلوس..فجل يابا؟ اطلب واتمنى-"
  ...مات جدي دون امنية، وعا  أبي مع حسرته

  كلما زرنا جدتي التي لم أنجح يومًا في إخفائها ، لكني أذكُر جيدًا دهشتي ،
 !أن ُاطلَّ برأسي من الشباك، ألجد نفسي في بيت الجيران كان يكفي
 ما سُر ترتيب البيوت بهذا الشكل؟: وأتساءل

 !؟...أيحبون بعضهم حدَّ التراص هكذا
 الخصوصية تكمن في العام فقط ،.. وعندما كبرت فهمت

 ! يكفي أن يلتحق شاب بالجامعة، لترى القلوب، كل القلوب، خضراء
 "العمِر بعمرحلٌم تأخَر عن "

 ،"عمان الغربية"اترك بيتنا الواسع في  أن أرجع طفلًة، تعدُّ تسع سنواٍت من العمر،
 وأنتقل إلى العي  مع جدتي في المخيم

 وأفهم بالضرورة هوس أبي بالتدفئة المركزية، عند انتقالنا الى أي بيت جديد
صراره أن يرانا نرتدي   ..رأى الثلوج تتساقطداخل البيت، كلما  ،" بلوزة بنصف كم"وا 

  !كأنه يهزم برده بدفئنا
49 

 

 ..وتؤجل وجعها لحياة اخرى ،"الخزانة"أن أراقبها وهي ترتب الحزن داخل 
 ..وأشاركها إعداد الحب فطورا لها وللعائلة والجيران

 !؟..أيُّ امرأة هذي وأي معجزة
 ..تتصرف وكأنها كل المجتمع، بتلقائية طفل، وعنفوان محارب

 قن كلَّ االدوار،هي وحدها تت
 !دون تعليم، أو تعليمات من مؤسسات حقوق المرأة..هكذا

 وفي كل مرة أزور معها البيوت جميعا، كنت سأتجول معها في كل زقاق مئة مرة يوميا،
 !...التي دخلت المخيم، وصدفة كانت أمي" األكابر"عن تلك السيدة  وأثرثر مع الجارات،

 !،ال لشئ ولكن ألحب نفسي أكثركنت سأنعجن في تفاصيله ذّرة ذّرة
 :فللمخيم صوت إن أنت انصّت يبوح

 في جبين جّدةٍ 
 في تبغ ثائرٍ 

 في زهرِة طفٍل يفوح
 أنت اللغز والحل أنت

 أنت الكرم العتيق
 الغيم الثقيل أنت وأنت الحصاد

 المسافة بين ضفتين أنت وأنت الطريق
 الداء والدواء أنت وأنت الجروح

 ...انصّت يبوحللمخيم صوت إن أنت 
 .!"مخيم المحطة"ليست صدفة أن اسمه : أفكر ا ن
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 46في ذكرى النكبة الـ 
 2محمود العالول

في ذكرى النكبة يسعى اإلنسان الفلسطيني في إحيائها إلى الوقوف بكبريائه على إطالالت التاريخ 
عن ستين عامًا، أستهدف الحديث ليستذكر قيمته اإلنسانية الحية، فبهذا الوقت وقبل مايزيد 

قتالع  الفلسطيني بمجتمعه الحضاري ووجوده اإلنساني وأرضه السيدة في محاولة لمحو هويته وا 
المكان من صاحبها وساكنها ونبضها وروحها اإلنسان الفلسطيني، غير أن هذه األرض المرتبطة 

المنير بسماء الكون  بمستودع الحضارات، والتي أجاد اإلنسان الفلسطيني فيها رسم صورة الشرق
وأرضه بنور الديانات السماوية الثالث، رفضت اإلنسالخ عن روحها وأصرت على الوقوف بوجه 

 .اإلغتصاب، متجذرة بحجم مايحمله إنسانها من قيمة إرتباط روحي معها
 وفي هذه الوقفة نطرق باب العدالة، بأن التهجير والقتل والمجازر والخذالن ومحاوالت سلب األماكن
أسماءها ومحاوالت سلخ األرض عن روحها اإلنسان الفلسطيني لم ولن تنجح بل شواهد المجازر 
واإلرهاب المتواصل بما يعتليه من قتل وتخريب وتقطيع للشجر وعزل لإلنسان والسلب المتواصل 

رض لألرض، لهو الداللة الطبيعية القطعية بأنا هنا كنا وباقون وسنبقى رغم ا لم المشرع وأن األ
نسانها مرتبطان وباقيان في سيرهما الدائري لتبقى الصورة الناتجة إحتضان األرض إلنسانهاوتجذره  وا 

 .بعروق شجرها وينابيع وديانها وتاريخ كل أفراد وأسماء أبنائها شهداء وأحياء الجئين وصامدين
العودة آتية حق وفي كل عام نحيي به هذه الذكرى نغذي ذاكرتنا ونحملها بوعينا الجمعي، بأن 
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ل في وعي لكن بكل ما جرى بها وعليها وبمنسانها ساكنها وصاحبها األصيل، ومازالت تحم
الفلسطينين جياًل بعد جيل ويومًا بعد يوم حنين اللقاء الطبيعي، مابين غارس زيتونها وصبارها ولوزها 

 .وبرتقالها اليافوي واألرض سيدة الجرح األعلى واألكبر
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م تقف عند زمانها أو بيئة وقوعها، بل استمرت وتعددت أشكالها وتوسعت والنكبة الحدث والواقعة ل
دائرة ضحاياها، فال تكاد تمر بعض سنوات إال ويصر اإلحتالل أن يعيدها واقعًا إجرامي يمتد على 
كل مزايا تاريخ شعبنا، فمجزرة نحالين والحرم اإلبراهيمي وغيرها الكثير من المجازر وآخرها معركة 

البطولة في مخيم جنين وكذلك الجرائم التي مازالت ترتكب حتي يومنا هذا بحق الشجر اإلنتصار و 
واألرض والتي يمثلها يوميًا الجراد اإلستيطاني ونمله األسود عدو األرض والشجر واإلنسان، لهو 

 .التعبير الصريح عن شهوة اإلحتالل الدائمة بالمحو واإللغاء
هو حق العودة الذي ال بد من إخراجه من حدود الشعار إلى وذكرى النكبة مرتبط بوجهه ا خر، و 

مجال النضال من أجل تحقيقه، وحق العودة هو جزء من ثوابتنا األساسية المترابطة معًا وهي األرض 
زالة اإلستيطان وعودة الالجئين، إضافة لألسرى وحريتهم، والبد من رؤية واضحة  والقدس وتحريرهما وا 

ندرك أن حق العودة هنالك من يدعي إستحالة تطبيقه، وهؤالء نسألهم هل هذا في هذا المجال، ألننا 
 .العدو الُمحتل جاهز لتطبيق البنود األخرى

أننا ندرك أن حق العودة هو األكثر تعارضًا مع استراتيجية الحركة الصهيونية التي تسعى إلى دولة 
خالل وجود وصمود أهلنا خلف الخط يهودية نقية، رغم أن هذه اإلستراتيجية قد ضربت أساسًا من 

األخضر، نعم التمسك بالثوابت وحق العودة ال بد أن يكون بصالبة ودون أي هام  للمرونة، لكن 
لذلك متطلبات أساسية ال بد من تحقيقها أولها السعي الحثيث للوحدة الوطنية، التي غيابها يمثل 

مع أهمية إعادة اإلعتبار لوحدة الشعب الخطر األساس على مجمل القضية الفلسطينية، ومسيرتها 
الفلسطيني في كل مكان في الوطن والشتات، وكذلك من المهم إيقاف كل أشكال الصراع والتناحر 
الداخلي بمعادة اإلعتبار والتمسك بأن التناقض األساس هو مع اإلحتالل وأي تناقض آخر هو ثانوي 

عربي واإلنساني الذي البد أن ُيعاد بموقف أكثر ومن الضروري هنا إعادة اإلعتبار للعمق والوضع ال
وضوحًا ودعمًا للشعب الفلسطيني ربما يرى البعض إستحالة تحقيق ذلك، لكن على الجميع واألمة أن 
ُيجيب على سؤال الهوية واإلنتماء وأن التغيير وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يتم إال 

واإلرشاد والتمنيات، لكن أن نبقى دائمًا متفائلين مؤمنين بحتمية بتغيير ميزان القوى وليس بالنصح 
النصر واإلنتصار وُمدركين أن وجودنا واستمراره على هذه األرض وتمسكنا بها يشكل قلقًا دائمًا لهذا 

 .العدو الُمحتل في إطار صراعنا الدائم والطويل
وساحات فلسطين والعودة والنصر وسنبقى نغني الواقع وغدًا بأن لنا الشمس والقدس والنصر 

 .لموعدهما المؤكد فجٌر آت
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 حق العودة ال يسقط مع مرور الزمن
 3الدكتور حنا عيسى

العالم مما يجعل  تعتبر قضية الالجئين من أكثر القضايا العالمية مأساوية على مستوى الالجئين في
ة لالجئين الفلسطينيين يرتبط في العود منها القضية األبرز على المستوى العالمي على اعتبار أن حق

بل ,تنفيذه من دون عرقلة وال إبطاء وال تردد وال تجزئة  تقرير المصير الذي أصبح حقا عالميا يقضي
 .ا مرة في القانون الدولي تحول إلى احد القواعد

ديارهم في العودة إلى  يعتبر حق الالجئين الفلسطينيين" للذكر ال الحصر"لى ما ذكر أعاله والمثال ع
 :حق ثابت في القانون الدولي بموجب القرارين التاليين

للفلسطينيين حق  الذي يعتبر القرار المركزي الذي يكفل, 4942لسنة  494القرار رقم -1
الجمعية العامة لهيئة األمم  حيث إقرار إسرائيل بتطبيقه كان شرط لقبولها عضوا في...العودة
 .المتحدة

نما جاء ليؤكد..4947لسنة  887القرار رقم -2 على ضرورة  حيث هذا القرار لم يتضمن جديدا وا 
الذين وصفوا   1967ويؤكد على حق الجئين العام,التزام إسرائيل بقرارات األمم المتحدة 

بحقوق إنسانية واضحة وليس كأفراد  بالعودة إلى ديارهم كمجموعة بشرية تتمتع -بالنازحين 
 .ن تسويقهاإلسرائيليو  يطالبون الشمل كما يريدون

الديار يعتبر من  مع العلم بأنه استنادا لمعايير حقوق اإلنسان فان حق الالجئين في العودة إلى
خاضعة للمساومة وال التنازل والتي  وهي حقوق غير ،الحقوق األساسية لإلنسان غير القابلة للتصرف

على أن يمتلك ,مبرر  اضطر قسرا إلى مغادرتها ولسبب فهي تربط بينه وبين األرض التي ،ال تسقط
والجدير بالذكر أن مسالة التعويض التي نص عليها . .فور زوال السبب الحق في العودة إلى أرضه

العودة إلى  وال يجوز أن يلحظ التعويض بدون حق ،تأتي بعد الحق بالعودة وتستند إليه 194القرار
ني على مبدأ ثابت على اعتبار أن وب حق ثابت في القانون الدولي,وحق العودة التعويض هذا ,الديار 

وتعلم إسرائيل جيدا بأنه بات جليا .إرجاع الشيء إلى أصله التعويض حق قائم بذاته مبني على مبدأ
الن هذه األراضي هي ,يرفض قبول تعويض عن أرضه وحقه في العودة إليها  بان الشعب الفلسطيني

األزل وارتباطهم  وجودهم في فلسطين منذ وارث لألجيال أوال وألنه حق تاريخي ناتج عن ملك لشعب
 .ثابت من جهة أخرى وألنه حق شرعي لهم في ارض الوطن وألنه حق قانوني ،بالوطن
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عن الخسائر  وعلى ضوء ما ذكر أعاله فان حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم
غير قابل للتصرف  حق 4942التي لحقت بهم أصبح من وجهة نظر القانون الدولي منذ العام 

على اعتبار أن حق العودة مكفول  وقاعدة قانونية مستمدة من القانون الدولي المعترف بها عالميا
إذ تنص الفقرة الثانية من المادة ,4942اإلنسان لسنة  بمواد قانونية واردة في اإلعالن العالمي لحقوق

 وفي اليوم التالي..ده وفي العودة إلى بلدهبما في ذلك بل,مغادرة أي بلد  لكل فرد"على انه  48
الجمعية  من 494صدر القرار الشهير رقم  4942لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 

 .العودة و التعويض العامة لهيئة األمم المتحدة و الذي يقضي بحق الالجئين الفلسطينيين في
 العودة من الفلسطينيون فيها مهما طالت المدة التي حرم ،حق العودة ال يسقط مع مرور الزمن ،لذا
 .للتصرف غير قابل حق ألنه ديارهم، إلى
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 مصير االنروا مرتبط بحق عودة الالجئين الفلسطينيين 
 الدكتور حنا عيسى

وكالـة كما هو معلوم أولـت األمـم  المتحـدة مشـكلة الالجئـين الفلسـطينيين أهميـة قصـوى عنـدما أسسـت 
حيث عرفـت  االنـروا الالجـئ  الفلسـطيني بالشـخص الـذي كـان يقـيم فـي  4954سنة " االنروا "الغوث 

والذي فقد بيته ومورد رزقـه  نتيجـة حـرب  45/5/4942ولغاية  4/4/4944فلسطين خالل الفترة من 
الـــذين  ، وعليــه فـــان الالجئـــين الفلســـطينيين  الــذي يحـــق لهـــم تلقـــي المســاعدات مـــن االنـــروا هـــم4942

 .ينطبق عليهم  التعريف  المذكور أعاله  إضافة إلى أبنائهم
، عرفـت  الالجـئ  الفلسـطيني 4954لسـنة  848فالجمعية العامـة لهيئـة األمـم المتحـدة فـي قرارهـا رقـم 

بمفهــوم أوســع مــن تعريــف االنــروا  حيــث عرفتــه بأنــه الشــخص الــذي كــان قــد عــا  فــي فلســطين لمــدة  
والـذي فقـد بسـبب ذلـك بيتــه  4942نــدالع  النـزاع العربـي اإلسـرائيلي فـي ســنة سـنتين علـى األقـل قبـل ا
 .ووسائل كسب معيشته

ـــول الدائمـــة  ـــاغم وينســـجم مـــع إطـــار الحل ـــول الدائمـــة المطروحـــة لمجموعـــات الالجئـــين يتن فمطـــار الحل
 494قــم مــن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ر  44والتــي أقــرت فــي الفقــرة  ،لالجئــين الفلســطينيين

لالجئـين , فـي اقـرب وقـت ممكـن, تقـرر وجـوب السـماح بـالعودة." م44/48/4942الذي تـم تبنيـه فـي ,
ووجـوب دفــع تعويضـات عــن ممتلكــاتهم , الـراغبين فــي العـودة إلــى ديـارهم و العــي  بســالم مـع جيــرانهم

لواجـب عنـدما يكـون مـن ا ،الذين يقـررون عـدم العـودة  إلـى ديـارهم وعـن كـل مفقـود أو مصـاب بضـرر
وفقا لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر مـن قبـل الحكومـات أو ,

لــم يختلــق قــوانين جديــدة بــل قــام بالتأكيــد علــى المبــادئ    494علمــا بــان  القــرار. الســلطات  المســؤولة
نين المحليـة الملزمـة فـي وافترض حق العودة وتحريم التهجير  الجماعي وجود القـوا,القانونية الموجودة 

نمــا حــدد أيضــا المواقــع  ،عظيمــا ألنــه لــم يقــر بحــق العــودة  فحســب 494وكــان القــرار ,4942العــام  وا 
وتعبـــر هـــذه  اللغـــة  (.مثــل عـــودتهم إلـــى منـــازلهم )الدقيقــة التـــي تنـــدرج تحـــت ألويتهـــا  عـــودة الالجئـــين 
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أكدت على حق الالجئين , 494ما ذكر أعاله فان قرارات األمم المتحدة  التي تلت قرار  وءوعلى ض 
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الـدخل النـاتج عـن "والذي جاء تحـت عنـوان  44/44/4924ج بتاريخ  84/444الجمعية العامة رقم  
حمايــة ممتلكــات  الالجئــين والــى تأســيس  كــان قــد دعــا إلــى " اســتخدام ممتلكــات الالجئــين الفلســطينيين

اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان   ،494صندوق خاص  بهذه المدخوالت بناء على ما ورد في القرار 
 .وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنويا ،ومبادئ القانون الدولي

حق العودة أية مشاريع تقايض حق المطلوب رفض مبدأ التعويض لالجئين الفلسطينيين كبديل ل ،لذا
 494العودة لالجئين وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى والتمسك بالمطالبة بتنفيذ  القرار 

وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا  ،الذي يؤكد على  حقنا في العودة،  4942لسنة 
 د طويلة من جهة ثانية والتمسك بقرارات الشرعيةوعلى مدى عقو  ،ومن اإلجماع الدولي حوله, بحقوقنا 

والقرار رقم ،  4958لسنة ( 548)وخاصة القرارات  ,الدولية المتعلقة بقضية الالجئين  الفلسطينيين 
ورقم  ,4974لسنة ( 8585)والقرار .4942لسنة ( 8458)والقرار رقم  ,4947لسنة ( 887)
الذي اعترفت به الجمعية   ,4974سنة ( 8884) وقرار الجمعية العامة  رقم,4978لسنة ( 8948)

وأكدت فيه على حق عودة  ،غير القابل للتصرف,العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره 
 .الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم
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 وحق العودة 096قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
  4الدكتور حنا عيسى

مرة على جدول  85جرى إدراج قضية الالجئين الفلسطيني  4944و  4947بين سنوات في الفترة ما 
أعمال الهيئات و األجهزة الرئيسية لهيئة األمم المتحدة ولجانها األساسية وكانت الجمعية العامة تهيب 
 علــى الــدوام بالحــل العــادل لمشــكلة الالجئــين معترفــة بشــكل مباشــر بحقهــم غيــر المنــزوع فــي العــودة أو

 .الحصول على التعويض
الـدورة " 494م و القـرار رقـم 4942من المعلوم أن الجمعية العامة أصـدرت فـي ديسـمبر كـانون األول 

 :الذي نصت فقرته الثانية على ما يلي"الثالثة
تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن الالجئين الراغبين في العـودة إلـى ديـارهم و العـي  "

ها أو وجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن بسالم مع جيران
وفقــا لمبــادئ القــانون الــدولي و اإلنصــاف أن , عنــدما يكــون مــن الواجــب, كــل مفقــود أو مصــاب بضــر

ومنـذ ذلـك الوقـت فالجمعيـة "يعوض ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومـات أو السـلطات المسـؤولة 
 .رها من هيئات األمم المتحدة أكدت هذا الحكم مراراالعامة وغي

احد شروط قبول إسرائيل في عضوية هيئة األمم المتحدة تمثل في طلـب تسـوية مشـكلة الالجئـين وفقـا 
 .8-494ألحكام 

م علـى وجـه الخصــوص 4949/ مـايو/ 44الصـادر فـي  8-878وجـاء فـي قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 
بيــان دولــة إســرائيل بشــان قبولهــا االلتزامــات الناجمــة عــن ميثــاق األمــم  أخــذا بعــين االعتبــار:"مــا يلــي

بنـاء علـى القـرار "المتحدة و تعهدها بتنفيذ هذه التزامـات منـذ أن تصـبح عضـوا فـي هيئـة األمـم المتحـدة
م ونظــرا للبيانـات و التفســيرات التـي قــدمها 4942/ديسـمبر/44وبتــاريخ 4947/نـوفمبر/89يـين بتــاريخ 

قـررت , و فـي ضـوء ذلـك.إسـرائيل فـي اللجنـة السياسـية بصـدد تنفيـذ القـرارين المـذكورينمندوب حكومة 
جلسـتها , حيث تنبـت الجمعيـة هـذا القـرار"الجمعية العامة قبول إسرائيل في عضوية هيئة األمم المتحدة

ـــ ,847العامــة رقــم  ذا ولــم تفعــل الحكومــة اإلســرائيلية شــيئا لتنفيــذ هــ 9وامتنــاع  48صــوتا مقابــل  87بـ
ألــف الجـــئ  854م أصـــبح 4947وأثنـــاء حــرب حزيــران .م4942/ديســمبر/44الصــادر بتـــاريخ ,القــرار

ألـف مـنهم فـي  844ألف في الضـفة الغربيـة لنهـر األردن وقرابـة  844فلسطيني في قطاع غزة وزهاء 
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مــن ســكان األردن تــم % 44ســوريا مــن جديــد وتبــين معطيــات األمــين العــام لألمــم المتحــدة ان حــوالي 
 .يرها من أماكن إقامتهمتهج

 :تطرح إسرائيل طائفة من الحجج أبرزها التالية, في محاولة تستهدف تبرير سياستها للشرعية الدولية
 .أن مشكلة الالجئين هي مشكلة داخلية بالنسبة إلسرائيل -4
 .أن الالجئين الفلسطينيين مذنبون ألنهم تركوا بلدهم -8
طـابور خـامس "نشـوء, تعني في حـال تحقيقهـا, إلسرائيلالمعادين , إن عودة إعداد كبيرة من العرب -8

 ..ما قد يعرض وجود إسرائيل كدولة للخطر, يشكل ما يزيد على نصف سكان البلد"
وطــــرد الســــكان , أن حجــــة إســــرائيل األولــــى ال تصــــمد أمــــام أي انتقــــاد ال مســــالة اغتصــــاب الغيــــر

فــان تجمــع األعــداد الكبيــرة مــن  ال يمكــن تكــن شــانا داخليــا إلســرائيل وعــالوة علــى ذلــك, الالجئــين
الالجئــين فــي أراضــي الــدول األجنبيــة يتــرك أثــره ســلبي علــى تطــور هــذه الــدول ويخلــق تــوترا فــي 

 .عالقاتها مع إسرائيل
وفــي %2مــن عــدد الســكان اإلجمــالي وفــي لبنــان %84يشــكل الالجئــون أكثــر مــن , وفــي األردن مــثال

لــدان مــن ناحيــة ال تقــدر علــى تــامين فــرص العمــل علمــا بــان األردن و لبنــان وســورية هــي ب% 8ســوريا
 .مما يؤدي إلى التوتر الداخلي فيها, لمثل هذا العدد الهائل من الالجئين

ويمكـــن االستشـــهاد باإلســـرائيليين أنفســـهم إلثبـــات .أمـــا حجـــة إســـرائيل الثانيـــة فهـــي مختلفـــة بكـــل بســـاطة
أن عــدد  4972مــم المتحــدة فــي ســنة واظهــر تقريــر وكالــة الغــوث الــذي ثــم توزيعــه فــي هيئــة األ.. ذلــك

وذلـك اثـر حـرب حزيـران فـي , ألف تشردوا للمرة الثانيـة 75ألف فرد منهم  585الالجئين ازداد بمقدار 
وأشار التقرير إلى أن الالجئين العرب الذين طردتهم إسرائيل من الضـفة الغربيـة بنهـر , الشرق األوسط

ـــة شـــبة جزيـــرة ســـناء يعـــا نون مـــن الجـــوع ونقـــص المـــاء    وأمـــاكن الســـكن األردن وقطـــاع غـــزة ومنطق
 .ويحتاجون إلى اللباس و العونة و الطيبة

وأقدمت سلطات االحتالل على إرغام الالجئين الفلسطينيين في القطاع إلى ترك بيوتهم و االنتقال إلى 
تيطان و الضفة الغربية بنهر األردن واسترشـد اإلسـرائيليون بالهـدف األساسـي المتمثـل فـي متابعـة االسـ

اغتصاب أراضي العرب الفلسطينيين المنافي للقانون وفـي هـذا السـياق اتبعـت سـلطات الخطـط الراميـة 
, إلــــى استصــــالح األرض فــــي المنــــاطق المنزوعــــة الســــالح علــــى حــــدود إســــرائيل مــــع ســــوريا و األردن

ثـر ألف هكتار من األرض فـي القـدس العربيـة حيـث بنيـت المسـاكن ألك 844وصودر أيضا أكثر من 
م وان أكثــر مــن 4974/أغســطس / 48فــي "نيويــورك تــايمز"أالف عائلــة يهوديــة وأفــادت جريــدة  7مــن 
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ثـر ألف هكتار من األرض فـي القـدس العربيـة حيـث بنيـت المسـاكن ألك 844وصودر أيضا أكثر من 
م وان أكثــر مــن 4974/أغســطس / 48فــي "نيويــورك تــايمز"أالف عائلــة يهوديــة وأفــادت جريــدة  7مــن 
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م وجــه األمــين العــام لألمــم 4974ألــف مــواطن عربــي ثــم تشــريدهم مــن منطقــة غــزة وفــي ســبتمبر  48
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ة لألوسـاط جموع غفيرة مـن الالجئـين مـع الحقيقيـة و ال يمكـن االعتـراف بصـحة وصـواب الحجـة الثالثـ
والتي تتمثل في عدم جواز إلى أعمال العنف ضد العرب ومنعهم مـن العـودة إلـى , اإلسرائيلية الحاكمة

وهي صيرورة العرب اغلبيه بحكم ظروف التطـور التاريخيـة و االقتصـادية فـي , ديارهم في حالة وحيدة
المماثلـة للحيـاة بالنسـبة ذلك انـه مـن وجهـة نظـر القـانون الـدولي يجـب تهيئـة الظـروف .أراضي إسرائيل

عندئـذ ال بـد مـن األخـذ . لجميع السـكان بغـض النظـر عـن االنتمـاء القـومي و الجـنس و اللغـة و الـدين
وكانت العالقات بيـنهم سـلمية , بعين االعتبار أن العرب و اليهود عاشوا سوية في فلسطين فترة طويلة

 .وحسنة كعالقات الجيران
الحصول على التعويضات لقـاء ( أو/و)مشروع في العودة إلى ديارهم فحق الالجئين العرب ال, و هكذا

 .قابال للتحقيق الشامل و الفوري, فقدان ممتلكاتهم من حيث القانون الدولي يعتبر أمرا ال شك فيه
قـرارا هامــا أكـد حـق الشــعب  4949/ ديسـمبر/84وأصـدرت الجمعيـة العامـة لألمــم المتحـدة فـي دورتهــا 

جـــاء فيـــه علـــى وجـــه الخصـــوص أن قضـــية الالجئـــين العـــرب , تقريـــر مصـــيره العربـــي الفلســـطيني فـــي
الفلســطينيين نتجــت عــن إنكــار حقــوقهم المشــروعة المتفقــه مــع ميثــاق هيئــة األمــم المتحــدة و اإلعــالن 

وأشــارت المـادة األولـى مــن هـذا القـرار مباشـرة إلــى إن الجمعيـة العامـة تؤكــد " العـالمي لحقـوق اإلنسـان 
الصـادر  85-8478كمـا جـاء فـي القـرار "84-8585لقرار رقم "الفلسطيني الثابتةعلى حقوق الشعب 

أن الشــعب الفلســطيني يملــك كــل الحــق فــي الحقــوق :عــن الــدورة الخامســة و العشــرين للجمعيــة العامــة
المتســـاوية وتقريـــر المصـــير و أن االحتـــرام التـــام لحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني الثابتـــة المشـــروعة بشـــكل 

 .حالل سالم عادل في منطقة الشرق األوسطعنصرا ضروريا إل
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بشرية  اعترافا بوجود جماعة, أول ما تعني, وحينما تقترن بشعب تعني, الحقوق الثابتة للشعوب حكما 
 .الشعب قد أصبحت له بالتالي حقوق ثابتةوان هذا , من حيث التكوين و الخصائص( شعبا)تعتبر 

فالشــعب العربــي الفلســطيني موجــود فــي وطنــه فلســطين و االنتــداب الــذي فرضــته عصــبة األمــم علــى 
ويعنـي , من عهد العصبة كان يستهدف قيادة شعب البلد نحو االستقالل( 88)فلسطين بموجب المادة 

 ة بغض النظر عن صك االنتدابهذا اعترافا بالشعب الفلسطيني وحقوقه وهويته الوطني
 .الذي اعتبر غير مشروع لتعارضه مع نص المادة
ال بــد وان نركــز عليهــا مـــن , جــذور تاريخيــة وقانونيـــة, فلهــذا الحــق الثابــت للشــعب العربـــي الفلســطيني

حيث نرى في تقرير الكونت برنـادوت الـذي قدمـه لمجلـس األمـن , وجهة نظر القانون الدولي المعاصر
لسـكان فلسـطين الـذين غادروهـا "البند التاسع جاء فيـه , الفقرة التاسعة, م4942/حزيران/87الدولي في 

بســــبب الظــــروف المترتبــــة علــــى النــــزاع القــــائم، الحــــق فــــي العــــودة إلــــى بالدهــــم دون قيــــد، واســــترجاع 
تحـدة وفـي العـام نفسـه عـدل الكونـت برنـادوت تقريـره وقـدم تقريـره الثـاني إلـى هيئـة األمـم الم, "ممتلكاتهم

يجـب أن ( "44)م، وجـاء فـي بنـده رقـم 4942/ أيلـول/84ومجلس األمن الدولي ونشر في بـاريس فـي 
تؤكد منظمة األمم المتحدة حـق النـاس األبريـاء الـذين شـردوا مـن بيـوتهم بسـبب الحـرب فـي العـودة إلـى 

 ".ديارهم، كما ينبغي أن تدفع تعويضات عن الممتلكات لمن ال يرغب منهم في العودة
بنــاءا علــى تقريــر برنــادوت القــرار رقــم , ي الــدورة الثالثــة اتخــذت الجمعيــة العامــة لهيئــة األمــم المتحــدةففــ
أقــرت الجمعيــة العامــة لهيئــة األمــم المتحــدة قــرارات اللجنــة السياســية , م44/48/4942بتــاريخ ( 494)

قراره، حيث البند الثالث جاء فيه على  يسمح لمن يرغب من "أن بعد أن تم تعديل االقتراح البريطاني وا 
الالجئـين بــالعودة إلــى ديـارهم و العــي  بســالم مــع جيـرانهم أمــا الــذين ال يرغبـون فتــدفع لهــم تعويضــات 
حســـب القـــوانين الدوليـــة ويـــدفع كـــذلك تعـــويض لمـــن أصـــيب ممتلكـــاتهم بمضـــرار، وعلـــى لجنـــة التوفيـــق 

 ".تسهيل أمر إعادة السكان واستقرار الالجئين
ســرائيل طلبــا لالنتســاب إلــى األمــم المتحــدة أخــذت الجمعيــة العامــة هــذا بعــين حــين قــدمت إ: مالحظــة

 424االعتبار فجعلت قبول الطلـب مرتبطـا بالتعهـد الـذي أعلنتـه إسـرائيل بشـان التزامهـا تنفيـذ القـرارين 
 .الخاص بالعودة 494الخاص بالتقسيم و 
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ة بهذا الخصوص مما جعل الجمعيـة بتـاريخ فمسرائيل لم تنفذ قرارات الجمعية العامة لهيئة األمم المتحد
ــــواردة فــــي الفقــــرة  84/4/4958 ــــوطن ال ــــى ال , (494)مــــن القــــرار ( 44)أن تتخــــذ بأحكــــام اإلعــــادة إل

يســتهدف التعجيــل بمعــادة إدمــاج العــرب النــازحين ( االونــروا )وتضــمن برنامجــا اقترحتــه وكالــة اإلغاثــة 
كما هو معلن , يجب أن يتم إما باإلعادة إلى الوطن في الحياة االقتصادية للمنطقة، وجاء فيه أن ذلك

أو باإلعــادة تــوطينهم فـي منــاطق أخــرى، وقـد قــاوم الشــعب العربـي الفلســطيني مقاومــة , (494)بـالقرار 
 .شديدة الشطر الثاني من هذا القرار فلم يخرج قط إلى حيز التنفيذ

الهجــــرة الثانيــــة لالجئــــين، م، نشــــأت مشــــكلة جديــــدة هــــي  4947وحــــين شــــنت إســــرائيل عــــدوانها عــــام 
فأصـدرت الجمعيـة العامـة سلسـلة مـن القـرارات تعـالج كـال علـى حـدا، حـق مجموعـة الفلسـطينيين الــذين 

م، وحـــق مجموعـــة الفلســـطينيين الــذين شـــردوا مـــن وطـــنهم  4942 -4947طــردوا مـــن وطـــنهم عــامي 
لالجئين في نص قرار وأول ما يظهر الفصل بين هاتين المجموعتين من ا, م4947نتيجة عدوان عام 
إعـــالن , حيـــث نـــص القـــرار المـــذكور, م49/48/4942بتـــاريخ ( 88 -د) -(8485)الجمعيـــة العامـــة 

 :م على أن الجمعية العامة4942 -م4947بشان الجئي 
تالحظ مع األسف الشديد انه لم تتم إعادة الالجئين إلى وطـنهم أو تعويضـهم كمـا هـو منصـوص *   

، وانـه لـم يحـرز أي تقـدم ملمـوس فـي برنـامج (8 -د( )449)جمعيـة العامـة مـن قـرار ال( 4)فـي الفقـرة 
مـن ( 8)إعادة الالجئـين إلـى وطـنهم أو بتـوطينهم وهـو البرنـامج الـذي أقرتـه الجمعيـة العامـة فـي الفقـرة 

 .، وان حالة الالجئين ال تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد(4د( )548)القرار 
لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشان فلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة  أن( الجمعية العامة )تالحظ  * 

وتلتمس مـن اللجنـة مواصـلة جهودهـا فـي سـبيل , (494)من القرار ( 44)إلحراز تقديم في تنفيذ الفقرة 
 .تنفيذها

م 44/4/4947فــي ( 887)م فقــد أشـار القـرار نفسـه إلــى قـرار مجلـس األمـن 4947إمـا بشـان الجئـي 
 ".ان تسهيل عودة السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب األعمال ألعدائيه "بمسرائيل الذي أهاب 

بسـرعة إلـى ديـارهم على ضرورة عودة الالجئـين ( 8458)وتشدد الصيغة المستخدمة في مقدمة القرار 
لــى المخيمــات التــي كــانوا يقطنونهــا مــن قبــل و   -م4947وتبــين هــذه الصــيغة بدقــة أن بعــض الجئــي "ا 

أصــدرت الجمعيــة العامــة ( 84)م، وفــي الــدورة 4947م أصــبحوا الجئــين مــرة أخــرى فــي عــام  4942
، وزادت (88 -د) (8458)فــي القــرار   م وكــررت مــا ورد44/48/4949بتــاريخ ( 8585)قراراهــا 
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، (النـازحين)م 4947م والجئـي 4942م مـا يـربط بـين الجئـي 4947عليه فـي القسـم الخـاص بالجئـي 
 :هفقد ورد في مقدمت

إذ تــدرك الجمعيـــة العامــة أن مشـــكلة الالجئــين العـــرب الفلســـطينيين ناشــئة عـــن إنكــار حقـــوقهم الثابتـــة "
 ".المقررة في ميثاق األمم المتحدة و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ـــة العامـــة قراراهـــا رقـــم 7/48/4978وفـــي  ـــى أســـاس ( 82-د( )8429)م أصـــدرت الجمعي الحـــق " عل
أن تمتـع الالجئـين العـرب الفلسـطينيين بحقهـم فـي العـودة إلـى ديـارهم "وأعلنـت فيـه " الثابت فـي العـودة 

تسـوية عاديـة لمشـكلة الالجئـين ولممارسـة شـعب فلسـطين " ال غنى عنـه مـن اجـل تحقيـق "وممتلكاتهم 
 :، وينبغي هنا اإلشارة إلى التقاط التالية"حقه في تقرير المصير

الــذي نــص علــى تحقيــق تســوية ( 848)مــة لقــرار مجلــس األمــن القــرار جــاء تفســيرا مــن الجمعيــة العا* 
 .دون أن يذكر أو يحدد أساسا لتلك التسوية, عادلة لمشكلة الالجئين

مـا احتـل منـه , اإلشارة إلى حق الالجئين في العودة جاءت مطلقة لتشـمل الـوطن الفلسـطيني بكاملـة* 
 .ين بدون استثناء أو شروط مسبقةوتسري على جميع الالجئين الفلسطيني, م وبعده4947قبل عام 

القرار اعتبر العودة شرطا مسبقا ال بد من تحقيقـه ليـتمكن الشـعب الفلسـطيني مـن ممارسـة حقـه فـي * 
 .   تقرير مصيره

م، آثــار 4974فالجمعيــة العامــة لهيئــة األمــم المتحــدة اقتفــت القــرارات الخاصــة بحــق العــودة بعــد عــام 
ـــــــــــرار وأكـــــــــــدت مضـــــــــــمونة وزاد( 8884)القـــــــــــرار  ـــــــــــي الق ـــــــــــه ف ـــــــــــاريخ ( 88 -د()82/ 88) ت علي بت

" نيـــل , انـــه ال يمكـــن إقامـــة ســـالم عـــادل ودائـــم فـــي الشـــرق األوســـط دون أن يتحقـــق, م7/48/4972
وهنـا بـرزت ألول مـرة اإلشـارة الهامـة إلـى , "ومنهـا الحـق فـي العـودة , الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة

 .ما هو للفلسطينيين كأفرادبمثل " للشعب الفلسطيني"أن حق العودة هو 
, م48/9/4998حيث أن فقرة من إعالن المبادئ الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في 

قضــية , مــن المفهــوم أن هــذه المفاوضــات ســوف تغطــي القضــايا المتبقيــة بمــا فيهــا القــدس"جــاء فيهــا 
ة العامـــة لهيئـــة األمـــم المتحـــدة رقـــم وهـــذا بحـــد ذاتـــه إشـــارة واضـــحة إلـــى قـــرار الجمعيـــ, الـــخ..الالجئـــين

(494.) 
علـــى ضـــوء مســـتجدات الســـاحة و ( 494)يبقـــى الســـؤال حـــول  هـــذا الموضـــوع؟متى ســـيتم تنفيـــذ قـــرار 

 العصر ؟
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 حق العودة ال يسقط مع مرور الزمن  
 الدكتور حنا عيسى 

العـالم ممـا يجعـل تعتبر قضية الالجئين من أكثر القضايا العالمية مأساوية على مستوى الالجئـين فـي 
منها القضية األبـرز  علـى المسـتوى العـالمي علـى اعتبـار أن حـق العـودة لالجئـين الفلسـطينيين يـرتبط 
فـــي تقريـــر المصـــير الـــذي أصـــبح حقـــا  عالميـــا يقضـــي تنفيـــذه مـــن دون عرقلـــة وال إبطـــاء وال تـــردد وال  

 .بل تحول إلى احد القواعد ا مرة في القانون الدولي,تجزئة 
ــ  يعتبــر حــق الالجئــين الفلســطينيين فــي العــودة إلــى " للــذكر ال الحصــر "ال علــى مــا ذكــر أعــاله والمث

 :ديارهم حق ثابت في القانون الدولي بموجب القرارين التاليين
الذي يعتبر القرار المركزي الذي يكفل للفلسطينيين حق , 4942لسنة  494القرار رقم -4

شرط لقبولها عضوا في الجمعية العامة لهيئة األمم حيث إقرار إسرائيل بتطبيقه كان ...العودة
 .المتحدة

نما جاء ليؤكد على ضرورة ..4947لسنة  887القرار رقم -5 حيث هذا القرار لم يتضمن جديدا وا 
الذين وصفوا   4947ويؤكد على حق الجئين العام ,التزام إسرائيل بقرارات األمم المتحدة 

وعة  بشرية تتمتع بحقوق إنسانية واضحة وليس كأفراد بالعودة إلى ديارهم كمجم  -بالنازحين 
 .يطالبون  الشمل كما يريدون اإلسرائيليون  تسويقه

مع العلم بأنه استنادا لمعايير حقـوق اإلنسـان  فـان حـق الالجئـين   فـي العـودة إلـى الـديار يعتبـر  مـن 
لمســاومة وال التنــازل وهــي حقــوق غيــر خاضــعة ل,الحقــوق  األساســية  لإلنســان غيــر القابلــة للتصــرف 

علـى ,فهي  تربط بينه وبـين األرض التـي اضـطر قسـرا إلـى مغادرتهـا  ولسـبب  مبـرر ,والتي ال تسقط 
و الجـدير بالـذكر أن مسـالة التعـويض التـي .. أن يمتلك الحق في العـودة إلـى أرضـه فـور زوال السـبب

جوز أن يلحظ التعويض  بدون حق وال ي,تأتي بعد الحق بالعودة وتستند إليه  494نص عليها  القرار 
حـق ثابـت  فـي القـانون الـدولي وبنـي  علـى مبـدأ ثابـت  ,وحق العـودة التعـويض هـذا ,العودة إلى الديار 

وتعلــم إســرائيل .علـى اعتبــار أن التعـويض حــق قـائم بذاتــه  مبنـي علــى مبـدأ إرجــاع  الشـيء إلــى أصـله
تعـويض عـن  أرضـه وحقـه فـي العـودة إليهـا جيدا بأنـه بـات جليـا بـان الشـعب الفلسـطيني يـرفض قبـول 

الن هــذه األراضــي هــي ملــك  لشــعب وارث  لألجيــال أوال  وألنــه حــق تــاريخي نــاتج عــن وجــودهم فــي ,
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وألنــه حــق شــرعي لهــم فــي ارض الــوطن وألنــه حــق  قــانوني ,فلســطين منــذ األزل  وارتبــاطهم بــالوطن 
 .ثابت من جهة أخرى

الالجئـين الفلسـطينيين إلـى ديـارهم وتعويضـهم عـن الخسـائر وعلى ضوء ما ذكر أعاله فان حـق عـودة 
حــق غيــر قابــل للتصــرف  4942التــي لحقــت  بهــم أصــبح مــن وجهــة نظــر القــانون الــدولي منــذ العــام 

وقاعـدة قانونيــة مســتمدة مــن القــانون الــدولي  المعتــرف بهـا عالميــا علــى اعتبــار أن حــق العــودة مكفــول 
إذ تــنص الفقــرة الثانيــة مــن ,4942لعــالمي لحقــوق اإلنســان  لســنة بمــواد  قانونيــة واردة فــي اإلعــالن ا

وفي اليـوم التـالي ..بما في ذلك بلده  وفي العودة إلى بلده,لكل فرد مغادرة أي بلد "على انه  48المادة 
مــن الجمعيــة  494صــدر القــرار الشــهير رقــم  4942لصــدور اإلعــالن العــالمي  لحقــوق اإلنســان ســنة 

 .المتحدة و الذي يقضي بحق  الالجئين الفلسطينيين في العودة و التعويضالعامة لهيئة األمم 
مهمـا طالـت المـدة التـي حـرم فيهـا الفلسـطينيون مـن العـودة , حق العودة ال يسقط مع مرور الزمن ,لذا 

 .ألنه حق غيرقابل للتصرف ,إلى  ديارهم 
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 الفلسطينيينالتعويض يعتبر عنصرا لحق عودة الالجئين 
 الدكتور حنا عبيسى
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 .بدياًل عنه
 : ساس القانوني لحق الالجئين الفلسطينيين في التعويض جاء في القرارت الدولية التاليةفاال
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اللذان صدرا عن مجلس االمن الدولي  4978لسنة  882وقرار رقم  4947لسنة  848قرار رقم -8
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 ".لمشكلة الالجئين
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 (.8)الفقرة  494الجمعية العمومية بقرارها 

ع شروط  قبول وهو القرار الذي وض 4949لسنة  887القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم -5
 4947عضوية الدولة االسرائيلية في هيئة االمم المتحدة أولها شروط قبول مشروع التقسيم للعام 
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وهي جميعًا تذكر بقضية الالجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قرارات مجلس االمن 
في تاريخ  424رار رقم والق 44/4/4947في  887الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 

8/48/4994. 
وعلى ضؤ ما ذكر اعاله  فان القانون الدولي العام يوفر لالجئ مركزًا قانونيًا يخوله الحصول على 
الحماية،كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استنادًا لمبدأ احترام حقوق االنسان، بما فيها الحق بالعودة 

ن التعويض يعتبر عنصرًا مكماًل لحق العودةوليس بدياًل عنه، الى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة وا
وحقًا مالزمًا له يستفيد منه كل الجئ او مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد الى دياره من جهة 

 . أخرى
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 "دروس وعبر"في الذكرى الرابعة والستين للنكبة 
 5أحمد قريع: الكاتب

مرحلة الضياع والبكاء على االطالل، وفظاعة المعاناة واللجوء والتشرد والحرمان منذ أن إجتاز شعبنا 
في الفاتح من " فتح"واالنقسام والتشتت، وتمزق الهوية الوطنية، إجتازها في عملية ثورية قادتها حركة 

ن ، معلنة إنطالق الثورة الفلسطينية المسلحة، فتبدل حالنا إثر ذلك من وضعية الجئي4945يناير 
مهمشين إلى وضعية شعب ثائر، وأصبح يوم الخامس عشر من أيار مناسبة لتعزيز االرادة وزيادة 
الوعي، وتحصين الذاكرة، واستنهاض القوة الذاتية الكامنة، والتمسك بالثوابت الوطنية، ومقاومة 

 .االستقاللاالحتالل واالقتالع بكل السبل المشروعة، وفوق ذلك النتزاع حقنا المشروع في الحرية و 
فعلى مدار العقود الماضية، ونحن نستعيد في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى نكبة شعبنا المروعة، 
بالتأكيد على أننا باقون على هذه األرض كبقاء جبالها وسهولها ووديانها، ومنزرعون في أرضها 

كفاح والصبر والصمود كأشجار الزيتون، وبالتأكيد على أننا ماضون، جياًل بعد جيل، في مسيرة ال
على هذا التراب، رغم القهر واالضطهاد والميز العنصري والتنكر والمصادرات، راسخون كالجبال في 
وجه العواصف واألعاصير، محافظون على العهد وعلى القدس والحقوق التي ال تموت، وال تتيكل 

 .بالتقادم أو بالخلل الحاصل في ميزان القوى مهما طال الزمان
عادة انبعاثه من تحت رماد النفي والسلب والشتات، لقد ك ان صمود شعبنا أمام هذه المحنة الكبرى، وا 

وكانت عملية استرداد الهوية الوطنية، وانتزاع . معجزة كبرى في حد ذاتها تبعث على الفخر واالعتزاز
رق األوسط، االعتراف بنا كشعب، ونيل الصفة التمثيلية، وتحقيق الحضور السياسي على خريطة الش

ومراكمة سلسلة طويلة من االنجازات والمكتسبات والحقائق الكيانية، قصة نجاح هامة، رغم كل ما 
خفاقات كانت تزيدنا إصرارًا وتصميمًا ومضاءًا وترفع  واجه المسار الطويل من مصاعب وعثرات وا 

 .من سوية المجابهة مع تعاقب األجيال
ونحن في أوضاع صعبة، بل هي األكثر صعوبة، وقسوة من ومع أن ذكرى النكبة لهذا العام تأتي 

كافة الجوانب منذ سنوات، إال أن ذلك ال يصيبنا بالجزع، وال يفت فينا العضد، وال يزيغ لدينا البصر، 
ما دامت إرادة شعبنا مستمرة في هذا الصمود االسطوري، وما دامت جهودنا مستمرة وصادقة للتوحد 

ح والنهج والبرنامج، واثقين بأن كل إحتالل وكل استعمار مهما طال أمده إلى في الجهد واالرادة والكفا
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زوال، وندافع بالصدور العارية واإلرادات الواعية عن حقنا العادل في الحرية والخالص الوطني، 
  .ونواصل حمل الراية بساعدين قويتين لنسّلمها من بعد، يدًا بيد، إلى األبناء واألحفاد

ظم الوقت، نكابد مشاعر فقد الوطن، وعذاب التشرد واللجوء، ومعاناة حكم االحتالل، وبقينا هكذا مع
إلى أن إنطلقت في الهزيع األخير من الليل الطويل كوكبة من الرجال األبطال األفذاذ الصادقين 
و الذين مضت الغالبية العظمى منهم شهداء عند ربهم يرزقون، يتقدمهم القائد الرمز الخالد الشهيد أب

عمار والقائد أبو جهاد، وأبو إياد، وعبد الفتاح حمود، وأبو السعيد، وأبو يوسف النجار وكمال عدوان 
وأبو الهول، وماجد أبو شرار، وجورج حب ، وأبو علي مصطفى، وأبو علي إياد، وابو صبري، 

عبد . ين ودسمير غوشة، وابو القاسم، والشيخ أحمد ياس. وفيصل الحسيني وأبو نزار وأبو المنذر ود
فتحي الشقاقي وبشير البرغوثي وغيرهم وغيرهم من القادة األبطال الذين عبدوا . العزيز الرنتيسي ود

 .الطريق
كانت النكبة كارثة كبرى، ونقطة انكسار حادة في حياة شعب صودرت أرضه، وتمزق نسيجه، 

ل، وغير ذلك الكثير وتوزعت جموعه على دروب المنافي، وضاعت أبسط حقوقه، وتم إنكاره بالكام
مما ال تزال تحتفظ به الذاكرة الجماعية، من صور بؤس، ومشاهد اضطهاد وتمييز، ومحاوالت تغييب 
فقار، إلى أن انفجر البركان، وانطلقت الثورة وتقاطرت مواكب الشهداء، وصنعنا  وترويع وتجهيل وا 

 .ملحمة الثورة واالنبعاث كطائر الفينيق من تحت الرماد
هذه المناسبة الستعراض مسيرة الكفاح على مدى العقود الماضية، وال حتى استذكار سائر  وال تتسع

محطاتها المضيئة أو انتكاساتها المريرة، إال أننا اليوم نستطيع أن نجمل ذلك كله في حقيقة أساسية 
عب المضّيع ال لبس فيها، وهي أننا اليوم لسنا كما كنا عليه قبل نحو ستة عقود وأكثر، لسنا ذلك الش

بل على العكس من ذلك، فنحن اليوم نقبض على مصيرنا الذاتي بأيدينا، . الذي ال حول له وال قوة
نصمد ونقاوم، ونضع اللبنات األولى لفجر حريتنا، ونراكم المداميك فوق بعضها البعض الستكمال 

متلكاتهم وبناء دولتنا مشروعنا االستقاللي، ونعمل بال كلل لعودة الالجئين الفلسطينيين ألرضهم وم
 .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف التي ال بديل عنها وال بديل لها

غير أننا ونحن نسترجع شريط الذكريات الطويل في هذه المناسبة األليمة، ونستعيد وجوه العديد العديد 
بساط الريح وعاندوا من الشهداء األبطال، وصور الكثير الكثير من القادة الذين صنعوا ثورة 

المستحيل، كي يظهروا بدمائهم الزكية فجر يوم فلسطيني مجيد، وينيروا بأرواحهم الدرب الطويل، فمن 
علينا أال نغفل حقيقة أن مشوار كفاحنا ال يزال صعبًا وطوياًل، وأن الحقوق المشروعة لم ينجز منها 
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كما كانت كبيرة، وربما هي أكبر ا ن مما سوى أقل القليل، وأن األخطار التي كانت كبيرة ال تزال 
 .كانت عليه باألمس القريب

فنحن اليوم نقف وجهًا لوجه أمام هجمة احتالل أشد وحشية وضراوة مما كانت عليه في أي وقت 
مضى، تنهب األرض وتقيم المستوطنات االستعمارية، تهود القدس وتزور التاريخ وتغير المعالم 

وتقيم جدار فصل عنصري متوح  وتهدم المنازل، تجتاح وتقتل وتحاصر  وا ثار وتهدد المقدسات،
وتدمر، غير آبهة باتفاقيات أو قانون أو شرعة دولية، تمضي من تطرف شديد إلى تطرف أشد، تتعبد 
في محراب القوة، وتسند ظهرها إلى تحالف إستراتيجي أعمى مع الدولة العظمى في هذا العالم، 

ي موازين القوة لتغلق علينا الدروب مرة أخرى، وتجردنا من حقوقنا غير القابلة تستخدم الخلل الشديد ف
 .للتصرف وفق الشرعية الدولية والمرجعيات القانونية المشروعة

وفي مقابل ذلك كله، فنحن اليوم نعاني الحصار بكل أشكاله، ونجابه االستيطان االستعماري بأبشع 
قسام العامودي في الوضع الفلسطيني بقدرية مفرطة، فيما صوره وممارساته، ونكابد من آثار االن

عملية المفاوضات في غرفة االنعا ، وحل الدولتين في خطر أكيد تتيكل، والواقع اإلقليمي والعربي 
من حولنا يزداد إنشغااًل في أوضاعه الداخلية، واالهتمامات الدولية انصرفت إلى مسائل أخرى أكثر 

راء المحيطات، ونحن على ما نحن عليه نراوح في المكان ذاته، نتالوم فيما التهابًا، ومناطق أبعد و 
 .بيننا وننتظر المعجزات في زمن لم تعد تحدث فيه المعجزات أبداً 

إزاء ذلك كله، فمنني وكغيري من أبناء شعبنا وفي ذكرى النكبة األليمة التي تتكرر منذ أربعة وستين 
االنقسام بكل وسيلة ممكنة، والتمسك بالثوابت الوطنية، والتوافق سنة، أدعو إلى العمل الجاد إلنهاء 

على أرضية مشتركة إلعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني وتحديد أهدافه وبرنامجه، وآليات 
عمله، والعمل بال كلل إلستنهاض الهمم والطاقات الكامنة، بالصبر والصمود والمقاومة بكل أشكالها 

، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته، والسعي إلى استعادة الزمام ما أمكن، المشروعة والمالئمة
وتوسيع دائرة المشاركة في القرار، وتعزيز الحضور السياسي والفعاليات الشعبية، ومعاودة الهجوم 
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 .ظماتها المتخصصةومن
ولعل أثمن ما يمكن لنا التركيز عليه في هذه ا ونة غير المواتية، إلعادة فتح الدروب المغلقة من 
عادة النظر في آليات عملها  عادة إنتاج عملية سالم حقيقية مثمرة وا  جديد، وكسر سائر المعيقات، وا 

دارتها، والعمل على تعظيم الفرص المتاحة على قلتها، وتقليل المخاطر وهي كث يرة جدًا، وتعميق وا 
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الوعي الشديد بالضرورات الموضوعية الالزمة كشرط الجتياز هذه المرحلة الكسيفة، والعمل دون تردد 
على وضع إستراتيجية فلسطينية جديدة، تراعي ذلك كله وتقوم على تغيير االتجاه دون تغيير 

 .ضاتاألهداف، وتسمح بمعادة التموضع السياسي في إطار أشمل من لعبة المفاو 
ولعل أول ما تقتضيه مثل هذه اإلستراتيجية هو الشروع في حوارات داخلية جادة، تفضي إلى تجديد 
البنى الوطنية القديمة، وتغيير األدوات وا ليات التقليدية بما يتوافق مع المتغيرات، وتوسيع الهوام  

ريب، وفوق ذلك كله إعادة الضيقة المتاحة بعد، ومد البصر إلى أبعد مما يتراءى لنا في األفق الق
ترتيب البيت الوطني الفلسطيني بكل مفرداته ومكوناته دون خوف وتردد أو تسويف، وذلك على هدي 

أولهما التمسك بالحل الدائم والعادل والشامل، وثانيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة : مبدأين اثنين
 .وعاصمتها القدس

ني أدعو بملحاح إلى االتفاق والتوافق والتركيز على مسألة تثبيت بكالم آخر، وفي ذكرى النبكة فمن
الوجود الوطني الفلسطيني على أرض الوطن وتوفير متطلباته كأولية ينبغي لها أن تتصدر جدول 
األعمال الفلسطيني ا ن قبل غد، وذلك من منطلق اإلدراك أن مرحلة زمنية قد انقضت بما لها وما 

رة قد سقطت، وأن التطورات المحيطة بنا ال تهب رياحها وفق ما نشتهيه، ال عليها، وأن رهانات كثي
سيما في ظل مناخات الربيع العربي الذي وضع الهم الفلسطيني على هام  حراكه الشعبي، ولو 
مؤقتًا، وعلى ضوء انشغال المجتمع الدولي باهتمامات أخرى ملحة، وقضايا أكثر سخونة من درجة 

 .طينية في هذه المرحلةحرارة القضية الفلس
ومع أن مسألة تثبيت الوجود الوطني الفلسطيني ومتطلبات تحقيقها تحت كافة الظروف هي اليوم  

موضع عناية وبحث معمق لنخبة متخصصة من األكاديميين والكوادر والمفكرين الفلسطينيين، حيث 
هدي النقاشات الداخلية  يجري العمل عليها وفق خطة منهجية، فمنني أرغب اليوم في القول، على

العميقة حول هذه المسألة الحيوية، أن اإلنسان الفلسطيني هو العنصر األساسي األكثر أهمية 
واالحتياط االستراتيجي الذي ال بديل عنه، والرافعة التاريخية الكبرى للقضية الوطنية جياًل بعد جيل، 

ي الفلسطيني هذه على أوسع نطاق ممكن، األمر الذي يدعونا إلى إثارة مسألة تثبيت الوجود الوطن
من خالل اإلدراك المسبق أن فاعلية العنصر البشري الذاتي هي العامل المرجح دائمًا في موازين 
عالقات القوة المتغيرة، وأن العمل على توفير متطلبات تثبيت الوجود الوطني الفلسطيني وحمايته 

 .يادة الوطنية الحالية وبعيدة المدىودعم صموده على األرض هي أحدى أهم واجبات الق
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خالصة القول، أن ذكريات يوم النكبة، على مرارتها وبشاعة صورها المحفورة عميقًا في الذاكرة 
الجمعية الفلسطينية، ينبغي لها أن تبعد عنا اجترار آالم الحزن واإلحباط، وأن تمنعنا من خفض 

للدعوات اليائسة، ورفض االنجرار وراء الخيارات ا مال وسقف المطالب والتوقعات، وعدم االستسالم 
البائسة، بل تحتم علينا بالمقابل، االعتماد على مضاء الروح الفلسطينية التي لم تنكسر تحت أشد 
الضربات التاريخية، والتعويل على صمودنا األسطوري على هذه األرض المباركة، والتمسك بمبادئ 

تثمار في بناء اإلنسان الفلسطيني، وتعظيم قدراته على الصمود، الشرعية الدولية، وفوق ذلك كله االس
  .ورفع سويته في المواجهة التي ال تزال طويلة بعد

وهكذا، فمن إسرائيل في هذه ا وانة ليست تلك التي كانت قبل أكثر من ستة عقود، إذ برغم كل 
الكبيرة والوازنة، فمنها شديدة القلق عجرفتها السياسية ورجحان قوتها االقتصادية والعسكرية، وتحالفاتها 

على نفسها، كثيرة الخوف على مستقبلها بعد أن تغير الواقع العربي واالقليمي في غير صالحها، 
وسقط من قاموسها كل تلك الميزات التي بالغت وتفاخرت بها طوياًل من الدولة الديمقراطية الوحيدة 

لى الحرب االستباقية الخاطفة، الى الجبهة الداخلية في الشرق االوسط، الى الجي  الذي ال يقهر، ا
 .ا منة، وغير ذلك الكثير من الحقائق الجديدة والمتغيرات المستجدة

وفي المقابل فقد قطع شعبنا الفلسطيني على مدى العقود الطويلة الماضية، شوطًا مهمًا جدًا على 
، وكسر العديد من المسلمات التاريخية طريق إنبعاثه وتحققه، عبر أشد المصاعب والكمائن والحرائق

حول ذوائه ونيسانه، وأنتقل من فضاء التاريخ الى حيز الجغرافيا، وأمتلك الكثير من روافع إعادة بنائه 
الكياني، وصار طرفًا معترفًا به على أوسع نطاق دولي، وبات يدق بيدين قويتين أبواب الخالص 

 .والحرية واالستقالل
مخزون هائل من التجربة الكفاحية، وقدر طيب من الخبرات السياسية المتراكمة،  لقد بات لدينا ا ن

فجيل األبناء أكثر وعيًا وعلمًا وصالبة من جيل ا باء، ونحن اليوم أكثر ثقة بالنفس مما كنا عليه 
باألمس، وصار لدينا خطاب سياسي أوضح، ولغة أنضج، ومرجعية سياسية ال يمكن القفز عنها، 

اقليمية ودولية أوسع، نتساوق مع قيم هذا العصر ومثله العليا، ننخرط أكثر فأكثر في ثورة وعالقات 
االتصاالت والمعرفة، وفوق ذلك نمتلك مفتاح السالم حتى وأن كنا ال نمتلك مفتاح الحرب، نكافح كل 

قامة دولتنا الفلسطينية ال مستقلة مخططات االقتالع والتهجير، ونعمل بال كلل لتحقيق حقوقنا وا 
  .وعاصمتها القدس
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ننا ندرك أن الطريق الطويل ال يزال طوياًل بعد، وأن المصاعب الشديدة ال تزال مصاعب أشد،  وا 
كراه، إلى إنهاء االنقسام  األمر الذي ندعو فيه أنفسنا إلى المبادرة من تلقاء الذات، وبدون ضغط وا 

عادة توحيد الصفوف، إلى الوفاء لمواكب الشهداء واألس رى األبطال، إلى إعادة النظر في المقاربات وا 
والبدائل والخيارات، وتجديد دماء سائر الشرعيات وتفعيل مختلف المؤسسات، وفوق ذلك كله إلى 
تعظيم االستثمار في االنسان الفلسطيني وتثبيت وجوده وصموده على هذه األرض، أرض ا باء 

 .واألبناء واألجداد
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 الجاليات الفلسطينية في الخارج
 "ابو المنذر"عبـــد المنعـــم حمـــدان    

ر رسمي من مؤتمر الجاليات الفلسطينية في أوروبا بحضو  44/8/8444عقد يوم السبت بتاريخ 
، والذي اريد الحديث عنه ليس المؤتمر بل دور هذه الوطن وكذلك حضور عربي في مدينة بودابست

 .الفلسطينية والعربية في مختلف دول العالم حيث تتواجدالجاليات 
ومعروف أن هذه الجاليات هي عبارة عن الجئين أو مهاجرين يبحثون عن عمل وكلهم مطاردين من 

د تحت ظروف غير ، حيث يضع االحتالل البالسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشراالحتالل اإل
دث ، والهجرة تحاألشجار وتدمير البيوت واالقتصادال وقطع ، والفقر والقتل واالعتقمواتية من القهر

، ولكن الصمود على ارض فلسطين في حد ذاته نضال وجهاد ألن ايضًا من البلدان غير المحتلة
، ولكن من الطبيعي أن يحدث ما يحدثاالحتالل همه تفريغ األرض من أهلها ليحل محلهم 

 .مكان والفلسطيني قادر على خدمة شعبه ووطنه في أي
بداية ال بد من القاء نظره  بسيطه على التنظيم الصهيوني في العالم ودوره فتوجد لهم مؤسسات و 

، تجتمع هذه اللجان في المدينة الواحدة وتشكل لها لجنة قيادية ات في المدن لها لجانها القياديةوجمعي
 .ى هذه الدولة أو تلك،ثم تجمتع لجان المدن في الدولة الواحدة وتشكل لجنة قيادية على مستو 

، وهي التي تضع خطط العمل بما تي تسيطر تمامًا على الوضع عندهماذًا لهم أطرهم القيادية وال
وهي التي توزع األدوار على األفراد ... .يخدم أهداف الحركة الصهيونية والمؤتمر اليهودي العالمي

به المؤسسات اليهودية في  الذي تقوم ، وال أحد ينكر الدور غير العاديلوالمؤسسات  في المدن والدو 
، وهي قادرة أن تؤثر عالميًا على قرارات على خدمة الفكر الصهيوني وأهدافه "تتناحر"، فهي العالم

، في أمريكا" االيباك"بي الصهيوني ، وأكبر دليل على قدرة الجاليات اليهودية دور اللو الدولكثير من 
، وكيف كان زعيم نا خطاب أوباما في مؤتمره السنويًا سمعجميع 4/8/8448فقبل أيام قليلة بتاريخ 

وما هي الوعود التي قطعها على أمريكا إرضاًء لهم ولو .. .ولة في العالم يتملق المؤتمرينأكبر د
، يمكننا ذلك بنظره بسيطة إلى الكتيبات التي تصدر عن معرفة دور هذا اللوبي في أمريكا حاولنا

اسة أمريكا لرأينا مدى التبرعات التي يدفعها الناخب اليهودي في أمريكا الحزبين المتنافسين على رئ
 .للحزبين

أو لطعن .... ؟؟على خدمة أهداف منظمة التحرير"  نتناحر" هل نحن فعاًل .... ماذا عن جالياتنا
 .وكافة نشاطاتنا حيث تتواجد جالياتنا... .بعضنا البعض؟؟ بما يعيق أعمالنا
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بما ... .تقود حقيقًة الجالية وتضع الخطط وتوزع األدوار.. .الجاليات في أي دولةهل فعاًل قيادة 
 .أم كلما زاد نشاط أحدهم زاد القدح والذم فيه، يخدم أهداف وآمال شعبنا

أبلغني أحد األخوة المطلعين في أمريكا أنه في مدينة أمريكية واحدة يوجد خمسة أالف مليونير 
فهل فعاًل الوطن يلمس . .فمن كان هذا العدد صحيح.. اللهم ال حسد. .اركاللهم زد وب. .فلسطيني
فاألرض تنوء من .. كالدور الذي يقوم به الملياردير اليهودي الروسي مسكوفت . .دورًا لهؤالء
فال مجال . .وغير القدس. .فهو يعمل لياًل نهارًا ويدفع الماليين من أجل قضم القدس. .نشاطاته
وايضًا ، سواء في الوطن أو للوطن عندهم. .دورهم أقل من قدرتهم على الفعلمؤكد أن . .للمقارنة

.  .مطلوب من كافة الجاليات العربية واإلسالمية أن يكون لها دور وليس فقط الجاليات الفلسطينية
فالقضية الفلسطينية قضية عربية و إسالمية  ألن أبعادها السلبية على الجميع وخيرها عند التحرير 

  .يضًا على الجميعيعم  ا
بعد أقل من أسبوع بدأت تجري محاوله ، اشرنا بداية إلى عقد مؤتمر الجاليات الروباء في بودابست

، وماذا كان من جهة رسمية تحت مسمى المغتربينلعقد مؤتمر آخر في نفس المدينة ولألسف 
 ؟؟..مؤتمر للمقيمين.. المؤتمر السابق

 .الجالية بل يمكن احيانًا أن تتسرب إليها من الخارج أي أن الخالفات ال تقتصر على أبناء
بحيث تستطيع جمع كل ...أنه حتى تستطيع جالياتنا ومؤسساتها أن تعمل بشكل سليم و معافا

 :الطاقات لخدمة القضية أن تراعي نقاط ثالثة
بحيث في . ..لقةتتعلق باألشخاص القيادية والمؤسسات ذاتها وهذا يتطلب أن  تعمل بشفافية مط :اوالً 

يرى كل متبرع  ، بحيثومصروفاتها وسبل إنفاق ما وصلها تصدر كتيب فيه وارداتها...نهاية كل عام
وى نهج نوقف فيه ، هذا أبسط وأقرى الجميع أين ذهبت هذه التبرعاتوأن ي. ..أسمه في الكتيب
ط نوقف السنة وعلينا أن نعترف أنها موجودة وأكثر مما تفعل وتنشط وبهذا فق ،األلسنة الطويلة

  .المشككين
أن تكون المؤتمرات مهما كان نوعها وسببها مكان للمحاسبة الواعية والنقد السليم بدون مداراه : ثانياً 

فهي المكان . .ثقافة علينا أن نعمل بها. .فالمحاسبة في المؤتمرات. .أو حقد اسود. .أو خجل
. .ال تكون المؤتمرات فقط لالنتخاباتوأن . .األفضل بداًل من أن تتم في جلسات السمر وخالفه

وسيعيق .. المناسبين الحقاً سيفرغ في المكان والزمان غير . .مؤكد.. ويبقى ما في القلب في القلب
ويكون الخوف من أن يؤدي النقد إلى فشل . .، صحيح الجميع يكون معني بنجاح المؤتمرالعمل
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" لذلك يجري العمل على.. دة لعملهيريد العو والجميع . .أو على أقل تقدير أطالة فترته. .المؤتمر
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 مطلوب من أفراد الجالية أيضًا أن تلتزم بمن تصير إليه القيادة لهذه الجاليات أو -:ثالثاً  
ة بغض النظر عن موقفنا الشخصي وأن ننخرط جميعًا في خدمة هذه اللجان القيادي... .المؤسسات
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..... وأن ال نضيع الوقت في الطعن فيها وفي  أفرادها. .اللجان بالطريقة التي توصلنا إليها فيها
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لنكون جميعًا أدوات شعبنا في كل الدول لتغيير .. .أهداف شعبنا بالحرية وحق تقرير المصير

... وكذلك المواقف السياسية لصالحنا... .حيث نتواجد.. .والمفاهيم الخاطئة في إعالمهم، الصورة
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لتتوزع األدوار التي تخدم .... .لنعمل على المؤسسات... .لنعمل على األفراد لنعمل على األحزاب
  .وفقكم اهلل لما فيه خير شعبنا ووطننا... .قضايانا بل وقضايا أمتنا
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 تتحدث عن واقع ومستقبل قضية الالجئين الفلسطينيين" وثائق " قراءة في  :"النص " الخروج عن 
  6عدنان إدريس 

. رؤى وتصورات, خطابات , تقارير  :عدد من الوثائق في هذه المقالة سيتم استعراض: ملخص
في أربع من هذه الوثائق وهي التقرير السنوي " خروج عن النص"ستركز المقالة على دراسة حاالت و 

وخطابيين غير عاديين ، 8442للمفوض العام لالونروا المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
المركز األوروبي " ألقاه خالل حفل افتتاح 8444عام  أحدهما"فيليبوغراندي "ونروا للمفوض العام لأل

في جامعة " مركز الالجئين " واالخر ألقاه في , في جامعة أكستر البريطانية " للدراسات الفلسطينية
صادرة عن دائرة شؤون المفاوضات في " رؤى وتصورات " وكذلك سيتم قراءة  .أكسفورد في لندن

وسيتم أخيرا التعرج على تصريحات ألحد مهندسي , مسألة الالجئين الفلسطينيين ف بصدد .ت.م
وانبثق عن نتائج ( الذي ولد في لندن ) ,ا لمحاضرة  في جامعة أكسفورد  " سيفتاس"مشروع 

عملت )  8444وتوصيات وتقرير بعثة برلمانية بريطانية لتقصي الحقائق حول الالجئين عام 
 (. لسي كمستشار ة خاصة للبعثة البروفيسور كرمة الناب

     :مقدمة
الذي أقر ( ممثال بعصبة األمم المنتصرة في الحرب العالمية األولى ) لم يكن المجتمع الدولي       

الذي تضمن نصوصا صريحة بتوفير الظروف  4988صك االنتداب البريطاني على فلسطين عام 
-ومن قبله مؤامرة سايكس، 4947ل القدس عام واحتال، 4947لتطبيق وعد بلفور سيء الذكر لعام 

ليحمل ، 4984فمؤتمر سان ريمو عام ، 4949ومن بعدها مؤتمر فرساي عام  ، 4944بيكو عام 
المنتصرة بالحرب ( المتحدة)ولم يكن المجتمع الدولي ممثال بهيئة األمم  .العدالة لفلسطين او شعبها

بما في ذلك جرائم ) العالمية الثانية والذي أطلق يد االنتداب البريطاني بكل جرائمه لتحقيق وعد بلفور 
التي ، والسماح لليهود بالقدوم الى فلسطين كمهاجرين، التهجير األولى للفلسطينيين عن اراضيهم

ولم تكن ذات الدول التي صمتت على مجازر دير ياسين (.  4942كبتها حكومة االنتداب قبل ارت
ومحرقة طيرة حيفا التي أحرق فيها ما يزيد ( شهيد  544)شهيد والدوايمة  854التي راح ضحيتها 

وغيرهاعشرات المجازر التي نفذتها العصابات الصهيونية عام ! على خمسين فلسطينيا أحياء 
والتي صمتت على , ( منها  85اعترف بعض المؤرخين االسرائليين الجدد ب ) وما بعده ، 4942
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لم يكن هذا المجتمع الدولي ليأتي بالعدالة الفلسطينية على . .اغتيال الوسيط الدولي الكونت برناروت
  .أي حال وال بأي مقياس

أي  -متحدة والتي كانت تؤخذوبالتالي لم تكن أي من القرارات الصادرة عن عصبة االمم واألمم ال
لتجلب الالمن واالمان والسالم ، بناء على موازيين القوى السائدة في الساحة الدولية انذاك  –القرارات 

وال معظم فقرات القرار رقم ,  4947لعام  424فلم يكن قرار التقسيم لفلسطين رقم . لفلسطين بداية
التي تنص على السماح بالعودة لالجئين الراغبين ) –منه  44باستثناء الفقرة  -,  4942لعام  494

والتي أتبعت بفقرة غامضة بالطلب من لجنة التوفيق لفلسطين ، (في أقرب وقت ممكن , بالعودة 
(CCP ) سكان الالجئين ،  وبالحفاظ على عالقة وثيقة وغيرها )في ديارهم(بتسهيل اعادة تأهيل وا 

ونفس القول .  لمعنية، وهو ما سنعود اليه الحقام المتحدة اباألونروا وغيرها من وكاالت وبرامج األم
إن القراءة القانونية المعمقة لتلك القرارات  .4949لعام  848وا ينطبق على قرار تأسيس األونر 

 .ومضمونا وتواترا وتوقيتا وعالقة شكال وصياغة, ليوضح سوء النية الكامنة فيها جميعا , وسواها 
فمننا نالحظ بأن القرار قد أحال كل  494ما أمعنا النظر في بعض بنود قرار إذا : فعلى سبيل المثال

فخولها بداية . س الى أيدي لجنة التوفيق لقلسطينالمسألة الفلسطينية بما فيها الالجئين والقد
وكذلك فوضها  .(برناروت)الدولي لألمم المتحدة  صالحيات متابعة الهدنة وصالحيات مكتب الوسيط

بمعنى عدم ذكر الطرف ( )بهذا الغموض)ين األطراف المعنية ء بالمفاوضات بصالحية البد
وتشجيع المفاوضات ( ما اتضح في مفاوضات رودس للهدنة الفلسطيني كطرف أساسي معني وهو

بين األطراف بهدف التوصل الى تسوية نهائية بشأن المسائل ( عبر اللجنة)اشرة وغير المباشرة المب
الطلب من األونروا "االنف في الذكر نقرأ كذلك  (  848) من قرار  –مثال  – 84 وفي الفقرة :العالقة

".  نفسه 494من قرار  44رة الى فقرة بالتنسيق والتشاور مع لجنة التوفيق فيما يتعلق بأهدافهما باإلشا
وبصدد العالقة بين هذين الجسمين المشكليين بقرار من نفس الهيئة األم فمن المالحظ أن لجنة 

هي التي اقترحت ارسال بعثة ، التوفيق  ،والتي يفترض أن مرجعيتها األساسية هي مجلس األمن
والتي بدورها أصدرت توصيات ما تلبث أن تصبح , ( بعثة كالب)تصادي  للشرق االوسط المسح االق

ات التي تلك التوصي! مرجعيه لالونروا بدال من الجمعيه العامه التي هي المرجعيه االساسيه لالونروا 
ومن أسوء ما جاء  .ال بل و تتمسك بها وبأسوء ما فيها، غدت وكأنها المرجعية الوحيدة لعمل االونروا

أن الالجئين لم يتمكنوا "تقرر هذه البعثه ( عد تأسيسها أي أسابيع ب)  4949في تقريرها االول عام 
مكنوا من الحصول على توانهم لم ي( بسبب رفض السلطات االسرائيلية" )من العودة الى ديارهم
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اي الالجئون )أنهم "و ( "الالجئين اليهود" –ب كما ذكر تقرير كال -ومثلهم  " )تعويضات
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أصبحت هذه المزاعم وهذا التزييف هو , ومنذ ذلك الحين  .مشروعات اقتصاديه خارج فلسطين
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  .! 494أنشأه قرار 

ضة في نصوص الغام وال يخفى أن ذلك التركيب العجيب للجان والهيئات والوكاالت والصياغات
، ربما باستثناء قراراتها الخاصة بحق الشعب (عموما ،الخاصه بفلسطين)قرارات االمم المتحده 

والتي صدرت الحقا ، الواضحة النصوص، الفلسطيني في تقرير مصيره وعودة الالجئين الى ديارهم 
( ة أواسط السبعينياتوخصوصا في مرحلة التبدالت النسبية التي حدثت في موازين القوة العالمي)

وانما تم ذلك يشكل مقصود قد كشفه مرور , ليس صدفة أو سهوا , وبتوزيع المهمات والصالحيات 
كما أنه ال تخفى مسألة  السرعة التي كان يتم فيها اتخاذ تلك  .الزمن وسلوك تلك اللجان والوكاالت

كانت في عجلة من أمرها الزالة اثار الخطوات ،وكأن الدول االستعمارية المتنفدة في المجتمع الدولي 
أو ، وقبل أن يلتقطوا أنفاسهم, بأسرع ما يمكن قبل استيقاظ االجئين من كبوتهم ، تلك المأساة المروعة
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, سوء النية في تلك القرارات كافة لعل أكثر ما يؤكدو !  جاهم قبل أن تحدث صحوة ضمير عالمية ات
فقط بعد , بقرار خاص من االمم المتحدة ( هي االونروا)ن كالة خاصة لالجئين الفلسطينييهو إنشاء و 
لالمم المتحدة لشؤون الالجئين ( العليا)المفوضية السامية " من قرار االمم المتحدة بانشاء خمسة أيام
UNHCR ( وكالتها الدولية  العامة لالجئين –على حد وصف لكس تاكنبرغ  –باعتبارها). وكأن 

! UNHCR( وحماية ) الالجئين الفلسطينين هم ليسوا من جنس نفس البشر الذين يحظون بوالية 
ها وفي تاريخ عالج مع  ضرورة مالحظة وانتقاد أحد أدوار هذه المفوضية االكثر سوءا في تاريخ)

من قبل  اال وهو فشلها في توفير حماية لالجئين الفلسطينيين في العراق بعد احتاللها, مسائل االجئين
العراق الى دول  وكذلك دورها السيء والمتواطئ في ترحيل الجئي فلسطين من، الجي  االمريكي
ى اعادتهم وذلك بدال من العمل عل .حيث يعيشون أسوأ ظروف يمكن لبشر أن يحيوها, أمريكا االتينية

 .(الى وطنهم االم فلسطين
 ":رؤية نقدية :فرص لالجئين الفلسطينيينتحديات و " :وحمل عنوان، الخطاب األول لغراندي:  أوال
–ئيلي المؤرخ االسرا)الذي يديره إيالن بابيه ، بدعوة من المركز االوروبي للدراسات الفلسطينية      
" فيليبوغراندي "،قدم المفوض العام لالونروا (الناشطة الفلسطينية ) وغادة الكرمي( المعروف -الجديد
وقد حمل  .بالخطاب الرئيسي بمناسبة افتتاح المركز المذكور ما وصفه نفسه 8/48/8444بتاريخ 

 .العنوان المذكور أعاله في موقع األونروا االلكتروني
مسلطا الضوء بشكل رئيسي  :وبعد استعراضه لواقع الالجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات االونروا
ومبينا حقيقة المرارة ( هكذا ) على أوضاعهم السياسية والمعيشية في كل من الضفة الغربية وغزة 

بقليل من , واالحباط وانعدام االمن والثقة بالمستقبل التي تسود أوساط الالجئين الفلسطينيين عموما 
عمل االونروا منطلقا مما طابه لطبيعة فانه خصص الجزء الرئيسي من خ, االرقام واالحصائيات 

زء الرئيسي اتخذ خطابه منحنى وفي هذا الج ."مركز مهمة االونروا"باعتبارها " التنمية البشرية"أسماه 
كالمهاجرين المكسيكيين الذين يتسللون الى ) فبدا وكأنه يتحدث عن مجموعة من المهاجرين , اخر

جاتهم للتاقلم مع البيئة واحتيا, (اليها والبقاء فيها كمثال الهجرهداخل حدود الواليات المتحدة بهدف 
, ي حاجتهم لمساعدة وكاالت انسانيةودمجهم في محيطهم وتنميتهم بشريا حتى تنته, الجديدة

 ! أو حصولهم على حق االقامة الدائمة في بلد المهجر، باستقاللهم ذاتيا
ونروا عبر السنوات الستين الماضيه ليس جديدا انه حاول أكثر من مسؤول من كبار موظفي اال

وتجسيد القراءة والتفسير  –ومضامين تتعلق بأهداف ومهمة ووالية االونروا  –االدالء بتصريحات 
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الصادر  848وما تضمنه قرار (  4949أغسطس، آب ) االسوء لتوصيات بعثة المسح االقتصادي 
غوث نفسه الخاص بانشاء وكالة ال 4949عن الجمعية العامة لالمم المتحدة في ديسمبر من العام 

  .(االونروا )وتشغيل االجئين الفلسطينين 
التي كانت تتغير  –كما أنه ليس جديدا أن اشتملت عشرات النشرات الصادرة عن االونروا ذاتها 

تسميتها من تقارير رسمية الى نشرات اعالمية الى نشرات غير رسمية وما الى ذلك دون نسبتها الى 
وعموما فانه يمكن تمييز صنفين من مضامين . على نفس المضافين االنفة الذكر، ددمسؤول مح

ومن ) ألدبيات وسلوك وأداء االونروا أحدهما ما قبل مؤتمر مدريد ( وغير الرسمية ) الوثائق الرسمية 
ولعل أخطر ما صدر من هذه الوثائق هو مشروع  برنامج تنفيذ  .واالخر بعدهما( ثم اتفاق اوسلو 

، وما (وغيرها من سلطات" )خدمات الى السلطة الفلسطينيةنقل وتسليم ال"  ووثيقة ، (PIP) لسالم ا
و طرح االونروا وغيرها ، " توجيهات إدارية خاصة بمنهاء الخدمات في الوقت المناسب" تسرب من 

قرارات  وغيرها مما اتخذ من، "برامج تحسين أوضاع المخيمات"لما أسمي  (بتنسيق وتناغم واضحين)
هي من الوثائق والخطوات !. وخطوات فعلية  خطيرة تمس جوهر والية االونروا وقضية الالجئين ذاتها

ومن ! والتوجهات الخطيرة التي تعد الخروج الصارخ األكثر انحدارا في خطاب ووالية الوكالة ذاتها 
نروا بدءا من تغيير تعريف والتنفيذية التي تطبقها االو " االدارية"فم ن االجرءات ، جهة أخرى كذلك

االونروا ذاتها لالجئ من مرحلة ألخرى وسعيها الدؤوب الخراج أعداد كبيره من دائرة التعريف 
كالعاملين في االونروا ذاتها من )م كالجئين ومن الخدمات المقدمة وبالتالي حرمانهم من تسجيله

يس بحاجة للمساعدة أو من أو من هو ل( خارج وطنه" يغترب"ومن يتوفون ومن ، الفلسطينيين
 الخ . .يستطيع اكتساب دخل كافي لالغاثة الذاتية او

اعداد الالجئين داخل  وكذلك فان ما تصدره االونروا من احصائيات بصورة مستمرة عن انخفاض
وما تحمله هكذا اشارات مضللة عن ( الالجئين المسجلين لديهاكقولها بأنهم يمثلون ثلث )المخيمات 
أو مراكز التجميع االعتقالية  التي أعدت لتكون كالمقابر) يمات حياة الالجئين داخل المخ حقيقة واقع

دون أي محاولة لتوسيعها أو االضافة  –بحيث أصبحت بمرور الوقت األكثر اكتظاظا لدرجة التشبع 
الونروا ومرورا بتعريف ا، (...وفقرا وحرمانا وأكثر تهديدا لصحة ساكينيها نفسيا واجتماعيا –اليها 

وبتغير تعريفها لمهماتها من مرحلة ألخرى بما في ذلك التقليص المستمر ، لواليتها أو تفسيرها لها
, ( وهو جوهر واليتها) لبرنامج االغاثة وصوال الى إلغائه وحذفه كليا من قائمة برامجها االساسية 

ها في تهجير أعداد وبما في ذلك مشاركتها في برامج خارج نطاق واليتها وصالحيتها كمساهمت
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وبما في ذلك توجيهها جزءا , ملموسة من الالجئين الى أمريكا االتينية في الخمسينيات والسيتينيات 
أو , " الذاتيباالعتماد أو االكتفاء "رامج تستهدف ما تسميه االونروا ملموسا من ميزانيتها لب

