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  ة ـــــلمــــك

ـــلج ـــوًء آخـــــ   ـرــ
 صالح الشافعي. د/ بقلم

  
  

وء عالقـة مثیـرة للحیـرة تلـك التـي تـربط الشـعب الفلسـطیني بــاللج
هـذا القـدر  48األول فـي العـام  فلم یشعر باالسـتقرار منـذ لجـوء

طیني فــي كــل أمــاكن تواجــده المســمى لجــوء یطــارد شــعبنا الفلســ
ـــى ال فلــــم تمــــضٍ  هجــــرة قرابــــة إلــــى التــــي أدت نكبــــة ســــنوات علـ

م لیحـــدث 1967الملیـــون فلســـطیني حتـــى جـــاءت نكســـة العـــام 
لجــوء جدیــد یطــیح بمئــات آالف الفلســطینیین فــي قائمــة اللجــوء 
والنزوح أعـوام قلیلـة بعـدها طـارد اللجـوء الشـعب الفلسـطیني فـي 
مخیمــات األردن لیعــود مالحقــًا لهــم فــي مخیمــات لبنــان خــالل 

لم یسلم مـن اللجـوء  من القرن الماضي  انیناتالسبعینات والثم
دفعوا فاتورة كبیرة  لذینلسطینیین في العراق واحتى الالجئین الف

مــن الشــتات فمــنهم مــن ســلك درب أمریكــا الشــمالیة ومــنهم مــن 
سلك درب استرالیا ومـنهم مـن تـاه فـي غیابـات الجـب ولـم یعثـر 

ـــوم وعـــــودة إلـــــى الـــــداخل فحـــــرب  ـــه حتـــــى الیــ فـــــي   2003علیــ
ــــكان ا ــــوء علـــــــى ســـ ـــــت اللجـــ ـــي فرضــ لمحافظـــــــات الشـــــــمالیة والتــــ

المخیمـات ال سـیما مخــیم جنـین وباالنتقـال إلــى محافظـات غــزة 
فـــــإن الخیمـــــة مازالـــــت تطاردنـــــا عقـــــب حـــــربین قاســـــیتین عـــــامي 

ـــي فـــــــ 2008-2012 ـــــع العربــــ ــــــدأ الربیــ ـــــا یبـ ـــــعب إوحینمــ ن الشــ
ــات الفلســـطیني أكثــــ ضــــطر إر المتضــــررین فأینمــــا دفعــــت تحركــ
االنخراط فیها بفعل عوامل متعددة ولكن أقسى  الفلسطیني على

ـــن ـــام مــــا یتعــــرض لــــه مئــــات اآلالف مــ  أنــــواع اللجــــوء هــــذه األیـ
ینما حاول أبناء المخیم الناي بالالجئین الفلسطینیین في سوریا 

الفـریقین فـي سـوریا فـإن كـل  مـن بأنفسهم عن االصـطفاف ألي
 األطـــراف دفعـــت بهـــم إلـــى أتـــون المعركـــة فـــالموت دفعهـــم إلـــى

مطـاردتهم إلـى أیــن  علـى اللجـوء اآلخـر هربـًا مـن مصـیر یصـر
یذهب أبناء المخیمات الفلسطینیة في سوریا سؤال أصبح یمثل 
الشغل الشاغل لهم خاصة وأنهم یقعون بین فكي الكماشة فكال 

ـــى  ــــذهبون إلـــ ـــل یـ ــــتهمهم وكـــــال الطــــــرفین یعـــــاقبهم هــ الطـــــرفین یـ
ولیس الحیاة مخیمات لبنان ولكن المخیمات هناك تضج بأهلها 

جئین جدد أم یتوجهون إلى اللة ألهلها وأبناءها فما بالك ببالسه
مخیمـــات األردن ولكـــن مئـــات اآلالف مـــن الالجئـــین الســـوریین 
لجــؤا إلــى األردن والحكومــة هنــاك غیــر قــادرة علــى تحمــل هــذه 
األعباء لیس هناك من سبیل إال العـودة إلـى ارض الـوطن هـذا 

جئـــین الفلســـطینیین فـــي ســـوریا جـــواب عـــدد غیـــر قلیـــل مـــن الال
ولكن المعضلة الحقیقیة في ذلك إن العودة ستكون إلى أراضي 
الســلطة الوطنیــة فــي الضــفة والقطــاع ولیســت هــذه العــودة التــي 
حلم بها الالجئون وانتظروها علـى أحـر مـن الجمـر أنهـم حلمـوا 
بــالعودة إلـــى القـــرى والمـــدن التـــي هجـــروا منهـــا إلـــى حیفـــا وعكـــا 