لمرحلة رفع االونروا يدها عن  تمهيدا, ما الى ذلك :"أو" االقراض"أو " مشروعات تنمية الدخل"
ووصوال الى إدالء أكثر من مسؤول من موظفي االونروا  .مسؤوليتها عن مأساة الالجئين الفلسطينيين

بتصريحات خطيرة ( يويورك أتليأبو زيد ومدير مكتب االونروا في ن. كالمفوض السابق ك)الكبار 
, ئين للتفكير ببدائل عنه كالتوطينلالجعن الغاء حق العودة أو عدم الرغبة في العودة ،ودعوة ا

س آخرا إقدام وأخيرا ولي..منصبين أنفسهم في بعض تلك التصريحات كناطقين بلسان الالجئين أنفسهم
وتراجعت .من على موقعها االلكتروني, ميكلمة إغاثه من إسمها الرس( شطب)االونروا على محو 

ف المعنية .ت.ودوائر م، لالجئين ولجانهمعنه نظرا لموجة االستنكار والشجب التي صدرت عن ا
 .الجئين أنفسهملبشؤون ا

  :وفيما يأتي بعض المالحظات على محاورهذا الخطاب
  :في الجانب السياسي من الخطاب -أ
لقد خال الخطاب من أوله الى آخره من أي اشارة الى حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ( 4)

فضال عن ، 84فقرة ( ) 848) الذي تضمنه قرار انشاء  494من القرار ( 44)ديارهم عمال بالفقرة 
 (. الديباجة

أبدا عن العمل في  لدى تطرقه للجهود السياسية المبذولة لحل مسألة الالجئين فانه ال يفصلها( 8)
وعندما يتطرق عن  ."ينبغي أن تكمل األدوار السياسية"ة البشرية معرفا األخيرة بأنها مجال التنمي

 ، (دون تحديد أسباب ذلك ومسؤولية من), لسياسة وكيبة المشهد السياسيضيلة التقدم في مجال ا
إلزالة "و , حل تفاوضي للنزاع البحث عن" ن فيتشجيع الالعبين السياسي"بالعمل على ، فانه يستدرك

 اذن عن أي فرص يتحدث ؟  ."العوائق من أمام تحقيق الفرص التي نسعى الن نخلقها لالجئين 
فان االونروا تبحث عن سبل "  :ولعله يوضح ما يقصده في فقرة الحقة من خطابه اذ يقول( 8)

, ستقبليفي اطار اي سالم م( ا االونرو ) للمساهمة في النقاشات التي تدور حول كيف يمكن للوكالة 
يعرف ماهية هذه  المصالح  ولم ."الترويج للمصالح الفضلى لالجئين أن تساهم بشكل مثالي في

وما يراه القانون الدولي وقرارات االمم ، ؟ هل هي ما تراه الوكالة أم ما يراه الالجئون أنفسهمالفضلى
 ؟  494المتحده ذات الصلة وبخاصة القرار 

 :ال الربط بين التنمية البشرية والحلول السياسيةفي مج -ب
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وبما في ذلك توجيهها جزءا , ملموسة من الالجئين الى أمريكا االتينية في الخمسينيات والسيتينيات 
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وفي صميم هذا االحباط يمكن الوعي بالثراء الهائل للرأس المال "  :يقول غراندي في خطابه  هذا 
المعدالت المرتفعة لمحو ا مية ، كما اشارت اليه على سبيل المثال، البشري الذي تحمله هذه المنطقة

ومع النظر لهذه ، على مزايا الجغرافيا والموارد الطبيعية للشرق االوسطعالوة ، والمهارات المهنية
فمن االزدهار الكبير كان ممكن ان يتحقق فيما لو عملت الظروف السياسية المواتية أكثر ، المنح

على السماح بأن يتم توجيه االستثمارات نحو التنمية بدال من معالجة تداعيات النزاع المسلح وظروف 
إذن هو اليرى أي  .!  "سنوات االثنتين والستين الماضيةما كان الحال عليه طوال الالطوارئ ك

" حل تفاوضي"وفي إطار من ، معالجة وحل لقضية الالجئين إال عبر ربطها في سياق شرق أوسطي
 ! اقتصاديا –التنمية البشرية " من وفي إطار ، سياسيا -

أفضل لتوق ( بشكل)ننا أن نستجيب وقت طويل بأنه يمكلقد أدركنا منذ "  :وفي فقرة سابقة لهذه يقول
الالجئين الستقاللهم االجتماعي االقتصادي اذا ما بقينا منفتحين  حيال وجهات النظر المتعددة اذا ما 

 ". رق مبتكرة وأكثر فعالية في العملكان ذلك االنفتاح مقرونا بط
 :في المصطلحات الواردة في خطاب غراندي -ج

فانك ستصاب بالذهول  لما يمكن وصفه , لخطاب المفوض العام غراندي نفسه  لدى استعراضك
بمنظومة شبه متكاملة من المصطلحات التي تم توزيعها بشكل محكم في ثنايا الخطاب تشكل 

وهو ما يعتبر تغييرا , وتحريفا لطبيعة مهمة ووالية االونروا ، رؤيته غير النزيهة, بمجموعها وحدها 
والمفردات التقليدية المتعلقة بمسألة , الصهيوني  –ت وعناوين الصراع الفلسطيني خطيرا في مفردا

ناهيك عن التغيير الخطيرأحادي الجانب الذي تحمله مضامين هذه المصطلحات في , الالجئين 
  .مهمة ووالية االونروا

وسنوردها غالبا على .إضافة لما تقدم, وفيما يأتي بعض هذه المصطلحات الواردة في خطاب غراندي 
  :شكل اقتباسات اما جزئية أو كاملة من سياق الخطاب

دولة يمكن , كأبنائها وبناتها , حقا , الجئين ليس لديهم كيان دولة تحضنهم لان ا"  :يقول غراندي* 
م أن يتحقق فيها لهم بالمقابل أن يقولوا عنها انها دولتهم ويعتبرونها المكان الذي يمكن لمصيره

  ."معتد بنفسهكشعب 
والتي تكون نتاجا لممارسة الشعب ، ان كان يقصد بالدولة ذلك الكيان السياسي المستقل :تعليق

ولممارسة حقهم في العودة الى ديارهم ، الفلسطيني لحقة في تقرير مصيره بنفسه دون تدخل خارجي
الضفة "د بالدولة اما إن كان يقص .التي أجبروا قسرا على مغادرتها، فقد يكون المفوض على حق
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أي  –،  وهي !مثال  ، فان هذه الدولة  لن تختلف بالنسبة لالجئ عن االردن، "الغربية وقطاع غزة 
ليست حال لقضية الالجئين ولن يتقرر مصيرهم  -دولة الضفة وغزة التي شكك بقيامها المفوض نفسه

هذه الدولة  غير منقوصة حتى وان كانت ,  4947وانما هي حل  ثار عدوان , فيها على اي حال 
 ! الحدود والسيادة 

فان االحتالل المستمر منذ , وكما أن الطرد والنفي ليست أعباء ثقيلة بحد ذاتها "  :يقول غراندي* 
لالراضي الفلسطينية يخدم بوصفه بعدا إضافيا من آالم الالجئين في غزه والضفة  4947عام 
 " !.جاهزة لالستجابات النضالية التي بدورها تثير النزاع اضافة الى انه يخدم كذريعة ... .الغربية
اي تشويه وقلب للحقائق هذا ؟ اذن وحسب غراندي يبدوأان الفلسطينيين هم المسؤولون عن   :تعليق

 وليس استمرار االحتالل الصهيوني لفلسطيين كلها واستمرار النفي, ( كما اسماه )استمرار النزاع 
 ؟ لسطيينيوالتنكر لحقوق الشعب الف

سيخذ االن بضع دقائق , وألولئك الذين لربما ال يكونون على دراية باالونروا "  :يقول غراندي* 
ان  .(االونروا)ها مركز مهمة الوكالة ألبين   وأسلط الضوء على تركيزنا على التنمية البشرية باعتبار 

 ... ".هذه المهمة ضرورية من أجل التخفيف من أضرار النزاع الممتد والطرد
لقد اخترنا أن نصف مهمتنا في مجال التنمية البشرية بأنها  .هي الكلمة المفتاحية" الفرص" ان كلمة" 

تقديم الدعم والحماية التي تساعد الالجئين الفلسطينيين على أن يعيشوا حياه صحية وأن يكتسبوا 
وأن يتمتعوا بحقوق  المعرفة والمهارات وأن يكونوا منتجين على الصعيد االجتماعي االقتصادي

 ". د نموذجا فريدا في النظام الدوليوهو ما يع.. .االنسان الى الحد االقصى الممكن
كما  .تقوم االونروا ببناء وصيانة المنازل والمرافق والبنية التحتية الالزمة لحماية المستويات المعيشية"

فان خدماتنا للتمويل الصغير  .تعمل االونروا على ادارة برنامج للتمويل الصغير الذي يوفر القروض
 (.التشديد مضاف". )وتساعد في التخفيف من الفقر تساهم في تعزيز اليات التأقلم

فمننا نرى بالتالي ان دورنا الرئيسي هو المساعدة في خلق فرص لالجئين تعمل على إعدادهم " 
 ."..تمكينهم من اجل تحقيق التحسين الذاتي واالعتماد على الذاتو 
الالجئين الستقاللهم افضل لتوق ( بشكل)قت طويل بانه يمكننا أن نستجيب لقد أدركنا منذ و "

 .  .االقتصادياالجتماعي و 
فمن قطاعات التنمية البشرية والقطاعات االنساسية قد أظهرت بعض , ولمدة اثنتين وستين عاما

نتائج الملموسة وعلى النقيض فقد حدث تقدم طفيف على صعيد معالجة الوسائل السياسية لألسباب ال
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على االقل , إن غياب التقدم على الجبهة السياسية قد ساعد في إدامة االسطورة" ..الجذرية للصراع
ملة لعملنا وينتقص من الفعالية الكا. .بأن الحل بالوسائل العسكرية أمرا ممكنا, لدى بعض األوساط

 (.التشديد مضاف)".    نويحبط مقدرتنا على إحداث فرق حقيقي في كرامة ورفاه الالجئي
الالجئين  تعزيز االنسجام بين مجتمعات"و ، "التخفيف من درجة تهمي  الالجئين"  :يقول غراندي* 

ليخلص . ."وأيضا من خالل دعم االعتماد على الذات بين الالجئين"،  "ومجتمعات غير الالجئين
إن هذه اإلجراءات تساهم في التهدئة عالوة عللى أنها تساهم " :إلى النتيجة التي يسعى إليها فيقول

 " !ئين على ممارسة خياراتهم الواعيةفي تعزيز قدرة الالج
يعود ليؤكد جوهر , من الواضح أن غراندي كاستمرار لمنهج األونروا عبر سنوات الصراع  :تعليق

التي تقدمها لالجئين والذي يتضح أنه يتمثل في كونه أداة ضغط " مساعدات ال" ودور برنامج 
هو معروف في خريطة الشرق  وهو كما)جئين لتحقيق استقاللهم الذاتي وتخدير وخلق فرص أمام الال

زالة الفوارق تدريجيا بين مجتمعات الالجئين وبخاصة في المخيمات ( األوسط خارج وطنهم وا 
وتعزيز االنسجام مع ، ما أسماه بالتأقلم)فيها " دمجهم " وصوال إلى, هااجد فيوالمجتمعات التي تتو 

تهيئة ، وهو األخطر، وبالتالي، أي بمعنى انتهاء حاجتهم لألنروا، اعتمادهم على ذاتهم"و، (المحيط
هو جوهر مشروع بعثة المسح ، وهذا  التوجه بكليته وتفاصيله.. األجواء إلنهاء مبرر وجود األونروا

، وهو ما لم يخفه (شروع سيفتاسكم)عات التوطين والتزويرالتيمرية  القتصادي وغيرها من مشرو ا
ودليل ذلك التفسير المكشوف الذي قدمه غراندي للمصطلح الغامض  .غراندي وال األونروا تاريخيا

ال التي التهدف حسبهما إ، "الخيارات الواعية لالجئين"ستخدمه مهندسو مشروع سيفتاس عن الذي ا
وما يثير ! عن ممارسة حق العودة  –في الحقيقة  –إلى التوطين والقبول ببدائل اصطناعية أو قسرية 

ندي عندما يتحدث هو هذا التزوير للواقع المأساوي لالجئين الذي يأتي به السيد غرا، كذلك، الغرابة
االنطباع بأن الالجئين ما الى ذلك تعطي ...و ,.".تمويل"و " خلق فرص"و " رفاه"و" كرامة " عن 

أو أن أي وضع حسنه الالجئون ألنفسهم من ، يعيشون في فنادق خمس نجوم وفي رغد من العي 
متجاهال تلكم الجهود واألعمال ، إنما يعود الفضل فيه حصريا لألونروا، سكن أو تعليم أوصحة

حدي الموت والمرض والقهر التي بذلها الالجئون واضطروا لبذلها لت، المضنية واالستثنائية  والشاقة
 .دوما حيثما كانوا ،وبأطفالهم، والذل الذي كان يتربص بهم وبي بائهم وأمهاتهم ممن تقدم بهم العمر
اسرته كاملة في الخيام أو في ,هل نذكر السيد غراندي كيف كان يضطر الالجئ أن يترك أطفاله 

يتركهم ، م فيها أبسط مقومات األمانوكان تنعد، بيوت الصفيح أو الحقا في غرف وفرتها األونروا
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هل  كان لألونروا فضل في !!  ونوع من األمان، ليسافر إلى كل بقاع األرض ليجلب لهم لقمة العي 
ن أشار غراندي نفسه إلى أن أحدا لن يستطيع وصف معاناة الالجئين أنفسهم! ؟ ذلك فمننا ، وا 

 !.حتى بعض الالجئين لن يستطيع ذلك بل :نضيف
الشرق " يخفي تطابق رؤيته مع مشروع فمن غراندي يكاد ال, السياسي" التقدم " ما يتحدث عن دأما عن

والذي على ما يبدو أنه ال يرى من إمكانية ألي حل اخر غير إدامة الوضع " األوسط الكبير الجديد
رين كا" ونذكر بأن المفوض السابق. دائمة أي إدامة حالة اللجوء مع صرف مسكنات، القائم حاليا

لدى الحديث عن دور برنامج األقراض الذي تتبناه األونروا ، كانت قد قالت نفس ما قاله خلفها" أبوزيد
 .."في خدمة السالم" 

إن عدم وضوح غراندي في تعريفه ألي حل سياسي  تحت عنوان أن مسؤولية الحل تقع على كاهل 
من دورها التخديري وحرف مهماتها عن جوهر ال يبرؤه وال يبرئ األونروا , الالعبين السياسيين والدول 

أما حديثه وفي غير موضع  عن تنمية بشرية لالجئين  .494واليتها الذي يتضمن تطبيق قرار 
وكأنه يتحدث عن )كما اشرنا آنفا " فاه الالجئينكرامة ور "تحسين ظروفهم المعيشية وحتى عن و 

ون عليه الحل الساسي والذي يجب ان ، دون تعريفه لما يجب أن يك!(مواطني دول اسكندنافية 
الذي قال غراندي )ن الدولي وميثاق االمم المتحدة يؤسس على اساس قرارات الشرعية الدولية والقانو 

ان عمل الوكالة يقوم على مبدأ ميثاق االمم المتحدة المتعلق بالكرامة المتأصلة وبقيمة " :عنه
دامة ال، .."(.االنسان  :والسؤال الذي يوجه هنا الى غراندي من شقين .منافيإنما هو دعوة للتوطين وا 

, ، ألم يكن من األسهل واألعدل واألقل كلفة سياسيا واقتصاديا وانسانيا على المجتمع الدولي واألونروا
تسهيل عودة الالجئين الى  في( حتى تاريخ خطابه)خالل السنوات االثنتين والستين أن يستثمرا 

عونها بجدارة دون اعتداء كانوا يعيشونها ويصن)بكرامة ورفاهية , ى أرضهمليعاودوا العي  عل, ديارهم
بدال من هذا االنتهاك المتواصل النسانيتهم وحقوقهم عبر ظروف , ، قبل تهجيرهم منها(على أحد

ويبدو أنه نسي أو تجاهل ان ميثاق  .النفي والفظاعات التي عاشها الالجئون قبل وبعد تهجيرهم ؟
وانهاء االحتالل والتمييز العنصري , رهاوقراراتها تضمن حق الشعوب في تقرير مصياالمم المتحدة 

 .وحق الشعوب الواقعة تحت االحتالل في مقاومة المحتل بكل االشكال
أليست العدالة تقتضي بأن يرفع الظلم التاريخي الذي أشار إليه السيدغراندي عن ماليين الالجئين 

واألعزة وتشتت شمل عائالتهم وتعرضوا ألبشع صور التمييز ضدهم  الفلسطينيين الذين فقدوا األرض
 داخل وخارج وطنهم ؟ 
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، هذه المليارات بل ربما التريليونات التي أنفقت على التسليح :ثم أيهما أقل كلفة على المجتمع الدولي
دامة من أجل قتل االنسان و " الشرق األوسط "وكل ما حملته عشرات المعارك والحروب في منطقة   ا 
أم إعادة هؤالء الالجئين إلى ديارهم ؟ ولماذا , تشريده وميسيه وفي مقدمة هؤالء الالجئ الفلسطيني

مسجلة في غياهب الغموض و بعيدة المنال " و, " فكرة مجردة " مجرد " فلسطين المستقبل " تبقى 
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نمية ربما تقدم للبشرية نموذجا جديدا ت, األرض التي شكلت هويتهم وانسانيتهم وثقافتهم عبر القرون 
 .والعي  المشترك ؟" التسامح " من 
أم أن فلسطين ! لقد أشار الباحث سلمان أبو ستة إلى إمكانية تحقيق ذلك بالرقم وبالتحليل الدقيق   

حرام على باللها وهي حالل للطير من كل جنس ؟ من األحق بالعودة الى فلسطين ماليين الروس 
أم أصحابها الشرعيين الذين أعطوها هويتها التاريخية , ( يهودا وغير يهود )  :ين والبولنديينواألوكراني

 .. والحضارية، واالقتصادية
أال تنهي عودة الالجئين الى ديارهم هذا الصراع الطويل ؟ أليسوا هم بشرا كسائر ماليين الالجئين 

إذن من الذي يروج لأل سطورة وعن أي  الذين أعيدوا بمساعدة من المجتمع الدولي الى ديارهم ؟
أسطورة يتحدث السيد غراندي ؟ وهل نضال الشعب الفلسطيني من أجل العودة إلى بيته وأرضه التي 
طرد وحرم منها أم أن النفاق الدولي وخوفه من قول وممارسة الحقيقة هو األسطورة بحد ذاتها ؟ وهو 

طورة وحيدة في الشرق األوسط وربما في العالم مكرس إلدامة وحماية أس -أي المجتمع الدولي  –
أو ردعها أو ايقافها عند حدها ؟ بل وممنوع , ممنوع ألحد االقتراب منها , " دولة اسرائيل " اسمها 

بل ال يطالبها من أنشأها بتطبيق قرار إنشائها ذاته , ألحد أن يجبرها على تطبيق القانون الدولي 
أليس هنا مكمن األسطورة التي  .( 494و  424بتطبيق قراري الذي يتضمن وفائها ) بحذافيره 

تعش  في ثقافة الكثير من الغرب يا سيد غراندي ؟ أم أن الغرب ما يزال يرى أن السياسة هي حدود 
والغرب ، إذن فمن هذا العالم, فمن القوة هي نسبية ومتبدلة , القوة وموازينها ؟ فمن كان األمر كذلك 

وها هي بشائر هذا ! مسبقا بما ستؤول اليه األمور عندما تتبدل موازين القوة يقر ، منه بشكل خاص
كما كان الغرب يخطئ , اندي وهنا ال بد من القول بأن األونروا والسيد غر . .بدت تلوح في األفق

أو , التي ال مكان فيها للتفريط بحق , قد أخطاؤا التقدير فيما يتعلق بالثقافة العربية واالسالمية , دائما
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حتى من يعود إلى رشده من ، بالرغم ما حملته وتحمله من تسامح تجاه ا خر، التخلي عنه أو بيعه
  .يد من المفاجئات عليه  وعليهم أن يتوقعوا  المز , وكما تفاجئوا في الربيع العربي !. ا عداء 

  :خارج حدود واليتها، توجهات ومحاور عمل مركزية  لألونروا -د
وفي ختام كلمته يحدد غراندي أربع مجاالت تتمحور حولها أفكار األونروا بخصوص قضية    

خطوط االستعالم التي يمكن أن تساهم في جهود " واصفا إياها بأنها  .(كما قال هو نفسه ) الالجئين 
وهذه المجاالت  .مع الدولي لضمان أن حقوق ومستحقات الالجئين الفلسطينيين محمية ومعززةالمجت

  :األربع كما حددها غراندي هي
يعني أن القضايا ، وجودهم الواسع في المنطقة"الطبيعة الفريدة لالجئين ولمصالحهم فيشير الى أن  -أ

الفلسطينية المحتلة وتؤثر على مصالح نطاق تتعدى األراضي ( أي مصالحهم ) ذات االهتمام لهم 
خصوصية مصالح الالجئين ترتبط أيضا بأثار الوجود المستقبلي للدولة "ويضيف بأن  ."من الدول 

الفلسطينية وما هي أثار قيام الدولة العتيدة عليهم وما هو األثر الذي سيكون لها على  انعدام 
حتى يفصح عن األخطر في تصوره حين " ا والشتات ؟ الجنسية الفلسطينية في األردن ولبنان وسوري

ولعله " سيتم االمتثال لها ؟ ( االختيار ) وكيف لنا أن تضمن أن مبادئ الطوعية والخيار "  :يقول
اذا ما  :التي ستهتم األونروا بالترويج لها من مثل( االبداعية " ) التشاركية"يقصد األفكار والمناهج 

د أو فئة من الالجئين باختيار عدم العودة الى ديارهم أو اكتساب نجح مخطط ما في اقناع عد
, -مثال  –. .الجنسية في بلد ثاني غير فلسطين أو اكتساب الجنسية الفلسطينية والبقاء خارج فلسطين

فهل سيكون ذلك ملزما لهؤالء وكافيا لتجاوز عقدة القانون الدولي التي تؤكد على أن حق العودة هو 
الذي سنتحدث عنه " سيفتاس"عي ؟ وهذا هو في الحقيقة الجوهر الخطير لمشروع حق فردي وجما

 .وهي على أي حال لغة وأفكار يفوح منها رائحة مشروع سيفتاس المشبوه .الحقا في إطار هذه المقالة
 ! ثم ينهي المجال األول بطرح تساؤل عن مستقبل األونروا ووجودها 

بحقوق ومستحقات ( االعتراف ) غراندي يتحدث عن ضمان ولنا أن نالحظ هنا بداية أن السيد 
وعلينا أن نذكر السيد غراندي بأن الالجئين يطالبون بحق واحد  .لالجئين وليس عن حق واحد ينفذ

باإلضافة الى تعويضهم عما لحق بهم من خسائر جراء )ووحيد فقط هو حقهم في العودة إلى ديارهم 
أما عندما يدور ! وال يريدون المزيد من الحقوق  .ذاته 494قرار كما ينص عليه .( .احتالل ديارهم و
فليس المقصود هنا هو الزيادة و إنما النقصان واالنقاص من الحق األساسي ، "حقوق"الحديث عن 

والذي به وحده تتحقق ، الذي يحقق لهم العدالة  ويعيد إليهم كرامتهم االنسانية أال وهو حق العودة
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" ضمان االعتراف" كما أن الفرق هو كبير وواضح بين القول ب ! لالجئين  باقي الحقوق االخرى
أما عندما يتحدثون عن حقوق مثل . حقهم في العودة"  تنقيذ أو تطبيق" والقول ب ، بحقوق الالجئين

تحسين الظروف في المخيمات وحتى عندما يتحدثون عن حقوق . .الحقوق المدنية والجنسية و
كما تنص عليه سائر ) وخارج سياق حق الالجئين في العودة الى ديارهم االنسان خارج الوطن 

" أما عندما يتحدث غراندي عن تجاوز ! فمن ذلك باطل وليس حقا , مواثيق وشرائع حقوق االنسان 
الالجئين بحدود األراضي الفلسطينية فما الذي يقصده من وراء ذلك ؟ أال يعني ذلك " مصالح 

 بقائهم خارج فلسطين ؟ التوطين أو على األقل 
الالجئون يعدون دائرة من أجل السالم ومعالجة قضيتهم يجب أن تكون بصورة شاملة ومبكرة "  -ب
أن المدى الذي يمكن لحقوق الالجئين وخياراتهم أن تتم معالجتها "  :ثم ما يلبث أن يضيف مفسرا :"
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فانه ال يرى في حله اال عبر التسوية التفاوضية كما انه ليس , ولدى حديثه عن تسوية الصراع 
, موظفا أو مفوضا من االمم المتحدة الدارة قضية مهمة وحسساسة أصدرت بشأنها عشرات القرارات 

ثم عن  .ي يتقاضى راتبه منهاكان عليه التذكير بها كمرجعيه للحل والتذكير بميثاق االمم المتحدة الت
ان هذا " لقد أشار في موضع سابق من خطابه الى !! أي قانون دولي يتحدث السيد غراندي هنا 

فاذا  ."يقودنا الن نضع اهتمامات الالجئين كأفراد مقابل الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي 
ا ،واذا كان يقصد تفصيل الحقوق كان يقصد استبداله الجماعي بالفردي فهذا تجاوز خطير جد
فهل هذا هو مقصد القانون الدولي , الجماعية والسياسية مثال الى المستوى الفردي وان لم يبين ذلك 

 ! أم أن ما يريده هو استبداله ببدائل خطيرة لديه ! أساسا 
ان  .حل مستقبلياالدوار التي قد تلعبها االونروا بنفسها في المساهمة باحتماالت السالم وبأي "  -د

المساهمة الفوريه جدا لبناء السالم  يتم تقديمها من خالل مجموعة من خدمات الطوارئ وخدمات 
وتعزيز , التنمية البشرية  التي نقدمها حاليا والمساعدة في التخفيف من درجة تهمي  الالجئين  

الل دعم االعتماد على وأيضا من خ, االنسجام  بين مجتمعات الالجئين ومجتمعات غير الالجئين  
عالوة أنها تساهم في تعزيز قدرة , ان هذه االجراءات تساهم في التهدئة   .الذات  بين الالجئين

ثم يعرف معززا استعدادة لتوظيف طواقم وسجالت الوكالة ". االجئين على ممارسة خياراتهم الواعية  
صميم  عالجات شاملة لوضع الالجئين وامكانيتها ومرافقها لتسهيل البحث عن حل عادل ودائم وفي ت

 (.التشديد في كل ما سبق مضاف! ) 
) , ( هو يسميها التهدئة ) فالمساعدات هدفها التخدير ! اذن ما ذكرناه آنفا هو الحقيقة وليس تجنيا 

ومثله قالت كارين ابوزيد المفوض السابق عن دور برامج االقراض باعتبارها ركيزة أساسية  في خدمة 
ازالة "اما خدمات التنمية البشرية فتستهدف حسب غرنادي !(. أي سالم ؟"  ) المستدام  السالم

وكل ذلك سيزيد حسب رأي السيد  .(أي الدمج " )  الفوارق بين مجتمعات الالجئين وغير الالجئين
يدا الجئين بع, يبدو أنه يقصد خيارات البقاء مشردين  ."ممارسة الالجئين لخيارات واعية" غراندي في

ن بأوضاع أفضل أو ربما أسماء جديدة سيتم اقتراحها لهم  أي أنه يقصد صياغة , عن ديارهم وا 
" اختياريا وطوعيا وبوعي"هكذا , أوضاع وطرح برامج تؤدي الى تخلي الالجئين عن حقهم في العودة 

 ! هذيان وهراء فاضح ! 
 ":في أوقات تتسم بعدم اليقين حلول بانتظار"  :وحمل عنوان، الخطاب الثاني لغراندي:  ثانيا
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بانتظار " غراندي المفوض العام لألونروا محاضرة بعنوان  .قدم السيد ف 44/44/8444بتاريخ 
وقد , بريطانيا  –في مركز دراسات الالجئين بجامعة أكسفورد  "حلول في أوقات تتسم بعدم اليقين 

غم من احتوائها على نفس ر وأكثر وضوحا وصراحة بال, كانت كلمته هذه أطول من سابقتها 
 .المصطلحات وعلى الغموض ذاته الذي يبدو أنه يميز ويطبع أحاديث موظفي األونوروا الكبار دائما

فا للخطاب السابق الذكر أنه جاء في أعقاب انتصار الثورات ولعل أهم ما يميز هذا الخطاب خال
العربية في كل من تونس ومصر واجتياح الوطن العربي سلسلة شاملة من االجتياحات الثورية 

اي ) ولهذا فمنه  ."الربيع العربي " فيما أصبح يطلق عليه , واالنتفاضات الشعبية على أنظمة الحكم 
وفيما . في التوجهات والرؤى المطروحة والتقليدية( نسبيا)يرا ملحوظا حمل في ثناياه تغي( الخطاب 

 :يأتي استعراض ألهم محتويات الخطاب
وهو أمر ( الجئي فلسطين ) بشكل الفت احتوى الخطاب على كلمة فلسطين مقرونة بالجئين ( 4)

حق  كما احتوى الخطاب على مصطلح .والمتأخرة خصوصا, نادر في أدبيات الوكالة عموما 
" أزمات " كما أنه اعترف بأن  .وهي نقطة ايجابية دون شك ."تقرير المصير " الفلسطينيين في 

ومسألة الجئي فلسطين تجسد الطابع السياسي األساسي ألزمات "  .الالجئين هي في األساس سياسية
بالقانون وبفقدان الثقة ( االسرائيلي  –الفلسطيني ) الالجئين كما اعترف بفشل عملية التفاوض 

" فرض العقوبات بحق المعتدين " كما أن خطابه احتوى على نقطة ايجابية جدا تدعو الى , الدولي
بأن الالجئين ليسوا أكثر من مجرد مقيمين مؤقتين ال بد ان يأتي يوم تنتهي " وكذلك يشار الى قوله 

وكذلك فمن  .إلى ديارهم إذا كان يقصد به عودتهم، وهو أمرا ايجابي, " اقامتهم طال الزمن أم قصر 
هذا الخطاب احتوى على اشارتين ايجابيتين أحدهما تتعلق باشارته بقرارات البرلمان اللبناني عام 

عدم االخالل بالحقوق االخرى وبقرارات "  :مؤكدا على( في إقرار السماح لالجئين بالعمل )  8444
عضوية لدولة فلسطينية في االمم المتحدة من والثانية لدى تعليقه على تقديم طلب ال, " االمم المتحدة 

لم يقم بحد ذاته بالتطرق لمسألة الالجئين ولذلك فمن . .ان الطلب"  :إذ يقول" الرئيس عباس " قبل 
األونروا ستستمر بالدفاع عن الحقوق المشروعة لالجئين وطموحاتهم ينبغي أن تتحقق في سياق 

وفي الحقيقة فان . ".  . UNدة الى القانون الدولي وقرارات مستن. .المناقشات بين الالعبين السياسيين
خطاب الرئيس عباس قد تضمن اكثر من اشارة الى محنة الالجئين ومطالبه بمنهاء تشريدهم 

اما اشارة السيد غراندي الى بقاء االونروا حتى تنفيذ قرارات الشرعية  .494ومعاناتهم وتطبيق فرار 
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ولكن بالسير بالطريق الصحيح كما , فهذا شيء مرحب به بالتأكيد ( ده ان كان هذا ما يقص) الدولية 
 .دون اي التفاف! يشار الى ذلك بالجملة االخيرة من االقتباس 

لالجئين " حق العودة " من أوله الخره من أي ذكر لكلمة  –أيضا –لقد خال الخطاب ( 8)
 .الفلسطينيين بأي شكل

فمن صراخ الفلسطينيين من أجل ( الربيع العربي ) الثورية وفي خضم التطورات . ." :يقول غراندي
العدالة يبقى غير مسموع وحقهم في تقرير المصير غير متحقق وأراضيهم ال تزال تحت االحتالل 

فمن , ومع هذا التطور االيجابي في لغة خطاب االونوروا " وحقوقهم االنسانية االساسية ال تزال تداس 
الجئين في العودة الى ديارهم وهو حق لطالما نادوا به وصرخوا به ربما غراندي لم يشر الى حق ال

 .أكثر من غيره من حقوق، إن لم يكن بمثله
يبقى الجئو فلسطين الجئين , فمثل الالجئين قي اي مكان اخر "  :ويقول غراندي في موضوع اخر

 .. ".الى ان يتم حل وضعهم في المنفى حال جذريا من خالل حل سياسي عادل
وعلينا هنا ان نذكر السيد غراندي المرة تلوة المرة ان حل قضية الالجئين لن يكون بالمنفى وال في 

وانما فقط بعودتهم الى ديارهم التي تم طردهم منها عنوة وبالمذابح , ( اي بالتوطين ) المنفى 
الدول وبالشاحنات تحت حد السالح وتحت مرآى ومسمع من شهود ومن ممثيلي الصليب االحمر و 

 .االخرى ومراسلي الصحف االجنبية
وانما كان تكرار ذلك في اكثر من , ويبدو ان ذلك لم يكن سهوا أو عدم دقة في استخدام الكلمات 

اننا نؤمن ايمانا راسخا بانه ال "  :ويقول غراندي في موضع الحق .موضع ما يؤكد انه يعني ما يقول
يمكن ان يكون هناك سالم عادل دائم في الشرق االوسط ما لم يتم اخراج الجئي فلسطين من حالة 

قد تعني التوطين , انه لمن المعلوم ان االخراج من حالة الطرد والنفي  ."الطرد والنفي التي يعيشونها 
بين المناداة بانهاء معاناة الالجئين باتخاذ قرارات شجاعة والفرق كبير ! وحتى التنازل عن حق العودة 

انه الفرق  .وبين القول بغير ذلك, من المجتمع الدولي إلجبار الكيان الصهيوني على إعادة الالجئين 
بين المناداة الشجاعة بتطبيق ميثاق االمم المتحدة وشرائع حقوق االنسان واتفاقيات جنيف وغيرها من 

وبين النفاق والخداع  -من جهة, والدعوة الجدية لتطبيق العدالة لمن حرم منها , لمتحدة قرارات االمم ا
 ! من جهة أخرى -او في الرهان على شراء الوقت  , والرهان على متغيرات قد يتم التسلل من خاللها 

الشرق  هو مرحلة فاصلة في تاريخ منطقة" الربيع العربي " بالرغم من اعتراف غراندي بأن ( 8)    
رغبة راسخة تهدف للحرية ولضمان الحقوق والحريات " إذ الحظ صحوة شعوبها في اطار , االوسط 
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وبين النفاق والخداع  -من جهة, والدعوة الجدية لتطبيق العدالة لمن حرم منها , لمتحدة قرارات االمم ا
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وهي نداء للمجتمع الدولي ليقوم بطرق اكثر جدية باالطالع وصيانة القانون الدولي وهي , الفردية 
اجهزة الدولة ام رفض االضطهاد السياسي واالجتماعي واالقتصادي بكافة اشكاله سواء كان نابعا من 

. .الربيع العربي يضع في المقابل وفي دائرة التركيز الشديد" فمنه يأسف ألن , " من فوى خارجية 
 ."الوضع الفلسطيني وظروف الجئي فلسطين وفشل السياسات التي خلقتهم وفاقمت من اوضاعهم 

تحقيق استحقاقات فان علينا ان نعمل وبمزيد من االلحاحية على التقريب من "  :ثم يخلص الى
وذلك في سياق نقا  سلمي واحترام متبادل بين الفلسطينيين , الفلسطينية التي طالما تم انكارها 

 ".علينا ان نفعل ذلك قبل ان يقوم االخرون باستغالل هذا الفشل ألهداف مدمرة . .واالسرائيليين
غير موضع فمنه يلوذ وفي , ومع انه يعترف هنا بفشل السياسات التي خلقت محنة الالجئين 

دون ذكرها " تحقيق االستحقاقات الفلسطينية التي طالما تم انكارها " بالغموض مرة أخرى حين يذكر 
أما عندما يتخوف من اثار انتشار الربيع العربي بوصفه  .هل يقصد التعويض مرة اخرى ؟ :وتعريفها
فمنه يعود , ر معروفة النتائج وبوصفها غي" ظاهرة ملحوظة ذات تداعيات بعيدة المدى " اياها 

علينا ان نفعل "  :للتحدث ليس كمفوض لالونروا وانما على االرجح كممثل لدولة كبرى فتراه يقول
 " ! ذلك قبل ان يقوم ا خرون باستغالل هذا الفشل ألهداف مدمرة 

 –ة محددة كممثل لدولة كبرى لديها رؤي –ولعل أكبر تعبير عن الغموض الذي يحمله السيد غراندي 
ان السبيل النهائي " :فيقول, قد عبر عنه في اطار رؤيته للسالم الدائم والعادل في الشرق االوسط 

) لسالم دائم ال يمكن ان يكون إال عبر جهد شامل ومتعدد االطراف يقر ويحترم الفروق ويعالج 
 .لتقاطعات بينهاكل مجموعة من القضايا وا, ( هكذا باألصل ( ) بنفس الوقت او بتسلسل مدمج 

فمنه اليمكن توقع سوى القليل من توجه يقوم بعزل اجزاء عن الكل ويتنصل من اوجه , وفي المقابل 
ما المقصود ؟ كالم شخص يتحدث عن !( ؟" )التمييز أو توجه يقوم بدمج أحد األبعاد في بعد اخر 

 أليس كذلك؟ لكن ما هو هذا الشيء؟، شيء يعرفه
بعدم قدرة االونروا " فبالرغم من اعترافه   .راندي يتكرر قي غير موضعالتناقض في خطاب غ( 4)

طويل المدى في حياة  ومعها الوكاالت االخرى الحكومية وغير الحكومية على احداث تحويل
ليس  بديلة عن حقوق الالجئين االساسية بموجب قوانين " جهود االونروا" وبمدراكه بأن , "الفلسطينيين

مفاتيح " للتحدث عن ثالثة فمنه يعود ! ولم يقل قرارات االمم المتحدة , االمم المتحدة والقانون الدولي 
وتحقيق الرفاه )التنمية البشرية  :لمساعدة االونروا للمضي في سياساتها ونهجها التقليدي وهي" رئيسية

" و " تعزيز االعتماد على الذات " واقتناص الفرص و , ( )!!( لالفراد والمجتمعات طويل االجل 
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 ."ومنهج االونروا في المحافظة على فردية الجئي فلسطين , " توسيع خيارات الحياة المفتوحة امامهم 
  .(وقد اوضحنا رؤيتنا لتلك المناهج وأسس العمل التي تتبعها األونروا )  
فمنه ينجم عن ذلك ,حيثما يتم ارتكاب خطأ ما أوعندما يتم تكبد خسارة معينة "  :يقول غراندي( 5)
وللسبب نفسة فمن شرعية المطالب الفلسطينية تنبع , وهذه نظرة مقبولة عالميا , استحقاق بالتعويض)

من نفس حقيقة النفي الفلسطيني وما يترتب عليه من انتهاك للحقوق ومصادرة للمتلكات والمعاناة من 
اننا نؤمن بأن فرص احالل سالم دائم سيتم تعزيزها بواسطة جهود  .الصدمة والحرمان المفروض

كما انه من هذا المنطق  .حقيقية لتصحيح الخطأ ومعالجة االنتهاكات والتصدي للمظالم ومدركاتها
ستحقاقات ايضا ان تبقى لغة الحقوق  ومبادئها االساسية الوسيلة المناسبة واالكثر فاعلية لتعريف اال

 (.  التشديد مضاف". )الفلسطينيية والسعي وراءها 
) هو مجرد خطأ وحدوث خسارة وانتهاك للحقوق  4942اذن حسب رأي غراندي فمن ما حدث عام 

وبالتالي فمن . .ومصادرة ممتلكات( الحظ في نهاية االقتباس عن تعريف غريب لها وغير مفهوم 
انه  .د دفع تعويضات مالية عن هذا الخطأ وعن هذه الخسائررؤيته للحل إلدامة السالم تكمن بمجر 

 !يقترح على الالجئين بيع فلسطين 
وال أعتقد ان هذا الطرح يتم عن جهل من قبل السيد غراندي بما حدث في تاريخ الصراع في فلسطين 

ار بين غزاة أغراب مدحجين بالسالح وبالعنصرية النافية للغير جاءوا فلسطين مستعمرين في إط
وفي اطار أبشع غزو استعماري , مؤامرة دولية كبرى مثلت بريطانيا في حينه رأس الحربة في انقاذها 

كما " ) تطهير عرقي " وفي اطار أفظع حرب ، تدميري، عنصري اقتالعي إجالئي، تفريغي تهجيري
ا وعرقا وتراثا حضارة وانسان) استهدفت االرض وما عليها والبشر وما لهم ( وصفها إيالن بابيه نفسه 

وشعبا محبا , حربا استهدفت شعبا وادعا عامال جعل من فلسطين جنة من جنان االرض  ..(.وثقافة
كما وصفتها ) حربا استخدمت فيها العصابات االرهابية الصهيونية ! للحياة ومتسامحا مع االخرين 

خداع والمكر والقتل كل المحرمات من االسلحة ومن ال, ( بريطانيا ذاتها في وقت من االوقات 
هل يجهل السيد غراندي بأن تلك العصابات هي اول من ادخلت اسلوب ) والتدمير وسفك الدماء 

وهي من استخدم الطائرات في قصف , تفجير االسواق واالبنية الفلسطينية على رؤوس ساكنيها 
وهي اول , يم المياه وهي اول من استخدم االسلحة البيولوجية وتسم, البيوت الفلسطينية على أهلها 

, وهي من قتل االحياء بالرصاص بعد إلقائهم في آبار المياه , ( طيرة حيفا ) من احرق االحياء حرقا 
نذكره بدير ياسين والدوايمة والصفصاف ) وهي اول من نفذ عشرات المجازر البشرية الجماعية 
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غراندي هو كمن يقول لمن بقي ان السيد . ! (. .وسعسع وعين حوض واللد ويافا وحيفا والطنطورة
حبا ممن شهد تلك المجازر والفظائع مع ما أضيف لها من معاناة التشرد والخيام وذل حياة المخيم 

يقول لهؤالء والبنائهم  انه كمن. .والفقر والمرض والبؤس والحرمان وشظف العي  ،والموت قهرا
ضكم عنه ولبيع بيوتكم وأراضيكم وبياراتكم سندفع لكم الدوالرات لنسيان ذلك ولتعوي! حسنا , واحفادهم

 ! ومزارعكم ومدارسكم ومساجدكم وكنائسكم ومقامات االولياء الصالحين ومقابر وعظام أسالفكم 
وهنا ال بد لنا ان نتسائل حقيقة لماذا يتعمد امثال هؤالء المسؤولين الزيغ عن الحق وعن قول الحقيقة 

 ! وهو ما يوقعهم في التناقض والنفاق 
ونطرح هذا التساؤل ألن السيد غراندي قد اشار في سياق محاضرته الى اعترافه كغيره من غير 

" :فيقول, الالجئين بعدم القدرة على اإلحاطة بحقيقة وعمق التجربة ومعاناة ومشاعر الالجئين انفسهم 
در تماما عمق على ان نق, نحن غير الفلسطينيين وغير الالجئين , سيكون هنالك دوما حدود لقدرتنا 

انه لمن المستحيل القيام  .تجربة الجئي فلسطين وعلى ان ننقل القدر الكامل من درجة الحاحها
بما الذي , مثلما يشعر به , وان نضع انفسنا في مكانهم وان نشعر , بافتراض تصورات الالجئين 

 44عسكري واكثر من عاما من االحتالل ال 44يعنيه فعليا عدم معرفة حياة سوى تلك المطمورة تحت 
خارج المكان والزمان على حد انهم يناضلون باحساس دائم بأنهم موجودون " عاما من النفي و 

 وفي الحقيقة. ونحن نؤيده، وهذا قول صحيح ."سواء
فمن الظلم الفادح والجرائم البشعة التي لحقت بالالجئين الفلسطينيين ال يمكن ان يمحيها إال عودتهم 

 .تعادة كرامتهم فيهاالى ديارهم واس
فقد , لن نكرر طرح عديد المصطلحات التي استخدمها غراندي  :مصطلحات ومغالطات اخرى( 4)

  :غير انه يتبقى اشارات اخرى ينبغي التوقف عندها .سبق ان طرحت
ان " :فيقول, مجتزءا ومشوها لالجئين الفلسطينيين " تعريفا " في بداية كلمته يقدم السيد غراندي ( 4

مليون فلسطيني مسجلون كالجئين لدى االنوروا في  4.2حضوري هنا يدل على ادراككم لوجود 
كما ان دعوتكم تعمل على تشريف ماليين  .االردن وسوريا ولبنان وفي االراضي الفلسطينية المحتلة

جلين والذين هم ليسوا مس, الفلسطينيين الذين يساهمون في مختلف مناحي الحياة في ارجاء المعمورة 
ولكنهم مع ذلك يشاركون في تجربة المنفى , لدى االونروا بسبب خياراتهم وظروفهم الشخصية 

  ." 4942التاريخية التي نجمت عن الصراع العربي االسرائيلي عام 
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السيد غراندي عن اولئك الماليين من الفلسطينيين غير المسجلين  لدى " ينزع", اذن هكذا وبجرة  قلم 
فليقدم السيد غراندي تعريفا ووصفا , واذا لم يكونوا الجئين ! اللجوء وكونهم الجئين  صفة( االونروا 

لكن هل يستطيع احدهم العودة الى يافا او حيفا او بئر السبع ؟ اذن ! حسنا , لهم ؟ هل هم مواطنين 
 ما هو تعريف السيد غراندي ألولئك الماليين من البشر ؟ 

من قبل المجتمع " موارد هائلة " لية السياسية برمتها و باستنزاف بالرغم من اعترافه بفشل العم( 8
، يمكن ان يتم استغاللها" فمن غراندي يساوره نفس الوهم بأنه  :"لمحنة الالجئين " الدولي في تصديه 

, وهو ال يريد رؤية تطبيق قرارات الشرعية الدولية " لتحقيق االهداف التنموية طويلة االجل ، لوال ذلك
بما في ذلك اضطرار مئات الالجئين ، ا على ان يبقى أسير رؤية بعثة المسح االقتصاديومصر 

من التحول الى ( التابعة لألونروا) من مراكز التدريب المهني   -سنويا–الفلسطينيين الذين يتخرجون 
 ! سوق العمل الخليجي بسبب انعدام فرص العمل في فلسطين 

التي تعد مسألة ) بقيت مسألة الالجئين " :إذ يقول" هيونيةص"يستخدم السيد غراندي مفردات ( 8
 (..وجودية بشكل كبير لكال طرفي الصراع 

نتيجة فقدان ثقة الرأي العام بعملية السالم " االكثر خطورة " يعود غراندي للحديث عن مخاوفه ( 4
وسائل العسكرية ترخيصا للجوء الى حلول بال" وطول أمدها وعقم نقاشاتها بأن ذلك قد منح ايضا 

والعمليات المسلحة التي ساعدت على الفكرة الخاطئة بأن الحل لهذا الصراع الذي يعد اكبر النزاعات 
ويطرح كما كان يفعل ! مساويا بين الضحية والجالد ، . ".السياسية يمكن ان يتم فرضه بقوة السالح

" النزاع" ثم إذا كان هذا ! بفشلها التي اعترف اكثر من مرة " تسوية تفاوضية " دائما بدال من ذلك 
إذا فشل ، فليدلنا السد غراندي على طريقة حله، (في العالم ) هو من أكبر النزاعات السياسية 

 ! المجتمع الدولي الممثل باألمم المتحدة في حله بسبب رفض أحد أطرافه ذلك ؟
" فمنه يشير الى ان , يع العربي لدى حديثه عن االردن وبانعطافة الفتة مباشرة بعد حديثه عن الرب( 5

الذي لم ينس اإلتيان على عددهم الذي  –" االردن يوفر البيئة االكثر استقرارا لالجئين الفلسطينين 
" ويبدي السيد غراندي قلقه حيالهم لدى سماع تهديدات بسحب الجنسية االردنية من .قدره بمليونين

استجابة للمالحظات الالمسؤولة والمستنفزة التي " كما انه يرى فيها . .(هكذا " ) الجئي فلسطين 
وهذا  ."تقترح بأن الحل الدائم لمحنة الالجئين ينبغي ان يتم ايجاده حصريا فوق االراضي االردنية 

فماذا لو حذفت كلمة حصريا من سياق النص المقتبس ؟ هل يصبح االمر  .كالم اكثر من خطير
 ! مقبوال 
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تمييز " ير الى تعرضهم الى ن اوضاع الالجئين في لبنان يشلدى حديث السيد غراندي ع( 4
؟ هل كانوا ( ومنهم الالجئون ايضا ) ولكن ماذا بشأن الفلسطينيين عموما , وهذا صحيح , "منهجي

 ؟ . .يعيشون في مساواة وعدالة وفي امان و
او , ة تجاهه ومع انه ال يصدر كلمة إدانة واحد, عندما يتحدث السيد غراندي عن االستيطان ( 7

  اشارة تبين عدم شرعيته بالمجمل باعتباره انتها كا للقانون الدولي واتفاقية جنيف وقراراتاالمم المتحدة
وهنا نسأله هل وجود ، مثال فأن االشارة الوحيدة يكاد يحصرها في قلقه من عنف المستوطنين -

مقبول ؟ ومن الذي يهدد من وجوديا في هذه الحالة  الفريدة من نوعها في , مستوطن بدون عنف 
 ! القانون الدولي  ؟ أليست فريدة ؟

وسرد مصطلحاته , "سيفتاس " ومن أخطر ما جاء في الخطاب هو تبني غراندي لمشروع ( 2
وكأنه ) , وتوجيهات الالجئين وخياراتهم الواعية  وخصوصا عندما كان يكرر ضرورة االصغاء الداء

ودعوته , ( ! يوجد لديهم خيارات غير إصرارهم على حق العودة الى ديارهم طال الزمن ام قصر 
 !    التخاذه مرجعا ومنطلقا يمكن البناء عليه في اي عملية سالم مستقبلية 

 : 2112عية العامة لألمم المتحدة عام تقرير المفوض العام لألونروا السنوي المقدم للجم :ثالثا
في التقرير السنوي الذي اعتاد المفوض العام أن يقدمه للجمعية  العامة لألمم المتحدة في        

وذلك ، لم يتغير الخط العام الذي انتهجه معظم المفوضين العامين لألونروا، دوراتها السنوية العادية
تعرض على مندوبي مختلف الدول األعضاء و من له صفة عائد بشكل خاص الى  أن تلك التقارير 

ومن قرارات ، وعليه فقد كانت تتسم بالحذر وتصاغ بشكل أكثر قربا من لغة القانون الدولي، المراقب
وبالرغم من ذلك فمن تجاوزات كثيرة قد حدثت عبر السنوات الستين الماضية   .الجمعية العامة ذاتها

" أوسلو"وفي سنوات ما بعد توقيع اتفاق ". الخروج عن النص"ة من تم خاللها تسجيل حاالت كثير 
 ! وبشكل سافر ، والوالية المنوطة باألونروا" النص" سيءالذكر ازداد هذا التوجه نحو تجاوز حدود 

كما ظهر منشورا من ، 8442وهو التقرير السنوي للمفوض العام لألونروا لعام ، وسنأخذ مثاال لهذا
وفيما يأتي أبرز ما جاء فيه من تغيير في الخط . ألونروا الرسمي اإللكترونيعلى صفحات موقع ا

وتبني موقف تصفوي ينطلق أساسا من مرجعية قديمة وهي توصيات بعثة ، وتشويه للحقائق، العام
 وأخرى حديثة تنطلق من برنامج األونروا ، (كالب)المسح االقتصادي 

 " ! سيفتاس" وتصورات مشروع ، "لتطبيق السالم"
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مستجيبة  4954ايار / 4وبدأت الوكالة االضطالع بمهامها في "  :نفرأ في الفصل األول(   4 
 ....            ".,وهي اكبر برامج االمم المتحدة  .الجيء فلسطيني 754444الحتياجات نحو 

جاء على ، درته االمم المتحدةدون تفويض أص، يبدو هذا القول وكأن الوكالة انشأت نفسها بنفسها
 ابتدره طرف معتدي خارجي وغريب على طرف  ، خلفية صراع سياسي تناحري

 .ثان يعي  على أرضه
والغرض من إنشاء األنروا هو المساهمة في التنمية البشرية لالجئين القلسطينيين في : " ونقرأ(   8 

عربية السورية الى ان يتم التوصل الى حل قطاع غزه والضفة الغربية واالردن ولبنان والجمهورية ال
وتحقق الوكالة هذا الغرض عن طريق  توفير مجموعه متنوعه من الخدمات  .عادل لقضية الالجئين

, واالغاثه  في حالة الطوارىء ....  .,التعليم االساسي  :وتشمل تلك الخدمات... ". ".االساسيه
 ." ودعم الهياكل االساسيه, االسكانو , غر والتمويل البالغ الص, والمبادرات االجتماعيه 

In 2007 report: “ The mission of UNRWA is to  contribute to the human development of Palestine 
refugees in the Gaza Strip , the West Bank, Jordan, Lebanon , and the Syrian Arab Republic  until a 

durable and just solution is found to the refugees  issue.  

تمثل رؤية الوكالة في أن يتمتع كل الجيء فلسطيني بأفضل المعايير الممكنة للتنمية وت: " ونقرأ(   8
وفي أن يكون مشاركا فعاال ومنتجا في , ..... .سواء, االنسانية بما في ذلك تحقيق امكانات كاملة 

يحميها وان يشعر بالثقه بأن هناك من يدافع عن حقوقه و , االقتصادية والثقافية  –الحياة االجتماعية 
 ." .ويصونها

والفرق واضح بين أن  ...... "واالونروا مناصرة عالمية لحماية الالجئين الفلسطينين ورعايتهم"   
إذن هذا نوع من ، وبين قضية لك والية قانونية واضحة فيها، تكون مناصرا لقضية التملك التأثير فيها

كما هو الحال لقضايا الالجئين -ن تتمثل  إن الحماية الحقيقية التي يمكن أن توفر لالجئي .التضليل
وهناك يتحقق لهم األمن واألمان ، فقط بالعمل على إعادتهم إلى موطنهم الذي أخرجوا منه –كافة 
 .     المنشود

.. والوالية, وكما يالحظ فمن كل ما سبق هو كالم غامض وخطير وتبديل في الرؤية واالهداف   
من حيث انطباق ، كأن الالجئين الفلسطينيين يعيشون في سويسراومرة أخرى يتحدث معدو التقرير و 

 -لألسف يبدو أنه  –ولكن ، البشرية الراقية والفعالة، ويتمتعون بالحماية، معايير التنمية االنسانية
 ! الينقصهم شيء إال الوطن 
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ا أرقاما مورد، لدى تطرقه إلى عرض عام لسياق االوضاع التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون(  4
وزارة " يبدو أن التقرير يقتبس معلوماته من مصادر ، عن ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة

وعليه فلم يبين العرض حجم األسلحة والقذائف التي استخدمها الجي  " ! الخارجية االسرائيلية
 . وال حجم الدمار الهائل الذي تكبده قطاع غزة، الصهيوني

ضافة الى التقييمات التي أجرتها االونروا في اطار خطة : " من التقرير(   88) ورد في بند (  5 وا 
شرع مكتب المساءلة الحكومية التابع للواليات المتحدة االمريكية في إجراء ,التطوير التنظيمي 

وذلك لكفالة االستخدام المناسب للتبرعات الماليه التي , استعراض لنظم الرقابة االدارية لالونروا 
وهل ثمة أوضح من هذه اإلشارة على تدخل أميركا في كل صغيرة وكبيرة  ."مها الواليات المتحدة تقد

جراءاتها التصفوية؟  من سياسات الوكالة وا 
 : نقرأ النص :نطقة عمليات الوكالهوتحت عنوان المركز القانوني لالجئين الفلسطينيين في م(  4
على الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينيية ولهم ويحصل الالجئون الفلسطينيون بصورة كاملة " 

" وهذه اإلشارة تقصد منها األنروا القول  بأن (.  48ص "  ) .الحق في التصويت مثل سائر المقيمين
نهاء الخدمات قد حان   " !وقت الرحيل وا 

لالجئيين وتوفر الحكومة االردنية "  :نقرأ :المندرج تحت نفس العنوان السابق –(  58)وتحت بند 
والرعاية , وخدمات المخيمات , الفلسطينيين والنازحين      المرافق واالعانات وحصص اإلعاشة 

 –ومما سبق اليملك أي قارئ (.  48ص "  )والخدمات االجتماعيه , الصحيه واألمن العام 
فهاهم  ، "ةإذن ما لزوم الوكال:"إال أن يقول، بعد قراءة هاتين الفقرتين –وخصوصا غير الفلسطيني 

) الالجئون الفلسطينيون يحصلون على كل الحقوق السياسية والقانونية والحماية ويحيون حياة رغد 
إن مستوى الحياة في المخيمات يضاهي مثيالته في "  :نتوقع أن يخرج علينا التقرير القادم بالقول

بين دول وشعوب  األعلى منوربما أضاف أن معدل الدخل الفردي فيها هو ، أوروبا أوأميركا
 ؟ "!المنطقة

دون أن يوضح ، يورد التقرير بأن لدى األونروا سجالت هائلة عن األوضاع األسرية لالجئين(  7
غير أن (.  84ص " ) .وثيقة ملفات أسرية وحفظها الكترونيا 44587544مسح " الهدف من 

في ، غراندي. ا فكما وصفه) الغرض المعروض من استعراض هذه المدخرات التي التقدر بثمن 
وهو ما " ! أكسفورد"على ما يبدو ما عرضه غراندي نفسه في محاضرته في  –هو ، ( أحد خطابيه

 .!.أتينا على تحليلها
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تحسين  :تحليل االداء على مستوى الهدف الفرعي الخاص"  :نجد عنوان( هاء ) تحت بند ( 2
 " الهياكل االساسية والمخيمات 

  :وان نقرأمن نفس العن( أ) وتحت بند
مخيمات في  8وضع منهجية نهج مجتمعي تشاركي متكامل باستخدام مشروع تجريبي في ( أ" )

 ( 88ص ." ).الضفة الغربية
سيء الذكر في ، "سيفتاس"واألعمى فقط هو من ال يرى وال يقرأ  نفس مصطلحات مشروع   

 !مصطلحات تقارير ومسؤولي األونروا 
 : نقرأ، (هاء )  من نفس الفقرة 95وتحت بند (  9
ولم تتمكن الوكالة من إنجاز بعض مشاريع الهياكل األساسية التي كان من المقرر تنفيذها لربط " 

" شبكات المخيمات بشبكات المنطقة كالشبكات البلدية بسبب عدم احرازجهات فاعلة أخرى ألي تقدم 
الذي يشكو التقرير كما شكا منه غراندي ) والمقصود من التقدم هنا هو التقدم السياسي  .(84ص )

لو تم إحراز التقدم المنشود لتم  :وبالتالي يصبح المقصود إجماال هنا .!(في محاضرتيه موضع بحثنا 
ية ال نعرف عن أي هياكل وعن أي بنى تحت) و هياكلها ( بهذه العمومية ) ربط شبكات المخيمات 

 مثال؟ –لماذا ؟ هل لتسهيل حق العودة  .بالشبكات البلدية والمحيط!( في المخيمات ؟، يتحدثون
تطبيق  نهج التخطيط التشاركي الجديد في وضع "  :يعود التقرير للحديث عن 94في بند (  44

 ونجح في إشراك جميع أصحاب المصلحة والمجتمع....خطط من أجل إعادة بناء مخيم نهر  البارد
وهذا أخطر ما يمكنك استنتاجه من  ."المحلي كشركاء كاملين بدل اعتبارهم مجرد متلقين للخدمة 

أنظر مكرهم السيء عندما يجعلون من مشاركة من تم تدمير بيته ! تبني األونروا لمشروع سيفتاس 
حدود "خارج  "على القبول بمعادة التوطين " وكأنه تصويت أو استفتاء ، بالرأي، في مخيم  نهر البارد

وهذا هو بالضبط ما يقصده أنصار هذا المشروع ومروجوه من مصطلحات !!  494نصوص القرار " 
أشكال إبداعية وحرة في التعبير عن المشاكل والتطلعات، ، خيارات واعية، نهج تشاركي :من مثل

" سيفتاس" ما الذي يهدف إليه مبتكرو -ا ن  -هل فهم بعض الحمقى  .الخ.. الهياكل المدنية ،
 ؟؟"حلف سيفتاس"واالن 
 :"سيفتاس"الترويج لمشروع : رابعا

نظمها المركز , " اعادة بناء التمثيل الوطني الفلسطيني "  :في ندوة حملت عنوانا يتعلق ب        
–بمدينة رام اهلل ,  44/7/8444الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية بتاريخ  
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عن عدة محاور ( كما وصفت ) كرمة النابلسي المحاضرة في جامعة أكسفورد . تحدثت أ .فلسطين
كما جاء في الملخص المنشور عن الندوة على الموقع االلكتروني للمركز  ), تناولت هذا الموضوع 

  .(المذكور 
 ! " عي جديدعقد اجتما" والحاجة الى , مبدأ السيادة الشعبية و اعادة بناء التمثيل الفلسطيني . 4
ف ومع .ت.للفلسطينيين خارج الوطن وتقويتها لتحسين االتصال مع م بناء هياكل مدنية. 8

 (.التشديد مضاف)الوكاالت االنسانية التي تخدمهم و الدول المضيفة لهم 
 .من قبل الفلسطينيين في الشتات وتقرير مصيرهم حرية اتخاذ القرارات. 8
بسبب رئيسي ,  والتمثيل الساسي للفلسطينيين خارج الوطنوتهميش للنشاط المدني إضعاف . 4

 .وغيره, من اتفاق اوسلو 
في تشكيل المؤسسات السياسية والدستورية ( الديمقراطي ) مشاركة فلسطينيي الشتات حق . 5

  .يمتلكونها بقدر ما يمتلكها القاطنون داخل االراضي المحتلة الرئيسية لدولة مستقبلية
  ."سيفتاس  "نتائج مشروع . 4

فمننا نرى بأنهاليست سوى , وبالنظر الى هذه المحاور التي تضمنتها حديث المحاضرة المذكورة     
وقد تناولنا هذا المشروع تحليال ونقدا في دراسة شاملة  .إعادة سرد لمشروع سيفتاس البيريطاني المنشأ

 :انظر) .ذكرى السنوية للنكبةف في ال.ت.نشرت في الكتاب الصادر عن دائرة شؤون الالجئين في م
، مشروع سيفتاس –مستجدات خطيرة تستهدف قضية الالجئين وحق العودة ، عدنان ادريس

ولن نعود لسرد ما جاء (. 2112، أيار 040-031ص ص , دائرة شؤون الالجئين -ف .ت.م
  .غير اننا سنعيد التأكيد على جملة من الحقائق والمالحظات النقدية, فيها
لتقصي )لمانية بريطانية هي بعثة بر ( سيفتاس)بادرت الى هذا المشروع  الجهة التي إن: أوال

وقد أصدرت عددا من التوصيات في نهاية عملها بعضها يحمل صفة  .، وهي جهة رسمية(الحقائق
–االيجابية الرمزية كدعوة بريطانيا وامريكا لتحمل جزء من مسؤولياتها التاريخية تجاه قضية الالجئين 

ولكن المثير لالستغراب هو أن أيا من تلك التوصيات لم يبصر  .(كما جاء فيها) -بصورة رمزية ولو
ولما كان للجهات الرسمية أسس وطرائق عملها  .وأنها على ما يبدو ذهبت أدراج الرياح, النور 
انية ان فمنه كان بممكان هذه البعثة البرلمانية البيريط, فة في العرف السياسي والدبلوماسيالمعرو 

ومن خالله يمكنها ان تؤثر في قرارات ، تحدث تغييرا ما عبر البرلمان الذي اعطاها التفويض
لتتخذ ولو قرارا تاريخيا واحدا يصحح قدرا مميزا من الظلم الكبير الذي تسببت به , الحكومة البريطانية 
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من , يكن هذا هو المقصود ولكن على ما يبدو لم ! يريطانيا االنتدابية التي احتلت فلسطين عسكريا 
 ! مجمل هذا التحرك 

عندما يتم الحديث عن مشروع سيفتاس فمنه تتملكك الدهشة وانت نالحظ كيفية استخدام   :ثانيا
وهو  –مبدأ السيادة الشعبية " فعندما تقرأ  .ولكن في سياق رجعي جدا –مصطلحات ثورية جدا احيانا 

 -كالم براق ورائع ولكن ماذا قصد به حقيقة، وماذا أريد من ورائها ؟؟ نحن نعرف ان سيادة الشعب 
ولهذا استخدم المشرع القانوني , وال سيادة له على أرض غيره , انما تكون على أرضه  –أي شعب 

وذلك ، الخ...حقوق االقليات, عدم التمييز , الحماية , ة الكرام, العدالة : الدولي مصطلحات  مثل
عندما يتعلق األمر بحقوق أقليات تعي  خارج وطنها أو سياقها الثقافي أو الوطني، أو من هو في 

 .حكمها
, " الفلسطيني ( الوطني) إعادة بناء التمثيل " وعندما يتحدث مبتكروا هذا المشروع الغريب عن  :ثالثا

حملت السالح وقدمت " جهة يسارية فلسطينية " وال ان يصدر مثل هذا الحديث عنه فمنك تتوقع أ
اما ان تأتيك هذه الدعوة من قبل مجلس العموم , وقد تتفهمه , الشهداء وقاتلت في فلسطين وخارجها 
حتى ولو ، فمنك ستلقي بظالل كبيرة من الشك على هكذا دعوة, البيريطاني صاحب المبادرة والممول 

" إصالح السلطة " وعلينا هنا ان نتذكر شعار  .ف تعاني من تفكك وضعف وربما فساد.ت.ت مكان
 ! وما هو الذي حققه من ورائه  -سيء الذكر –بو  . الذي رفعه ج

صحيح ان التمثيل الفلسطيني قد عانى من عدم منهجية وأخطاء، بسبب أوضاع وظروف الثورة 
ة فيها سرية، وكان يالحق اعضاؤها في أوروبا وغيرها ف  التي كانت العضوي.ت.الفلسطينية و م

بعادهم ومنع دخولهم إليها وربما , ولم تكن لها اي ممثلية في اووبا الغربية , ويتم اغتيالهم واعتقالهم وا 
 4974وروبا لم يكن اال بعد عام ف في ا.ت.م) علينا ان نذكر هنا ان افتتاح الممثليات الفلسطينية 

وال ندري اليوم وبعد هذا الحصاد الطويل لمسيرة  .(!ف لبرنامجها المرحلي .ت.اقرار ماي بعد )
ان كان ذلك قد أضاف الكثير لمصلحة الشعب الفلسطيني ( في اوروبا وفي العالقات معها)ف .ت.م

؟ ولعل السؤال الذي يبرز للذهن هنا هو هل تسمح أوروبا حقا بالحضور والنشاط السياسي والتنظيمي 
تي لمشروط للفصائل الفلسطينية على أرضها ؟ ثم ماذا بشأن المنظمات الفلسطينية الالحر وغير ا

أما إقرار المحاضرة ! ؟( ..كحماس والجهاد والجبهات الفلسطينية وغيرها" )ارهابية " تعتبرها اوروبا 
تكون فلماذا ال , بأن المجلس الوطني الفلسطيني هو اإلطار الذي تم عبره تجسيد مبدأ سيادة الشعب 

وحسب  ؟ وهل هكذا دعوة تحتاج إلى كل هذا التحشيد ، دعوتها الى اجراء انتخابات لمجلس وطني
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والتحريض؟ ثم باسم من ولمصلحة من يحدث ذلك؟ ثم ما هو رأيها باتفاق المصالحة الفلسطيني الذي 
ربما حول ، وقع مؤخرا بهذا الشأن هل هو كاف أم أنه على اإلنجليز تقديم مواعظ للشعب الفلسطيني

 !.كيفية إجراء االنتخابات وتحقيق مبدأ السيادة الشعبية ؟
ميثاق " الحديث عن , وهو ما يشمل بطبيعة الحال , أما الحديث عن عقد اجتماعي جديد  :رابعا

فأهداف , فهو سابق ألوانه  –اذا ما نظرنا اليه ببراءة  –انما هو حديث , " ! وطني فلسطيني جديد 
ف .ت.واألجدر  هنا ان يطالب بالعودة الى ميثاق م, أت من أجلها لم تتحقق بعد ف التي انش.ت.م

ألنه كان الميثاق الذي جمع ( ! أو اقترحت إلدخالها عليه ) نفسه ،ورفض اي تعديالت أدخلت عليه 
هل  :والسؤال المطروح هنا أيضا هو .الشعب الفلسطيني بوصفه برنامج الشعب الفلسطيني االجماعي

 ؟4942صحاب مشروع سيفتاس تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أقر عام  يعارض أ
ونحن نقر  :تداعيات اتفاق أوسلو تحديدا على تهمي  التمثيل السياسي لفلسطين الشتات :خامسا
كان بمثابة ( االمريكي الرعاية –األوروبي المنشأ )نرى بأن اتفاق أوسلو , من ذلك  بل وأبعد, بهذا

وهو ما أحدث , ف ذاتها .ت.االنحراف التاريخي الكبير عن بوصلة اهداف الشعب الفلسطيني و م
وليس ، ( ما زال يعاني منها حتى اليوم) أسوأ وأعمق الشروخات واالنقسامات في الصف الفلسطيني 

طنية على تناول القيود الشاذة لعملية السالم الحالية والتي قصرت صالحية السلطة الو " مجرد 
فمذا كان ! كما جاء في مالحظات البعثة البرلمانية ذاتها . " .اوضاع الفلسطينيين في الداخل فقط
الى  التخلص من اتفاق  –معنا  –أليس االولى بهم ان يدعو , مهندسو مشروع سيفتاس يقرون بذلك 

ي تقرير المصير والعودة اوسلو الذي أصبح اكبر عقبة  في طريق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني ف
داخل ) واقامة الدولة المستقلة السيدة وعاصمتها القدس ؟ هل هناك من يرى في الساحة الفلسطينية 

أن هذا االتفاق هو في مصلحة الشعب الفلسطيني ؟ وبالتالي فان السؤال المطروح ( وخارج الوطن 
تفاق ؟ وما هو موقف مجلس موقفكم صراحة من هذا اال ما هو :على أصحاب ومبتكرو المشروع

الذي استشرى بعد )كومة البريطانية من االستيطان  العموم البرطاني منه االن ؟ وما هو الموقف للح
،ومن عضوية فلسطين في االمم المتحدة ؟ االنذكر موقفها االخير في مجلس األمن ؟ ثم " ( أوسلو"
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الجديدة التي " الهياكل"أحدث فراغا في مسألة  ينطلق مبتكرو مشروع ستيفاس من أن اتفاق أوسلو قد
يمكن أن تقوم المنظمات الحكومية والمنظمات "  :وبناء على ذلك يرون أنه .ظهرت منذ االتفاق

المقيمين حاليا  البرلمانية والحكومات االوروبية بالمساعدة في بناء البنية التحتية السياسية  للمهاجرين 
غزة حتى يتمكنوا من االستمرار في المحافظة على قنوات االتصال مع خارج الضفة الغربية وقطاع 

نحو وضع االسس وتحديد  :سجالت فلسطينية)تقرير سيفتاس  :انظر) :"ممثليهم المختارين 
 (.التشديد مضاف) .( 1ص ,  2114, ( االتجاهات 

. موازية ل م ,( وليس مدينة وحسب " ) بنى سياسية " إذن ما يطرحه مشروع سيفتاس هو إقامة 
إذن فمن ! المقيمين حاليا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة " المهاجرين " و لمن أسماهم ب ، ف.ت

علما بأن غالبيتهم العظمى ان لم يكونوا جميعا ،هم ) هذا المشروع سيتعاطى مع فلسطينيي الشتات 
ولم " ) ومقيمين " و, " مهاجرون " على أنهم ، (وذلك بحكم الواقع وفي نظر القانون الدولي ، الجئون

 :؟؟ ثم نسأل األوروبيينوهل في هذا ما يحتاج  الى تعليق !خارج الوطن , ( يقل إقامة مؤقتة مثال 
 ما هو الوضع القانوني لهؤالء في أوروبا ؟ 

ف .ت.فمن جهة يبدو أن االوروبيين يرون قصور م, ولهذا الطرح عدة جوانب خطيرة كما نالحظ 
" وحتى ال يقوم .. .ويرون في ذلك فراغا ال بد من سده, ي التعاطي مع فلسطيني الشتات وتقصيرها ف
وحتى ال تكون لجان العودة ولجان الدفاع عن الالجئين وحق العودة , بمأل هذا الفراغ " المتطرفون 

 التي انطلقت في أوروبا وغيرها بوعي من حقوقهم التي أخذوا يخشون عليها -ومؤتمرات العودة  
فمن االوروبيين ومبتكرو مشروع , هم الجهة التي تمأل هذا الفراغ  -وبدافع من إسماع العالم لصوتهم 

وبخاصة , داخل الساحة الفلسطينية " التقرير " سيتصدون لذلك ويبادرون الى التدخل و , سيفتاس 
  .في الشتات

, ذه األبنية التحتية وهذه الهياكله كما لنا أن نالحظ ما هي تلك االهداف التي يريدونها من وراء إقامة
ومن هم هؤالء الممثلين , "ت االتصال على ممثليهم المختارينالمحافظة على قنوا"فتراهم يشيرون الى 

 ف ؟ .ت.المجلس التشريعي ؟ أم  م :المختارين
م ال يمكن ولن يسمح له أن يت, ماليين الالجئين في الشتات من دائرة اللجوء " إلخراج"إن السعي 

ان لهؤالء الماليين حق واحد ووحيد هو شرعية نضالهم بكل الوسائل واالساليب من  .هكذا بجرة قلم
 .4942أجل عودتهم الى ديارهم التي طردوا منها، بمن فيهم من لم يستطيعوا العودة اليها منذ عام 

صادقين في واذا كان أصحاب مشروع سيفتاس  .وليس ألحد حق مصادرة هذا الحق أو االلتفاف عليه
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فمن الطريق الصحيح هو بدعوة , مخاوفهم بشأن عدم إحرازأي تقدم في حل قضية الالجئين 
االوروبيين وبريطانيا بخاصة التخاذ قرارات جريئة ونزيهة لتصحيح ولو جزء يسير من جرائمها تجاه 

  .الفلسطينيين وما تسببته من نكبات لهم
لمشاركة فلسطينيي الشتات في " الحق الديمقراطي " س بصدد ما أسماه مبتكرو مشروع سيفتا :سابعا

 " ! تشكيل المؤسسات السياسية والدستورية لدولة مستقبلية 
ولكن الفارق  .ان أحدا ال ينكر على حق فلسطينيي الشتات بالمشاركة في صياغة وتقرير مستقبلهم

لى كيفية تحقيق هذا الحق المقدس, الخطير يكمن في جوهر الرؤية الى هؤالء  فمشروع سيفتاس  .وا 
وبالتالي فانه يطالب لهم بحق , ( لألبد ") مهاجرون " و ( خارج فلسطين ) مقيمون " يرى فيهم 
التصويت في انتخابات كحق ) في تشكيل المؤسسات السياسية والدستورية " الديمقراطية " المشاركة 

االبدي حب رؤية ) من حيث هم أي انطالقا من أماكن اقامتهم , ( مثال ؟  –المجلس التشريعي 
غير , فماذا يعني هذا ، فمذا ما لم يأخذنا اإلنبهار بالكلمات الجميلة كالديمقراطية .(أصحاب المشروع 

بمجرد ان يتاح , كون على ما يرام وكل شئ سي, قد أنجز , أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
لفلسطينيي الشتات ان يشاركوا في التصويت واالنتخاب ضمن آليات يسعى  مبتكرو هذا المشروع 

 ! اليجادها وتسهيلها وتكريسها 
بجميع الخدمات التي ( ا ن) الم يقل غير مسؤول في االونروا بأن الالجئين الفلسطينيون يتمتعون 

وانهم يشاركون في االنتخابات ولهم الحق في , ( الخ .. .صحة, تعليم ) ينية تقدمها السلطة الفلسط
؟ إذن فانه حسب (  2112تقرير المفوض العام لألونروا لعام ) . " .التصويت مثل سائر المقيمين

اذن " يشاركون " فهاهم الالجئون, و  ال يوجد مشكلة  , يكون االمر  قد قضي وانتهى , هؤالء القوم 
 !! الذين سيقررون مصير قضيتهم برمتها  " قرير مصيرهم واختيار ممثليهمت" في 

هذافضال عما تضمنه مشروع سيفتاس من إشارات خطيرة في معظم جنباته ومحطاته االساسية الى 
" أو " مهاجرين " أو "مغتربين " أو .(؟" )مواطنين " أو " جاليات " الالجئين الفلسطينيين باعتبارهم 

ودراسة الجوانب التي " :جاء في تعريف أهداف المشروع! رج الضفة الغربية وقطاع غزة خا" مقيمين 
هكذا " ) ممثلهم الوطني "يمكنها أن تقوي الهياكل المدنية وآلياتها التي من شأنها تحسين االتصال مع 

, يا ومع الوكاالت االننسانية التي تخدمهم والدول المضيفة التي يعيشون فيها حال.. .(باالصل 
ومع الالجئين االخرين وجاليات الالجئين االخرى في , باالضافة الى سبل االتصال داخل جاليتهم  

هل كل هذه .(2سجالت فلسطينية، نفس المصدر، ص ، تقريرسيفتاس)  .".داخل  وخارج فلسطين
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هدف إلى إنها هياكل وآليات ت. .الهياكل وا ليات تهدف الى تحقيق حق العودة مثال ؟ بالتأكيد ال
 (.التشديد مضاف!. ) ليس اال " تجميلها " و " تحسينها " مع, إدامة حالة المنافي واللجوء الى األبد 

اال أنه أصبح من المتعارف عليه أنه "  :انظر ماذا يقولون, ولم يخف أصحاب المشروع ذلك أبدا 
عودة الالجئين الى ديارهم  حق) بدون إثارة القضية " تسوية مؤلمة " على القيادة الفلسطينية تقبل 

ومع بدء انتفاضة االقصى ظهر  .بشكل رئيسي مع اسرائيل( كما حددتها نفس الفقرة  –وبيوتهم 
افتراض ال تنازع عليه  في االوساط الدولية بأنه سيتم إعادة توطين الالجئين في الدولة الفلسطينية أو 

 (.التشديد مضاف)  .( 9،ص  المصدر السابق) ."إبقائهم في الدول العربية المضيفة 
اذن هل بقي دور الهياكل المدنية والسياسية المقترحة من قبل هذا المشروع غامضا ؟ فهي إذن 

إال في ، ستنطلق وهي مسلمة بهذه الفرضية التي ال نعرف كيف كرسها اندالع انتفاضة االقصى
 رؤوس أصحاب هذا المشروع ؟؟ 

لالجئين " منبر حيادي " مشروع سيفتاس بتوفير  أما الحرص المزعوم من مبتكري ومهندسي
فأغلب الظن أنه ، "يمكنهم من خالله التعبير عن احتياجاتهم السياسية والمدنية الخاصة " والمشردين 

 !. بات مكشوفا ا ن 
هي منبرهم وممثلهم الشرعي والوحيد ؟ ولكن لو قال  –ف ومؤسساتها كالمجلس الوطني .ت.أليست م

ستلعب أصوات الالجئين دور اللوبي واألداة الضاغطة على مؤسسات  :مثال, مشروع مهندسو هذا ال
, إلعمال وتنفيذ حق العودة , بما فيها محكمة الجنايات ومحكمة العدل في الهاي , الشرعية الدولية 

 ! لربما كان مشروعهم مفهوما , وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة واالنجليز للمحاكمة العادلة 
ف وتحسين األداء السياسي .ت.ال بد ألي باحث من أن يشير الى أن إصالح أوضاع م وأخيرا

وهو محظور على , إنما يتم ويسمح به من قبل أهل البيت وحدهم , لجماهير الالجئين في الشتات 
لئال يعبثوا به بأي صورة من  –ممن تسبب في نكبة الشعب الفلسطيني  –وخصوصا  –االخرين 
  .من جديد، الصور

طرح مشروعا مماثال لمشروع , أو حتى عربيا أو استراليا , ولنتخيل أن برلمانا أوروبيا أو أكثر 
فماذا سيكون حال الالجئين في الشتات ؟ ان هذا المشروع الخطير , سيفتاس أو أكتر من مشروع 

ويعمل على شق صف , يفتح الباب لتشتيت جهود الالجئين واللجان المدافعة عن حق العودة 
وهو يعمل كذلك  .ويسعى لتزوير إرادتهم ومستقبلهم وتضييع حقهم في العودة,الالجئين الفلسطينين 

موازية ، على شق الصف الوطني الفلسطيني تحت مسميات وعناوين وآليات وأجسام مختلفة وخطيرة
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رادة الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، ال بل إن .ت.وخارج إطار م هذه ف الجامع لجموع وا 
ن استخدمت  الهياكل المقترحة وآلياتها المقترحة هي مشبوهة المنشأ والميالد والهوية والتمويل ،حتى وا 
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تغييرات ..( .وثقافية, وعالقات اقتصادية ومالية , وموازين قوى , ومؤسسات دولية , دوليا قانونا 

لم يعد . وللعالم عدالته المفقودة، وللشعوب حريتها وللدول استقاللها, تعيد لالنسان كرامته , جوهرية 
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ا العالم وفي ظل هذ .هذا هو جوهر عالم اليوم .مقبوال ألي احد أن يفرض هيمنته على أي ألحد
سيفرض على , ومع زوال االستعمار واالمبريالية والهيمنة واالحتالل العسكري وثقافتهما , الجديد 

إما االستجابة , الذين لم يستطيعوا أن يتلقوا الرسالة أو ألولئك الذين لم يفهموا الدرس وأخذ العبرة 
 ! لشروط عضوية العالم الجديد أو االندثار والزوال 

كاحدى  –راتيجيات والسياسة التي تبناها المجتمع الدولي واالمم المتحدة واالونروا ان االست( 4)
ومع دخول الغرب  .انما هي نتاج حالة القوى السائدة وموازينها في الوضع الدولي, , وكاالتها 

أصعب أزماته االقتصادية تاريخا بدءا مما شهدته دول ومؤسسات وأسواق المال واالقتصاد  من 
ومع , وعدم تحقيق سوى الخسائر في    افغانستان, ومع هزيمة أميركا في العراق , ت كبرى انهيارا

في )صعود نجم دول مهمة كالصين وروسيا ودول مجموعة البريكس عموما،   ومجموعات أخرى 
وشبكات التواصل االجتماعي من ( االنترنت ) ومع انتشار ثقافة الشبكة الدولية , ( امريكا االتينية 

لم يتبق في العالم سوى قوتان ترفضان التسليم بالوقائع والنتائج الجديدة في العالم هما أمريكا , يها عل
التي ما زالت تعتقد بأن العالم يمكن أن يحكم بامتالك العدد االكبر من البوارج الحربية والقنابل 

 ! والكيان الصهيوني حليفها االستراتيجي ومثيلها في المنشأ والسلوك، النووية
وحتى في نبرة , غير أننا بأنا نشهد بأن ثمة اختالفات في مضمون و لغة الخطاب السياسي والفكري 

الحظنا ثمة اختالفات , وفي مجال هذا المقال  .للعديد من أركان مكونات السياسة الدولية, الصوت 
االول قبل الربيع العربي حمل  :صل بينهما أقل من سنة واحد لمفوض عام االونروابين خطابين يف

واكتظت جنباته بكم هائل من المصطلحات , " تحديات وفرص لالجئين الفلسطينيين "  :عنوان
والعناوين والمحاور والمفاهيم والرؤى الفاضحة التي كشفت وتكشف عن وجه و جوهر عمل االونروا 

أما الخطاب الثاني فقد حمل  .كأداة تخدير وتهجير للشعب الفلسطيني( ي والظاهرالخف) الحقيقي 
في رفع , نسبيا –" الذي حمل جرأة غير عادية "  بانتظار حلول في أوقات تتسم بعدم اليقين " عنوان 

صوت المفوض نحو السياسة االسرائيلية في االراضي الفلسطينية محذرا من عدم اتخاذ خطوات 
وفي تقديرنا فان (. يقصد قبل تفجر غضبهم ) ,الوقت المناسب بصدد مسألة الالجئين حاسمة في 

فانه , ومع تصاعد الحراك الشعبي العربي والفلسطسيني , انما هو بداية , التغيير في المواقف واللغة 
  .سيتواصل حتى االقرار بالحق الفلسطيني دونما مواربة أو تالعب أو تزوير

بشكل  –لجان والهيئات والمؤتمرات الفاعلة في قضية الدفاع عن حق العودة ف وال.ت.على م( 5)
وما ..( .أكاديمية وسياسية واعالمية) ما يدور في أوساط الغرب , أن تأخذ على محمل الجد  .خاص
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فاليوم يطرح كمشروع يخلطون فيه الحابل  .الخطير" سيفتاس"يرشح من مشروعات مثل هذا مشروع 
, حتى يتم تسويقه وقبوله , ويوردون  حقا يريدون به باطال , نه حتى يسهل تمريره ويزينو , بالنابل 

ومن . وغدا يبنون عليه مشاريع توطين وقرارات في االمم المتحدة وما الى ذلك مما يبيتون ويمكرون
إزاء وفي  –رسميا وشعبيا  -هنا فان الحسم الى جانب الحذر يجب أن يميز المواقف الفلسطينية 

 :بين( غير المقدس )والتي باتت تأخذ شكل الحلف ، هة مثل هذه المشروعات التصفوية الخطيرةمواج
ومعها األونروا ، دول و منظمات وحكومات وبرلمانات وبرامج ومشاريع متعددة التسميات والمراحل

 . ومراكز بحثية ومراكز تمويل مشبوهة
) تقوم باجراء انتخابات حقيقية وشاملة ف بعد االتفاق على تفعيلها واصالحها أن .ت.على م( 4)

للمجلس الوطني الفلسطيني ليمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات   كافة دون (  نزيهة وشفافة
وذلك حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص ليطعن أو يشكك  لينطلق بمشروع او نسخة ,استثناء 

 "  !! سيفتاس" جديدة من 
ولم , ربيع العربي السياق ان نرى ان القيادة القلسطينية لم تع دروس وعبر الان المحزن في هذا ( 7)

اي خطوات ذات مغزى تستطيع ان تقود شعبها بروح الربيع العربي لتحدي امريكا ,  تتخذ حتى االن
ان مسائل الالجئين . وال يفهم ما الذي يقيد أيديها ويمأل فمها بالماء ؟ .والكيان الصهيوني ومواجهتهما

ناهيك عن المساومة أو , أو االنتظار , والقدس واالستيطان واالسرى هي مسائل ال تحتمل التأجيل 
وهي بما لها من ابعاد سياسية وقانونية ! التفاوض ، االستبدال أو المقايضة أو حتى إن شئنا العزة

العربي االكثر تجديد تفجير صواعق الربيع , يمكن لمن يحسن ادارتها , وتاريخية وحضلرية وعاطفية 
 ! شمولية وعمقا

 .ووقف الرضوخ لها,وحتى يحدث ذلك ال بد لمنظمة التحرير الفلسطينية من وقف سياسة شراء الوقت 
وعليها أن تقود , والبد من تغيير االسلوب والمدخالت والطواقم واالعالم ولغة الخطاب وآليات طرحه 

أال  –في الحد األدنى  –ان هذا يتطلب  .مختلفا الحراك الجماهيري بنفسها إن أرادت ان تصنع تاريخا
ف وباسمها وباللغة .ت.طروحات غريبة  في المنشورات الصادرة عن م( نحن قراء العربية)نرى 

دائرة شؤون ، ف .ت.، صادر باسم م"نظرة على المفاوضات " جاء في كتاب حمل عنوان  .العربية
أو ، العودة الطوعية: للحل التفاوضي ما يلي تشمل المبادىء االساسية"  :ما نصه ، المفاوضات

كما . أو رد األراضي الى أصحابها والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية، !(هكذا ) التوطين 
يتمثل الحل الناجح لمسألة الالجئين الفلسطينيين في الحل الذي تتفق عليه كل من اسرائيل ومنظمة 
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ن الفلسطينيين عددا من الخيارات لتسوية أوضاعهم، بما فيها التحرير القلسطينية والذي يتيح لالجئي
وقد يفضل  .عنها (بضم الراء)ممارسة حقهم في العودة الى ديارهم واراضيهم وممتلكاتهم التي رحلوا 

أو اعادة توطينهم في ( 8. )اعادة توطينهم في بالد اخرى( 4)بعض الالجئين  خيارات اخرى مثل 
على الرغم من انهم ينحدرون من ذلك الجزء من فلسطين الذي بات يعرف )في دولة فلسطين المستقلة

أو تسوية اوضاعهم القانونية في الدول المضيفة التي يقيمون فيها ( 8).( )!!!!!(باسرائيل 
 .")!(..حاليا

ف أو أي من برامجها .ت.أن هذه األقوال الغريبة والخطيرة والتي لم تقر في أي إطار من أطر م
وهو ما يخرج عن نطاق ، بل وبيعا لحقوق الالجئين، انما تشكل استهتارا وتفريطا، منفردة مجتمعة أو

 !التفويض الممنوح حتى لمنظمة التحرير ذاتها
فال يوجد أي الجئ يقر أو يقبل بالتوطين أو بالتعويض . وهو ما اليوافق عليه  أو يقبله أي الجئ

ال بل إنهم يرفضون االعتراف ، ون منه لم يعد لهمبديال عن العودة أو حتى بأن الجزء الذي ينحدر 
وناهيك ! أو أي أمر واقع آخر" قانوني" بكل ما يقوض حقهم وينفيه أو يطمسه من واقع سياسي أو 

كأنه صادر بمجمله ليس بال معنى ،فأنه يبدو و " كالم" عما يعتري الكالم المقتبس من تناقضات و
وفي الحقيقة فان معظم ا فكار والبدائل !. يضاأ" النص"وهذا خروج كبير عن ! ف.ت.عن م

والمرفوضة من عموم ، سيئة الذكر" وثيقة جنيف " إنما هي نفس ما في إطار، المطروحة في سياقه
ولعل الدهشة التي تتملكك وانت تقرأ هذه الكلمات تدعوك للشك إن ! جماهير الالجئين القلسطينيين

 قد اطلعت عليها وأجازتها ؟؟-قادة الفصائلاللجنة التنفيذية و  –ف .ت.كانت قيادة م
ستغري االخرين على التفكير بما هو ، فمثل هذه االقوال التي لم يجرؤ أعداء شعبنا على طرحها 

والدعوة جهارا نهارا لتصفية قضية الالجئين وازالتها من على جدول أعمال ، اكثر من مشروع سيفتاس
عمل في اوساط الالجئين وتفعيله يتطلب إطالق ثورة داخل ومن جهة اخرى فان توحيد ال. العالم بأسره

وفي نفس .، وليلغى منها ما ال لزوم له!ليفعل فيها  الخامل ،أو ما تم تجميده   .ف ،كافة.ت.دوائر م
إلى جانب , ف .ت.في إطار م"  دائرة المغتربين" السياق نتساءل عن مدى لزوم انشاء دائرة باسم 

ناهيك ، آخذين بعين االعتبار أن شعبنا في المنافي كله في حكم الالجئيندائرة  شؤون الالجئين ؟ 
 !كوجود دولة هي غير قائمة في الوقت الراهن ، عما يحمله المصطلح من أبعاد وافتراضات قانونية

أن الكثير من أسس العمل ومدخالته التي كانت قائمة قبل اندالع انتفاضة الربيع العربي التصلح 
 ! لواقع اليوم والغد" فهلوتها"تها وشخوصها والهي والمدخال
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ف أو أي من برامجها .ت.أن هذه األقوال الغريبة والخطيرة والتي لم تقر في أي إطار من أطر م
وهو ما يخرج عن نطاق ، بل وبيعا لحقوق الالجئين، انما تشكل استهتارا وتفريطا، منفردة مجتمعة أو

 !التفويض الممنوح حتى لمنظمة التحرير ذاتها
فال يوجد أي الجئ يقر أو يقبل بالتوطين أو بالتعويض . وهو ما اليوافق عليه  أو يقبله أي الجئ

ال بل إنهم يرفضون االعتراف ، ون منه لم يعد لهمبديال عن العودة أو حتى بأن الجزء الذي ينحدر 
وناهيك ! أو أي أمر واقع آخر" قانوني" بكل ما يقوض حقهم وينفيه أو يطمسه من واقع سياسي أو 

كأنه صادر بمجمله ليس بال معنى ،فأنه يبدو و " كالم" عما يعتري الكالم المقتبس من تناقضات و
وفي الحقيقة فان معظم ا فكار والبدائل !. يضاأ" النص"وهذا خروج كبير عن ! ف.ت.عن م

والمرفوضة من عموم ، سيئة الذكر" وثيقة جنيف " إنما هي نفس ما في إطار، المطروحة في سياقه
ولعل الدهشة التي تتملكك وانت تقرأ هذه الكلمات تدعوك للشك إن ! جماهير الالجئين القلسطينيين

 قد اطلعت عليها وأجازتها ؟؟-قادة الفصائلاللجنة التنفيذية و  –ف .ت.كانت قيادة م
ستغري االخرين على التفكير بما هو ، فمثل هذه االقوال التي لم يجرؤ أعداء شعبنا على طرحها 

والدعوة جهارا نهارا لتصفية قضية الالجئين وازالتها من على جدول أعمال ، اكثر من مشروع سيفتاس
عمل في اوساط الالجئين وتفعيله يتطلب إطالق ثورة داخل ومن جهة اخرى فان توحيد ال. العالم بأسره

وفي نفس .، وليلغى منها ما ال لزوم له!ليفعل فيها  الخامل ،أو ما تم تجميده   .ف ،كافة.ت.دوائر م
إلى جانب , ف .ت.في إطار م"  دائرة المغتربين" السياق نتساءل عن مدى لزوم انشاء دائرة باسم 

ناهيك ، آخذين بعين االعتبار أن شعبنا في المنافي كله في حكم الالجئيندائرة  شؤون الالجئين ؟ 
 !كوجود دولة هي غير قائمة في الوقت الراهن ، عما يحمله المصطلح من أبعاد وافتراضات قانونية

أن الكثير من أسس العمل ومدخالته التي كانت قائمة قبل اندالع انتفاضة الربيع العربي التصلح 
 ! لواقع اليوم والغد" فهلوتها"تها وشخوصها والهي والمدخال
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   !!  نقساموا  .. .ستيطانإ.. .نكبة
 سليمان الوعري :بقلم

والشعب الفلسطيني يعاني التهجيـر والتشـرد  1955فمنذ العام ، تتوالى النكبات على الشعب الفلسطيني
راضــي لالســتيالء علــى األرائيلي أي فرصــة وال يفــوت االحــتالل االســ، رضاأل بقــاعواللجــوء فــي كافــة 

االحتالل الصهيوني الى مصادرة واحتالل الضفة الغربية سعى  1987فبعد حرب حزيران ، الفلسطينية
ن مـــن أ 2225وقـــد حـــذرت فـــي مقـــاالتي عـــن النكبـــة منـــذ العـــام ، راضـــي وبنـــاء المســـتوطنات عليهـــااأل

 األراضــية االسـتيطانية علـى مــسـتعرت الهجإ بعـد أن، (نكبـة الفلســطينيين الجديـدة)االسـتيطان سـيكون 
 آالفبمصــادرة  فــي ســباق مــع الــزمن إســرائيل وبــدأت، الفلســطينية فــي الضــفة الغربيــة والقــدس تحديــدا

يمنع قيـام  األرضواقع على  أمرفي محاولة لفرض  عليهاالدونمات وبناء مئات الوحدات االستيطانية 
 .وذات سيادة حسب اتفاقات السالم الموقعة جغرافيا دولة فلسطينية متصلة

لتحقيــق الحلــم  أساســهيقــوم االحــتالل علــى  أمنيــة/ سياســية  إســتراتيجيةهــو  إســرائيلفاالســتيطان بنظــر 
وقد تعززت بناًء على ذلك مكانة المستوطنين ، النهر إلىالكاملة من البحر  إسرائيلالصهيوني بأرض 

وتحولـت حكومـة بنيـامين  ، اإلسـرائيليةتأثير واضحة فـي الحيـاة  لهم قوة وأصبحتالسياسية والبرلمانية 
 .حكومة يمين يحكمها المتطرفين اليهود وتسودها العقلية الصهيونية التي ال تؤمن بالسالم إلىنتنياهو 

 األراضـــيعلـــى " المؤقتـــة " لشـــرعنة المواقـــع االســـتيطانية  األخيـــرة اإلســـرائيليةوتنـــدرج قـــرارات الحكومـــة 
لفـرض  وأرضـهعلى شـعبنا  إسرائيلالحرب الشاملة التي تشنها  الضفة الغربية في إطارفي  الفلسطينية

منظومـــة فصـــل  إطـــاربعـــدما حولـــت المنـــاطق الفلســـطينية لكنتونـــات ومعـــازل فـــي ، هجـــرة قســـرية عليـــه
البـــــؤر  " شـــــرعنة "فمحاولـــــة ، لقـــــانون الـــــدولي ولقـــــرارات الشـــــرعية الدوليـــــةاعنصـــــري مخـــــالف لقواعـــــد 

الضــفاء الصــبغة القانونيــة  اإلســرائيليةاالســتيطانية العشــوائية واللعــب علــى حبــل القــوانين مــع المحــاكم 
المجتمــع  وإلرادةســالم الفلســطينية وتحــديا للقــانون الــدولي ال إلرادةلمســتوطنات يعتبــر تحــديا علــى هــذه ا

 .وعلني بشكل رسمي بكافة اشكاله الذي يعارض االستيطان أيضاالدولي 
  مستوطنات قانونية  أو ،غير شرعية أوال توجد مستوطنات شرعية  بأنه التأكيد هناوالبد من  
كمـا   أجـالم ا عـاجال أوسـيتم تفكيكهـ ،فجميع المستوطنات غيـر شـرعية وغيـر قانونيـة، غير قانونية وأ

 .عربيةتوقيع معاهدة السالم مع جمهورية مصر ال حدث في مستوطنات سيناء المصرية بعد
التهجير القسري للمدنيين ونقل المسـتوطنين ،ومصـادرة الممتلكـات الخاصـة أو  فالقانون الدولي يحظر 

ـــر اصـــبحت بـــذلك و   تـــدميرها، ـــة عمليـــة الســـالم غي   اإلســـرائيلية ممارســـاتالجـــراء موجـــودة وغيـــر واقعي
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قدســاتها مد القــدس وتضــيق الخنــاق عليهــا  وعلــى وتهويــ وبنــاء الجــدران راضــيلألاليوميــة مــن مصــادرة 
ــــل ســــ ،االســــالمية والمســــيحية ــــة الوســــائل لترحي واحــــالل المســــتوطنين  األصــــليينكانها وحصــــارها بكاف

 .الفلسطينية العتيدة للدولةان تكون عاصمة  إمكانيةوالقادمين الجدد مكانهم والقضاء على 
يــؤرق  صــبح كابوســاً تحــل علــى الفلســطينيين بشــكل يــومي وأصــبح االســتيطان بالفعــل نكبــة جديــدة لقــد أ

 .حياتهم اليومية
 1955الفلســطينيين منــذ العــام  المــواطنينبحــق  إســرائيل تمارســهوهــو يعبــر عــن سياســة تطهيــر عرقــي 

زالـةفلسـطين التاريخيـة  أراضـيعندما دأبت علـى االسـتيالء علـى اكبـر قـدر ممكـن مـن  معظـم القـرى  وا 
ت مجازر وعمليات طرد جماعي وقتل فقد ارتكب، حياء العربية من مستقبل الدولة اليهودية المنتظرةواأل

 .(التطهير العرقي)واغتصاب تنضوي جميعها تحت صفة 
الـى تحويـل منطقـه  مـم المتحـدة تهـدفسة التطهيـر العرقـي كمـا عرفتهـا األوبشكل اكثر تحديدًا فمن سيا

حيــث تعتبــر كافــة الوســائل مبــرره ، عــراق مختلطــة الــى مســاحة تتميـز بالنقــاء العرقــيمسـكونة مــن قبــل أ
وقــد جــاء تعقيــب ، ويصــنف القــانون الــدولي مثــل تلــك السياســة علــى انهــا جريمــة ضــد االنســانية، ذلكلــ

و جـروا أدة كافـة الـذين هن تصحيح تلك الجرائم يتم فقـط عبـر اعـافي حينه بأ األمريكيةوزارة الخارجية 
 .بسبب عمليات التهجير الى ديارهم  طردوا

نهــــا وحــــدها تتحمــــل وأ ،شــــكلة الالجئــــين الفلســــطينيينالمســــؤولية عــــن خلــــق م وبــــذلك تتحمــــل اســــرائيل
وعلــى القيــادة الفلســطينية ، رضــه ووطنــهعــن أ كملــهبأعــن تشــريد شــعب  واألخالقيــةالمســؤولية القانونيــة 

باعتبارهــا عمليــة تطهيــر عرقــي مــن  التمســك بموقــف مبــدأي فيمــا يخــص قضــية الالجئــين الفلســطينيين
بتجربــــة جنــــوب افريقيــــا بهــــذا  واألخــــذ، جــــذور الصــــراعن ال يتجاهــــل أي حــــل سياســــي أجــــل ضــــمان أ

والـــذي يقضـــي بـــالعودة غيـــر المشـــروطة  195رقـــم ممـــي األباالضـــافة الـــى تطبيـــق القـــرار ، صـــوصالخ
ان  اضـافة الـى، (وبيـوتهم حيـث كـان ذلـك ممكنـاً ) صـلي لفلسطينيين وأسرهم الى موطنهم األلالجئين ا

، فـرادوحقـوق األيلـزم الدولـة التـي تنتهـك حقـوق الملكيـة  مبدأ التعويض يقـوم علـى القـانون الـدولي الـذي
ن تزيـل وعلـى تلـك الدولـة أ، عمـال غيـر الشـرعيةى مـا كـان عليـه قبـل ارتكـاب تلـك األبارجاع الحـال الـ

واذا اسـتحال ذلـك فـان للمتضـرر ، ثار الناتجـة عـن ذلـك واعادتهـا الـى الوضـع الـذي كانـت عليـهكل ا 
 ،مـا كانـت عليـهر او ارجـاع الحـال كالضـر  إصـالحلك بقيمـة تسـاوي الحق في التعويض المادي عن ذ

 .أي أن لكل الجئ الحق بالعودة باالضافة الى التعويض، وال يلغي أحدهما ا خر



121 
 

قدســاتها مد القــدس وتضــيق الخنــاق عليهــا  وعلــى وتهويــ وبنــاء الجــدران راضــيلألاليوميــة مــن مصــادرة 
ــــل ســــ ،االســــالمية والمســــيحية ــــة الوســــائل لترحي واحــــالل المســــتوطنين  األصــــليينكانها وحصــــارها بكاف

 .الفلسطينية العتيدة للدولةان تكون عاصمة  إمكانيةوالقادمين الجدد مكانهم والقضاء على 
يــؤرق  صــبح كابوســاً تحــل علــى الفلســطينيين بشــكل يــومي وأصــبح االســتيطان بالفعــل نكبــة جديــدة لقــد أ

 .حياتهم اليومية
 1955الفلســطينيين منــذ العــام  المــواطنينبحــق  إســرائيل تمارســهوهــو يعبــر عــن سياســة تطهيــر عرقــي 

زالـةفلسـطين التاريخيـة  أراضـيعندما دأبت علـى االسـتيالء علـى اكبـر قـدر ممكـن مـن  معظـم القـرى  وا 
ت مجازر وعمليات طرد جماعي وقتل فقد ارتكب، حياء العربية من مستقبل الدولة اليهودية المنتظرةواأل

 .(التطهير العرقي)واغتصاب تنضوي جميعها تحت صفة 
الـى تحويـل منطقـه  مـم المتحـدة تهـدفسة التطهيـر العرقـي كمـا عرفتهـا األوبشكل اكثر تحديدًا فمن سيا

حيــث تعتبــر كافــة الوســائل مبــرره ، عــراق مختلطــة الــى مســاحة تتميـز بالنقــاء العرقــيمسـكونة مــن قبــل أ
وقــد جــاء تعقيــب ، ويصــنف القــانون الــدولي مثــل تلــك السياســة علــى انهــا جريمــة ضــد االنســانية، ذلكلــ

و جـروا أدة كافـة الـذين هن تصحيح تلك الجرائم يتم فقـط عبـر اعـافي حينه بأ األمريكيةوزارة الخارجية 
 .بسبب عمليات التهجير الى ديارهم  طردوا

نهــــا وحــــدها تتحمــــل وأ ،شــــكلة الالجئــــين الفلســــطينيينالمســــؤولية عــــن خلــــق م وبــــذلك تتحمــــل اســــرائيل
وعلــى القيــادة الفلســطينية ، رضــه ووطنــهعــن أ كملــهبأعــن تشــريد شــعب  واألخالقيــةالمســؤولية القانونيــة 

باعتبارهــا عمليــة تطهيــر عرقــي مــن  التمســك بموقــف مبــدأي فيمــا يخــص قضــية الالجئــين الفلســطينيين
بتجربــــة جنــــوب افريقيــــا بهــــذا  واألخــــذ، جــــذور الصــــراعن ال يتجاهــــل أي حــــل سياســــي أجــــل ضــــمان أ

والـــذي يقضـــي بـــالعودة غيـــر المشـــروطة  195رقـــم ممـــي األباالضـــافة الـــى تطبيـــق القـــرار ، صـــوصالخ
ان  اضـافة الـى، (وبيـوتهم حيـث كـان ذلـك ممكنـاً ) صـلي لفلسطينيين وأسرهم الى موطنهم األلالجئين ا

، فـرادوحقـوق األيلـزم الدولـة التـي تنتهـك حقـوق الملكيـة  مبدأ التعويض يقـوم علـى القـانون الـدولي الـذي
ن تزيـل وعلـى تلـك الدولـة أ، عمـال غيـر الشـرعيةى مـا كـان عليـه قبـل ارتكـاب تلـك األبارجاع الحـال الـ

واذا اسـتحال ذلـك فـان للمتضـرر ، ثار الناتجـة عـن ذلـك واعادتهـا الـى الوضـع الـذي كانـت عليـهكل ا 
 ،مـا كانـت عليـهر او ارجـاع الحـال كالضـر  إصـالحلك بقيمـة تسـاوي الحق في التعويض المادي عن ذ

 .أي أن لكل الجئ الحق بالعودة باالضافة الى التعويض، وال يلغي أحدهما ا خر
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لـك الحاخـام اليهـودي وقـد أكـد ذ، كـاذب ن هي الوطن الموعود لليهود هو إدعـاءبأن فلسطي ان اإلدعاء
فـوكس )محطـة  في مقابلتـه الشـهيره مـع من مجموعة اليهود المتحدون ضد الصهيونية (يسرائيل ويس)

، اليهـود أال تكـون عنـدهم دولـة أن المفـروض فـي)علن صراحة أن التوراة تقول حيث أ، االمريكية(نيوز
وأن فلســـطين لـــم تكـــن الخيـــار الوحيـــد فـــي بدايـــة توجـــه الحركـــة الصـــهيونية ، (نهـــم منفيـــون بـــأمر اهلل أل

نشاء وطن قومي لليهود في االرجنتـين أو ، ففي داخل صفوف الحركة جرى طرح إاء وطن لليهودالنش
وأن طرح مثل هذه البدائل يعني فيما يعنيه زيف مقولة ، كندا أو موزنبيق أو الكونغو أو اوغندا وغيرها

يجة صفقة بين ما خيارات اقامة الدولة في فلسطين فجاء نتأ، ذلك االرتباط الروحي لليهود في فلسطين
عـن  1925بنزمـان فـي العـام _ حيث بحثت في مـؤتمر كامبـل، الحركة الصهيونية والدول االستعمارية
سيا وافريقيا ولم تجد افضل، لمنع وحدة شطري الوطن العربي في آحليف لها يمكن زرعه في فلسطين 

 .!!أكثر من الحركة الصهيونية 
، وتوقـف العمليـة السياسـية واسـتمرار االسـتيطان اإلسـرائيليالسياسي نتيجة التعنت  األفقانسداد  إن   

خـــرى للـــدفع بالمصـــالح الفلســـطينية ينية الـــى البحـــث عـــن خيـــارات أدفـــع القيـــادة الفلســـط، وتهويـــد القـــدس
ــاه الراكــدة حــد هــذه لطلــب العضــوية فــي ســبتمبر الماضــي أ المتحــدة لألمــمفكــان التوجــه ، وتحريــك المي

 إسـرائيلمما جعل ، حراك محلي ودولي واسع حداثااال انها استطاعت وبرغم عدم نجاحها ، الخيارات
 أهمهـــانشـــاء دولــة بحجــج وذرائــع كثيــرة الســلطة الوطنيــة علــى إ تســتنفر حــول العــالم وتطعــن فـــي قــدرة
فـتح  حركـة ومـن سـيحكم هـذه الدولـة ،على االتفـاق فيمـا بيـنهم نيياالنقسام الداخلي وعدم قدرة الفلسطين

 .الدينية المتطرفة على حد قولها حماس حركة ام
نهــاء  1987 حزيــرانمســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن  يةن قيــام دولــة فلســطينإ يتطلــب توحيــد الجهــود وا 

 اإلســرائيليةمــام الهجمــة د الــوطن جغرافيــا وسياســيا للوقــوف أتمــام المصــالحة الوطنيــة وتوحيــاالنقســام وا  
فاالنقســــام  واالقتصــــادي، السياســــي واالجتمــــاعيالوطنيــــة الفلســــطينية وكيانهــــا الشرســــة علــــى الســــلطة 

ونقطـة سـوداء فـي صـفحة  ،ينيفـي تـاريخ الشـعب الفلسـط (نكبة أخـرى)الفلسطيني كان بمثابة  الداخلي
للتهـرب مـن مسـؤولياتها  رائيل تسـتخدم هـذا االنقسـام ذريعـهبعـدما اصـبحت اسـ، ضد االحـتالل نضاالته

مـام العـالم أ ه موقف السلطة الوطنيـة ومنظمـة التحريـرتشو  أخذتو ، السياسية والقانونية وتنفيذ التزاماتها
علــى تغذيــة هــذا االنقســام  اســرائيل وعمــدت، امــة دولــة ذات ســيادة مســتقرةبعــدم قــدرتها علــى الحكــم واق

وأعتقـد أن ، فيمـا بيـنهم واحد لعدم تنفيذ اتفاق المصالحةالوطن ال وأبناء األشقاءبذور الفتنة بين  وزرع 
معركة االمعاء الخاوية التي يخوضها أسرانا البواسـل حاليـا فـي سـجون االحـتالل ضـد الظلـم والطغيـان 
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، ويتوحد حولهم الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه بالداخل والخارج، ودفاعا عن وطنهم وقضيتهم العادلة
نهاء االنقسام حفاظا علقويا إل  يجب أن تكون حافزا  .ى مشروعنا الوطني الفلسطينيتمام المصالحة وا 

الحة فـورا بـين حركتـي فـتح تمـام المصـالمتتاليـة يجـب أن يكـون بم فالرد الفلسطيني على هـذه النكبـات  
كافــة الهيئــات عربــي موحــد ل –ثــم التوجــه بموقــف فلســطيني  ،عــادة اللحمــة لشــطري الــوطنوحمــاس وا  

لـى الحجـر والبشـر ال وهـذا العـدوان المسـتمر عن هذه االنتهاكـات بأ للجنة الرباعية،والمحافل الدولية وا
اسـرائيل بـاحترام قـرارات الشـرعية الدوليـة  إلـزاموعلى المجتمع الـدولي  ،الى ما ال نهاية ن يستمريمكن أ

بـدولتين  نهاء الصـراع والعـي حقوقهم حسب االتفاقات الموقعة وا   عطاء الفلسطينيينلي وا  والقانون الدو 
 .مانوأ قرارستبم مستقلتين جنبا الى جنب
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 والنهاية البدايةل بالالجئون الفلسطينيون ما ق

 نواف العايدي 
في ، وعلى ارض فلسطين سوف يتقرر المستقبل العربي ي،دحفي فلسطين عرف العرب قمة الت

شعبنا وامتنا ال  بأننا اإلفرادومع ذلك فال مفر من  ،فلسطين يواجه العرب قضيتهم المصيرية الكبرى
 المطلوب،المدى  إلىوجوانبها المختلفة والعي  معها  القضيةنزال بعيدين عن تحسس خطورة هذه 

يخها ومتابعه مراحلها ومواكبة خط ر معين االطالع على تا يعني الى حدٍ  القضيةنعي  هذه  وأن
اذا ماتم على  ،الماضي باستلهام الشاملةمح الرئيسية لصورتها تطورها لنلتقط من خالل ذلك كله المال

فمعرفة التاريخ  ,من حوافز النضال وعاماًل من عوامل الثبات والتقدم )يشكل حافزًا  الصحيحةصورته 
تغلب لال بد منها لمجابهة التحديات ول ضرورةومعرفة النفس  ،من شروط معرفة النفس أساسيشرط 
على حاضر يساعد على تخطي ذاتها  والواعيةلماضيها  الثائرةة الشعوب ن معرفمكذلك ف ،عليها
حراز بقى اندفاعنا النضالي المعاصر يبمكان ان  الضرورةوأنه من التاريخية، النصر في معاركها  وا 
تاريخيه ال  ان تكون انطالقه الحاليةلمسيرتنا  أردناما  إذا الثابتةالوعي الصحيح والحقائق  أساسعلى 
 ألتاريخيهفالوقائع  ،خصوصًا وان تاريخ فلسطين هو تاريخ حافز ال تاريخ عبء ،هبه عابرهمجرد 

واالستعمار  الصهيونية أخطار ىالمبكر عل الفلسطينيتثبت بما اليقبل الشك وعي الشعب العربي 
خذت وقد ات. األخطاروتؤكٍد بشكل قاطع أن هذا الشعب قد ناضل نضااًل متواصاًل مريرًا لمقاومه هذه 

وتثبيت  عديدة أشكاالواالستعمار البريطاني  الصهيونيةفي مواجهة  الفلسطينية العربية المقاومة
 فالثورةفالعصيان المدني  إلضرابفا المقاطعةمن االجتماع الى  الكفاحيةوالوسائل  األساليبمختلف 
 .المسلحة

 . لمحة جغرافيه وتاريخيه

ومهد الديانات الكبرى في  التاريخ وأنظاره وقلبه هقدوتعتبر فلسطين قلب الوطن العربي ووساطة ع
التاريخ وملتقى الحضارات، وهي بالد خير وجميله ومن أهم بقاع األرض قاطبة من النواحي 

 .االستراتيجيه والسياحية والدينية
الموصول )تتوسط مفارق الطرق بين أسيا وأفريقيا وأوروبا وتصل ما بين البحر األبيض المتوسط 

 .والبحر األحمر وجزء من المحيط الهندي( ط االطنلنطيبالمحي
 72-41وهي مستطيله الشكل يبلغ طولها  من الشمال بين  2كم27229تبلغ مساحة فلسطين حوالي 
وتنقسم . كم  117كم بينما يتسع في الجنوب حتى يصل إلى نحو 94-72كم وفي الوسط يتراوح بين 

ة الساحلية والتي تمتد من رأس الناقوره شمااًل حتى رفح المنطق: فلسطين طبيعيًا إلى أربعة مناطق
جنوبًا وتشغل ثلث أراضي فلسطين وتضم جبال الجليل ونابلس والقدس، والمنطقة الثالثة وهي منطقه 
الغور والتي تقع شرق فلسطين ويخترقها نهر األردن مع بحيراته وتعتبر أريحا وبيسان أشهر مدن 
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منطقه بئر السبع والصحراء الفلسطينية وهي تحتل نصف مساحة  الغور، والمنطقة الرابعة وهي
فلسطين وتشكل القسم الجنوبي من فلسطين وتشبه مثلثًا يقع رأسه عند خليج العقيه شاماًل األراضي 

وتعتبر , الواقعة بين قضائي غزه والجليل وبين شبه جزيرة سيناء وشرقي األردن وجنوبي البحر الميت 
وكانت بئر السبع عبر التاريخ ممرًا تجاريًا هامًا , كنها البدو والرحل وشبه الرحل بئر السبع منطقه يس

في العالم المتمدن القديم كما كانت مهد انطالقه النبي إبراهيم ومسقط رأس ابنه الكبير إسماعيل جد 
 .العرب العدنانيين

تها الحميمة باألراضي يشهد تاريخ فلسطين أن وضعها الجغرافي وصل: العرب وفلسطين عبر التاريخ
لقد كان مصير فلسطين دومًا مرتبطا بأوضاع . المجاورة حددا على في العصور تطورها ومصيرها 

الجزيرة العربية ومصر وسوريا والعراق، ففي أواخر األلف الرابع وأوائل االلف الثالث قبل الميالد، 
اسم المورريه الكنعانية فنزل تعرضت فلسطين بموجه عربيه سامية كبيره هي الموجه المعروفة ب

واستوطن الكنعانيون ساحلها  وجنوبها الغربي، وبقيت ,االموريون داخل بالد الشام وجنوبها الشرقي 
م وسميت .ق122م إلى حوالي .ق2422للكنعانيون السيادة مايقرب من ألف وخمسمائة سنه أي من

 . ن مملكتهمالى حين تمكن اليهود من إعال( ارض كنعان)هذه األرض باسمهم 
بمعفائهم , وعلى الرغم من المعاملة المميزه التي منحها الرومان لليهود, نهاية صلة اليهود بفلسطين

إال أنهم استمروا ,من عبادة األمبرطور وخدمة الجي  وبقاء أحكامهم الدينية في يد حاكمهم الخاصة
ميالدي والتي سحقت  88اليهود عام في مناكفه الرومان وباالحتكاك بهم مما ادى في التنمية الى ثوره

ميالدي على يد القائد طيطوس للروماني بمساعدة الفرق العربية والسورية والرامية الموضوعية  72عام
مره أخرى بقيادة سمعان المدعو أيضا بركوكب والذي ادعى انه  اولكن اليهود ثارو .تحت قيادته

د هيدريان الذي نكل باليهود ومنعهم من دخول وتم القضاء على هذه الثورة على ي,المسيح المنتظر 
كانوا  يسكنون ,ومن الجدير بالذكر فان ثالث ارباع اليهود.القدس وليسكن فيها بل حتى كونو فيها 

ولم يكن لليهود المبعثرين في األمبرطورية االغريقيه ثم )خارج فلسطين قبل سقوط القدس بمده طويلة 
وبثورة  بركوكب انتهت صله اليهود , المملكة اليهودية في فلسطين الرومانية اال اهتمام ثانوي جدا ب

بفلسطين حتى القرن التاسع عشر، وازداد تشتتهم في مختلف أقطار العالم في أوروبا واسيا وأفريقيا 
البالد إال فتره  اوهكذا تجد ان اليهود لم يدخلوا فلسطين إال في حقبة متأخرة من الزمن ولم يحكمو 

ولقد تميزوا . سوى أجزاء من فلسطين حتى في ذروة عزهم اناهيك أنهم لم يحكمو , قصيرة جدا 
فكثرت فيها المعاهد العلمية والدينية وأنجبت العديد  ربالتعصب الشديد واستعداء االنتعا  واالزدها

 .من العلماء والمفكرين
 األندلسالعظام نذكر منهم القائد العربي العظيم موسى بن نصير فاتح  والقادة والقضاةورجال الفقه 

بن محمد والعالم الكيميائي العربي خالد بن  مروان األموي والخليفةالكاتب  الحميدعبد  اإلنشاءوسيد 
فضائل "المجاهد ضد جيو  الصليبين والمقدسي صاحب  األيوبيشرف الدين  والملك األموييزيد 
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128 
 

 بالنسبةالشافعي صاحب المذهب الشافعي المعروف اما  واإلمام" المقدسيضائل بيت ف" بيت المقدسي
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وحقها التاريخي في تقرير  العربية ةمألوفي تعاطيهم مع ا المقدسة باألرضفي تعلقهم  األثر أعمق

 .مصيرها وسيادتها مع الوطن العربي بأسره 
 :اليهود في المجتمع الغربي
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خير دليل  المعروفة البندقيةتاجر  ورواية.لهم المباشر له قد اكتسبوا عداء الشعب لهم نتيجة استغال
وكانت مصلحة هؤالء الملوك . يةبو لما يقوم به اليهودي من استغالل بشع للجماهير األور , على ذلك 

الن تخليهم عن يهوديتهم يعني عمليًا تخليهم عن  المسيحية إلىوالحكام تتعارض مع تحول اليهود 
 الرأسماليةوأدى نشوء . ا وبالتالي عن مصدر دخل هام للملوك والحكاموالرب التجارةمهنتهم في 
 إلىفنزحوا  الغربية أوروبامن مدن  االقتصاديةانهيار وظيفة اليهود  إلى الغربية أوروبافي  الصناعية
في استغالل  اإلقطاعيحيث استمروا في لعب دور التاجر والمرابي والخمار ووكيل  الشرقية أوروبا
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في روسيا وبولندا فاهتز  الصناعية الرأسماليةبرز في القرن التاسع عشر فجر  أنالفالح مباشره الى 
في الغرب تتجه نحو الحل  اليهودية المشكلةوفي الوقت الذي أخذت فيه . تاماً  اهتزازاوضع اليهود 
اثر تدفق سيل في سائر أوروبا  ااستقالله أعادمما  الشرقية أوروبابعنف في المشكلة ظهرت تلك 

 البطالةتفشي  نتيجةكشوفينيه  القوميةونمو الروح  الرأسمالية أزمةالغرب وأسهمت  إلى اليهودية الهجرة
اضطهاد اليهود اثر  ,ظل اشتداد وطأه في و (. غرباءال)نحو اليهود  النقمةوتوجيه  ةفي تغذيه الالسامي

وحددت  الصهيونيةد الغربيين في توجيه اليهو  المتمولينوفي ضوء رغبه  1552عام  الروسيةالمجازر 
 . أوروباخارج  يهوديةهدفها في اتحاد دوله 

 :الغرب في فلسطين أطماع

 أهميهلما يمثله موقع فلسطين الجغرافي من ًا بفلسطين قديمه العهد نظر  الغربيةالدول  أطماع أن
كما . ومداها  اإلطماععلى مدى قوة هذه  الصليبيةوتشهد هذه الغزوات . اقتصاديه وعسكريه ودينيه

تشهد هذه الغزوات على وحدة المصير العربي امام التحديات التاريخيه الكبرى وخطورة االحتالل 
في  العربية بالمنطقةولقد استعاد الغرب اهتمامه . لفلسطين على الوجود الحضاري للعرب األجنبي
حمله نابليون على مصر وفلسطين  أيقظت ،عشر كما احتالل بريطانيا للهند في القرن التاسع أعقاب
مباشره  أكثربشكل  المنطقةعلى  السيطرةبريطانيا ورغبتها في  أطماعالقرن الثامن عشر  أواخرفي 

اهتمام  أنوالواقع . انطوت عليه حملة نابليون من تهديد خطير لمصالح بريطانيا في الهند نظرا لما
لم تقتصر على تأمين الطريق التجاري للهند وبالتالي المواصالت  يةالعرب والمنطقةبريطانيا بفلسطين 

لحساب نفوذها وذلك عن  بالمنطقةهذا الطرق كانت بريطانيا تريد ان تحتفظ  لحماية العسكرية البحرية
كحاجز في  العثمانيةمبرطورية غير منازع عليه وعن طريق الحفاظ على األ ألسطولها سيطرةطريق 

محليه في  حقيقيةقوه  أيةوكان ذلك يعني معارضة بريطانيا لقيام  األخرى ةبيو ور وجه الدول األ
تحول  أنبروز محمد علي الكبير في مصر بقلق بالغ ما لبث  إلىومن هنا نظرت . يضأ أ المنطقة
الجيو   (باشا إبراهيمبقيادة ابنة )عندما هزمت جيو  محمد على  وخاصةتدخل عسكري  إلى

 الغربيةومصالح الدول  العثمانية الدولةعاصمة  اسطنبولووحدت مصر وسوريا مهدده بذلك  العثمانية
واستنتج  (الشرقية بالمسألة)تقدم جيو  محمد على في المشرق العربي ما عرف  المنطقة، أثارفي 
في  ةالبريطاني التجارية هدفها الحفاظ على المصالح ثابتة بسياسةبريطانيا على االلتزام  أقدامذلك 
دون قيام دوله عربيه موحده في  الحيلولةوذلك عن طريق  الدينية،تحت ستار حماية األقليات  المنطقة

 .ةجنبيمصر وسوريا تهدد نفوذ ومصالح الدول األ

رثودكس فقد اعلنت بريطانيا حمايتها ولما كانت فرنسا وروسيا قد فرضتا حمايتها على الكاثوليك واأل
قد فرضت على  الغربيهكما كانت الدول , ود في سوريا وجبل لبنان وفلسطين للدروز والبرتستات واليه

دوله داخل  األجانببحيث بات المقيمون " ةجنبياأل باالمتيازات" ما عرف (العثمانية اإلمبراطورية)
بريطانيا  أقامتم 1549وفي عام . وال تجبى منهم الضرائب  العثمانيةدوله ال تسري عليهم القوانين 
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في فلسطين  اليهودية الجاليةهدف الرئيسي من نشاطاتها حماية القنصليه لها في القدس وكان  أول
. نسمه موزعين بين القدس والجليل وصفد وطبريا  وسبعمائة أالفدها تسعه دتكن يتجاوز ع لم والتي

بالمر ت ودوافع استعماريه أوضحها الفايكون ألسباب ةوقد كان هدف بريطانيا استقدام جاليات يهودي
 السياسيةنبول شرح فيها المنافع طفي اس سفيره إلىبعثها  رسالةرئيس وزراء بريطانيا في  نستو 

 .فلسطين إلى اليهودية الهجرةالتي تعود على السلطان العثماني من جراء تشجيع  والمادية

في وجه  من السلطان وتحت حمايته تشكل سداً  بدعوةفلسطين  إلىعودة الشعب اليهودي  أن
في تشجيع فتره  نبالمر ستو هذا وقد سبقت مبادة  ،من يخلفهأو يعدها محمد على  شريرةمخططات 

بعده عقود من الزمن بل سبقت ظهور  الصهيونية الحركةاالستيطان اليودي في فلسطين ظهور 
قد تأثر بمحاولة نابليون  نبالمر ستو ومن المحتل ان يكون . أنفسهمر الصهيوني ككتابات رواد الف

م وذلك عن طرق  1799عام  الفلسطينية كاحصاره لمدينه ع أثناءاستغالل عطف اليهود وتأييدهم له 
وصاحبة  فريدةبأنهم امة  إياهمواصفًا  القديمةتأسيس القدس  إلعادة يتهدعوة اليهود للسير تحت را
دائه هذا وزير ماليه نعن وراء أيضا صد يكون نابليون قد ق أنويرجع . حق مشروع في وراثة فلسطين

 كاللقضاء على عنصر هام من عناصر صمود ع, الذي كان من اليهود الشرقيين  كاوتموين ع
 .البطولي

 : الصهيونيه 
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  .االمم من كغيرها امه الى اليهود لتحويل اليدوي والعمل ينلفسط اليهود استعمار
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 ( ncipation auto- ema) الذاتي التمرد بعنوان( 1591-1921) بنسكر ليون كتاب ويعتبر
 اقوى امريكيا او فلسطين  في يهودي قومي بوطن المناداه الي صخل الذي 1552 عام الصادر
 جماهير عنمعزوله   فكرة ذلك مع بقيت الصهيونيه ولكن.  اثرا واعمقها االولى الصهيونيه الكتابات
 اثر على روسيا عن النزوح الى منهم ضخمه  اعداد اضطرت عندما ,1551 عام حتى اليهود

وكان من نتائج المجازر . القيصر الروسي الكسندر الثاني اغتيال بأثر ضدهم وقعت التي المجازر
نسبة ) "حب صهيون"م جمعيات صهيونية محلية مكانها باسم االندماجية اليهودية وقيا انهيار الحركة

لفلسطين كاحتمال  وطرحت هذه الجمعيات مسألة استيطان اليهود(. إلى جبل صهيون في القدس
اليهود عوضا عن اليديشية التي كانت أقرب  عملي كما درست إحياء اللغة العبرية لتصبح لغة غالبية

  .إلى األلمانية
بضع مئات  من جهة أخرى إلى قيام" حب صهيون"ية من جهة ونشوء جمعيات أدت المجازر الروس

إلى فلسطين بقصد االستيطان  التي عملت على تهجير اليهود" البيلو"من الشباب الصهيوني بحركة 
فلسطين شكلوا طليعة ما اصطلح على  مستعمرا يهوديا إلى 22من إيصال  1552وتمكنت عام 

عربية نائية عدة إلى مستعمرات صهيونية شكلت في ما بعد  هؤالء قرى وحول. تسميته الهجرة األولى
 واجهوا" الرواد"لكن هؤالء  , لالستعمار الزراعي الصهيوني في المراحل الالحقة المراكز الرئيسية

عدم تعودهم  مشاكل شائكة لم تكن في حسبانهم، فقد كانوا يجهلون أساليب الزراعة إضافة إلى
  .من اليأس الشديد شة وغير ذلك من العوامل التي جعلتهم في حالةالطقس وصعوبة المعي

والجهاز القادر على  وبقيت الحركة الصهيونية مبعثرة تفتقر إلى التنظيم الشامل والخطة الواضحة
عقد المؤتمر الصهيوني األول في  تنفيذها إلى أن تمكن يهودي نمساوي اسمه تيودور هرتزل من

مندوبين يمثلون جمعيات صهيونية  225حضور  ، في1597آب  27ي مدينة بازل السويسرية ف
هذا المؤتمر عن رسم أهداف الحركة الصهيونية في ما عرف  وتمخض. متناثرة في أرجاء مختلفة

نشاء اإلدا ببرنامج بازل، التي حددت  المنظمة الصهيونية العالمية: لتنفيذ هذا البرنامج ه التنظيميهوا 
 :يق الهدف فكانتأما وسائل تحقأغراضها 

 .والصناعيين  العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين .1
 .القومي اليهودي  والوعي  تغذية الشعورتقوية و  .2

على الموافقة الحكومية الضرورية لتحقيق أهداف  لحصولاتخاذ الخطوات التمهيدية ل .4
 .الصهيونية

 الدوله القامه مكانا فلسطين اختيار على االول الصهيوني المؤتمر اعضاء من العديد ارر اص رغمو 
 االجماع ولكن ،اليهوديه الجماهير اجتذاب على القادر الوحيد المكان انها اساس على الصهيونيه

 اعقاب في. الصهيونيه الحركه داخل فانشقاقات خالفات سبب مما متوافرا يكن لم المسأله هذه على
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 لم ما وهذا – واحده كلمه في  بازل مؤتمر اختصر ان اردت لو" مذكراته في هرتزل كتب بازل مؤتمر
 بالشتم العالم لقابلني ذلك اليوم اعلنت ولو الصهيوني الدوله اسست بازل في: لقلت – صراحه افعله

 هذه سيرى التأكيد وجه على سنه خمسين وبعد االحتمال وجه على سنوات خمس بعد ولكن والتهكم
 ".الناس جميع الدولة
 انجلترا الى الهجرة في للتحقيق ملكيه لجنه تشكيل الى البريطانية الحكومة اضطرت 1922 العام وفي
 يؤدي انا من والتخوف لندن من الشرقية اإلحياء الى وبولنده روسيا من اليهودية الهجرة ازدياد اثر

 باقامه اللجنه تلك أمام هرتسل رأي فكان قويه ساميه ال موجه الى الهجرة لهذه المعارضة ازدياد
 الحتالل انطالق كقاعده قبرص في او سيناء جزيرة شبه في البريطاني للتاج خاضعه يهوديه مستعمرة
 رصيد اكبر الى لتحوله بلفور مواقف في العناصر هذه كل اجتمعت وقد الفرصة سنحت متى فلسطين
 االهداف احدى اوغندا كانت وكذلك 1917 عام المشئوم بلفور وعد فكان ,الصهيونيه للحركه

 نحو الصهيونيه المنظمه هتاتج هرتسل وفاة بعد ولكن هناك لليهود قومي وطن اقامه في الصهيونيه
 فلسطين الى المهاجرين استقدام في المضي ضرورة بشان ليينالعم الصهيونيين نظر وجهة تبني

 التخلي ىعن مما منظم تدريجي بشكل وذلك المصانع واقامة مزارع وانشاء اراضيهم على واالستيالء
 اقامه في باشرةمال قبل دولي ميثاق على الحصول ضرورة على المبنية السياسية الصهيونية عن

 .اليهودي القومي الوطن
 قادتها ابرز من كان والتي( 1927-1924( )الثانيه الهجرة) تنظيم الجديدة االتجاهات جراء من وكان
 على المتعصبين الصهيونيين من الهجرة تلك شباب مع فرضا اللذان زفي بن واسحق غوريون بن ديفد

 في اليهودية المزارع حراس وطردوا العربية العاملة اليد مقاطعه مبدأ فلسطين في اليهوديه المزارع
( الهاجانا) المسلح الذراع بعد فيما لتصبح( هاشومو) منظمه ليقيموا والبدو الشركس من فلسطين
 (.بالكيبوتسات) سمي ما واسواس – الصهيونية للمنظمة

 عام 54222 إلى 1597 عام 42222 من فلسطين في المقيمين اليهود عدد ارتفاع من الرغم وعلى
 كان الصهيوني الغزو تقدم فان الزراعية المستعمرات في وننيقط مهاجر إلف 12222 بينهم  1915
 يؤدي ان كاد الذي الصهيوني للخط الشعبي الوعي بفضل متعاظمة عربيه ومقاومه معارضه يواجه

 . الصهيونية على والقضاء االستقالل اجل من شعبيه انتفاضه الى
بين  المسلحة االصطداماتب تبدأ 1552 عام فلسطين الى األولى الصهيونية الهجرة كانت لقد

 .الصهيونيين الغزاة وبين العرب الفالحين
 منها اجلوا التي المغتصبة قراهم وملبس الخضيره  من المطرودون الفالحون مهاج عندما 1558 عام
 العداء ان والواقع 1592 عام ذاتها وللدوافع أخرى يهودية قرى على الهجوم تكرر ولقد.  عنوة

 الهجرة من مباشرة تتضرر لم قطاعات شملت بل والمهنيين الفالحين على يقصر لم للصهيونيين
 وابدى القدس لسنجق كمتصرف باشا رؤوف محل باشا رشاد حل فقد االولى مراحلها في الصهيونيه
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بتقديم عريضه الى رئيس  1591 حزيران 25 في القدس وجهاء من قام وفد, للصهيونيين محاباة
طالبو فيها بمنع هجرة اليهود الروس الى فلسطين وتحريم ( الصدر االعظم)الوزارة العثمانية 

الصهيون  على ضد مشارياستمالكهم لألراضي فيها، ومن الجدير بالذكر ان عريضة االجتماع األو 
تضمنت المطلبين األساسين للحركة الوطنية في فلسطين وهما تحريم الهجرة اليهودية ومنع استمالك 

حملة اجماع فلسطينية ضد شراء اليهود لألراضي  1922اليهود لالرض الفلسطينية، وحدث عام 
عثمانيه اعتقادا منه وقد حدا بنجيب عازوري الى المطالبه باالنفصال الكامل عن الدوله ال, الفلسطينية 

التي كان اليهود ( االمتيازات االجنبيه)بأستحاله صد الخطر الصهيوني في أطار دوله مكبله بقيود 
الى  1924وقد ادى تسرب كتاب عازوري الى فلسطين في مطلع صيف . يستغلونها ابشع استغالل 

قبل السنجق   العثماني في القاء القبض على عدد من الشخصيات البارزة في يافا وغزه والرملة من 
القدس، وبقيت الجمعيات والصحف الدمشقية  والبيروتيه والفلسطينية كنشر مقاالت وتحذر من الخطر 
الصهيوني الذي يقترب رويدا رويدَا الحتالل أراضي فلسطين وطرده منها وأصدروا العديد من 

لدى الحكومة العثمانية حتى عام المقاالت والبيانات ومحاوالت دعم الفالح الفلسطيني واالحتجاج 
صدر كتاب وعد بلفور لكي يترجم جميع سنوات التأمر  1917تشرين الثاني عام  2وفي .  1914

وقد ازداد الحراك الشعبي العربي والفلسطيني حيث توج بانتفاضة , العربي على فلسطين ارضًا وشعبًا 
والتي بدأت سلميه ولكن السلطات ضد االحتالل البريطاني والغزو الصهيوني لفلسطين   1922

البريطانية أعلنت األحكام  العرفيه  مما أدى إلى  تحول تلك المظاهرات الى مصادمات مسلحه بدأت 
باألسلحة البيضاء وتطورت إلى االسلحه النارية فسقط العشرات قتلى وجرحى وشهداء من  

الواقعة بين قرارات مؤتمر سان ريمون واليهود والجنود البريطانيين، وفي غضون الفترة  نالفلسطينيي
عندما بدأ تطبيق بنود االنتداب البريطاني على فلسطين  1924وبين شهر أيلول  1922في بيسان 

تطبيقا كامال، ازدادت مواقف األطراف الثالثه لفلسطين تصلبًا وتبلورا  من مشروع حب مبني على 
تعهدت فيه بريطانيا بانتهاج سياسة أنشاء مصلحة متبادلة إلى زواج دولي وكاثوليكي ال تنفصم، 

 1925 -1924وبين عامي . وطن قومي يهودي مقابل التعاون والمسانده الصهيونيه في فلسطين
ساد هدوء واضح وشلل فريد، وكان لعوامل عديدة دورًا في الوصول الى هذا العمود في الصراع 

سوية النهائية  ألمر االنتداب في عصبه الفلسطيني ضد الصهيونية واالنتداب البريطاني أهمها الت
 . .....األمم ثم عدم إحراز الوطن القومي اليهودي في فلسطين قدرًا كبيرًا 

o وقد أتسمت هذه المرحلة بعقد سبعة مؤتمرات كانت تناق  كيفية مواجهة  ،من النجاح العملي
م نشبت 1929وفي عام . الغزو الصهيوني في فلسطين وزيارات وفود فلسطينيه إلى لندن وغيرها 

 .صدامات دامية بين الفلسطينيين واليهود كان سببها ديني ويتعلق بحائط البراق في القدس

الحكومة الفلسطينية أجراء دراسة أدق للمشاكل الرئيسية بشأن النزاع  م قررت 1929وفي أوائل عام 
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قبل السنجق   العثماني في القاء القبض على عدد من الشخصيات البارزة في يافا وغزه والرملة من 
القدس، وبقيت الجمعيات والصحف الدمشقية  والبيروتيه والفلسطينية كنشر مقاالت وتحذر من الخطر 
الصهيوني الذي يقترب رويدا رويدَا الحتالل أراضي فلسطين وطرده منها وأصدروا العديد من 

لدى الحكومة العثمانية حتى عام المقاالت والبيانات ومحاوالت دعم الفالح الفلسطيني واالحتجاج 
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وقد ازداد الحراك الشعبي العربي والفلسطيني حيث توج بانتفاضة , العربي على فلسطين ارضًا وشعبًا 
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البريطانية أعلنت األحكام  العرفيه  مما أدى إلى  تحول تلك المظاهرات الى مصادمات مسلحه بدأت 
باألسلحة البيضاء وتطورت إلى االسلحه النارية فسقط العشرات قتلى وجرحى وشهداء من  
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 1925 -1924وبين عامي . وطن قومي يهودي مقابل التعاون والمسانده الصهيونيه في فلسطين
ساد هدوء واضح وشلل فريد، وكان لعوامل عديدة دورًا في الوصول الى هذا العمود في الصراع 

سوية النهائية  ألمر االنتداب في عصبه الفلسطيني ضد الصهيونية واالنتداب البريطاني أهمها الت
 . .....األمم ثم عدم إحراز الوطن القومي اليهودي في فلسطين قدرًا كبيرًا 

o وقد أتسمت هذه المرحلة بعقد سبعة مؤتمرات كانت تناق  كيفية مواجهة  ،من النجاح العملي
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 .صدامات دامية بين الفلسطينيين واليهود كان سببها ديني ويتعلق بحائط البراق في القدس

الحكومة الفلسطينية أجراء دراسة أدق للمشاكل الرئيسية بشأن النزاع  م قررت 1929وفي أوائل عام 
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وقد اندلعت . ال وهي مشكلة حقوق المصليين اليهود بوضع مرافق ملحقه بالحائطاعلى حائط المبكى 
 242شهيدًا و 118جريح أما العرب فقد فقدت  449قتيل يهودي و 144ثورة البراق وراح ضحيتها 
طرابات والمواجهات بين العرب الفلسطينيين واليهود الصهاينة في جميع جريحًا حيث عمت االض

 1942بشكل قاطع نوايا البريطانيين واليهود الصهاينة أعوام  تضحتالمدن والقرى الفلسطينية حيث إ
لقد شهدت هذه السنوات ظهور تنظيمات فلسطينيه مسلحة تشن هجماتها على البوليس 1944_

وذلك ردًا على  1944ا عصابة الكف األخضر وثورة عز الدين القسام عام البريطاني والصهاينة منه
 .مهاجر صهيوني إلى فلسطين هذا العام  820222هجرة 

  6393_6391الكبرى  الفلسطينيةالثورة 
كان للثورة واستشهاد عز الدين القسام نبراسُا أضاء للشعب الفلسطيني طريقه بمواجهة االحتالل 

مما أدى الى عمليات قتل متبادل بين اليهود والفلسطينيين كانت . المستوطنون والصهاينهالبريطاني 
رغم محاوالت االنجليز  ،وفالحين الشعب الفلسطيني وأرياف كفيلة بأن تمتد ألى جميع المدن والقرى

يسلحون اليهود ويساعدوا في تدريبهم  ابمتباع أسلوب العصا والجزر ضد الفلسطينيين ولكنهم كانو 
قواتها العسكرية لتصل  البريطانيةوقد زادت الحكومة , بل وتزويدهم بالسالح والذخيرة  ،سالحعلى ال
سحق ثورة الشعب العربي الفلسطيني باالضافه الى أعالن األحكام العرفيه وقد لألف جندي  22الى 

واليهود شهيد سقطوا في المعارك مع الجي  البريطاني  1222فقد الفلسطينيون في هذه الفترة حوالي 
 .الصهاينه

نوفمبر  42أمتدت حرب التطهير العرقي من : 6391_  6391حرب التطهير العرقي لفلسطين عام 
وهو تاريخ تصويت مجلس االمم المتحدة لصالح انهاء االنتداب البريطاني على فلسطين  1957عام 

 1948مايو عام  14 وخطة االمم المتحدة بالتقسيم الى تاريخ إنهاء االنتداب البريطاني نفسه في

من أراضي فلسطين وعندما %  405لم يكن اليهود يمتلكون سوى  1955وعند نهاية االنتداب سنة 
وعندما غادروها كان  420222كان عدد اليهود ال يتجاوز  1917احتل البريطانيون فلسطين عام 

الجي  البريطاني أشترى اليهود اسلحة ومعدات من  . مرات فبلغ نصف مليون 12العدد قد تضاعف 
من حرب  األولىتشكل هذه الفترة المرحلة  ،مليون جنيه 4طائرة بمبلغ  25في فلسطين من بينها 

وأشتبك خاللها عرب فلسطين والصهاينة في حين كان من الفروض أن يتحمل  1955فلسطين عام 
ء من فلسطين ولم أكبر جز  باحتاللالمجال لليهود  االبريطانيون مسؤولية حفظ النظام ولكنهم تركو 

 1955الفلسطينيون بتنظيم لجان محلية للدفاع عن أنفسهم وتوجهوا في نهاية أ اال عرضيًا بد ايتدخلو 
ورغم وجود  1955وفي بداية  استخدامهالى دمشق وبيروت والقاهرة للتزود بالسالح والتدرب على 

وبلغ عدد ( أداريا وعسكريًا  ) ناالنتداب البريطاني كانت الوكالة اليهودية تسيطر عمليا على فلسطي
وعصابتي (البلماخ ) مقاتل من وحدات الكوماندوز  أالف 12الى  باإلضافةألف  44جي  الهاجاناه 
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في المقابل بعد سحق القوات البريطانيه للثورة الفلسطينيه لم يتبقى لدى  ،األرجون وشتيرين
وفلسطيني أطلق عليهم جي   متطوع عربي 5222ومقاتل من الثوار  2500الفلسطينيين سوى 

كان امام  1955مايو عام  14على دفعات بقيادة فوزي القاوقجي أي انه حتى  ادخلو والذين  اإلنقاذ
مع  ,والجوية البرية الحديثةيهود مزودين بكافة األسلحة  8كل فلسطيني او عربي بسالحه البسيط 

بواسطة سيارة  28ير في يافا وقتل حدث تفجيران متتاليان وهما تفجير السراي الكب 1955بداية 
 .فلسطيني 24يناير وقتل  4في القدس في  أميسمفخخة وتفجير فندق سمير 

قام  8491وكانت الهجانا بقيادة شامير وراء هذا التفجير ، خالل االشهر الثالثة االول من عام 
م المستعربين الصهاينة بعشرات التفجيرات في المدن والقرى وقتل فردي على الطرقات باستخدا

، في حيفا وحدها قتل المستعربون في (الصهاينة المتخفين بزي عربي لتنفيذ عمليات خاص)
فبراير اتجهت وحدات من البلماخ  81في . فلسطيني 811االسبوعين االخرين على الطرقات 

لمشرف والهجانا لطرد الفلسطينيين من قراهم بقيادة اسحق رابين ضابط البلماخ الميداني حيث كان ا
في تل ابيب كان االربعاء العاشر من . على طرد فلسطيني قرية قيسارية في قضاء حيفا وتدميرها

مارس كان يومًا حاسمًا بقيادة الهجانا ، حيث انهوا مسودة الخطة التي وضعت فيها التفاصيل النهائية 
في كل هجوم يجب " كتب بن غوريون في مذكراته. لكيفية طرد الفلسطينيين والسيطرة على امالكهم 

 " .ايقاع ضربة حاسمة تؤدي الى هدم البيوت وطرد السكان

تقرر ان يقوم كل من القادة العسكريين انذاك وهم عبد القادر الحسيني وحسن سالمه وفوزي القاوقجي 
توجه عبد . بعمليات منفصله، حيث لم يكن هناك تنسيق وقد ساعد هذا التشتت الجانب الصهيوني

ني قائد منطقة القدس الى دمشق طلبًا للسالح ولكن بدون جدوى ، ثم تمكن فيما بعد من القادر الحسي
شراء سالح بعد رهن ارض جده وتوجه للدفاع عن قرية القسطل المشرفة على طريق القدس واستشهد 

 .في تلك المعركة

لقدس والواقعة خارج في التاسع من ابريل بدأت المرحلة الثانية لطرد الفلسطينيين من القرى المجاورة ل
حدود الدولة اليهودية حسب قرار التقسيم ، هاجمت وحدة من عصابتي االرجون وشتيرن بالتعاون مع 

فلسطيني من اطفال ونساء ورجال  811الهجانا قرية دير ياسين فجرًا، وذبح الصهاينة حتى الظهر 
كم عن مكتب  3-2سين تبعد وشيوخ حتى تم بقر بطون النساء الحوامل وقتلهم، وكانت قرية دير يا

مدير البوليس البريطاني في القدس عندما اخبروه ان هناك مذبحة تدور في دير ياسين، لم يتحرك 
 ".هذا ليس من شأني" وقال



114 
 

في المقابل بعد سحق القوات البريطانيه للثورة الفلسطينيه لم يتبقى لدى  ،األرجون وشتيرين
وفلسطيني أطلق عليهم جي   متطوع عربي 5222ومقاتل من الثوار  2500الفلسطينيين سوى 

كان امام  1955مايو عام  14على دفعات بقيادة فوزي القاوقجي أي انه حتى  ادخلو والذين  اإلنقاذ
مع  ,والجوية البرية الحديثةيهود مزودين بكافة األسلحة  8كل فلسطيني او عربي بسالحه البسيط 

بواسطة سيارة  28ير في يافا وقتل حدث تفجيران متتاليان وهما تفجير السراي الكب 1955بداية 
 .فلسطيني 24يناير وقتل  4في القدس في  أميسمفخخة وتفجير فندق سمير 

قام  8491وكانت الهجانا بقيادة شامير وراء هذا التفجير ، خالل االشهر الثالثة االول من عام 
م المستعربين الصهاينة بعشرات التفجيرات في المدن والقرى وقتل فردي على الطرقات باستخدا

، في حيفا وحدها قتل المستعربون في (الصهاينة المتخفين بزي عربي لتنفيذ عمليات خاص)
فبراير اتجهت وحدات من البلماخ  81في . فلسطيني 811االسبوعين االخرين على الطرقات 

لمشرف والهجانا لطرد الفلسطينيين من قراهم بقيادة اسحق رابين ضابط البلماخ الميداني حيث كان ا
في تل ابيب كان االربعاء العاشر من . على طرد فلسطيني قرية قيسارية في قضاء حيفا وتدميرها

مارس كان يومًا حاسمًا بقيادة الهجانا ، حيث انهوا مسودة الخطة التي وضعت فيها التفاصيل النهائية 
في كل هجوم يجب " كتب بن غوريون في مذكراته. لكيفية طرد الفلسطينيين والسيطرة على امالكهم 

 " .ايقاع ضربة حاسمة تؤدي الى هدم البيوت وطرد السكان

تقرر ان يقوم كل من القادة العسكريين انذاك وهم عبد القادر الحسيني وحسن سالمه وفوزي القاوقجي 
توجه عبد . بعمليات منفصله، حيث لم يكن هناك تنسيق وقد ساعد هذا التشتت الجانب الصهيوني

ني قائد منطقة القدس الى دمشق طلبًا للسالح ولكن بدون جدوى ، ثم تمكن فيما بعد من القادر الحسي
شراء سالح بعد رهن ارض جده وتوجه للدفاع عن قرية القسطل المشرفة على طريق القدس واستشهد 

 .في تلك المعركة

لقدس والواقعة خارج في التاسع من ابريل بدأت المرحلة الثانية لطرد الفلسطينيين من القرى المجاورة ل
حدود الدولة اليهودية حسب قرار التقسيم ، هاجمت وحدة من عصابتي االرجون وشتيرن بالتعاون مع 

فلسطيني من اطفال ونساء ورجال  811الهجانا قرية دير ياسين فجرًا، وذبح الصهاينة حتى الظهر 
كم عن مكتب  3-2سين تبعد وشيوخ حتى تم بقر بطون النساء الحوامل وقتلهم، وكانت قرية دير يا

مدير البوليس البريطاني في القدس عندما اخبروه ان هناك مذبحة تدور في دير ياسين، لم يتحرك 
 ".هذا ليس من شأني" وقال



115 
 

 2011انسحبت القوات البريطانية قبل شهر من موعد انسحابها ودخل اليهود مباشرة مكانهم، واستلموا 
معسكر مليئة  30كم من الطرق المعبدة وعدة موانئ و  3111محطة قطار و 11مبنى حكومي و 

 .باالسلحة وقطع الغيار

مسلح من الهجانا  1111ابرايل فاقتحمها  28وفي حيفا استكمل الجي  البريطاني انسحابه ظهر 
 .واجبروا سكانها على الرحيل

ايار مايو قبل يومين من انتهاء  83كانت يافا آخر مدينة يجري احتاللها وحدث ذلك في :  يافا
جندي تابعين للهجانا واالرغونالمدينه ، بينما حاول  1111مايو هاجم / ايار  83االنتداب، في 

متطوعون عرب بقيادة ميشيل العبسي وهو مسيحي محلي الدفاع عنها ، خالل االسبوع االخير من 
يل اشتد القصف على يافا وطرد اهلها بحرًا الى لبنان وبرًا باتجاه شرق فلسطينين واالردن، حيث ابر 

في معتقالت مؤقتة وتعدم مباشرة عددًا  11الى  81كانت القوات الصهيونية تفرز الذكور من سن 
لسطينيين، منهم الرهاب الباقين قبل نقلهم الى معتقالت مركزية واستخدم المعتقلون في دفن جثث الف

تطوع في  8111: اجمااًل كان في يافا قوة دفاعية اكبر مما كان لدى الفلسطينيين في اية موقع آخر 
جندي صهيوني، وقد صمدت المدينة ثالثة اسابيع في وجه الحصار وعندما سقطت  1111مقابل 

ن ابرزها نسمة، حدثت عدة مجازر في منطقة النقب وكا 110111طرد جميع سكانها البالغ عددهم 
فقد استولت على البلدة سربة تابعة لكتيبة الكوماندوس التاسعه والثمانين والتي : مجزرة بلدة الدوايمه

كنا نقتل "وقد نشر قدامى السرية قصة المجزرة حيث قالوا "تألفت من عصابتي االرغون وشتيرن 
بعد قتل االطفال نسوق االطفال ونشق رؤوسهم بالعصي والفؤوس ، فلم يوجد منزل واحد بدون جثث و 

النساء والشيوخ الى منازل كالقطعان ، حيث نبقيهم بدون طعام وبدون ماء ومن ثم نفجر المنازل بمن 
 ".فيها من المدنيين العزل

وعلى اثر المعارك الواقعة بين العرب الفلسطينيين والمتطوعين العرب ضد العصابات الصهيونية 
دخلت الجيو  العربية ممثلة بالجي  العراقي واالردني  وانسحاب الجي  البريطاني من فلسطين
، وكانت في البداية الغلبة  8494حتى مارس  8491والسعودي والمصري والسوري بتاريخ مايو 

للجيو  العربية التي تمكنت من تحرير العديد من المدن الفلسطينية منها القدس وجنين واجزاء كبيرة 
واعلن عن وقف الطالق النار الذي قبله العرب ولم تقبل به من حيفا وحينها تدخل مجلس االمن 

اسرائيل بشكل فعلي ، واستمرت القوات االسرائيلية التي استغلت وقف اطالق النار وتزودت بالسالح 
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واعادت تنظيم صفوفها، حيث تراجعت القوات العربية وخاصة القوات العراقية التي كان لها دورًا مميزًا 
اسعة من فلسطين ولكن االوامر الصادرة التي صدرت لها من قيادتها السياسية في تحرير مساحات و 

في بغداد، بوقف اطالق النار مما دفع تلك القوات بالتراجع الى جنين، حتى تمت اتفاقية الهدنة 
انسحبت الجيو  العربية مهزومة الى بالدهم وتم محاصرة الجي  المصري في الفلوجة ولم يستسلم 

عسكري االسرائيلي المتواصل، ثم انسحبت تلك القوات على اثر اتفاقية خاصة بعد رغم الضغط ال
يوليو وفيها تم  21فبراير و  29االعالن عن وقف اطالق النار وتوقيع اتفاقيات الهدنة االربع بين 

اوصى مجلس االمن بقبول اسرائيل عضوًا  8494تحديد الخط االخضر، في السابع من مارس عام 
 .اقرت الجمعية العامة هذه التوصية 8494مايو  88االمم المتحدة وفي كاماًل في 

تحت الحكم  8490هاجر الفلسطينيون وتشردوا وتشتتوا الى قطاع الغزه الذي استمر حتى هزيمة عام 
العسكري المصري والى الضفة الغربية التي ضمت الى امارة شرق االردن والتي اعلنت فيما بعد 

 .لهاشمية، والى العراق ولبنان وسوريا ومصر وبقية الدول العربية والعالميةبالمملكة االردنية ا

باعتبارها نواة صلبة للثورة الفلسطينية ( فتح)انطلقت حركة التحرير الطني الفلسطيني  8491في عام 
التي احتل الجي   8490، وبعد هزيمة عام (ابو عمار)المعاصرة بزعامة  الشهيد ياسر عرفات 

قطاع غزه والضفة العربية وشبه جزيرة سيناء حتى قناة السويس وهضبة الجوالن السورية،  االسرائيلي
وداخل ( االردن)خاضت حركة فتح معارك شرسة ضد الجي  االسرائيلي على طول الجبهة الشرقية 

والتي وقعت في مخيم وقرية  8491مارس  28فلسطين وكان ابرزها معركة الكرامة المجيدة بتاريخ 
ة وهزم الجي  االسرائيلي شر هزيمة وانسحب من ارض المعركة بعد قتال دامي دام اثنتا عشر الكرام

ساعة ، وهذا بفضل التنسيق الكامل بين الفدائيين الفلسطينيين والجي  االردني، وبالرغم من استخدام 
ائرات الف جندي موزعين على اربعة قرق مدرعة والية ومشاة ومظلين والمئات من الط 82اسرائيل 

الحربية النفاثة والهيليوكبتر، استطاعوا هزيمة مقولة الجي  الذي ال يقهر، مما زاد من شعبية فتح 
والثورة الفلسطينية التي تدفق عليهم المتطوعين من فلسطين وعرب ، حتى معارك ايلول المشؤومة 

ة تنظيم صفوفها ، التي خرجت على اثرها الثورة الفلسطينية الى سوريا ولبنان وهناك عادت الثور 
فتح )وخاضت معارك ضارية ونوعية وال سيما في جنوب لبنان حيث سماها االسرائيليون بمنطقة 

، ولكن اشتعال الحرب االهلية التي اشعلها حزب الكتائب االنعزالي بمجزة عين الرمانه، اشعل (الند
السوري بقيادة حافظ االسد فتيل تلك الحرب البائسة على الشعب الفلسطيني واللبناني، تدخل الجيس 
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فقام بضرب قوات الثورة الفلسطينية مما ادى الى انهاء حكمها وتحجيم قدراتها العسكرية وكان ذلك 
بموافقة امريكا واسرائيل حيث قال اسحق رابين لقد حصل حافظ اسد على الضوء االخضر من 

فبراير /89رفيق الحريري بتاريخ  اسرائيل قبل دخوله الى لبنان التي عمل على احتاللها حتى استشهاد
. ضد االحتالل السوري ( انتفاضة االستقالل)، حيث هبت ثورة شعبية في لبنان اسموها  2111عام 

 8412وبعد  اجهاض الثورة الفلسطينية وضرب البنية العسكرية لها، دخل الجي  االسرائيلي عام 
خرجت الثورة . يوم 11حوالي  بقيادة ارئيل شارون واحتالل بيروت بعد صمود اسطوري دام

الفلسطينية من لبنان، وبعد خروج الثورة اقتحمت القوات االنعزالية مخيمي صبرا وشاتيال وارتكتب 
مجازر ضد المدنين الفلسطينيين يندى لها جبين البشرية ال تختلف كثيرًا عن المجازر الصهيونية ضد 

  .الشعب الفلسطيني

اوسلو في النرويج بين منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثاًل  تم توقيع اتفاقيات 8443وفي عام 
وحيدًا للشعب الفلسطيني والحكومة االسرائيلية والتي بموجبها تم تشكيل السلطة الفلسطينية وحكومة 
فلسطينية ومجلس تشريعي، وجرت انتخابات رئاسية وتشريعية، ولكن قضية القدس والالجئون 

عقبتين الرئيستين في عدم تنفيذ االتفاقيات رغم المحاوالت العديدة اليجاد حلول الفلسطينيون كانتا ال
وسط ولكن لم يكتب لها النجاح حتى االن، وظل موضوع الالجئين الفلسطينيين الشغل الشاغل للقيادة 
الفلسطينية وللشعب الفلسطيني والتي نصت عليها العديد من قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة 

 .ضرورة عودة الالجئين وحقهم في التعويض وال تسقط هذه القضايا بالتقادمب

 99واخيرًا وليس اخرًا وبعد هذه المعاناة المريرة التي مر بها الشعب الفلسطيني وفي الذكرى ال 
للنكبة، حيث عانى الشعب الفلسطيني وتعرض للعديد من المجازر من قبل العصابات الصهيونية 

لي والجيو  والقادة العرب المجاورين لفلسطين، فاني االحظ ان هناك تطورًا ملموسًا والجي  االسرائي
في القضية الفلسطينية رغم بطئه اال انه يسير الى االمام وفي تصاعد باتجاه الدولة ، الدولة الحلم 
الفلسطيني، كاي شعب من شعوب الكرة االرضية ، فقد خالل هذه المسيرة الصعبة عشرات االالف 

ن الشهداء ومئات االالف من الجرحى ناهيك عن االالف من اليتامى واالرامل، كما وهدمت عشرات م
 .القرى واالف المنازل والمنشيت التي لم توقف شعاراتهم الى السماء وال تالمس االرض 

 .الشعب الفلسطيني كشجرة العنب نعم تسقط اوراقها ولكنها متجددة ال تموت
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 العبـــاسيــــــةقـريـــة 
 ماهر حسن سالم حويطي  ،عـبــد الـــرحـــمــــن المــغــربــي. د

 .الموقع والحدود: أوالا 
تقع قرية العباسـية إلـى الشـمال الشـرقي مـن مدينـة يافـا، وعلـى بعـد ثالثـة عشـر كيلـو متـرًا منهـا، 

 .وقد أقيمت على ارض مستوية من السهل الساحلي األوسط
رية كفر عانة العربية التي تبعد عنها حوالي كيلو مترين، ويجاورها جنوبـًا مطـار تجاورها غربًا ق

ــدًا  -اللــد الــدولي الــذي غيــر الصــهاينة اســمه أخيــرًا، وأطلقــوا عليــه اســم مطــار بــن غوريــون تخلي
ـــبس " ، كمـــا تجاورهـــا شـــمااًل مســـتعمرة بتـــاح تكفـــا "بـــن غوريـــون " لـــرئيس وزرائهـــم الســـابق  " مل

 م 4948مستعمرة ويلهلما األلمانية التي أنشئت عام ويجاورها شرقًا 
 .المساحة والتسمية: ثانياا 

دونمًا، أما مسـاحة أراضـيها الزراعيـة حسـب مـا  444تبلغ مساحة قرية العباسية السكنية حوالي 
جاء في كتب الدباغ والموسوعة الفلسطينية وخريطة فلسطين ووثـائق االنتـداب والروايـة الشـفوية 

دونمــًا، وكانــت تــأتي فــي مقدمــة قــرى قضــاء يافــا فيمــا تملكــه مــن أراض زراعيــة كانــت  84544
 :موزعة كما يأتي

 .دونمًا ودايان وطرق 444 -
 .دونمًا تسربت لليهود عنوًة رغم إرادة أصحابها 4485 -
 .دونمًا حمضيات 4499 -
 .دونمًا زيتون 454 -
 .دونمًا مزروعات مختلفة 44845 -
 التسمية: 

الـذي " هـودا " نسـبة إلـى النبـي " اليهوديـة " م تعـرف باسـم 4984عام  كانت العباسية حتى
 .المدفون فيها" يوسف بن يهودا " يدعي اليهودية أنه 

نســبة إلــى الشــيخ عبــاس المــدفون فيهــا " العباســية " إال أن أهلهــا اســتبدلوا باســمها هــذا اســم 
ويذكر بعض المؤرخين أن الشيخ عباس هذا هو الفضل بن عباس بن عم النبـي صـلى اهلل 

" يهــود " أطلقــوا عليهــا اســم  4942تمــوز عــام  5عليــه وســلم، وبعــد احــتالل اليهــود لهــا فــي 
حيــث عرفــت بــه أيــام الكنعــانيين، أمــا العهــد الرومــاني فقــد . القــديم لهــاوهــو االســم الكنعــاني 

 . Iudaeaكانت تعرف باسم 
 .السكان: ثالثاا 
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آالف نسمة وكانـت تـأتي فـي المرتبـة الثانيـة بعـد  2حوالي  4942كان يقطن العباسية عام 
ن علـى قرية سلمة من حيث السكان بالنسبة لقرية قضاء يافا، وجميع سكانها مسلمون سنيو 

 ":كبيرة هي " عشائر " مذهب اإلمام الشافعي، ينتمون إلى خمس 
 :البطانجة -أ-

ينتمــون إلــى قبيلــة تمــيم العربيــة، وقــد نزلــوا القريــة فــي العهــد العثمــاني، ولهــم ابنــاء عــم فــي 
وحمولـــة . يـــازور ونجـــف فضـــاًل عـــن نـــابلس والخليـــل والكـــرك، وكـــان لهـــم حـــارة خاصـــة بهـــم

ابراهيم، نبهان، عليـان، الغبـي ، ابـو زايـد، : أهمها( أفخاذ ) أسر  البطانجة تتكون من عدة
 .ابو رحمة

 :المناصرة -ب-
ينتمون إلى المقداد بن األسود الدؤلي، وأجدادهم كـانوا يقطنـون قريـة ديـر دبـوان، رحلـوا إلـى 

 . وأقاموا فيها، وكان لهم حارة خاصة بهم" العباسية " اليهودية 
 .أبو يوسف، الشيخ، البدوي، أبو عبيد، قدوره: ن عدة أسر هيوحمولة المناصرة تتكون م

- :الداللشه -ج-
أصلهم من قرية نجف من أعمال عكا، ويقال بأن هذه الحمولـة هـي أول مـن اسـتوطن اليهوديـة 

 ".العباسية " 
ــة الداللشــة تتكــون مــن عــدة أســر منهــا جبــرين، طــه، حــوراني، إســماعيل، أبــو عصــبة، : وحمول

 .الديريني
 :المصاروة -د-

وهــم أحــدث الحمايــل . يقـال بــأنهم مصــريون هبطــوا إلــى القريــة فــي القـرن التاســع عشــر المــيالدي
 .في سكن القرية

شـلباية، نـاطور، شـبراوي، الحجـي، الهـودلي، ابـو : وحمولة المصاروة تتكون مـن عـدة أسـر منهـا
 .عرمان، الشيخ خليل، السيد، العقيلي

 :الحميدات -هـ-
يا المماليك واحفاد الظاهر بيبرس، وهم من الحمايل التي سكنت القرية قديمًا، يقال بأنهم من بقا

 .ويقال بأنهم أسبق سكنى القرية وكان لهم حارة خاصة بهم
عبيــد، حســين الموســى، الطريفــي، أبــو درويــ ، : وحمولــة الحميــدات تتكــون مــن عــدة أســر منهــا

 .ريان، أبو الوي
فيمـا بينهـا، فمـن تكـن تعـرف عـادة األخـذ بالثـأر التـي وكانت تلك الحمايل تعي  على وفاق تـام 
 .كانت منتشرة في بعض القرى الفلسطينية

 .المسجد: رابعاا 
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 : ومن المعالم الرئيسة والهامة لألسباب التالية مسجد العباسية يعتبر من أقدم األبنية،
متــرًا عــن  85ألنــه المســجد الوحيــد فــي البلــدة، وتمــت توســعته وبنــاء مئذنتــه والتــي تعلــو  -4

 .سطح األرض وهي ما زالت حتى اليوم
يعتبر هذا المسجد هو المدرسة الحقيقية قبل بناء المدارس حيث كان مقرًا لحفظ القـرآن  -8

وعلومه وتدريس الحديث الشريف من اجل ذلك كانت العباسية من القرى المشـهورة فـي 
االنتـداب البريطـاني، ومـن قضاء يافا بكثرة أهلها الذين يعرفون القراءة والكتابة في فتـرة 

مدرســي الكتــاب فــي المســجد الشــيخ مصــطفى ابــو ســلبد، والشــيخ خمــيس حمــاد، وكــان 
 .إمام المسجد قبل الهجرة الشيخ عبد الديريني

 .النادي: خامساا 
كـــان يقـــوم بخدمـــة البلـــد ثقافيـــًا " النـــادي العباســـي"لقـــد أســـس أهـــل القريـــة ناديـــًا لهـــم أطلقـــوا عليـــه 

 .فكانت تلقى فيه المحاضرات العلمية، وتعقد في قاعته الندوات. اً ورياضيًا واجتماعي
 .ولقد لعب فريقه الرياضي مباريات عدة في مدن فلسطين وقراها، وخاصة في يافا

أما المجلس القروي في القرية يعـود إليـه الفضـل بمقامـة مشـاريع عمرانيـة، وخاصـة تعبيـد الطـرق 
 .الرئيسية فيها

 المواصالت : سادساا 
بط العباسية بشارع معبـد يصـل بـين يافـا واللـد، ولهـا عـدة طـرق ممهـدة ومنهـا المعبـدة تصـلها ترت

اللـــد، وكانـــت _ مــع القـــرى المجــاورة، وكانـــت الباصــات تســـير كــل يـــوم أكثــر مـــن مــرة إلـــى يافــا 
الشــركة الناقلــة شــركة باصــات ســلمة، كمــا كــان ألهــالي العباســية عــدد مــن الشــاحنات وســيارات 

 .األجرة
 .8444سبتمبر / هـ 4484جماد ثاني  –العدد الثالثون  –لمنبر مجلة ا -4
 .م4942 –م 4984 –العباسية  –جهاد قرية فلسطينية  -8
 .عام"  24" مقابلة شخصية مع الحاج سليمان الغبي    -8