ومهمــا عظمــت هــذه المعضــلة فــان العــودة إلــى  وصــفد وغیرهــا
الضــفة والقطـــاع همـــا ارض الـــوطن أیضـــًا وذلـــك ال یعنـــي بـــأي 
حـال مـن األحـوال التنـازل عـن حـق العـودة لـألرض التـي أخــرج 

غیـر قلیلـة تصـل  اً منهـا الشـعب الفلسـطیني  ولقـد شـاهدنا أعـداد
یًا وشــعبیًا فبعیــدًا ســممحافظــات غــزة وذلــك یتطلــب تحركــًا ر إلــى 

یس هذه القضیة فإن آالف الالجئین بحاجة إلى توفیر ین تسع
 تـــــتمكن مـــــن المســـــكن والمأكـــــل والملـــــبس وٕان العـــــائالت قـــــد ال

ــ ـــذه األعــــداد المتزایــــدة مــــن هنــــا فــــإن النــــداء موجــ  هاســــتیعاب هـ
ـــالمیة  ـــــــة واإلســــــ ـــوى الوطنیـ ــــزاب والقـــــ ـــــة ولألحـــــ للســــــــلطة الوطنیـــ

جهــود وللمؤسســات والجمعیــات األهلیــة بــأن ال بــد مــن تظــافر ال
ـــن أبنـــــاء شـــــعبنا وتضـــــمید جـــــراحهم وســـــللتخفیــــف  حـــــاجتهم  دعــ

یـــز ممـــنهم خاصـــة وان شـــعبنا فـــي ســـوریا یتومحاولـــة االســـتفادة 
بالذكاء والقدرة على اإلبداع وبحبه للعمل واالعتماد على النفس 
وأخیرًا أقول أهًال بكم یا أخواتي في وطنكم وانضموا إلینا لنحقق 

  نا العودة إلى أرضنا وقرانا ومدن
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  تقــــــاریــــر

  ...والتاریخ یشهد

  أمثال بالدنا زّوادة أوالدنا: الفلسطینیون
ا، حتى إذا مـا  تفیُض حكمًة وتجربًة وخصوصیة، وتمأل الروَح إعجابً
ا یسجُل مع  فكرت في مِد كفَك والنهل من أحواضها وجدَت مذاقًا فریدً

ریخ بكل فصوله وكل میادینه وأركانه، كِل رشفٍة أحداثًا من عبق التا
وتشمُ في طیاتها رائحة بیوٍت طینیة زكیة وقدیمة سجَل ساكنوها منذ 

" األمثــال الشــعبیة الفلســطینیة"عمــٍر طویــٍل وطنیــتهم ونضــالهم، إنهــا 
التــي أبــدعت صــیاغة الحیــاة بدقــٍة لغویــة متناهیــة فصــارت بصــحبة 

دلیـــل علـــى الـــوطن  یـــرَ ز والدبكـــة واألناشـــید الجمیلـــة خالثـــوب المطـــر 
ا   .المحتل منذ ما یزید عن ثالثٍة وستین عامً

ـــا 65(عائشـــة الحاجـــة  هـــي مـــن أهـــم نســـاء حارتهـــا الحافظـــات ) عامً
ــال ــكن مــــع لألمثـ ــعبیة، وتسـ زوجهــــا فـــي نفــــس مكــــان  واألغنیــــات الشــ

میالدهــا بمدینــة بیــت الهیــا شــمال قطــاع غــزة، قــرب أوالدهــا وبناتهــا 
  .التسعة

بیتهــا وتبــدأ حــدیثها عــن حیاتهــا الماضــیة  تجلــس عائشــة فــي ســاحة
مــا الــذي ســأقوله عــن تاریخنــا وذكریاتنــا، یــا هللا مــا :" متنهــدة فتقــول

أحلى أعراسنا الفلسطینیة، لما كنا نجتمـع قبـل العـرس بأیـام، ویتوافـد 
شباب الحارة واألقارب والجیـران واألحبـاب یرقصـوا الـدبكات الشـعبیة 

ات األناشـــید التــي یؤلفهـــا شـــعراء علــى أنغـــام النــاي المصـــحوبة بكلمــ
  ".القریة

حیاتنــا زمــان كانــت بســیطة، كــان بــال :" وتواصــل باسترســال مشــوق 
الناس مرتاح، وكل وقت طویل نبقـى نسـمع عـن حـدث جدیـد، ولهـذا 
الســبب كــان متــاح نحفــظ األغــاني ویــتعلم أوالدنــا الرقصــات ونطــرز 