 :الحياة االقتصادية
عامــًا حيــث ( 74) ابــن العباسـية " إبــراهيم حسـين الســيد " يجيـب عــن الحيــاة االقتصـادية الحــاج 

 : قال
ووفـرة  إن القرية كانت متميزة بنشاطها االقتصادي في مختلف الجوانب بسبب خصـوبة أرضـها،

 .المياه فيها، واهتمام أهلها بالتجارة والصناعة والزراعة
 :الصناعة: أوالا 

 : م ما يلي4942ومن أهم الصناعات الخفيفة التي مارسها أهل القرية قبل عام 
 :صناعة الحصر( 4
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 .ن يمارسها معظم أهل البلد تقريبًا، وهي صناعة قومية يدويةوهي حرفة كا
كانــت تعتمــد فــي نســـجها علــى نــوع مـــن الحلفــاء ينبــت فــي مســـتنقعات الحولــة، شــمال فلســـطين 

 .باإلضافة إلى خيطان القنب التي كانت تستورد من باكستان أو الهند( البربير ) تسمى 
 .وتمتاز عن غيرها بقلة ثمنها وخفتهاوكانت تلك الحصر تستخدم بدل السجاد والبسط، 

ولقد َدرَّت هذه الصناعة أموااًل كثيرة على القرية، ولقد كانت تلك الحصر تباع في جميـع أنحـاء 
فلســطين فــي يافــا والقــدس ونــابلس والخليــل، مــن المــدن الفلســطينية، وذلــك لعــدم وجــود صــناعة 

عربيـــة المجـــاورة وخاصـــة ســـوريا أجنبيـــة منافســـة فـــي الســـوق، كمـــا كانـــت تصـــدر إلـــى البلـــدان ال
 .ولبنان

ويقول الحاج ابراهيم السيد إن هذه القرية الرائعة عرفـت صـناعة الحصـر قبـل ماليزيـا وسـنغافورة 
 .وكانت تدرس في منهاج الجغرافيا االقتصادية للصف السابع االبتدائي

 :صناعة األلبان( 8
السـكان بتربيـة األبقـار الحلـوب مـن  نظرًا لخصب أراضي القرية وكثرة األعشاب فيها فقـد اعتنـى

اجل إنتاج الحليب وتسويقه للخارج، فلقـد كـان فـي القريـة مراكـز لتجميعـه حيـث كـان يوضـع فـي 
أوان خاصة، ويصدر يوميًا إلى يافا وغيرها من المدن الفلسطينية، وتربية األبقار حرفة مارسـها 

. كثــر مــن أجـل إنتــاج الحليــب وبيعــهسـكان العباســية حيــث كـان للواحــد مــنهم بقــرة أو بقرتـان أو أ
ويضيف الحاج ابراهيم السيد أن يوم السبت من كل اسـبوع قـد خصـص لتجـارة الحيوانـات، وهـو 
ما عرف بسوق السبت، حيـث كـان يأتيـه أصـحاب المواشـي واألبقـار مـن مختلـف المـدن والقـرى 

 .للبيع والشراء
 

 :الزراعة: ثانياا 
الفلسـطيني، حيـث أنهـا تبعـد عـن البحـر المتوسـط ثالثـة  العباسية قرية من قـرى السـهل السـاحلي

عشــر كيلــو متــرًا، لــذلك فــمن مناخهــا مــاطر شــتاًء حــار جــاف صــيفًا، ممــا أدى إلــى نجــاح زراعــة 
الحبوب على اختالف أنواعها، كما نجحت فيهـا أيضـًا زراعـة أنـواع الفواكـه والخضـار جميعهـا، 

لكها أهل القرية، والتي كانت تدر علـيهم أرباحـًا هذا باإلضافة إلى عشرات البيارات التي كان يم
 .وفيرة

وكانت هناك فئة من سكان القرية تعمل في بيارات األلمان القريبة مـن القريـة كمقيمـين دائمـين، 
وقد اكتسب هؤالء خبرة ممتازة في شؤون الحمضيات " بياري"وكان يطلق على الواحد منهم اسم 

 .والعناية بها
دادًا ال بــأس بهـا مــن أهـالي القريــة كانــت تعمـل فــي بيـارات اليهــود قبــل ويضـاف إلــى ذلـك أن أعــ
وانفجــار الوضــع بــين العــرب واليهــود،  4947تشــرين الثــاني ســنة  89صــدور قــرار التقســيم فــي 
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كمـا اقتنـى . فبعد صدور قرار التقسيم انقطـع هـؤالء عـن الـذهاب إلـى بيـارات اليهـود والعمـل فيهـا
حراثة األرض، ولم يقتصر عمل هذه الجرارات على القرية فقط بـل عدد منهم الجرارات الحديثه ل

 .تعداها إلى جنوب فلسطين لحراثة األرض هناك
أهــل العباســية الوحيــدون الــذين كــانوا يملكــون هــذا النــوع مــن الجــرارات فــي فلســطين، ولــم يتوقــف 

 .م4942عام أهل القرية عند هذا الحد بل أدخلوا إلى القرية أيضًا الحصادات الحديثة قبل 
وهذا . إن دل هذا على شيء  فمنما يدل على مدى تيقظ أهلها وتجاوبهم مع التكنولوجيا الحديثة

 . ما أعطى قرية العباسية مكانة خاصة بين القرى الفلسطينية
وقــد كــان أهــل القريــة يعتمــدون فــي ري مواشــيهم قــديمًا قبــل حفــر ا بــار االرتوازيــة علــى بئــرين 

. تسـمى بئـر المالحـة وهـي واقعـة فـي غـرب القريـة تحـيط بهـا أشـجار النخيــل األولـى. للميـاه فيهـا
ونظــرًا لموقــع هــذا البئــر الممتــاز ونظــرًا ألشــجار النخيــل المحيطــة بهــا، فقــد عمــد الصــهاينة إلــى 

 .م 4942تموز عام  5تحويل هذه المنطقة إلى متنزه بعد احتاللها في 
وكانـت واقعـة شـرق البلـدة، وقـد سـميت بـذلك ألن أما البئر الثانية فقد كانت تسـمى بئـر الحصـر 

ولقــد ســمع بهــذه البئــر ســكان . مياههــا كانــت تســتخدم كــدواء لكــل مــن يصــيبه حصــر فــي البــول
 .القرى المجاورة، حيث كانوا يحضرون إليها ويأخذون مياهها لالستشفاء

ولـم يبـق منهـا ا ن لم يعرفوا قيمة هـذه البئـر فهـدموها،  –ويظهر أن اليهود بعد احتاللهم للقرية 
 .أي أثر باستثناء بعض األعشاب التي تنمو بالقرب من فوهتها

ولكن، بعد نجاح زراعة الحمضيات أخذ أهل القرية في حفر ا بار االرتوازية، حتى بلغ عددها 
 .بئرًا منتشرة في جميع أنحاء القرية 454م حوالي  4942عام 

 
 :التجارة: ثالثاا 

يقــول الحــاج إبــراهيم الســيد أن القريــة كانــت تحتــوي علــى العديــد مــن  أمــا مــن الناحيــة التجاريــة
المحــالت التجاريــة كالبقــاالت التــي كانــت تقــع فــي وســط الســوق، ومــن أســماء مالكيهــا دكــان أبــو 

وســـط البلـــدة، " زقـــاق الرمـــل " الســـيد ودكـــان الشـــيخ ســـعيد الســـكن، وهنـــاك ســـوق القريـــة ويســـمى 
حــاج أن هنــاك العديــد مــن حوانيــت الجــزاره عــرف منهــا وســوق الــدواب شــرقي البلــدة، وأضــاف ال

 .ملحمة حسين أبو الوي، وملحمة عبد الستار
 :لقد مارس أهل العباسية التجارة ألسباب كثيرة منها

اهتمـــام حكومـــة االنتـــداب بتلـــك القريـــة لموقعهـــا المتوســـط، حيـــث أقامـــت فيهـــا ســـوقًا  -4
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كمـا اقتنـى . فبعد صدور قرار التقسيم انقطـع هـؤالء عـن الـذهاب إلـى بيـارات اليهـود والعمـل فيهـا
حراثة األرض، ولم يقتصر عمل هذه الجرارات على القرية فقط بـل عدد منهم الجرارات الحديثه ل

 .تعداها إلى جنوب فلسطين لحراثة األرض هناك
أهــل العباســية الوحيــدون الــذين كــانوا يملكــون هــذا النــوع مــن الجــرارات فــي فلســطين، ولــم يتوقــف 

 .م4942عام أهل القرية عند هذا الحد بل أدخلوا إلى القرية أيضًا الحصادات الحديثة قبل 
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 . ما أعطى قرية العباسية مكانة خاصة بين القرى الفلسطينية
وقــد كــان أهــل القريــة يعتمــدون فــي ري مواشــيهم قــديمًا قبــل حفــر ا بــار االرتوازيــة علــى بئــرين 

. تسـمى بئـر المالحـة وهـي واقعـة فـي غـرب القريـة تحـيط بهـا أشـجار النخيــل األولـى. للميـاه فيهـا
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ولقــد ســمع بهــذه البئــر ســكان . مياههــا كانــت تســتخدم كــدواء لكــل مــن يصــيبه حصــر فــي البــول
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 :التجارة: ثالثاا 
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. وخاصة األبقار والخيول باإلضافة إلى األشياء األخرى مـن جميـع أنحـاء فلسـطين
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إن الحصــــر التــــي كــــان أهــــل القريــــة ينتجونهــــا، فرضــــت علــــيهم التنقــــل فــــي المــــدن  -2
 .الفلسطينية لبيعها وتسويقها
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 :الثروة الحيوانية: رابعاا 
يقول الراوي الحاج فـارس الشـيخ خليـل ال يكـاد منـزل يخلـو مـن تربيـة األغنـام واألبقـار والـدواجن 

 .مثل الدجاج والحمام
 

 ـليم الصحـــة والتعـ
 :الصحــة: أوالا 

وكانت موجودة في بيـت يـونس " صحية " كان في العباسية مستوصف صغير يطلق عليه اسم 
المقدادي، وفيها ممرض بصـفة دائمـة تقريبـًا ودكتـور الصـحة يـأتي مـرتين فـي األسـبوع، وحسـب 

ادة في بيـت الحاجة أحيانًا، وفي البلدة يوجد عيادة خاصة لدكتور يأتي من يافا وكانت هذه العي
 .صبحي داود

ـــراتهم المنقولـــه عـــن األجـــداد وا بـــاء  ـــالرغم مـــن ذلـــك كـــان الطـــب الشـــعبي منتشـــرًا بيـــنهم بخب وب
 .باألعشاب والزهور، وكانت عائلة أبو عرقوب من أشهر األطباء الشعبيين في البلد

م بعمــل ويقــول الحــاج إبــراهيم الســيد إن الحــاّلق كــان يقــوم بخلــع األســنان ومطهــر لألطفــال ويقــو 
 .الحجامة، ولقد ُعرف منهم الشيخ وهبي والشيخ عبد الجليل

 :التعليم: ثانياا 
لقد اهتم أبناء العباسية بالكتابة والقـراءة قبـل االنتـداب البريطـاني، وذلـك بعنـايتهم بصـف الكتـاب 
فــي المســجد، والمســجد يعتبــر مــن أقــدم األبنيــة فــي القريــة، وكــان أهــالي العباســية يعمــدون إلــى 

ل أبنــائهم ليتعلمــوا أصــول القــراءة والكتابــة والحســاب، ولهــذا فقــد تأسســت مدرســة العباســية إرســا
م بغرفــة واحــدة ومــدرس واحــد ثــم اتســعت وأصــبحت المدرســة حتــى الصــف 4984للــذكور عــام 

124 
 

األول الثانوي، وكانت المدرسة تستقبل تالميذ القرى المجاورة، وبلـغ عـدد طـالب مدرسـة الـذكور 
 : معلمًا ُعرف منهم 44لبًا وعدد معلميها طا 898م 4947عام 

علي الـديريني، محمـود الـديريني، زكـي مقـدادي، فـؤاد بعبـاع، عبـد الجليـل حـواري، احمـد يـونس "
المصري، حسـن يعقـوب، مصـطفى أبـو سـلبد يوسـف ابـو ظـاهر، محمـد ابـو عـودة، وكـان مـدير 

دودين وآخـر مـدير مدرسـة قبـل المدرسة في بداية الثالثينيات مصطفى الطاهر وجاء بعده أكرم 
 .م األستاذ عبد الحفيظ الرمحي4942النكبة 

طالبــة، وكانـت مــديرة  484وكـان فـي العباســية مدرسـة لإلنــاث، وكـان عــدد طالباتهـا قبــل النكبـة 
 "باكزه دروزه " المدرسة تأتي من بيسان واسمها 

 .لبلدأما المناطق التي قدم منها المعلمون فهي بيت لحم، ويافا وأبناء ا
ويقــول الــراوي الحـــاج إبــراهيم الســيد إن بعـــض اإلنــاث بعـــد أن تنهــي الصــف الرابـــع تــذهب إلـــى 

 .مدرسة الذكور ولقد ُعرف من هؤالء اإلناث بنت الشيخ علي الديريني، وبنات مدير المدرسة
ـــراءة  ـــك الوقـــت فيقـــول الـــراوي مـــن الكتـــب المدرســـية كتـــاب الق أمـــا عـــن الكتـــب المدرســـية فـــي ذل

ــــــرآن الكــــــريم للســــــكاكين ــــــة، والق ــــــارئ، وكتــــــاب النحــــــو والصــــــرف واللغــــــة االنجليزي ي، ونزهــــــة الق
 . والرياضيات، وكتاب الجغرافيا االقتصادية

وكان هناك عددًا ال بأس به من أبناء القرية موظفين فـي مجـاالت مختلفـة كـالتعليم العـالي مثـل 
فـــؤاد مقـــدادي الـــذي محمـــد أبـــو شـــلباية وهـــو كاتـــب ومؤلـــف وأديـــب وشـــاعر ومعلـــم، والمهنـــدس 

استشهد في إحدى المعارك مع اليهود، والدكتور عاشـور أبـو حاكمـة وكـان محاضـرًا فـي جامعـة 
 .بغداد، ومحمد الديريني كان محاضرًا في جامعة حمص في سوريا

ـــى كـــان يشـــرف عليهـــا ويـــدريها األســـتاذ محمـــود  ـــى مدرســـتين خاصـــتين، األول هـــذا باإلضـــافة إل
م إلـــى مدرســـة حكوميـــة، والثانيـــة كـــان  4944مقـــدادي، ومـــع ازديـــاد الطـــالب حولتهـــا الحكومـــة 

وكان طالب القرية يكملون دراستهم إما في يافا أو . يشرف عليها ويدريها الشيخ مصطفى سلبد
 .بعضهم كان يذهب للقاهرة أو بغداد إلكمال دراسته الجامعيةاللد أو القدس، و 

 
 األعياد الدينية والمواسم والمناسبات اإلسالمية

 :األعياد الدينية: أوالا 
كــان أهــل القريــة يحتفلــون بعيــدي الفطــر واألضــحى بطريقــة مميــزة فقــد كــانوا يعمــدون إلــى تــزيين 

صة لهن وقد لبسن كل جديـد، حيـث يعقـدون قريتهم أيام العيد، وتخرج الفتيات إلى أماكن مخص
 .حلقات الدبكة والرقص
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 األعياد الدينية والمواسم والمناسبات اإلسالمية

 :األعياد الدينية: أوالا 
كــان أهــل القريــة يحتفلــون بعيــدي الفطــر واألضــحى بطريقــة مميــزة فقــد كــانوا يعمــدون إلــى تــزيين 

صة لهن وقد لبسن كل جديـد، حيـث يعقـدون قريتهم أيام العيد، وتخرج الفتيات إلى أماكن مخص
 .حلقات الدبكة والرقص
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أما الشباب يذهبون إلـى مدينـة يافـا القريبـة حيـث يقضـون هنـاك بضـعة أيـام يعـودون بعـدها إلـى 
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عــراج، أمــا بالنســبة للمناســبات اإلســالمية مثــل المولــد النبــوي ورأس الســنة الهجريــة واإلســراء والم
 .كان أبناء القرية يحتفلون بها في المسجد وفي بيوتهم

 
 العـــــالقــــات بــيــن ســكان الــقــريــــــة

 :المضافات: أوالا 
لخصال أهل العباسية الطيبة كانت لهم في العهـد العثمـاني خمـس مضـافات، وعنـدما كبـرت البلـدة فـي 

ولقـــــد كانـــــت هـــــذه " المضـــــافات "ثـــــرت الســـــاحات عهـــــد االنتـــــداب البريطـــــاني، وازداد عـــــدد الســـــكان، ك
 .المضافات موصوفة بحسن الضيافة للقريب والغريب وتقديم كل ما بوسعهم لتوفير الراحة لهم

 .وعرف منها مضافة الشيخ عطا
م وكــان 4942أمـا بالنسـبة للمختـار كانـت وظيفتــه موجـودة منـذ العهـد التركـي وبقيــت حتـى عـام النكبـة 

 : لكل عشيرة مختار، ومن مخاتير العباسية قبل النكبة
زكــــي محمــــد عبــــد الــــرحيم، علــــي محفــــوظ أبــــو الوي، خمــــيس صــــالح الحجــــي، عبــــداهلل رشــــيد، يــــونس 

 .الحوراني
 :المقاهــي: ثانياا 

لــدة المتواضــعة تحتــوي علــى عــدد مــن المقـاهي ُعــرف منهــا قهــوة رشــيد عبيــد، قهــوة أنــيس كانـت هــذه الب
عبد السالم، قهوة خليل عبد العزيز، قهوة أبو زينة، قهوة االنتظار، قهوة كركم، قهوة االمركاني، وقهـوة 

 .دار أبو شلباية، مقهى أبو فرح
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تـأتي مـن يافـا " الـدفاع "كانـت هنـاك جريـدة  يقول الراوي الحاج إبراهيم السيد بالنسبة للصحف والمذياع
 .His Master Voiceومديرها محمود الشنطي وكان في المقهى راديو نوعه 

 
 التــراث الشـــعـبــي

 :أغاني األفراح والزواج: أوالا 
ومـن عـادات أهـل العباسـية فـي األفـراح أنهـم كـانوا يزفـون العـريس إذ يخـرج الرجـال والنسـاء فـي موكــب 

طهم العـريس، وقــد صــنعت لـه عــري  مـن الــورود، الرجــال فـي المقدمــة يهزجـون علــى أنغــام واحـد يتوســ
وكــذلك كانــت تفعــل النســوة أيضــًا وقــد وقفــن فــي  –الموســيقى التــي كــانوا يحضــرونها مــن يافــا أو اللــد 

 .صفوف
وفًا أما أم العريس وأخواته فكنت تراهن يرقصن أمام العريس ويرمين بالملح أو الشعير على الرؤوس خ

 .من الحسد، وبين كل لحظة وأخرى تسمع طلقات نارية ابتهاجًا بالفرح
أما العروس فكانت تنقل إلى بيت عريسها فـي المسـاء علـى ظهـر فـرس ُزيـن باألقمشـة الملونـة، وغالبـًا 

 .ما تكون من ثياب العروس، وذلك لعدم وجود السيارات في ذلك الوقت
أغاني األفراح أخذ يبكي، أحمرت عيناه وانهمرت بالـدموع، وبعـد وعندما سئل الحاج إبراهيم السيد عن 

 :فترة زمنية أجاب الحاج وهو يبكي، أغاني الرجال أنواع
 :ومنه" دلعونا " لحن يسمى  -4

 نسّم يا الهواء الغربي الحنونا على دلعونا على دلعونا
 فلسطين بالدي وأمي الحنونا على دلعونا على دلعونا
 :إثر إعدام ثالثة من أبطال المقاومة الفلسطينية قول الشاعر 4989عام وقد ُعرف في فلسطين 

 محمد جمجوم وفؤاد حجازي  من سجن عكا طلعت جنازة
 المندوب السامي وربعه عموما جازي عليهم يا ربي جازي

 ..ومن أغاني هذا اللحن حول الخيام والتشرد
 على دلعونا على دلعونا شالوا الخيام بالليل وما ودعونا

 على دلعونا على دلعوناهيلي يا دموع العين إن كنت حنونا
 "ميجانا وعتابا"ومن أغاني الرجال لحن  -8

 :ومن العتابا في الوطن قول الشاعر
 يا ويلي ومن اللي يحرر وطنا يا ذكره بالملك شعشع وطنا

 وال ُبدَّ أنه يرتجع وطناولو نجوم السما تسكب طواب
 ...الطول( زريف ) ظريف  -8
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- :وهو قريب من لحن العتابا إلى حد ما" زريف الطول " جال والنساء لحن ويغني الر 
 رايح على الغربة وبالدك أحسن لك يا زريف الطول وقف تاقولك
 جرحت قلبي وعمقت الجروح يا زريف الطول وين رايح تروح

 :من األغاني الشعبية ما يغنيه الشباب والرجال للعريس في الزفة، ومنه األلحان التالية -4
 يلمع بزنود رجالنا    بارودنا بارودنا
 في العدا والدم جاري آه ظرب الشباري
 في العدا على الحدود آه يا ظرب البارود
 ...أما أغاني النساء

 ..أغاني الخطبة، ومنها قول النساء -4
 زنيك محمد في الخطوبة يا هالدارطوبة فوق طوبة
 زينك عاصم بالعرايس ياهالدار جالس فوق جالس

- :الّزفةأغاني  -8
 باريه يا عاصم يابو الحظ القوي زفوا لي محمد صلوا ع النبي

 باريه يا محمد يا ريت عمرك يطول زقوا لي عاصم وصلوا ع الرسول
 ..ومن أغاني طلعة العروس -8

 واحنا حطينا حقوق أبوك وعمك قومي اطلعي قومي اطلعي م  همك
 وخالكواحنا حطينا حقوق أبوك  قومي اطلعي قومي اطلعي من حالك

  أما عـن أغـاني العمـل فيقـول الـراوي كانـت األمهـات والجـدات يطحـن القمـح علـى حجـر
 :الرحى في البيوت وهن يقلن

 طاحونتي يا أبو علي طاحونتي يا أبو علي
 واجا الغول يطحن معي واجا الغول يطحن معي

 رب السماء ينزعه واسمر وله قنزعة
والشعير في الحقول، حينما كانت تحت  ويقول الراوي كان الحصادون وهم يحصدون القمح
 .ايديهم يغنون للمنجل الذي يحصدون به ويقولون

 منجلي في الزرع طاف  منجلي يا أبو الخراخ 
 راح للصايغ جاله    منجلي يا من جاله

 أما األغاني الدينية في مواسم الحج والمولد النبوي الشريف: -
 سبحان من أعطاك    يا آمنه بشراك
 رب السما هناك    دِ بحملك بمحم

 :لباس الرجال والنساء: ثانياا 
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مثلما أنه كل أنحاء فلسطين للرجال لباس خاص بهم، فمن للنساء لباسًا خاصـًا بهـن، كـذلك 
ومن الطبيعي أن يكون اللباس بسيطًا، وقليل الكلفة إجمااًل، وخصوصـًا أن الكـل يعمـل مـن 

 .أجل لقمة العي  في العباسية
ارتــدى رجــال القريــة القمبــاز أو الدمايــة وهــو اللبــاس التقليــدي : ية للرجــالأمــا األزيــاء الشــعب

لهم، وكان القمباز الصيفي يصنع من قما  الـروز الخفيفـة، والقمبـاز الشـتوي مـن الصـوف 
وكان يفصل في يافا، وحزام الوسط في الغالب قشاط جلدي عريض أو شمله مصنوعة من 

 .س القما ، وأحيانًا تلبس العباءةالقما  وفوق القمباز يلبس جاكيت من نف
كان الثوب الفالحي المطرز بـالحرير وكـان يمتـاز بالجمـال : أما األزياء الشعبية عند النساء

واالحتشام، وللثوب أسماء كثيرة وكان غطاء الرأس للنساء الخرقة أو المنديل، وحزام الوسط 
 .من الجلد في الغالب من قما  الحرير الناعم، ولباس القدم حذاء مصنوع

 :المقامات والمقابر: ثالثاا 
كثير من األضرحة في القرية كان لها احترام خاص وبعض هذه األضرحة بنـي عليهـا بنـاء 

 :صغير ومن أهم المقامات في العباسية
 .مقام الشيخ عباس ولقد هدم بعد النكبة مباشرةً  -4
وبـــداخلها قبـــر مقـــام النبـــي هـــود مقابـــل مســـجد العباســـية وهـــو عبـــارة عـــن غرفـــة صـــغيرة  -8

 .مغطى بالقما  األخضر
مقام أبو عرقوب ويقال أن صاحب هذا المقام يعود بنسبه إلى الخليفـة الراشـد عمـر بـن  -8

 .الخطاب رضي اهلل عنه
 .مقام الشيخ عبد الرحمن -4

 .وهذه المقامات تتم كسوتها في األعياد والمناسبات الدينية
قـــابر وهـــي مـــن أرض المشـــاع للعباســـية، أمـــا بالنســـبة إلـــى المقـــابر كـــان فـــي القريـــة ثالثـــة م

حــدى هــذه المقــابر ال يعــرف األهــالي تاريخهــا لكــنهم يعتقــدون أنهــا مــن القبــور اإلســالمية  وا 
 .القديمة وفيها ثرى بعض الصحابة والفاتحين وهذه المقبرة ال تستعمل

 
 :جهاد قرية العباسية

 ..يافا... قضاء... العباسية
الذي ال يتزعزع، ومثااًل للثبات التي ال تنـال منـه الهجمـات  لقد كانت العباسية رمزًا للصمود

وكــــان ألهلهــــا اإلصــــرار الــــذي ال يعــــرف الهزيمــــة وال االنكســــار، ففــــي فتــــرة . مهمــــا اشــــتدت
احتاللهـــا األول مـــن قبـــل اليهـــود أثـــارتهم أفعـــال المحتلـــين وغطرســـتهم وهـــم يـــذهبون بقـــريتهم 
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 .من الجلد في الغالب من قما  الحرير الناعم، ولباس القدم حذاء مصنوع
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 :صغير ومن أهم المقامات في العباسية
 .مقام الشيخ عباس ولقد هدم بعد النكبة مباشرةً  -4
وبـــداخلها قبـــر مقـــام النبـــي هـــود مقابـــل مســـجد العباســـية وهـــو عبـــارة عـــن غرفـــة صـــغيرة  -8

 .مغطى بالقما  األخضر
مقام أبو عرقوب ويقال أن صاحب هذا المقام يعود بنسبه إلى الخليفـة الراشـد عمـر بـن  -8

 .الخطاب رضي اهلل عنه
 .مقام الشيخ عبد الرحمن -4

 .وهذه المقامات تتم كسوتها في األعياد والمناسبات الدينية
قـــابر وهـــي مـــن أرض المشـــاع للعباســـية، أمـــا بالنســـبة إلـــى المقـــابر كـــان فـــي القريـــة ثالثـــة م
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 :جهاد قرية العباسية

 ..يافا... قضاء... العباسية
الذي ال يتزعزع، ومثااًل للثبات التي ال تنـال منـه الهجمـات  لقد كانت العباسية رمزًا للصمود

وكــــان ألهلهــــا اإلصــــرار الــــذي ال يعــــرف الهزيمــــة وال االنكســــار، ففــــي فتــــرة . مهمــــا اشــــتدت
احتاللهـــا األول مـــن قبـــل اليهـــود أثـــارتهم أفعـــال المحتلـــين وغطرســـتهم وهـــم يـــذهبون بقـــريتهم 
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ســـتردادها هبـــة رجـــل واحـــد، فكـــان لهـــم مـــا ويجيئـــون، ويفعلـــون بمعالمهـــا األفاعيـــل، فهبـــوا ال
 .أرادوا، وعاد السيف إلى قرابه

 اللجنة القومية والعسكرية في العباسية: 
كان أهالي العباسـية شـديدي التعلـق بأرضـهم التـي كانـت تعطـيهم دون حـدود، لـذا لـم يبخلـوا 
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العباسية بالـدفاع عـن قـريتهم دون كلـل أو ملـل، فقـد شـكلوا لجنـة قوميـة وعسـكرية مـن ثالثـة 

 .عشر شخصًا بقيادة مناضلي القرية
 أسماء أعضاء اللجنة: 
زكـي " مختـار القريـة " رئيس المجلـس المحلـي : تألفت اللجنة القومية واللجنة العسكرية من     

محمــد عبــد الــرحيم، المختــار علــي محفــوظ أبــو الوي، المختــار خمــيس صــالح الحجــي، المختــار 
الشـــيخ عطـــااهلل : عبـــداهلل رشـــيد، المختـــار يـــونس ربـــاح الحـــوراني والبقيـــة مـــن وجهـــاء البلـــد وهـــم
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وكانــت اللجنـــة قـــد انتخبـــت األســتاذ إســـماعيل الحنطـــي ســـكرتيرًا لهـــا وتــم تعيـــين عـــدد مـــن نســـاء 
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فاشتروا بها ما أمكنهم شراؤه من األسـلحة، وقـد كلفـتهم البندقيـة الواحـدة مئـة جنيـه والبـرن الواحـد 

متفرغين مئة وخمسين، قام على تدريبهم الضابط مئتين وخمسين جنيهًا، وبلغ عدد المناضلين ال
العراقــي احمــد جــالل مــن جــي  اإلنقــاذ، الــذي اســتطاع إنشــاء وحــدة عســكرية منظمــة ممــا حــدا 

 .بالقائد الشيخ حسن سالمة أن يتخذ العباسية مقرًا لقيادة القطاع الغربي
  م03/02/0961الهجوم األول على العباسية بتاريخ : 

م يوم عيد الحانوكاه عند اليهود نفذت، عصابة 4947كانون األول  48ق في يوم السبت المواف
األرغون هجومًا علـى القريـة حيـث تسـلل أفرادهـا إلـى العباسـية فـي أربـع عربـات متنكـرين بلبـاس 
الجي  البريطاني، وظن السكان أن الجي  البريطاني قد حضر للتفتـي  والبحـث عـن السـالح، 

ا يبثون األلغام والعبوات الناسفة، ولمـا اكتشـف أمـرهم قـام أهـالي ونزل هؤالء من السيارات وأخذو 
العباسية باالشتباك فورًا معهم ودب الذعر والهلع فـي صـفوف المهـاجمين ووقعـت بيـنهم خسـائر 
جسيمه، حتى أنهم لم يستطيعوا العودة إال بثالث سيارات فقط ،والسـيارة الرابعـة التهمتهـا النيـران 

انسحابهم خرج أهالي القرية لينظروا إلى خسائر اليهود ولكـن األلغـام  على أرض المعركة، وبعد
 :التي زرعت انفجرت بالمواطنين واستشهد تسعة من األهالي وهم
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حسن العدلي، حسن عبد العزيز، آمنه حسين فرح وطفلها، حسن عبد القادر ،يوسف الحوراني، 
 .د، هذا غير الجرحىيوسف الديريني ،محمود زيدان ،وأخيرًا الحاج علي أبو زاي

ـــالقرب مـــن مكـــان الحـــادث،  ـــة ب ـــة كانـــت تقـــوم بمعمـــال الدوري وممـــا يجـــدر ذكـــره أن قـــوة بريطاني
ووصلت ولم تتدخل حيث اقتصر عملها على تطويق القرية تطويقًا جزئيًا ،وفـتح طريـق لهـروب 

 .المهاجمين
 معركة البيارات الشمالية: 

ولمــا كانــت , كــان موســم قطــف البرتقــال فــي أوجــه  م4942فــي اليــوم الثــاني مــن شــهر كــانون الثــاني 
بتـاح "العباسية محاطة ببيارات البرتقال من جميع جهاتها وخاصة الجهة الشمالية المالصقة لمسـتعمرة 

 .شكل أهالي العباسية حرسا خاصا منهم لحماية مشاغل قطف البرتقال من االعتداءات" تكفا
" العباســية ... جهــاد قريــة فلســطينية"حمــودة كــن   وممــا ورد عــن تلــك المعركــة فــي كتــاب حســن محمــد

أخــذ , وعنـدما بـدأ المتعهــد بقطـف برتقـال بيـارة حســن محمـد ظـاهر وهـي واقعــة فـي شـمال القريـة : قولـه
, وأرســل كــل طــرف يطلــب النجــدة . فــي إطــالق النــار بالمثــل" ملــبس"اليهــود مــن مســتعمرة بتــاح تكفــا 

فأسـرع الشـيخ حسـن سـالمة قائـد القطـاع الغربـي , تال واشـتد فانهالت النجدات على الطرفين واحتدم الق
وكـان يومهـا فــي القريـة حيــث أشـرف عليهـا كمــا أنـه اشــترك , مـن المنطقـة الوســطى إلـى أرض المعركــة

, فــي القتــال اشــتراكا  جليــًا حيــث كــان يصــلي األعــداء نــارًا حاميــة مــن رشاشــه مــن طــراز بــرن ألمــاني 
 .لح أبناء قرية العباسيةوظهر جليًا أن المعركة تميل لصا

وكالعادة لجأ اليهود إلى القوات البريطانية يطلبون منها الحماية والتدخل مدعيين أن مناضلي العباسية 
فخرجــت الــدبابات والمصــفحات االنكليزيــة مــن , شــنوا علــيهم هجومــًا عامــًا ويريــدون اقتحــام المســتعمرة 
وذالـك مـن أجـل حمايـة مسـتعمرة بتـاح تكفـا مـن  مطار اللد ومن معسكر تلتفنسكي واتجهت نحو القريـة

وســلكت الــدبابات اإلنكليزيــة التــي خرجــت مــن مطــار اللــد طريــق مســتعمرة ويلهلمــا , الهجــوم المزعــوم 
األلمانيـــة ودخلـــت أطـــراف القريـــة الشـــرقية وتمركـــزت فـــي نقطـــة خلـــف بيـــارة حســـن ظـــاهر بينمـــا ســـلكت 

سي البريطاني طريقا آخر من الجهة الغربية مكنها المجنزرات البريطانية التي جاءت من معسكر تلتفك
 .من الوصول إلى نقطة تقع  شمال بيارة حسن ظاهر

ولما كان المناضلون متمركزين في البيارة المذكورة فقد أصبحوا مطوقين من قبل القوات البريطانية من 
واشـتبكوا مــع " أبـو عــوض"فتــرك المناضـلون البيـارة ونزلــوا فـي واٍد عميـق عنــد بيـارة , الشـمال والجنـوب 

ولـــم يكـــن المناضـــلون علـــى علـــم بـــأمر النجـــدات  ،القـــوات االنكليزيـــة علـــى اعتبـــار أنهـــا قـــوات يهوديـــة
 .البريطانية للمستعمرة

وفـي , ومن حسن حظ المناضلين أن أحد أبناء القرية وهو الحاج محمـود درويـ  كـان يومهـا فـي يافـا 
ولمــا وصــل القريــة انتقــل  فــورا إلــى ,ي تتجــه نحــو القريــة أثنــاء عودتــه الحــظ المجنــزرات البريطانيــة وهــ
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حسن العدلي، حسن عبد العزيز، آمنه حسين فرح وطفلها، حسن عبد القادر ،يوسف الحوراني، 
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أخــذ , وعنـدما بـدأ المتعهــد بقطـف برتقـال بيـارة حســن محمـد ظـاهر وهـي واقعــة فـي شـمال القريـة : قولـه
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ن القـوات البريطانيـة أصـبحت تطـوقهم مـن  أرض المعركة وأعلم الشيخ حسن سالمة بتـدخل االنكليـز وا 
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مثــل ســلمة وســاقية والخيريــة وكفــر عانــه بيــد اليهــود فأصــبحت العباســية خــط الــدفاع األول عــن جميــع 
م عنــدما انفــرد 4942القــرى والمــدن الواقعــة إلــى الشــرق منهــا وكــان ذلــك فــي األول مــن أيــار مــن عــام 

القرية وأصبحوا يحيطون بها من ثـالث جهـات األمـر الـذي مكـنهم مـن احتاللهـا مـرة أخـرى فـي اليهود ب
 .م4942الخامس من أيار عام 

 :شهداء ملجأ الرجاء* 
م وفـي السـاعة الثانيـة عشـرة لـيال تـّم تفجيـر مقـر الشـيخ حسـن 4942في ليلة الخامس من نيسان عـام 

سالمة قائد القطاع الغربي من المنطقة الوسطى من قبل بعض جنود االنتداب بدعم مـن اليهـود وكـان 
ن ليكون ملجأ المقر على بعد ثالثة أميال من مدينة الرملة على طريق يافا الذي شّيده زهدي أبو الجبي

لأليتام وأطلق على هذا البناء اسم ملجأ الرجاء ومن حراس الملجأ الذين استشهدوا نتيجة تفجيـر المقـر 
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محمــد رشــيد بــاكير، موســى خمــيس ,صــبحي حســين فــرح، محمــود محمــد الهــودلي : فــي العباســية هــم
 مصطفى محمد عودة اهلل، محمد حسين الناطور  الهودلي،

 :مقر القيادة* 
ُدّمــر الملجــأ نقــل القائــد الشــيخ حســن ســالمة مقــر قيادتــه إلــى قريــة العباســية فأصــبحت مركــزًا  بعــد أن

 .للتموين واإلمدادات في آن واحد
 .وهذا ما أعطاها وزنًا ومكانة مرموقة بين القرى

 :احتالل القرية* 
لثمن وفي الرابع كانت العباسية شوكة في حلق المستعمرات اليهودية، فقرر اليهود احتاللها مهما غال ا

وسـيطروا  –بعد سقوط معسكر تلتفنسـكي  فـي أيـديهم  -طّوق اليهود قرية سلمة  42عشر من نيسان 
بينمـا بقـي مناضـلو , على الطرق المؤدية إلى القرى المجاورة مما دفع بسـكان تلـك القـرى إلـى إخالئهـا 

ة الخـط األول للـدفاع عـن جميـع فصـارت العباسـي, العباسية فيها بعد أن أجلوا عنها أطفـالهم ونسـاءهم 
 .القرى المجاورة

قصفوها بمدافع  42وفي صباح الخامس من أيار , أعّد اليهود كل ما أوتوا من قوة لمهاجمة العباسية 
تقــدمت دبابــاتهم ومــن خلفهــا , وتحــت غطــاء مــن القصــف العنيــف , المــورتر التــي تســتعمل ألول مــرة 

كــان مــن , مــن الشــمال، فلــم يــدخلوها إال بعــد معركــة ضــارية المشــاة القتحــام الخنــدق المحــيط بالقريــة 
أبطالهـــا عبـــد الهـــادي حســـين ســـقيلو الـــذي أودت بحياتـــه صـــدى القـــذائف، ثـــم عمـــد اليهـــود بعـــد دخـــول 
حراقهــا، ومنهــا عمــارة دار أبــو رشــيد ومقهــى دار حليمــة ومدرســة القريــة  العباســية إلــى نســف المنــازل وا 

 .ودار الحاج أنيس محمد إبراهيم
 :استرداد القرية *

قرر أهل العباسية استرداد قريتهم مهمـا كـان الـثمن فأسـرعوا إلـى إعـداد أنفسـهم قبـل بـدء سـريان الهدنـة 
فبلــــغ عــــدد , 42حزيــــران  44التــــي أقرهــــا مجلــــس األمــــن لتبــــدأ فــــي العاشــــرة مــــن صــــباح يــــوم الجمعــــة 
نبـاال والطيـرة، حـوالي مـائتي المناضلين من أهل العباسية الـذين كـانوا قـد لجـأوا إلـى ديـر طريـف وبيـت 

بـــدأ المناضـــلون بـــالهجوم حســـب الخطـــة  42مناضـــل وفـــي منتصـــف ليـــل الحـــادي عشـــر مـــن حزيـــران 
فقتلـوا مـنهم ثمانيــة وثالثـين وأسـروا فتــاتين , المرسـومة وبـاغتوا اليهـود مــن النـاحيتين الشـرقية والجنوبيــة 

 .ثالث جثث من شهداء العباسية فاستنجد اليهود بالصليب األحمر السترداد جثث قتالهم مقابل
ولــم يقــف اليهــود عنــد هــذا الحــّد، بــل اســتغلوا فرصــة انشــغال  المناضــلون بمعاينــة منــازلهم ،فهــاجموهم 

أتلــف المناضــلون واحــدة منهــا وارتــدت المصــفحتان األخريــان علــى األعقــاب، وفــي , بــثالث مصــفحات 
 . شراف على وقف إطالق النارتلك األثناء كان قد وصل مندوب عن لجان الهدنة قد وصل لإل

 :نكبة العباسية وسقوطها* 
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جميــع المنطقــة الممتــدة مــن رأس العــين فــي الشــمال إلــى  4949طــوّق اليهــود فــي الخــامس مــن تمــوز 
ولمــا رأى ســكان العباســية أن القريــة , قوليــه فــي الشــرق، ومــن بيــت نبــاال إلــى الرملــة واللــد فــي الجنــوب 

مــن ثــوار القريــة بطلــب النجــدة مــن الجــي  األردنــي والعراقــي وجــي  أصــبحت داخــل الكماشــة، قــام وفــد 
وقد تكّون هذا الوفد من الحـاج محمـود درويـ  والشـيخ علـي الـديريني والشـيخ مصـطفى سـلبد , اإلنقاذ 

واألستاذ علي زكي محمود، وقابلوا فعال المقدم غالب عزيز في قرية عـزون، فقـال لهـم إنـه ال يسـتطيع 
ألن العباسـية داخلـه فـي حـدود التقسـيم مسـافة تسـعة كيلـومترات وهـي واقعـة خـارج تقديم أيـة مسـاعدات 

 .صالحياته، ونصح الوفد بمخالء القرية فورًا من الثوار والمناضلين ألنها  ساقطة عسكرياً 
بعد ذلك ذهب الوفـد لمقابلـة القائـد األردنـي أحمـد صـدقي الجنـدي وطلبـوا المسـاعدة فأجـابهم بـأن موقـع 

وال يمكـن الـدفاع عنهـا، حيـث أنهـا تشـكل نتـوءات داخـل األراضـي التـي يحتلهـا اليهـود . طـرالعباسية خ
 . ونصح بمخالئها فورا
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اضطرتهم إلى االستسالم، وساقوهم أسرى إلى بيت في . ففاجأتهم دورية يهودية في سهل مكشوف
 .قرية رنتيه

ولم يبلغ عن مصير األسرى إال عبد الرحمن دروي  الذي نجا بأعجوبة من المجزرة التي ارتكبها 
لين مقيدي األيـدي معصـوبي العيـون ثـم ولـو األدبـار حراس األسرى، فأفرغوا رشاشاتهم في المناض

ـــة قبـــل  ـــى القـــوات اليهودي ـــي راحـــت تصـــب حممهـــا عل ـــة العراقيـــة الت مـــذعورين مـــن قـــذائف المدفعي
 .اإلنسحاب من رأس العين

  م0962شهداء العباسية في معارك: 
 :إن أهالي العباسية قد دفعوا ضريبة الدم عالية وكان من شهدائهم

الهودلي، موسى خميس الهودلي، خضر حسين الـواوي، حسـن خليـل حسـن يوسـف، محمود محمد 
حسـن العـدلي، وآمنـة حسـن فـرح وابنهـا صــبحي حسـين فـرح، محمـد حسـين النـاطور، محمـد الحــاج 
عبداهلل الهودلي، عبد القادر محمد أبو سرسك، عيسى حامد الناطور، حسـن عبـد العزيـز مقـدادي، 

توفيــق أبــو كــانون، جبريــل يوســف جبريــل، جمعــة أحمــد الحتــة،  جــودة عبــد الســاتر، احمــد مقــدادي،
حسن أبو صبيح، حسـن عبـد الكـريم عبـد الـرحيم، خالـد حسـن أبـو ظـاهر، خمـيس سـعيد أبـو بكـر، 
ذيب خليل الكن ، عبد الرحمن عبد الحميد عمـر، عبـد الـرحيم مصـطفى الكـن ، عبـد العزيـز أبـو 

أبـــو زيــد عطـــا أبـــو الوي، فــارس قـــراقي ، فـــارس  زرار، عبــد الكـــريم الشــيخ صـــالح عليـــان، عبــداهلل
، (الـدبعي ) جبريل، جـودة عبـد السـتار شـلباية، محمـود محمـد أبـو شـيلي، مصـطفى محمـد صـرارة 

موســـى الحصـــري، نوفـــل شـــحادة عليـــان، يوســـف محمـــد جـــاد اهلل، ســـعيد مـــرار، صـــالح جميعـــان، 
ج حسـين رشـيد أبـو حليمـة، صبحي البياري، محمود الغبي ، عبد الرحمن محمد أبـو حاكمـة، الحـا

ظريفــة عــوض أبــو حميــد، ســلمان أبــو زايــد، محمــد موســى، حمــزة، طــه عصــام طــه، محمــد حســين 
الطاق، نوفـل محمـد شـحادة، الحـاج سـعيد عـودة اهلل،  محمـود زيـدان، توفيـق سـعيد الـزابط، يوسـف 
ســن الــديريني، عيســى حامــد دنــون، محمــود خيــر الــدين صــبحي عيســى، يوســف داود الحــوراني، ح

محمــــد حمــــدان، محمــــود صــــالح حمــــاد، حســــن عبــــد القــــادر حســــين، حــــرب محمــــد حــــرب، حــــرب 
اسماعيل حرب، جمعة جميعان، يحيى عيسى جبرين، عبد الـرحيم مصـطفى حمـودة، محمـد رشـيد 

، عبـد العزيــز أبـو عمـر، محمـد أمـين األمــين، حسـين خليـل األمركـاني، محمــد (أبـو لوحـة ) بـاكير 
 .ايد، فنوس الحاج علي أبو زايد، فاطمة أبو زايدأبو زيدان، عبداهلل أبو ز 
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 لفتا قرية 
 رنا ناصر

 لفتا، فهي التفت حول القدس فلذلك يقال انها سميت( القدس)قرية لفتا التي تنتمي بالروح ألقدس بقعه 
نفتو في  كما أطلق عليها اسم(. نفتوح)وقيل أيضا ان تسميتها تعود لزمن يبوس فسميت بالكنعاني

 .باسم كليبستا قريةالحكم البيزنطي، وفي أيام الصليبيين عرفت ال
الثانية من حيث مساحة  قريةبال 4945مكانة صنفت في احصاء عام  ذات قريةل هي اسماء عديدة

جزءًا ال يتجزأ من تاريخ فلسطين  دس، فاحتلت اهمية مكانية كبيرة، وكانتالقرى المحيطة بالق
 كم من جهة الغرب، ترتفع عن سطح البحر 5 وحضارة بيت المقدس، تبعد عن مركز محافظة القدس

دونم  8842دونم زرعت بالزيتون و 4444دونم منها  2748متر، حيث تبلغ مساحة أراضيها  475
دونم وقد تجاوزت األراضي التي وقعت في خط الهدنة ألـ  484مبنية فبلغت بالحبوب أما المساحات ال

مدرستين للذكور واإلناث، وكان يوجد في القرية و  دونم، كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد 4444
حيث سقطت القرية بيد اإلحتالل . مقام للشيخ بدر الذي دمر وبني على أنقاضه الكنيسيت اإلسرائيلي

 .بالكامل عرقياً  وتم تطهير البلدة 4942ن ثاني، كانو  1 في 

 :التعداد السكاني

 نسمة السنة
1596 396 
1922 1,451 
1931 1,893 
1945 2,550 
1948 2,958 

 18,165 4992في  تقدير لتعداد الالجئين

 

 القرية اليوم 
ولم يبق . يهودية عائالتالمنازل الباقية في الموقع مهجورة في معظمها، مع أن بعضها رمم لتقيم فيه 

المسجد ونادي القرية  من الحوض الذي شيد حول النبع في وادي الشامي سوى األنقاض، ويظهر
ويقع . األشجار واألعشاب البرية وتحف بالجانب الغربي من المسجد مقبرة تغطيها. شمالي النبع

وقد انتقلت عائالت . ق من النبعبمحاذاة مسيل ماء يتدف بستان التين واللوز التابع للقرية في غور واد
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ويقع . األشجار واألعشاب البرية وتحف بالجانب الغربي من المسجد مقبرة تغطيها. شمالي النبع

وقد انتقلت عائالت . ق من النبعبمحاذاة مسيل ماء يتدف بستان التين واللوز التابع للقرية في غور واد
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المنازل القديمة في القرية، بينما تظهر أطالل المنازل األخرى في  يهودية للسكن في ثالثة من
وضعت سلطة المحافظة على البيئة اإلسرائيلية مخططا  4927في سنة . القرية مواضع متفرقة في

في  إلى مركز لدراسة التاريخ الطبيعيوتحويلها ( القرية المهجورة منذ زمن بعيد)ترميم  يهدف إلى
 (. تعزيز الجذور اليهودية في الموقع)الهواء الطلق من أجل 

الشمال الغربي من القدس الشريف فوق رقعة مرتفعة من جبال القدس، وعلى السفح  إلى لفتا تقع
 لشاميلجبل خلة الطرحة، وهي تشرف على أحد المجاري العليا لوادي الصرار، وهو وادي ا الغربي

رام اهلل،  -يافا وكذلك طريق القدس -طريق القدس لفتا الذي يجري في طرفها الشمالي، وتخترق
بقرى دير ياسين وعين كارم والجورة وبيت إكسا وقالونيا  وتصلها طرق معبدة وبعضها ممهدة تصلها

 .متًرا 475يبلغ  لفتا قريةباألمتار عن سطح البحر ل والقسطل ومتوسط االرتفاع
 لفتا المرور بأراضي لقادم من مدن الشمال أو طولكرم أو رام اهلل أو نابلس أو قراها البد له منإن ا
الشيخ جراح، والقادم من مدن يافا أو اللد  في لفتا يلج باب العمود أو باب الساهرة، مارا بأراضي حتى

 ألن لفتا المرور بأراضيمن باب الخليل، البد له من  والرملة وحيفا أو من قرى غرب القدس ليدخل
اشتركت مع  لفتا ننسى أن وال لفتا بوابة القدس الغربية، كل ذلك يدل على أهمية موقع هي قريةال

إحاطة فكانت أراضيها  بعض القرى المجاورة لمدينة القدس في إحاطة أراضيها بالمدينة المقدسة،
 .تصل حتى أسوار القدس

دونًما حسب وثائق االنتداب البريطاني وخريطة ( 2748) 4945عام  في لفتا بلغت مساحة أراضي
أنشئت بلدية القدس في نهاية العهد العثماني اتسعت مساحتها لتشمل  فلسطين، غير أنه عندما

، وعند مجيئ االنتداب البريطاني في أوائل لفتا على حساب القرى المجاورة ومنها أراضي خارج السور
على حساب أراضي القرى المجاورة مرة أخرى وكان " القدس بلدية" القرن العشرين ازدادت مساحة نفوذ

بلدية  إلى لفتااقتطاع أراضيها إلى البلدية كبيًرا حيث ضمت أراضي الحارة الفوقا ل من لفتا نصيب
( 2748)ما ذكر وهو  إال لفتا قريةبحيث لم يعد ل قريةالقدس ووقفت عند أراضي الحارة التحتا لل

الحقا  لفتا قرية ونظرة سريعة الى حدود ،قريةلحارة وبقي ما تبقى من أراضي الدونما، وهي أراضي ا
 .ألف دونم 84يدل على مساحاتها الواسعة يؤكد أن مساحتها تجاوزت الـ 

 ويةلفتا لعل اشتراك عائالت: "لمؤلفه الدكتور زكريا صيام" قريتي لفتاالقدس مدينتي و "وجاء في كتاب 
 قريةهذه ال األراضي الواقعة في المدينة المقدسة، يؤكد الصلة العضوية بينومقدسية في ملكية بعض 

 لفتا موقع وهذه المدينة، بل إنك تجد أسماء بعض العائالت مشتركة هنا وهناك، وبالرغم من اقتراب
 .جزًأ ال يتجزأ من القدس لفتا بيت المقدس إلى الحد الذي اعتبرت فيه من

م، من الشمال قرى شعفاط 4945لفلسطينية وخريطة فلسطين عام حسب الوثائق ا إذن لفتا فحدود
وبيت أكسا، ومن الغرب بيت إكسا وقالونيا ومن جهة الجنوب مدينة القدس ودير ياسين  وبيت حنينا

 ."جهة الشرق قرى طور والعيسوية وشعفاط ومن
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سمة، ن 8554حوالي  4945نسمة، وفي عام ( 4454)حوالي  1922 عام لفتا قدر عدد سكان 
حوالي  42عام  وتشريد أهلها البالغ عددهم في قريةوقامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم ال

بيتا لم يبق  450 هدمها قرابة ، وكان عدد بيوتها قبل4/4/4942نسمة، وكان ذلك في ( 8952)
 قريةمن هذه الويبلغ مجموع الالجئين  بيتا 55منها ااّل العشرات، اّما اليوم فال يتجاوز عدد البيوت 

قرى ومدن الضفة الغربية والدول العربية وقسم  نسمة، وقد ُهجر سكانها الى( 48444)اليوم حوالي 
احياء وحارات القدس الشرقية كحي الشيخ جراح وبقيت  ويسكن في" آخر هجر الى مدينة القدس
 قرية لة مما تبقى من ارضبمساكنها القلي" التلة الفرنسية"التاريخ بجانب  هذا عائالت قليلة تسكن حتى

 .لفتا
 4989ثورة البراق عام  لمشاركتهم في لفتا وذكر التاريخ ان الجي  البريطاني قد اعتدى على سكان

  .4942عام  وكذلك األمر ووقع عدد من الشهداء والجرحى 4984وكذلك في ثورة 
وأول ما تصادفه  ،لمهجرةا لفتا قرية على السفوح الغربية لجبال القدس، تدخل عبر ممرات ضيقة إلى

بساتين األشجار، ومن هناك تصل  الحجارة التي كانت تقام بين" سالسل"العين أشجار اللوز المزهرة، 
مربعة، تتفرع عنها قنوات مائية كانت تسقي  مترا 44إلى عين الماء والبركة التي تبلغ مساحتها 

تدخل الى البيت . األغنام واألبقار وبركة أخرى متروكة كانت تستعمل لسقي ،لفتا أشجار وبساتين
بيوت بمساحة كبيرة  ..قريةالمهجور أو ما بقي منه، الى الثاني والثالث والرابع عبر أزقة ال األول

اهلها اقتصاديا كان ميسورا، فهم  وطبقات متعددة وشبابيك هندسية ذات تصميم آخاذ، ويبدو ان حال
 . والتجارة بأنواعها اعتمدوا في كسب رزقهم على االغنام واالبقار

 :التاريخ عبر لفتا قرية أوقاف
الغارات  شهدت أراضي فلسطين حروب وصراعات كثيرة، وقد أصاب القدس وما حولها من تلك
وبابل  والصراعات نصيب األسد، كما أصاب باقي مدن وقرى فلسطين، فخضعت لمصر وآشور

الفرنجة، فواجههم  أمية وبني العباس ثم جاءوفارس واليونان والرومان والفتح اإلسالمي وحكم بني 
المقدس وما حوله بالنسبة  صالح الدين الذي أدرك، ومن بعده المماليك، األهمية الخاصة لبيت

.. المصليات واألسبلة والمدارس والخانات لألماكن المقدسة والخليل وما حولها من القرى، فأنشأوا فيها
وقد وصل . تخليدًا ألمجادهم في خدمة بيت المقدس وما حوله ةالخ، وجعلوا من أراضيهم أوقافًا خيري

 في لفتا والمماليك والعثمانيين إلى حد التنافس في وقف األراضي وكانت األمر بسالطين بني أيوب
الخليل  عهد الدولة العثمانية موقوفة بالكامل على مصالح مسجد الصخرة المشرفة ومسجد إبراهيم

 .عليه السالم، مناصفة
 :سجدالم
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بيتا لم يبق  450 هدمها قرابة ، وكان عدد بيوتها قبل4/4/4942نسمة، وكان ذلك في ( 8952)
 قريةمن هذه الويبلغ مجموع الالجئين  بيتا 55منها ااّل العشرات، اّما اليوم فال يتجاوز عدد البيوت 

قرى ومدن الضفة الغربية والدول العربية وقسم  نسمة، وقد ُهجر سكانها الى( 48444)اليوم حوالي 
احياء وحارات القدس الشرقية كحي الشيخ جراح وبقيت  ويسكن في" آخر هجر الى مدينة القدس
 قرية لة مما تبقى من ارضبمساكنها القلي" التلة الفرنسية"التاريخ بجانب  هذا عائالت قليلة تسكن حتى

 .لفتا
 4989ثورة البراق عام  لمشاركتهم في لفتا وذكر التاريخ ان الجي  البريطاني قد اعتدى على سكان

  .4942عام  وكذلك األمر ووقع عدد من الشهداء والجرحى 4984وكذلك في ثورة 
وأول ما تصادفه  ،لمهجرةا لفتا قرية على السفوح الغربية لجبال القدس، تدخل عبر ممرات ضيقة إلى

بساتين األشجار، ومن هناك تصل  الحجارة التي كانت تقام بين" سالسل"العين أشجار اللوز المزهرة، 
مربعة، تتفرع عنها قنوات مائية كانت تسقي  مترا 44إلى عين الماء والبركة التي تبلغ مساحتها 

تدخل الى البيت . األغنام واألبقار وبركة أخرى متروكة كانت تستعمل لسقي ،لفتا أشجار وبساتين
بيوت بمساحة كبيرة  ..قريةالمهجور أو ما بقي منه، الى الثاني والثالث والرابع عبر أزقة ال األول

اهلها اقتصاديا كان ميسورا، فهم  وطبقات متعددة وشبابيك هندسية ذات تصميم آخاذ، ويبدو ان حال
 . والتجارة بأنواعها اعتمدوا في كسب رزقهم على االغنام واالبقار

 :التاريخ عبر لفتا قرية أوقاف
الغارات  شهدت أراضي فلسطين حروب وصراعات كثيرة، وقد أصاب القدس وما حولها من تلك
وبابل  والصراعات نصيب األسد، كما أصاب باقي مدن وقرى فلسطين، فخضعت لمصر وآشور

الفرنجة، فواجههم  أمية وبني العباس ثم جاءوفارس واليونان والرومان والفتح اإلسالمي وحكم بني 
المقدس وما حوله بالنسبة  صالح الدين الذي أدرك، ومن بعده المماليك، األهمية الخاصة لبيت

.. المصليات واألسبلة والمدارس والخانات لألماكن المقدسة والخليل وما حولها من القرى، فأنشأوا فيها
وقد وصل . تخليدًا ألمجادهم في خدمة بيت المقدس وما حوله ةالخ، وجعلوا من أراضيهم أوقافًا خيري

 في لفتا والمماليك والعثمانيين إلى حد التنافس في وقف األراضي وكانت األمر بسالطين بني أيوب
الخليل  عهد الدولة العثمانية موقوفة بالكامل على مصالح مسجد الصخرة المشرفة ومسجد إبراهيم

 .عليه السالم، مناصفة
 :سجدالم



145 
 

مترًا وللمسجد ( 44)عبارة عن غرفتين سعة كل منهما حوالي  وهو قريةمنتصف ال في لفتا يقع مسجد
الشيخ سيف الدين، ويطلق على المسجد اسم مسجد سيف الدين،  محراب، وبجانب المسجد مصلى
القائد سيف الدين عيسى بن حسين بن قاسم الهكاري، من أمراء جند  وسيف الدين هذا هو األمير
هذا األمير بعد انتصار جي  المماليك على التتار في معركة عين جالوت  صالح الدين، ويقال إن

وذلك عام  لفتا قرية أراضي ربع لفتا والمسجد في( المقبرة)وأوقف على مصالح التربة  لفتا استقر في
 .هجري 454

قبل بناء  المسجد الشيخ حسن دقة وهو مدرس الكتاب في 4944وكان إمام المسجد في عام 
الحاج وذلك حسبة هلل  كان إمام المسجد الشيخ أحمد موسى ويساعده أحمد 4984وفي عام . المدرسة

من  وهو لفتا صالح عدوي من وبدون أجر ويتناوب على التدريس في المسجد هلل أيضًا منهم الشيخ
 المدرس في مدرسة ل الدجانيعلماء الشافعية في القدس وخريج األزهر في القاهرة وأحيانًا الشيخ جما

 األميرية في ذلك الوقت باإلضافة إلى عدد من مدرسي المسجد األقصى المبارك ووعاظ لفتا
                                                                                    .األوقاف

  خان الظاهر بيبرس
والذي أمر ببنائه الظاهر  الشرقي من أراضي الشيخ بدر،كان خان الظاهر بيبرس يقع في الجزء 

طريق المواصالت ليرتاح فيه  على لفتا قرية بيبرس الذي أدرك األهمية االستراتيجية لهذا الموقع في
لمتابعة السفر والتزود منه بحاجاتهم من  القادمون وعابرو السبيل من عناء السفر، وتجهزوا منه

وأموالهم وبضائعهم، وعرف هذا الخان باستمرار عطائه أكثر  على أرواحهماألغذية والماء، والتأمين 
هـ، وكان حول الخان بساتين وحدائق جميلة وبداخله مسجد وله 662 سنة منذ اإلنشاء عام 854من 

خاصة للحبوب وبه فرن يعمل بانتظام، وجاء في موسوعة بالدنا فلسطين للدباغ  إمام، وللخان مطبخة
 لتفقد عمارة حرمها( الظاهر بيبرس)هـ نزل ببيت المقدس 444وفي عام :" يلي الخان ما عن هذا

وحول إنشاء  ) :، وفي موقع آخر في نفس الصفحة جاء ما يلي"وشؤونها وأمر ببناء خان خارج البلدة
الظاهر بمنشاء خان  صاحب النجوم الزاهرة، وفي سنة إحدى وستين وستمائة أمر الملك: الخان قال
المذكور أوقف عليه قيراطًا ونصفًا  لشريف للسبيل وفوض محمد بن نهار، ولما تم الخانفي القدس ا
 ،لفتا قرية سوريا اليوم، ونصف في قرية المشيرفة قرية وأراضي من -األردن في قرية الطرة-من الطرة

وبنى  على الخان من المسافرين المشاة، -يصرف ربع ذلك في خبز وفلوس واصالح نعال من يرد 
 ."طاحونًا وفرناً  له

 مصلى الشيخ بدر
مصلى الشيخ بدر الدين من  هو قريةمصلى الشيخ بدر الواقع في أراضي ال أن لفتا يعتقد أهالي

المقدس، لكن بعض من أرخ عن القدس  الصحابة الذين قدموا مع الخليفة عمر بن الخطاب لفتح بيت
الخير بادار بن عبد اهلل القرنوي البصير أبي  إن هذا المصلى هو للشريف الشيخ شهاب الدين: قالوا
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مع الناس في قبة السلسلة بصحن الصخرة المشرفة وتوفى في  نزيل القدس ومن تاريخه أنه كان يتكلم
 .الشيخ بدر هـ، وتسمية العامة724عام 

م قررت لجنة 1935 ومن خالل البحث في بعض الوثائق مقام الشيخ بدر تبين أنه في بداية عام
الشديدة وتكلف إصالح المقام  لمحلية إعادة بناء هذا المقام ألنه قد تهدم نتيجة األمطاراألوقاف ا

ببناء مسجد جديد لهم  لفتا أهالي جنيهات فلسطينية، وفي شهر آذار من نفس السنة طالب 447
وأن لديهم مبلغًا غير قليل من  بجانب مقام الشيخ بدر،وهم على استعداد للشروع في إنشاء الجامع

                                                                                 .لمال ألجل ذلكا
  المقبرة   

كانوا وما زالوا  ، بلقريةبالقدس، فهم لم يكتفوا بدفن الموتى في مقبرة ال لفتا لشدة ارتباط أهالي
 .الساهرة مقبرة بابيفضلون دفن موتاهم في مقابر القدس، ولهم جزء خاص بهم في 

ذاعتها  لفتا قرية تقام على أنقاض الوزارات اإلسرائيلية، برلمانها وا 
حفر ماضيه وحاضره على الحجر فبقي   محاوالت إسرائيلية كانت وما تزال لطمس تاريخ شعب

تنج من جرائم المحتل في تغيير الحقائق  لم لفتاو ، الحقيقة رغم العنجهية الصهيونية شاهدًا على
االسرائيلية واالحياء  المؤسسات الكثير من 4942أقيمت على أراضيها بعد عام   التاريخية فقد

على جزء من ارض الشيخ بدر " الكنيست" االسرائيلي السكنية الكثيفة، وقد أقيم على مبنى البرلمان
ت كوزارتي العديد من الوزارا لفتا أقيمت على أرض كما. خلف وتعود ملكية هذه األراضي لعائلة علي

 " والبنك المركزي االسرائيلي، ومحطة الباصات، الوزراء االسرائيلية الخارجية والداخلية ومكتب رئاسة
 التلفزيون حيث مبنى–( روميما)وأقيمت على ارضها ايضا أحياء سكنية يهودية كحي  المركزية،" إيغد

و " همقتار جبعات"و  "شابيراجبعات "و" رمات اشكول"وحي " نفتوح"االسرائيلي الرئيس، وكذلك حي 
يسميه االسرائيليون  ، الذي"المحاجر جبل"، وكذلك مبنى الجامعة العبرية على ارض "معلوت دفنا"
منها  لفتا قرية على اراضي فنادق حديثة وقسم من مستشفى هداسا، كما بنيت عدة" هار هتسوفيم"

 .ق أخرىوفناد وفندق سونستا –الهيلتون سابقا  –فندق الهوليداي إن 
 الحياة الثقافية

وكان عدد ممن ينهون صف الكتاب  ،قريةبالناحية الثقافية، فكان لديهم الكتاتيب في ال لفتا اعتنى أهل
في إتمام تحصيلهم العلمي والثقافي، كما  يتوجهون للدراسة في مدارس القدس، رغبة منهم ومن أهلهم

الشريف، وعادوا يحملون شهادته المعتمدة من اختاروا التوجه إلى األزهر  لفتا أن بعضا من شباب
 األعالم في مصر، وفي األزهر على وجه الخصوص، حيث كان وما يزال منارة للعلم الشيوخ

يعبر بوضوح عن  والعلماء، وما دام ذلك كله قد تم في الثالثينات من القرن العشرين وما قبلها، فذلك
 ك يشير الى ما حّدثنا به الحاج محمد سليمان ابو ليل يومبالحياة الثقافية، ولعّل ذل ويينلفتاعناية ال
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المهجرين اليوم موزعين في كثير  لفتا عن ان آالف االطباء واالكادميين من اهل، التقيناه في القدس
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الشيخ صالح عدوي، األستاذ فؤاد ، والقرى المجاورة ومن مدرسي المدرسة قبل النكبة لفتا طالب من
محمد  ذ يوسف صيام، األستاذالسعود، األستاذ فؤاد ارياحي، األستاذ كمال الريماوي، األستا أبو

األستاذ محمد صباح،  صيام، األستاذ محمد ربيع، األستاذ محمد العباسي، األستاذ توفيق الحوراني،
من  كل لفتا إدارة المدرسة في األستاذ يوسف الحسيني، الشيخ جميل الخطيب، الشيخ شحادة، وتقلد

 .عيسى اهرام وكمال الريماوي
الرشيدية ومن  مواصلة تعليمهم يتوجهون إلى مدارس القدس كالمدرسةوكان الطالب الذين يريدون 

العربية المجاورة وبعضهم إلى  كان يتفوق أو يستحب الزيادة في مستواه العلمي، يسافر إلى الدول
الطب والهندسة والمحاماة وغيرها من المهن  أوروبا، فرجع كثير منهم يحملون الشهادات العالية في

طلب العلم أمر فطري في اإلنسان يالزمه في حياته، فما  قبل النكبة، وال شك أنالعلمية، كل ذلك 
فهم لم يتخلوا أبدا عن ذلك، وما زالوا مستمرين في العناية بأبنائهم  ،لفتا دام ذلك كان من سمات أهل

  .كل ما قد يواجهونه من صعوبات وحواجز وتعقيدات طلبة العلم رغم
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 باءا  شموخ و ه الفلسطينيه أالمر 
 رنا ناصر

اما نساء فلسطين فلهن  ،هذا حال نساء الدنيا... المراه تلد نصف المجتمع او تربي النصف االخر 
المراه الفلسطينه ... فهن نصف المجتمع ويحملن هموم النصف االخر  ،خصوصيه ال تتوفر لغيرهن

معه الطموحات والهموم مال واالالم وتحمل تعي  معه ا  ،رفيقه الرجل في الدفاع عن االرض
المراه الفلسطينه هي االم التي تربي جيال رضع مع حليبها حب بالده وعشق ارضه حتى اذا نال ....

ه الفلسطينيه هي أالمر ... الشهاده او دخل غياهب السجون حملت الحسرة والهم في قلبها الطاهر 
ستشهاد عتقال او اإله ام ان اإلالزوجه التي ال تعلم اذا خرج زوجها لشؤون الحياه هل يعود لبيت

ه الفلسطينيه هي االخت التي أالمر ... خيره التي تراه فيها نها المره األأمصيره فتودعه في كل يوم وك
ه الفلسطينيه هي االبنه الصغيره التي عاشت أالمر ... ت اخيها مطاردا هاربا من جور االحتالل أر 

وهي االبنه التي عانت من اليتم  ،ب دافئأحضن ب منعتها قضبان السجون من الحرمان والشوق أل
 .....ب قضى شهيدا فنامت ليلها تحتضن وسادتها المبلوله بدموع ساخنه غزيره أل

فالخوف على المرأه من القتل او  ،وفي قصة اللجوء كانت المرأه الفلسطينيه بطلة تلك القصه
ين من قراهم الى اراضي الشتات، االغتصاب او االذالل كان سببا رئيسيا لهروب كثير من الفالح

. وفي ارض الشتات وخيام الالجئين وشح موارد الطعام والشراب كانت المرأه ايضا بطلة تلك القصه
من وهربت ارض االباء واالجداد، تركت بيتها الدافئ ا  ةساتها هروبها مع عائلتها تاركأكانت بداية م

لى حليبها الذي ال تعرف كيف يستطيع جسمها تحمل طفال في بطنها او طفال بين يديها يحتاج ا
المتعب والمنهك والجائع ان يفرز حليبا لطفل جائع فتجد معجزه االمومه وحنانها يتدخل في تلك 

قدام سارت مع العائله اياما وليالي على األ مشياً ...اللحظات ليعطي طفلها حليب ملؤه الحب والحنان 
لها حر الشمس وحجاره االرض وخوف الظالم، تذوقت في طريق لم يسلكها بشر قبلهم عانت خال

سارت نساء فلسطين بكل ما في الدنيا  همراره العط  والجوع والتعب،  ومن ارض فلسطين الطاهر 
 ،لم الى اراض الشتات وربما تكون تركت ورائها زوجا او اخا او ابا ال تدري مصيرهأمن قهر وحزن و 

تدري اين تذهب مع عائلتها وال تدري ماذا ينتظرها في  سارت اياما وليالي هائمة على وجهها ال
المجهول القادم حتى وصلت اراض قدر لها أن تكون ارض المهجر والشتات، ارض قدر لها ان 
تحتضن شعبا ابتاله اهلل بحرب مع جماعات صهيونيه مدججة بالسالح و مدعومة من دول عظمى 

 .،،، شعب صغير بامكاناته عظيم بارادته
فاذا   ،وفي ارض الشتات نصبت خيام الفقر في مخيمات توقع اهلها ان ايام هذه المخيمات معدوده 

ساه ولكنه ينتهي كما أمل بانتهاء المهي اشهر واشهر واصبحت سنين وسنين، كل يوم يحمل األ
فيها  انتهى اليوم الذي سبقه وما زال الناس في خيامهم التي تطورت الى بيوت من الزينكو ال تحتاج

للنظر من الشباك لمعرفه ان كانت الدنيا تمطر او ال فصوت االمطار على الواح الزينكو يصم 
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اما الطعام فسبحان مغير االحوال من بيوت مليئه بمؤونه العام من زيت فلسطين الطاهر ... االذان 
ق السواعد المقدس وقمحها الملئ بالعافيه وبصلها وثومها وخضرتها التي سقيت بماء السماء وعر 

السمراء وعرق النساء الصابرات الى طعام مطاعم وكالة الغوث الذي ال يتمناه االنسان لصديق وال 
واما الماء فمن ينابيع وعيون تبعد عن البيوت مسافات ومسافات حتى اضطر الناس ... حتى لعدو 

فتضطر النساء لحمل طبعا هذا للمقتدرين والميسورين اما الباقي  ،انة بالحمير لجلب الماءعلالست
سطول الماء على رؤوسهن بعد اصطفافهن بدور لتعبئه الماء للشرب والغسل والجلي واذا ما تعثرت 

هذا ... وده مره اخرى للينابيع عالمراه ووقع الماء عن راسها وكثيرا ما حصل فالحسره في القلب وال
راهم فنالت المراه نصيبها من معاناة كان حال امهاتنا واخواتنا وبناتنا في الشتات واما من بقي في ق

الخوف قلبها  مأل....وقفت لساعات  على الحواجز الدائمة والطياره ... شعبها من قتل وسجن ابعاد 
وال تسال عن حالها اذا سمعت .... من رؤية جنود االحتالل وهم يجوبون شوارع بلدتها او قريتها 

ك اهلل يا نساء فلسطين تنحني الهامات امام جبروتك فل..... طرقات الجنود الثقيله على باب بيتها 
ولك كل االحترام والتبجيل وانت تعيشين حياتك موظفة وعاملة ... وتطأطأ الرؤوس اما تضحياتك 

جنب الى جنب الرجل في كل مؤسسات الوطن وتعودين الى بيتك تعيشين االمومة من طبخ وكنس 
عجز الجبال عن حملها ما ان يعود الرجل الى بيته وغسل ومع كل الهموم التي تمال قلبك والتي ت

متعبا مرهقا حتى يجد امراه لم تنسى انها زوجه تضع همومها جانبا وتسقبل زوجها بابتسامة عذبه من 
 ...انثى جميله ساحره 
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 القدس ضحية البخالء
احمد الطيبي . لكنيست دفي وصف لمعاناة مدينة القدس والجهود المتواصلة لتهويدها، أشار عضو ا

إلى أن المليونير اليهودي األمريكي ارفين موسكوفيت  دفع لتهويد المدينة أكثر مما دفعه جميع 
 .العرب لحمايتها من التهويد

موسكوفيت  ليس المليونير اليهودي الوحيد الذي يتخم تهويد القدس واإلستيطان في األراضي 
كثير من اليهود، ففي الواليات المتحدة وحدها تتجاوزت تبرعاتهم الفلسطينية بالتبرعات بل يوجد غيره ال

 .السنوية المليارين من الدوالرات
في المقابل، القضية الفلسطينية والتي تواجه هذا الغول حيث تتعرض القدس للتهويد ويستمر تهجير 

رتفاع مستويات البطالة والفقر، وا لحاجة الملحة لبرامج الفلسطينيين واإلستيطان في الضفة الغربية، وا 
التنمية سواًء في الضفة الغربية المتقطعة األوصال بمئات الحواجز العسكرية اإلسرائيلية أو الحصار 
المفروض على قطاع غزة، باإلضافة الى أوضاع الالجئين الفلسطينيين سواًء في األراضي 

ن والمحرومة من أبسط حقوق الفلسطينية أو الشتات خصوصًا المخيمات الفلسطينية المعزولة في لبنا
اإلنسان، وغيرها الكثير والتي هي أحوج ما يكون للمساعدات والعون الذي يقدم بعضًا منه المجتمع 
الدولي إلجندات سياسية تدفع فاتورتها القضية الفلسطينية، باإلضافة الى قرارات صادرة عن مؤتمرات 

ية المركزية وتبقى قراراتها غالبًا حبيسة في األدراج القمة العربية التي تعلن عن التبرع واإللتزام بالقض
 .حيث ال ينفذ إال القليل من اإللتزامات التي يتم اإلعالن عنها

لسنا بصدد القوة اإلقتصادية الهائلة لدولة اإلحتالل وغزوها لألسواق العالمية وربما العربية 
سنويًا، والتي عالوة عليها تصلها  واإلسالمية، ومعدل دخل الفرد الذي يصل الى ثالثين ألف دوالر

مساعدات من حكومة الواليات المتحدة األمريكية تتجاوز الثالثة مليارات من الدوالرات سنويًا، 
 .وتعويضات عقدة الذنب األلمانية التي تمثل بقرة حلوب لكيان اإلحتالل

عليها التبرعات من األثرياء دولة اإلحتالل التي تتبوأ مركزًا متقدمًا وسط دول العالم الغنية، تنهال 
نما هي عبارة عن  اليهود أفرادًا ومنظمات، وهناك من يقول أن هذه األموال ال تصنف كتبرعات وا 
جباية منظمة تفرض على اليهود في العالم، وبغض النظر عن كونها تبرعًا أو جباية، فالفلسطينيون 

نما أواًل األثرياء أحوج ما يكون إلى استنفار كافة الجهود ومنها األثرياء ل يس فقط العرب والمسلمين وا 
 .الفلسطينيين الذين يجب أن يكونوا في طليعة المتبرعين الملتزمين بالقضية الفلسطينية

بعيدًا عن اإلحصائيات التي تتحدث عن آالف األثرياء العرب والفلسطينيين، وحجم أموالهم وثرواتهم، 
لدى هؤالء األثرياء والتي تقوم عالقتهم مع أمتهم وشعبهم  ولكن نحن بصدد الثقافة والتربية المترسخة

 .وقضيتهم المركزية على أسس انتهازية نفعية يحققون منها األرباح بمختلف أشكالها وألوانها
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 القدس ضحية البخالء
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إن أقصى ما يقوم به األثرياء هو التبرع ببناء مدرسة تخلد أسم من قام عليها لألبد، أو بناء مسجد 
والتوبة، أو التبرع لمؤسسة بمبلغ زهيد من أجل صفة اعتبارية، أو تبرع يمثل أقصر الطرق للغفران 

 .الشركات كأداة ترويجية دعائية تحت عنوان رسالة اجتماعية يتم تقاص قيمتها من الضريبة
يتم معالجة العديد من المفاهيم والعادات والتقاليد السلبية من خالل برامج توعوية أو دورات تدريبية 

وأعتقد أن الثقافة .. .الديمقراطية والعمل التطوعي وحقوق المرأة والطفل والصحة اإلنجابيةتستهدف 
المترسخة لدى األثرياء تتطلب أن يتم تنظيم دورات تدريبية تستهدف هذه الفئة بحيث تتحدث عن 

ودورهم الواجب واإللتزام الوطني ودورهم في حماية القدس واألرض من اإلحتالل واإلستيطان والتهويد 
في تنمية اإلقتصاد الوطني وتتحدث عن وجود الحد األدنى للرواتب واألجور، وكذلك التذكير بالرسالة 

 .الربانية التي تقول بأهمية الصدقات وزكاة األموال
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 المؤتمرات الشعبية للجان الخدمات في المخيمات
األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أو مثلت المخيمات الفلسطينية دائمًا سواًء داخل 

في الشتات في لبنان وسوريا واألردن بنية اجتماعية وسياسية ونضالية مميزة، وقد تمكنت من تجاوز 
التحديات لتأخذ دورها المميز في الحفاظ على الحقوق الوطنية والتاريخية باإلضافة الى مشاركتها 

 .لبناء سواًء على المستوى المحلي أو الوطني أو اإلقليميالفاعلة ودورها الريادي في ا
لظروف االقتصادية واالوضاع السياسية لعاما  45 وعلى مدارللخدمات  اللجان الشعبية استجابت

خصوصًا في فترة إنتفاضة األقصى واإلجتياحات اإلسرائيلية، وذلك التي مر بها الالجئ الفلسطيني، 
 وتحسيننروا و األمع تعامل الل يسهفرضتها األوضاع المأساوية وأهمية ت ه التيملحالحاجة ال في ظل

 .لالجئينالمقدمة الخدمات 
الفقر ، محدود المساحة المخيم والتحديات كالكثافة السكانية داخلإن تراكم المصاعب الداخلية 

وضع اللجنة  ،مام تراجع الخدمات المقدمة من قبل األونرواأاجات اليومية تيحزيادة اإلو البطاله و 
حيث تعتبر مسألة حفظ األمن االجتماعي داخل المخيمات  هاياتو الشعبية في مواجهة مباشرة مع أول

تطلب دعوة كافة الهيئات والمؤسسات الثقافية والصحية، األنشطة النسائية  مماذات أهمية بالغة، 
بناء المؤسساتي على وتفعيل ال ،في عمل مشترك مسؤول اخذ دورهأل.. والمراكزوالشباب واالندية 
تمكين اللجنة الشعبية وبناء قدراتها من أجل تأدية دور ريادي في تحسين  يتطلبمستوى المخيم 
عداد برامج لمواجهة التحديات والضغط الذي يعيشة الوتطوير عمل  الفلسطيني  المخيممؤسسات وا 

نجاز األولويات مثل  والمياة والنفايات والمشاكل الناتجة تنموية، ومعالجة مشاكل الكهرباء المشاريع الوا 
  .نعن استمرار اإلحتالل والظروف اإلقتصادية والنفسية لمجتمع الالجئي

إنجاز برنامج لتطوير عمل اللجان الشعبية منبثق عن رؤية على  تتطلبإن مستويات الفقر والبطالة 
، وخاصة المخيمحتياجات تحديد دقيق المبنية على تنمية متكاملة ونشطة  لتحقيق المستوى الوطني،

جراء مراجعة شاملة لبرامج ومشاريع مؤسسات إضرورة و ، والبنية التحتية ولويات الفقراءأاحتياجات و 
تستجيب اكثر لمتطلبات ل، التي تحتاج إلى تقاسم التمويل والدعم مع اللجنة الشعبية المخيمات

 .لدور وكالة الغوث الدوليةتكون مكملة  الظروف الراهنة وايجاد وتطوير خطة تنموية وطنية
وأجدى وسيلة العادة الثقة بين الالجئين واللجان تكون في خلق اقنية للتواصل بين الطرفين وانشاء 
آليات مشاركة منتظمة ودورية وتقييم عمل اللجنة من خالل آليات المرجعية الرسمية التي تمثلها 

 .لها الهيئة العامةمنظمة التحرير الفلسطينية والمرجعية الشعبية التي تمث
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وفي إطار تنظيم ومأسسة عملية البناء والتطوير أنجزت لجان المخيمات في ظل األوضاع الصعبة 
الكثير حيث استطاعت التناغم مع احتياجات المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية والدولية واألهلية 

 .وذلك لتحقق المنفعة القصوى لمجتمع المخيمات من الموارد المتاحة
يمانًا بثقل المسؤولية وأهمية العمل الجماعي واستثمارًا لجميع الطاقات الكامنة حققت المخيمات  وا 
األسبقية بحيث ال ينتهي دور الفرد في صناديق اإلقتراع بل إشراكه في عملية التخطيط وتقييم البرامج 

بة من الالجئين في والرقابة وتحديد األولويات من خالل تنظيم المؤتمرات التي تشارك فيها النخ
  .المخيم

إن مخيمات الضفة الغربية والتي تمتاز على غيرها من المخيمات في األقاليم األخرى بسبب العالقة 
الوثيقة مع دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وهام  المناورة المتوفر للعمل بحرية 

شراك قطاعات العمل الشعبي حيث أشرفت دائرة في ظل القرار الوطني الفلسطيني تمت اإلستجابة إل
شؤون الالجئين على عقد مؤتمرات في ثلثي مخيمات الضفة الغربية تم فيها مناقشة التقارير اإلدارية 
والمالية للجان المخيمات التي تم قبول استقالتها واإلشراف على انتخاب لجان جديدة على مستوى 

 .المؤتمرات
تم عقدها، كان المؤتمر الذي عقد في مخيم بالطة أكبر مخيمات الضفة آخر هذه المؤتمرات التي 

ألف الجئ  88" األونروا"الغربية والذي يتجاوز عدد الالجئين فيه وحسب سجالت وكالة الغوث 
في  4954دونمًا فقط هي المساحة نفسها التي أنشئ عليها المخيم سنة  854يقيمون على مساحة 

والتي تصل نسبتها في  الرغم من إرتفاع نسب البطالة والفقر ، حيث وعلىمأساويةظل ظروف 
الذين يتصدون دائمًا لممارسات اإلحتالل مما يفسر سبب  خصوصًا بين الشباب %44المخيم الى 

إرتفاع أعداد الشهداء في المخيم باإلضافة إلى الجرحى التي تسبب أصاباتهم غالبًا إعاقات تزيد من 
 بـ مقارنة صعوبة/ إعاقة من يعانون سكان المخيم من% 7 أنحيث  شبابالصعوبات التي يواجهها ال

خارج المخيم، كذلك إرتفاع عدد األسرى حيث ال يوجد عائلة لم يتعرض أحد أفرادها لإلعتقال % 4.9
وبالتالي إرتفاع عدد المحررين الذين يبحثون عن مكان لهم تحت الشمس من أجل مواصلة الحياه في 

 ...ومزدهر واإلستمرار في أداء الرسالة الوطنية واإلجتماعيةظل مجتمع متماسك 
وتحديات أخرى مثل تهالك البنية التحتية كالطرق واألزقة الضيقة وشبكات المياه والكهرباء والصرف 
الصحي والتي وعلى الرغم من مشاريع الصيانة والترميم الجزئية التي تم تنفيذها في المخيم من خالل 

تزال تحتاج الى المزيد في ظل عجز البنية التحتية عن مسايرة التوسع العمودي لجنة الخدمات ال 
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القسري في المساكن في ظل النمو الطبيعي في أعداد الالجئين المقيمين في المخيم، باإلضافة إلى 
تدني مستوى التعليم بسبب العجز المالي المزمن في موازنة األونروا التي تشرف على التعليم إلى 

دمات أساسية أخرى من الرعاية الصحية المحدودة والخدمات اإلجتماعية التي يستفيد منها جانب خ
 . من السكان% 44فقط من الالجئين في المخيم مع العلم بأن معدل الفقر في المخيم يصل إلى % 5

، منذ النكبة استثمر الالجئون في المخيم كغيرهم من الالجئين في جميع أماكن تواجدهم في التعليم
حيث كانت دائما أعلى نسب للتحصيل العلمي هي في أوساط الالجئين وذلك بسبب تجريدهم من 
ممتلكاتهم وللحصول على فرص عمل تمكنهم من الصمود وتمكنهم من توفير حياة الئقة ألسرهم، وقد 

في بناء  استطاعوا فعاًل سواًء أولئك المقيمون في مخيماتهم أو المغتربين للعمل من المساهمة بفعالية
اقتصاديات الدول العربية المجاورة كذلك رفد الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية بنخبة فعالة 

 .ومتمسكة بالحقوق والثوابت
إن أهمية المؤتمر هي المشاركة وعلى أوسع قطاع في المخيم حيث وألول مرة في تاريخ المخيم ومنذ 

ادة الفصائل الوطنية الى جانب رواد العمل المؤسساتي إنشائه يجتمع المئات من النخبة المكونة من ق
داخل المخيم باإلضافة الى المثقفين واألكاديميين وذوي التخصصات المختلفة القادرين على التعبير 
عن التحديات التي يواجهها المخيم وتحديد أولويات العمل من خالل المشاركة في صياغة الخطط 

ازات تنموية على مختلف األصعدة تساهم في تخفيف معاناة سكان والبرامج الهادفة إلى تحقيق إنج
 .المخيم وتعزيز صمودهم على طريق نيل الحرية واإلستقالل والعودة

فعلى الرغم من بعض األخطاء المحدودة التي ال بد أن ال تخلو منها التجربة األولى، فمن النجاح 
متالك الحق الذي تم تتويجه بعقد هذا المؤتمر الواسع واإلطالع ع لى خطط وبرامج وأنشطة اللجنة وا 

بمحاسبتها وقبول استقالتها، وتنظيم انتخابات ناجحة تم فيها إختار المكلفين بحمل المسؤولية لسنتين 
صراره على المشاركة  قادمتين، إنما يعبر عن آلية حضارية تعكس ثقافة وجذور هذا الشعب ووعيه وا 

 .والمساهمة في البناء والعطاء
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 من القرى المدمرة
 قضاء الرملة. .النعاني 

 تراث وتاريخ 
 عباس نمرإعداد الباحث 

 رئيس وحدة شؤون القدس في
 وزارة األوقاف والشؤون الدينية
 عضو اتحاد المؤرخين العرب

 من إصدارات وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
 اعرف وطنك.. .كي ال ننسى

 المقدمة

أصله من مدينة الرملة ويسكن مدينة البيرة وفيما نحن كذلك مر احد كنت جالسًا في بيت صديق 
 ".النعاني"فسألني صاحب المنزل إن كنت اعرفه، فقلت اجل انه فالن من قرية " النعاني"أبناء القرية 

دائمًا ، "النعاني"وانطلق في الذهن شريط من الذكريات أن أهالي الرملة وقراها ما زالوا يذكرون قرية 
ن خصوبة أرضها التي اشتهرت بزراعة البطيخ والشمام حتى ضرب بهما المثل في الجودة ويذكرو 

 ".ما شاء اهلل مثل بطيخ النعاني : "واللذة، وكبار السن اليوم عندما يشاهدون البطيخ الممتاز يقولون
قرانا  تحركت كوامن النفس والذكرى في تلك الجلسة فوجدتني مدفوعًا إلى الكتابة عن قرية دارسة من

النعاني وفيما يلي عجالة موجزة عنها ارجوا أن تكون حافزًا للباحثين والدارسين لمزيد من . .الخالدة
يفاء القرية حقها أسوة بالقرى والتي كتبت عنها دراسات مطوله  .البحث وا 
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ومن اجل هذه القرية قمت بدراسة ميدانية 
بين أهلها لمعرفة التاريخ بالرواية الشفوية 

بالتاريخ المكتوب ناقلين الرواية مطعمة 
الشفوية لتصبح كلمة مكتوبة بمعلومات 
موثقة من  أهلها المهجرين من قريتهم عام 

المتواجدين في مخيم المعري ، م4942
جلسنا مع من عا  في ، ومدينة البيرة

القرية وأبناءهم المولودين بعد الهجرة ذاكرين 
 .مذكرين بماضيهم ارض ا باء واألجداد

 وقع         الم
قرية عربية مدمرة تقع جنوب : النعاني

الرملة بانحراف بسيط إلى الغرب وعلى بعد 
ثمانية كيلو مترات عنها ويمر من النعاني 
خط سكة الحديد الواصل بين يافا والقدس 

كيلو  89.5والذي يبعد في اقرب نقطة منه 
وتقع النعاني في وسط .. متر عن يافا

الوسطى من  السهل الساحلي للمنطقة
فلسطين وترتفع قرية النعاني خمسون مترًا 

                 .عن سطح البحر تقريباً 
 المساحة والحدود 

 44489)تبلغ مساحة أراضي النعاني 
ويحد النعاني من الشمال أراضي ( دونماً 

الرملة ومن الشرق أبو شوشة وصيدون 
 .ومن الجنوب المنصورة ومن الغرب عاقر

 سكان القرية و حمائلها        
م 4988بلغ عدد سكان أهالي النعاني عام 
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ذكرًا و  549نسمة كلهم مسلمون منهم  4448كان عدد السكان ، م4984نسمات وفي عام  4444
نسمة وكلهم  4474أصبح عدد السكان ، م4945بيت وفي عام  844وكانوا يقيمون في ، إناث 598

 .مسلمون
  عائالت القرية 

 ،زمزم، أبو أصبع، القطري ،عطيوي، الطوخي، كفاية ،أبو شرار، قمر، أبو شاوي ، الفيومي، رزق
أبو  ،الشمالي ،كلوب ،أبو عطيه ،أبو حبله ،خضر ،أبو يحيى، شلبايه، سالمه ،المربوع ،أبو عويله

 ،قداده ،أبو حليله ،أبو جبيل، بدر، المصري، البرعاوي، أبو جاجه، أبو شريفة، شبده ،النويهي ،احمد
، عامر، عبد الفتاح، أبو رضوان، عوده، أبو سل، أبو لدوع، المنصور، الديب ،عبود ،الُخربي ،روبي

 ،النجار، الصعيدي، أبو رفعه ،أبو عب ،القيصر،الشيخ علي ،أبو لهلوطه، أبو جنينه ،اللداوي
 ،عبد اهلل ،حسن الحاج ،عرفه ،الحديدي،الدردحه ،الكرد ،أبو شطه ،عليان أبو ،زينب أبو ،الرفاعي

 .العيسوي، أبو ليله ،عبد العاطي
 :وكان يشرف على شؤون هذه الحمايل كبير الحمولة وكذلك مخاتير القرية ومنهم

ويوجد في القرية مقعدان ، محمد أبو شاوي  :حسين العبد الفيومي والمختار الثاني :المختار األول
 .لدار أبو شاوي األولى لدار الفيومي والثانية ( مضافتان)

  المسجد والمدرسة 
وكان إمام المسجد ، يوجد في القرية ثالثة مساجد أقدمها مسجد النعاني به مقام ولي اهلل النعاني

مام المسجد الشيخ ابراهيم أبو  الشيخ ابراهيم الفيومي ثم بني مسجدان األول في الحارة الشرقية وا 
مام ال  .مسجد الشيخ محمد أبو لدوعصبيح والثاني مسجد الحارة الغربية وا 

 .ويوجد في القرية مقام الشيخ أبو جميزة
وفي ، م، وهي عبارة عن صفين ثم زيدت إلى ثالثة4988تأسست المدرسة في النعاني عام  :المدرسة

أصبحت مدرسة ابتدائية كاملة مكونة من ستة صفوف وفيها سبعة معلمين يدفع أهالي ، م4947عام 
 .همالقرية رواتب ثالثة من

 .كتاب244وكان يوجد في المدرسة مكتبة زاهرة تحتوي على 
 

 الحياة االقتصادية 
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اعتمد أهالي النعاني في حياتهم االقتصادية على الزراعة بالدرجة األولى ثم الرعي وذلك لخصوبة 
الء تربة القرية فأهتم المزارع في النعاني بزراعة الحبوب الشتوية مثل القمح والفول والترمس والبازي

والحمص والحلبة والبيكة والكرسنة والشعير وكذلك المزروعات الصيفية مثل الذرة والسمسم باإلضافة 
 .إلى زراعة المقاثي والخيار والكوسا البامية والبندورة

واشتهرت القرية وامتازت بزراعة البطيخ الذي كان يمأل أسواق الرملة واللد باإلضافة إلى الشمام ذي 
 .الطيبة المتميزة عن أي شمام آخر النكهة والرائحة

أما زراعة األشجار المثمرة والتي تأتي في مقدمتها الحمضيات فقد زرعت بأراضي القرية بكل أنواعها 
ومسمياتها وكان في إحدى ببارات القرية أكثر أنواع الفواكه مثل التفاح والخوخ والد راق والمشم  

 .ض بساتين التينويكثر في النعاني التوت الجميز والصبر وبع
قيظ )ويوجد في القرية بئر ارتوازي ملك عام لكل البلد وتستعمل مياه البئر للشرب والزراعة في 

 (.الصيف
واهتم أهل القرية بالثروة الحيوانية خاصة الجمال واألبقار والحمير والبغال واستعملوها كوسائط نقل 

ما األغنام فكان االهتمام بها قلياًل واهتمت ولم يخل بيت واحد من هذه الحيوانات أ، ولحراثة األرض
 .القرية بتربية جميع أنواع الطيور مثل الدجاج والحمام والبط والحن  واإلوز

 .وكان أهل النعاني يسّوقون محاصيلهم ومتوجاتهم في سوق الرملة واللد
 العمل والعمال  

ذلك يعود أن أبناء النعاني  رغم صغر قرية النعاني، فتح فرع من اتحاد عمال فلسطين والسبب في
 .عمل الكثير منهم في سكة وذلك لقرب المحطة

   من تاريخ القرية القديم
الكنعانية وتعني " جبشون"من المتعارف عليه عند علماء ا ثار أن قرية النعاني تقوم على بلدة 

ويبعد عن أبنية القرية ( ماالت أو المالط)جبشون بالكنعانية التل أو المكان المرتفع وهذا التل اسمه 
 .كيلو متر وهو من ضمن حدود أراضي النعاني

ويعرف عند أهل القرية باسم الخربة ووجد في هذه الخربة آثار كثيرة منها فخار وفسيفساء وأطالل 
 .بركة قديمة

ويقول علماء ا ثار ورواة التاريخ أن البحر المتوسط عندما ارتد مرة نحو الغرب وصل إلى منطقة 
اني والفالوجه وتل الصافي مما اثر في ذلك الوقت عند رجوع المياه أن قطعت المنطقة إلى النع
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 .بركة قديمة

ويقول علماء ا ثار ورواة التاريخ أن البحر المتوسط عندما ارتد مرة نحو الغرب وصل إلى منطقة 
اني والفالوجه وتل الصافي مما اثر في ذلك الوقت عند رجوع المياه أن قطعت المنطقة إلى النع
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أحواض داخلية امتألت بالرسوبيات القارية ولم تشاهد هذه الرسوبيات إال في أراضي الرملة والفالوجه 
 .والنعاني منطقتها
 القرية والهجرة 

االنتداب بتدمير سكة الحديد ومهاجمة القطارات اهتم الثوار وأهالي النعاني في مواجهاتهم ضد جي  
 .اثناء تحميلها بجي  االنجليز
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وطبقًا ألقوال المؤرخ " براك"كعفات التابعة لالغانا من خالل تطبيق المرحلة األولى من عملية 

حوصرت النعاني وأعطيت مهلة لتسليم األسلحة واخذ اليهود رهائن من أبناء " بن موريس"اإلسرائيلي 
 .ة فسلمت بعض األسلحةالقري

تاركين الغالي والنفيس وكانت وجهتهم ، وهكذا خرج أهالي النعاني من قريتهم مجبرين على الرحيل
إلى مدن اللد والرملة أوال ثم إلى منطقة رام اهلل خاصة في مخيم المعري والبعض انتقل إلى األردن 

يجنون ، خيم جناعة في الزرقاءوأكثر تواجد لهم في مخيم الوحدات ومخيم الحسين في عمان وم
عصارة ما ألم بهم على فقدان االرض والبيت والوطن، وطن ا باء واألجداد وعصارة جهودهم وعرق 
أجسادهم الذي رووا به أديمها وثرى ترابها المقدس وهم في شوق إليه على أمل العودة إلى قريتهم 

                                         .الحبيبة النعاني إن شاء اهلل
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 قضية الالجئين الفلسطينيين في فكر حركة فتح
 دكتور فوزي عوض عوض
ال يعرف التاريخ قضية تغلبت فيها األهواء وعمتها النزاعات كقضية فلسطين، وقل أن منيت مشكلة 

مواجهة من المشكالت بمثل ما منيت به مشكلة فلسطين من سوء تقدير وتراجع عن مواجهة الحقائق 
صريحة جريئة للوصول إلى حل فعلى وواقعي إذ أن هذه المشكلة تتعلق بحياة مئات األلوف من 
البشر أصابهم من المحن والكوارث ما يزلزل صرح الدول التي تتشدق بأنها راعية السالم وحامية 

لخروجهم من األمان في العالم، حيث عانى الالجئون الفلسطينيون أوضاعًا قاسية منذ اللحظة األول 
م التي ترتب عنها نتائج كبيرة انعكست على األراضي الفلسطينية،  4942ديارهم جراء حرب عام 

حيث أدت الحرب إلى استيالء المنظمات الصهيونية على معظم األراضي الفلسطينية، وتشريد سكانها 
لى مخيم ات قطاع غزة الثمانية االصليين إلى البلدان العربية سوريا ولبنان واألردن ومصر والعراق وا 

 .ومخيمات الضفة الغربية التسعة عشرة، بفعل المجازر والمذابح والتيمر البريطاني على الفلسطينيين
إن معظم الدراسات التاريخية التي تخصصت في تاريخ فلسطين اهتمت بدارسة القضية الفلسطينية 

يخية مختلفة، لكن، ولم تحظ بشكل عام ورصدت تطور قضية الالجئين الفلسطينيين في فترات تار 
دراسة لقضية الالجئين الفلسطينيين فى فكر حركة فتح بأية دراسة متكاملة ترصد عملية التحدي 
واألدوات التي تبنتها حركة فتح لكسر عزلة الالجئ وتحوله من الجئ مشرد إلى فدائي مقاتل متحماًل 

كسر الالجئ هذه الحالة كان البد من للمسؤلية التاريخية بالنضال من أجل تحقيق العودة ولكي ي
االنخراط فى الحركات واألحزاب والجمعيات والمؤسسات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها إحداث 
هذا التحول في مسيرة النضال الفلسطيني وألن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كانت أول 

م وتستمر فكان لها الدور الريادي في كسر 4942الحركات الوطنية الفلسطينية انطالقًة بعد نكبة عام 
خراج الالجئ من حالة العزلة والهزيمة إلى تبنى العمل الفدائي كطريق لتحقيق حلم  عزلة اللجوء وا 
العودة للديار التي شردوا منها، ولم تتوقف اهمية دراسة حق العودة من منظور حركة فتح كونها أول 

وزنها النوعى فى الحركة الوطنية الفلسطينية وهو االمر الذى  حركة فلسطينية فقط بل كان لها ايضاً 
اتضح اكثر فيما بعد، كما أن اسلوب الكفاح المسلح الذى بشرت فيه حركة فتح ومارسته أصبح 
الشكل الكفاحى االساسى الذى المعتمد من قبل فصائل الحركة الفلسطينية وقواها كافة، ومن ثم 

خالصها لهدف ا لتحرير، وجواز مرورها للمشاركة فى اجهزة منظمة التحرير معيار جديتها وا 
الفلسطينية، لذا فتركز هذه الدراسة على قضية الالجئون الفلسطينيون فى فكر حركة فتح ألنها كان 
اول التنظيمات الفلسطينية في الوصول إلى تجمعات الالجئين ودعوتهم لالنخراط في العمل الفدائي 

ة الالجئون الفلسطينيون فى فكر حركة فتح هي دراسة للتحدي الفلسطيني لتحقيق العودة فدراسة قضي
نهاء قضيتهم التي تعتبر جوهر القضية  لسياسة المحتل في إفراغ الالجئين من مخيماتهم وا 

 .الفلسطينية
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إن هذه الدراسة هى بمثابة محاولة لسد نقص في المكتبة التاريخية الفلسطينية، وتوضيح اإلرث 
 .ال الالجئين الفلسطينيينالتاريخي لنض

فتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء بشكل مباشر على قضية الالجئين الفلسطينيون في فكر حركة 
 :فتح وتتفرع من هذا الهدف اهداف اخرى تجيب عليها التساؤالت التالية

 .ما هي السبل التي عبر من خاللها الالجئون عن رفضهم لواقع الهزيمة •
  م ؟4942الفكرية التي نتجت عن نكبة ما هي التحوالت  •
 ما هي األحزاب العربية واإلسالمية التي انتمى إليها الفلسطينيون؟ •
 كيف كانت البدايات األولى النطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ؟ •
 هل نجح الرعيل األول للثورة الفلسطينية بمخراج الالجئ من العزلة إلى الثورة؟ •
 قضية الالجئين الفلسطينيين؟ دور حركة فتح في تفعيل •
 ما واقع قضية الالجئين الفلسطينيين في مؤتمرات حركة فتح؟ •
 ما ا ثار السياسية التي ترتبت عن تحول حركة فتح لقوى أولى على الساحة الفلسطينية ؟ •

م إذ يبدأ البعد الزمني 8449-م4945أما مجال البحث من حيث الزمان فهو الفترة الواقعة من سنة 
حيث انطالقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وبداية تأثير ( م4945/يناير)كانون الثاني منذ 

م 8449المرتكزات الفكرية على الشارع الفلسطيني بشكل واسع، وينتهي البعد الزمني للدراسة عام 
 .حيث عقد المؤتمر السادس لحركة فتح

 :منهج الدراسة
م وغنية بالتطورات السياسية، 8449 –م 4945طويلة ممتدة من نظرًا ألن البحث يغطي فترة زمنية 

عمل الباحث على اإلفادة من أكثر من منهج وأسلوب بحثي لتحقيق فرضياته وبالتالي فمن الباحث 
اعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخى، ووعمل على جمع المعلومات من مصادرها األولية 

القوانين، ومن ثم عكف على دراسة وتحليل مضامينها، واستقاء كالوثائق الرسمية والسجالت و 
المعلومات الصريحة والواضحة الواردة فيها، كما استعان الباحث بمنهج التحليل والمقارنة وربط 
األحداث والتطورات بعضها ببعض، وواستعان فى بعض األحيان من أجل استكمال المعلومة على 

بقًا مع شخصيات عاصرت تطور العمل الفدائي الفلسطيني ليصل روايات ومقابالت شفوية أجريت سا
 .في النهاية إلى معالجة اإلشكاليات المطروحة في البحث من كافة جوانبها

 :أما أقسام البحث وسيشتمل البحث على ثالثة محاور هي
 .التحوالت الفكرية للثورة الفلسطينية جعلت من الالجئ المشرد مقاتل من اجل العودة •
 .الالجئين الفلسطينيين في األدبيات الفكرية لحركة فتحقضية  •
 .تحليل مفهوم حق العودة في وثائق المؤتمرات الفكرية لحركة فتح •

 :المحور األول
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 :التحوالت الفكرية للثورة الفلسطينية جعلت من الالجئ المشرد مقاتل من اجل العودة
النفوذ في منطقة الشرق األوسط يقضي بتصفية كان المسار التاريخي الذي حدده االستعمار القتسام 

على الجزء األكبر من ' إسرائيل'القضية الفلسطينية بشكل نهائي عن طريق دعم وتأييد إقامة دولة 
. القاضي بمنشاء دولة فلسطين( 424)والعمل على منع تنفيذ الشق الثاني من قرار التقسيم , فلسطين

ل الذي طرحته القوى الكبرى لتصفية ما تبقى من القضية هي الح( الالجئين)وكانت مشاريع توطين 
مساعد وزير الخارجية ( جورج ماك)ألن هؤالء الالجئين حسب شهادة , الفلسطينية بشكل نهائي

حيث ( جورج ماك)ولم يخب توقع ', هم أعظم خطر قائم يهدد أمن المنطقة'م 4954األمريكي عام 
ن ركام االضطهاد والقمع والقهر االجتماعي والسياسي، أخذ النهوض الوطني الفلسطيني يبرز من بي

 .فتوجه الالجئ الفلسطيني نحو األحزاب والمنظمات العربية واإلسالمية المختلفة
حيث بدأ الالجئ بعد النكبة يبحث عن السبل التي يمكنه من خاللها التعبير عن رفض واقع الهزيمة، 

تبنى : لها الالجئ عن رفض واقع الهزيمة كان منهافكانت هناك الكثير من السبل التي عبر من خال
العمل الفدائي، والتصدي إلى المشاريع المشبوهة التي كانت تهدف لتصفية قضية الالجئين، 

م، حيث  4942واالنخراط فى األحزاب السياسية العربية واإلسالمية التي كانت منتشرة بعد نكبة عام 
في كل حزب من تلك األحزاب وسنتناول هنا أهم تلك حاول الفلسطينيون أن يجدوا لهم خصوصية 

األحزاب والحركات العربية التى انخرط فيها الفلسطينيون حيث سنركز على كاِل من حزب البعث 
 .العربى االشتراكى وحركة القومين العرب

 شارك الفلسطينيون من خالل األحزاب التي انضموا إليها فى جميع التحركات الجماهيرية المطالبة
بالوحدة العربية وتحرير فلسطين، فمارس الفلسطينيون كافة أشكال النضال فى اطار حركة القوميين 

م، وتذكر سهير السلطي التل أن حركة 4942العرب التي تأسست بسبب ما حدث في فلسطين عام 
فرتها القوميين العرب جاءت نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها األجواء الفكرية والسياسية التي و 

الجامعة األميركية في بيروت وجمعياتها الطالبية، و رأي بعض المفكرين العرب أن الحركة وشعاراتها 
، ووجودها ارتبط ارتباطًا مباشرًا بالنكبة، واتسمت حركة القوميين 4942جاءت وليدة نكبة عام 

رت أفكارها بعد انعقاد بسمات رئيسة بعد انطالقتها، من أهمها أنها حركة عقائدية ثورية موحدة، تبلو 
لذا كان على الحركة إدراك حقيقة ما جرى في فلسطين، حتى يأتي بناء مشروع . عدة مؤتمرات

استعادة فلسطين بمستوى القوى التي تحالفت من أجل سلب فلسطين استقاللها وعروبتها، هو بقاء 
أنه جزء من األمة القضية الفلسطينية في مسؤولية شعبها، دون أن ينسى شعبها للحظة واحدة 

 -ومنهم الفلسطينيون-العربية، وأن فلسطين جزء أساسي من الوطن العربي، أي أن يتحمل العرب 
 .مسؤوليتهم في تحمل أدوارهم دون مواربة

فبالرغم من كبر الهزيمة التي ُمني بها الفلسطينيون، والتي أوقعتهم في مشاكل جديدة، إال أنهم بدئوا 
الهم، فالي جانب النضال الشعبي في المناطق الفلسطينية، وتحركات مرحلة جديدة من عمر نض
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النفوذ في منطقة الشرق األوسط يقضي بتصفية كان المسار التاريخي الذي حدده االستعمار القتسام 

على الجزء األكبر من ' إسرائيل'القضية الفلسطينية بشكل نهائي عن طريق دعم وتأييد إقامة دولة 
. القاضي بمنشاء دولة فلسطين( 424)والعمل على منع تنفيذ الشق الثاني من قرار التقسيم , فلسطين

ل الذي طرحته القوى الكبرى لتصفية ما تبقى من القضية هي الح( الالجئين)وكانت مشاريع توطين 
مساعد وزير الخارجية ( جورج ماك)ألن هؤالء الالجئين حسب شهادة , الفلسطينية بشكل نهائي

حيث ( جورج ماك)ولم يخب توقع ', هم أعظم خطر قائم يهدد أمن المنطقة'م 4954األمريكي عام 
ن ركام االضطهاد والقمع والقهر االجتماعي والسياسي، أخذ النهوض الوطني الفلسطيني يبرز من بي

 .فتوجه الالجئ الفلسطيني نحو األحزاب والمنظمات العربية واإلسالمية المختلفة
حيث بدأ الالجئ بعد النكبة يبحث عن السبل التي يمكنه من خاللها التعبير عن رفض واقع الهزيمة، 

تبنى : لها الالجئ عن رفض واقع الهزيمة كان منهافكانت هناك الكثير من السبل التي عبر من خال
العمل الفدائي، والتصدي إلى المشاريع المشبوهة التي كانت تهدف لتصفية قضية الالجئين، 

م، حيث  4942واالنخراط فى األحزاب السياسية العربية واإلسالمية التي كانت منتشرة بعد نكبة عام 
في كل حزب من تلك األحزاب وسنتناول هنا أهم تلك حاول الفلسطينيون أن يجدوا لهم خصوصية 

األحزاب والحركات العربية التى انخرط فيها الفلسطينيون حيث سنركز على كاِل من حزب البعث 
 .العربى االشتراكى وحركة القومين العرب

 شارك الفلسطينيون من خالل األحزاب التي انضموا إليها فى جميع التحركات الجماهيرية المطالبة
بالوحدة العربية وتحرير فلسطين، فمارس الفلسطينيون كافة أشكال النضال فى اطار حركة القوميين 

م، وتذكر سهير السلطي التل أن حركة 4942العرب التي تأسست بسبب ما حدث في فلسطين عام 
فرتها القوميين العرب جاءت نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها األجواء الفكرية والسياسية التي و 

الجامعة األميركية في بيروت وجمعياتها الطالبية، و رأي بعض المفكرين العرب أن الحركة وشعاراتها 
، ووجودها ارتبط ارتباطًا مباشرًا بالنكبة، واتسمت حركة القوميين 4942جاءت وليدة نكبة عام 

رت أفكارها بعد انعقاد بسمات رئيسة بعد انطالقتها، من أهمها أنها حركة عقائدية ثورية موحدة، تبلو 
لذا كان على الحركة إدراك حقيقة ما جرى في فلسطين، حتى يأتي بناء مشروع . عدة مؤتمرات

استعادة فلسطين بمستوى القوى التي تحالفت من أجل سلب فلسطين استقاللها وعروبتها، هو بقاء 
أنه جزء من األمة القضية الفلسطينية في مسؤولية شعبها، دون أن ينسى شعبها للحظة واحدة 

 -ومنهم الفلسطينيون-العربية، وأن فلسطين جزء أساسي من الوطن العربي، أي أن يتحمل العرب 
 .مسؤوليتهم في تحمل أدوارهم دون مواربة

فبالرغم من كبر الهزيمة التي ُمني بها الفلسطينيون، والتي أوقعتهم في مشاكل جديدة، إال أنهم بدئوا 
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الالجئين ومناداتهم بحق العودة، عمل الفلسطينيون المنتمين الى حركة القوميين العرب على إيجاد 
مكانة خاصة للفلسطينيين داخل هذه الحركة خاصة وأن معظم قياداتها المؤسسة كانوا من 

تساءلون عن دورهم الخاص باتجاه فلسطين، وكيفية التوفيق بين انتمائهم الفلسطينيين، الذين كانوا ي
القومي، وبين مشكلتهم في إحياء الوعي بالكيان الفلسطيني، ومنح الشعب الفلسطيني الفرصة 

وقد اعتمدت لجنة فلسطين،خيار تحرير فلسطين من .للمشاركة في النضال القومي، واثبات ذاته،
منذ عام " بمقليم فلسطين"دا على دولة الوحدة، وعرفت اللجنة بعد ذلكخالل الفلسطينيين، اعتما

فنشط الفلسطينيين في مخيمات الالجئين بكافة أماكن تواجدها، وشكلوا خصوصية للقضية .م ،4944
 :الفلسطينية داخل الحركة فكانت من مطالبهم

 .حشد العرب والفلسطينيين ضد أي حل سلمي مع إسرائيل تحديداً  •
 .بالنضال السياسي، الذي يهدف الى عودة الالجئين الفلسطيني الى ديارهم االهتمام •

م خابت أمال وطموحات الفلسطينيين باقتراب تحقيق التحرير والعودة وبدأ 4944وأثر فشل الوحدة 
 .يتبلور لدى غالبية المنتمين لحركة القوميين العرب الفكر الوطني

ل السياسي فى حركة القوميين العرب كثيرًا عن التجربة وال تخلف كثيرًا تجربة الفلسطينيين بالعم
الفلسطينية بحزب البعث العربي االشتراكي، خاصة وأن حزب البعث العرب يتشابه من حيث األفكار 
مع حركة القوميين العرب وخاصة بالمناداه بالوحدة العربية فنفس دوافع الفلسطينيون باالنتماء لحركة 

لدوافع نفسها لالنتماء إلى حزب البعث العربي االشتراكي حيث احتلت القوميين العرب كانت هي ا
القضية الفلسطينية موقعا مهما في فكر حزب البعث العربي االشتراكي ورؤيته في إدارة الصراع مع 
المحتل اإلسرائيلي، وذلك في ظل سياسة األحالف ومشاريع التسوية التي استهدفت القضية 

كل تساؤاًل رئيسيًا على قدرة حزب البعث في بث الروح القومية والنضالية الفلسطينية، األمر الذي ش
  .لدى الجماهير العربية ومقاومة االحتالل

وقد لعب الفلسطينيون في حزب البعث العربي االشتراكي دور واضح في تعزيز وتدعيم الروح 
العرب في تعاطيهم مع هذه  النضالية لدى أبناء الشعب العربي لمواجهة التراجعات التي سجلها الحكام

 .القضية الفلسطينية
وفي الفترة التى أعلنت فيها الوحدة بين مصر وسوريا دعا الحزب إلى إنشاء كيان سياسي ثوري 
يجاد إطار  ألبناء فلسطين انطالقًا من الحاجة إلى الحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية من جهة وا 

جهة ثانية، وتجنيب الفلسطينيين تبديد جهودهم في الخالفات للتفاعل مع مسيرة الوحدة والتحرير من 
العربية الجانبية من جهة ثالثة، وتمكين عرب فلسطين من تهيئة األرض المالئمة لممارسة دورهم 

 .الطليعي في خوض حرب التحرير الشعبية متى أصبحت إمكانية خوضها قائمة
فلسطيني الخاص لعرب فلسطين إلى أواخر تعود الدعوة إلى بلورة الكيان الفلسطيني والدور ال

الخمسينيات، وقد ارتبطت هذه الدعوة بالتطورات التي شهدها الواقع العربي في ذلك الحين، وخاصة 
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م وما خلفته من شعور بممكانية إحياء  4957 - 4954تجربة المقاومة الشعبية في قطاع غزة عام 
، وما أثارته من تفاؤل ومن 4952ر وسوريا عام تجربة الثورة الجزائرية، و تجربة الوحدة بين مص

تلمس فلسطيني للقيام بدور نضالي إيجابي مباشر يستند إلى جدار دولة الوحدة والتفاعل معها، 
 .فالوحدة أوجدت الشعور بممكانية جمع الكيان الفلسطيني المشتت ولو جزئيا

م، بما يخص القضية 4942ام وقد تبنى حزب البعث فى السنوات العشر األولى التى تلت نكبة ع
الفلسطينية مرتكزًا فكريًا استند على محاربة مشاريع التوطين والخطوات التي تؤدي إلى إضعاف أو 
تصفية قضية فلسطين كما نادي الحزب بان طريق تحرير فلسطين هو الشعب العربي الفلسطيني 

لهذا فمن شعب فلسطين . ثوريةنفسه، ومن حوله جماهير الشعب العربي بقيادة منظماته الشعبية ال
يعمل إلقامة كيان سياسي نضالي له يوحد جهود أبنائه ويجمع صفوفهم في جبهة لتحرير فلسطين 
على غرار جبهة التحرير الجزائري التي استطاعت أن تنظم كفاح القطر العربي المناضل وتسير به 

 .في طريق النصر
لمؤتمر وزراء الخارجية العرب في بغداد أكد فيها  م مذكرة 4944وكان حزب البعث قد قدم في العام 

 .ضرورة إنشاء كيان نضالي يجمع أبناء فلسطين وينظم كفاحهم
تعرض حزب البعث العربي االشتراكي لعدة مواقف وهزات داخلية وسياسية أثرت على رصيده 

ن القضايا ، من بي4944السياسي في الشارع العربي، فكان فشل الوحدة بين مصر وسوريا في عام 
 .التي أفقدت الجماهير العربية ثقتها بالحركات واألحزاب القومية على الساحة العربية

حيث منحت فرصة للوطنية الفلسطينية لتطلق شعورًا بارزًا بأن فلسطين تحتاج إلى نضال خاص بها 
 .ة الفلسطينيةجنبًا إلى جنب مع النضال القومي التقدمي العام، وانعكس هذا الشعور فى بلورة الوطني

ومن تلك التجارب للفلسطينيين فى الحركات العربية يتبين لنا أن األعداد التي انخرطت بالعمل 
السياسي بالمجال العربي لم تشكل ظاهرة عامة بالحياة السياسية العربية، لكن كان من الممكن لهذه 

بية وال سيما البلدان التي كانت النخبة الفلسطينية أن تهدد التوازن الدقيق لبعض أنظمة البلدان العر 
مراكز الستقبال الالجئين الفلسطينيين، لذا سعت تلك األنظمة العربية إلى التضييق على نشاط 
الفلسطينيين السياسي، ولم يُحل هذا دون مشاركة الفلسطينيين في التنظيمات السياسية أو فى قيام 

 .روابط سياسية بين الفلسطينيين وأشقائهم العرب
م، حتى مجئ 4942تبين لنا مما سبق أن الحياة السياسية الفلسطينية بقيت معطلة بعد هزيمة كما 

م، الذي على أثره فجرت الطاقات الفلسطينية 4954االحتالل اإلسرائيلي األول لقطاع غزة أواخر 
جاد قواعد لمجابهته ومقاومته، كانت بمثابة البداية الحقيقية لحركة طليعية فلسطينية نادت بالتحرك إلي

تنظيمية جديدة تستهدف بلورة عمل فلسطيني منظم منفصل داعية إلى تعزيز االتجاهات التي تنادى 
بتحرير فلسطين، ويمكن رصد دروب الفلسطينيين السياسية فلسطينيًا على شكل ظواهر تنظيمية 

  .متفرقة على الصعيد الفلسطيني
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بنت الفكر الوطني وكان من دوافع إعالنها عن فمن ابرز التنظيمات والمؤسسات الفلسطينية التي ت
، وحركة األرض، وفوج الحرير (فتح)م حركة التحرير الوطني الفلسطيني 4954نفسها عدوان عام 

وسنركز في المحور الثاني من هذه الدراسة على حركة التحرير . الوطني، و اتحاد طلبة فلسطين
الفلسطينية المنظمة التي تبنت ومارست الكفاح  فتح باعتبارها أولى الحركات –الوطني الفلسطيني 

المسلح كطريق وحيد لتحرير فلسطين وتحقيق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بفعل 
المجازر والمذابح الصهيونية وهى من خاطبت الفلسطينيين المنضويين فى اطار االحزاب العربية 

صفوفهم لكى يبرزوا شخصيتهم وكيانهم، مؤكدًة لهم ان لم  والقومية على أمل التحرير ودعتهم لتوحيد
يكون لكم شخصيًا وكيان فمن قضيتكم لن تتقدم، وبهذا أخذت حركة فتح تتخذ مفاهيم اولية للكيان 

 .الفلسطينى
 المحور الثاني

 :قضية الالجئين الفلسطينيين في المرتكزات الفكرية لحركة فتح
م أثار واضحة على تحول العمل الوطني الفلسطيني 4954عام كان للنتائج التي ترتبت عن عدوان 

حيث آمن الكل الفلسطيني بضرورة تصاعد العمل الفدائي المسلح من جهة وعمل سياسي ونقابي من 
، بقيادة الرئيس الفلسطيني الراحل (الفدائية)قادته الطليعة المؤسسة لحركة فتح العسكرية , جهة أخرى

جميعهم الجئون  -خلف والشهيد عبد الفتاح حمود واألخ زهير العلميياسر عرفات والشهيد صالح 
ياسر عرفات الجئ شرد من مدينة القدس، وصالح : وهم 4942فلسطينيون شردوا بسبب كارثة عام 

خلف الجئ شرد من مدينة يافا، وعبد الفتاح حمودة الجئ شرد من مدينة المجدل،و زهير العلمي 
عدد آخر كبير من الرعيل األول لقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، و  -. الجئ شرد من مدينة اللد

التي أعلنت أنها ال تربط عملها الوطني بأي حكومة عربية وتهدف لتطهير فلسطين من االحتالل 
فشال اية مشروع من مشاريع توطين وتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين وتم وضع خطة مفصلة .وا 

ل األراضي المحتلة ولالتصال بالحكومات العربية، وضمان التأييد إلطالق العمل العسكري داخ
و قام نشطاء فتح بمعادة تنظيم صفوفهم بالضفة الغربية وقطاع غزه وعملوا على , المادي والدعم

تجميع األسلحة، وكانت أول عمليات فتح العسكرية من مخيمات الالجئين فى قطاع غزة و الضفة 
م ،ثم توالت عمليات الجهاز العسكري لحركة فتح داخل 4947أغسطس /آب 82الغربية في 

األراضي الفلسطينية رافعة شعار التصدي لمشاريع تصفية مخيمات الالجئين عنوان نكبة فلسطين 
 .وجعلها بؤرة ومنبع للثوار والفدائيين

من في فكرها األدوات التي يمكن من خاللها إخراج الالجئ الفلسطيني " فتح"من هنا حددت حركة 
العزلة إلى ساحات النضال ليصبح مقاتاًل يفخر بنفسه ويتبنى أدوات رده على التشرد وفقدان األمل 
والكرامة والوطن بحيث أصبح شعار تحرير فلسطين وعودة الالجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرًا 

عادة تأكيد الوجود الفلسطيني، واال زالة االحتالل االستيطاني الصهيوني، وا  ستقاللية للقرار واإلرادة وا 
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بالثورة نعيد لشعبنا ثقته بنفسه وقدراته ) الوطنية الصلبة، والكفاح المسلح، وبعث الكيان الفلسطيني، و
 .كما يورد هيكل البناء الثوري( ونعيد للعالم ثقته بنا واحترامه لنا أصبحت من أسس هذا الفكر الوليد 

وسيلة " فتح"المسلح وحرب الشعب طويلة األمد لدى حركة لقد مثلت عقيدة العمل العسكري والكفاح 
, هامة لتعبئة طاقات الجماهير والشعب الفلسطيني، ولتأكيد هويته وتحقيق وحدته وفرض استقالليته

إلى جانب العمل السياسي والنقابي واالجتماعي والجماهيري واإلعالمي الذي ارتبط بالحركة ليس منذ 
والذي مثل مجال االنطالق  4957، بل منذ النشأة عام 4945ة عام االنطالقة العسكرية المسلح

بداع الوسائل في  واإلبداع، والخروج من حالة السكون إلى الحركة، ومن حالة الخمول إلى الوثوب وا 
مسيرة التضحية والثورة حتى النصر، حتى تكون هذه الثورة المسلحة قادرة على أن تفرض نفسها على 

  .لعالمية من أجل العودة والحريةخارطة قوى الثورة ا
كان يجب أن نؤكد على فلسطينية الثورة في أرضها وقيادتها وتخطيطها، هذا التركيز على الشخصية "

الفلسطينية للثورة ال يمكن أن ينفي عنها شخصيتها العربية، تؤمن حركة فتح أن معركة التحرير في 
الفلسطينيون بدور الطليعة، وال يعني هذا التحديد فلسطين هي قضية عربية مصيرية يقوم فيها 

باالختصاص والمسؤولية في الثورة أي نوع من االنفراد بها أو أي إعفاء للجماهير والقيادات العربية 
من مسؤوليتها نحو هذه المعركة ولكنه تحديد للمسؤولية الدولية والجماهيرية في قيادة الثورة وتوجيهها 

أهدافها، وهو ما تفرضه طبيعة الوضع السياسي في الوطن العربي ومنطق  أو االستمرار بها إلى
الحوادث الذي ال يتيح لنا أن نطالب األمة العربية بواجباتها من قبل أن نلقي نحن بممكانياتنا وقدراتنا 
وحشدنا، كما ال يتيح لنا أن نطالب المواطن العربي بان يعي  الثورة في أرضنا وشبابنا يعي  حياة 

ترف واالسترخاء والالمسؤولية، يجمع الثروة في أرضهم، إضافة إلى أن ترك المسؤولية تمييع ال
 ."للقضية وضياع لها بين أطراف تلتقي مرة وتتناقض عشرات

ففلسطينية الثورة هي مدخل قادر على تجميع واستقطاب الجماهير الفلسطينية التي تتناثر في أطراف 
 .ها إلى األرض والقضية والمستقبلالدنيا بال رابط يجمعها أو يشد

منذ اللحظة األولى النطالقة حركة فتح أكدت بما اشتملت علية أدبيات حركة فتح على أن حق 
العودة إلى الديار التي شرد منها الالجئين حق غير قابل للتنازل ألن المسؤولية الوطنية تقضى 

املة بكل ما يتعلق بقضية الالجئين بضرورة تفعيل وتطوير حركة الالجئين على اعتبارها حركة ش
الفلسطينيين بجوانبها السياسية واالجتماعية وكونها أيضًا حركة توحيدية وتشكل أساسا لوحدة الشعب 
 .الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم المختلفة وتقوم هذه الوحدة على أساس حق العودة مقدس وممكن

ودة بعد دراسة الواقع لتستخلص من خالله مبادئ فترى حركة فتح أن تحديد الهدف بالتحرير والع
ومنطلقات تشكل أساسًا لممارستها الثورية وحول هذا الموضوع جاءت نصوص هيكل البناء الثوري 
لتحدد واقع الشعب الفلسطيني والسبل التي تمكن شعب صغير مشرد ان ينتصر على قوى عدوانية 

 .متفوقة
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بالثورة نعيد لشعبنا ثقته بنفسه وقدراته ) الوطنية الصلبة، والكفاح المسلح، وبعث الكيان الفلسطيني، و
 .كما يورد هيكل البناء الثوري( ونعيد للعالم ثقته بنا واحترامه لنا أصبحت من أسس هذا الفكر الوليد 

وسيلة " فتح"المسلح وحرب الشعب طويلة األمد لدى حركة لقد مثلت عقيدة العمل العسكري والكفاح 
, هامة لتعبئة طاقات الجماهير والشعب الفلسطيني، ولتأكيد هويته وتحقيق وحدته وفرض استقالليته

إلى جانب العمل السياسي والنقابي واالجتماعي والجماهيري واإلعالمي الذي ارتبط بالحركة ليس منذ 
والذي مثل مجال االنطالق  4957، بل منذ النشأة عام 4945ة عام االنطالقة العسكرية المسلح

بداع الوسائل في  واإلبداع، والخروج من حالة السكون إلى الحركة، ومن حالة الخمول إلى الوثوب وا 
مسيرة التضحية والثورة حتى النصر، حتى تكون هذه الثورة المسلحة قادرة على أن تفرض نفسها على 

  .لعالمية من أجل العودة والحريةخارطة قوى الثورة ا
كان يجب أن نؤكد على فلسطينية الثورة في أرضها وقيادتها وتخطيطها، هذا التركيز على الشخصية "

الفلسطينية للثورة ال يمكن أن ينفي عنها شخصيتها العربية، تؤمن حركة فتح أن معركة التحرير في 
الفلسطينيون بدور الطليعة، وال يعني هذا التحديد فلسطين هي قضية عربية مصيرية يقوم فيها 

باالختصاص والمسؤولية في الثورة أي نوع من االنفراد بها أو أي إعفاء للجماهير والقيادات العربية 
من مسؤوليتها نحو هذه المعركة ولكنه تحديد للمسؤولية الدولية والجماهيرية في قيادة الثورة وتوجيهها 

أهدافها، وهو ما تفرضه طبيعة الوضع السياسي في الوطن العربي ومنطق  أو االستمرار بها إلى
الحوادث الذي ال يتيح لنا أن نطالب األمة العربية بواجباتها من قبل أن نلقي نحن بممكانياتنا وقدراتنا 
وحشدنا، كما ال يتيح لنا أن نطالب المواطن العربي بان يعي  الثورة في أرضنا وشبابنا يعي  حياة 

ترف واالسترخاء والالمسؤولية، يجمع الثروة في أرضهم، إضافة إلى أن ترك المسؤولية تمييع ال
 ."للقضية وضياع لها بين أطراف تلتقي مرة وتتناقض عشرات

ففلسطينية الثورة هي مدخل قادر على تجميع واستقطاب الجماهير الفلسطينية التي تتناثر في أطراف 
 .ها إلى األرض والقضية والمستقبلالدنيا بال رابط يجمعها أو يشد

منذ اللحظة األولى النطالقة حركة فتح أكدت بما اشتملت علية أدبيات حركة فتح على أن حق 
العودة إلى الديار التي شرد منها الالجئين حق غير قابل للتنازل ألن المسؤولية الوطنية تقضى 

املة بكل ما يتعلق بقضية الالجئين بضرورة تفعيل وتطوير حركة الالجئين على اعتبارها حركة ش
الفلسطينيين بجوانبها السياسية واالجتماعية وكونها أيضًا حركة توحيدية وتشكل أساسا لوحدة الشعب 
 .الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم المختلفة وتقوم هذه الوحدة على أساس حق العودة مقدس وممكن

ودة بعد دراسة الواقع لتستخلص من خالله مبادئ فترى حركة فتح أن تحديد الهدف بالتحرير والع
ومنطلقات تشكل أساسًا لممارستها الثورية وحول هذا الموضوع جاءت نصوص هيكل البناء الثوري 
لتحدد واقع الشعب الفلسطيني والسبل التي تمكن شعب صغير مشرد ان ينتصر على قوى عدوانية 
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كرية لحركة فتح فقد احتلت مكانًا خاصًا في الفكر السياسي أما مسألة حق العودة في المرتكزات الف
الفتحاوى مع تغير في منطق تحقيق العودة من مرحلة إلى مرحلة أخرى حيث يمكن التمييز بين ثالث 

م، والثانية تبدأ بنهاية عام 4978األولى منذ انطالقة حركة فتح وتنتهي مع نهاية عام : مراحل
م و، الثالثة واألخيرة تبدأ من 4928ينيين من لبنان بعد حرب بيروت م وتنتهي بخروج الفلسط 4978

 .م4998م وتنتهي بمنتهاء فترة الدراسة 4928علم 
ففي المرحلة األولى التي تعتبر مرحلة الثورة ساد نهج الكفاح المسلح باعتباره الطريق الوحيد لحرير 

ًا فى الثورة المسلحة دون أن يحقق تمايزه و فلسطين وهنا تداخل حق العودة باعتباره حقًا طبيعيًا مقدس
 .الثورة طريق العودة:خصوصيته، وبقى فى هذه المرحلة حق العودة فى فكر حركة فتح أساساً 

م 4945وقد عبرت حركة فتح تبنيها هذه الفكرة منذ انطالق الثورة الفلسطينية المعاصرة بمطلع عام 
ها ظهور التنافس بين التيارين الوطني والقومي والذي وما رافقها من عمليات فدائية متواصلة نتج عن

م التى كان من نتائجها 4947حسم هذا التنافس بعد هزيمة األنظمة العربية فى حزيران يونيو 
المباشرة تراجع الفكر السياسي القومي لصالح الفكر السياسي الوطني الذي تبنته حركة فتح، هذا 

ى اإلعالن عن ختطتها لتحقيق العودة لالجئين الفلسطينيين االنتصار الفكري لحركة فتح دفعها إل
الذين تعمدت حركة فتح أن يكون لهم الدور األبرز في المواجهة فحملوا على أكتافهم العبء األكبر 

 .وكانوا وقود الثورة والمقاومة المسلحة
الشامل القرارات فمن ابرز معالم هذه المرحلة كما بينته األدبيات الفكرية لحركة فتح الرفض 

والمشروعات الدولية والبديلة عن تحرير فلسطين تحريرًا كاماًل، و إفشال كل المشاريع الهادفة إلى 
م، والذى افشلته حركة فتح بردها 4949تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها، كمشروع روجرز لعام 

 .بتصاعد العمل العسكرى ضد االحتالل الصهيونى
ندما وضعت حركة فتح نظامها الداخلي وأهدافها الوطنية لم تشر إلى كلمة العودة فى هذه المرحلة ع

باعتبار العودة هي تحصيل حاصل لعملية التحرير الشامل بالثورة المسلحة دون التعاطي مع أي قرار 
 494وقرار  424من قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن فاعتبرت حركة فتح في ادبيتها أن قرار 

فانتهت هذه المرحلة وكان حق العودة من منظور حركة . هي قرارات مرفوضة فتحاوياً  848وقرار 
فتح يتحقق من خالل الثورة المسلحة رافضتًا المشاريع واالتفاقيات والقرارات التي صدرت أو تصدر 

حق  عن األمم المتحدة أو مجموعة من الدول أو اي دولة منفردة بشأن القضية الفلسطينية والتي تهدر
من النظام الداخلي تنص على مقاومة كل الحلول  88الشعب الفلسطيني في وطنه حيث ان المادة 

السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين وكل المشاريع الرامية 
  .إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها أو الوصاية على شعبنا من أية جهة
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ذا قار  نا حق العودة من منظور حركة فتح مع األحزاب القومية واإلسالمية يتبين لنا أن حق العودة وا 
العودة من خالل التحرير )من منظور فتحاوى ال يتعارض مع مفهوم القوميين أو اإلسالميين 

 .وهو ما تتبناه حركة فتح العودة من خالل الثورة والعمل المسلح( والجهاد
رحلة الثانية بمنظور حركة فتح لحق العودة فقد امتدت هذه المرحلة مع بداية أما من ابرز معالم الم

م، حيث بدأت هذه المرحلة بخسارة الثورة الفلسطينية لقاعدتها 4928م و انتهت عام 4978العام 
األمامية المقاتلة في األردن وانتقال مركز الثورة إلى لبنان التي سجلت فيها حركة فتح ممارستها 

فدائي كسبيل لتحقيق العودة وبقيت متمسكة حركة فتح بشعارها الثورة طريق العودة، ولكن مع للعمل ال
االحتفاظ في هذه المرحلة على عالقتها مع الدول التي كانت تطرح مشاريع التسوية، فتعمدت حركة 

ضها فتح فى هذه المرحلة أن تخفف من حدة التعبير عن رفضها من تلك المشاريع رغم أنها كانت ترف
ومتمسكة بحقها فى الثورة كطريق للعودة، إال أنها قد مزجت فى هذه المرحلة بين العمل السياسي 
والفدائي العسكري معًا لذا عملت حركة فتح على تشكيل جبهة وطنية متحدة مهمتها التنسيق بين 

تستهدف العمل العسكري والعمل الجماهيري لتعبئة طاقاتهم ومضاعفتها للتصدي إلى أية مؤامرة 
 .قضيتهم

فنفذ في هذه الفترة عمليات فدائية نوعية كانت بمثابة الرد على كل المشاريع التصفوية للقضية 
الفلسطينية من جهة ومن جهة ثانية فقد لعبت تلك العمليات الفدائية دورًا إعالميًا متميزًا بلفت نظر 

ت الروح المعنوية لدى القطاعات العالم أجمع إلى مشكلة الالجئين الفلسطينيين ومعاناتهم، ورفع
 .الشعبية المحبطة فى المخيمات وأعطتهم إحساسًا بالندية

فكانت بداية هذه المرحلة و العمليات الفدائية هى السمة المميزة لها من جهة واحتراف حركة فتح 
للعمل فى المجال السياسي من جهة ثانية ومن جهة أخيره كانت قد تبنت حركة فتح من خالل 

م نضج فعليًا في عام 4978مة التحرير الفلسطينية مشروع لبرنامج مرحلي مع نهاية عام منظ
م، حيث كان أبرز معالمه ما يخص حق العودة هو أن حق العودة هو إحدى األهداف الثالثة 4974

قامة السلطة الوطنية فهذا  الرئيسية للبرنامج السياسي المرحلي ونقصد هنا العودة وتقرير المصير وا 
لبرنامج المرحلي كان قد ترتب عنه اختالط المعارك العسكرية باالنجازات السياسية والمكاسب ا

 .الدبلوماسية هنا بقى حق العودة هدفًا رئيسيًا من أهداف حركة فتح
ولوحظ بعد صدور البرنامج المرحلي وقوع الالجئين تحت وطأة الصراع والجدل بين تياري الرفض 

ح أن البرنامج المرحلي ال يتعارض مع حق العودة وال يقلل من قدسية حق والقبول حيث ترى حركة فت
العودة في فكر حركة فتح الن البرنامج المرحلي الذي أيدته ينص على إقامة سلطة وطنية مناضلة 
على أية مساحة من األرضي الفلسطينية المحررة دون االعتراف بمسرائيل أو إعطائهم حدود أمانه أو 

  .صلح



181 
 

ذا قار  نا حق العودة من منظور حركة فتح مع األحزاب القومية واإلسالمية يتبين لنا أن حق العودة وا 
العودة من خالل التحرير )من منظور فتحاوى ال يتعارض مع مفهوم القوميين أو اإلسالميين 

 .وهو ما تتبناه حركة فتح العودة من خالل الثورة والعمل المسلح( والجهاد
رحلة الثانية بمنظور حركة فتح لحق العودة فقد امتدت هذه المرحلة مع بداية أما من ابرز معالم الم

م، حيث بدأت هذه المرحلة بخسارة الثورة الفلسطينية لقاعدتها 4928م و انتهت عام 4978العام 
األمامية المقاتلة في األردن وانتقال مركز الثورة إلى لبنان التي سجلت فيها حركة فتح ممارستها 

فدائي كسبيل لتحقيق العودة وبقيت متمسكة حركة فتح بشعارها الثورة طريق العودة، ولكن مع للعمل ال
االحتفاظ في هذه المرحلة على عالقتها مع الدول التي كانت تطرح مشاريع التسوية، فتعمدت حركة 

ضها فتح فى هذه المرحلة أن تخفف من حدة التعبير عن رفضها من تلك المشاريع رغم أنها كانت ترف
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العودة في فكر حركة فتح الن البرنامج المرحلي الذي أيدته ينص على إقامة سلطة وطنية مناضلة 
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قناع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد بالقاهرة في العام فترى حر  كة فتح بتبنيها البرنامج المرحلي وا 
م بتبنيه انتصارًا سياسيًا مهمًا ألنه أشتمل على الموافقة على تشكيل سلطة وطنية على أي 4974
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 .الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في حينه بالبرنامج المرحلي
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ض من فلسطين يتم تحريرها أو يندحر عنها االحتالل اإلسرائيلي مهما المناضلة على أي قطعة أر 
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فلسطيني في أجزاء فلسطين التي خضعت بعد قيام دولة إسرائيل للسيطرة العربية واإلشارة هنا إلى 

 .الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يكون هذا الكيان قاعدة السترداد فلسطين
ذي النقاط العشر أكدت حركة فتح بأنه برنامج سياسي مرحلي هدفه إقامة  الن هذا البرنامج المرحلي

سلطة وطنية فلسطينية مقاتلة يرفض قيام كيان فلسطيني يكون ثمنه االعتراف والصلح والحدود ا منة 
 .فهنا يرد حق العودة على انه شرط فلسطيني ال يجوز التنازل عنه في أية تسوية سياسية

م عندما بلورت المعارضة للبرنامج المرحلي موقفًا أساسه 4977ح مرة ثانية عام هو ما أكدته حركة فت
بأن البرنامج السياسي المرحلي لن يستطيع حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين في الشتات وان السلطة 

 .الوطنية المطروحة لن تؤمن حق العودة
ية السياسية وليس فى اطار الثورة على اعتبار أن حق العودة وفق البرنامج المرحلي يرتبط بالتسو 

والتحرير فهنا جرى االتفاق على رفض البرنامج المرحلي لكن دون أن تضع المعارضة له برنامج 
مدروس وعملي إلسقاطه، وإلنهاء هذا االنقسام الفلسطيني أكدت حركة فتح بأن موقفها من حق 

وان فتح تدعو الى مواصلة النضال العودة يرتكز على أساس انه فى مقدمة حقوق الشعب الفلسطيني 
قامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وفى مقدمة هذه الحقوق الحق بالعودة  .لتقرير المصير وا 

م وقد 4928وبعيدًا عن االختالفات الفكرية بين قوى الثورة الفلسطينية فقد انتهت المرحلة الثانية عام 
يين والوطنيين لاللتقاء على برنامج شكل حق العودة تداخل في التفكير السياسي القوميين واليسار 

 .ركيزة أساسية منه
أما المرحلة الثالثة واألخيرة فقد تبلورت هذه المرحلة الثالثة واألخيرة بعد خروج منظمة التحرير 

م، حيث في هذه المرحلة قد ارتبط خروج حركة فتح من 4928الفلسطينية وحركة فتح من بيروت عام 
الرؤية من قضية الالجئين الفلسطينيين ومسألة حق العودة فمنذ لحظة الخروج من بيروت بتطور 
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بيروت بلورت حركة فتح موقفها ردًا على أحداث حرب بيروت بأن حق العودة يقع في مقدمة حقوق 
 .(العودة، وتقرر المصير، والدولة المستقلة)الشعب الفلسطيني الثالثية المعروفة

ه بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية و حركة فتح من بيروت كان قد أعلن ولكن الالفت لالنتباه أن
االتحاد السوفيتي مبادرة عرفت باسم مبادرة ليونيد برجنيف الرئيس السوفيتي آنذاك حيث ركزت هذه 
المبادرة على حق العودة لالجئين الفلسطينيين، ورحبت حركة فتح بهذه المبادرة التي تزامنت بنفس 

مبادرة الرئيس األمريكي ريجان التي وضعت تصورًا لحل القضية الفلسطينية وهو ما  الوقت مع
رفضته حركة فتح ألن تلك المبادة كانت غير واضحة المعالم فى مصير حق العودة لالجئين 

 .الفلسطينيين
م حدثت بعض التطورات التي ارتبطت بمنظور حق العودة في األدبيات الفكرية 4925وفى عام 
م اتفاقًا عرف باسم اتفاق عمان بين المملكة االردنية الهاشمية 4925فتح حيث أبرم عام لحركة 

ومنظمة التحرير الفلسطينية والذى أيدته و دعمته حركة فتح اشتمل على العديد من النقاط التي ترتبط 
ده بمصير القضية الفلسطينية وسوف نتطرق ألثر هذا االتفاق على حق العودة الذي كان أهم بنو 

 .التمسك بالقرارات الصادرة عن الشرعية الدولية
لقد اثر اتفاق عمان على حق العودة لالجئين الفلسطينيين الن االتفاق تضمن فكرة االتحاد 
الكونفدرالى األمر الذى رفضته فصائل التحالف الوطني المنضوية تحت قيادة منظمة التحرير 

طيني داخل المنظمة األمر الذي لم يدم طوياًل حيث الفلسطينية فترتب عن هذا االتفاق انقسام فلس
م التى وصفت بدورة الوحدة الوطنية 4927عقدت منظمة التحرير الفلسطينية الدورة الثامنة عشر عام 

التي أكدت التمسك بالحقوق الوطنية، وأعلنت حركة فتح فى هذا االجتماع االنضمام الى برنامج 
 .اإلجماع الوطني

م وضعت حركة فتح أهدافًا لالنتفاضة 4927نتفاضة الشعبية الفلسطينية عام وعندما اندلعت اال
الشعبية الفلسطينية بشقيها المرحلي واالستراتيجي حيث كانت األهداف المرحلية ترتبط بالحد من 

سحب الجي  االسرائيلى من : السياسة اإلسرائيلية لقمع االنتفاضة الفلسطينية على رأس تلك االهداف
أما األهداف . مخيمات الفلسطينية، ووقف إطالق الرصاص على الشعب الفلسطينى االعزلالمدن وال

االسترتيجية لالنتفاضة فكانت تتمثل فى تطبيق حق العودة ،وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كل الحلول السياسية التى تنقص من الحقوق الوطنية 

  .مشروعة للشعب الفلسطينىال
وفى الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية اعلنت منظمة التحرير 

م من 45/44/4922الفلسطينية لتحقيق اهداف سياسية لالنتفاضة بمعالن دولة فلسطين بتاريخ 
اإلعالن الذى فى حقيقته خالل وثيقة االستقالل وهو ما أيدته حركة فتح، حيث ايدت حركة فتح هذا 

الصادر  424يستند الى ثالثة حقوق الحق التاريخى، والقانونى، والطبيعى، الذى يستند الى القرار 



184 
 

بيروت بلورت حركة فتح موقفها ردًا على أحداث حرب بيروت بأن حق العودة يقع في مقدمة حقوق 
 .(العودة، وتقرر المصير، والدولة المستقلة)الشعب الفلسطيني الثالثية المعروفة

ه بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية و حركة فتح من بيروت كان قد أعلن ولكن الالفت لالنتباه أن
االتحاد السوفيتي مبادرة عرفت باسم مبادرة ليونيد برجنيف الرئيس السوفيتي آنذاك حيث ركزت هذه 
المبادرة على حق العودة لالجئين الفلسطينيين، ورحبت حركة فتح بهذه المبادرة التي تزامنت بنفس 

مبادرة الرئيس األمريكي ريجان التي وضعت تصورًا لحل القضية الفلسطينية وهو ما  الوقت مع
رفضته حركة فتح ألن تلك المبادة كانت غير واضحة المعالم فى مصير حق العودة لالجئين 

 .الفلسطينيين
م حدثت بعض التطورات التي ارتبطت بمنظور حق العودة في األدبيات الفكرية 4925وفى عام 
م اتفاقًا عرف باسم اتفاق عمان بين المملكة االردنية الهاشمية 4925فتح حيث أبرم عام لحركة 

ومنظمة التحرير الفلسطينية والذى أيدته و دعمته حركة فتح اشتمل على العديد من النقاط التي ترتبط 
ده بمصير القضية الفلسطينية وسوف نتطرق ألثر هذا االتفاق على حق العودة الذي كان أهم بنو 

 .التمسك بالقرارات الصادرة عن الشرعية الدولية
لقد اثر اتفاق عمان على حق العودة لالجئين الفلسطينيين الن االتفاق تضمن فكرة االتحاد 
الكونفدرالى األمر الذى رفضته فصائل التحالف الوطني المنضوية تحت قيادة منظمة التحرير 

طيني داخل المنظمة األمر الذي لم يدم طوياًل حيث الفلسطينية فترتب عن هذا االتفاق انقسام فلس
م التى وصفت بدورة الوحدة الوطنية 4927عقدت منظمة التحرير الفلسطينية الدورة الثامنة عشر عام 

التي أكدت التمسك بالحقوق الوطنية، وأعلنت حركة فتح فى هذا االجتماع االنضمام الى برنامج 
 .اإلجماع الوطني

م وضعت حركة فتح أهدافًا لالنتفاضة 4927نتفاضة الشعبية الفلسطينية عام وعندما اندلعت اال
الشعبية الفلسطينية بشقيها المرحلي واالستراتيجي حيث كانت األهداف المرحلية ترتبط بالحد من 

سحب الجي  االسرائيلى من : السياسة اإلسرائيلية لقمع االنتفاضة الفلسطينية على رأس تلك االهداف
أما األهداف . مخيمات الفلسطينية، ووقف إطالق الرصاص على الشعب الفلسطينى االعزلالمدن وال

االسترتيجية لالنتفاضة فكانت تتمثل فى تطبيق حق العودة ،وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كل الحلول السياسية التى تنقص من الحقوق الوطنية 

  .مشروعة للشعب الفلسطينىال
وفى الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية اعلنت منظمة التحرير 

م من 45/44/4922الفلسطينية لتحقيق اهداف سياسية لالنتفاضة بمعالن دولة فلسطين بتاريخ 
اإلعالن الذى فى حقيقته خالل وثيقة االستقالل وهو ما أيدته حركة فتح، حيث ايدت حركة فتح هذا 

الصادر  424يستند الى ثالثة حقوق الحق التاريخى، والقانونى، والطبيعى، الذى يستند الى القرار 



185 
 

م القاضى باقامة دولتين، دولة عربية، ودولة يهودية، كما ايدت حركة فتح نصوص 4947عام 
فتح لوثيقة االستقالل  م وكان تاييد حركة4978لعام  882م والقرار 4947لعام  848القرارين 

الفلسطينية أو ما يسمى مشروع السالم الفلسطينى تأييدًا تسعى من خالله حركة فتح لتحقيق الحرية 
واالستقالل والعودة من خالل تحقيق االستقالل، فتعتبر وثيقة االستقالل التي أنضجتها هذه اإلنتفاضة 

أهداف المرحلة التاريخية بصيغة أوضح  قد بلورت أهداف النضال الفلسطيني المعاصر وحددت فيها
 .من أية وثيقة سابقة

حيث تلخصت هذه األهداف في العمل على إنهاء اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية التي 
قامة دولة مستقلة عليها، مع الحرص على تحقيق حل مالئم لقضية حقوق  4947احُتّلت في العام  وا 

ها على أرضية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها قضية أساسية ودافعًا الالجئين الفلسطينيين ومعالجت
حيث ترّكزت هذه . رئيسيًا وراء انطالقة حركة التحرر الفلسطينية المعاصرة في الستينيات الماضية

االنطالقة بشكل خاص في أوساط هؤالء الالجئين الذين كانوا وما زالوا يشكلون بمجملهم غالبية 
وهذه الصيغة للهدف المرحلي للنضال . ينى سواء داخل وطنهم المحتل أو خارجهالشعب الفلسط

م في الدورة الثانية عشرة 4974الفلسطيني المعاصر كان قد ايدتها حركة فتح منذ أواسط العام 
للمجلس الوطني والفلسطينى كما ذكرنا سابقًا ثم اكتسبت في الدورات المتتالية الالحقة مزيدًا من 

  .م المشار إليها 4922واًل الى صيغة العام الوضوح وص
وفى هذه المرحلة التى تعتبر من اكثر المحطات التاريخية حساسية فى تاريخ الشعب الفلسطينى 
المعاصر حرصت حركة فتح فى خطاباتها على التمسك بقدسية حق العودة حيث اكد الشهيد ياسر 

م على 4929فى فى شهر ديسمبر من عام عرفات القائد العام لحركة فتح فى خطابة بمؤتمر صح
 .قدسية حق العودة فى الفكر الفلسطينى

وفى ظل هذه المتغيرات فى الفكر السياسى الفلسطينى التى ظهرت فى نهاية الثمانينات لحق بها 
متغيرات اقليمية ودولية فى اوائل التسعينيات، برزت الهيمنة األمريكية المنفردة على العالم بعد انهيار 
االتحاد السوفيتى واعالن الواليات المتحدة االمريكية انشاء نظام سياسى أساسه تطبيق التسوية 

 .السياسة، من القضايا التى لم تجد حاًل بعد وهنا اشارة للقضية الفلسطينية
و لو  -حيث بانهيار االتحاد السوفيتى خسر العرب والفلسطينيون حليفًا سياسيًا ودبلوماسيًا كان يقف 

عائقًا أمام التفرد االمريكى المتحيز علنًا إلسرائيل ضد العرب والفلسطينيين فى حين وجدت  -يل بقل
الواليات المتحدة األمريكية نفسها أمام فرصة مواتية العادة ترتيب المنطقة العربية بشكل يخدم 

 .مصالحها ومصالح حليفتها اسرائيل
كية بالتفرد أيضًا حالة الضياع و التشرذم واالنقسام ومن العوامل التى خدمت الواليات المتحدة األمري

م التى 4994/والضعف العربى الذى بدأت تتضح معالمة بشكلى جلى بعد حرب الخليج فى اغسطس
كان من أهم نتائجها انضواء معظم البلدان العربية ضمن السياسة االمريكية، االمر الذى أثر بشكل 
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طينية، وقد يكون هذا الحال الضعيف عربيًا وشعور مباشر على الدعم العربى للقضية الفلس
الفلسطينيين الذين كانوا يعانون من التشرد من البلدن العربى فى الشتات ويعانون من القمع والبط  

م إحدى العوامل التى اسهمت فى تأييد حركة 4947واالعتقاالت واالبعاد فى االراضى المحتلة عام 
 .م4994م والتسوية فى مارس فتح لمبادرة جورج بو  االب للسال

م، يتبين لنا تاكيد 4994وعند قراءة القرارات الصادرة عن المجلس الوطنى العشرين المنعقد فى عام 
م بأن حق عودة 4994حركة فتح العضاء الوفد الفلسطينى المفاوض فى مدريد فى اكتوبر من عام 

ملية تفاوض، وهو ما تم بالفعل عندما الالجئين الفلسطينيين لديارهم يجب ان يكون على سلم اية ع
انبثق عن مؤتمر مدريد العديد من اللجان كان من ضمنهم لجنة كندا التى اجتمعت فى مدينة اتاو 

 .م التى كانت مهمتها مناقشة قضية الالجئين الفلسطينيين4998بكندا فى مايو 
ضات هو السمة الرئيسية وكثيرة المحاور التى تفاوضت فيها األطراف وكان االختالف فى المفاو 

لجميع جوالت التفاوض فكان اختالف جوهرى فى كيفية التعامل مع قضية الالجئين الفلسطينيين 
فالفسطينيين يرون معالجة قضية الالجئين الفلسطينيين من خالل مبادئ القانون الدولى العام وقرارات 

اعتبارها تكفل حق العودة من التى أيدتها حركة فتح على ( 494والقرار882 -848)مجلس االمن 
جانب ومن جانب اخر تفشل المنظور السرائيلى بمعالجة قضية الالجئين والذى يستند على التوطين 
واإلسكان كبديل عن حق العودة التى أعلنت حركة فتح تمسكها فيه باعتباره حق مقدس وال أحد يملك 

  .التنازل عنه
بالحديث عن الحق التاريخى والوطنى لالجئين الفلسطينيين فى مما سبق يتبين أن حركة فتح استمرت 

  .العودة الى ديارهم وأراضيهم التى اخرجوا منها، ولعل ادبيات
حركة فتح ومؤتمراتها وخطابات قياداتها وأحاديثهم فى كافة اجتماعاتهم وجلساتهم تصف القبول 

ناتجة عن اتفاق الضرورة، بل أن القائد  بقرارات الشرعية الدولية هو بمثابة خطوات تكتيكية ومرحلية
ألبناء  -م 4992وتعهده هنا بمثابة مشروع قرار عام  -العام لحركة فتح ياسر عرفات قد تعهد 

مخيمات الالجئين بكافة اماكن تواجدهم بأن يبقى حق العودة بالنسبة الى حركة فتح فى منزلة 
 .المقدسات

 :ات الفكرية لحركة فتحتحليل مفهوم حق العودة في وثائق المؤتمر 
في قراءتنا لوثائق المؤتمرات الوطنية التى ترتبط بمفهوم حق العودة لحركة فتح منذ المؤتمر األول 

م، تتجلى أهمية استرجاع وقراءة تلك الوثائق للتأكيد  4998م حتى المؤتمر السادس عام  4942عام 
سطينيين كالتمسك بحق العودة كمحدى على مبادئ الحركة التي ترتبط بتفعيل قضية الالجئين الفل

المرتكزات األساسية التي كانت محور كل المؤتمرات الحركية فتؤكد كل تلك المؤتمرات أن حق العودة 
يبدأ من الفهم الجيد بأن شرطًا أساسيًا من شروط تحقق األهداف الوطنية هي الرؤية الواضحة 

ليمية، والرؤية الواضحة لقوى الثورة، وعلى ضوء هذه لألمور، والرؤية الواضحة للمتغيرات الدولية واإلق
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الرؤية تتحدد أدوات تفعيل قضية الالجئين الفلسطينيين وبدونها يكون العمل عفويًا وعشوائيًا فأكدت 
حركة فتح فى كل مؤتمراتها إيمانها العميق بهذه الرؤية وبالرغم من كل المتغيرات التى اثرت على 

 .ية الالجئين بشكل خاصقضية فلسطين بشكل عام وقض
ترعرعت حركة فتح في أوساط الجماهير وضمت فى صفوفها الكثيرين من خيرة أبنائها وطالئعها، 
كانت وما تزال تعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني بما يتوافق مع حجم التضحيات التي قدمها 

ه وتحقيق حقه بالعودة إلى الشعب الفلسطيني ومعاناته في مسيرته الطويلة التي في سبيل نيل استقالل
 .دياره التي شردوا منها

فمن يطلع على وثائق المؤتمرات العامة لحركة فتح فى المواقع الرسمية لحركة فتح يتبين له أن كوادر 
وقواعد حركة فتح متمسكين بوعي بحق العودة الى الديار التى شردوا منها متتقه آليات تفعيل 

 .وعودتها الى مدنها وقراها الالجئين ونضالها من أجل تحررها
إن حركة فتح، ومنذ عقد مؤتمرها األول وما تاله من مؤتمرات للجنتها المركزية ولمجلسها الثورى قد 
ربطت النضال الوطني بتفعيل قضية الالجئين الفلسطينيين التي ضحى في سبيلها آالف الشهداء 

م الثورية التي تواصلت مع انطالقة الحركة والجرحى والمعتقلين والمناضلين من ابناء فتح عبر مسيرته
وهاهم أبناء الحركة من الكوادر و األنصار واألصدقاء أكدوا ويؤكدون فى كل اجتماعاتهم ومؤتمراتهم 
تمسكهم بقدسية حق العودة كما اكده القائد العام لحركة فتح سيبقى حق العودة للديار فى منزلة 

 .المقدسات
 :نتائج الدراسة

لالجئ الفلسطينى لم يستسلم لواقع الهزيمة بعد النكبة فيبحث عن السبل التي يمكنه من أن ا: أوالً 
خاللها تعبيره عن رفض واقع الهزيمة فكانت هناك الكثير من السبل التي عبر من خاللها رفض واقع 

سياسية الهزيمة كان منها تبنى العمل الفدائي والتصدي إلى المشاريع المشبوهة واالنخراط باألحزاب ال
 .العربية

حرص الالجئون على إيجاد مكانة خاصة للفلسطينيين داخل الحركات العربية واإلسالمية : ثانياً 
وكانت معظم قيادات تلك الهيئات السياسية من الفلسطينيين الذين كانوا يتبنون سياسة خاصة داخل 

 .الحركات باتجاه فلسطين
سياسي بالمجال العربي لم تشكل ظاهرة عامة بالحياة أن األعداد التي انخرطت فى العمل ال: ثالثاً 

السياسية العربية، لكن كان من الممكن لهذه النخبة الفلسطينية أن تهدد التوازن الدقيق لبعض أنظمة 
البلدان العربية وال سيما البلدان التي كانت مراكز الستقبال الالجئين الفلسطينيين، لذا سعت تلك 

 .ضييق على نشاط الفلسطينيين السياسياألنظمة العربية إلى الت
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إن حق العودة من منظور حركة فتح اذا قورن مع حق العودة من منظور األحزاب القومية : رابعاً 
واإلسالمية يتبين أن حق العودة من منظور فتحاوى ال يتعارض مع مفهوم القوميين أو اإلسالميين 

 .حركة فتح العودة من خالل الثورة والعمل المسلحوهو ما تتبناه ( العودة من خالل التحرير والجهاد)
سجلت حركة فتح ممارستها للعمل الفدائي كسبيل لتحقيق العودة وبقيت حركة فتح متمسكة : خامساً 

، ولكنها تعمدت فى بعض المراحل أن تخفف من حدة التعبير عن "الثورة طريق العودة"بشعارها 
رغم أنها كانت ترفضها ومتمسكة بحقها بالثورة كطريق رفضها المشاريع السلمية المطروحة عربيًا 

 .للعودة
نجحت حركة فتح أن تمزج فى بعض المرحل بين العمل السياسي والفدائي العسكري معًا : سادساً 

فعملت على تشكيل جبهة وطنية متحدة مهمتها التنسيق بين العمل العسكري والعمل الجماهيري لتعبئة 
 .ألية مؤامرة تستهدف قضيتهمطاقاتهم ومضاعفتها للتصدي 

االيدلوجية التى تبنتها حركة فتح بالتصدى لمشاريع التوطين عبر تاريخها تمثل بالعمل الفدائى : سابعاً 
ففى مسيرة فتح العسكرية كانت تزداد نسبة العمليات الفدائية لمقاتلى فتح فى السنوات التى كانت 

 .ين الفلسطينيينتقترح فيها مشاريع توطين وتصفية لقضية الالجئ
إن ادبيات حركة فتح ومؤتمراتها وخطابات قياداتها وأحاديثهم فى كافة اجتماعاتهم وجلساتهم : ثامناً 

 .تصف القبول بقرارات الشرعية الدولية هو بمثابة خطوات تكتيكية ومرحلية ناتجة عن اتفاق الضرورة
م حتى المؤتمر الخامس يؤكد  4942مفهوم حق العودة لحركة فتح منذ المؤتمر األول عام : تاسعاً 

التمسك بحق العودة الذى كان محور كل المؤتمرات الحركية التى أكدت أنه حق يبدأ بالرؤية 
 .الواضحة للمتغيرات الدولية واإلقليمية، والرؤية الواضحة لقوى الثورة

 :توصيات الدراسة
ن، وأن يهتم المجتمع الدولى يجب أن يوفر القانون الدولى حماية قانونية لالجئين الفلسطينيي .4

رسميًا عن كارثة اللجوء الفلسطينى بالعمل الجاد إليجاد حل لقضيتهم وفقًا لقرارات  المسئول
 .الشرعية الدولية

زيادة وتعميق دراسة أوضاع الالجئين الفلسطينيين فى كافة أماكن وجودهم، والعمل الجاد  .8
 .احتياجاتهم وتوفيرها على تحديد

 .الالجئ بالمخيم الذى يقيم به رافضًا أية محاولة لتوطينه فيهيجب أن يتمسك  .8
البد من التخطيط الشامل والكامل لحل قضية الالجئين، لذلك البد من التحديد واالتفاق على  .4

حق تقرير المصير، ويتطلب ذلك أن تعترف إسرائيل بحق الالجئين الفلسطينيين  من يشملهم
 .بالعودة إلى وطنهم

التنازل عن األرض ألن األرض حق مقدس ال يمكن التنازل عنها وقبول ذلك هو عدم قبول  .5
 .بحقوق األجيال القادمة فى العودة وبيع للوطن تضحية
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أن يعمل كل تنظيم وجمعية مؤسسة على تشكيل لجنة مهمتها إبراز قضية الالجئين  .4
ن الفلسطينيين وفضح السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى ربط قضية الالجئي الفلسطينيين

 .بالالجئين اليهود ومسالة تبادل الالجئين
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ظهار  .مخاطر تلك الحلول وا 
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  :قائمة المصادر والمراجع

 :الوثائق المنشورة: أوالً 
العربية للدراسات م، بيروت، المؤسسة 4945-4945بيانات ومواقف  -البعث والقضية الفلسطينية. 4

 .م4975والنشر، 
 .م حركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح، االعالم المركزى4949الكتاب السنوى . 8
 .نشرات حركة فتح بعنوان، فتح والنظرية الثورية،المكتب االعالمى لحركة فتح. 8

 المصادر:ثانياً 
السياسية الفكرية، المركز القومى  خبرات الحركة السياسية الفلسطينية فى القرن العشرين، الندوة. 4

 .م8444للدراسات والتوثيق، غزة،
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م، دراسة للمواثيق الرئيسة لمنظمة 4974-4944الفكر السياسي الفلسطيني : فيصل حوراني. 8
 التحرير الفلسطينية، مركز الدراسات

 .م4924الفلسطينية، بيروت  
ابحاث منظمة التحرير الفلسطينية، مارس  غازى خورشيد، دليل حركة المقاومة الفلسطينية، مركز. 8

 .م4974
 المراجع: ثالثاً 
 .م4929ف، مركز األبحاث، بيروت، .ت.النضال الفلسطيني في إطار م: أسعد عبد الرحمن.. 4
،الموسوعة (م4944-4944)خيرية قاسمة، الحركة الوطنية الفلسطينية فى ثلثى القر ن العشرين . 8

 الفلسطينية ن المجلد
  .م4994 الثانى 
حسين شريف، فلسطين من الحروب التوسعية لتحقيق اسرائيل الكبرى حتى انتفاضة االقصى . 8

 .م8448الهيئة العامة المصرية للكتاب  م،8448-4942وتوابعها 
،ورقة عمل قدمت في  42داود تلحمي توجهات الحركة الوطنية الفلسطينية نحو فلسطينيي . 4

  المؤتمر السنوي الذي عقدته
 .في جامعة بيرزيت( حيفا)ومؤسسة مدى الكرمل ( بيروت، القدس)مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

م مركز 4977-4947( الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي)عيسى الشعيبي، الكيانية الفلسطينية . 5
 .م4979األبحاث، بيروت، 

 4العربي للدراسات، دمشق طمركز الغد : الناشر: عبد رجا سرحان حركة القوميين العرب المؤلف. 4
 .تحرير الفلسطينية.(.م8442

، 54على احمد فياض، مكانة حق العودة فى الفكر السياسى الفلسطينى،دراسات استراتيجية العدد. 7
 .والبحوث االستراتيجية مركز االمارات للدراسات

 .عزت دراغمة، الفلسطينيون والطريق الى فلسطين، الجزء األول. 2
 -م4947اهيم صالح تايه القضية الفلسطينية في فكر حزب البعث العربي االشتراكيفرسان إبر . 9

 ,م8444القدس  رسالة ماجستير جامعة
محمد سعيد حمدان واخرون، فلسطين والقضية الفلسطينية، منشورات جامعة القدس المفتوحة . 44

 .م8448
منظمة التحرير  -ز األبحاث ومساراتها مرك –منظمة التحرير الفلسطينية جذورها تأسيسها . 44

 .م4927الفلسطينية 
 .م4994، بيروت 4الموسوعة الفلسطينية، القسم الثانى الدراسات الخاصة فى ستة مجلدات ط. 48
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حركة القوميين العرب  -دراسة تطبيقية-صال ح عبد العاطى الحركة السياسية الفلسطينية . 48
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 حروف مصطلح النكبة الفلسطينية
 أصدر مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في سعير تحليال لحروف مصطلح النكبة الفلسطينية 

إدريس .يرى د ،من الجرح النازف والدامي في الذاكرة الفلسطينية ستون عاما وأربعة تحت شعار
 :النكبة جاءت على النحو التاليجرادات أن حروف 

 .ألف فلسطيني 754نفي وتشتيت وتشريد  :ن
من % 74كارثة وكرب حل بالشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية باالستيالء على  :ك

 .أراضي فلسطين
ا رغون وشتيرن -بالء أصاب الشعب الفلسطيني من قتل ومجازر ارتكبتها العصابات الصهيونية :ب