وقـت وكـل  الثوب الفلسطیني، ونحكي األمثال ونتحاكى فیها في كل
  ".مناسبة

  لیسجلوها في مذكراتهم
وتبین عائشة أنها حفظت األمثال الشعبیة ألنهـا كانـت تقـال فـي كـل 

وقـــت وكـــل مناســـبة، 
ــــغار  ـــــ ـــان الصــــــ ـــــ ــــــ وكـ
ــــار یحفظونهـــــــا  والكبـــ
ــــــا  ـــــ ــــــ ــــذون بهـ ــــــ ـــــ ویأخـــ
ویتعلمـــــون معانیهـــــا، 
ــل  ــد قــــــ ــــا اآلن فقـــــ أمـــ

االهتمــام بهــا وٕان لــم تنــدثر ألن المعلومــات كثــرت وصــارت األدمغــة 
قادرة على الحفظ، باإلضافة لقلة فرص التقاء الناس وانشغالهم  بالكاد

  .بأعمالهم وحیاتهم الخاصة

ثـال واألقـوال أمـام ورغم ذلك فإن عائشة التـي ال تكـف عـن سـرد األم
یطلبوا منها إعادة القول  أحفادها وأبنائها وجیرانها وتبدو فرحتهم بأن

ـا مـنهم بهـ ر " ا، ومـن ذلـك لیسجلوها في مذكراتهم ودفـاترهم إعجابً دوّ
عاألصـیل ورافقـه لـو إنــه هدومـه علیـه دایبــات، إن وقـع الشـرك بینــك 

  ".وبینه بیردنه جدوده الطیبات
 إلــيٌ :" وكــذلك األمثــال التــي تعكــس تعلــق الفلســطیني بأرضــه ووطنــه

یبیــع أرضــه یبیــع دینــه، وأهلــك وال تهلــك، والحــر كرامتــه رأس مالــه، 
إن شــّحت علیــك مریــة،  واتعــب علــى أرضــك تتعــب علیــك، وبــالدك

  ".ومقدارك من دارك
عائشـة تتوقـف عـن دس األقـوال الشـعبیة فـي سـیاق  الحاجة وال تنفك

ا ال یتجـزأح مـن شخصـیتها التـي تشـي بقیمـة  دیثها وكأنهـا باتـت جـزءً
یتعرض كل یوم لمشاریع التهوید اإلسرائیلیة "التراث الفلسطیني الذي 

لدولــة العبریــة وتســوقه وكأنــه واجــب أن یســرق كمــا األرض فینســب ل
  ".بین الدول كامتداٍد لها

بطنـي مـالن ومخزنـه صـدري :" عائشة على ذلك بما حفظت /وتعلق
واجـب علـى الجـدع یكـون "، و"خایف أقول آه تسـمعني العـدى وتـدري

إن تركتهـا فـي البــر "، لكــن "صـبار ویصـبر علـى الملــیح وعلـى الجفـا
أخلیهــا  حســن فأ" عالجتهــا یصــعب علــي عالجهــاتصــبح مالمــة وٕان 

  ".تفضحو في القلب تسطح وال تطلع بره 
  هجرة واغتراب

لح استخدام  /وتروي عائشة آخر المواقف الذي وجدت فیه أن من المُ
ــاع، إذ لمــــا جــــاءت ابنتهــــا الكبــــرى إلیهــــا  المثــــل الشــــعبي ألجــــل اإلقنــ
غاضـــبة مـــن زوجهـــا، ومصـــرة علـــى عـــدم العـــودة إلیـــه، ردت علیهـــا 

  .أي أم األوالد ترجع لبیتها" دار بتعودأم القاعود على ال:"ناصحة
، ویسكن في خـان یـونس 1939ویوافق الحاج محمد من موالید عام 

جنوب القطاع عائشـة علـى مكانـة األمثـال الشـعبیة فـي إقنـاع النـاس 
مــوجزات لغویــة تعبـــر عــن خبــرات النـــاس "حتــى شــباب الیــوم، فهـــي 

ــا تعبــــر  ــــا هــــزائمهم ونجاحــــاتهم، لكنهــ ــن معانــــاة وتجــــاربهم، وأحیانً عــ
  ".الفلسطیني في معظمها وهذا ما یمیزها