 .اناة وحرس المستوطناتوالهاج
 .قرية فلسطينية وطمس معالمها وتحويل مراكز المدن العربية إلى مدن إسرائيلية 544هدم  :هـ
كان الرد على اإلستراتيجية الصهيونية بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، من خالل تحويل * 

 :أحرف النكبة على النحو التالي
له لعودة الالجئين من الشتات ألن حق العودة حق مقدس ال نضال الشعب الفلسطيني بكافة أشكا: ن

 .يمكن التنازل عنه
 .كفاح الشعب ضد االحتالل إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف :ك
 .بطولة وتضحيات لبناء المؤسسات والبنية التحتية للدولة الفلسطينية :ب
 .اجل رفعة الوطن وعزة الشعبهوية لهذا الشعب الذي يناضل من  :هـ

أن أول مؤرخ عربي استخدم "إدريس جرادات مدير مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي .أشار د
 .مصطلح النكبة في كتاباته هو المؤرخ اللبناني قسطنطين ازريق والتي تعني المصيبة

 :جرادات.وعن اإلجراءات العملية التي يعكف المركز على إتباعها أشار د
 التوعية حول النكبة الفلسطينية التي أصابت العمق الفلسطيني من خالل كتابة قصة قصيرة،* 

 .كاريكاتير مسرحية، قصيدة شعرية، لوحة فنية، مقالة، خاطرة،
 .إجراء مقابالت مع المعمرين وكبار السن لتوثيق تجربتهم ومعاناتهم بالصوت والصورة والكلمة* 
 .والحجج لدى كبار السن وتوثيقها وأرشفتها لالطالع عليهاجمع الوثائق والمستندات * 
 .تنظيم زيارات ورحالت إلى القرى العربية المدمرة والقائمة إلنعا  الذاكرة الظروف* 
 .جمع صور لألماكن المدمرة والقرى العربية القائمة واطالع طلبة المدارس عليها* 
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 .م4942ي المنطقة المحتلة عام تبادل الزيارات مع المؤرخين والباحثين العرب ف* 
رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية لما ترتب على النكبة من صدمات عاشها الشعب *

 .-األذى النفسي واألزمة والصدمة عبر األجيال -الفلسطيني عبر األجيال
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 وتحـــدياتو اقــــع .. الالجئـون الفلسطينيـون في قطــاع غزة 
 ( م8444الالجئين في قطاع غزة لعام  حياة سة تحليلية لواقع وظروفادر ) 

  عـــالء محمد أبو ديـــة زقـــوت. أ 
 : ةــــــوع الدراســـــف موضــــــتعري

سنحاول من خالل هذه  الدراسة ، مسايرة  اتجاهات التغيير في أوضاع الالجئين الفلسطينيين        
 اً هام اكونهم يمثلون جزءً   8448مرورا بالحرب اإلسرائيلية على غزة  حتى يناير  ، غزةفي قطاع 

و تعتمد هذه الدراسة على آخر ،  من الشعب الفلسطيني وشهدوا مأساته نتيجة طردهم من وطنهم
داخل وخارج  -والخاصة بأوضاع الالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة -م 8444حصائيات لعام اإل

من حيث النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية ، لتوضيح مراحل التطور المخيمات 
واالنحسار، والعوامل المؤثرة على أوضاعهم ، باإلضافة إلى دور المؤسسات الدولية والوطنية في 
تنمية وتحسين أوضاعهم مع إلقاء الضوء على أوضاعهم داخل المخيمات المتداعية لإلفصاح عن 

 .وخاصة بعد الحرب والحصار والذي ال زال مستمر أثرا وواقعاً  واقعهم
 :ة ـــــالدراس أهمية

ا نتباه لواقع الالجئين والتعبير عن معاناتهم سواء محليً االقد تسهم هذه الدراسة وغيرها في لفت        
منذ عام  ا و في إبقاء قضية الالجئين في حيز الضوء حتى ال تنسى ألن معاناة الالجئينأو دوليً 
 .ال تزال مستمرة 4942

الالجئين في قطاع غزة في ظل الحصار و عظم  ةمعانا تسليط الضوء علي قد تسهم الدراسة في  -
 .سواء من المجتمع الدولي أو العربي أوضاعهمبغية إيجاد الحلول المناسبة لتحسين  ،المشكلة

 :ةــــول من الدراســالمأم –
على الالجئ  أن تكشف الدراسة عن الظروف والعوامل التي تركت آثاراً  من المتوقع        

الفلسطيني سيما في قطاع غزة متمثلة في ا ثار المتراكمة للحرب الصهيونية على غزة وكذلك 
 ... .االنقسام الفلسطيني وأضراره النفسية واالجتماعية وسنوات الحصار  وغيرها 

 :ة ــــمنهج الدراس
الباحث علي المنهج التحليلي ليتمكن من تفسير و تحليل األسباب والنتائج اإلحصائية اعتمد         

والمعطيات لفترة الدراسة والمعتمدة على نتائج المسوح الميدانية، باإلضافة إلى النتائج األولية للتعداد 
بشأن الوضع  باإلضافة إلى االعتماد على التقارير السنوية لوكالة الغوث الدولية ،السكاني العام 

هذا باإلضافة للمنهج المقارن  الصحي والتعليمي واالقتصادي وما يتصل بمجال الخدمات المتنوعة
قع الالجئين ما قبل الحصار وما وصل إليه حالهم حتي مطلع عام التقييم واقع الالجئين بين و 

                                                 
 -  ماجستير في شئون وأوضاع  الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة -كاتب و باحث فلسطيني من قطاع غزة. 
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 اً هام اكونهم يمثلون جزءً   8448مرورا بالحرب اإلسرائيلية على غزة  حتى يناير  ، غزةفي قطاع 

و تعتمد هذه الدراسة على آخر ،  من الشعب الفلسطيني وشهدوا مأساته نتيجة طردهم من وطنهم
داخل وخارج  -والخاصة بأوضاع الالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة -م 8444حصائيات لعام اإل

من حيث النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية ، لتوضيح مراحل التطور المخيمات 
واالنحسار، والعوامل المؤثرة على أوضاعهم ، باإلضافة إلى دور المؤسسات الدولية والوطنية في 
تنمية وتحسين أوضاعهم مع إلقاء الضوء على أوضاعهم داخل المخيمات المتداعية لإلفصاح عن 

 .وخاصة بعد الحرب والحصار والذي ال زال مستمر أثرا وواقعاً  واقعهم
 :ة ـــــالدراس أهمية

ا نتباه لواقع الالجئين والتعبير عن معاناتهم سواء محليً االقد تسهم هذه الدراسة وغيرها في لفت        
منذ عام  ا و في إبقاء قضية الالجئين في حيز الضوء حتى ال تنسى ألن معاناة الالجئينأو دوليً 
 .ال تزال مستمرة 4942

الالجئين في قطاع غزة في ظل الحصار و عظم  ةمعانا تسليط الضوء علي قد تسهم الدراسة في  -
 .سواء من المجتمع الدولي أو العربي أوضاعهمبغية إيجاد الحلول المناسبة لتحسين  ،المشكلة

 :ةــــول من الدراســالمأم –
على الالجئ  أن تكشف الدراسة عن الظروف والعوامل التي تركت آثاراً  من المتوقع        

الفلسطيني سيما في قطاع غزة متمثلة في ا ثار المتراكمة للحرب الصهيونية على غزة وكذلك 
 ... .االنقسام الفلسطيني وأضراره النفسية واالجتماعية وسنوات الحصار  وغيرها 

 :ة ــــمنهج الدراس
الباحث علي المنهج التحليلي ليتمكن من تفسير و تحليل األسباب والنتائج اإلحصائية اعتمد         

والمعطيات لفترة الدراسة والمعتمدة على نتائج المسوح الميدانية، باإلضافة إلى النتائج األولية للتعداد 
بشأن الوضع  باإلضافة إلى االعتماد على التقارير السنوية لوكالة الغوث الدولية ،السكاني العام 

هذا باإلضافة للمنهج المقارن  الصحي والتعليمي واالقتصادي وما يتصل بمجال الخدمات المتنوعة
قع الالجئين ما قبل الحصار وما وصل إليه حالهم حتي مطلع عام التقييم واقع الالجئين بين و 

                                                 
 -  ماجستير في شئون وأوضاع  الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة -كاتب و باحث فلسطيني من قطاع غزة. 
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وذلك لعرض موضوع  إلعداد الدراسة ، ناء عن المنهج التأصيلي التاريخيغوال يمكن االست،  م8448
 .الدراسة حسب أحداثه المثبتة ضمن التسلسل الزمني والتاريخي 

 محـــاور الدراســـــة -
 (السكاني والسكني ) االجتماعي الواقـع الديمجرافي : المحور : اوالا 

ويشمل هذا المحور توصيف لمخيمات قطاع غزة وأعداد الالجئين داخل وخارج المخيمات مع         
، والنمو  آخر مستجدات الواقع السكني والسكاني ومشاريع اإلسكان ، والكثافة السكانية توضيح

   .السكاني 
 :االقتصادي والمعيشي : ور ــالمح: ثانيـــــا ا 
من قبل  المسبوقة ويمثل هذا المحور أهم المحاور ألنه يشكل سلسلة القيود اقتصادية غير      

مما كان له اكبر األثر علي زيادة  ، المطبق علي قطاع غزة االحتالل وذلك خالل فرض الحصار
 –التجاري – الصناعي واالنهيارات لكل مقومات االقتصاد الفلسطيني الضيق المعيشي واالقتصادي 

ومن حيث معدالت الفقر  الزراعي ، وا ثار المتراكمة علي المستوي المعيشي لالجئ الفلسطيني 
 .والبطالة 

 ةــالصحي والصحـة العامـ: ورالمح: ثالثــــاا 
يضاحهذا المحور  يتطرق       : الظروف الصحية لالجئين من عدة  ركائز وهي  لبحث وا 

، وعدد الشهداء والمرضي وباإلضافة  ونوهي بمثابة مجمل ما تأثر به الالجئ:  الصحـة العامـة -4
ثر الحصار علي طبيعة الرعاية الصحية المقدمة لالجئين أفي قطاع غزة  إلي األمراض األكثر انتشاراً 

 . أو الخاصةأو الحكومية  ااألونرو سواء من 
ويهتم هذا المحور بطبيعة الواقع البيئي المحيط بحياة الالجئين وخاصة في :  الصحة البيئية -2

وات الحصار ا بسنالمخيمات واستعراض ألهم المخاطر البيئية المترتبة عن الحرب األخيرة ومرورً 
 .في القطاع المخاطر التي ال تزال تهدد حياة ومعيشة الالجئين وانتهاء ب

ويهتم هذا المحور أيضا بالصحة الغذائية ، مع اإلشارة إلي مصادر توفير :  الصحـة الغذائيـة -8
 .األمن الغذائي باإلضافة إلي الموضوع األهم وهو  "فاقناأل "الغذاء وأهمها

النفسية لالجئين علي جميع  الصحة ويمثل هذا المحور التأثيرات العميقة على:  النفسيـةالصحـة  -4
وبالتحديد الشريحة األكثر تأثرًا  من مجريات األحداث والواقع المعيشي وهم األطفال ، مع المستويات 

  .اإلشارة إلي الواقع النفسي العام 
 ميـــور التعليــالمح: رابعـــــاا 

الغوثية والحكومية واألهلية  -الجهات المشرفة علي تعليم الالجئين :  التعليمية لمؤسساتا -ا
 .والشعب  آخر اإلحصائيات الخاصة بعدد المؤسسات وعدد الطالب واستعراض
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المؤثرة  العوامل واألسباب ويمثل الوقوف علي أهم  : العوامل المؤثـرة على تطور تعليم الالجئيـن -8
 .الناحية الكمية والنوعية والمهنية  علي تطوير التعليم من

وسوف تشتمل الدراسة علي أهم النتائج والتوصيات التي ستتوصل لها :  اتـــــج والتوصيــــم النتائـــــأه
 إليالدراسة للوقوف علي األسباب والمؤثرات وعوامل اإلخفاق واالرتقاء بواقع الالجئين باإلضافة 

 . واقعهم سلبًا فيالجهات المتسببة 
 

 الباحث 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :ة ـــــــة الدراســــمقدمـــ
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المؤثرة  العوامل واألسباب ويمثل الوقوف علي أهم  : العوامل المؤثـرة على تطور تعليم الالجئيـن -8
 .الناحية الكمية والنوعية والمهنية  علي تطوير التعليم من

وسوف تشتمل الدراسة علي أهم النتائج والتوصيات التي ستتوصل لها :  اتـــــج والتوصيــــم النتائـــــأه
 إليالدراسة للوقوف علي األسباب والمؤثرات وعوامل اإلخفاق واالرتقاء بواقع الالجئين باإلضافة 
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 الباحث 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :ة ـــــــة الدراســــمقدمـــ
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عند الحديث عن سكان قطاع غزة يفترض أن نشير أن األغلبية العظمي من السكان هم من          
 ة، خير وهذا ما يدفعنا للقول أن أمر استمرار الحصار والحرب األ ،السكان يالالجئين ألنهم يشكلون ثلث

ن هذه الممارسات تضاف إلي سلسلة الجرائم الموجهة ضد الالجئين أضد الالجئين و  ههو موج
الظروف التي مرت  قطاع غزة في الوقت الذي يواجهون فيه أصعبلهم ئوقضيتهم في موقع لجو 

 .واإلغالق والقتل والتشريد والتجويع عليهم وعلى القضية الفلسطينية برمتها، من حيث الحصار
ح أن واقع الالجئين يسير ضمن منحدر منظم ومدروس من قبل المخططين له فمن الواض       

والراعين لهذا االنحدار حتى وصل الالجئ إلي واقع مزري بمعني الكلمة بحيث أنه لم ينل حق العودة 
 . ةكبر درجة ممكنأوال حتى الحماية وقلصت اإلغاثة إلي 

 الكوارث الكثيرة التي ألمت بالالجئين الفلسطينيين،الذي ينذر بكارثة محققة تضاف إلى  األمر    
وهذا مما يدفعنا دوما كباحثين لطرق هذا الموضوع وبقوة حتى تبقي قضية الالجئين في حيز الضوء 
وحتى ال تنسي قضيتهم وظروف معيشتهم القاسية بين طيات األحداث واألخبار المتزاحمة والمتراكمة 

سطينية فمن المفترض أن تبقي قضيتهم عنوان سابق لكل العناوين ن قضيتهم تمثل لب القضية الفلأل
 .حتى ينالوا حق العودة بمذن اهلل

فما شهده الالجئ الفلسطيني في قطاع غزة منذ أن هجر من وطنه وأرضه قبل أربعة وستين      
ة لمجرد عاما للنكبة ال يمكن بأي حال من األحوال أن يدون بمئات الدراسات ، الن معاناته مستديم

 .بقائه وصموده في الجزء المتبقي له من الوطن
وال يمل وال يكل االحتالل من جهد في محاولة اقتالعه لدفعه خارج الوطن لإلبقاء علي يهودية      

الدولة واستحالل كامل األرض الفلسطينية ، ودفع الالجئين للهجرة للبحث عن األمن أو سبل الرزق 
كبقية شعوب األرض ، فمارس االحتالل خالل تاريخ مستمر جميع  أو الحياة ضمن ظروف طبيعية

 قالوسائل من قتل وتدمير وحرب استهدفت الشجر والحجر والبشر ، مع استمرار للحصار والتضيي
 فكل ؟؟أصبح الجميع في قطاع غزة يتساءلون إلي متى سوف يستمر هذا الحصارالمعيشي حتي 

نا نحتاج لسنوات عديدة للنهوض مره أخرى و معالجة تداعيات باالنهيار وأصبح  مناحي الحياة مهددة
، كل ذلك تواكب مع ظروف عربية ومحلية زادت النفسيةالصحية و الحصار االقتصادية واالجتماعية و 

من تفاقم الواقع سوًء ، فاالنشغال العربي بالقضايا الداخلية وحالة االنقسام الفلسطيني ، وغياب 
تنموية والداعمة ، خلفت بالمجمل آثار في غاية الصعوبة علي واقع ومستقبل المشاريع االعمارية و ال

الالجئ الفلسطيني في قطاع غزة ، فترتب عليها ازدياد مستوي الفقر والبطالة واتسعت شريحة أسر 
الفقر المدقع، فبدت عجلة التاريخ تعود بهم للخلف لتدفعهم للهرولة وراء المساعدات اإلنسانية الغوثية 

 .بح كل همهم كيفية توفير قوت أطفالهم ويومهم ، دون أدني تفكير بالمستقبل وأص
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قع الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة من خالل عدة محاور رئيسية تمثل اويمكن تقييم و       
مقياس لظروف معيشتهم وفي ضوء طبيعة الخدمات المقدمة لهم ومدي كفايتها قياسا باحتياجاتهم 

 .المعيشية والتطورات المرتبطة بواقعهم 
 

 الواقـــــــع: أوال 
 (السكاني والسكني ) اعي و الديمجرافي ــاالجتم

تعتبر األوضاع االجتماعية واالقتصادية من المؤشرات التي يمكن من خاللها التعرف على         
تطور المجتمعات ورقيها، وذلك من خالل توفير أفضل الخدمات للمواطنين، والتي ربما تكون في 

ألمر ولكن ا. كثير من األحيان مدعاة للتباهي والنجاح لبعض القيادات الحاكمة في معظم البلدان
مختلف بالنسبة لواقع الفلسطيني بقطاع غزة، بحيث إرتبط النجاح والتباهي للقيادات اإلسرائيلية 

الفلسطينية ،مع االستبقاء ألدنى مستويات  ةواالجتماعي االقتصاديةالحاكمة، بمدى تدميرها للقطاعات 
 . الحياة المعيشية

الحتالل و حتي بعد االنسحاب من قطاع لذلك كانت لتلك السياسات المتراكمة خالل سنوات ا     
غزة ، األثر المباشر على إيجاد تغيرات ديمجرافية واقتصادية وسياسية شكلت في مجملها الخصائص 

والذين توزعوا في جميع أنحاء القطاع، فمنهم العامة للسكان في قطاع غزة، وخاصة الالجئين منهم 
اإلسكان في مشاريع عي  في المدن والقرى و تأخرى من أقام داخل المخيمات الثمانية، وهناك أعداد 

التي أنشئت منِ قبل االحتالل، ومنهم من التحق بالسكن بالمشاريع اإلسكانية التي أنشئت في عهد 
 ودولي السلطة الوطنية الفلسطينية والتي بادرت  بمنشاء العديد من مشاريع اإلسكان بدعم وتبرع عربي

 .لحل مشكلة الضائقة السكنية والتي يعاني منها مجمل سكان القطاع 
مليون  4,5فقطاع غزة، هو شريط بري ضيق على شاطئ البحر المتوسط، يحتضن أكثر من        
كيلومتر مربع فقط وهي تعتبر واحدة من أكثر  844وتغطي غزة مساحة من األرض تبلغ . شخص

 .المبالسكان في الع األماكن اكتظاظاً 
 الواقع السكاني لالجئين : اوالا 

أي ثالثة  1,217,519ما تعداده   م8448بلغ تعداد الالجئين في القطاع حتي كانون أول        
علي نسبة زيادة سكانية بين أوساط أوهي % 8,4أرباع سكان القطاع ، وبلغت معدل الزيادة السنوية 

إجمالي عدد الالجئين من %    23.7القطاع وبذلك يشكل الجئين، الالجئين في مواقع شتاتهم 
الجئ الزالوا قاطنين في المخيمات  526,891علما أن ،  8448بمواقع الشتات حتي بداية عام 

و تعتبر أوضاع سكان (  7) من إجمالي الجئي القطاع % 48ا نسبته الثمانية و يشكلون م

                                                 
 ،غزة  األونروا رئاسة اإلعالم، ، مكتب2102  -إحصائيات وأرقام خاصة بالالجئين الفلسطينيين حتى تاريخ يناير  - 7
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قع الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة من خالل عدة محاور رئيسية تمثل اويمكن تقييم و       
مقياس لظروف معيشتهم وفي ضوء طبيعة الخدمات المقدمة لهم ومدي كفايتها قياسا باحتياجاتهم 

 .المعيشية والتطورات المرتبطة بواقعهم 
 

 الواقـــــــع: أوال 
 (السكاني والسكني ) اعي و الديمجرافي ــاالجتم

تعتبر األوضاع االجتماعية واالقتصادية من المؤشرات التي يمكن من خاللها التعرف على         
تطور المجتمعات ورقيها، وذلك من خالل توفير أفضل الخدمات للمواطنين، والتي ربما تكون في 

ألمر ولكن ا. كثير من األحيان مدعاة للتباهي والنجاح لبعض القيادات الحاكمة في معظم البلدان
مختلف بالنسبة لواقع الفلسطيني بقطاع غزة، بحيث إرتبط النجاح والتباهي للقيادات اإلسرائيلية 

الفلسطينية ،مع االستبقاء ألدنى مستويات  ةواالجتماعي االقتصاديةالحاكمة، بمدى تدميرها للقطاعات 
 . الحياة المعيشية

الحتالل و حتي بعد االنسحاب من قطاع لذلك كانت لتلك السياسات المتراكمة خالل سنوات ا     
غزة ، األثر المباشر على إيجاد تغيرات ديمجرافية واقتصادية وسياسية شكلت في مجملها الخصائص 

والذين توزعوا في جميع أنحاء القطاع، فمنهم العامة للسكان في قطاع غزة، وخاصة الالجئين منهم 
اإلسكان في مشاريع عي  في المدن والقرى و تأخرى من أقام داخل المخيمات الثمانية، وهناك أعداد 

التي أنشئت منِ قبل االحتالل، ومنهم من التحق بالسكن بالمشاريع اإلسكانية التي أنشئت في عهد 
 ودولي السلطة الوطنية الفلسطينية والتي بادرت  بمنشاء العديد من مشاريع اإلسكان بدعم وتبرع عربي

 .لحل مشكلة الضائقة السكنية والتي يعاني منها مجمل سكان القطاع 
مليون  4,5فقطاع غزة، هو شريط بري ضيق على شاطئ البحر المتوسط، يحتضن أكثر من        
كيلومتر مربع فقط وهي تعتبر واحدة من أكثر  844وتغطي غزة مساحة من األرض تبلغ . شخص

 .المبالسكان في الع األماكن اكتظاظاً 
 الواقع السكاني لالجئين : اوالا 
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 ،غزة  األونروا رئاسة اإلعالم، ، مكتب2102  -إحصائيات وأرقام خاصة بالالجئين الفلسطينيين حتى تاريخ يناير  - 7
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ُ ألن معظم هذه المخيمات المخيمات هي األسوأ حااًل بين فلسطيني الضفة والقطاع ربما  تأنشئ,
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داخل 
 المخيم

خارج 
 المخيم

مساحة المخيم  المجموع
 2100 بالدونم

نسبة الكثافة 
 داخل المخيمات

 74 4442 218,050 107,903 110,147 جباليا جباليا
 442 747 201,406 112,961 88,445 الشاطئ الرمال
 ___ ____ 156,179 156,179 - ---- الزيتون

 النصيرات
 67,638 النصيرات

36,988 139,334 
529 445 

 78 472 34,708 البريج

البلحدير   
 21,470 دير البلح

52,761 100,302 
488 448 

 47 542 26,071 المغازي
 489 544 207,949 135,372 72,577 خانيونس خانيونس

 77 4844 194,299 88,464 105,835 رفح رفح
 94 5274 1,217,519 690,628 526,891 1 المجموع

 : العديد من المحاور والمعطيات (  6) يمكن االستدالل من خالل الجدول رقم 
 : توصيــف المخيمات  –أ 
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، وبــذلك فهـو مكــتظ بالسـكان بدرجــة كبيــرة، . كيلــومتر مربـع 4,4يغطـي مســاحة مـن األرض تبلــغ فقـط 
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8-  Information is based on the UNRWA Registration Statistical Bulletin No. (04/2011) 
by Department of Relief & Social Services - UNRWA - HQ ( Amman ) 

 األردن، –عمان صالح الصوبانى،  أوضاع مخيمات قطاع غزة، مجلة صامد اإلقتصادى، دار الكرمل للنشر والتوزيع،  - 9
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وقد  ، كبر مخيم ويقع إلى الجنوب من غزة بالقرب من الحدود المصريةأوهو ثاني :  حـــمخيـم رف -
بالسكان  من أكثر المخيمات اكتظاظاً وفي ذلك الوقت كان المخيم واحدا ً ، 4949تأسس المخيم عام 

نين، انتقل ا الف من الالجئين من المخيم ومع مرور الس.من بين المخيمات الثمانية في قطاع غزة
إلى المشروع اإلسكاني القريب في تل السلطان، األمر الذي جعل المخيم ال يكاد يمكن تمييزه عن 

الجئ فروا من األعمال  44,444وكان المخيم في األصل مالذا لما مجموعه . المدينة المحاذية له
وتعد الكثافة السكانية العالية . الجئ105,835لحوالي   ، وهو اليوم مسكناً 4942العدائية لحرب عام 

 .مشكلة رئيسية حيث يعي  الالجئون في مساكن مكتظة في شوارع ضيقة للغاية
هم من حيث الكثافة السكانية ويعرف مخيم الشاطئ أيضا وهو المخيم الثالث واأل:  مخيـم الشاطئ -

لى الشمال من  ويقع المخيم على شاطئ البحر األبيض". ئالشاط"باسم  المتوسط في مدينة غزة وا 
الجئ من الذين فروا من  88,444وفي البداية، استضاف مخيم الشاطئ  .رصيف الميناء في غزة

 88,445ألكثر من  ا ً والمخيم اليوم يعد مسكن. اللد ويافا وبئر السبع والمناطق األخرى في فلسطين
متر مربع فقط وتمتاز الشوارع  كيلو 4,58الجئ يسكنون جميعهم في بقعة ال تزيد مساحتها عن 

واألزقة في المخيم بأنها ضيقة للغاية في أغلب األحيان، وتعتبر المنطقة من بين أكثر األماكن 
 ( . 10)  اكتظاظا بالسكان في العالم

البريج  –المغازي  –دير البلح ) وهي المتبقية والواقعة في وسط القطاع هي :  المخيمات الوسطي -
ويعتبر مخيم دير البلح  -فهي مخيمات صغيرة الحجم إلي حد ما من حيث المساحة ( النصيرات  –

ولكنها أيضا ذات كثافة عالية جدا وتعاني كبقية المخيمات من األزمة  -من اصغر مخيمات القطاع 
 .الجئ  449227وتحتوي المخيمات الوسطي في مجملها علي  ( 11)السكانية المتفاقمة 

 : لمخيمات خارج ا –ب 
قد بلغ   8444أن عدد الالجئين خارج المخيمات لعام (  4) يتضح من خالل الجدول رقم       

من مجمل % 54.2أي وهي أعلي بقليل من نسبة السكان الالجئين داخل المخيمات  690,628
م وتعتبر هذه الزيادة في النسبة  8444لعام % 58.8السكان الالجئين بالقطاع ، فيما بلغت النسبة 

مؤشر طبيعي للزيادة السكانية مع االرتباط المباشر بالضائقة السكنية بالمخيمات مما نتج عنها خروج 
بمشاريع اإلسكان أو األحياء  من الالجئين لاللتحاق إما8444و  8449ما بين األعوام  % 8.4

الالجئين خارج المخيمات ضمن منطقة بلدة  107,903المحيطة بالمخيمات ، ويالحظ أيضا أن  
 849444جباليا وشمال قطاع غزة وبيت الهيا ومشروع الشيخ زايد ، فيما توزعت أعداد أخري بلغت 

خ رضوان وهو احد األحياء في وسط وشرق قطاع غزة ضمن منطقة الرمال والزيتون وضمن حي الشي
                                                 

م ، دائرة 8444عالء أبودية زقوت ، ثالثة وستون عام للنكبة ، دراسة عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ،  - 10
 .824شئون الالجئين منظمة التحرير ، ص

 .824عالء أبو دية ، المرجع السابق  ، ص - 11
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السكنية التي أنشئت ضمن مشاريع اإلسكان ،أما في وسط قطاع غزة فقد بلغ عدد الالجئين خارج 
وقد توزعوا ما بين مشاريع اإلسكان الجديدة والنصيرات ودير البلح  ، فيما بلغ  29749المخيمات 

ضمن منطقة خانيونس ورفح الجئ وذلك  888284تعداد الالجئين القاطنين في جنوب قطاع غزة 
وضمن مشاريع اإلسكان التي أنشئت مؤخرًا من قبل السلطة الفلسطينية وضمن مشاريع اإلسكان 

 .العربية والدولية 
 : الكثافة السكانية  – ج

ازدادت الكثافة السكانية في كل مخيمات قطاع غزة بمقارنة سنة اإلنشاء لكل مخيم مع سنة         
ب المباشر والواضح لالرتفاع هو زيادة السكان فوق مساحة محددة جدًا م ، ولعل السب8444

ومخصصة لتلك المخيمات،  فهناك زيادة كبيرة في السكان وثبات في المساحة أدى إلى حدوث تلك 
 : حسب الشكل التالي الكثافة العالية 

 
 ( 12()   0)  شكل رقم 

 .قطاع غزة توضيح تدريجي لمستوي الكثافة السكانية في مخيمات 

 
       
والشكل ( 0)رقم  يمكن تقسيم الكثافة السكانية في مخيمات قطاع غزة وحسب بيانات الجدول     
 :إلي أربع درجات  ( 0)رقم 

                                                 
 ( . 4) إعداد الباحث ، بناء علي جدول رقم  - 12
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الدونم ، ويمثل هذا النوع من الكثافة /نسمة 444مخيمات تتراوح الكثافة السكانية فيها أكثر من  -4
وهي أكبر مخيمات القطاع من حيث الكثافة السكانية، (  البلح دير )مخيم واحد في قطاع غزة وهو  

 .م8444ويرجع السبب  في ذلك إلي تراجع ونقصان مساحته حتي عام 
الدونم ويمثل هذا النوع من الكثافة /نسمة 484 -445مخيمات تتراوح الكثافة السكانية فيها من  -8

 (.خان يونس –النصيرات  -الشاطئ  )كل من مخيمات 
الدونم ويمثل هذا النوع من الكثافة كل /نسمة  77-74خيمات تتراوح الكثافة السكانية فيها من م -8

 (.رفح  –البريج  –جباليا )من مخيمات 
الدونم ويمثل هذا النوع من الكثافة مخيم /نسمة 45مخيمات تتراوح الكثافة السكانية فيها اقل من  -4

وهو أقل المخيمات في قطاع غزة من حيث الكثافة السكانية ، وذلك بسبب ( المغازي ) واحد هو 
 زيادة مساحته وقلة عدد سكانه مقارنة بباقي مخيمات القطاع  

للدونم قياسًا بعدد / نسمة  94متوسط الكثافة لجميع المخيمات بلغت وبالمجمل يمكن اعتبار أن 
 . 8444الالجئين داخل المخيمات والمساحة الكلية القائمة عليها حتي منتصف عام 

في قطاع  الكثافة السكانية فقد أشارت معطيات مركز اإلحصاء الفلسطيني أنوضمن نفس السياق 
، وتعد هذه الكثافة غاية في الخطورة  كم/فرد  4,429لتصل  8444ذروتها مع نهاية عام  بلغت غزة

 (  13) ومنافية للظروف والمقاييس الدولية 
 

 ومشاريع اإلسكان الواقـع السـكني : ثانيا 
أو  ةم في أعقاب الهجرة ولم يجر عليها أي هيكل4942تلك المخيمات عام  تمنذ أن أنشأ       

تخطيط ديمجرافي وسكني ال من قبل وكالة الغوث وال علي المستوي الحكومي كي يتناسب مع ظروف 
الزيادة السكانية المتراكمة ومع محدودية المساحة لتلك المخيمات فنجد أن الالجئين يعانون ظروف 

أصبحت تشكل معيشتها القاسية ومساكنها المكتظة والمنافية للظروف والمقاييس الصحية المناسبة ف
وسكنية تفتقر لسبل المعيشة الصحية من حيث التهوية والمنافع العامة والشوارع الضيقة  ةكتلة بشري

ومياه المجارير التي تعم الشوارع وخاصة مع فصل الشتاء واألسواق المختلطة والملتصقة بالمساكن 
مخاطر حقيقة علي المستوي وانعدام أماكن اللعب لألطفال واألرصفة الضيقة والتي تشكل في مجملها 

 .الصحي والنفسي للسكان الالجئين 
ومما ال شك فيه أن الواقع السكني ظل يراوح مكانه مطابقًا للسنوات السابقة والتي أعقبت          

م وحتي 8442كانون األول ديسمبر 87الحرب األخيرة  والتي نفذها االحتالل اإلسرائيلي في الفترة 
مسكن مع تعثر  44,444والتي أدت إلي تدمير و إتالف ما يقرب من 8449كانون الثاني  47

                                                 
 8444طيني ، تقرير لعام مركز اإلحصاء الفلس - 13
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 . 8444الالجئين داخل المخيمات والمساحة الكلية القائمة عليها حتي منتصف عام 

في قطاع  الكثافة السكانية فقد أشارت معطيات مركز اإلحصاء الفلسطيني أنوضمن نفس السياق 
، وتعد هذه الكثافة غاية في الخطورة  كم/فرد  4,429لتصل  8444ذروتها مع نهاية عام  بلغت غزة

 (  13) ومنافية للظروف والمقاييس الدولية 
 

 ومشاريع اإلسكان الواقـع السـكني : ثانيا 
أو  ةم في أعقاب الهجرة ولم يجر عليها أي هيكل4942تلك المخيمات عام  تمنذ أن أنشأ       

تخطيط ديمجرافي وسكني ال من قبل وكالة الغوث وال علي المستوي الحكومي كي يتناسب مع ظروف 
الزيادة السكانية المتراكمة ومع محدودية المساحة لتلك المخيمات فنجد أن الالجئين يعانون ظروف 

أصبحت تشكل معيشتها القاسية ومساكنها المكتظة والمنافية للظروف والمقاييس الصحية المناسبة ف
وسكنية تفتقر لسبل المعيشة الصحية من حيث التهوية والمنافع العامة والشوارع الضيقة  ةكتلة بشري

ومياه المجارير التي تعم الشوارع وخاصة مع فصل الشتاء واألسواق المختلطة والملتصقة بالمساكن 
مخاطر حقيقة علي المستوي وانعدام أماكن اللعب لألطفال واألرصفة الضيقة والتي تشكل في مجملها 

 .الصحي والنفسي للسكان الالجئين 
ومما ال شك فيه أن الواقع السكني ظل يراوح مكانه مطابقًا للسنوات السابقة والتي أعقبت          

م وحتي 8442كانون األول ديسمبر 87الحرب األخيرة  والتي نفذها االحتالل اإلسرائيلي في الفترة 
مسكن مع تعثر  44,444والتي أدت إلي تدمير و إتالف ما يقرب من 8449كانون الثاني  47

                                                 
 8444طيني ، تقرير لعام مركز اإلحصاء الفلس - 13



152 
 

خطط االعمار بسبب الحصار المستمر والقيود المفروضة علي إدخال مواد البناء  إلصالح  البنية 
 إجراء تنتظر التي األخرى من المساكن ا الف عشرات إلى باإلضافة التحتية والمؤسسات ، هذا

 واالعتماد غير مستقرة أوضاع في العي  على المهجرة األسر من الفا  يجبر اإلصالحات ،  مما
  ( 14 ) اإلنسانية المعونات على

ونتيجة لهذا الدمار الذي أصاب مئات المنازل والوحدات السكنية والمنشيت العمرانية في الفترة        
المساكن والمباني التي معادة بناء وترميم ب، بدأت األونروا ( م 8444 –م 8444) ما بين أعوام 

هدمتها سلطات االحتالل في قطاع غزة ومخيماته في المواقع السكنية نفسها ولكن بشرط أن تكون 
غير معرضة لخطر التدمير أو التجريف مرة أخري من قبل جي  االحتالل اإلسرائيلي وبناًء على 

ال على المتضرر انتظ بوكالة الغوثالجهات المختصة  وشروط تقييم ار وحدة سكنية ضمن ، وا 
 .مشاريع إسكانية في مواقع أخري 

كما أن الهدف األساس والمحدد لمشاريع إعادة اإلسكان الطارئة التي نفذتها وكالة الغوث         
م 8444الدولية هو توفير سكن بديل ألسر الالجئين والمتضررين خاصة بعد انتفاضة األقصى عام 

 .م  8442لى مناطق عديدة من قطاع غزة بعد العام وبعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة ع
وقد وفرت سلطة األراضي الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية األراضي السكنية       

الالزمة لتلك المشاريع ، حيث أفادت التقارير الرسمية أن السلطة الفلسطينية وفرت ما مساحته 
ظمها تم تخصيصها في جنوب قطاع غزة  وذلك بهدف دونما من األراضي السكنية مع 8844.7

دونما لمشاريع  4844إقامة مشاريع إعادة إسكان لصالح المتضررين من قطاع غزة ، باإلضافة إلي 
كما هو (  15) ،إسكان أخري تتركز معظمها في أراضي المحررات في محافظتي رفح وخان يونس 

 . موضح بالشكل التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 48م األونروا مكتب اإلعالم القدس فلسطين ، ص 8444النداء الطارئ   - 14
إياد شناعة ، مشاريع إسكان الالجئين في قطاع غزة ،الجغرافية السياسية  ، جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين ، قطاع غزة  - 15

 . 8، ص

154 
 

 (  2) شكل رقم 
 مشاريع اإلسكان العامة التي تنفذها  األونروا في قطاع غزة

 ( 16( ) م 2100 –م 2111) للفترة من 
 

 
 في إسكانية مشاريع أربعة بمنشاء قامت الدولية الغوث وكالة أن ( 4)  يتضح من الشكل رقم       

محافظات  في المشاريع تلك وتقع م ،8444عام  االقصي انتفاضة اندالع بعد وذلك غزة محافظات
إقامة كل من مشروع إسكان الفخاري إلي الشرق من  تم خان يونس محافظة ورفح ففي خان يونس

المحافظة وكذلك مشروع إسكان خان يونس غرب حي األمل ، أما في محافظة رفح فتم إنشاء ما 
عودي ُيعرف بمشروع إسكان بدر في منطقة تل السلطان والمشروع الرابع والمعروف باإلسكان الس

 ( 17) والواقع في محافظة رفح إلي الشمال الغربية من إسكان بدر 
                                                 

العامة في قطاع غزة ومدي مالءمتها للواقع البيئي واالجتماعي واالقتصادي  المصدر عبد الكريم زقوت ، مشاريع اإلسكان - 16
 78، ص 8444،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية ا داب ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، ( دراسة في جغرافية العمران ) ، 
 .إياد شناعة ، مرجع سابق - 17
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ومن الجدير ذكره أن كل من المشروع السعودي بمحافظة ورفح ومشروع إسكان خان يونس      
المعرف بالحي اإلماراتي ، لم يتم استكمالهما بعد وذلك بسبب اإلغالق والحصار االقتصادي 

م ومنع دخول مواد البناء  8445اإلسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة منذ أواخر العام 
 ( 18 ) اتواإلنشاء

، علما دة اإلسكان التي تنفذها األونروامن الوحدات المقررة في مشاريع إعا% 88لم يتم تنفيذ سوي و 
م بالشروع في تنفيذ المراحل األولي من تلك المشاريع المتبقية بعد 8444أن األونروا بدأت بعد العام 

 ( 19) اريع األونروا بقطاع غزة أن سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمدخال مواد البناء لصالح مش
فردًا للغرفة  4.7قد بلغ فمتوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنية لأما بخصوص الكثافة 

أما فيما يتعلق بنسبة األسر التي تعي  في وحدات سكنية ذات  ، في مخيمات األراضي الفلسطينية
أسرة في % 48.8فة الواحدة فقد بلغت هذه النسبة  كثافة سكانية مزدحمة ثالثة أفراد أو أكثر للغر 

% 55.8أن  إلى م8444أيضًا بيانات مركز اإلحصاء الفلسطيني لعام وتشير  ، مخيمات قطاع غزة
 ( 20.)  8م484تسكن في مساكن مساحتها اقل من ،  من األسر في مخيمات قطاع غزة

ويمكن القول وبكل وضوح أن أزمة السكن في قطاع غزة أصبحت من أحد الهموم التي يعاني منها 
سكان القطاع وخاصة الالجئين ، وقد تفاقمت هذه األزمة خالل السنوات األخيرة بفعل الزيادة 
 السكانية والحرب األخيرة والتي تسببت بتدمير آالف المساكن ، ومما زاد من ثقل األزمة وصعوبة

م بحيث بلغت 8444 –م 8449حلها هو االرتفاع الحاد بأسعار األراضي والشقق السكنية من عام 
 .لثمن المتر الواحد مع محدودية الدخل وزيادة البطالة % 24- 44الزيادة من 

وتمثل هذه الزيادة باألسعار، عائق كبير أمام التوسع السكني األفقي وأصبح السبيل هو التوسع 
ل التوجه لشراء الشقق السكنية مما زاد من ارتفاع أسعارها أيضا لشدة الطلب عليها الراسي من خال

مع قلة أعداد المباني الناشئة بسبب الحصار وعدم دخول مواد بناء كافية لبناء مساكن جديدة ،ولم 
ة يكن االرتفاع في قيمة األراضي والبيوت السكنية نتيجة طبيعية  ومتوازية للنمو االقتصادي وزياد

ومالك  -مستوي الدخل إنما هو خلل ناشئ عن استحواذ األراضي من قبل شريحة تجار األراضي 
واحتكارها بغية استغالل ظروف الضائقة السكنية للحصول علي إرباح  -وتجار األنفاق والتهريب 

ضافة أكبر ، مع عدم إيجاد حلول وقوانين تنظم وتضبط الزيادة بأسعار األراضي والبيوت السكنية باإل
إلي غياب أي ضوابط تحكم نظم اإليجارات والتي أصبحت ضمن أعلي معدل لها وغير مسبوقة من 
قبل ، كل ذلك مما شكل أزمة سكنية حقيقية عاني منها مجمل سكان القطاع والسكان الالجئين في 

 المخيمات خاصة 
                                                 

18  - UNRWA-GAZA FIELD.2006     
 .إياد شناعة ، مرجع سابق - 19
 م8444مركز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،  - 20
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 الواقـــــــــع االقتصــــــــادي والمعيشي: ثانـيـاا 
 ع االقتصادي والمعيشي العامالواق: اوالا 

العام  اإلقتصادىمن خالل مجمل الواقع  اإلقتصادىيمكن التعرف علي وآقع الالجئين الفلسطينيين 
 األراضي للعام الخامس علي التوالي بحيث سجلت الحصار استمرار والذي عاني منه قطاع غزة مع

 النصف في بالمائة 10 بمقدار الفعلي اإلجماليالمحلي  الناتج في سنوياً  نمواً  المحتلة الفلسطينية
 ودعم المانحين الفلسطينية، السلطة في اإلصالحات عن باألساس نتج وهو ما ، 2011 لسنة األول

 مما أبطأ النمو كان المعطيات، هذه الرغم من وعلى .غزة في األنفاق اقتصاد وتنامي العام، لإلنفاق
 .العام  القطاع مثل التجارية، غير القطاعات في ينحصر وال يزال السابقة السنوات في كان

 االعتماد يبرز غير التجارية القطاعات على واعتماده  مستدامًا، النمو هذا اعتبار يمكن بالنتيجة ال
 القطاع أما 2011  سنة في متوقع هو مما كانت أقل والتي المانحين، من المعونات على الشديد
 ووفقا ( 21).واألسواق الموارد إلى الوصول من تحد التي اإلسرائيلية بالقيودمخنوقًا  فيبقى الخاص
 هذه ترفع أن بعد إال للقطاع الخاص إحياءً  المحتلة الفلسطينية األراضي ترى فلن الدولي، للبنك
 المساعدات على االعتماد سيقلل مما الضريبية القاعدة نمو في يحدث أن يمكن فقط وحينها القيود،

لى، الخارجية   عند بالغ للضرر بشكل معرضتين وغزة الغربية الضفة ستظل ذلك، يحين أن وا 
ويرجع ذلك للقيود االقتصادية المفروضة علي السلطة الفلسطينية ( 22)المساعدات  تدفق انخفاض

م والخسائر االقتصادية  الناجمة عن 8447عامة وعلي قطاع غزة بشكل خاص والذي بدأ منذ عام 
ن العسكري الهمجي األخير ضد قطاع غزة والتي بلغت حسب تقديرات الجهاز المركزي العدوا

المنشيت االقتصادية التي تضررت نتيجة العدوان  وبلغ عدد مليار دوالر  4.9لإلحصاء الفلسطيني 
المجلس ألتنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في شهر فبراير  وبناء على التقرير األولي الصادر من

منشأه اقتصاديه حيث بلغ عدد المنشيت التي تضررت بشكل  744بأكثر من  م8449 من العام
منشأه موزعة على مختلف القطاعات  842تضررت بشكل كلي  منشأه والمنشات التي 488جزئي 

 (   23) االقتصادية 
 منها، جداً  محدود عدد باستثناء محظوراً  الخام المواد أصناف من العديد يزال  إستيراد ال فيما      
)  شحنة ٩٧٥ سوى غزة قطاع إلى يدخل لم ، ٨٠٠٢ نوفمبر/الثاني تشرين ففي .نطاق أضيق وفي
 كان مما أقل أي شاحنة، ٨٧٠٠ إلى ٨٠٠٥ سنة من العشرة األولى األشهر خالل انخفض كما ( 24

                                                 
21  -  Palestinian State-Building: An achievement at risk” (UNSCO report to the AHLC, 
02“September 2100 . 

 .المرجع السابق - 22
 .9/7/8449الصادرة بتاريخ  –النشرة اإلحصائية االقتصادية –الجهاز المركزي لإلحصاء  - 23
 .٨٠٠٢ نوفمبر/الثاني تشرين ،١٣ العدد( ةنشر  و ، غزة معابر قطاع بيانات قاعدة اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب - 24
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 منها، جداً  محدود عدد باستثناء محظوراً  الخام المواد أصناف من العديد يزال  إستيراد ال فيما      
)  شحنة ٩٧٥ سوى غزة قطاع إلى يدخل لم ، ٨٠٠٢ نوفمبر/الثاني تشرين ففي .نطاق أضيق وفي
 كان مما أقل أي شاحنة، ٨٧٠٠ إلى ٨٠٠٥ سنة من العشرة األولى األشهر خالل انخفض كما ( 24

                                                 
21  -  Palestinian State-Building: An achievement at risk” (UNSCO report to the AHLC, 
02“September 2100 . 

 .المرجع السابق - 22
 .9/7/8449الصادرة بتاريخ  –النشرة اإلحصائية االقتصادية –الجهاز المركزي لإلحصاء  - 23
 .٨٠٠٢ نوفمبر/الثاني تشرين ،١٣ العدد( ةنشر  و ، غزة معابر قطاع بيانات قاعدة اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب - 24
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 يبلغ الفترة تلك في غزة إلى الداخلة الحموالت عدد كان إذ بخمس مرات، للحصار السابقة األشهر في
 المواد الالزمة دخول منع روتيني بشكل يجري كما في الشهر، شاحنة ٣٨١٠٠ المتوسط في

 الحيوية البرامج وتعليق تنفيذ تأخير يسبب مما والتنموية، اإلنسانية للتدخالت
وفي نفس السياق ونتيجة طبيعية للحصار المستمر علي قطاع غزة للعام الخامس علي التوالي فال 

من مصانع قطاع غزة مغلقة أو تعمل بنصف طاقتها أو اقل بسبب انعدام المواد % 28ما نسبته تزال 
ما يقارب أي من المنشيت الصناعية % 95إغالق  إلي أديمما ( 25 )الخام والقدرة علي التصدير 

منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية ال  8944مصنع من مجموع  8744من 
و  4999إغالق منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام  باإلضافة إلي %.  84عن  تزيد

 ( 26) عامل  8544مصنعا وكانت تشغل ما يزيد عن  45تضم المنطقة الصناعية 
 الواردات دخول القيود علي كل ذلك يأتي ضمن سياسة الحصار المفروضة علي قطاع غزة وأبرزها 

غزة  في والصناعي التجاري  القطاع لبقاء تلزم التي األساسية والمواد والمعدات السلع يشمل بما بشدة،
 اإلغالق أعقاب ،ففي الحيوية وتقديم الخدمات األساسية العامة التحتية البنية وصيانة الحياة قيد على

بو سالم واالستبدال عنه بمعبر كرم أ -لغزة  الرئيسي التجاري المعبر - كارني معبر على المفروض
حاد ويوضح  بشكل غزة إلى البضائع الواردة  شحن حموالت انخفاض متوسط عدد مما أدي إلي

م ما 8447بالمقارنة بشهر يونيو لعام  8444الجدول التالي حجم الواردات للشهور األخيرة من عام 
 . قبل الحصار 

 ( 2) جدول رقم 
 بعددها مقارنة 2100لعام  األخيرة الشهور خالل القطاع إلى الواردة البضائع شاحنات عدد يوضح

 ( 27)2007في يونيو الحصار فرض قبل

 
 البيان

قبل   
الحصار  

يونيو 
2111 

 يونيو 
8444 

 يوليو 
8444 

 أغسطس
 8444 

سبتمبر 
8444 

 أكتوبر 
8444 

 نوفمبر
 8444 

 155 110 138 145 143 147 570 اليومي الشاحنات معدل
 مقارنة اليوم المعدل نسبة

 2007 قبل  اليومي بالمعدل
444% 
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%25.0
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%25.4
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%24.2
1 

%19.2
9 

%27.1 

 415 460 432 425 427 423 00 اليومية الواردات في العجز
                                                 

 8444االتحاد العام للصناعات الفلسطينية ،  - 25
 .، غزة  8449ير عن تداعيات  حصار قطاع غزة ، ماهر الطباع ، تقر   - 26
، نقاًل  2011/11/1 - 2011/11/30غزة قطاع في المعابر حالة: اإلنسان ، تقرير حول  لحقوق الفلسطيني المركز - 27
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 الواردات في العجز نسبة
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 عن كبير بشكل انخفض الواردات الشهري إجمالي، أن  يتضح من خالل الجدول السابق        
 لقطاع وحيد تجاري سالم كمعبر أبو معبر كرم تشغيل أنوهذا ما يؤكد  2007  سنة قبل ما مستويات
 تلك تدحضكما  ،تجارية معابر أربعة من تورد التي كانت القطاع سكان احتياجات بكافة يفي غزة لن
 بمضاعفة والسماح الحصار، تخفيف إجراءات بشأن المزاعم التي تدعيها سلطات االحتالل البيانات

 وال متدنية الفعلية القطاع واردات نسبة زالت ما غزة حيث قطاع إلى بمرورها المسموح الشاحنات عدد
السكان االستهالكية ، بحيث تراوحت نسبة العجز في الواردات اليومية من   احتياجات أدنى تلبي

 .عما كانت عليه ما قبل الحصار % 24 – 78.9
ويتضح من الجدول أيضا أن هناك سياسة حصار ثابتة اإلحكام ويمكن االستدالل عليها من خالل 

السكان في قطاع غزة  ياجاتالحتضمن الحد األدنى  8444األخيرة لعام  للشهورثبات حجم الواردات 
  الدولية بالمشاريع المتاحة البناء مواد وخاصة مواد البناء الضرورية إلعادة االعمار فيما تنحصر

 هذه على ويتم الحصول ، المناطق في الحكومية لألنشطة اإلسرائيلي المنسق عليها التي يوافق
 إلى مباشرة اللوازم نقل يتم ثم تستهلك الكثير من الوقت  عملية خالل من المشروع بدء قبل الموافقة

الخاص، وهذا مما يشكل إعاقة كبيرة لدخول المساعدات المقدمة  للقطاع وال تتاح المحددة المشاريع
، وعرقلة القيام بأي مشاريع بنيوية أو أساسية أو إنسانية لالجئين الفلسطينيين في لالجئين في القطاع

 ( 28)    قطاع غزة
 االحتالل سلطات زالت ما ، و مشددة قيود منأيضًا   تعاني بالصادرات فهي ال تزال يتعلق وفيما

 إلى غزة قطاع في المصنعة المنتجات أنواع تصدير كافة على شامالً  حظراً  تفرض اإلسرائيلي
 التجارية المعابر إغالق تشديد منذ وذلك الغربية وفلسطين المحتلة ، الضفة إلى في ذلك بما الخارج،
وتشير المعطيات الواردة عن الجهاز المركزي لإلحصاء ،   ، 2007 يونيو / حزيران في غزة لقطاع

وذلك بسبب ( 29)فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلي العالم الخارجي% 45.8فقد تم تصدير 
لمنتجات المصدرة القيود المفروضة علي المعابر والحدود هذا باإلضافة للقيود المشددة علي نوعية ا

 الصادرات حظر استمرار وأدى ، األرضي والتوت الزهور من جداً  محدودة كمياتبحث سمح فقط ب
 تسويق في تعتمد كانت التي تلك االقتصادية خصوصاً  القطاعات معظمب ضربت فادحة خسائر إلى

                                                 
 -  4.5بالمقارنة مع ) على منصات نقالة(مليون دوالر أمريكي إلدخال السلع إلى غزة  7.4، دفعت األونروا  8444في سنة 

 .بواسطة الحاويات ، دائرة المشتريات ، األونروا غزة (مليون دوالر أمريكي قبل الحصار 
 . 2011 أكتوبر/األول تشرين 19 - 25 يين،المدن حماية عن األسبوعي التقرير اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب - 28
 .م8444مركز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،  - 29



157 
 

 الواردات في العجز نسبة
 0% اليومية

%74.2
2 

%74.9
2 

%74.5
6 

%75.7
9 

%80.7
1 %72.9 

        
 عن كبير بشكل انخفض الواردات الشهري إجمالي، أن  يتضح من خالل الجدول السابق        
 لقطاع وحيد تجاري سالم كمعبر أبو معبر كرم تشغيل أنوهذا ما يؤكد  2007  سنة قبل ما مستويات
 تلك تدحضكما  ،تجارية معابر أربعة من تورد التي كانت القطاع سكان احتياجات بكافة يفي غزة لن
 بمضاعفة والسماح الحصار، تخفيف إجراءات بشأن المزاعم التي تدعيها سلطات االحتالل البيانات

 وال متدنية الفعلية القطاع واردات نسبة زالت ما غزة حيث قطاع إلى بمرورها المسموح الشاحنات عدد
السكان االستهالكية ، بحيث تراوحت نسبة العجز في الواردات اليومية من   احتياجات أدنى تلبي

 .عما كانت عليه ما قبل الحصار % 24 – 78.9
ويتضح من الجدول أيضا أن هناك سياسة حصار ثابتة اإلحكام ويمكن االستدالل عليها من خالل 

السكان في قطاع غزة  ياجاتالحتضمن الحد األدنى  8444األخيرة لعام  للشهورثبات حجم الواردات 
  الدولية بالمشاريع المتاحة البناء مواد وخاصة مواد البناء الضرورية إلعادة االعمار فيما تنحصر

 هذه على ويتم الحصول ، المناطق في الحكومية لألنشطة اإلسرائيلي المنسق عليها التي يوافق
 إلى مباشرة اللوازم نقل يتم ثم تستهلك الكثير من الوقت  عملية خالل من المشروع بدء قبل الموافقة

الخاص، وهذا مما يشكل إعاقة كبيرة لدخول المساعدات المقدمة  للقطاع وال تتاح المحددة المشاريع
، وعرقلة القيام بأي مشاريع بنيوية أو أساسية أو إنسانية لالجئين الفلسطينيين في لالجئين في القطاع

 ( 28)    قطاع غزة
 االحتالل سلطات زالت ما ، و مشددة قيود منأيضًا   تعاني بالصادرات فهي ال تزال يتعلق وفيما

 إلى غزة قطاع في المصنعة المنتجات أنواع تصدير كافة على شامالً  حظراً  تفرض اإلسرائيلي
 التجارية المعابر إغالق تشديد منذ وذلك الغربية وفلسطين المحتلة ، الضفة إلى في ذلك بما الخارج،
وتشير المعطيات الواردة عن الجهاز المركزي لإلحصاء ،   ، 2007 يونيو / حزيران في غزة لقطاع

وذلك بسبب ( 29)فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلي العالم الخارجي% 45.8فقد تم تصدير 
لمنتجات المصدرة القيود المفروضة علي المعابر والحدود هذا باإلضافة للقيود المشددة علي نوعية ا
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 .بواسطة الحاويات ، دائرة المشتريات ، األونروا غزة (مليون دوالر أمريكي قبل الحصار 
 . 2011 أكتوبر/األول تشرين 19 - 25 يين،المدن حماية عن األسبوعي التقرير اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب - 28
 .م8444مركز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،  - 29
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وتعرض  منتجاتهم، تصدير من منعهم جراء ،وفلسطين المحتلة الغربية  الضفة سوق على بضائعها
 .  المنشيت هذه معظم إغالق إلى أدت كبيرة ، خسارة إلى معظمهم

الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات اإلنتاج واالستثمار  االقتصاد كل ذلك مما كبد
االقتصاد ومعدالت  ثر سلبا على أداءأ مما, الخ … الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة  والتجارة

  ( 30) والتعليمية  والنفسية ومضاعفة المشكالت االقتصادية واالجتماعية والصحية,  نموه
 تحت الممتدة األنفاق قتصادإ شكل على قانوني اقتصاد غير الحصار استمرارمع  المقابل نشأ في

والذي يشكل فائدة اقتصادية كبيرة لبضع مئات من األشخاص علي ، مع مصر غزة قطاع حدود
 كانت لتتوفر ما التي البضائع من أنواع توفير إمكانية يتيح إذ الكلي للفلسطينيين، حساب االقتصاد

ن أخرى، بطريقة ارتفاع جنوني باألسعار بنسبة  -مضخمة للغاية  بأسعار تعرض ما كثيراً  كانت وا 
هذا عالوة علي عدم الرقابة الكافية لمقاييس الجودة لتلك البضائع - % 444إلى %  84تتراوح من 

عن البضائع الواردة من  يغني حيوياً  بديالً  ذلك اعتبار شكل بأي يمكن ال و تي ترد عبر األنفاقال
ن ألخالل المعابر التجارية والرقابة الرسمية وحسب المقاييس واالتفاقيات الدولية للبضائع الواردة ، 

طبيعة البضائع الواردة عبر األنفاق ال تأتي بناء علي مقاييس الحاجة السكانية بقدر ما أن يغلب 
عليها الطابع التجاري الربحي ، دون األخذ باالعتبارات مستوي الصالحية والجودة للمستهلك ، وبسبب 

من خالل واردة ظروف نقلها الغير طبيعية تتأثر طبيعة وجودة الكثير من المنتجات والبضائع ال
بسبب شح الواردات  أخري، فيما ال يبق أمام المستهلك سوي قبولها لعدم وجود أي بدائل  األنفاق

          ( 31) . إغالق المعابر الرسمية  نتيجةالطبيعية 
حيث تم تدريجيًا تقليص المنطقة التي يسمح بها  أيضاولم تقتصر التعديات علي البر بل والبحر 

% 44 إليونتيجة لذلك انخفض معدل العمل بالصيد ، م  8449بحرية  لعام  ميالأ 8للصيد إلي 
، وهذا م 8444حتي مايو  8444 إليحيث بلغ عدد الصيادين الذين الزالوا يمارسون مهنة الصيد 

الن هذه  ونمصادر الدخل لمجمل سكان القطاع ومنهم الالجئلشكل استنزاف حقيقي لالقتصاد و ي
 (  32)   تحديداً  ة لهم ولسكان المخيماتالمهنة تعتبر أساسي

 :.مع استمرار الحصار  أهم النتائج االقتصادية والتي باتت أكثر وضوحاا ويمكن تلخيص 

                                                 
خسائر اقتصادية  -ماهـر تيسير الطباع مديــــــر العالقـــــات العامـة الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية تقرير عن ، الحصار  - 30

 .م ، غزة8442، يوليو  بأكثر من مليار دوالر
 

 .828عالء أبودية زقوت ، ثالثة وستون عام للنكبة ،مرجع سابق ، ص - 31
 8م ، ص8444صالح يوسف الدقس ، تقرير عن ضحايا األنفاق والمناطق العازلة ، ديسمبر   - 32
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 البنية الهيكلية لالقتصاد، تتجسد في انخفاض مساهمة القطاعات اإلنتاجية تشويه كبير في -
 األنشطة المنخفضة اإلنتاجية والمتدنيةفي الناتج المحلي اإلجمالي، لصالح ( الزراعة الصناعة،)

 .األجور
 . انتقال أعداد كبيرة من العمال من القطاع المنظم إلى القطاع غير المنظم  -
 .الخارج إلى االستثمار في ونخر ا  انتقال منشيت عديدة إلى البلدان المجاورة، ولجوء  -
 .حدوث هجرة أصحاب الكفاءات إلى الخارج  -
واالستهالك وظهور أنماط استهالكية في قطاع غزة وصلت حد الترف  خلسوء توزيع الد استمرار -

العليا عمومًا والتجارية وتجار األنفاق وتجار ( البورجوازية )االجتماعية  المفجع لدى بعض الشرائح
، خصوصًا عبر التحكم في األسعار واحتكار السلع والتهريب وغير ذلك من  السوق السوداء والتهريب

مقابل ازدياد عمليات  ساهمت في تزايد االرتفاع في األسعار بصورة غير مسبوقة ، تيالممارسات ال
  .التهمي  واإلقصاء في الشرائح الفقيرة والمعدمة

لدى األسر  أنماط االستهالك أدى إلى تغير إكراهي مرير ومذل في) االرتفاع المتوالي لألسعار  -
 (.الفلسطينية من أصحاب الدخل المحدود

االنهيار المتواصل في البنية االقتصادية لقطاع غزة ، سواء بالنسبة للموارد المادية الضعيفة  -
منها عن العمل ، وكذلك األمر % 94تاريخيا ، أو بالنسبة للمنشات الصناعية التي توقف أكثر من 

ريع في بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير بصورة شبه كلية ، إلى جانب التدهور الم
قطاع اإلنشاءات و التجارة والخدمات في سياق التراجع الحاد للواردات والصادرات بصورة غير 

، إلى جانب إفالس العديد من الشركات في قطاع غزة حيث هبط عدد المؤسسات من مسبوقة
 % . 48مؤسسة بنسبة انخفاض  45428إلى  8447مؤسسة عام  47794

 ل المجاورة للبحث عن االستقرار السياسي واالقتصاديهروب رؤوس األموال المحلية للدو 
 ( 33) توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع االستثمارية  -

وباإلضافة لكل التحديات االقتصادية الكبيرة المترتبة عن سنوات الحصار هناك العديد من      
األزمات والتحديات والعذابات اليومية والمعيشية والتي الزال يوجهها مجمل سكان قطاع غزة ،  وتأتي 

 : ضمن نتائج اإلغالق والحصار ومنها 
    أزمـــة الوقود  -0

 المحروقات إمدادات المنهجي في التخفيض بدأت سلطات االحتالل٨٠٠٧ وبرأكت/األول منذ تشرين
 االحتالل أعقاب إعالن في وذلك والسوالر، والنفط الطهي وغاز غزة في لمحطة الكهرباء الصناعية

                                                 
 .م 8449/  44/  8ا ثار االقتصادية للحصار على قطاع غزة ، : غازي الصوراني ، دراسة - 33



159 
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 في النطاق وواسعة متكررة حدوث انقطاعات إلى ذلك مما أدي ."معادية أرض" أنها على لغزة
مدادات الكهرباء  34))الصحي الصرف وخدمات المياه األساسية وا 
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 في الفارغة االسطوانات ذلك جراء وتكدست .مرات عدة والتوزيع التعبئة محطات من نفاذه إلى الطهي
 ( 35) منه  جديدة كميات بتوريد السماح بانتظار المحطات

، لتر  638,000 ) البنزين من محدودة كميات بدخول سوي فلم يسمح أما فيما يتعلق بالمحروقات
 يوميًا، لتر 120,000 نحو إلى تصل كانت التي ، القطاع احتياجات من 1 %عن كمية تقل وهي
 أكتوبر في للقطاع بدخولها الوقود المسموح إمدادات بتقليص المحتلة الحربية السلطات قرار قبل

 هذه شكلت وقد السوالر، مادة من لتر 2,519,000  بنحو القطاع إمداد كما تم 2007
   نحو  تبلغ والتي القطاع إلى الوارد وقودلل التقليص قرار قبل القطاع واردات من  1.31%الكمية

 سكان القطاع أيلجوبحثا عن الحلول المؤقتة لتر من السوالر يوميًا ،ونتيجة للعجز المتراكم 350,000
 عن الناجم العجزلسد الفلسطينية  المصرية الحدود على -األنفاق عبر تهريبه يتم الذي الوقود لشراء

 غاز من الواردات في مستمرة أزمة من يعانون القطاع سكان أن الواردة غير المحدودة الكميات
 الناجمة األخطار بطبيعة تتعلق فنية ألسباب األنفاق، وذلك عبر مصر من نقله لتعذر وذلك الطهي،

 (  36) عبر األنفاق نقله  عن
 أزمة انقطاع الكهرباء -2

 ومنذ مجمل سكان قطاع غزةمنها يعاني  تعتبر أزمة انقطاع الكهرباء من أكبر الهموم اليومية التي 
 بحيث يتم االقتصادية و االجتماعية و النفسية  السكانمما زاد من معاناة ، أكثر من خمس سنوات 

 ،شبكةساعة حسب حجم األحمال و الضغط على ال 48ساعات إلى  2الكهرباء يوميا من انقطاع 
 وأصبح من المعتاد سماع دوي المولدات في الشوارع التجارية مما أدي لقلة الحركة التجارية ليالً 
إضافة إلى األعباء المالية التي يتحملها أصحاب المحال التجارية نتيجة شراء السوالر و صيانة 

 . المولدات
                                                 

 . 4، مرجع سابق ، ص  8444الطارئ  األونروا ،  النداء - 34
 . 49، مرجع سابق  ص 8444ديسمبر  84اإلنسان ،  لحقوق الفلسطيني المركز - 35
 84المرجع نفسه ،  ص - 36
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ة تكلفة اإلنتاج و انخفاض الطاقة أما على صعيد القطاع الصناعي أدي انقطاع التيار الكهربائي لزياد
اإلنتاجية للمصانع وتلف العديد من المنتجات خاصة في الصناعات الغذائية هذا باإلضافة إلى 
تكاليف صيانة الماكينات و ا الت و األجهزة االلكترونية نتيجة تكرار األعطال و عدم انتظام التيار 

  .الكهربائي
ن حيث أدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف مئات آبار ولم يكن حال القطاع الزراعي باألحس

وعدم توفر المياه الالزمة لري المزروعات المختلفة وتعرض العديد من المحاصيل , المياه عن العمل
الزراعية للتلف، بسبب توقف ا الت التشغيلية كما تأثرت مصانع التعليب والفرز والتي تعتمد على 

 . التبريد بشكل كبير
أثر انقطاع الكهرباء على عمل مزارع الدواجن وعمليات اإلنتاج والتفريخ ، ومطاحن القمح  كما

واألعالف ومصانع منتجات األلبان، وأدى إلى تلف العديد من األدوية البيطرية واللقاحات التي تحفظ 
ب مولدات المواطنين لقوا حتفهم بسب أما على الصعيد االجتماعي فالعديد من. في مستودعات األدوية

لعدم جودة تلك المولدات وعدم وجود أنظمة الحماية الكافية  الكهرباء إما نتيجة لسوء االستخدام أو
بحاالت  كما أن العديد من المواطنين أصيبوا, للتخزين الخاطئ للسوالر و البنزين  نتيجة أوفيها 
شغيل المولدات الكهربائية أو حروق ، هذا باإلضافة إلي التلوث الصوتي والبيئي من جراء ت اختناق

 . ( 37) علي أسقف البيوت وفي الشوارع العامة 
   أزمـــة السفر   : 3

احتاج  وقد الحدودي، رفح معبر عبر للخارج السفر في الراغبين سكان القطاع معاناة تواصلت
 المحدود العدد نتيجة للسفر، مسبق موعد وحجز التسجيل، إلى السفر في ونالراغب المواطنون
 رفح معبر عمل على تحسينات المصرية إدخال السلطات من الرغم على يوميًا، بسفره المسموح
لم يسمح  سنوات  3 دام إغالق فبعد -2011 مايو أواخر وفيم  2010 يونيو بداية في الحدودي

 من محددة فئات ومرور اإلنسانية فيها دخول األفراد من معبر رفح البري سوي للحاالت المرضية 
 ونوالعامل الجامعات في الدراسية مقاعدهم فقدان على شارفوا الذين الطلبةو  المرضى، وهم اطنين،المو 
 فيما -المنتهية  اإلقامات وأصحاب وأعمالهم وظائفهم يفقدون وربما إجازتهم انتهاء موعد اقترب الذين
 رفح معبر على بعض التحسينات إدخال  2011 مايو شهر أواخر المصرية في السلطات أعلنت

 وتطبيق مساًء،  5 الساعة إلي صباحاً  9 من الساعة المعبر تشغيل ساعات زيادة شملت الحدودي،
 االحتالل سلطات قبل إغالق بها المعمول لآللية وفقا المصرية األراضي إلى الفلسطينيين دخول آلية

 بمختلف الفلسطينيات السيدات إعفاء على تنص والتي، م2006 حزيران في للمعبر اإلسرائيلي

                                                 
تشرين  6 ،( اثر انقطاع التيار الكهربائي على القطاعات االقتصادية في قطاع غزة ) ، تقرير عن  ماهر تيسير الطباع - 37
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الت تحوي على ونالحاصل والمرضى عاماً  40 من واألكثر عاماً  18 من الذكور أقل وأعمارهن،
 على الحصول بشرط اإلقامات والخارج وأصحاب المصرية الجامعات في ونالدارس الطالبو  طبية،
 ينتمون ممن الفلسطينيين مئات نمف مراكز التسجيل للسفر لمتابعة ووفقاً  ( 38)  مسبقة دخول تأشيرة
 حالة ذلك خلق وقد المعبر، على االزدحام بسبب سفرهم، تأخر قد التسهيالت شملتها الفئات التي إلى
ليات آالسفر و  مواعيد على مستمرة إلجراء تعديالت إدارته ودفع المعبر، عمل في اإلرباك من

 معبر خالل من غزة قطاع خارج إلى يسافروا أن الناس من بممكان المزيد أصبح أنه التسجيل ومع
 . ( 39)الحصار   قبل ما مستويات عن تنخفض تزال ال السفر حركة أن رفح، إال

   نالخاص بالالجئي المستوي المعيشي واالقتصادي: ثانياا 
البطالة وخاصة التي  لمعدالت وتراكميةفي قطاع غزة زيادة غير مسبوقة العام فرز الواقع الكارثي ألقد 

 مسح نتائج تبرزكما  40) ) أخرى فئة أية بين هي أعلي مما وتعتبر (84 – 45) الشباب بين برزت
 يقدر إذ ، المعيشية األوضاع في بارز انخفاض م حدوث8449مع نهاية عام  األونروا أجرته للفقر
 "المدقع الفقر " تحت خط يعيشون المسجلين، الالجئين ثلث يقارب ما أو الجئ، 885.444أن 
 يعيشون آخرين 854.444  أن إلى باإلضافة األساسية للغذاء، احتياجاتهم تلبية على قادرين وغير
 في كريمة حياة األساسية لعي  المتطلبات بعض إلى يفتقرون وبالتالي الرسمي خط الفقر تحت ا ن

 .الدنيا  الحدود
الخاصة بالواقع المعيشي لالجئين  م8448ومطلع عام  م8444فيما أكدت النتائج النهائية لنهاية عام 

الغذائي ويمكن  األمنفي قطاع غزة تفاقمًا تراكمي في تدني المستوي المعيشي وزيادة الفقر وانعدام 
 :توضيح ذلك من خالل الجدول التالي 

 .م2100جدول يوضح المستوي المعيشي لالجئين في قطاع غزة  حتي نهاية عام 
 (41( )   8) الجدول رقم 

 8444حتي نهاية % النسبة  الوصف
 %74 في قطاع غزة يعتمدون علي مساعدات األونروا ئونالسكان الالج
 %88.2 معدل البطالة 

 % 47.9   فقر مدقع في الذين يعيشون السكان

                                                 
،  8444ديسمبر  84قطاع غزة حصار لم يتوقف واعمار لم يبدأ : اإلنسان ، تقرير بعنوان  لحقوق الفلسطيني المركز -  38
  45ص
 . 2011 أكتوبر/األول تشرين 19 - 25 المدنيين، حماية عن األسبوعي التقرير اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب - 39
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 المعرضين النعدام أو الغذائي األمن يفتقرون إلى الذين السكان نسبة
 الغذائي األمن

48% 

 الجئ 444448 عدد حاالت العسر الشديد من الالجئين 
 بالمقارنة العاملة القوى في% 87 2011 سنة من األول النصف القوى العاملة في مشاركة الالجئين 

لغير %  54و  % 46 مع
 الالجئين

العديد من المؤشرات الدالة علي طبيعة الواقع  يتضــح من خالل الجدول الســـابق          
 : قتصادي والمعيشي لالجئين في قطاع غزة وهي اال
من الالجئين يعتمدون في تلبية احتياجاتهم ومعيشتهم علي مساعدات األونروا سواء % 74أن   -4

ألف شخص يعتمدون علي  885فهناك ما يقارب من  -الغذائية أو التموينية أو حتي النقدية 
عتبر هذه النسبة في غاية األهمية كمؤشر علي وت -المساعدات النقدية المقدمة لهم من األونروا 

ضعف الواقع االقتصادي في قطاع غزة وعجز السلطة علي مساعدة واحتواء شريحة كبيرة من السكان 
وهي معرضة لالنكشاف االجتماعي واالقتصادي بسبب انعدام الدخل وزيادة البطالة ، وتأكد هذه 

خدمات الخاصة باالونروا وهو ما يتم بالفعل النسبة أيضا علي مدي الخطورة في حال تقليص ال
وبشكل تدريجي وملحوظ خالل السنوات األخيرة من خالل تقليص حصص اإلعاشة لبعض الشرائح 
والتي كانت تتلقي تلك المساعدات ، بدعوي الضائقة المالية أو نقص التمويل المقدم لمؤسسة األونروا 

 .من الدول المانحة 
 مما 8444 السنة من األول النصف في في أوساط الالجئين بالمائة 33.8 البطالة معدل بلغ -8

كما  الجئًا، 73,875 حوالي بينهم ومن عمل، بدون غزة في شخص ألف 116 من أكثر أن يعني
بالمقارنة % 87تشير إحصائيات األونروا  إلي أن نسبة مشاركة الالجئين في القوي العاملة لم تتجاوز 

(  42. (بين الجئي قطاع غزة والفقر البطالةاتساع دائرة  ين مما ترتب عليه لغير الالجئ% 54مع 
ويعود السبب في ذلك إلي انهيار القطاعات االقتصادية واإلنتاجية ، واقتصار العمل في الغالب علي 

 .الوظائف الخدماتية وضمن نطاق الحاجة 
 بنظام بالعمل األونروا بدء بعد، و  % 47.9كما بلغت نسبة الفقر المدقع في أوساط الالجئين  – 8

 إضافي الجئ 200,000 تحديد من تمكنت الماضيتين، مدى السنتين على الفقر قياس عالمات تحديد

 زاد الحاالت من العدد الجديد وهذا .اليوم في دوالر 1.60 يساوي الذي المدقع الفقر خط يعيشون تحت

 البالغ المطلق الفقر خط تحت يعيشون آخر شخص 300,000 جانب إلى ، 300,000 إلى الكلي العدد
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الجئ وهي تعتبر أكثر الحاالت  128222اليوم ، وبلغت عدد حاالت العسر الشديد  في دوالرات 4
  (43) تصنيفًا من حيث الحاجة وانعدام لمستوي الدخل

عدل قدر م ، فيمايعيشون تحت خط الفقر%  24 فيما وصلت النسبة العامة بين سكان القطاع إلي
أصبحوا يعتمدون على المساعدات  دوالر يوميا في غزة وان قرابة مليون فلسطيني 8دخل الفرد 

 .يشهده قطاع غزة  من قبلوهذا من شانه أن يشكل واقع في غاية الضيق لم (  44) الدولية والمحلية 
 الواقـــــــــع الصحي: ثالثــــــا 
 هاأهميتها في المجتمع الفلسطيني، مما توجب ضرورة توفر يعتبر تقديم الخدمات الصحية وظيفة لها 

للرقى والتطور ومدعاة للمباهاة عند العديد  اللمحافظة على صحة وسالمة اإلنسان، كما اعتبرت عنوان
أما بالنسبة  .والعناية بصحتهم العامةواحترامهم هدف تقدير مواطنيها ستمن المجتمعات، التي ت

لسياسات  اً أصبح رهينفغزة، والذي افتقر لتلك المواطنة الحقيقية،  للمجتمع الفلسطيني في قطاع
اإلحتالل الصحية، والخدمات الدولية المرهونة بالمساعدات الدولية المقدمة، في وقت كان المجتمع 

ستمرار الالفلسطيني بحاجة لخدمات ومستويات صحية عليا ربما أكثر من غيره من المجتمعات ليس 
كانية صموده في مواجهة االحتالل حتى إسترداد حقوقه المسلوبة، وألنه في نزيف وجوده فقط، بل إلم

الصحية، وتحديدًا  المشكالتمن جميع  يعانوهو يدموي وصحي دائم منذ جثم االحتالل على أرضه 
جعل لتلك يجميع أشكال العذاب، مما ل ويخضعم، 4942منذ هجرة الالجئين الفلسطينيين عام 

 واالقتصادية ةا ثار الجانبية اإلجتماعيوالحد من  لسد حاجاتهم الصحية، ى،الخدمات أهمية كبر 
 .قطاع غزة فيلتردى األوضاع الصحية المتفاقمة 

 :ة العامـةيالصحـاألوضاع  -أوالا 
 السياسي بعملية النهوض عضوية بصورة ترتبط شمولية عملية هيو  أساسي، حق العامة الصحة إن

 الداخلية، واألهداف والعالقات الحلقات ترابط إطار في المجتمعية والتنمية االقتصاديو  االجتماعي
 المناخ هو ذلك الفرص، وتكافؤ والعدالة االجتماعية القانون بسيادة محكوم سياسي نظام إطار وفي
 القدر يحقق بما الحلقات، مترابطة شمولية العامة كعملية الصحة تطبيقات تحقق شروط يوفر الذي
 إلى نشير السياق هذا وفي خصوًصا، الفقيرة وللشرائح عموًما،للسكان  الصحية الخدمات من الكافي

 الصحة حق أن على أكدت والتي ، الصحية الرعاية بحقوق الدولية الخاصة المواثيق نصوص
 ضمن أدرجت قد الفلسطينية، السلطة أن المفارقة،و  اإلنسان حقوق أساسي من حق هو للمواطن
 الضفة في والمستشفيات الصحية باألوضاع الخاصة البنية التحتية مشاريع من العديد خطتها
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 تحقيق دون حالت التي والعراقيل المعوقات من للعديد تتعرض هذه المشاريع تنفيذ أن إال والقطاع،
 . ( 45) المشاريع  تلك

لواقع فلم يكن الواقع الصحي العام أحسن حااًل بل هو امتداد لواقع الحصار والحرب وتواصل 
 إلى القطاع في الصحية األوضاع تعرضت الالجئين المزري والمتراكم في االنحدار والتراجع ، حيث

 وفاة إلى أدى الذي غزة قطاع على الصهيوني الحصار بسبب والمعاناة للمرضى التردي من المزيد
  .الخارج  يف للعالج السفر من منعهم أو المعدات أو األدوية في النقص المرضى بسبب من المئات

 300 من مساحتها وتتراوح إليها، الوصولخاللها  من يمنع السكان عازلة كما فرض االحتالل منطقة
صابة باستشهاد المنطقة هذه متر، وتتسبب 1500 إلى كما أنها تحول  العديد من سكان القطاع وا 

 يقدر المناطق ودون وصول الخدمات الصحية واإلرشادية الالزمة للسكان القاطنين في تلك 
 غزة قطاع السكان في مجموع من بالمائة 12 حوالي أي – شخص ألف 178 /منها ب رونالمتضر 

 االحتالل تشكل تهديدا قوات بها تقوم التي التجريف واالجتياحات وعمليات الجوية الغارات أن كما –
 فلسطينياً  مدنياً   50 األعمال هذه قتلت ، م2011 ، فمع نهاية عام  المدنيين للسكان خطيراً  صحياً ًً 

 في 1549 من السنة، خالل أيضا وارتفعت اإلصابات . 2010 سنة في شهيد 35 مع بالمقارنة  –
 .(  46)   2011 في سنة 1612 إلى 2010 سنة

وبسبب الحصار الجائر والمستمر علي سكان القطاع لجأ السكان إلي البحث عن بدائل ولو أكثر 
علي طول الحدود بين قطاع غزة ومصر  8444منذ مطلع عام  أنشئتخطورة فكانت األنفاق التي 

بحيث بلغ إجمالي عدد  والتي أصبح العمل بها من أكثر الظواهر خطورة علي حياة العاملين بها
كبر عدد من الشهداء بحيث بلغ أ 8449شهيد منذ أن بدأ العمل بها وسجل عام  454اء الشهد
 49شهيد منهم  87بواقع % 84.5بحيث شكل  8444من مجمل عدد الشهداء ويليه عام % 87

شهيد من سكان رفح وذلك بسبب قصف األنفاق من قبل االحتالل أو ألسباب خاصة بانهيار تلك 
 .  ( 47) األنفاق أو االختناق 

  :الخدمات الطبية و العالجية   -ثانياا 
حسب  منها تشرف ثالث جهات رئيسة على تقديم الخدمات الصحية لالجئين في قطاع غزة، كل

حين  علىتقديم الخدمات لالجئين بكجهة رئيسة  اختصت األونرو فمثال اموقعه من حيث األهمية، 
تقدم الجهات الحكومية المتمثلة بالسلطة الفلسطينية والجهات الخاصة أو األهلية الخدمات لجميع 

وتأتي أهمية الخدمات الطبية الغوثية بالنسبة لالجئين كونها  الالجئون بما فيهمالسكان دون إستثناء 
                                                 

 8م ص 8444يناير  45غزة ، غازي الصوراني ،  وقطاع الغربية الضفة الصحية في األوضاع - 45
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، امن سجالت األونرو المسجلين ض نشرفة على العيادة الطبية التي تقدم الخدمات الطبية لالجئيم
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أي ما  8447/ مجموع زيارات المرضي السنوية ديسمبر 
 قبل الحصار

8577547 
4442485 
341.3 

 1,106,195 4,325,465 2009 السنوية    المرضى زيارات مجموع
894 

 4,587,461 2010 السنوية المرضى زيارات مجموع
1,167,361 

393 

 4,383,785 2011 السنوية المرضى زيارات مجموع
1,217,519 

844 
 ( 50( )  2) شكل رقم 

                                                 
 . 88، ص 8448، النداء الطارئ ،  األونروا - 48
 .اردة بالجدول  ، األونروا غزة إعداد الباحث بناء علي معلومات إحصائية من اراشيف دائرة الصحة األونروا  لألعوام الو  - 49
 ( . 4) إعداد الباحث بناء علي بيانات الجدول رقم  - 50
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 (2100-2111)نسبة زيارات المرضي للعيادات الغوثية قياساا بعدد الالجئين من عام 

 
السابق أن زيارات المرضي للعيادات الغوثية  لألعوام األخيرة قد والشكل يتضح من خالل الجدول 

إلي   8444بشكل كبير قياسا بعدد الالجئين الكلي بحيث بلغ عدد الزيارات المرضية للعام  تضاعف
من إجمالي عدد الالجئين في القطاع ومن المالحظ % 898زيارة سنوية وهو يعادل  4,587,461

عما هو قبل الحصار  األخيرةادات الطبية الغوثية ازداد خالل السنوات أيضا أن االعتماد علي العي
ويرجع ذلك لضعف الخدمات الطبية الحكومية بشكل حاد نتيجة نقص % 54م بنسبه  8447لعام 

األدوية والمعدات الطبية الالزمة نتيجة الحصار وآثاره المتراكمة ، ويمكن إيعاز األمر أيضا لمجانية 
فقد أصدرت وزارة الصحة  –التي تقدمها األونروا قياسا بالتكلفة العالجية الحكومية  الخدمات العالجية

علي زيارات المرضي العالجية  إضافيةفي قطاع غزة العديد من القرارات من شانها فرض رسوم 
لتقديم الخدمة العالجية  كشرطوما تتطلبه من ضرورة توفر للتامين الصحي  -والفحوصات الطبية 

شفيات والعيادات العامة ، وهذا ما لم يتوافق مع الظروف االقتصادية لشريحة كبيرة من أسر في المست
تر سبيل لها سوي التوجه للعيادات الغوثية لتلقي فلم الالجئين والمصنفة ضمن حاالت الفقر المدقع ، 

 .الخدمات العالجية والمراجعات الطبية 
باالعتدال والتراجع مع نهاية عام  ونة من قبل الالجئفيما عادت نسبة االعتماد علي المراكز الغوثي

بسبب التحسن الطفيف للخدمات الصحية الحكومية بعد دخول العديد من  %844م لتصل إلي 8444
قوافل المساعدات واألدوية والتسهيالت الخاصة بمعبر رفح و التي أتاحت للمرضي من إمكانية السفر 

ز نشاط المؤسسات الطبية و الخيرية والتي تمكنت من استحضار ، باإلضافة إلي برو والعالج بالخارج 
األدوية بواسطة التبرعات وتوزيعها بأسعار رمزيه مثل الهالل األحمر الفلسطيني ، وهذا ال ينفي تراجع 
أداء المؤسسات الغوثية الصحية والتي تأتي ضمن سياستها العامة نحو تقليص خدماتها بحجة 

قلق بهذا الشأن هو قلة عدد المراكز الصحية الغوثية الرئيسية مع يدعونا للالضائقة المالية ، ومما 
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بعض المركز إلي مركز باإلضافة  84الكم الهائل من عدد الزيارات المرضية، والتي لم تتجاوز 
 84و  وحدات متنقلة  44مركز لتقديم خدمات صحة األسنان وتشتمل علي  22) التخصصية مثل 

مركز لتقديم الخدمات العالجية لمرضي  84و اية األم والطفل وتنظيم األسرة مركز لتقديم خدمات رع
 باإلضافة إلي المختبرات الملحقة بتلك المراكز  ( السكري وضغط الدم 

(  51) موظف  1,043في المراكز الغوثية لم يتجاوز  لونكما أن إجمالي عدد موظفي الصحة العام
الزيارات المرضية الضخمة من  لحجممميزة وكافية  نه أن يؤثر علي تقديم خدماتأفهذا من ش

 .الالجئين بهذه اإلمكانيات واألعداد المتواضعة من الموظفين 
ما يقدم من الخدمات الصحية الغوثية لالجئين ،إال أن تلك المراكز الصحية كانت وال تزال كل فرغم 

مستوى معداتها وتطوير مهارات تحتاج إلى المزيد من التحسينات بغرض توسيع طاقة استيعابها ورفع 
موظفيها وحتى لوُ أدخلت تلك التحسينات، تبقى هناك حاجة ملحة إلى إنشاء مستشفى مجهز باألسرة 

 . ( 52)  والخاص  للتخفيف عن الالجئين معاناة العالج الغير مجاني ،
من الخدمات الغوثية  فقد أشارت  - والتي لم تكن أفضل حاالً  - وباإلشارة إلي الخدمات الحكومية

من  4,444 هو لكلالمسجلين لدى نقابة األطباء  األطباء البشريين معدل أن إلى 2010 بيانات العام
من  4,444ة لكل /ممرض 8.2ن جانب آخر فان هناك م طبيبًا ، 3.2 السكان في قطاع غزة

الطواقم الطبية العاملة في القطاع ، ويعتبر هذا مؤشر لنقص أعداد السكان في قطاع غزة لنفس العام
 .مما يؤثر علي طبيعة ومستوي الخدمة المقدمة للمرضي وخاصة في حال حدوث أي طارئ  الصحي

 مشفًى في 85أن عدد المستشفيات العاملة  م8444جانب آخر، أشارت البيانات المتوفرة للعام  من
مواطن،  كما  4,444سرير لكل  4.8معدل سريرًا  أي ب 8,445عدد اأَلِسرَّة  قطاع غزة، في حين بلغ

 ( 53) مركز  484بلغ عدد المراكز الصحية العامة في قطاع غزة 
من  وبالمجمل فقد أبدت جميع تلك المراكز الطبية عجزها في مواجهة الواقع الصحي والطارئ انطالقاً 

هيد ومن ش 4454م علي قطاع غزة والتي خلفت ما يزيد عن 8442كانون األول ديسمبر 87حرب 
صابة أكثر من  454بينهم  ضحية إما  544شخص كما تسبب الحصار إلي وفاة  5844طفل وا 

بسبب نقص الدواء أو لعدم تمكنهم من السفر للعالج في الخارج وعدم إمكانية عالجهم بالداخل لقلة 
                                                 

51-Information- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East- UNRWA - HQ ( Amman )-  2012 .;.. 
 
52  - Mr. Alaa M. abo daya  Zaqout  ،Division Of Refugees Affairs Present study of The 
Conditions Of Palestinian refugees In Gaza Strip Between suffering and the reality of the asylum  
(Economic - social - health – education – August- Palestinian refugees In Gaza Strip -2009 –
p11-12. 
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وي الطبي هذا عالوة علي ا ثار الكبيرة للحصار علي المست ، اإلمكانيات والخبرات الطبية الكافية
والعالجي ومنها ما أن يتم اعالنه من قبل وزارة الصحة بقطاع غزة عن  نفاد أصناف دوائية في غاية 
األهمية ، وفي مقدمتها أدوية أمراض السكر واألمراض النفسية، ومرضى الدم، وعالج الكبد الوبائي، 

باإلضافة إلي النقص في المستهلكات والمهمات الطبية ، منها مهمات  ،وحليب تخصصي لألطفال
كل ذلك  ( 54.)القسطرة التشخيصية، والقسطرة العالجية، ومستلزمات العالج الكيماوي، وخيوط جراحية

 .مما افقد السكان الثقة بكفاية وكفاءة  الخدمات العالجية علي تلبية احتياجات السكان بقطاع غزة 
حتالل في التضييق والحصار علي منع المرضي من العالج بالمستشفيات داخل فلسطين كما أمعن اال

وعدم السماح للمرضي باستثناء أعداد ( ايريز ) المحتلة أو القدس من خالل إغالق معبر بيت حانون 
( 8المرضى من ذوي الحاالت الخطيرة؛ : تسمح بمرور فئات محدودة، هي ةوضمن قيود مشدد ةقليل

العاملون في المنظمات ( 4الصحافيون األجانب ( 8ون العرب حملة الجنسية اإلسرائيلية المواطن
المسافرون عبر معبر الكرامة، وتتم إجراءات تنقل و ( 4التجار ورجال األعمال ( 5الدولية اإلنسانية 

ما سفر تلك الفئات وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم األحيان، ووفقًا لو 
أفادت به هيئة االرتباط المدني في وزارة الشؤون المدنية، فقد أغلقت سلطات االحتالل الحربي 

 . م8444اإلسرائيلي المعبر في وجه هذه الفئات إغالقًا تامًا لمدة عدة أيام في شهر نوفمبر
 مقارنة بعددهم قبل فرض 2100جدول بعدد المرضى الذين سمح لهم بالسفر لعام 

 ( 55( )   1)  جدول رقم 2111ونيو الحصار في ي
 النسبة المئوية العـــــدد عدد المرضي المسموح لهم بالسفر
 444% 54 8447  عدد المرضى قبل الحصار يونيو
 58% 84  8444    عدد المرضى خالل شهر يوليو

 85% 42 8444عدد المرضى خالل شهر أغسطس
 44% 88 8444عدد المرضى خالل شهر سبتمبر 

 44% 88 8444المرضى خالل شهر أكتوبر  عدد
 44% 84 8444عدد المرضى خالل شهر نوفمبر 

 
بالجدول أن هناك سياسة هادفة لتقليص عدد المرضى المسموح بعالجهم  يتضح من البيانات السابقة

أو في مستشفيات القدس والضفة الغربية، كما واصلت  منع المصابين  فلسطين المحتلة داخل
بأمراض فقدان البصر وبتر األعضاء، من اجتياز معبر بيت حانون للوصول إلى المستشفيات لتلقي 

                                                 
 .مرجع سابق ( ألف يوم علي الحصار ) اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ،  دراسات وأبحاث ،   -54
،  2011/11/1 - 2011/11/30غزة قطاع في المعابر حالة: اإلنسان ، تقرير حول  لحقوق الفلسطيني المركز -  55
 .9ص
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نما يحتاجون إلى تجويد حياتهم وقد أغلق . العالج، بدعوى أن حاالتهم ال تحتاج إلى إنقاذ حياة، وا 
القطاع المحولين إلى المستشفيات اإلسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة الغربية المعبر أمام مرضى 
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معدل الذي كانت تسمح به السلطات الفقط من  44%مريض يوميًا، ويمثل ذلك  84مرضى، بمعدل 

 ( 56)  8444ف األول من العام المحتلة خالل النص
 الصحـة البيئيـة: ثالثاا 

ن االحتالل شن حربًا حقيقية ضد البيئة بكل ما في الكلمة من معنى، إليس من المبالغ في القول 
بهدف قتل كل أشكال الحياة ، في قطاع غزة ، وذلك لتفريغ المناطق وحمل السكان على الهجرة، 
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: وأجرى الدراسة ثالثة باحثون، هم. ين بعد انتهاء العدوانفي القصف اإلسرائيلي ومواطنين فلسطيني

، (جامعة السابيانسا)، وماوريزيو باربيري (جامعة جيناوا)وباوال ماندوكا ( جامعة روما)ماريو باربيري 
شهيًدا وجريًحا من  45عينة من  42بالتعاون مع مؤسسة جزيال اإليطالية وشملت الحصول على 

فلسطينًيا غالبيتهم من األطفال وبينهم  95باإلضافة إلى عينات من شعر  ضحايا العدوان على غزة،
 .نساء حوامل في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان 7

عنصًرا ساًما ثقياًل، من أبرزها اليورانيوم بنسب أعلى بكثير من  84وأثبتت نتائج الدراسة وجود 
خرى مسببة للسرطان مثل األرزنك معدالتها الطبيعية في أجساد المفحوصين، إضافة إلى مواد أ

والكادميوم والزئبق والكروم والنيكل، والكوبات والفانيديم والنحاس والنيكل، عالوة على مواد تؤدي إلى 
األلومونيوم والزئبق والماغنسيوم اليورانيوم : تسمم األجنة والجينات وتشوه في نمو األجنة، مثل

واكتشف الباحثون من ،  والكوبالت والليثيوم والزنك والنحاسوالكرومو الكادميوم والفانيديم واألرزنك 
خالل فحص العينات، وجود معادن تؤثر على الهرمونات الجنسية وتؤدي إلى اإلصابة العقم للرجال 
والنساء وتؤثر على الخصوبة والقدرة على اإلنجاب، ومن بينها اليورانيوم واأللومونيوم والباريوم 

 ( 57.)لكروم والكوبالت والنحاس والرصاص والزئبق والنيكل والفانيديوم والقصديرواألرزنك والكادميوم وا
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 بسبب قيود  إلى غزة المتيكلة في البيئية التحتية البنية تحسين إلى الرامية الجهود كما تعرضت
 النفايات من والتخلص وتوزيعها المياه إنتاج كفاءة عمليات انخفاض إلى أدى مما الحصار المستمر،

 الصحي الصرف وخدمات والكافية  المأمونة المياه إلى الوصول على السكان قدرة الصلبة وتراجع
 .التي يواجهها الالجئون في غزة  المناسبة ، ويوضح الجدول التالي األضرار والمخاطر البيئية 

 بيانات المياه والصرف الصحي والصحة البيئية ( 58)  (  4)  جدول رقم 
 أو األعدادالنسبة  ه والصرف الصحيبيانات توضح الميا

 في الباعة من النوعية سيئة على مياهوالحاصلون , المتضررون السكان
 .الخاص  القطاع

 منهم  890,561
 )إناث 434,484

 % 84 العادمة  المياه بشبكات المشمولين غير غزة سكان
 يتم التي جزئيا المعالجة أو المعالجة غير المجاري مياه لترات عدد

  اليوم في البحر في تصريفها
 مليون 92

من الحوض المائي الجوفي في غزة ال تلبي اإلرشادات المقبولة دوليا مما يعرض مليون % 94
 ( 59) ونصف نسمة إلي مخاطر صحية غير مقبولة  

 ( 60) (  0)  صورة رقم 

 
 م2100( أرشيف األونروا ) صورة لمياه المجارير تتدفق في البحر المتوسط علي شاطئ بحر غزة 

العديد من الصعوبات والتحديات التي يواجهها الالجئون في (  4) يتضح من خالل الجدول رقم 
 الحصول علي حياة صحية بيئية مناسبة فمع تلوث المياه وشدة ملوحتها يلجأ الالجئون إلي شرائها

من مياه القطاع غير صالحة للشرب بسبب التلوث بالمبيدات ومياه % 94من مراكز تنقية المياه ألن 
كما أظهرت المعطيات اإلحصائية الصادرة عن مركز  المجارير وعدم معالجتها بالشكل الكافي ،
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 من األسر في األراضي الفلسطينية تعتبر% 47.8أن  8444لعام  اإلحصاء المركزي الفلسطيني 
في الضفة % 74.9المياه جيدة، وتتباين هذه النسبة بشكل كبير على مستوى المنطقة حيث بلغت 

تدني هذه النسبة في قطاع غزة يعزى إلى ارتفاع نسبة  وأن ، في قطاع غزة% 5.8الغربية مقابل 
ية في الملوحة في المياه وبسبب المياه العادمة وعدم وجود ضبط لمياه الشرب من قبل الهيئات المحل

 ( 61)  قطاع غزة
 أو المعالجة غير رالمجاري مياه منيوميا  مليون لتر92 من يتراوح ما ضخهذا باإلضافة إلي 

على السابحين والمستجمين  اصحي اشكل مما يشكل خطر و  ، المجاور لغزة البحر في جزئياً  المعالجة
 . باإلضافة إلى تلوث األسماك والتي تعتبر مصدر غذائي رئيس للفلسطينيين في قطاع غزة

وبصفة خاصة فمن الشواطئ المقابلة لمدينة غزة، وتحديدًا مخيمات الشاطئ ودير البلح والنصيرات، 
ياه البحر قرب هذه المناطق تعتبر ملوثة من مصبات شبكات المجارير الرئيسية، لذلك فمن نوعية م

والتي يمكن الشعور  منها هي أقل من المعايير المعتمدة للسباحة ا منة، عالوة على الروائح المنبعثة
داخل تلك المخيمات، مما شكل مخاطر كبيرة، على الالجئين  امتر  122 – 42 مدىبها إلى 

ان وحيد كى ساحل البحر كم، وعلى مجمل سكان قطاع غزة، والذين يعتمدون علهاالقاطنين في
والصحية علي السكان الالجئين ، كما هو موضح  البيئية المخاطر مستوى من يرفع مما لالستجمام

 " . 4" بالصورة رقم 
من مساكن % 4.4الصحة البيئية وخاصة المخيمات فال تزال بومن جهة آخري وفيما هو مرتبط 

الصرف الصحي علما أن هذه النسبة لم تتغير الالجئين في مخيمات قطاع غزة غير متصلة بمرافق 
مما شكل هذا األمر مخاطر حقيقية  ، منذ سنوات بسبب عدم معالجة األمر من قبل األونروا بالقطاع

ناجمة عن اختالط مياه الشرب بمياه الصرف ومياه المجارير وخاصة بعد الحصار وصعوبة معالجة 
 (  62) مياه الصرف الصحي 

تلوث كافة أجواء  م  هو8444خالل عام  دت خالل السنوات األخيرة وازداومما أضيف من صعوبا
المنبعثة من مولدات الكهرباء المنتشرة في شوارع القطاع  لتشكل ظاهرة جديدة  ةالقطاع بسبب األدخن

تضاف للظواهر السلبية في حياة سكان القطاع وقد بدت هذه الظاهرة للتعويض عن االنقطاع المتكرر 
والمستمر في بعض األحيان للكهرباء عن السكان بسبب نقص الوقود الكافي لتشغيل محطة الكهرباء 

تها للصيانة مع عدم توفر اإلمكانيات بسبب الحصار بحيث أن محطة توليد الكهرباء تعمل أو لحاج
وعدم السماح بدخول بديل، إضافة لتقليص  اإلسرائيليلقصف لبسبب تعرض معداتها % 44بقدرة 

                                                 
 م8448الجهاز المركزي لإلحصاء ،  - 61
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من أ، وهذا يدعوا السكان للبحث عن بدائل حتي لو كانت اقل (  63) كميات الوقود الالزم لتشغيلها 
ر خطورة علي صحتهم العامة وعلي البيئة بشكل عام مثل استخدام المولدات الكهربائية والتي وأكث

 (  64)تعمل بالسوالر والبنزين  
فلقد أفرزت سنوات االحتالل وما تالها من حرب هذا باإلضافة إلي ظروف مساكن المخيمات البيئية 

ة السكان، فمن خالل الشروط شكل مخاطر كبيرة على صح وحصار إلي خلق واقع بيئي غير صحي
مالئمة وذلك من حيث ضيق المساحة الالبيئية لمكان معيشة الالجئ الفلسطيني في المخيمات غير 

شخص، مع  8 – 4ن متوسط عدد األشخاص لكل منزل يصل إلى تبين أواالزدحام الشديد للمنازل و 
الصحية الناجمة عن األبنية  عدم توفر التهوية وقلة المطابخ المنفصلة، باإلضافة إلى األخطار

المتداعية ذات الجدران المشبعة بالرطوبة ، باإلضافة إلى أسقف المنازل والتي الزال بعضها من 
 . اإلسبستوس المضر بالصحة العامة

 ( )  الغذائي األمنو  الصحـة الغذائيـة
يتغذى من دمها، ولذلك إن من األسس الصحية لتغذية األطفال هو تغذية األم أواًل، حيث إن الجنين 
يكتمل البناء الصحي  ىمن المفترض االهتمام بغذاء األم الحامل من حيث نوعية الغذاء ونظامه، حت

قبل الوالدة وبالتالي ُيولد طفل ذو صحة جيدة، وكذلك الحال بالنسبة لألطفال وخصوصًا في السنوات 
 ذلك من حيث المواد الغذائية األساسيةاألولى من حياتهم، فهم بحاجة إلى التوازن النوعي للغذاء و 

 ) حي مولود ( 57.808  8444غزة لعام  قطاع في المواليد عدد وضمن نفس السياق فقد بلغ(  65)
من أهم أولويات  المناسب لهم يعتبر توفير الغذاءلذلك ، ( 66) إناث % 48.6 و ذكور % 51.4

ف على مراكز التموين التابعة لها، والتي ااألونروا لتوفير الصحة الغذائية ، وذلك من خالل اإلشر 
األرز والبقوليات والطحين ومواد تموينية أخرى حسب التبرعات والهبات الغذائية المتوفرة الحليب و تقدم 

 و ماإلشراف الدائم على حالة تغذية الالجئين وحمايته هذا باإلضافة إلي ، التي تصل إلى مخازنها
الدراسة وتالميذ  ما قبل سن أيات حساسية من الالجئين أكثر الفئ - خاصة الرضع واألطفال
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الصحية الناجمة عن األبنية  عدم توفر التهوية وقلة المطابخ المنفصلة، باإلضافة إلى األخطار

المتداعية ذات الجدران المشبعة بالرطوبة ، باإلضافة إلى أسقف المنازل والتي الزال بعضها من 
 . اإلسبستوس المضر بالصحة العامة

 ( )  الغذائي األمنو  الصحـة الغذائيـة
يتغذى من دمها، ولذلك إن من األسس الصحية لتغذية األطفال هو تغذية األم أواًل، حيث إن الجنين 
يكتمل البناء الصحي  ىمن المفترض االهتمام بغذاء األم الحامل من حيث نوعية الغذاء ونظامه، حت

قبل الوالدة وبالتالي ُيولد طفل ذو صحة جيدة، وكذلك الحال بالنسبة لألطفال وخصوصًا في السنوات 
 ذلك من حيث المواد الغذائية األساسيةاألولى من حياتهم، فهم بحاجة إلى التوازن النوعي للغذاء و 

 ) حي مولود ( 57.808  8444غزة لعام  قطاع في المواليد عدد وضمن نفس السياق فقد بلغ(  65)
من أهم أولويات  المناسب لهم يعتبر توفير الغذاءلذلك ، ( 66) إناث % 48.6 و ذكور % 51.4

ف على مراكز التموين التابعة لها، والتي ااألونروا لتوفير الصحة الغذائية ، وذلك من خالل اإلشر 
األرز والبقوليات والطحين ومواد تموينية أخرى حسب التبرعات والهبات الغذائية المتوفرة الحليب و تقدم 

 و ماإلشراف الدائم على حالة تغذية الالجئين وحمايته هذا باإلضافة إلي ، التي تصل إلى مخازنها
الدراسة وتالميذ  ما قبل سن أيات حساسية من الالجئين أكثر الفئ - خاصة الرضع واألطفال

                                                 
م 8444 – 8 – 84،منشورة بتاريخ  ( ألف يوم علي الحصار ) اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ،دراسات وأبحاث ،   - 63
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 . 44:47الساعة  48/44/8444 في ،السبت ،وكالة معا لألخبار ،نشر
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ويتم ذلك من خالل مراقبة وزن األطفال   -، وبعض الفئات األخرى المدارس والحوامل والمرضعات
 . الذين يستفيدون من خدمات مستوصفات صحة الطفل

كمًا ونوعا خالل السنوات األخيرة وذلك بسبب الحصار والقيود علي ولكن تقلصت هذه الخدمات 
إدخال المساعدات الغوثية وهناك سبب أكثر تأثيرا وهو التقليصات المستمرة والسنوية لعمل األونروا 

 .ذاتها وادعائها المستديم بنقص الموارد المالية الخاصة بها 
 أن دون سنوات، 5 منذ المفروض اإلسرائيلي الحصار عن الناتجة المتردية األوضاع تحولفيما 
 جميع في السكان تمتع الغذائي األمن تحقيق ويتطلب،  غزة قطاع لسكان الغذائي األمن يتحقق

 أذواقهم الغذائية وتناسب احتياجاتهم تلبي ومغذية وآمنة أغذية كافية على الحصول بممكانية األوقات
 إمكانيات من يكفي ما للناس يتوفر ال وعندما ،والصحة النشاط موفورة حياة يعيشوا يأ الغذائية

 األمن انعدام يحصل اقتصادية أو اجتماعية أو مادية معوقات الغذاء نتيجة على الحصول
   (67)الغذائي

 ازدادت الغذائية وغير الغذائية المواد على اإلنفاق ارتفاع تكاليف ولألسباب االقتصادية واالجتماعية و
، مما أدي إلي  الفقيرة في إمكانية حصولهم علي الغذاء المالئم األسر لدى التدبر استنزاف آليات

للعام  بالمائة في أوساط الالجئين 63 لتصل إلي غزة قطاع في ارتفاع نسبة فقدان األمن الغذائي
فيما بلغت النسبة (  68)  % 8.5م أي بزيادة سنوية  8444للعام% 44.5م  بينما بلغت 8444
 الغذائية المساعدات على ويعتمدون ،الغذائي األمن منعدمي غزة قطاع من مجمل سكان% 74 العامة

 من منهم% 45 واألخطر من ذلك هو أنوسالمتهم  صحتهم أجل من اإلنسانية من الوكاالت المقدمة
 من اإلنسانية الوكاالت من المقدمة الغذائية المساعدات على ويعتمدون عامًا ، 18 سن دون األطفال

ومن ابرز تلك الوكاالت اإلنسانية هي األونروا والتي استطاعت مع  ( 69)   وسالمتهم صحتهم أجل
ألف  885ألف أسرة أي ما يقارب من  45 -م من تقديم مساعدات مالية طارئة  ل8444نهاية عام 

 (  . 70) الجئ يفتقرون  لألمن الغذائي ومعرضون للخطر  –شخص 
 التغذية سوء مستويات ارتفاع مع الطويل المدى على الغذائي األمن انعدام يرتبط ألطفالل وبالنسبة

 نقص بسبب الدم وفقر اإلسهال مثل صحية ظروف تنتج ذلك إلى وباإلضافة ،النمو وتوقف الحاد
 .المتوازنة   النظيفة والتغذية المياه على الحصول عدم استمرار عن الناتج الحديد

                                                 
 م8449العالم، في الغذائي األمن وضع ، والزراعة األغذية منظمة -  67

68  - Sustaining Achievements in Palestinian Institution-Building and Economic Growth “” 
)World Bank report to the AHLC, 18 September 2011 . 

نوفمبر  – 8444قطاع غزة حصار لم يتوقف واعمار لم يبدأ ، يونيو : المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ، تقرير عن  -  69
 . 42، ص  8444

 .87م ، ص  8448األونروا ، النداء الطارئ  - 70
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% 8.9أن نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن بلغت نحو  ة الصحية رير السنوياالتق توأظهر 
على التوالي، %( 8.4و% 8.5و% 8.7)وكانت محافظات شمال غزة ودير البلح وغزة هي األعلى 

 (. 71) مقارنة بباقي المحافظات 
 الوزن ونقص الدم فقر معدالت أن بغزة، اإلنسان أرض جمعية مدير الوحيدي الدكتور عدنان أفاد كما
 تختلف المعدالت أن الجوار، مؤكداً  دول في مثيالتها مرتفعة، وتفوق غزة قطاع في األطفال بين

 نقص معدل أن وأضاف .العمر من الخامسة دون هم لمن وتتزايد والجنس، العمرية الفئات حسب
 ومعدل ،% 22 من أكثر يبلغ القطاع في األطفال لدى "أ" فيتامين مثل الدقيقة الغذائية العناصر
 .د وأضاف .المباشر غير النقص معدل % 27 و 4.1 % يبلغ " د " المباشر لفيتامين النقص

 معدالته ارتفعت حيث الغذائي، التقزم في نسب المضطردة الزيادة هو األمر في ما أخطر أن الوحيدي
الدم  فقر أمراض نسبة أن مؤكدًا على الماضية، عاماً  16 ال مدى على % 14 نحو إلى %8 من
 في الخامسة دون األطفال لدى الدم وفقر التغذية سوء في المضطردة النسب الوحيدي وعزا ،% 74

 الحصار بسبب غزة قطاع في والبطالة الفقر معدالت إلي ارتفاع 50 %بين ما تتراوح غزة قطاع
 (  72)   اإلسرائيلي

 الصحـة النفسيـة
وفقدان العسكرية، االقتصادي والعمليات واالنهيار الحصار فيه بما غزة، قطاع في السائد المناخ إن

 القريب، المدى على النفسي، الضغط لهذا يمكنعند األطفال و  هائال نفسياً  ضغطاً  سبباألمن قد 
 األكل، التركيز، واضطرابات وضعف الالإرادي، والتبول بالخوف، الشديد يتسبب باإلحساس أن

ذا، المفرطوالنشاط  التهيج، وسرعة النوم، واضطرابات  أن فيمكن عالج، بدون الحاالت هذه تركت وا 
 ومشاكل مرحلة المراهقة في للمجتمع معادية سلوكيات ظهورب البعيد المدى على تأثيراتها تتضمن
  .الرشد مرحلة في خطيرة عصبية
 على القائم العنف واالرتفاع في المحافظة التأثيرات وتزايد والبطالة الفقر القضايا هذه في تفاقم ويساهم
 . والضيق السكني وانعدام مراكز الترفيه .االجتماعي النوع
 في بما االجتماعية،-النفسية من المشكالت عدداً  الحرب أعقاب في أجريت التي التقييمات أبرزت وقد
 في فقد تبين ،األطفال أوساط في الالإرادي والتبول واألرق البالغين في أوساط واالكتئاب الخوف ذلك
 األطفال من العظمى الغالبية أن مباشرة الحرب المجتمعية بعد النفسية للصحة غزة برنامج أجراه مسح
 تدمير شهد من فمنهم .النفسية لصحتهم بالغاً  أذىً  تسبب أن يمكنها صادمة تعرضوا ألحداث قد

القصف ،  أثناء بيته في علق أو اإلسرائيليين، الجنود من جانب قسري الحتجاز تعرض أو المنازل،
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% 8.9أن نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن بلغت نحو  ة الصحية رير السنوياالتق توأظهر 
على التوالي، %( 8.4و% 8.5و% 8.7)وكانت محافظات شمال غزة ودير البلح وغزة هي األعلى 

 (. 71) مقارنة بباقي المحافظات 
 الوزن ونقص الدم فقر معدالت أن بغزة، اإلنسان أرض جمعية مدير الوحيدي الدكتور عدنان أفاد كما
 تختلف المعدالت أن الجوار، مؤكداً  دول في مثيالتها مرتفعة، وتفوق غزة قطاع في األطفال بين

 نقص معدل أن وأضاف .العمر من الخامسة دون هم لمن وتتزايد والجنس، العمرية الفئات حسب
 ومعدل ،% 22 من أكثر يبلغ القطاع في األطفال لدى "أ" فيتامين مثل الدقيقة الغذائية العناصر
 .د وأضاف .المباشر غير النقص معدل % 27 و 4.1 % يبلغ " د " المباشر لفيتامين النقص

 معدالته ارتفعت حيث الغذائي، التقزم في نسب المضطردة الزيادة هو األمر في ما أخطر أن الوحيدي
الدم  فقر أمراض نسبة أن مؤكدًا على الماضية، عاماً  16 ال مدى على % 14 نحو إلى %8 من
 في الخامسة دون األطفال لدى الدم وفقر التغذية سوء في المضطردة النسب الوحيدي وعزا ،% 74

 الحصار بسبب غزة قطاع في والبطالة الفقر معدالت إلي ارتفاع 50 %بين ما تتراوح غزة قطاع
 (  72)   اإلسرائيلي

 الصحـة النفسيـة
وفقدان العسكرية، االقتصادي والعمليات واالنهيار الحصار فيه بما غزة، قطاع في السائد المناخ إن

 القريب، المدى على النفسي، الضغط لهذا يمكنعند األطفال و  هائال نفسياً  ضغطاً  سبباألمن قد 
 األكل، التركيز، واضطرابات وضعف الالإرادي، والتبول بالخوف، الشديد يتسبب باإلحساس أن

ذا، المفرطوالنشاط  التهيج، وسرعة النوم، واضطرابات  أن فيمكن عالج، بدون الحاالت هذه تركت وا 
 ومشاكل مرحلة المراهقة في للمجتمع معادية سلوكيات ظهورب البعيد المدى على تأثيراتها تتضمن
  .الرشد مرحلة في خطيرة عصبية
 على القائم العنف واالرتفاع في المحافظة التأثيرات وتزايد والبطالة الفقر القضايا هذه في تفاقم ويساهم
 . والضيق السكني وانعدام مراكز الترفيه .االجتماعي النوع
 في بما االجتماعية،-النفسية من المشكالت عدداً  الحرب أعقاب في أجريت التي التقييمات أبرزت وقد
 في فقد تبين ،األطفال أوساط في الالإرادي والتبول واألرق البالغين في أوساط واالكتئاب الخوف ذلك
 األطفال من العظمى الغالبية أن مباشرة الحرب المجتمعية بعد النفسية للصحة غزة برنامج أجراه مسح
 تدمير شهد من فمنهم .النفسية لصحتهم بالغاً  أذىً  تسبب أن يمكنها صادمة تعرضوا ألحداث قد

القصف ،  أثناء بيته في علق أو اإلسرائيليين، الجنود من جانب قسري الحتجاز تعرض أو المنازل،
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كل ذلك مع تعثر معظم المشاريع والبرامج سواء الدولية أو المحلية  الهادفة للتخفيف عن األثر 
وحين الحديث عن (  73) النفسي للحرب وخاصة عند شريحة األطفال أو حتي النساء والبالغين 

أن يكونوا أيتاما  جبرواأألف يتيم بغزة حرموا من اللعب واللهو و  88األطفال البد أن نذكر أن أكثر من 
وأصبحوا يعانون من الكبت والحرمان الذي أصبح , " أبي و أمي"فقدوا كلمة , وهم في أشهرهم األولى 

لهم في غزة فيما أضيف إليهم ألف وخمسمائة يتيم بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة على  حميماً  صديقاً 
 (  74) القطاع 

من األطفال لم تعد % 54أن  لنفسية في قطاع غزةبعض الدراسات في مجال الصحة اتشير نتائج و 
قادرين على أداء الواجبات المدرسية  غيرمنهم % 47لديهم الرغبة في المشاركة في أية نشاطات وأن 

منهم يعانون من أمراض سوء التغذية إلى جانب بروز عالمات الخوف % 42والعائلية، وأصبح 
انتشار ظاهرة التسول المباشر وغير المباشر بصورة  ومما هو ملفت لالنتباه منهم% 44والقلق على 

غير مسبوقة وخاصة بين األطفال دون الخامسة عشر في شوارع غزة وخانيونس ورفح بعد أن فقدوا 
، فيما تشير اإلحصائيات األخيرة بهجة الحياة نتيجة الحصار والفقر وسوء التغذية في المناطق الفقيرة 

من األطفال بغزة يشعرون أحيانا بالتوتر أو في أغلب % 24م أن 8444لوكالة الغوث األونروا لعام 
 (  75) يشعرون بالحزن أحيانًا أو اغلب الوقت % 24األوقات ، و

الخطيرة على العاطلين عن العمل  النفسية واالجتماعية بروز المؤشرات السلبيةهذا باإلضافة إلي 
فقدانهم الثقة با خرين و اضطرابهم النفسي بسبب فقدانهم لألمن االجتماعي ونظرتهم السوداوية و 

والسلوكي وتزايد حدة توترهم العائلي ، وما يؤدي إليه كل ذلك من تراجع القيم األخالقية والتربوية في 
األسرة وتدهور العالقة بين األب واألبناء مع تزايد حالة االكتئاب النفسي لدى األب أو المعيل 

عجز األب العاطل عن تأمين احتياجات أسرته وأطفاله ويشعر الرئيسي، وهي حالة طبيعية حين ي
 ( 76) . بفقدانه لقيمته االجتماعية كأب مما يؤثر في عالقته با خرين 

 الواقـــــــع التعليمي: رابعـــــاا 
الشك أن العلم هو المحور الرئيس في تطور الشعوب وتقدمها، فهو يساعد على تقدم المجتمعات 
ورقيها، فالمجتمعات المتحضرة تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتعليم في شتي المستويات والمراحل، لهذا لعب 

                                                 
73-  Death anxiety, PTSD, Trauma, grief, and mental health of Palestinians victims of War on 

Gaza, GCMHP, available at: www.gcmhp.net.   
،الساعة  48/44/8444اليتامى في غزة يرسمون أحالمهم دون قيود ، وكالة معا لألخبار ، : ألف يتيم  88وكالة   - 74
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ب التعليم أهمية خاصة كتساولقد ،  ليسيروا قدمـًا إلى األمـام التعليم الدور األساسي في حياة الالجئين،
م، ألنهم اعتبروه السبيل لبناء مستقبل أيسر 4942لدى الشعب الفلسطيني الذي شرد عن أرضه عام 

 77لهم، وذلك ألنهم حرموا من حقوقهم الطبيعية، فأصبح التعليم ثروتهم الوحيدة لبناء مستقبل زاهر
منهم في التخفيف عن أنفسهم، لتذليل  فأقبلوا عليه ليعبروا عما في أنفسهم من طاقات ومواهب محاولةُ 

 . الصعاب التي يعيشون فيها
 الجهات المشرفة علي تعليم الالجئين  -اوالا 

جرافية لسكان القطاع، والتي أفرزت فئتين من و نظرًا لظروف القطاع االستثنائية، والطبيعة الديم
ثالث جهات رئيسة لتقديم الخدمات  مالسكان األصليون والالجئون، فلقد أشرفت عليه: االسكان وهم

 : التعليمية  وهى
 الحكومية أي السلطة الفلسطينية  -
 الجهات الدولية أي وكالة الغوث -
 . الجهات الخاصة أو األهلية -

ويمر الطالب خالل تحصيله المدرسي بثالث مراحل تعليمية متتالية، مدتها إثنتا عشرة عام، وتبدأ 
االبتدائية ويليها ثالث سنوات في المرحلة اإلعدادية، ثم يتبعها المرحلة بست سنوات في المرحلة 

الثانوية ومدتها ثالث سنوات، ويخضع اإلنتقال من مرحلة إلى أخرى إلجتياز امتحانات رسمية، ثم 
يليها مرحلة التعليم الجامعي ومدتها أربع سنوات، أو مرحلة التعليم المتوسط أو الدبلوم ومدته سنتان 

(78 ). 
                           :ويمكن تحديد عدد المدارس والشعب وعدد الطالب حسب إشراف كل جهة حسب الجدول التالي 

 ( 79( )    1)  دول رقم ــــالج
 زةــــة والخاصة في قطاع غـــة الغوثيــــداد المدارس الحكوميـــور أعــــتط

 م2102 – 2101ة ـــوام الدراسيــــلألع
 طــــــــــالب شعـــــــــــب مــــــــــدارس المرحلة

 

  

 8444/  8444العــــــــــــــــــــــــــام الدراسي  
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ب التعليم أهمية خاصة كتساولقد ،  ليسيروا قدمـًا إلى األمـام التعليم الدور األساسي في حياة الالجئين،
م، ألنهم اعتبروه السبيل لبناء مستقبل أيسر 4942لدى الشعب الفلسطيني الذي شرد عن أرضه عام 

 77لهم، وذلك ألنهم حرموا من حقوقهم الطبيعية، فأصبح التعليم ثروتهم الوحيدة لبناء مستقبل زاهر
منهم في التخفيف عن أنفسهم، لتذليل  فأقبلوا عليه ليعبروا عما في أنفسهم من طاقات ومواهب محاولةُ 

 . الصعاب التي يعيشون فيها
 الجهات المشرفة علي تعليم الالجئين  -اوالا 

جرافية لسكان القطاع، والتي أفرزت فئتين من و نظرًا لظروف القطاع االستثنائية، والطبيعة الديم
ثالث جهات رئيسة لتقديم الخدمات  مالسكان األصليون والالجئون، فلقد أشرفت عليه: االسكان وهم

 : التعليمية  وهى
 الحكومية أي السلطة الفلسطينية  -
 الجهات الدولية أي وكالة الغوث -
 . الجهات الخاصة أو األهلية -

ويمر الطالب خالل تحصيله المدرسي بثالث مراحل تعليمية متتالية، مدتها إثنتا عشرة عام، وتبدأ 
االبتدائية ويليها ثالث سنوات في المرحلة اإلعدادية، ثم يتبعها المرحلة بست سنوات في المرحلة 

الثانوية ومدتها ثالث سنوات، ويخضع اإلنتقال من مرحلة إلى أخرى إلجتياز امتحانات رسمية، ثم 
يليها مرحلة التعليم الجامعي ومدتها أربع سنوات، أو مرحلة التعليم المتوسط أو الدبلوم ومدته سنتان 

(78 ). 
                           :ويمكن تحديد عدد المدارس والشعب وعدد الطالب حسب إشراف كل جهة حسب الجدول التالي 

 ( 79( )    1)  دول رقم ــــالج
 زةــــة والخاصة في قطاع غـــة الغوثيــــداد المدارس الحكوميـــور أعــــتط

 م2102 – 2101ة ـــوام الدراسيــــلألع
 طــــــــــالب شعـــــــــــب مــــــــــدارس المرحلة
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 92868 6228 0 86640 2507 240 0 2267 146 48 4 484 ثانوية
 458617 14534 210932 233151 12513 628 5643 6228 678 44 882 394 المجموع

    8448/  8444العـــــــــــــــــــــام الدراسي    
 371072 9619 217605 143848 10352 442 5935 3975 543 37 243 263 أساسية
 91885 6060 0 85825 2480 237 0 2243 145 11 0 134 ثانوية

 462957 15679 217605 229673 12832 679 5935 6218 688 48 243 397 المجموع

 8448/  8444يمكن تقسيم المدارس في قطاع غزة للعام الدراسي  ومن خالل الجدول السابق
 :حسب الجهات المشرفة وعدد المدارس على النحو التالي

 .من إجمالي مدارس قطاع غزة% 57.7تشكل  مدرسة و(  848) المدارس الحكومية  – 4
 .من إجمالي مدارس قطاع غزة% 85.8مدرسة  والتي تشكل ( 848) المدارس الغوثية  -8
 .أي من إجمالي مدارس القطاع  %7مدرسة وهى تشكل ( 42)المدارس الخاصة –8

قد ازداد بفارق عشرة مدارس عن العام الدراسي  م8444إجمالي عدد المدارس للعام  أنويتضح أيضا 
وتعتبر ،  8444مدرسة في العام  472 بلغتمدرسة بينما  422السبق بحيث بلغت عدد المدارس 

بحيث بلغ وطبيعة الزيادة السكانية ، دة جدًا وال تتالئم مع الزيادة في أعداد الطالب هذه الزيادة محدو 
وهذا مما (  462957) فيما وصل عدد الطالب إلي (  458617)  8444عدد الطالب في العام 

 .دة التعلم واالستيعاب لدي الطالبالكثافة المدرسية والصفية وبالتالي يؤثر علي جو  يسبب
من إجمالي شعب مدارس القطاع % 42.44نسبة الشعب في المدارس الحكومية اليكما بلغت 

وتأتي هذه  -من إجمالي الشعب  % 47.85وتقاربت معها الشعب بمدارس األونروا لتصل إلي 
مدارس جديدة مع العام الدراسي  ةالزيادة بعدد الشعب لدي المدارس الغوثية بسبب افتتاح خمس

من الشعب تحت % 5.89  أننشير إلي  أنويبقي  – عام السابقولم تكن في ال 8444/8448
من مجمل عدد الطالب الالجئين ضمن % 42.4إشراف الجهات الخاصة ، كما بلغت نسبة اإلناث 

 المدارس الغوثية 
في األفراد لعمر % 4.7 قد بلغت نسبة األمية أنفيما يتعلق بالخصائص التعليمية ويبقي أن نشير   

، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور واإلناث، فبلغت بين 2011  في العامسنة فأكثر  45
 ( .80)   لإلناث% 7.4و% 8.4الذكور 

 العوامل المؤثـرة على تطور تعليم الالجئيـن: ثانياا 
                                                 

  ، تم افتتاح خمس مدارس جديدة ، في عدة مناطق من ضمنها المناطق النائية لتعالج مصدر القلق للتجمعات السكانية هناك
ومدرسة معن ، وحسب بيانات  –مدرستان في النصيرات ومدرسة الفخاري  –مدرسة الرياض في رفح  -هذه المدارس هي 

،أخبار االنروا ، . 8448/  8448ومتوقع االنتهاء منها مع العام الدراسي مدرسة في طور اإلنشاء  45األونروا يوجد هناك 
 ،  المكتب اإلعالم ، األونروا غزة  8444سبتمبر 

 م8444مركز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،  - 80
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عند الحديث عن واقع تعليم الالجئين يجب التعرف علي أهم المعيقات لتطور تعليم الالجئين في 
 : قطاع غزة  وهي علي النحو التالي 

 الكثافـة الصفيـة: اوالا  
 بسببومنشيت إضافية،  مدارسمع نقص التمويل لتوفير  ال تزال مشكلة الكثافة الصفية وخصوصاً 

مدرسة من  79م أن 8448ئيات وزارة التربية والتعليم العالي للعام الحصار المستمر وتشير إحصا
 مازالت% 24.44مدرسة أي  842ن هناك أإجمالي المدارس الحكومية تعمل بنظام الفترة الواحدة و 

   . أو المناوبات المزدوجة النظام  تعمل بنظام الفترتين
معظمها تعمل  االبتدائية واإلعدادية ،من مدارس األونروا % 94وضمن نفس السياق هناك حوالي 

 .بنظام الفترتين، األمر الذي يجعل الطالب يحصلون على تعليم مختصر 
 44كما بلغ متوسط عدد الطالب في الصف الواحد في مدارس وكالة الغوث وخاصة اإلناث قرابة 

دة في عدد طالب كل ذلك شكل عائق كبير أمام تطور تعليم الالجئين وخصوصا مع الزيا 48إلي 
العشرات، إن لم يكن  ، وهذا األمر يستدعي بناءوالغرف الصفية  الطالب ومحدودية عدد المدارس

البطالة في صفوف خريجي  على حل مشكلة المئات من المدارس، التي يمكن لها أن تساعد أيضاً 
 .(  81) الجامعات من الالجئين 

 ممارسـات االحتالل: ثانياا 
تطوير التعليم من الناحية الكمية والنوعية  عرقلة االحتالل تستهدف دوماسلطات ومن الواضح أن 

إلبقاء سكان القطاع على هيئة مجموعة من العمال الغير المهرة بغية تشجيع الشباب على  والمهنية
مغادرة البالد كخطوة من سلسلة خطوات تتبعها السلطات لتفريغ األراضي الفلسطينية من سكانها، 

عور باإلضافة إلى الحد من النمو الفكري بين أبناء المجتمع والتي من شانها أن تؤدى إلى ازدياد الش
فعندما بدأ ( 82) بالهوية الوطنية واالنتماء والتماسك االجتماعي والى التصدي لالحتالل ومناهضته 

إغالق المعابر ووضع قيود علي الواردات مما اثر  م واالحتالل يواصل 8444/ 8444العام الدراسي 
 إلى الفلسطينيين بةالطل وصول وتقييد لقطاع التعليم األساسية والمواد الحيوية اللوازم دخول علي 
 إحداث في ذلك ساهم وقد وحرمانهم من الدراسة بجامعات الضفة الغربية  غزة العالي خارج التعليم

                                                 
 - من التعليم المدرسي  يقصد بالمناوبات المزدوجة النظام الذي تقوم حسبه المرافق في المدرسة ذاتها بتقديم دفعتين متتاليتين

فبالنظر إلى الضغط الذي تفرضه على المرافق . وهذه الممارسة تتعارض مع توفير بيئة مواتية لتعلم الطفل. في اليوم الواحد
 .والطاقم، فمنها كثيرًا ما تؤدي إلى تقصير اليوم المدرسي ونقص المجال والوقت لتنظيم أنشطة المنهجية

 ا ، نشرة خاصة بوصف مخيمات القطاع  ، المكتب اإلعالمي ، إحصائيات وأرقام األونرو  - 81
 .م 8449قطاع غزة ،   
 8447أوضاع الالجئين في  قطاع غزة ، ( الفصل التعليمي :)عالء محمد أبو دية ، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان  - 82
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عند الحديث عن واقع تعليم الالجئين يجب التعرف علي أهم المعيقات لتطور تعليم الالجئين في 
 : قطاع غزة  وهي علي النحو التالي 

 الكثافـة الصفيـة: اوالا  
 بسببومنشيت إضافية،  مدارسمع نقص التمويل لتوفير  ال تزال مشكلة الكثافة الصفية وخصوصاً 

مدرسة من  79م أن 8448ئيات وزارة التربية والتعليم العالي للعام الحصار المستمر وتشير إحصا
 مازالت% 24.44مدرسة أي  842ن هناك أإجمالي المدارس الحكومية تعمل بنظام الفترة الواحدة و 

   . أو المناوبات المزدوجة النظام  تعمل بنظام الفترتين
معظمها تعمل  االبتدائية واإلعدادية ،من مدارس األونروا % 94وضمن نفس السياق هناك حوالي 

 .بنظام الفترتين، األمر الذي يجعل الطالب يحصلون على تعليم مختصر 
 44كما بلغ متوسط عدد الطالب في الصف الواحد في مدارس وكالة الغوث وخاصة اإلناث قرابة 

دة في عدد طالب كل ذلك شكل عائق كبير أمام تطور تعليم الالجئين وخصوصا مع الزيا 48إلي 
العشرات، إن لم يكن  ، وهذا األمر يستدعي بناءوالغرف الصفية  الطالب ومحدودية عدد المدارس

البطالة في صفوف خريجي  على حل مشكلة المئات من المدارس، التي يمكن لها أن تساعد أيضاً 
 .(  81) الجامعات من الالجئين 

 ممارسـات االحتالل: ثانياا 
تطوير التعليم من الناحية الكمية والنوعية  عرقلة االحتالل تستهدف دوماسلطات ومن الواضح أن 

إلبقاء سكان القطاع على هيئة مجموعة من العمال الغير المهرة بغية تشجيع الشباب على  والمهنية
مغادرة البالد كخطوة من سلسلة خطوات تتبعها السلطات لتفريغ األراضي الفلسطينية من سكانها، 

عور باإلضافة إلى الحد من النمو الفكري بين أبناء المجتمع والتي من شانها أن تؤدى إلى ازدياد الش
فعندما بدأ ( 82) بالهوية الوطنية واالنتماء والتماسك االجتماعي والى التصدي لالحتالل ومناهضته 

إغالق المعابر ووضع قيود علي الواردات مما اثر  م واالحتالل يواصل 8444/ 8444العام الدراسي 
 إلى الفلسطينيين بةالطل وصول وتقييد لقطاع التعليم األساسية والمواد الحيوية اللوازم دخول علي 
 إحداث في ذلك ساهم وقد وحرمانهم من الدراسة بجامعات الضفة الغربية  غزة العالي خارج التعليم

                                                 
 - من التعليم المدرسي  يقصد بالمناوبات المزدوجة النظام الذي تقوم حسبه المرافق في المدرسة ذاتها بتقديم دفعتين متتاليتين

فبالنظر إلى الضغط الذي تفرضه على المرافق . وهذه الممارسة تتعارض مع توفير بيئة مواتية لتعلم الطفل. في اليوم الواحد
 .والطاقم، فمنها كثيرًا ما تؤدي إلى تقصير اليوم المدرسي ونقص المجال والوقت لتنظيم أنشطة المنهجية

 ا ، نشرة خاصة بوصف مخيمات القطاع  ، المكتب اإلعالمي ، إحصائيات وأرقام األونرو  - 81
 .م 8449قطاع غزة ،   
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 لطباعة الالزم الورق لتشمل امتدت القيود غزة ، كما طلبة بين األداء األكاديمي في ملحوظ انخفاض
 ، أجهزة الحاسوب وكذلك األساسية، التعليمية المواد ورزم للمقاعد، واألخشاب الالزمة المدرسية الكتب

 ( 83)  .المقدمة التعليمية الخدمات جودة بالغة على هذا مما كان له تأثيراتو 
كما تسبب االحتالل من خالل ممارساته من خلق بيئة تتميز بالفقر والعنف وال تساعد بأي شكل من 

ار الحصار والبطالة المتفاقمة والواقع األشكال على التحصيل الدراسي، فالحصار ثم الحرب مع استمر 
االقتصادي والمعيشي والصحي والنفسي المتردي والذي اثر والزال يؤثر علي مستوي وعقول الطالب 

 .بدل التركيز بواقعهم التعليمي
الطالب الالجئين الملتحقين بمدارس األونروا   وهذا مما شكل تحديًا كبيرًا أمام التطور التعليمي لدى

بالمائة،  84مدارس أكثر من  442، بلغ معدل الفقر المدقع في  8444 - 8444ة السنتين ففي فتر 
وكانت هناك نسبة كبيرة من الطلبة في الصف األول وحتى  ،بالمائة أو أكثر 44مدرسة  49وبلغ في 
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كما توجد لدى األوالد معدالت  ،بالمائة في مستويات التحصيل 44الطلبة الذكور عن اإلناث بنسبة 
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واضحة لتقديم المزيد القضايا، يضاف إليها معدالت التسرب المدرسي المقلقة، تؤكد أن هناك حاجة 

 ( 84) من الدعم المركز في مجال التعليم 
 عدم توافق وتجانس الواقع اإلداري: ثالثاا 
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الغير موحدة في كل من جهاز التعليم الحكومي والغوثي والتي تختص بالطالب والمعلم وذلك مثل 

لغاءها ومن قرار عدم الضرب وامتحانات التفوق أو ا لتميز ، في مقابل إضعاف احتساب مواد وا 
موقف المعلمين وتعريضهم للمسائلة ألهون األسباب في المدارس الغوثية وغيرها من القرارات والتي 
هي مخالفة وغير مطبقه في المدارس الحكومية بنفس المنطقة لينتهي األمر بواقع غير متجانس في 

وصا أن من الالجئين هم طالب التعبير عن سياسة  التعليم لبناء جيل موحد في بلد واحد وخص
 .ضمن المدارس الحكومية في نفس المنطقة التعليمية  

 ة المتبعةــالمنـاهـج والخط: رابعاا 
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الوضع يزداد سوءا على صعيد  يجمع الكثير من المعلمين والمعلمات على أن المشكلة تتفاقم وأن
م مطابقة تنفيذ الخطة التي أقرتها إلى عد تدهور المسيرة التعليمية في مختلف جوانبها ويعزون ذلك

أننا نعمل كل ما )الظروف الصعبة ويوضح بعض المعلمين بقولهم  الوكالة على الواقع في هذه
في كثير من األحيان بضخامة المعلومات في المنهاج  بوسعنا من أجل تعليم الطالب ولكننا نصطدم
اللغة االنجليزية والمواد االجتماعية أدل على ذلك مادتي  ونقص الحصص الدراسية المخصصة وليس

بالخطة التعليمية في إنهائها في وقت زمني محدد وهذا يجبرنا على اإلسراع  ناهيك أيضا عن التزامنا
قوى  أن المنهج) كما قال البعض منهم ( أعتبا ر للطالب سواء إذا كان فهموا أم ال  فيها دون أي

مكانيات كبيرة  نفس الوقت يحتاج إلى ظروف مناسبةجدا ويتناسب مع التطور في العلم لكنه في  وا 
منها أهمية وضرب مثاال  موضحا أن الخطة التعليمية راعت مواد على حساب مواد أخرى ليس أقل

الذي زاد الطين بلة نوعية األسئلة  على ذلك مادتي اللغة االنجليزية والمواد االجتماعية وأضاف أن
بنوع من المرارة أنظر إلى نتائج الفصل السابق وهذا  لطلبة وقالوعدم تناسبها مع الفروق الفردية ل

 أعادة صياغة الخطة وتخفيف المواد الدراسية في المناهج  يؤكد ويدعم ما نطالب به من
ومن أجل معالجة ذلك، تحاول األونروا إعطاء الطالب مساعدة إضافية من خالل مشروع مدارس 

 :التميز، ويشمل ذلك
 وجبات غذائية  -
 برامج تعليمية صيفية  -
 حصص إضافية في الموضوعات الصعبة  -
 مواد مساندة بهدف تبسيط المنهاج  -

ومع كل ذلك تبقي المشكلة في غاية الصعوبة والتعقيد الن لها أبعاد تراكمية وعميقة والرتباطها بالواقع 
تعليم الالجئين وخاصة في االجتماعي واالقتصادي والبيئة المحلية وتبقي الضرورة ملحة لتحسين واقع 

يجاد خطط ومشاريع أكثر موضوعية وواقعية وان تأخذ  المخيمات الثمانية الموجودة في القطاع وا 
  .باالعتبار مشاركة البيئة المحلية واألهلية إلزالة معيقات تطوير واقع تعليم الالجئين 

     مشكالت التعليــم الجامعي والعالي: خامساا 
 :ـة البطالــــــ  -أ

ما زال النظام التعليمي ال يستطيع أن يخرج العمالة المناسبة الحتياجات سوق العمل وفق دراسات 
طوير برامج تدريبية لتحقيق مرونة للعمالة لتكون قادرة على التجاوب لت، ، فهناك حاجات وخطط معدة

، في وقت بلغت  لمختلفةمع التغيرات التكنولوجية التي قد تتطلب االنتقال بين القطاعات اإلنتاجية ا
، وهناك (  85)  8444خالل الربع األول من عام % 45.5معدل البطالة بين الخريجين الشباب  فيه
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العديد من العوامل المتحدة والتي تسببت في زيادة نسبة البطالة بين الخريجين الجامعين في قطاع غزة  
 :وهي علي النحو التالي 

لحجم القوي العاملة وخصائصها وتوزيعها لتحدد السياسات عدم وجود سياسات تحدد الحاجات  -4
ب علي القوي العاملة من التعليمية والتدريبية الالزمة لتحقيق التوازن بين العرض والطل

 ( 86.) الخريجين
ظروف البطالة العالية المتراكمة عبر السنوات مما زادت من ضعف الفرص أمام الخريجين الجدد  -8

 .في الحصول علي وظائف 
ضعف القدرة االستيعابية لسوق العمل في قطاع غزة علي استيعاب الخريجين أو حتي جزء منهم  -8

 الوظائف على التنافسبسبب التعطيل الشبه الشامل لمعظم القطاعات االقتصادية مما زاد من 
 .تعلن عنها أو لم يتم اإلفصاح عنها للعامة  التي تلك سواءً  المحدودة

وظائف في معظم األحيان من قبل المؤسسات الحكومية والغوثية ، بحيث اإلعالن الداخلي لل -4
أصبح دارج في ا ونة األخيرة اإلعالن عن طلب وظائف للموظفين الداخليين لعدم إضافة أعداد 
جديدة من الموظفين علي الميزانية ، وهذا من شانه أن يبقي أعداد البطالة في أوساط الخريجين يراوح 

 .مكانه  
أسواق العمل العربية للخريجين الفلسطينيين  بب الحصار المطبق علي القطاع حال دون فتحوبس -5

مع تفعيل صندوق التشغيل في البلدان العربية والتي  ، الخريجين ضمن عقود لفترة محددة الستيعاب
 ( . 87) تم االتفاق على إنشائه في القمة العربية االقتصادية في الكويت

وجهة نظر العديد من الخريجين تتعلق بطبيعة االستيعاب والقبول لطلبات  وهناك أسباب خاصة من
الوظائف من حيث التركيز علي الجانب الحزبي السياسي وخاصة في بعض الوظائف العليا والتي لم 
يتم اإلعالن عنها ، وهذا مما يؤثر علي زيادة البطالة في  أوساط الخريجين من حملة الشهادات 

، حيث إنه ال يمكن أن يتبوأ أي شخص منصباً في إحدى الجامعات ( ر والدكتوارة الماجستي) العليا
أو الوزارات إال بشروط حزبية وسياسية ، ويمكن القول وبكل وضوح أن هذا الجانب أصبح ذو أهمية 

لجهات األكاديمية بالجامعات تضاهي أهمية التخصص ودرجات التميز في القبول للعمل ضمن ا
من حالة االنقسام الداخلي وأثره على اعتماد الشهادات  مالعديد من الخريجين استيائه ، كما ابديبغزة

الجامعية العليا من حملة الماجستير والدكتوراة حيث االختالف في الوصول إلى المعادالت بين 
وزارتي التعليم العالي في رام اهلل وغزة مما أثر سلبيا على الخريجيين من حملة الشهادات العليا ،  

                                                 
 ضعف االرتباط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل المحلية ) –السبت ، وكالة أنباء  وفا ، فلسطين  2-44-8444 - 86
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ى المعادالت العلمية ،ومن الطبيعي جدًا في مثل هذه الظروف تدهور وعدم تمكنهم من الحصول عل
 النمط الثقافي التربوي في معظم المؤسسات التربوية التعليمية بدًء من المدارس وانتهاء بالجامعات

ويرجع السبب في ذلك أن معظم الجامعات في القطاع هي أهلية باستثناء جامعة واحدة حكومية  
جامعة لنفسها بسياسات خاصة بها في قبولها للموظفين الجدد ، مع غياب وبالتالي تحتفظ كل 

السياسة العامة للتعليم العالي الفلسطيني بسبب حدوث حالة االنقسام الفلسطيني ، ووجود أكثر من 
وزارة للتعليم العالي ، مما أدي لعدم وجود سياسة موحدة اتجاههم ، وهذا من شأنه حدوث أزمات و 

بطالة بين الخريجين بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم تحقيق العدل الوظيفي واختيار من زيادة في  ال
 ( . 88) هو أنسب للمكان المناسب 

 الرسوم الجامعية  –ب 
تشكل الرسوم الجامعية وزر ثقيل علي كاهل ا باء من خالل محاولة توفيرها ألبنائهم في مراحل 

ت والحصار وزيادة البطالة وزيادة الفقر ، وخصوصًا التعليم الجامعي ، وخصوصًا من تفاقم األزما
بين أوساط الالجئين واألسر المعسرة منها ، مما يشكل عائق أمام العديد من الطالب في االستمرار 
في مواصلة التعليم والتوجه لمساعدة أسرته ووالديه لتوفير الدخل المناسب لهم ، وما هو ملفت لالنتباه 

ت أعلي معدل لها قياسًا بدول الجوار علمًا أننا لم نصل بعد لمجانية التعليم أن الرسوم الجامعية بلغ
أو علي األقل رمزية الرسوم كما هو سائد بالدول المحيطة ، بحيث يصل متوسط قيمة الساعة 

دينار فيما تصل قيمة الساعة المعتمدة للتخصصات  84 – 45الدراسية للتخصصات اإلنسانية إلي 
دينار وعلي صعيد الدراسات العليا يالحظ أيضا أن تكلفة الدراسة للماجستير  45 – 84العلمية إلي  

دينار وهو يقارب المبلغ المدفوع للطالب األجانب أو الوافدين  4444 -5444تعادل ما يقارب من 
بالجامعات المصرية ، فيما ال يكلف المصريين سوي ثلث هذا المبلغ إلتمام دراسة الماجستير في 

 ت المصرية الحكومية ، والسبب في االرتفاع واالختالف في قيمة الرسوم الجامعية هو  الجامعا
 .وي جامعة واحدة وهي جامعة االقصىعدم وجود جامعات حكومية بالقدر الكافي بقطاع غزة س -4
 .  حالة الحصار وزيادة الطلب علي الجامعات الداخلية الخاصة   -8
عالي مما اضعف الرقابة علي الجامعات وعدم وجود سياسة حالة االنقسام وتعدد وزارات التعليم ال -8

، لقبول للطالب  وغيرها من القضاياموحدة اتجاههم وخاصة في قيمة الرسوم الجامعية  وشروط ا
 ( 89) التي أثارت اهتمام الطالب وهمومهم 

 :ات ـــة والتوصيــــنتائـج الدراس

                                                 
،  ومن  8444 وعام  8444لقاء أجراه الباحث مع عدد من الجريحين من الجامعات الفلسطينية بغزة  لعام :المصدر  - 88

 . م8448/ ،حزيران ( الماجستير ) حملة الشهادات العليا 
 م8448/ حزيران نفس المصدر السابق ،  - 89
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عالي مما اضعف الرقابة علي الجامعات وعدم وجود سياسة حالة االنقسام وتعدد وزارات التعليم ال -8

، لقبول للطالب  وغيرها من القضاياموحدة اتجاههم وخاصة في قيمة الرسوم الجامعية  وشروط ا
 ( 89) التي أثارت اهتمام الطالب وهمومهم 
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السكان وهذا لثي من الالجئين ألنهم يشكلون ثمن منطلق أن األغلبية العظمي لسكان قطاع غزة هم 
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الجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ، مرورا سعت الدراسة للكشف عن اتجاهات التغيير في أوضاع ال
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م 8444اعتمدت الدراسة على آخر إحصائيات لعام و وشهدوا مأساته نتيجة طردهم من وطنهم ، 

خارج المخيمات من حيث النواحي والخاصة بأوضاع الالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة داخل و 
االقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية ، لتوضيح مراحل التطور واالنحسار، والعوامل المؤثرة 

 :على أوضاعهم ، يجب التأكيد علي المحاور التالية كأهم نتائج للدراسة 
 (السكاني والسكني ) ور الديمجرافي ــــالمح: اوالا 

أي ثالثة أرباع  1,217,519ما تعداده   8448بلغ تعداد الالجئين في القطاع حتي كانون أول  -
 .سكان القطاع 

علي نسبة زيادة سكانية بين أوساط الالجئين في مواقع أوهي % 8,4وبلغت معدل الزيادة السنوية  -
الشتات حتي بداية  إجمالي عدد الالجئين بمواقعمن %    23.7شتاتهم وبذلك يشكل الجئ القطاع

الجئ الزالوا قاطنين في المخيمات الثمانية و يشكلون ما نسبته  526,891علما أن ،  8448عام 
 من إجمالي الجئي القطاع% 48
علي بقليل من نسبة أوهي  690,628قد بلغ   8444كما أن عدد الالجئين خارج المخيمات لعام  -

ن مجمل السكان الالجئين فيما بلغت النسبة م% 54.2السكان الالجئين داخل المخيمات أي 
م وتعتبر هذه الزيادة في النسبة  مؤشر طبيعي للزيادة السكانية مع ارتباط 8444لعام % 58.8

و  8449ما بين األعوام  % 8.4نية بالمخيمات مما نتج عنها خروج االمباشر بالضائقة السك
 .ألحياء المحيطة من الالجئين لاللتحاق إما بمشاريع اإلسكان أو ا8444

للدونم الواحد فيما / نسمة 448نسبة كثافة سكانية في مخيم دير البلح لتصل إلي ى علأوبلغت  -
 .للدونم الواحد / نسمة  47قل معدل للكثافة وسجل أشكل مخيم المغازي 

في من الوحدات المقررة % 88ونتيجة للحصار والقيود علي إدخال مواد البناء لم يتم تنفيذ سوي  -
مشاريع إعادة اإلسكان التي تنفذها األونروا في جنوب القطاع، علما أن األونروا بدأت بعد العام 

م بالشروع في تنفيذ المراحل األولي من تلك المشاريع المتبقية بعد أن سمحت سلطات 8444
 االحتالل اإلسرائيلي بمدخال مواد البناء لصالح مشاريع األونروا بقطاع غزة

 بسبب العمليات العسكرية ، إعادة بناء بحاجة إلى غزة في منزل لالجئين ٠٧٠٠  بأن رفيما يقد - 
الرصاص  عملية قبل للتدمير تعرضت ٣٠٠٠ وة خير الحرب األ أثناء تدميرها تم ٨١٠٠ منها

، ولم .بناء إعادة إلى وتحتاج وغير صحية للسقوط آيلة تعد المخيمات في منزل ١٠٠٠ و المصبوب
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يتم لحتي ا ن أي اعمار بسبب الحصار المستمر ، فالواقع السكني الديمجرافي هو األسوأ حاال 
  .بسبب الحصار والحرب 

فردًا  4.7أما بخصوص الكثافة لمتوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنية قد بلغ  -
سر التي تعي  في وحدات سكنية للغرفة في مخيمات األراضي الفلسطينية أما فيما يتعلق بنسبة األ

أسرة % 48.8ذات كثافة سكانية مزدحمة ثالثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة، فقد بلغت هذه النسبة ، 
تسكن  ،من األسر في مخيمات قطاع غزة% 55.8وتشير البيانات إلى أن . في مخيمات قطاع غزة
 .8م484قل من أفي مساكن مساحتها 

في قطاع غزة أصبحت من احد الهموم التي يعاني منها سكان القطاع أن أزمة السكن  كما  -
وخاصة الالجئين ، وقد تفاقمت هذه األزمة خالل السنوات األخيرة بفعل الزيادة السكانية والحرب 
األخيرة والتي تسببت بتدمير آالف المساكن ، ومما زاد من ثقل األزمة وصعوبة حلها هو االرتفاع 

- 74بحيث بلغت الزيادة من  8444 – 8449ضي والشقق السكنية من عام الحاد بأسعار األرا
مع عدم إيجاد حلول وقوانين تنظم . لثمن المتر الواحد مع محدودية الدخل وزيادة البطالة % 444

وتضبط الزيادة بأسعار األراضي والبيوت السكنية باإلضافة إلي غياب أي ضوابط تحكم نظم 
 . أعلي معدل لها وغير مسبوقة من قبل اإليجارات والتي أصبحت ضمن

 الواقـــــــــع االقتصــــــــادي والمعيشي: ثانـيـاا 
كنتيجة طبيعية للحصار المستمر علي قطاع غزة للعام الخامس علي التوالي فال تزال ما نسبته  -

والقدرة  من مصانع قطاع غزة مغلقة أو تعمل بنصف طاقتها أو اقل بسبب انعدام المواد الخام% 28
مصنع  8744من المنشيت الصناعية أي ما يقارب من % 95علي التصدير ، مما أدي إلي إغالق 

 %. 84منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية ال تزيد عن  8944من مجموع 
ال عنه لغزة واالستبد الرئيسي التجاري المعبر - كارني معبر على المفروض اإلغالق أعقاب ففي -

 غزة إلى البضائع الواردة  شحن حموالت انخفاض متوسط عدد بمعبر كرم أبو سالم مما أدي إلي
عما كانت عليه ما % 24 – 78.9حاد بحيث تراوحت نسبة العجز في الواردات اليومية من  بشكل

 .قبل الحصار 
عليها من خالل  فيما أوضحت الدراسة أن هناك سياسة حصار ثابتة اإلحكام ويمكن االستدالل -

ضمن الحد األدنى الحتياجات السكان في قطاع غزة  8444ثبات حجم الواردات لشهور األخيرة لعام 
 .وخاصة مواد البناء الضرورية إلعادة االعمار 

 االحتالل سلطات زالت ما، و  مشددة قيود منأيضًا   تعاني بالصادرات فهي ال تزال يتعلق وفيما -
 إلى غزة قطاع في المصنعة المنتجات أنواع تصدير كافة على شامالً  حظراً  تفرض اإلسرائيلي
 التجارية المعابر إغالق تشديد منذ وذلك الغربية وفلسطين المحتلة ، الضفة إلى في ذلك بما الخارج،
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وتشير المعطيات الواردة عن الجهاز المركزي لإلحصاء ،   ، 2007 يونيو / حزيران في غزة لقطاع
 .من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلي العالم الخارجي % 45.8فقد تم تصدير 

ولم تقتصر تعديات االحتالل علي البر بل والبحر أيضا حيث تم تدريجيًا تقليص المنطقة التي  -
م ونتيجة لذلك انخفض معدل العمل بالصيد إلي  8449أميال بحرية  لعام  8يسمح بها للصيد إلي 

،  8444حتي مايو  8444لذين الزالوا يمارسون مهنة الصيد إلي حيث بلغ عدد الصيادين ا% 44
ن وهذا مما شكل استنزاف حقيقي لالقتصاد ومصادر الدخل لمجمل سكان القطاع ومنهم الالجئين أل

 هذه المهنة تعتبر أساسية لهم ولسكان المخيمات
وهو  ستمرار الحصارالكنتيجة طبيعية  قانوني نشوء اقتصاد غير أن هناكالدراسة  تبين من كما -

مع مصر، والذي يشكل فائدة اقتصادية كبيرة  غزة حدود تحت الممتدة األنفاق قتصادإ علي شكل
 أنواع توفير إمكانية يتيح إذ لبضع مئات من األشخاص علي حساب االقتصاد الكلي للفلسطينيين،

ن أخرى، بطريقة كانت لتتوفر ما التي البضائع من مضخمة للغاية  بأسعار تعرض ما كثيراً  كانت وا 
هذا عالوة علي عدم الرقابة - % 444إلى %  84ارتفاع جنوني باألسعار بنسبة تتراوح من  -

 بديالً  ذلك اعتبار شكل بأي يمكن ال و الكافية لمقاييس الجودة لتلك البضائع التي ترد عبر األنفاق
والرقابة الرسمية وحسب المقاييس عن البضائع الواردة من خالل المعابر التجارية  يغني حيوياً 

 . واالتفاقيات الدولية للبضائع الواردة
 قائمة و بخصوص التحديات اليومية والمعيشية التي واجهها السكان في قطاع غزة وال زالت أما -

 : هي 
 غاز، طن 49,780 بدخول سلطات االحتالل  سمحت 8444فحتي نهاية  عام  :أزمـــة الوقود  -4

يوميًا ، أما فيما يتعلق  الغاز من القطاع احتياجات من % 33 تشكل حدودةم كميات وهي
 كمية تقل وهي لتر  638,000البنزين من محدودة كميات بدخول ىسو  بالمحروقات فلم يسمح

 وقد السوالر، مادة من لتر 2,519,000  بنحو القطاع إمداد القطاع  وتم احتياجات من 1 %عن
 التقليص للوقود قرار قبل القطاع واردات من  1.31%الكمية هذه شكلت

ساعة حسب  48ساعات إلى  2من  بحيث يتم  انقطاع الكهرباء يومياً :أزمة انقطاع الكهرباء   -8
حجم األحمال و الضغط على الشبكة ، وأصبح من المعتاد سماع دوي المولدات في الشوارع في 

لعدم جودة  ات الكهرباء لسوء االستخدام أوالمواطنين لقوا حتفهم بسبب مولد قطاع غزة فالعديد من
, للتخزين الخاطئ للسوالر و البنزين  تلك المولدات وعدم وجود أنظمة الحماية الكافية فيها و نتيجة

 .بحاالت اختناق و نشوب حرائق  كما أن العديد من المواطنين أصيبوا
 الحدودي، رفح معبر عبر للخارج رالسف في الراغبين سكان القطاع معاناة أزمـــة السفر تواصلت  -8

 العدد نتيجة للسفر، مسبق موعد وحجز التسجيل، إلى السفر في الراغبين احتاج المواطنون وقد
 معبر عمل على تحسينات المصرية إدخال السلطات من الرغم على يوميًا، بسفره المسموح المحدود
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 تنخفض تزال ال السفر حركة كما أن 2011 مايو أواخر وفي 2010 يونيو بداية في الحدودي رفح
 . الحصار  قبل ما مستويات عن
 8448ومطلع عام م  8444مع نهاية عام  األونروا أجرته الذي للفقر مسحال نتائج أظهرت كما -

في تدني المستوي المعيشي  اتفاقمًا تراكميً أن هناك الخاصة بالواقع المعيشي لالجئين في قطاع غزة 
 : التالية  المؤشراتمن خالل  الغذائي و الفقر وانعدام األمن

من الالجئين يعتمدون في تلبية احتياجاتهم ومعيشتهم علي مساعدات األونروا سواء % 74أن   -4
ألف شخص يعتمدون علي  885فهناك ما يقارب من   -الغذائية أو التموينية أو حتي النقدية 

 . المساعدات النقدية المقدمة لهم من األونروا
 مما 8444السنة  األول من النصف في بالمائة في أوساط الالجئين 33.8 البطالة معدل بلغ -8

كما  الجئًا،، 73,875 حوالي بينهم ومن بدون عمل، غزة في شخص ألف 116 من أكثر أن يعني
% 87الالجئين في القوي العاملة لم تتجاوز تشير إحصائيات األونروا  إلي أن نسبة مشاركة 

 . لغير الالجئين% 54بالمقارنة مع 
 بنظام بالعمل األونروا بدء و بعد%  47.9كما بلغت نسبة الفقر المدقع في أوساط الالجئين  -8

 الجئ 200,000 تحديد من تمكنت الماضيتين، مدى السنتين على الفقر قياس عالمات تحديد
 من الجديد العدد وهذا .اليوم في دوالر 1.60 يساوي الذي المدقع الفقر خط يعيشون تحت إضافي
 خط تحت يعيشون آخر شخص 300,000 جانب إلى ، 300,000 إلى الكلي العدد رفع الحاالت

 .اليوم  في دوالرات 4 البالغ المطلق الفقر
تصنيفًا من حيث الجئ وهي تعتبر أكثر الحاالت  128222وبلغت عدد حاالت العسر الشديد  -6

 . الحاجة وانعدام لمستوي الدخل
 الواقـــــــــع الصحي: ثالثــــــا 

 إلى 300من مساحتها علي صعيد الصحة العامة ونتيجة لفرض االحتالل منطقة عازلة وتتراوح -
صابة باستشهاد المنطقة هذه متر، وتتسبب 1500 كما أنها تحول دون  العديد من سكان القطاع وا 
المتضررون  يقدر الخدمات الصحية واإلرشادية الالزمة للسكان القاطنين في تلك المناطق ووصول 
 غزة  قطاع السكان في مجموع من بالمائة 12 حوالي أي – شخص ألف 178 /منها ب

االحتالل تشكل  قوات بها تقوم التي التجريف واالجتياحات وعمليات الجوية الغارات أن كما -
 مدنياً   50 األعمال هذه قتلت ، م2011 المدنيين ، فمع نهاية عام  للسكان خطيراً  صحياً تهديدا ً 

 من السنة، خالل أيضا وارتفعت اإلصابات . 2010 سنة في شهيد 35 مع بالمقارنة  – فلسطينياً 
 في سنة 1612 إلى 2010 سنة في 1549

البحث عن بدائل ولو أكثر وبسبب الحصار الجائر والمستمر علي سكان القطاع لجأ السكان إلي  -
علي طول الحدود بين قطاع غزة ومصر  8444خطورة فكانت األنفاق التي أنشئت منذ مطلع عام 
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والتي أصبح العمل بها من أكثر الظواهر خطورة علي حياة العاملين بها  بحيث بلغ إجمالي عدد 
الشهداء بحيث بلغ اكبر عدد من  8449شهيد منذ أن بدأ العمل بها وسجل عام  454الشهداء 

 49شهيد منهم  87بواقع % 84.5بحيث شكل  8444من مجمل عدد الشهداء ويليه عام % 87
شهيد من سكان رفح وذلك بسبب قصف األنفاق من قبل االحتالل أو ألسباب خاصة بانهيار تلك 

 .األنفاق أو االختناق 
ي للعيادات الغوثية  لألعوام توصلت الدراسة إلي أن زيارات المرض: وبخصوص الصحة العالجية  -

بعدد الالجئين الكلي بحيث بلغ عدد الزيارات المرضية للعام  األخيرة قد تضاعف بشكل كبير قياساً 
من إجمالي عدد الالجئين في القطاع % 898زيارة سنوية وهو يعادل  4,587,461إلي   8444

عما هو  ةخير زداد خالل السنوات األومن المالحظ أيضا أن االعتماد علي العيادات الطبية الغوثية ا
ويرجع ذلك لضعف الخدمات الطبية الحكومية بشكل حاد % 54م بنسبه  8447قبل الحصار لعام 

نتيجة نقص األدوية والمعدات الطبية الالزمة نتيجة الحصار وآثاره المتراكمة ، ويمكن إيعاز األمر 
لمجانية الخدمات العالجية التي تقدمها األونروا قياسا بالتكلفة العالجية الحكومية ، فيما عادت  أيضاً 

م 8444نسبة االعتماد علي المراكز الغوثية من قبل الالجئين باالعتدال والتراجع مع نهاية عام 
قوافل  بسبب التحسن الطفيف للخدمات الصحية الحكومية بعد دخول العديد من%  844لتصل إلي 

المساعدات واألدوية والتسهيالت الخاصة بمعبر رفح و التي أتاحت للمرضي إمكانية السفر والعالج 
 .بالخارج 

عدد المرضى المسموح بعالجهم داخل فلسطين المحتلة  أو في  فيما قلصت سلطات االحتالل  -
به السلطات  فقط من المعدل الذي كانت تسمح 44%بمعدل  مستشفيات القدس والضفة الغربية

 . 8444المحتلة خالل النصف األول من العام 
 : إليتوصلت الدراسة : وفيما يتعلق بالصحة البيئية  -
من مياه القطاع غير صالحة للشرب بسبب التلوث بالمبيدات ومياه المجارير وعدم % 94 -4

 معالجتها بالشكل الكافي
 في جزئياً  المعالجة أو المعالجة غير المجاري مياه من يومياً مليون لتر 92 من يتراوح ما ضخ -8

على السابحين والمستجمين باإلضافة إلى تلوث  اً صحي اً شكل مما يشكل خطر و  ، المجاور لغزة البحر
 . للفلسطينيين في قطاع غزة ياألسماك والتي تعتبر مصدر غذائي رئيس

ة بمرافق الصرف من مساكن الالجئين في مخيمات قطاع غزة غير متصل% 4.4ال تزال  -8
 الصحي علما أن هذه النسبة لم تتغير منذ سنوات بسبب عدم معالجة األمر من قبل األونروا

 النوعية سيئة على مياه والحاصلين , المتضررون السكان )إناث 434,484منهم   890,561 -4
 .الخاص  القطاع في الباعة من
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م  هو تلوث كافة 8444وازداد خالل عام ومما أضيف من صعوبات خالل السنوات األخيرة  -5
المنبعثة من مولدات الكهرباء المنتشرة في شوارع القطاع  لتشكل ظاهرة  ةأجواء القطاع بسبب األدخن

 جديدة تضاف للظواهر السلبية في حياة سكان القطاع
في أوساط بالمائة  63 أوضحت الدراسة أن : الغذائي  وفيما هو متعلق بالصحـة الغذائيـة واألمن -

 قطاع من مجمل سكان% 74الالجئين يعانون من فقدان األمن الغذائي ، فيما بلغت النسبة العامة 
 من اإلنسانية من الوكاالت المقدمة الغذائية المساعدات على ويعتمدون الغذائي األمن منعدمي غزة
 .عامًا  18 سن دون األطفال من منهم% 45واألخطر من ذلك هو أن وسالمتهم  صحتهم أجل

 معدالت بسبب ارتفاع 50 %غزة قطاع في الخامسة دون األطفال لدى  الدم، وبلغت نسبة فقر -
 .اإلسرائيلي  الحصار بسبب غزة قطاع في والبطالة الفقر

 الواقـــــــع التعليمي: رابعـــــاا 
 :هناك ثالث جهات تشرف علي التعليم في قطاع غزة وهي 

 الحكومية أي السلطة الفلسطينية  -
 الجهات الدولية أي وكالة الغوث -
 .الجهات الخاصة أو األهلية -

حسب الجهات المشرفة وعدد  8448/  8444يمكن تقسيم المدارس في قطاع غزة للعام الدراسي 
 :المدارس على النحو التالي

 .من إجمالي مدارس قطاع غزة% 57.7تشكل  مدرسة و(  848) المدارس الحكومية  – 4
 .من إجمالي مدارس قطاع غزة% 85.8مدرسة  والتي تشكل ( 848) المدارس الغوثية  -8
 .أي من إجمالي مدارس القطاع % 7مدرسة وهى تشكل ( 42)المدارس الخاصة –8
ن العام م قد ازداد بفارق عشرة مدارس ع8444ويتضح أيضا أن إجمالي عدد المدارس للعام  -

،  8444مدرسة في العام  472مدرسة بينما بلغت  422الدراسي السبق بحيث بلغت عدد المدارس 
، بحيث د الطالب وبفعل الزيادة السكانيةوتعتبر هذه الزيادة محدودة جدًا وال تتالئم مع الزيادة في أعدا

وهذا ( 462957)فيما وصل عدد الطالب إلي (  458617)  8444بلغ عدد الطالب في العام 
 .دة التعلم واالستيعاب لدي الطالبمما يسبب الكثافة المدرسية والصفية وبالتالي يؤثر علي جو 

من إجمالي شعب مدارس القطاع % 42.44كما بلغت نسبة الشعب في المدارس الحكومية الي -
 وتأتي هذه -من إجمالي الشعب  % 47.85وتقاربت معها الشعب بمدارس األونروا لتصل إلي 

الزيادة بعدد الشعب لدي المدارس الغوثية بسبب افتتاح خمس مدارس جديدة مع العام الدراسي 
من الشعب تحت إشراف الجهات % 5.89ولم تكن في العام السابق إلي أن   8448/   8444

 . الخاصة 
 من مجمل عدد الطالب الالجئين ضمن المدارس الغوثية % 42.4كما بلغت نسبة اإلناث  -
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 في العام % 4.7سنة فأكثر  45ا يتعلق بالخصائص التعليمية فقد بلغت نسبة األمية لألفراد وفيم -
% 7.4و% 8.4، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الذكور 2011
 لإلناث

 842مدرسة من إجمالي المدارس الحكومية تعمل بنظام الفترة الواحدة وان هناك  79كما أن  -
 .  ال تزال تعمل بنظام الفترتين% 24.44مدرسة أي 

من مدارس األونروا االبتدائية واإلعدادية ، معظمها تعمل بنظام الفترتين، % 94هناك حوالي  -
 األمر الذي يجعل الطالب يحصلون على تعليم مختصر

 44اث قرابةكما بلغ متوسط عدد الطالب في الصف الواحد في مدارس وكالة الغوث وخاصة اإلن -
طالب كل ذلك شكل عائق كبير أمام تطور تعليم الالجئين وخصوصا مع الزيادة في عدد  48إلي 

 الطالب ومحدودية عدد المدارس والغرف الصفية
ومما شكل تحديًا كبيرًا أمام التطور التعليمي لدى الطالب الالجئين الملتحقين بمدارس األونروا   -

بالمائة،  84مدارس أكثر من  442، بلغ معدل الفقر المدقع في  8444 - 8444ففي فترة السنتين 
 بالمائة أو أكثر 44مدرسة  49وبلغ في 

كما توجد لدى . بالمائة في مستويات التحصيل 44فيما يتأخر الطلبة الذكور عن اإلناث بنسبة  -
 .ارنة مع الفتياتاألوالد معدالت أعلى من اإلصابات المدرسية، بتناسب يساوي واحد إلى عشرة بالمق

ومن أجل معالجة ذلك، تحاول األونروا إعطاء الطالب مساعدة إضافية من خالل مشروع مدارس  
 :التميز، ويشمل ذلك

 وجبات غذائية  -4
 برامج تعليمية صيفية  -8
 حصص إضافية في الموضوعات الصعبة  -8
 مواد مساندة بهدف تبسيط المنهاج  -4

بلغت فيه معدل البطالة بين الخريجين الشباب  الجامعي والعاليوبخصوص مشكالت التعليم 
 8444خالل الربع األول من عام % 45.5

عدم وجود سياسات تحدد الحاجات لحجم القوي العاملة وخصائصها وتوزيعها لتحدد السياسات  -
 من الخريجينالتعليمية والتدريبية الالزمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب علي القوي العاملة 

ضعف القدرة االستيعابية لسوق العمل في قطاع غزة علي استيعاب الخريجين أو حتي جزء منهم  -
 الوظائف على بسبب التعطيل الشبه الشامل لمعظم القطاعات االقتصادية مما زاد من التنافس

 .تعلن عنها أو لم يتم اإلفصاح عنها للعامة  التي تلك سواءً  المحدودة
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الداخلي للوظائف من قبل المؤسسات الحكومية والغوثية ، بحيث أصبح دارج في ا ونة اإلعالن  -
األخيرة اإلعالن عن طلب وظائف للموظفين الداخليين لعدم إضافة أعداد جديدة من الموظفين علي 

 .الميزانية ، وهذا من شانه أن يبقي أعداد البطالة في أوساط الخريجين يراوح مكانه  
في  - م الجامعية وزر ثقيل علي كاهل ا باء من خالل محاولة توفيرها ألبنائهمتشكل الرسو  -

تفاقم األزمات والحصار وزيادة البطالة وزيادة  مع -أو الدراسات العليا مراحل التعليم الجامعي ،
الفقر، وخصوصًا بين أوساط الالجئين واألسر المعسرة منها ، مما يشكل عائق أمام العديد من 

، في االستمرار في مواصلة التعليم والتوجه لمساعدة أسرته ووالديه لتوفير الدخل المناسب لهمالطالب 
ي جامعة واحدة وهي جامعة عدم وجود جامعات حكومية بالقدر الكافي بقطاع غزة سو كل ذلك مع  

 .االقصي
 ـــــــــات الدراسةتوصي

وعلية أتوجه لكل فرد أو مسئول مؤسسه  .....قع الالجئين جلياامن خالل الدراسة والنتائج اتضح و 
 :خاصة أو حكوميه محلية أو دوليه  بالقول 

أن هناك في قطاع غزة إنسان إسمه الجئ فلسطيني فقد أرضة ووطنه ولحين عودته من حقه أن  -4
يعي  ضمن مستويات معيشة أي إنسان بالعالم من حيث العوامل األساسية السكن الكريم ، والعالج 

 .والكهرباء والماء النقي والغذاء ا من والبيئة المناسبة واألمن والتعليم 
 ضرورة العمل الدءوب من أجل انتشال الالجئ من الدمار واالنحدار الناجم عن االحتالل -8

نهاء الغاشم ، وأعتقد أنه بمقدور كل الجهات المعنية مساعدة الالجئ من خالل ، توحيد الجهود وا 
يجاد رؤية موحدة إلعادة اعمار قطاع غزة وتوفير بيئة معيشية مناسبة له  حالة االنقسام الفلسطيني وا 

فيجب اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا وصحيًا ، ويكفيه ما يحدثه االحتالل من عدوانية غاشمة بحقه ، 
أال يترك سبيل لإلحتالل لإلجهاز عليه ومحو قضيته بمنهاء حياته ووجوده أو إرغامه علي الرحيل 

هويته كالجئ ،ألنه الوحيد الشاهد علي قضيته ووجوده يمثل رمزًا للمطالبة بعودته ألرضة  وطمس
 .بمذن اهلل 

مساعدة الالجئ في جميع النواحي ومضاعفة الجهود الخدماتية المقدمة من األونروا بدال من  -8
 .تقليصها 

دراسات البحثية أكثر ضرورة وجود باحثين وكتاب مختصين بشئون الالجئين، ، بحيث تهمهم ال -4
من الجوانب النظرية والمقاالت اإلنشائية ، إلبراز معاناة الالجئين في شتي النواحي ، الن قضية 

  .. .الالجئ هي جوهر القضية الفلسطينية 
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الداخلي للوظائف من قبل المؤسسات الحكومية والغوثية ، بحيث أصبح دارج في ا ونة اإلعالن  -
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 بينطيني ـــــــوء الفلســاللج
 دوافعوال سباباأل

 (م0962لعام دراسة تحليلية للتعرف علي دوافع وأسباب اللجوء الفلسطيني ) 
 ( ) عــالء محمـــد أبو ديــة زقــوت . أ 

 دمــــة ـــمق
أربع وستون عاما مرت تذكرنا بنكبة لم ولن تنسى فالزالت آثارها باصمة على التشريد والتجويع 

أزقة المخيمات وأروقة الحارات الفلسطينية في داخل وخارج الوطن و  والحصار والشتات تعبر عنها
 أفظع مشاهد للنكبة الفلسطينية عبر التاريخالتي تسجل 

جراما وقسوة من احتالل باغض ال يعرف إال  نكبة قد أحلت ببقاع األرض الفلسطينية العتيقة عنوة وا 
 ... .لغة سفك الدماء والقتل والتدمير والتشريد 

أرض  أهلمن % 24والتهجير اُلمخطط له والمنظم ألكثر من أسباب ودوافع اللجوء عن  فالحديث
وكارثة حدثت ألي شعب من شعوب الكون،  مأساةم،  إنما ُتشكل أكبر 4942فلسطين عام 

فاالحتالل والتهجير كانا ثمرة نشاط عدائي لآليديولوجيا العنصرية الصهيونية والتي خططت ودبرت 
 ( 90. )لفكرة استيطان فلسطين

عميقة في بنية الشعب أحدثت الهجمة االستعمارية والصهيونية على فلسطين، تغييرات كما 
الفلسطيني، طبقيا وجغرافيا وسياسيا واقتصاديا، حيث كانت هذه التغييرات شاملة للمجتمع من كافة 

هذه التغييرات قامت على أساس تحقيق المصلحة الصهيونية والمصالح االستعمارية الغربية .جوانبه
لالستعمار البريطاني،  ستراتيجيةاإلوقد تمثلت هذه المصالح بالسيطرة . في فلسطين والمنطقة ككل

وبممارسات الحركة الصهيونية المدروسة والمنظمة من أجل اقتالع الفلسطينيين من أرضهم والسيطرة 
عليها من أجل إقامة الكيان الصهيوني اإلحاللي على هذه األرض، وبالتالي بلورة شخصية صهيونية 

 .متجانسة في إطار قومي جديد جامع لها
االحتالل الصهيوني تسويق فكرته إلى العالم بكل وسائل اإلقناع التي يتبعها المسوق الجيد استطاع و 

لفكرة آمن بها فكرس جل جهده لتحقيقها متجاهالً حقوق ا خرين نابذاً وراءه ظهره القيم والمبادئ 
هم، مستشهدين مقنعاً نفسه ومن يتبعه بأنه شعب اهلل المختار وال يرق ا خرون إال أن يكونوا خدماً ل

على ذلك بنصوص من التوراة المزيفة والتلمود والمقوالت الباطلة التي تثب حقهم في األرض العربية 
رض الميعاد والعودة إلى صهيون ميراث أجدادهم أرض وأسطورة أرض بال شعب لشعب بال أ" كمقولة

جب غضب الرب الذي المحرم على أي يهودي في العالم التفريط فيه لما في ذلك من مخالفة تستو 

                                                 
  -  الالجئين الفلسطينيين ماجستير في شئون وأوضاع  -فلسطيني من قطاع غزة باحث كاتب و. 