أبوك یـا الكبـر یلـي :" كما یستهل محمد افتتاح بوابات ذاكرته بالقول
ا "بتهد الحیل، یا حوف ما عدت أسوى جدیدین وال بنباع غالي ، مشیرً

إلى أن كبار السن هم أكثر الفئات التي تحفظ طیات األدب الشعبي 
ذلك یجب االستعانة بهم من أجل التسجیل الفلسطیني في ذاكرتها، ول

  .والتدوین والحفظ في موسوعات تنشر في كل العالم
ویروي محمد بعـض األمثـال التـي تـرتبط بمعناهـا مـع هجـرة واغتـراب 

غایـب  الغربـة كربـة وهـم للركبـة، وٕالـي إلـو:" الفلسطینیین من بالدهـم
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اري بیضل قلبه دایب، وٕان احتجت ارحل بس ال تبیع وطنك، وفي د
  ".قنطار وبره أوقیة، وٕالي یطلع من داره ینقل مقداره

محمد الذي عمل مدرًسا للتربیة الدینیـة فـي مـدارس الحاج كما یلفت 
ـــد یســــتمد مـــــن  ــطیني قـ ــعبي الفلســ ـــى أن المثــــل الشــ ــــة الغــــوث إلـ وكال
الحكایة، أو الحادثـة، أو األغـاني الشـعبیة، أو التـراث األدبـي، لـذلك 

خبـرة وحالـة وحكمـة معینـة بـال تنـاقض،  فإن كل واحد منه یعبر عـن
ا كما نقول یا جاري أنت بحالك وأنـا "، و"الجار جار ولو جار:" تمامً

  ".بحالي
  

  الحقوق المسلوبة
ویتحـــدث محمـــد عـــن األمثـــال الشـــعبیة التـــي تحـــث الفلســـطیني علـــى 

كلنـا أوالد تســعة، وأنـا وأخـوي علــى ابـن عمـي وأنــا :" التوحـد والتـآخي
یب، وٕالي من دمك مـا یخلـو مـن همـك، واحتـرم وابن عمي على الغر 

  ".تدبیر رك یحترمك صغیرك، وٕالى ما إلو كبیر ما إلوكبی
ا بـأن األمثــال الفلســطینیة أعطـت المــرأة شــریكة  ویضـحك محمــد مــذكرً

بنــت الرجـال عانــت :" الرجـل فـي المعانــاة والنضـال حقهــا حـین قالـت
دها زمانهـا واستعانت وبنت األنذال حطت راسها ونامت، وٕالـى بیسـع

بتجیــب بناتهــا قبــل صــبیانها، وبنــت العــم بتصــبر علــى الجفــا، وخــذ 
  ".األصیلة ونام على الحصیرة

محمــد بــأن الفلســطینیین لطالمــا كــانوا معنیــین بإنشــاء جیــل  /ویــذكر
ــذي حثــــت علیــــه  قــــادر علــــى اســــترداد الحقــــوق المســــلوبة، األمــــر الــ

ال مخــابر مــش االبــن الفاســد بیجیــب ألهلــه المســبة، والرجــ:" األمثــال
منــاظر، وأكــل الرجــال علــى الرجــال دیــن وأكــل الرجــال علــى األنــذال 
صدقة، والقرد بعین أمه غزال، وزوجك على مـا عودتیـه وابنـك علـى 

  ".ما ربتیه
ا /ویختم وأنا ألصبر صابر فوق صابر، نیالك :" محمد حدیثه مبتسمً

ــــــــف  ــــــــي كیــ ــــــا قلبـ یـــ
ـــــا  ـــــ ــــــ ــــــابر، وأنــ ــــــ صـــــ
ـــبر  ــــــ ــبرت صـــــ ــــــ صـــــ
ـــت  ــــــ ــــــب تحــــ ــــــ الخشـ
ــــــیر، وٕایـــــــش  المناشـ
ـــب  ــا خشـ صــــبرك یــ

ــــادیر " ، "غیــــــر التقــ
وأنا زرعت الزرع وقلت الزرع أبـو الخیـر، جـزاكن یـا شـداید كـل خیـر 

  .عرفتّني العدو من الصحابا
ا 70(كوكب / الحاجةأما  وتعیش مع زوجها وأوالدها في دارها ) عامً

لـة :" بجنوب قطاع غزة فتبدأ حدیثها بعینین دامعتین ل یا غَزیّ یا غَزیّ
ل یا ابن عمي یا أبو القمیص البنيجیرة علیك تمیّ  ، وٕالى ال، یا غَزیّ

علــى بیــت الشــعر نــادي یــا "، و"الهـوا شــم منـي شــوفة أمــي یحرمــواحر 
  ".طیر وازعق، وأبوي إلي أبعد بالدي، أمانة سلم على أمي

  
عــن ظـــروف الهجــرة التـــي عاشــتها لمـــا " أم هشـــام"كوكــب /وتتحــدث 

، إذ مـن قلـة "بیـت شـیت" طردها الیهود مع أهلها من بلدتها األصلیة
الطعام كان الناس یطحنون الفاصولیا والبطاطس ویعجنوها لیـأكلوا، 

جوعة على جوعة تخلـي القلـب لوعـة، :" فانطبقت علیهم أمثال كثیرة
واشــقح كفــك وخبــي قرشــك، والجــوع علمنــي الســقاطة والعــري علمنــي 

  ".الخیاطة
  التطلع للحریة

س بعـــض مالمـــح المجتمـــع كمــا تنـــوه إلـــى أن المثـــل الفلســطیني یعكـــ
ـك "الفلسطیني، كاعتماده على زراعة الزیتون والعنـب فـي  الزیتـون مّل

ـــول حــــــامض"، وفــــــي "العـــــاجز ـــول قطــــــف العنــــــب یقـــ ــــا یطــ ، "إلــــــي مــ
ـــتخدامه لجــــرار الفخــــار فــــي  ــرة یتلمســـــها" واسـ ــه جــ ، "إلـــــى علــــى راســ

الرغیـف إلـي بیلمـع "واالعتماد على صنع الخبز في فرن الطینـة فـي 
إلي یطلع من ثوبـه "، ولبس الثوب الفالحي في "ینفعللصاحب إلي ب

  ".یعرى
لحیــاة امــن األمثــال التــي كانــت تشــكل قواعــد  اً وتتــذكر أم هشــام كثیــر 

ــــت ــا زالـ ــــطیني ومـــ ــاالت :" االجتماعیـــــة للفلسـ ـــوات الخـــ أصـــــعب الحمــ
ـر المالیـح، وعـریس الهنـا مـن لیلتـه قلـي خـذي  والعمات، ویا رایح كّث

حطنــي علــى راســه شــاش مــا بحطــه فراشــك وابعــدي عنــي، وٕالــي مــا ی
برجلي مداس، وسوء الظن عصمة، وقالوا للسمكة مالـك بعـین قالـت 
مــن بنــاتي التنتــین، وغنــاه مــن مرتــه وفقــره مــن مرتــه، وبنــاتي فراشــي 

  ".وأوالدي غطاي
وتلفـــت أم هشـــام إلـــى أن البلـــدات الفلســـطینیة كلهـــا اشـــتهرت بتناقـــل 

ظاهرة، غیر أنه في بدایة األمثال الشعبیة ولم تخل واحدة من هذه ال
الهجرة كان وجه االختالف الوحید بین الناس في روایة وتناقل المثل 

طــم الجــرة علــى تمهــا تطلــع البنــت "یرجــع للهجــة الــرواي كــأن یقــول 
  ".اقلب الجرة على تمها تطلع البنت ألمها"بدًال من " ألمها

في  وتعتقد أم هشام أن على جمعیات إحیاء التراث أن تمارس دورها
نقل المثل الفلسطیني بكافة أشكاله إلى العالم وتوثیقه، باإلضافة إلى 
ــا لألجیــال لتظــل حافظـة وال تنســى األحــداث المفصــلیة  تعلیمـه منهجیً

  .في مسار القضیة الفلسطینیة منذ یوم میالدها
وعـــن أمثـــال الوفـــاء للـــوطن واألمـــل والتطلـــع للحریـــة تزیـــدنا أم هشـــام 

ا یر حبیــب إال لمــا یصــیر الحمــار طبیــب، عمــر العــدو مــا یصــ:" نــورً
ــي خــدادك، ویــا معمــر بغیــر بلــدك وهللا مــا هــو  ومــن طــین بــالدك حنّ
إلــك وال لولــدك، والحــر كرامتــه راس مالــه، ومــن كــان عــدوه نملــة فــال 

  ".م له، ویا جبل ما یهزك ریحهین
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  !تغمض عینیها" األونروا.. "الصحة في مخیمات القطاع
ا من الذهاب إلى عیادة الوكالة، طول فصل الشتاء لم أرتح " یومً

ا لعالج الرشح واألنفلونزا البني الصغیرین، بیتنا من األسبست  ً طلب
وفي موجة البرد الشدیدة التي مرت، غرق البیت مرات، ولوال 