العدد،   األردن، –عمان  ، صامد االقتصادي، دار الكرمل للنشر والتوزيع،4942واكيم واكيم، المهجرون الالجئون في وطنهم منذ نكبة - 90
 . 494، ص4992عام  -، أيلول 448
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لك أعطيتها ولنسلك  -لنسلك أعطي هذه األرض )وعد إبراهيم ونسله في هذه األرض عندما خاطبه 
  (.  91( )إلى األبد

 األطماع الصهيونية في فلسطين -اوالا 
بعملية التهجير الواسعة النطاق والتي اندلعت في أعقاب حرب عام  فكرة احتالل فلسطينلم تبدأ 
 4942-4272ت تلك الفترة بكثير، حيث إن استيطان فلسطين ما بين فترة عام م، بل سبق4942

كان يمثل العامل األساسي لميالد دولة االحتالل ، وكان ذلك العمل نتيجة المبادأة الجماعية لثالثة 
أول مستعمرة يهودية في " فاتحة األمل " أي "بتاح تكفا " بتأسيس مستعمرة  شرعواأجيال من الرواد، 

 .طينفلس
ما كنا نستطيع أن نحقق أهدافنا ونقيم دولتنا الحاضرة لوال االعتقاد الراسخ "ويقول دافيد بن جوريون 

 92".بضرورة العودة إلى أرض ا باء، ولوال المعونة والتأييد المادي والسياسي واألدبي لليهودية العالمية
بأكمله أو على األقل غالبيته، ين فلسط فمبدأ إقامة دولة يهودية في فلسطين كان معناه تهجير شعب

م تيمر الصهاينة مع بعض االقطاعين من لبنان لشراء أراضى من قرية المطلة في 4945ففي عام 
ألف فالح فلسطيني تم طردهم  74الجليل األعلى، وتهجير سكانها من أرضهم، كما أن هناك حوالي 

 ( 93. ) م4942وهدم قراهم قبل اندالع حرب عام 
م،  أعلنوا في ذلك الحين بأن أرض 4228فمنذ إعالن زعماء اليهود قيام الحركة الصهيونية عام 

فلسطين هي حق للشعب اليهودي، وأن باإلمكان نقل أهل فلسطين العرب إلى األقطار العربية 
المجاورة، لهذا سعت الصهيونية على الحصول على إذن رسمي بتنفيذ األطماع في فلسطين، التي 

الصهيونية زعماء جزء من أمالك الدولة العثمانية آنذاك، وبعد المباحثات التي جرت بين  كانت
ه الشهير م تصريح4947نوفمبر  8بتاريخ وزير خارجية بريطانيا بلفور والحكومة البريطانية، أصدر 

لليهود بمنشاء وطن قومي لهم في فلسطين وأصبح وعد  االذي أعطى بموجبه وعد ،الذي عرف باسمه
نشاء  4947واقع مع دخول القوات البريطانية عامأمر بلفور  م، عندئٍذُ فتحت أبواب الهجرة اليهودية وا 

 .( 94. )المستوطنات
م بأن اليهود أصبحوا أقوياء، 4947مع تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، شعرت بريطانيا في عام و 

فلسطين إلى منظمة األمم بها على انتداوأن بوسعهم االعتماد على أنفسهم، فقامت برفع قضية 

                                                 
في األمم المتحدة، تجمع " إسرائيل"لعضوية مناقشة علمية }عضوية إسرائيل في األمم المتحدة ، علي ،الإبراهيم إسماعيل   - 91

 8، ص م 8448مايو  –أيار /  3العودة واجب ،قسم الدراسات واألبحاث ،
معهد البحوث والدراسات العربية،  ،(اإلطار الفكري  –البناء  –اإلستراتيجية ) عبده مباشر، المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية  -  92

 5ص، 4977، القاهرة دار غريب للطباعة
 497-494بق، صامرجع س ،واكيم واكيم - 93
  7، ص4ص ،(ت .د) القاهرة،  عادل حسن غنيم، قضية الالجئين، الدار القومية للطباعة والنشر، - 94
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د " )424"المتحدة، وبعد المشاورات العديدة في نيويورك وفلسطين اعتمدت الجمعية العامة قرار رقم 
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 ( 95) اليهود والعرب 
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وفى اليوم التالي لجالء القوات البريطانية دخلت الجيو  العربية فلسطين من كافة الجهات بناء على 
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الذي كان منتشًرا في شمال فلسطين، " فوزي القاوقجى"رب بقيادة من المجاهدين والمتطوعين الع
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بية في تحقيق بعض االنتصارات وحصار اليهود، كما استطاع الجي  المصري ونجحت الجيو  العر 
وعلى  التقدم في ميدانه والسيطرة على المستعمرات المهمة، واستمر زحفه حتى وصل جنوب القدس،

أثر شدة الحصار، تقدمت بريطانيا إلى مجلس األمن بطلب وقف القتال لمدة أربع أسابيع ووافق 
 (  101)و على مطلب بريطانيا ماي89مجلس األمن في 

كانت هذه الهدنة والتي أعقبتها ُتمثل نقطة تحول في معركة فلسطين إذ استغلها اليهود في الحصول 
على كميات كبيرة من األسلحة والذخيرة التي من خاللها استطاعوا السيطرة على معظم أراضى 

حزيران /8طلب مجلس األمن في س الجامعة العربية قبوللفلسطين، و قررت اللجنة السياسية لمج
في وقت استمر اليهود  في توسيع  102. " م العتبار وقف القتال وسيلة إليجاد حل سلمى4942

% 55حدود سيطرتهم  ، حيث تجاوزت المساحة المخصصة لكيانهم  حسب خطة التقسيم والمقررة ب
ألف  444444هود في وقت كان عدد السكان الي) للدولة العربية % 45من أرض فلسطين مقابل 

م، كانت إسرائيل قد احتلت ما 4949ومع توقيع اتفاقيات الهدنة لعام ( عربي  4854444مقابل 
من مجمل % 5من فلسطين، علُما بأنة عشية الحرب كان اليهود ال يملكون سوى % 24يقرب من 

 (.  103) األرض في فلسطين 
والذي انتزع من  -ة العامة لألمم المتحدة الصادر عن الجمعي 424ويمكن القول إن قرار التقسيم رقم 

كان يشكل انحدارًا في السياسة الدولية الخاصة باألمم  -الفلسطينيين حق تقرير تسوية مصيرهم
، فكيف يمكن تقسيم فلسطين دون (حق الشعوب في تقرير مصيرها ) ضمن ميثاقها تالمتحدة والتي 
اقتراحهم بضرورة إعطاء اليهود أرضًا نتيجة  اكما أن واضعي مخطط التقسيم عللو . مشاركة سكانها

إن هذا األمر يبرر اعتبار الفلسطينيين مسئولين ... اضطهادات ألمانيا الهتلرية التي كانوا ضحيتها
 .سبب قرارات األمم المتحدةباالضطهادات وال يمكن قبول أن يصبحوا ضحية جديدة  هعن هذ

 
 أسباب ودوافع  اللجوء الفلسطيني -ثانياا 

مكن القول من خالل ما سبق أن قضية الالجئين قد بدأت بالظهور على أرض الواقع مع بداية والدة ي
الدولة اليهودية، لتبدأ هجرة الفلسطينيين من ديارهم هجرة قسرية بهدف النجاة بالنفس والهروب من 

ها من بعد إرهاب العصابات الصهيونية والتي رغبت في تثبيت أقدامها في فلسطين على أنقاض سكان
 .طردهم
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ومن هنا ال بد من التفريق بين الهجرات االختيارية والهجرات القسرية والتي دفعت  بالشعب 
الفلسطيني للجوء، ففي حالة الهجرات االختيارية يملك المهاجر كامل اإلرادة والقرار في الهجرة من 

ا، أما في حالة الهجرات مكان إلى آخر ، وفي العادة ما يغلب الدافع االقتصادي على قراره هذ
القسرية فيهاجر فيها الفرد أو الجماعة بسبب خطر يهدد أمنه أو حياته أو حرياته، وال يكون المهاجر 
في األصل راغبًا في الهجرة أو مخططا لها، غير أن ظروفا قاهرة قد تقتلعه من موطنه أو مكان 

مقاييس عندما اقتلع السكان األصليين سكنه ، فقد كانت هجرة الفلسطينيين من أرضهم قسرية بكل ال
وقد سبقت هذه الهجرة  مذابح عديدة  قامت بها . من أرضهم وفقدوا جراء ذلك وسائل كسبهم ورزقهم

 ( 104) العصابات الصهيونية ضد السكان المدنيين واستمرت أثناء وبعد الحرب،  
حقيقية دفعت الفلسطينيين ويمكن ذكر بعض األساليب التي قام بها الصهاينة والتي شكلت أسباب 

إلى الهجرة و اللجوء وترك كل ما يملكون من خيرات وثروات، ليصبحوا فيما بعد مجردين من كل 
 .ماُ يملك

  األعمال اإلرهابية والقتل والتنكيل : أواًل 
الصهيوني االستيطاني  لعل الالئحة السوداء لهذه المجازر تكون مثااًل واضحًا على المشروع

أبرز آلياته، وفيما يأتي عرض لالئحة السوداء  الذي يعد اإلرهاب والقتل واإلبادة الجماعيةأإلحاللي 
اإلرهابية، وعدد ضحاياها والعصابات الصهيونية التي تلطخت  التي تتضمن سجاًل بهذه المجازر

ويمكن استعراض لبعض هذه المجازر علي سبيل الذكر  الضحايا من األبرياء والعزل أيديها بدماء
وليس الحصر الن سلسة المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني كثيرة ومن الصعوبة حصرها 

   : ألنها مستمرة ليومنا هذا كونها تمثل منهجية راسخة في العقلية الصهيونية 
م حيث قامت عصابات الهاغاناه بعملية دموية في 4947/  84/48في :  مجزرة بلدة الشيخ  -   

 . مواطن فلسطيني ، خالل نصف ساعة 444لى قتل ما يقرب من بلدة الشيخ أدت إ
م جاء 7/1/1948 ، بتاريخ فقد كتب تقريرًا عن هذا الهجوم" نيويورك تايمز" ما أكده  مراسل  وهذا
هجومًا على " الهاجاناه"م، شن 1948 كانون الثاني4م و 4947كانون األول سنة 84في ليل : )فيه

قعت في مصفاة النفط لمقتل اليهود في االشتباكات التي و  تقام، وزعمت أن ذلك انبلد الشيخ
 فيما كانت مجموعة متنكرين بكوفيات بيضاء عربية:"مراسل النيويورك تايمز ويضيف" الريفاينري"

منها بكثير إلى  ، دخلت مجموعة أخرى أكبرالتالل المشرفة على القريةتطلق النار للتغطية من 
فقتلت العديد من المدنيين العزل كان  ،نازل بالقنابل اليدوية والرشاشاتأطراف القرية وهاجمت عدة م
، فمن معظم الشهداء في هذه المجزرة كانوا من ، وللحقيقة والتاريخمنهم األطفال والنساء والعجزة

                                                 
الفلسطينيين في األردن ، جامعة اليرموك  حالة الالجئين:علي الزغل و عبد الباسط عثامنة ، الجانب اإلنساني للصراعات - 104

 4، األردن ، ص
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، وكان هؤالء الشيخ القريبة من بلد" الريفاينري : ذين كانوا يعملون في مصفاة النفطالعرب ال العمال
، وحواسة هذه هي جزء من أراضي بلد  "حواس" ال من قرى مختلفة ،وكانوا يقيمون في منطقة العم

 . الصفيح الشيخ ، وكانت حّواسة مبنية بأكواخ من
اإلرهابية الصهيونية « شتيرن»، إذ ألقت عصابة  4/1/1948 المجزرة بتاريخ وقعت :مجزرة يافا -

وتسعين  ا فقتلت خمسة عشر فلسطينيًا، وأصابت ثمانيةمزدحمة بالناس في مدينة ياف قنبلة على ساحة
 .آخرين بجراح

« األرغون»، حين وضعت عصابة 4/1/1948 المجزرة بتاريخ وقعت: مجزرة السرايا القديمة -
بالمتفجرات بجانب السرايا القديمة في مدينة يافا فهدمتها وما  اإلرهابية الصهيونية سيارة مملوءة

 .لذلك ثالثون عربيًا، وجرح آخرونفاستشهد نتيجة  جاورها،
« الهاغانا»، حيث نسفت عصابة 5/4/4942هذه المجزرة بتاريخ  وقعت: مجزرة سميراميس  -

فتهدم  الصهيونية بالمتفجرات، فندق سميراميس في حي القطرون العربي في مدينة القدس اإلرهابية
تسعة عشر وجرح أكثر من  مجزرةالفندق على من فيه من النزالء وكلهم عرب، واستشهد في هذه ال

القطمون بالنزوح نظرًا لقربه من األحياء  عشرين آخرين، وبعد هذه المجزرة بدأ سكان حي
 105.اليهودية

كم إلى الجنوب 5على بعد  تقععربية فلسطينية   وهي قرية م 88/4/4942" : يازور " مجزرة  -
 . نسمة" 4484"م 4945كان عدد سكانها عام " .. يافا " الشرقي من مدينة 

" منظمة  وجه قائد عمليات بحيث م ،4942/في الثاني والعشرين من كانون الثاني : المجزرة حدثت 
: " قال فيه " إيغال آلون " " :البالماخ  " أمرًا إلى قائد" إيغال يادين " اإلرهابية الصهيونية " الهاجاناه 

أية أوامر أخرى ، بعملية ضد قرية يازور ، ويجب أن يكون  عليك القيام بأسرع وقت ممكن وبدون
حراق عدد من الهدف إزعاج القرية  فترة طويلة ، عن طريق القيام بعمليات تسلل إلى داخلها وا 

نني أمنحك صالحية اختيار أسلوب العمل  ." المنازل،وا 
سيارة باص قرب  بمهاجمة" البالماخ" ، قامت مجموعة تابعة لـ ين من تلقي هذا األمروبعد ساعت

العرب ، وفي اليوم نفسه هاجمت  فأصيب نتيجة هذا الهجوم سائق الباص وعدد من الركاب" يازور "
ى ، واستمرت هجمات عددًا من الشهداء والجرح مجموعة أخرى حافلة باص ثانية وأوقعت فيه

 ،على قرية يازور والسيارات العربية المتجهة إليها ، عشرين يومًا متواصالً  " جفعاتي" لواء و " البالماخ"
" م قررت قيادة 88/4/4942وفي  كما قامت وحدات أخرى بتفجير العبوات الناسفة قرب المنازل

وأسندت مهمة التخطيط لهذه .. الثلج وبنايتين مجاورتين له  مهاجمة القرية ونسف مصنع" الهاجاناه 
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، وكان هؤالء الشيخ القريبة من بلد" الريفاينري : ذين كانوا يعملون في مصفاة النفطالعرب ال العمال
، وحواسة هذه هي جزء من أراضي بلد  "حواس" ال من قرى مختلفة ،وكانوا يقيمون في منطقة العم
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اإلرهابية الصهيونية « شتيرن»، إذ ألقت عصابة  4/1/1948 المجزرة بتاريخ وقعت :مجزرة يافا -
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 .آخرين بجراح

« األرغون»، حين وضعت عصابة 4/1/1948 المجزرة بتاريخ وقعت: مجزرة السرايا القديمة -
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 105.اليهودية
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 . نسمة" 4484"م 4945كان عدد سكانها عام " .. يافا " الشرقي من مدينة 

" منظمة  وجه قائد عمليات بحيث م ،4942/في الثاني والعشرين من كانون الثاني : المجزرة حدثت 
: " قال فيه " إيغال آلون " " :البالماخ  " أمرًا إلى قائد" إيغال يادين " اإلرهابية الصهيونية " الهاجاناه 

أية أوامر أخرى ، بعملية ضد قرية يازور ، ويجب أن يكون  عليك القيام بأسرع وقت ممكن وبدون
حراق عدد من الهدف إزعاج القرية  فترة طويلة ، عن طريق القيام بعمليات تسلل إلى داخلها وا 
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 " وكان مسئول شعبة التدريب آنذاك العميد" إسحاق رابين " " البالماخ " عمليات  العملية إلى ضابط
جمع الذين سيشاركون في  ، وتقرر البدء في الهجوم مع بزوغ الفجر ، وفي الليل تم" يسرائيل طال 

يهو "مجموعة بقيادة " خلدا " ووصلت كيبوتس  ، " مكفي يسرائيل" ستوطنة تنفيذ العملية ، في م
" مع مجموعة من خبراء المتفجرات العاملين في قيادة  " أمنون جنسكي" ، ووصل " ع نبو اشو 

عبر  إحضار األسلحة والذخيرة الالزمة ، وانطلقت القوات المعادية إلى قرية يازور ، وتم" البالماخ 
 بمطالق النار على مصنع الثلج في القرية ، كما" يسرائيل طال " قامت مجموعة و  البيارات البرتق

" يهو شواع نبو " مجموعة  قامت المجموعات األخرى بمطالق النار والقنابل اليدوية على البيوت أما
 . معمل الثلج ومبنى" سكندروني إ" فقد قامت بتفجير بوابة مبنى

وقد قتل الصهاينة معظم هؤالء " يازور "شهيدًا من سكان " 45" أسفرت هذه المجزرة عن سقوط 
 . "الشهداء في الفرا  وهم نيام 

م، اقترفتها سرية للبلماخ إحدى العصابات الصهيونية 4942/  8/  45في : مجزرة قرية سعسع -
كان " .. صفد " من مدينة  كم 84و سعسع قرية عربية فلسطينية على بعد " موشيه كالمان"بقيادة 
بينما كان  م44/8/4942احتلها الغزاة الصهاينة في .. نسمة " 4484"م 4945سكانها عام  عدد

لة الرابع عشر من شباط عام لي: لمجزرة  .وحدثت,حكم االنتداب البريطاني قائمًا في فلسطين
" سعسع"قرية " الهاجاناه  "-ابعة لالثالثة الت" البالماخ  " هاجمت قوة من كتيبة عندما ،م4942

.. البيضاء منزاًل فوق رؤوس أصحابها ، بالرغم من أن أهل القرية قد رفعوا األعالم ودمرت عشرين
 . من أهالي القرية ، معظمهم من النساء واألطفال "60" وكانت حصيلة هذه المجزرة استشهاد حوالي

قائد " كولمان  موشيه" لإلرهابي  م حديثاً 44/4/4978في "  تأحرونو يديعوت "وقد نشرت صحيفة  
م في 4942/شباط/44خرجنا إلى العمل ليلة  ": " كولمان"الذي نفذ هذه المجزرة وقال " يفتاح"لواء 

شخصًا مسلحين " 42"، وكنت أقود كم عن قاعدتنا85يبعد  ، وكان الهدفمنطقة عربية خالصة
 "85"ل الختراقها بصورة مفاجئة ، ووضعنا ناسفة ، تسللنا إلى القرية من الشما بأسلحة خفيفة ومواد

 106" .خالل العملية  ، وقد أصيب عدد من النساء واألطفالناسفة ، وانسحبنا تحت ستار الليلرزمة 
م، كانت قرية دير ياسين الواقعة غرب مدينة القدس، هي 4942/ 4/ 9:  مجزرة دير ياسين -  

وهى المذبحة التي  –الموقع الذي نفذت فيه المذبحة األكثر بشاعة ضد المدنيين الفلسطينيين 
االرغون "أصبحت العامل األكثر إسهاًما في الهجرة الجماعية، والتي ارتكبت على يد عصابتي 
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فلسطيني معظمهم من النساء واألطفال والقرويين العزل،  854ا أكثر من والتي ذبح فيه" وشتيرن "
 (. 107....( ) ُوقطعت أوصالهم، ُوبقرت بطون النساء الحوامل)كذلكُ مثل بأجسادهم، 

الصهيونيون اقترفوا ما هو أشد وقعًا "األعمال الوحشية الفظيعة ويقول " ستيفن تيرز."ويصف د
رهابًا، بأساليب منظمة كانوا قد تعلموها بمهارة فريدة على أيدي النازيين، فالجرائم التي اقترفوها  وا 

النازيين ضد اليهود خالل الحرب العالمية الثانية قلدها اليهود الصهاينة ببراعة ضد الفلسطينيين عام 
جبارهم على الرحيل، وكانت إذاعاتهم تردد دائمًا : 4942 دير تذكروا "وهذا بغية إفزاع الفلسطينيين وا 

 منازلهممن وقد أدت مجزرة دير ياسين تحديدا إلى تسريع مغادرة مئات آالف الفلسطينيين " ياسين
 ( 108. ) .وديارهم بحثا عن األمان 

الصهيونية التي نفذت مجزرة  اإلرهابية" األرغون " قائد عصابة " مناحيم بيغن " ومما قاله اإلرهابي 
" جميع أنحاء العالم ، موجة من السخط على ما سموه  قامت في البالد العربية ، وفي: " دير ياسين 

، كثيراً  ولكنها أنتجت لنا خيراً   كانت هذه الدعاية العربية تقصد تشويه سمعتنا ، وقد" المذابح اليهودية 
، الدائمة" الهاجاناه " هجمات  التي كانت ترد" قالونيا " فقرية .. ب العرب فقد دب الذعر في قلو 

أيضًا ، وقد كانت " بيت إكسا " قتال ، وهرب أهالي  هجرها أهلها بين ليلة وضحاها واستسلمت بدون
تشرفان على الطريق العام ، وبسقوطهما واحتالل القسطل ، استطاعت  " قالونيا"و" بيت إكسا " 

يهربون دون أن  وفي أماكن كثيرة كان العرب.. ليهودية أن تحافظ على الطريق إلى القدس ا القوات
" طبرية " ياسين في المحافظة على  يشتبكوا مع اليهود في أي معركة ، وقد ساعدتنا أسطورة دير

 " حيفا" واحتالل 
المجزرة ، يصف ما رآه ،  يوم" األرغون " وكان في صفوف " مائير باعيل "يقول الكولونيل احتياط 

بعد توقف إطالق النار ، : " م 4/4/1972 الصهيونية عدد" يديعوت أحرونوت " فيقول في صحيفة 
عملية تطهير المنازل ، وأخرجوا خمسة وعشرين رجاًل ، نقلوا في  وكان الوقت ظهرًا ، بدأ المهاجمون

الجولة أحضروا  ، وفي نهاية"اليهودي" محانيه" في حي " تصار ان" واقتيدوا في جولة  سيارة شحن ،
 ( 109)  "..الرصاص عليهم بدم بارد وأطلق" دير ياسين "و"غفعات شاؤول " إلى مقلع للحجارة بين 
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على قرية " جفعاتى "م التي شنتها وحدة من عصابات  4942/ 5/  44: مجزرة قرية أبو شوشة - 
ارتكبوا مذبحة رهيبة راح ضحيتها ستين حيث  شوشة الواقعة شرق مدينة الرملة، بهدف طرد أهلها،

 ( 110. ) شخصًا من النساء والشيوخ واألطفال
، يهاهجوما عل" الهاغانا"م، حيث شنت 4942/ 48/ 42الخصاص في مساء قرية مجزرة  - 

بواسطة سيارتان محملتان بالصهاينة دخلت القرية، وهى تطلق النيران، وتقذف بالقنابل اليدوية على 
عن ذلك مقتل عشرة مدنيين، وفى اليوم التالي قتل خمسة أطفال نتيجة نسفهم لمنزل  المدنيين، نتج
 ( 111.)مختار القرية

ارائيل "التابعة للجي  االسرائيلى بقيادة  444قامت الفرقة حيث م 4958/ 44/ 45: مجزرة قبية -
وقصفها بصورة  مذبحة،الارتكاب جندي بتطويق القرية الواقعة شمال القدس و  444وقوامها " شارون 

النار بكثافة على سكانها عالوة على عملية نسف المنازل،  وأطلقوامركزة ودون تمييز، ثم دخلوا القرية 
منزل ومسجًدا وخزان مياه  44قتيال بينهم نساء وأطفال وشيوخ، ونسف  49وأسفرت المذبحة عن 

 (.  112) القرية 
باعتبارها سالحًا قمعيًا لمعارضي إنشاء الدولة ويتضح مما سبق أن الصهاينة اعتمدوا أعمال اإلرهاب 

اليهودية، وبهدف دفع الفلسطينيين علي الفرار من مدن وقري فلسطين، فقد أخذوا يواجهون المدنيين 
لقاء القنابل على جموع المدنيين  بوسائل اإلرهاب التي طوروها وأتقنوها، فعمدوا إلى نسف المنازل وا 

ألفراد وتدمير القرى بكاملها، عالوًة على أعمال السلب والنهب في األماكن العامة، واغتيال ا
في إخالء القرى والمدن الفلسطينية من خالل ارتكاب وا كما نجح( 113)للممتلكات العامة والخاصة 

 .المجازر والمذابح 
-4942)سفير الواليات المتحدة األول في فلسطين المحتلة جميس مكدونالد  به تحدث ماوهذا 

عن ( 444-444، صفحة 4954لندن، " )مهمتي في إسرائيل"في كتابه الذي حمل عنوان ( 4954
مستخدما " انفعالي"حاييم وايزمن بشكل  " إسرائيل" لدولة  األولحوار دار بينه وبين الرئيس 
" تبسيطا اعجازيا لمهمة إسرائيل" 4942الفلسطينيين عام " خروج" مصطلحات دينية تنبؤية حول

األول دافيد  " إسرائيل"أي وايزمن ورئيس وزراء " الثالثة العظام" وأضاف مكدونالد انه ال احد من

                                                 
من سلسلة القرى الفلسطينية المدمرة، مركز دراسة ( قضاء الرملة ) نصر يعقوب وفاهوم الشلبى وآخرون، قرية أبو شوشة  - 110

 .4، ص4995وتوثيق المجتمع الفلسطيني، مركز التخطيط، قطاع غزة، آذار مارس، 
 .78هالة منصور، مرجع سابق، ص- 111
الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العام، طبع بدعم جئين الالمحمد عبد الحميد سيف، حق - 112

 .85م، ص8448األردن، الطبعة األولى  -من وزارة الثقافة عمان 
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اإلخالء "بنغوريون ووزير الخارجية موشية شاريت وال أي قائد صهيوني مسؤول قد توقع مثل هذا 
 .( 114)  "لألرض أإلعجازي

 (الترنسفير )  سياسة الطرد المباشرة: ثانيا ً 
من خالل  ومن األسباب األخرى التي أدت إلى تشريد الفلسطينيين من ديارهم سياسة الطرد المباشرة

مشروع  إلنشاءيهدف المخطَّط الصهيوني من عملية الطرد دفعهم إلى اللجوء للدول المجاورة، 
استيطاني إحاللي ـ إلى و َطْرد السكان األصليين الذين يشغلون األرض التي سُيقام فيها التجمُّع 
الصهيوني وترحيلهم ، وهذا أمر حتمي حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة ال تشوبها أية شوائب 

لفلسطينيين أمرًا ، وهو ما يجعل طرد ا"أرض بال شعب"عْرقية أو حضارية أخرى، ولذا ُطرح شعار 
 . حتميًا نابعًا من منطلق الصهيونية الداخلي
( جابوتنسكي)و( جوزيف وايتز)و( إسرائيل زانجويل)و( هرتزل)لقد عبر كبار مفكري الصهيونية أمثال 

على ضرورة طرد العرب ونزع ملكيتهم و وترحيلهم، واستخدام السكان األصليين في نقل الثعابين وما 
ائهم وظائف في دول أخرى وأال ُيسَمح لهم أن يحولوا دون تحقيق المشروع شابه ذلك، ثم إعط

وأن تحقيق األهداف " في هذا البلد( العربي واليهودي)الصهيوني، فال يوجد مكان لكال الشعبين 
الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين، أو جزء منها، من سكانها، وأنه ينبغي لذلك َنْقل العرب، كل 

المجاورة، وبعد إتمام عملية َنْقل السكان هذه سـتتمكن فلسـطين من استيعاب  العرب، إلى الدول
 (115)  الماليين من اليـهود 

بالعبرية، والتي وضعت " دالت " أو " د " كما كانت القيادة الصهيونية قد شرعت في تنفيذ الخطة 
 وكانت( 116.) م4942مارس  /آذار  44في ها هيئة األركان العليا ، وأقرت"الهاغاناة "تفاصيلها قيادة 

األكثر تعبيرًا عن إستراتيجية تفريغ المدن من سكانها عن طريق محاصرة البلدة أو المدينة  هذه الخطة
أو حدوة حصان مما يعنى وجود منطقة خالية من القوات الصهيونية، ليستطيع " د " على هيئة حرف 

 من خاللها الفلسطينيين اإلفالت من إرهاب الصهاينة، وقد وصل مجموع عمليات الطرد قبيل خروج
م 4947ديسمبر / القوات البريطانية إلي ثمانية عشر عملية تمت خالل الفترة بين كانون األول 

 .(  117) م 4942مايو / أيلول  2وحتى 
                                                 

 .84،  8444حقوق الالجئين الفلسطينيين ، أيار  المركز الفلسطيني  بديل ،وحدة حملة الدفاع عن - 114
  -  الترانسفير(Transfer :) ًعادة "النقل" كلمة انكليزية تعني حرفيا ، وتستخدم عادًة لإلشارة إلى طرد عنصر سكاني من مكان إقامته وا 

والنقل هو أحد مكونات الصيغة الصهيونية األساسية، ، «النقل»و تعني « هعفراه»الترانسفير يقابلها باللغة العبرية ،  توطينه في مكان آخر
 هو اسم معاهدة وقعها المستوطنون الصهاينة مع النازيين «الهعفراه»و

 إبراهيم العلي ، الالجئون الفلسطينيون بين الترانسفير ويهودية الدولة ،قسم الدراسات واألبحاث في تجمع واجب - 115
لبنان،  -اإلسرائيلية، الموسوعة الفلسطينية،  القسم الثاني، المجلد السادس، بيروت  ياسين سويد، اإلستراتيجية العسكرية - 116

 .  484، ص 4م ط4925
 74هالة منصور، مرجع سابق، ص -  117
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الحاالت الموثقة لعملية الطرد الكبير لبلدتي اللد والرملة " الطرد المباشر " ومن األمثلة على سياسة 
تقريبا من كامل الهجرة % 44ضخمتان تشكل  وهما عمليتا طرد –م  4942تموز  48 -48في 

بن غوريون وثالثة من )فلسطيني و ُنفذ أمر الطرد بأمر من  44444الجماعية حيثُ طرد قرابة 
كما طرد سكان قرية صفصف،  ،(موشية ديان  –اسحق رابين  –يغئال ألون : الضباط الكبار، هم

وممن صدر ( .  118)ا من القرى المجاورة وغيره قيسارية، وسعسع، وكفر برعم، وعرب الشمالينا، و
فيهم قرار الطرد، سكان بلدتي المجدل والفالوجة، وقد كان عدد سكان المجدل العربية الواقعة على 

 8744م وبقى فيها نحو 4942شاطئ البحر، بين يافا وغزة عشرة أالف نسمة تقريبا في بداية 
م، بأمر من قائد المنطقة 4954عام  فلسطيني عند احتاللها، وقد تم طردهم نهائيا في صيف

قراهم، و  فعشرات  آالف من الفلسطينيين كانوا قد طردوا من بيوتهم (. 119" ) يغئال ألون "الجنوبية، 
أوامر  " نيرابي إسحاق"، على سبيل المثال، بحث الكولونيل 4942في أوائل تموز من عام . ومدنهم

 طرد سكان  المدن الفلسطينية
تشرين  األواخر منبنغوريون وفي  اإلسرائيلياللد والرملة،وهو ما تم فعال بعد موافقة رئيس الوزراء 

وقيادات الجي   اإلسرائيلية، أصدرت الهيئات الرسمية أوامر الى كل األقسام والسلطات 4942 األول
ة من كل بالعمل قدر المستطاع وبشكل فوري وسريع على تطهير المناطق المفتوح"في الشمال 

بالنسبة الى السكان في المناطق المفتوحة فيجب  أماالعناصر العدائية وفقا لألوامر الصادرة، 
 ( 120) ".مساعدتهم على الرحيل

أن عمليات الطرد هذه لم تتوقف حتى بعد توقيع اتفاقيات الهدنة، بل استمرت إلى فترة الحقة،  على
: م4954لهدنة الدولية في تقريره لألمم المتحدة عام رئيس منظمة ا": وليام رايلى "الجنرال ذكر حيث 

م أكثر من ألف عربي عبر  4954باإلضافة إلى طرد البدو، طرد اإلسرائيليون منذ شهر مارس "
  ( 121.... ". )الخطوط الفاصلة إلى قطاع غزة

سياسات الترانسفير غير الرسمي السائدة قد تم تبنيها سنة  عليالكثير من األدلة  ويمكن القول ان 
ال و  .أو غير رسمية على مر تلك الفترة ادائم، وأنها قد نفذت عمليا حتى إن لم تكن منتظمة 4942

بد للمؤرخين من مالحظة مدى تعقيد عملية الطرد متعددة المراحل واألسباب، ويجب أن ال تشكك 
ينة األساسية على تهجير وطرد الفلسطينيين وبشكل محدد دافيد بن هذه الحقيقة بمسؤولية الصها

                                                 
- نور مصالحة، إسرائيل وسياسة النفي الصهيونية والالجئون الفلسطينيون، ترجمة عزت الغزاوى، صادر عن مدار - 118

  44م، ص8448فلسطين،  –للدراسات اإلسرائيلية، مؤسسة األيام للطباعة، رام اهلل المركز الفلسطيني      
 (م 4942-م 4228في الفكر والتخطيط الصهيونيين من  رالترانسفيمفهوم )نور الدين مصالحة، طرد الفلسطينيين  -  119

 .494، ص 4998يناير /كانون الثاني /مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت لبنان       
 . 88،  8444المركز الفلسطيني  بديل ،وحدة حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين ، آيار  - 120
 . 84النكبة الفلسطينية، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق، ص-  121
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غوريون حيث تجلى ذلك في عدة كتب نشرت في السنوات األخيرة واعتبرته الطارد األعظم 
، حتى لو كان  «الترانسفير»فكرة  سعى إلى وضع مخطط لتنفيذوالذي  .4942 أثناءللفلسطينيين 

( أكتوبر)وقال في رسالة وجهها بتاريخ الخامس من تشرين األول مالية،  األمر ملزًما لدفع تعويضات
من أن نحتل األرض بقوة السالح؛ ألننا ال  ال مهرب لنا: "م3917 ألف وتسعمائة وسبعة وثالثين

يمكن أن نتحمل بقاء مساحات شاسعة من أرضنا خالية من اليهود في حين أننا نستطيع استيعاب 
 ".عشرات األلوف منهم

لو استطعنا تنفيذ ": غوريون في مناسبة أخرى عند انعقاد المؤتمر اليهودي العالمي العشرينوقال بن 
. "النقل القسري للفلسطينيين لكان هذا إنجاًزا كبيرًا؛ فذلك هو السبيل لالستيطان في مناطق شاسعة

عني إن العراق وسوريا لن تجدا مشكلة في استيعاب سكان إضافيين من عرب إسرائيل ـ ي": وقال
 ( 122) "!الفلسطينيين ـ حتى لو تم نقلهم كلهم إليهما

من السكان الفلسطينيين % 94حوالي منها طرد  4949-4942فمن المناطق التي احتلت عام  
باإلضافة الى عدد كبير من . أو الضغط العسكري/ الكثيرين منهم عن طريق الحرب النفسية و

وتعتبر حالة اللد والرملة الموثقتين بشكل : الفلسطينيين الذين طردوا تحت التهديد المباشر بالسالح
و كذلك من تبقى من سكان بلدتي بيسان  الطرد المباشر"واسع من األمثلة الساطعة على عمليات 

وكذلك الطرد المباشر من قرى بيت صفافا وسعسع والمنصورة وطربيخة والنبي  4954والمجدل سنة 
قرث والفراضية، كفر عنان ، القويدرية، وعرب الشمالينا وغيرها من القري والمدن  روبين وكفر برعم، وا 

سنة  اإلسرائيليةلجنة الترانسفير التابعة للحكومة  رئيس)فكانت تلك الفترة التي حض فيها فايتس 
 .( 123)  مواطنيهما على عدم تفويت أي فرصة( وزميله بن غوريون 4942
 الحرب النفسية : ثالثًا 

حد أهم األسباب الرئيسية األخرى والتي دفعت صوب تهجير عرب أولقد شكلت الحرب النفسية 
على نطاق محلى كي تصل أخبار القتل الجماعي  فلسطين، وذلك من خالل تسريب أخبار المجازر

واالغتصاب والهدم إلى آذان السكان الفلسطينيين، وخاصة الريف المحافظ، وذلك كي تزرع في نفوس 
السكان حالة من الهلع والذعر ليقوموا بمخالء قراهم حفاًظا على أرواحهم، وقد ساهمت األخبار 

مسالك الطرق ا منة التي يمكن للسكان أن يسلكوها، الصادرة من قبل المنظمات الصهيونية بشأن 
بالسيارات " األرغون " ففي القدس جالت مجموعة من  ( 124) في زيادة نسبة الهاربين من المجازر

: " للعرب بضرورة الرحيل ،وجاء في النداءات  االمصفحة، مخترقة شوارع الطالبية ، وهى تذيع إنذار 
انج بنفسك، فان الطريق إلى .. إذا لم تتركوا بيوتكم ، فان مصيركم سيكون مثل مصير دير ياسين 

                                                 
 اهيم العلي ، الالجئون الفلسطينيون بين الترانسفير ويهودية الدولة  ، مرجع سابق إبر  - 122
 . 84المركز الفلسطيني  بديل ، مرجع سابق ص - 123
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يمكن أن نتحمل بقاء مساحات شاسعة من أرضنا خالية من اليهود في حين أننا نستطيع استيعاب 
 ".عشرات األلوف منهم

لو استطعنا تنفيذ ": غوريون في مناسبة أخرى عند انعقاد المؤتمر اليهودي العالمي العشرينوقال بن 
. "النقل القسري للفلسطينيين لكان هذا إنجاًزا كبيرًا؛ فذلك هو السبيل لالستيطان في مناطق شاسعة

عني إن العراق وسوريا لن تجدا مشكلة في استيعاب سكان إضافيين من عرب إسرائيل ـ ي": وقال
 ( 122) "!الفلسطينيين ـ حتى لو تم نقلهم كلهم إليهما

من السكان الفلسطينيين % 94حوالي منها طرد  4949-4942فمن المناطق التي احتلت عام  
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 .( 123)  مواطنيهما على عدم تفويت أي فرصة( وزميله بن غوريون 4942
 الحرب النفسية : ثالثًا 

حد أهم األسباب الرئيسية األخرى والتي دفعت صوب تهجير عرب أولقد شكلت الحرب النفسية 
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انج بنفسك، فان الطريق إلى .. إذا لم تتركوا بيوتكم ، فان مصيركم سيكون مثل مصير دير ياسين 
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وفى طبريا قام اليهود بتوزيع كميات كبيرة من المنشورات بالعربية، تحذر الناس "، ...أريحا مفتوح
 ( . 125) للرحيل، كي يكونوا بأمان وتخيفهم من الحرب وعواقبها وتدعوهم 

وأثناء القتال المندلع بين السكان الفلسطينيين وعصابات اليهود، كانت هناك محطة إذاعية تابعة 
للهاغانا، أخذت تذيع الشائعات الكاذبة إلضعاف معنويات عرب فلسطين، زاعمة أن وباء التيفوس 

ابريل ومايو،وان المعركة الجدية ستبدأ فور  والهواء األصفر سينتشران في المدن والقرى خالل شهري
 ( .  126)انسحاب اإلنجليز ،وان الطرق الرئيسية سوف تغلق بعد أيام معدودة 

 في مذكراته إلى البيان، الذي كان سمعه يوم الخامس عشر من (هاري ليفين)وأشار الكاتب اليهودي 
باللغة العربية، والذي كان يحث  أثناء إذاعته من عربات مكبرات الصوت الصهيونية (مايو)أيار 

ارحموا زوجاتكم :"، ثم نصحهم بقوله"مغادرة الحي قبل الساعة الخامسة والربع صباحاً "العرب على 
ن مكثتم هنا،  وأطفالكم، واخرجوا من حمام الدم هذا، اخرجوا من طريق أريحا، الذي ما زال مفتوحًا، وا 

د تجولت أيضًا مكبرات الصوت التابعة للهاغاناه في ، وق"فمنكم بذلك ستجلبون على أنفسكم الكارثة
 ( 127)  .جميع أنحاء حيفا، تهدد الناس، وتحثهم على الفرار مع أسرهم

الذي " موشية ديان"، والذي استخدمه "الدعاية السوداء"هناك أسلوب  وضمن نفس السياق واألهداف
خلف إيغال آلون في قيادة القطاع الجنوبي، وخاصة عندما أراد الصهاينة إجالء عرب المجدل 
ودفعهم باتجاه قطاع غزة، فاستخدام نفس األساليب والوسائل الضاغطة التي استخدمت مرارًا من قبل، 

اهلل وحدة يعلم ماذا سيحل بك إذا : "ث الرعب في نفوس المواطنين بالقول هي الطرد البحت عبر ب
عالنات عن عمليات طرد وشيكة  الحشر : )استخدام مختلف أنواع التقييدات سواءبجانب بقيت هنا  وا 

 ( 128) ، العزل الجسدي تقييدات العمل والحركة (في أمكنة ضيقة مع حراس، وأسالك
 ة السياسات البريطاني: رابعًا 

عشية حرب  هليألاكان للمفعول التراكمي لالحتالل البريطاني لفلسطينَ تمثل في كون المجتمع 
م، وبرغم التفوق العددي للفلسطينيين، فان ميزان 4984م أضعف بكثير مما كان عليه سنة 4942

الثة كان تمزيق الفلسطينيين النتيجة المنطقية لث كما .م4942القوة كان لصالح اليهود عشية حرب 
كل ذلك كان يمثل عامال حاسما في بناء ( عسكريا وسياسيا واجتماعًيا ) التمييز عقود من سياسة

 (  129)الدولة الصهيونية وتدمير الفلسطينيين وتشريدهم

                                                 
 74هالة منصور، إستراتيجية اإلرهاب، مرجع سابق، ص -  125
 85ر الفلسطينية، مرجع سابق، صالنكبة الفلسطينية، مركز أبحاث منظمة التحري-  126
 إبراهيم العلي ، الالجئون الفلسطينيون بين الترانسفير ويهودية الدولة  ، مرجع سابق - 127
 .م 8447حزيران ،  49مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  ، -تاريخ فلسطين   -  128
 78زمارى صايغ، مرجع سابق، ص رو  -  129

244 
 

فال يمكن تجاهل الدور البريطاني المميز والمسبب لهجرة الفلسطينيين من ديارهم فمنذ إصدار 
م، وهى تعمل جاهدة بكافة الوسائل على تمكين اليهود من 4947نوفمبر / 8بريطانيا لوعد بلفور في 

في فلسطين، َوأثر ذلك على عملية تهجير الفلسطينيين واالستيالء على أرضهم،  استمالك األراضي
إذ مكنت اليهود من االستيالء على في يد بريطانيا ألراضي في فلسطين إبان االنتداب اولقد بات أمر 
( .  130) م 4945حتى عام  ادونم 4.522.844 بحواليراضي في فلسطينُ قدرت مجموعة من األ

فمنذ البداية، أخذت بريطانيا على عاتقها المساعدة في تأمين كافة الشروط الالزمة إلحالل اليهود 
مكان السكان الفلسطينيين أصحاب األرض األصليين، وكان أخطر ما قامت به، فتح األبواب على 

لهجرة اليهودية إلى فلسطين، وغض الطرف عن الجهود الحقيقية التي كانت تقوم بها مصراعيها أمام ا
المنظمات الصهيونية، إلنشاء جي  يهودي مدجج باألسلحة هدفه العمل بكل وسيلة إلقتالع 
الفلسطينيين عن أراضيهم وتمكين المستوطنين اليهود من السيطرة عليها، فما أن صدر صك االنتداب 

ووضع فلسطين تحت االنتداب حتى أصرت  4988تموز،  84عصبة األمم في  البريطاني عن
تفي بما قطعته على نفسها من  لكيبريطانيا على أن تّنتدب على فلسطين، وفعلت لذلك الكثير 

 التزامات للمنظمة الصهيونية العالمية علمًا بأن صك االنتداب لم يأخذ بعين
لمنتدبة عليه، وهذا منصوص عليه في ميثاق عصبة األمم االعتبار رغبة الشعب في اختيار الدولة ا

 ( 131) . فيما يتعلق بقواعد االنتداب
خمسة  هم بلغ قوام4948جي  منذ عام  تأسيسوبفضل العون والدعم البريطاني استطاع اليهود 

مايو / ن ألف ويزيد في شهري أيار يم، ثم قفز العدد إلى ست4942عشر ألف جندي مع أوائل عام 
العام نفسه، فيما كانت القوات البريطانية تقوم بنزع سالح الفلسطينيين بغية عدم تمكينهم من من 

 . ( 132)الدفاع عن أنفسهم أمام هجمات العصابات الصهيونية 
وال يمكن إخفاء دور السياسة البريطانية في مناهضة االحتالل اليهودي وتسهيل أمر استيالئهم على 

يل نقل وترحيل الفلسطينيين من مدنهم كما جرى في طبريا و حيفا، وكذلك المدن العربية الكبرى وتسه
ن، في الوقت الذي كانت قواتهم تحمى اليهود من يعدم قيامهم بواجب حماية الفلسطينيين المدني
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في حادث تسليم اللد والرملة ومنطقتها ثم -هجمات العرب، ولوال مؤامراتهم المكشوفة المعروفة 
 (. 133) لما حل بالفلسطينيين ذلك التشريد الشنيع  -المناطق األخرى 

 وتدمير القرى فقدان وانهيار األمن العام والحكومي: خامسًا  -
أعمال "بأن قضية الالجئين وأسبابها ترتبت على :  مما أكده جنرال إنجليزي في وصفة لواقع اللجوء 

، ويكذب اإلدعاءات اإلسرائيلية بأن الفلسطينيين خرجوا على إرادتهم ومن تلقاء "اليهود الوحشية
عليه أن يبيع العربي الذي يغادر أرضه، راضيًا، كان من الواجب "أنفسهم، وليس عنوه، ويقول بأن 

بيته، إذا كان يملك بيتًا، أو يحمل أمتعته، وأن يستعد لهذا الرحيل، على األقل ولكن أن يغادر بلده 
إن عربيًا خرج من فلسطين في . دون أن يحمل شيئًا، ودون أن يعرف مصير عائلته فهذا غير معقول

تحت وطأة الخوف واإلرهاب، على  هذه الطريقة، لم يغادرها راضيًا، إنما اليهود أجبروه على الخروج،
 ".  أثر المجازر والمذابح الرهيبة التي نفذوها في طول وعرض البالد

م، كان انهيار األمن 4942سنة  الفلسطينيين فمن األسباب التي ساهمت في خروج المواطنين
لمجازر التالية واألنظمة اإلدارية أثناء انتهاء االنتداب، فبعد انتشار العنف والرعب بسبب اإلرهاب وا

عن صيانة القانون والنظام في فلسطين، ولم عاجزة لصدور قرار التقسيم، ظلت الحكومة البريطانية 
تكن مستعدة لتوريط قواتها في سبيل هذا الهدف، والدليل على انعدام أية سلطة للحكومة في تلك 

كن هناك سلطة تعترض أو تحاول األيام العصيبة، قد أثبته الواقع حينما حدثت المذابح العديدة، فلم ت
منع المذابح أو تساعد في إسعاف الجرحى، أو حتى في إنقاذ أو دفن الضحايا ، كما نفذت فعليًا في 

، حيث شنت الهاغاناه ضربات هجومية منسقة ومكثفة ضد المدنيين في المدن 4942نيسان 
مير المنازل والقرى، قتل المزارعين الرئيسية، وشن غارات ليلية، والقيام بعمليات تفجير عشوائية، وتد

فقد قامت (  134) في الحقول وغير ذلك من أساليب العنف واإلرهاب العشوائية كالحرق والنسف ،
" الخرب"بما تشمل )قرية فلسطينية بشكل كامل  544القوات العسكرية اإلسرائيلية بتدمير أكثر من 

مهجورة كانت واحدة من ستة دم القرى الخطة ه أنومن الجدير بالذكر (. كتجمعات سكانية صغيرة
من قبل وزير المالية  4942التي تم تبنيها في حزيران  الترانسفير اإلرتجاعيلخطة  مقاييس

ورئيس الحكومة من أجل منع عودة الالجئين الفلسطينيين الى قراهم وقد رافقت عملية  اإلسرائيلي
 . 4942تدمير البيوت والقرى بعمليات نهب واسع النطاق، خصوصا  في  عام 

لقد : " علق حارس أمالك الغائبين  في فلسطين المحتلة وفي تعليق على الوضع العام في فلسطين،
 أومتروكا،  أثاثاعظمى من البيوت قد اقتحمت وسلبت، ونادرا ما وجدنا وجد المفتشون الغالبية ال
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وتشمل هذه المواد  ".المالبس، التجهيزات البيتية، الذهب، الفرا  التي لم تصل نهائيا الى السلطات
 .األمور الشخصية والبيتية وما الى ذلك

جنيه  84444افا لوحدها نحو في اليوم الواحد في مدينة ي اإلسرائيليوقد قّدر ما استولى الجي  
 ( . 135) .فلسطيني بعد السيطرة على المدينة من داخل البيوت الفلسطينية

وكان نتيجة لذلك نزوح عشرات ا الف الفلسطينيين عن ديارهم وأضحوا بذلك الجئين،هكذا تضافرت 
أشكالها، جميع أشكال اإلرهاب الصهيوني من المذابح إلى العمليات العسكرية والحرب النفسية ب

 وهذا كله توافق مع والتهجير على دفع ا الف من الفلسطينيين إلى ترك ديارهم والنزوح منها
 .البريطاني لتحقيق األهداف الصهيونية  المساعدات

كما شكلت جميع األسباب السابقة دافع حقيقي للجوء بل وسبيل للنجاة ضمن عوامل مجتمعة شغلت 
 : ومنها  ذهن المواطن الفلسطيني

الخطر على أفراد العائلة، فقد كانوا يخشون أن يتعرض أحد أفراد العائلة لمكروه وخاصة الشباب  -
 .منهم والنساء واألطفال 

 .الخطر على الشرف، فقد خشي البعض أن تستباح أعرافهم وتمتهن قيمهم وأعراضهم -
بعيد عن الحرب ليضمنوا اللحاق بأفراد العائلة، كان بعض الرجال يرسلون عائلتهم إلى مكان  -

سالمتهم بينما يبقون هم لالعتناء بأمالكهم، وبما أنه لم يسمح للعائالت بالعودة بعد االحتالل فقد 
 .اضطر رب العائلة أن ينزح لينضم إلى عائلته

الخوف الشديد والخطر المحدقان بالمواطنين الفلسطينيين آنذاك،حيث لجأ معظم الفلسطينيين إلى  -
 .محيطة بقراهم على أمل أن يعودوا بعد توقف القتالالمناطق ال

الخوف من انتقام اليهود بعد هجوم العرب على مواقع يهودية وتحديدًا المناطق العربية التي  -
                                                                                                                  .  أصبحت معزولة في وسط مناطق يهودية

وللوصول إلي نتائج أكثر تحديدا بخصوص تصنيف األسباب الدافعة للجوء ضمن الوسائل التي 
 :استخدمها اليهود لتهجير الفلسطينيين من قراهم يمكن توزيعها حسب الجدول التالي

 ( 136)  ( 1) جدول رقم 
 دد القرىـــع أسباب اللجوء 
 488 اليهودّية الطرد علي يد القوات -1
 874 الهجوم العسكري اليهودي المباشر -2
 82 الخوف من هجوم يهودي متجه نحو القرى -3
 49 تأثير سقوط مدينة قريبة -4
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 48 الحرب النفسّية -5
 4 الخروج االختياري -6
 84 غير معروف -7
 584 المجموع -

بسبب الهجوم العسكري  ا كانتحو يتضح من خالل الجدول السابق أن اكبر عدد من القري نز 
وهو ما ، وهذا يدل علي انه كان يمثل أهم الوسائل الصهيونية لتهجير الفلسطينيين من قراهم المباشر 

المجازر وتدمير البيوت ويليها عمليات الطرد المباشر والتهديد وتحميل  خالل  اليه من اإلشارةتم 
من القرى % 94وبالمجمل يتضح أيضا من الجدول  أن ، السكان علي الرحيل بفعل القوة العسكرية 

 .نزحت بسبب هجوم عسكري يهودي
مدينة وقرية  584 احتلوا اليهودأن  فيأما بخصوص الحصيلة النهائية لنكبة فلسطين فتتمثل 

من مساحة أراضى الالجئين % 98كيلومتر مربع وهى تعادل  42448فلسطينية مساحتها 
م، حسب تقديرات 4949ألف الجئًا مع نهاية عام  944بلغ تعدادهم ن ، الذي( 137) الفلسطينيين 
كما تشير المصادر اإلحصائية التي اهتمت بدراسة أوضاع الالجئين إلى تقديرات .  األمم المتحدة

، وفيما يلي عرض لخمسة تقديرات ألعداد الالجئين لعام منهم مختلفة الجمالى أعداد المهجرين
 .  م4949

 ( 2) جدول رقم 
 ( 138)  م4949تقديرات مختلفة ألعداد الالجئين الفلسطينيين لعام 

 با الف/ عدد الالجئين  الجهة المقدرة 
 944 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

 944 – 244 جامعة الدول العربية
 784 بعثة األمم المتحدة

 748 لندن -المعهد الملكي للشؤون الدولية 
 774 الفلسطيني األطلس الوطني

يتضح من خالل تلك التقديرات أنها متباينة، ورغم أن تقديرات األمم المتحدة متقاربة مع تقديرات 
جامعة الدول العربية إال أنها غير دقيقة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المعلومات التي تعتمد عليها 

 (  139) ن طواعية ليستفيدوا من خدماتها و وكالة الغوث هي التي يتقدم بها الالجئ
                                                 

أكتوبر  8لبنان، ط -سليمان أبو ستة، حق العودة مقدس وقانوني وممكن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  - 137
 .488م، ص8448تشرين األول /

المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، الخصائص الديمغرافية للشعب العربي الفلسطيني، منشورات دار النضال،   - 138
 489ص – 482، ص4925لبنان،  -يروت ب
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نسمة تقريًبا من سكان األراضي  148222قلة قليلة بلغ عددهم  واكانفأما الذين بقوا داخل فلسطين 
فلسطيني تقريبا معظمهم من  14222، والجدير بالذكر أيضا أن بفلسطين المحتلة التي تعرف 

 ( 140.)  م1955اإلسرائيلية في أثناء حرب عام /ن قتلوا على يد القوات الصهيونية يالمدني
كلمة عربية تعني الكارثة  وهيوالتي سميت بالنكبة الفلسطينية  الكارثةفمن نتائج الحدث تتضح حجم 

 ألنهاالنكبة  أحداثتعبيراً  عن  4942عام  وقد اعتبر يوم الخامس عشر من أيار مايو(. المصيبة)
بعاد قصريت  ...للفلسطينيين من أرضهم جّسد أول موجة تهجير وا 

م مالًذا لهم، 4942وجد الالجئون الفلسطينيون الذين ُأجبروا قسرا على الخروج من ديارهم عام  فيما
أو أراضى الجوار العربية، ( الضفة الغربية وقطاع غزة )إما فيما تبقى من األراضي الفلسطينية 

باسم  مصر، وقد تم وضعهم في نقاط تجمع أطلق عليها فيما بعد –لبنان  –سورية  –خاصة األردن 
مخيمًا منظًما أي تحت إشراف وكالة  44مخيما منها  47المخيمات الفلسطينية والتي بلغ تعدادها 

الغوث، وستة مخيمات غير منظمة، وتم تقدير الفلسطينيين وتوزيعهم في المناطق التي أقاموا فيها 
                (.           141) م، على الشكل الذي يوضحه الجدول التالي 4942بعد انتهاء حرب 

 ( 142)  ( 8) الجدول رقم 
 م با الف والنسبة المئوية4949ير توزيع الفلسطينيين في المناطق التي أقاموا فيها عام دتق 

 النسبة المئوية المجموع العام أصليون الجئون منطقة اللجوء
 24.2 4844 784 474 داخل فلسطين
 58.5 774 494 824 الضفة الغربية

 42.4 874 24 494 قطاع غزة
 44.4 454 454 - االراضى المحتلة

 42.8 844 - 844 خارج فلسطين
 4.2 444 - 444 لبنان
 5.2 25 - 25 سورية
 4.2 74 - 74 األردن
 4.5 7 - 7 مصر

                                                                                                                                                  
 84محمد عبد الحميد سيف، مرجع سابق، ص - 139
، ترجمة حسنى زينة، مؤسسة (وأسماء شهدائها  4942قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة)وليد الخالدى، كي ال ننسى  - 140

 .744، ص4997نوفمبر /، تشرين الثاني 4الدراسات الفلسطينية، لبنان بيروت، ط
محمد عبد الهادي، خرائط التوزيع الجغرافي لمخيمات الالجئين والنازحين الفلسطينيين، مجلة صامد االقتصادي، دار  - 141

 .79م، ص4994أيلول / ، تموز 445الكرمل للنشر والتوزيع األردن، العدد 
مجلة شئون عربية، جامعة  ،( 4922م – 4947م)أمين محمود عطايا، الواقع الديمغرافى في االراضى المحتلة : المصدر - 142

 . 444م، ص4929كانون األول / ، ديسمبر 44الدول العربية، تونس، العدد
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 4.4 4 - 4 العراق
 %444 4444 784 784 المجموع العام

الواسعة، بهذا الحجم، كانت نتيجة سياسة  من الجدول السابق يمكن االستنتاج بان الهجرة الفلسطينية
تجمعات فلسطينية في الدول العربية المضيفة، كما أن العودة  هتكونت معالتي  التهجير القسرية،

المتوقعة التي خيمت على أذهان الالجئين هي التي تبرر هجرة الغالبية العظمى من الالجئين داخل 
 (. 143) فلسطين نفسها، لتسهيل عودتهم إلى المناطق التي شردوا منها 

بلدان يوجد فيها مخيمات وهى سوريا، : ويمكن تقسيم البلدان المضيفة لالجئين إلى قسمين وهما
هو : "المخيمو . الضفة والقطاع، وبلدان ال يوجد فيها مخيمات، وهي مصر والعراقو  لبنان،و األردن، و 

سطينيين، ذلك التجمع الفلسطيني المعروف منذ خمسينات القرن العشرين، باسم مخيم الالجئين الفل
مين أفي كل مخيم اقتصاد محلى لتأ وقد أصبح له على مر السنين حدود مادية اجتماعية، ونش

وأصبحت المخيمات الفلسطينية رغم ظروفها القاسية  موقع (  144. ) الحاجات األساسية لسكانه
،  نضاليةأفرزت كوادر وخبرات و  توارثت من جيل إلى جيل إلي يومنا هذا ، يللتقاليد الوطنية، والت

 . ومازال المخيم هو رمز الطبيعة المؤقتة للمنفى ورمز حق العودة إلى الديار
 :الخاتمـــــة 

كان ممنهج ومتتابع بفعل سلسلة من ا ليات  نإتضح من خالل الدراسة أن طرد الفلسطينيي
والسياسات اإلرهابية والمحرمة دوليًا و المنافية لألخالق واألعراف الدولية والتي تعبر عن العقيدة 
الصهيونية ، والتي أفرزت أبشع المجازر وأجواء الرعب وعدم األمان بين السكان الفلسطينيين لحملهم 

ارهم ، واألمر ال يحتاج ألدلة أكثر من واقع سياساتهم ا نية علي الرحيل قسرا من أرضهم  ودي
والمستمرة اتجاه الفلسطينيين من خالل الحرب األخيرة علي غزة وقتل ا الف وتدمير البيوت وترويع 
ا منين من األطفال والنساء وسياسة الحصار لقطاع غزة والجدار العنصري  في الضفة الغربية 

يطان علي أراضي المواطنين وغيرها من السياسات والتي تمثل امتداد ومصادرة األراضي واالست
ورغم كل مساعي االحتالل الطويلة .. وتكرار لنفس فكرة الترانسفير الراسخة في العقيدة الصهيونية 
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على "ينيين إما بقتلهم أو ترهيبهم، وبالتالي تهجيرهم عن أرضهم، والزمن كفيل بمحو ما جرى الفلسط
ولكن  تمسك األجيال الفلسطينية المتعاقبة بحق العودة ومفاتيح الديار وبثقافة ورَّثها  ".حد زعمهم

لسيادة على الن حق العودة ال يزول باالحتالل أو بتغيير اا باء لألبناء أسقطت هذه المقولة ، 
 ألنهحق فردي و جماعي غير قابل للتصرف  ألنهوال يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، . البالد
 . مقدس

 
 ةـــــــــالدراس انـتـهــت
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 كيــف نحيي ذكري النكبة ؟؟
  عالء زقوت

أربع وستون عاما تذكرنا بنكبة لم ولن تنسى ، نكبة قد أحلت ببقاع األرض الفلسطينية العتيقة عنوة 
جراما وقسوة من احتالل باغض ال يعرف إال لغة سفك الدماء  ولكن كيف لنا كفلسطينيين أن  –وا 

 نحي ذكرى النكبة ؟
أربع وستون  سنة تمر بنا عبر نفحات الذكرى لتخبرنا عن نكبة فلسطينية أحلت بشعبنا الفلسطيني   

أزاهيج ومواويل تقام  -شعارات ، خطابات رنانة ،  كلمات ، تظاهرات وتجمعات    -ونحن نحيها 
ن اإلطار الفلسطيني المحلي أي ويبقي معظمها ضم...كل عام إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية األليم 

ضمن التجمع الفلسطيني داخليا وخارجيا ، فال أعتقد أن هناك خطر علي الذاكرة الفلسطينية ألنها 
في مخيمه وأسلوب حياته وثقافته وبوثائق أرضه التي توارثها  -متأصلة في حياة الالجئ الفلسطيني 

ن بيته الحالي ، فكل فلسطيني يحمل هذه عن أبيه وجده وبمفتاح بيته المسلوب المعلق علي جدا
: الجنسية وهو بعيد عن وطنه يعلم ما هي النكبة؟ ومجرد أن يشب  الطفل الفلسطيني يسأل والديه 

؟؟ فالقصد كيف يصل مفهوم النكبة لغير الفلسطينيين ،  كيف ..ما معني مخيم وأين هي فلسطين 
عالم مفهوم ومضامين النكبة ، وما حل بشعب تعي األجيال الحديثة العربية والمسلمة وأطفال ال

-كما أثمن علي جميع الجهود المخلصة الساعية إلبراز وآقع النكبة .... فلسطين من تشريد وقتل ، 
ولكن يمكننا القول أننا بحاجة لمزيد من الجهود الفعلية والصادقة لتوضيح وتجسيد مضمون النكبة 

  الفلسطينية عبر التاريخ واأليام
مدي )رة لي  لبعض البلدان العربية قبل شهور أجريت بعض من الدراسات الميدانية ومنها عن في زيا

ضمن عينات عشوائية قدرت ( الفهم العربي لمفهوم ومجريات النكبة الفلسطينية ضمن أوساط الشباب 
% 85.7واتضح من الدراسة أن .. فكانت النتائج محزنه فعاًل ( سنة 85 – 44عينة من  444 ـب)
فقط من أفادوا بالحديث %  45ال يعرفون عنها شيء و% 84سمعون بالنكبة دون فهم لطبيعتها وي

عنها وبميجاز ودن الفهم الحقيقي الواعي ، فكيف لو أجريت هذه الدراسة في احدي الدول األجنبية ؟؟  
اشعر : "له بالمقابل استوقفني تصريح لمسئول إعالمي بالوكالة اليهودية في احدي الصحف العبرية قو 

ال يعي ما حل بالشعب .. بالفشل ما دام هناك طفل أصم وأبكم واعمي في أقصي ربوع افريقيا
هذه األسطورة { الهولوكوست } ويشير في ذلك إلي قضية المحرقة اليهودية .." اليهودي من تشريد 

هذه الذكري  المنسوجة بحرفة عالية والتي نجحت الصهيونية العالمية أن تسوقها ، لذلك تسخر في
لديهم مئات القنوات الفضائية وتنكس األعالم ويحضر لهذه المناسبة علي مدار شهور طويلة وتفتح 
المزارات الوهمية التي تشير للمحرقة ليشارك في زيارتها زعماء العالم لمواساتهم كي يشعروا العالم كله 

طاعوا إقرار ذكري المحرقة بل وصل لديهم الحد أن است.. أن هناك تغيير كوني في ذلك اليوم 

254 
 

بتوصية من األمم المتحدة في جميع المناهج األوربية ، لدرجة أنهم فرغوا من إيصالها للعالم كله 
 ... ويريدون إيصالها لطالبنا الفلسطينيين

أين نحن من توصيل حقوقنا ..إن كان اليهود يسوقون أكاذيبهم الباطلة لتحقيق مراد باطل .. فالقصد  
ب شعبنا من تشريد جراء النكبة الفلسطينية ؟  فكيف يصل صوتنا للعالم وقد خلت ؟ وما أصا

مناهجنا الفلسطينية المدرسية والجامعية من مقرر مستقل بأحداث النكبة وواقع الالجئين الفلسطينيين 
كما خلت المناهج العربية من ذكرها لتستبدل بمصطلحات خاصة بتسوية الصراع العربي .. 

 .... اإلسرائيلي
أربع وستون  عام للنكبة ونحن نحيي الذكري دون التعبير عن األثر لدرجة انه لم تتوافق الجهود في  

اإلعداد لكتاب موحد سنوي من قبل مؤسسات دراسات الالجئين يعبر عن وآقع اللجوء والالجئين 
وحدة عن الالجئ الفلسطينيين يمكن أن يقدم في ذكري النكبة أو علي األقل للوصول لقاعدة بيانات م

فاعتقد وبكل جزم أن اكبر استدالل علي الحدث هو من خالل األثر ، واألثر ال زال .. الفلسطيني 
باقي فال زالت آثار النكبة باصمة على التشريد والتجويع والحصار والشتات في أراضي المخيمات 

وقة الحارات الفلسطينية داخل وخارج الوطن وفي وشيوخها وأطفالها و شوارعها وأزقتها الضيقة وأر 
التي تسجل أفظع مشاهد للنكبة الفلسطينية عبر التاريخ  ، فاعتقد أن أفضل تعبير عن النكبة هو 
بمبراز وآقع الالجئين و شتاتهم ألنه الشاهد الوحيد علي النكبة وألنه النتيجة الحقيقية ، فاألجدر أن 

تدول قضية الالجئين وكي يعي العالم كله تسخر كل عدسات القنوات الفضائية نحو المخيمات ، كي 
أن هناك الجئ مشرد عن وطنه وان األمر ال ينتهي إال بعودته لوطنه ، وكي يشاهد العالم علي اثر 
الجريمة الصهيونية البريطانية وان يعي شباب المسلمين والعرب أن هناك واجب ديني علي كل مسلم 

من دائرة القول للفعل وأن نقفز من دائرة الشعارات  اتجاه تحرير مقدسات وارض فلسطين ، وأن نخرج
والخطابات الرنانة للنزول لميدان البحث والعمل والتدقيق بكل ما يحيط بالالجئ الفلسطيني من هموم 

وأن تتوحد الجهود ضمن منظومة عمل مشتركة  للدفاع عن الالجئ الفلسطيني قانونيًا واجتماعيا  
الدراسات ألبنائه والهادفة للكشف عن حجم المؤامرات الصهيونية وصحيا إلبراز واقعه ومن خالل 

والدولية التي حيكت ضده من قبل ومن بعد وأن يبقي علي سلم إهتمام الجميع بل والعالم كله وان 
أعتقد بذلك يمكن إحياء ذكري النكبة لتبقي حية .. يلقي الدعم الكافي للحفاظ علي هويته وصموده 

 . رة فقطفي األذهان ال بالذاك
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 بيان صادر عن
 (للنكبة ٤٦ اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة بمناسبة الذكرى)

 الخامس عشر من أيار تاريخ أسود على كل المتآمرين على قضيتنا
 سيمحوه الصمود ونضال شعبنا

 يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد
 الرابعة والستون للنكبة التي حلت بشعبنا المناضل عامتمر بنا الذكرى .. في الخامس عشر من أيار

 م، وفرضت عليه واقعا ظالما وقاسيا من التشرد والمعاناة المتواصلة، هذا الواقع المرير بكل ٣٥٠٢
 فصوله ما زال ممتدًا ومفتوحًا على مدار محطات التاريخ وعلى جبهات الزمن الذي لم يغير من إرادة

 لة الصمود والنضال على هذه األرض والحفاظ على هويته ووجوده وكيانهشعبنا الفلسطيني في مواص
 .عبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
 وأكدت" الكبار يموتون والصغار ينسون" وباإلرادة الفلسطينية الصلبة سقطت المقولة الصهيونية بأن 

 يقة راسخة ما ضاع حق شعبنا الفلسطيني في العودةإنها حق" ما ضاع حق وراءه مطالب"على حقيقة 
 إلى وطنه ودياره التي انتزع منها وشرد منها ووراءه هذه األجيال الحية المتعاقبة المسلحة باإلرادة
الصلبة وباإليمان الراسخ بعدالة وشرعية الحق واالستعداد المطلق للتضحية والعطاء والفداء، وانه 

بط  االحتالل والعدوان فمنه لن يثني شعبنا عن المضي قدما على طال الزمن ومهما بلغ  مهما
والتحرير والعودة ودحر االحتالل الغاشم واالستيطان البغيض عن كامل األراضي  طريق الحرية

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها األبدية القدس الشريف الفلسطينية المحتلة  .وا 
 :يا جماهير شعبنا البطل

.. نحيي هذه الذكرى التاريخية األليمة وما خلفته من آثار تدميرية بعيدة المدى على شعبناونحن 
نواجه نفس االستهداف الصهيوني من خالل العدوان اإلسرائيلي المتصاعد ضد شعبنا  الزلنا

الضفة الغربية وتسارع عمليات االستيطان وشق الطرق االلتفافية وبناء جدار الفصل  الفلسطيني في
طالق  عنصريال ومصادرة األراضي، وتهويد النقب والجليل ومدينة القدس وسحب هويات المقدسيين وا 

 المستوطنين المتطرفين واالعتداء على الفلسطينيين المدنيين، واستمرارها في تنكرها لحق العودة عنان
 اع غزةولحقوق شعبنا المشروعة في العودة والحرية واالستقالل، وفرض الحصار الظالم على قط

 ومالحقة أهلنا الصامدين في قرى النقب وهدم منازلهم وتشريدهم من ديارهم ومصادرة أراضيه وفرض
وانتهاج سياسة الترحيل القسري  ٠٢القوانيين العنصرية على أهلنا داخل األراضي المحتلة عام 

جبارهم على ترك ديارهم، هذه الممارسات والتمييز التي تعيد  العنصري لتضييق الخناق عليهم وا 
والذاكرة أحداث وفصول النكبة التي حلت بشعبنا لفرض سياسة األمر الواقع على األرض  لألذهان

قومية الدولة اليهودية التي تحرم أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني من العودة إلى  وفرض واقع
األراضي المحتلة ، وتهدد مليون ونصف المليون فلسطيني داخل  ٠٢هجروا منها عام  ديارهم التي
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والتهجير القسري هذا العدوان وهذه األحداث تؤكد بأننا جماهير وفصائل مازلنا نقف  بالطرد ٠٢عام 
هو بقاؤنا على هذه " التاريخية، وفي مقدمتها التحدي التاريخي والوطني األكبر أمام نفس التحديات

عنا الوطني ومجمل وجودنا وجودنا ألن االحتالل والعدوان يستهدف مشرو  األرض والحفاظ على
 .ونضالنا الوطني المستمر

 :يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل
 إن هذا االستهداف اإلسرائيلي لشعبنا ومشروعنا ونضالنا الوطني يتطلب من الشعب الفلسطيني بكافة

 وحدتناجماهيره المناضلة وفصائله وقواه الوطنية واإلسالمية العمل يدا بيد وجنبا إلى جنب لتعزيز 
 الوطنية التي تجسدت وتجذرت على مدار تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني، وان تظل كافة الجهود
والطاقات واإلمكانيات الوطنية تصب في بوتقة الصمود والتالحم والبناء الوطني لمجابهة كافة 

مقاومة الماثلة أمامنا والحفاظ على وحدة العمل واألداء الوطني، ليس في المواجهة و  التحديات
نما في العمل والتحرك السياسي من اجل انتزاع  االحتالل والعدوان على ارض المعركة فقط ، وا 
المشروعة في االستقالل الوطني وتحرير األسرى الصامدين خلف القضبان الذين  الحقوق الوطنية
زالة كافة آثار النكبة ا يخوضون معركة لتي الزال شعبنا األمعاء الخاوية دون قيد أو شرط أو تمييز، وا 
في كافة أنحاء العالم يعاني من نتائجها المدمرة ويتطلع بالعودة إلى وطنه ودياره  المشرد والمشتت

يتطلب إنهاء االنقسام واإلسراع في تحقيق المصالحة واستئناف التوجه لألمم  التي شرد منها وهذا
ستقلة على كامل األراضي المحتلة لتجديد طلب االعتراف بدولة فلسطين الم المتحدة ومنظماتها كافة

 .٣٥٠٧عام 
 ..الشهداء شعب يا.. الصامد شعبنا جماهير يا
 الشعب تجاه والقومية التاريخية مسئولياتها لتحمل العربية لألمة نتوجه الوطنية المناسبة هذا في

 تعزيز على والعمل العربية لألمة المركزية القضية تمثل الزالت التي الوطنية وقضيته الفلسطيني
 العربية واألمة الفلسطيني الشعب أمام الماثلة التاريخية المرحلة هذه في واإلسالمي العربي الدور
 على وعدوان تصعيد باحتماالت تندر نتنياهو بنيامين برئاسة جديدة ائتالفية حكومة هناك وأن خاصة
 .عدة جبهات

 الدولي األمن ومجلس المتحدة األمم هيئة مقدمتها وفي ومؤسساته دوله بكافة الدولي المجتمع إن كما
 اإلسرائيلية الحكومة على والضغط الفلسطيني الشعب بمنصاف الدولية مسئولياته بتحمل مطالب

 ال وان الدولي األمن مجلس وقرارات الدولية الشرعية قرارات وتنفيذ الدولي المجتمع إلرادة باالنصياع
 .الدولي القانون فوق دولة إسرائيل تكون
 الظلم لرفع الفلسطيني الشعب تجاه بها باإليفاء مطالب الدولي والمجتمع قائمة دولية مسؤولية انها

 الطبيعية حياته ممارسة من وتمكينه كاهله عن واالحتالل والعدوان والمعاناة به، لحق الذي التاريخي
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والتهجير القسري هذا العدوان وهذه األحداث تؤكد بأننا جماهير وفصائل مازلنا نقف  بالطرد ٠٢عام 
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 تعزيز على والعمل العربية لألمة المركزية القضية تمثل الزالت التي الوطنية وقضيته الفلسطيني
 العربية واألمة الفلسطيني الشعب أمام الماثلة التاريخية المرحلة هذه في واإلسالمي العربي الدور
 على وعدوان تصعيد باحتماالت تندر نتنياهو بنيامين برئاسة جديدة ائتالفية حكومة هناك وأن خاصة
 .عدة جبهات
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 إلى العودة في وحقه الكامل الوطني واستقالله مصيره تقرير في حقه..  المشروعة الوطنية وحقوقه
قامة ٣٥٠ للقرار وفقا ٠٢ عام منها هدر التي دياره  .الشريف القدس وعاصمتها المستقلة دولته وا 

 ... الصامد الفلسطيني شعبنا جماهير يا
 كافة في للمشاركة الفلسطيني شعبنا جماهير كل تدعو النكبة ذكرى إلحياء العليا الوطنية اللجنة إن

 ننسى لن باقون هنا بأننا اإلسرائيلي للمحتل لنؤكد العليا الوطنية اللجنة من المقرة النكبة فعاليات
ننا واألجداد ا باء أرض  .وقرانا ومدننا ديارنا إلى للعودة عازمون وا 
 البواسل أسرانا إلى والشتات الوطن في الصامدة المناضلة جماهيرنا إلى التحية كل بالتحية تتوجه كما

 حق وانتزاع كامال دحرا اإلسرائيلي االحتالل دحر حتى قدما والمضي بالنضال والقسم العهد وتجدد
قامة العودة  .األبطال أسرانا وتحرير الدولة وا 

 ثقافة ولترسخ الهزيمة ثقافة لتسقط ، الوطن ويحيا الخيمة فلتسقط
 الصمود
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