  ".مساعدة الجیران لكان حالنا أسوأ مما یمكن أن یتخیله إنسان

بعینین ملؤهما البؤس 
والسخط، قالت أم محمد 

ا 40( من مخیم ) عامً
خانیونس كلماتها تلك، عن 
حالها وحال أطفالها في 
فصل الشتاء الماضي، 

عندما أذهب إلى :" مضیفةً 
العیادة أحتاج إلى یوم كامل 
أقضیه هناك انتظارا 
لفرصتي في الدخول إلى 
الطبیب، إذا ذهبت بطفلي 

ا بأمراض أسوأ، فاالزدحام في  ً ا بالرشح، رجعت به مصاب مصابً
ا طابور   ".االنتظار مؤذي جدً

ً للغایة من عدم وجود بعض األدویة في  أم محمد التي تبدو مستاءة
صیدلیة المركز الصحي التابع لوكالة الغوث في بعض األحیان، 
تشیر إلى عدم مقدرتها المالیة على شراء األدویة الالزمة لها 
وألطفالها من الصیدلیة الخارجیة خاصًة في ظل تأخر راتب زوجها، 
وكثرة االلتزامات الحیاتیة، منوهًة إلى تراجع الخدمات والفحوصات 

  .الطبیة لألطفال في مدارس األونروا االبتدائیة واإلعدادیة

  فحوصات خارجیة

ا 26(في سیاق متصل التقطت آیة  من مخیم رفح جنوب ) عامً
ا بنتیجة أي  قطاع غزة أنفاسها المتسارعة، لتوضح أنها ال تثق مطلقً

ریه في عیادة الوكالة، وروت ما حدث البنها عبد الحمید تحلیل تج
كنت أجري تحلیل دم بشكل مستمر البني، وكانت الممرضة :" مؤخرا

ا لضرورة  تخبرني أنه بخیر، وال داعي للقلق، لم تلفت انتباهي مطلقً
إجراء فحوصات خارجیة، خاصًة أن مستوى الهیموجلوبین كان 

  ".من األحیانینخفض عنده بشكل فجائي في كثیر 

بعد أشهر من مداومتي على إجراء التحالیل، وبینما كنت :" وتواصل
أنجز بعض األعمال في البیت أغمي على ابني، فحملته إلى 
المستشفى، أجروا له التحالیل، بعد ساعات قلیلة توفي، وتبین لي 

  ".بسرطان الدم اً مصابكان بعد ذك أنه 

، والممرضة في العیادة بالتقصیر آیة تتهم الطبیب المتابع لحالة ابنها
الشدید، الفتًة إلى أن كثیرات من السیدات اللواتي تعرفهن ال یثقن 
ا بنتائج التحالیل التي یجرینها في المراكز الصحیة التابعة  مطلقً

  .لوكالة الغوث

  سوء األسلوب

ا 28(فلسطین  من مخیم الشاطئ بمدینة غزة، تتحدث هي ) عامً
یر الذي تستغرقه ویعیقها عن عملها عند األخرى عن الوقت الكث

الذهاب لفحص طفلها الصغیر، أو مراجعة الطبیب لحالتها 
  .الصحیة

وبانفعال تؤكد فلسطین على سوء األسلوب الذي یستخدمه األطباء 
یصرخوا في وجوهنا، إذا كانت :" في العیادة مع السیدات، مبینةً 

ریقة تلیق دث الطبیب إلیها بطالسیدة قصرت في شيء ما یتح
ألحد،  اً إنسان محترم، مسئول عن صحة الناس، نحن لسنا عبیدك

  ".هذا واجبه ویجب أن یقوم به بكل تفاني

من وجهة نظرها، تعتقد فلسطین أن الوضع البیئي غیر السلیم في 
ا بظروف البیوت من سوء التهویة،  ً المخیمات الفلسطینیة، بدء

 ً ببرك المیاه والمجاري  وغیاب المرافق الصحیة السلیمة، وانتهاء
والقمامة الملقاة في الشوارع، هو السبب في إیجاد وضع صحي غیر 

  .سلیم

  مختبرات وأجهزة حدیثة

مخیمات "في تقریر بعنوان 
حین تنهار .. الجئي غزة

نات الحیاة كافة نشرته " !مكوّ
مجلة العودة، العدد التاسع 

، أشار الكاتب إلى واألربعون
نیها أهم المشاكل التي یعا

، ومنها االكتظاظ بالمراجعین من سكان : سكان المخیمات صحیًا
ل إلى  المخیم وخارجه، وتقلیص الوكالة لعدد الحاالت التي تَُحوَّ
المستشفیات الحكومیة، وقلة عدد العیادات قیاسًا مع عدد السكان، 
والنقص المستمر في الدواء، وانتشار وظهور العدید من األمراض 

، وعدم وجود مختبرات وأجهزة حدیثة، وعدم كفاءة الصحیة المختلفة
المؤسسات الصحیة القائمة، وعدم الفحص بفاعلیة بسبب األعداد 

  .المتزایدة من المرضى المراجعین
الحالة العامة للمخیمات الفلسطینیة، حیث األزقة الضیقة والمیاه 

  ".التي تمرّ بین الطرقات ویعبث بها األطفال العادمة
تزداد سوءًا یومًا بعد یوم، نتیجة الكثافة "أن األوضاع  وذكر التقریر

 السكانیة المتزایدة إلى جانب 
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كما كشف التقریر عن تراجع وتقلیص خدمات األونروا التي 
من میزانیتها  للبرنامج الصحي كثاني أكبر برنامج % 18تخصص 

مركزًا أو  18بعد برنامج التعلیم،  وتمتلك شبكة تضم أكثر من 

حیة، توفر الرعایة الطبیة، وخاصة في ما یتعلق برعایة عیادة ص
  .األم والطفل

  
 

  والتضامن مستمر.. الظروف الصحیة من سوء إلى سوء

معتقل وأسیر فلسطیني في قبضة أكثر من   أربعة آالف وتسعمئة
سبعة عشر سجنًا ومركز توقیف إسرائیلي،  بینهم مئتان وخمسة 

بحسب تقریر شامل أصدرته ... وثالثون طفالً ، وأربع عشرة سیدة
وزارة األسرى والمحررین 
الفلسطینیین مع حلول یوم 
األسیر الفلسطیني في 

  .السابع عشر من نیسان

والدة األسیر فادي النجار 
الذي قضى سبع سنوات 

أدعو الجمیع لفعل المستحیل من أجل تحریر :" في األسر قالت
، وصحتهم من أبناءنا، إنهم یقتلون كل لحظة، أعمارهم ضاعت

ضیاع إلى ضیاع، یجب أال تقتصر المشاركة في فعالیات التضامن 
على أهالي األسرى، الشعب الفلسطیني بكل أطیافه وكل أعماره 

  ".مطالب بذلك

تضامٌن شعبي واسع سبق فعالیات إحیاء یوم األسیر، شاركت فیه 
ا إلى جنب مع األهالي الذین ما  ً القوى الوطنیة واإلسالمیة، جنب

نفكوا عن المشاركة في فعالیتهم األسبوعیة التضامنیة أمام مقر ا
الصلیب األحمر في مدینة غزة، وسط دعواٍت من الحقوقیین 
والسیاسیین الدولیین لتحسین ظروف األسر واإلفراج عن بعض 

  .األسرى، أما إسرائیل فكعادتها تتجاهل

یة ممثل حركة فتح في لجنة األسرى للقوى الوطن الوحیدي نشأت
واإلسالمیة في قطاع غزة أكد على ضرورة التضامن الفعلي مع 
األسرى الفلسطینیین بتفعیل شعارات الدفاع عن حقوق اإلنسان 

ودعا كما , وترجمتها في قرارات وتوصیات نافذة على أرض الواقع
الوحیدي إلى تشكیل لجنان دولیة صحیة لزیارة األسرى واالطالع 

م، معرًجا على ظروف الحرمان على أوضاعهم وظروف استشهاده
    .من أبسط الحقوق التي یعیشها األسرى الفلسطینیون

أصوات عدة تعالت محذرةً من تفجر األوضاع داخل السجون 
اإلسرائیلیة في حال استشهاد األسیر سامر العیساوي المضرب عن 
ا بذلك إلى ثالثة من  الطعام منذ ما یزید عن التسعة أشهر، منضمً

كان آخرهم میسرة أبو .. ا شهداءً خالل العام الجارياألسرى سقطو 
حمدیة الذي تعرض لإلهمال الطبي المفرط بعد إصابته بسرطان 

   .الحنجرة

عضو المكتب السیاسي لجبهة النضال  محمود الزق المحرر األسیر
الشعبي الفلسطیني أوصى بوضع قضیة األسرى على رأس األجندة 

ا دام هناك احتالل ما دام هناك أسرى، م:" الوطنیة الفلسطینیة، قائالً 
  ".لذلك یجب أن نتكاثف حولهم لندعمهم ونشد من أزرهم

 

 

  !إلى أین؟... األحوال البیئیة في مخیمات القطاع
بیوت ضیقة والتهویة ضعیفة، شوارع دمرت بنیتها، میاه مالحة 

إنها حال ثمانیة مخیمات .. ملوثة، والنظافة بالكاد تلتقط أنفاسها
  .ینیة تحیا في قطاع غزة منذ خمسة وستین عامافلسط

محمد خلف نائب رئیس اللجنة الشعبیة لالجئین في مخیم البریج 
الحال في المخیمات صعبة، البیوت بال تهویة، ومعظمها غیر :" قال

مؤهل للسكن أصال، شبكات الصرف الصحي كذلك إما غائبة وٕاما 
ا"متهالكة رف إال بالحدود التاریخیة األونروا مقصرة وال تعت:" ، مضیفً

للمخیم، أما أي امتداد خارجها فال تصل إلیه الخدمات وهذا خروج 

عن مفهوم الالجئ الذي ینطبق على من هم في داخل وخارج هذه 
   ".الحدود، ناهیك عن تقلیص الخدمات بحجة غیاب التمویل

وأكد خلف على ضرورة أن تتكاثف الجهود من أجل ضمان 
استمراریة وجود 
األونروا وتقدیمها 
الخدمات لالجئین، 
كشاهد ودلیل واعتراف 
دولي بحق الالجئین 
الفلسطینیین في 

  .العودة
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مدیر التخطیط  اعد من جهته تطرق المهندس زیدان أبو زهري ما
والتصمیم في برنامج تنمیة وتطویر البنیة التحتیة في المخیمات 

رأسها مشكلة المیاه  باألونروا إلى العدید من المشكالت البیئیة وعلى
الجوفیة الملوثة، وشبكات الصرف الصحي المتهالكة، ومشكلة توفیر 

  .مكبات الستیعاب النفایات الصلبة
األونروا وحدها :" وعقب أبو زهري على اتهام خلف بالتقصیر قائالً 

ال تستطیع تلبیة احتیاجات البیئة في قطاع غزة والمخیمات، وحدها، 
ود بیننا وبین جمیع الجهات من أجل القیام یجب أن تتكاثف الجهبل 

  ".بهذه المهمة

مدیر دائرة الصحة والبیئة في بلدیة النصیرات المهندس إبراهیم أبو 
ا بالرضا عن الوضع في المخیمات الفلسطینیة،  سلطان بدا شاعرً

ا، المهام متقاسمة بیننا وبین :" قائالً  لقد تحسنت األمور اآلن كثیرً
ا تنتظر تنفیذ بعنطقة وادي غز األونروا، مشكلة م ً  ضة المدمرة بیئی

المشاریع إلنقاذ الوضع، والمیاه أیًضا بحاجة إلى العمل حتى تصبح 
  ".صالحة للشرب

ا، ال نور في  حالة ضیقة یخرج الالجئ الفلسطیني منها عاجًزا وحیدً
  !فهل من ید رحیمة تمتد؟.. وجه ماضیه، ال أمل في وجه مستقبله

  
 

  ةر ذاكـــــــ

ــــــع ـ ــ ــــق یونـ ـــ   ارةـ
لتعانق ) عیون قارة ( ذكرى مجزرة  19/5یصادف األحد 

الذاكرة الفلسطینیة و مسلسل المجازر األسود الذي نفذ ومازال 
ینفذ بحق شعبنا على مدار عشرات السنین فهذه المجزرة التي 

حولت مفترق الورود إلى مذبحة بحق عمالنا الفلسطینیین الذین 
/ 5/ 20متوجهین إلى أماكن عملهم وذلك یوم األحد كانوا 

م وفي تمام الساعة السادسة والربع صباحا وصل إلى  1990
) عامي بوبر ( مفترق الورود سیرا على األقدام اإلرهابي 

عام وهو من سكان  21والبالغ من العمر في ذلك الحین 
حیث توجه عبر الحقول إلى ) ریشون لیتسیون ( مستوطنة 

لعمال الفلسطینیین وطلب من السائق النزول من موقف ا
السیارة وان یبقى محركها یعمل وتوجه إلى مجموعة من العمال 

الذي وصل عددهم تقریبا مائة عامل وطلب منهم الركوع في 
ثالثة طوابیر وٕابراز بطاقاتهم وعندما تأكد من أنهم عمال عرب 

بعة قام بإطالق النار باتجاههم بشكل عشوائي حتى سقط س
شهداء من عمالنا البواسل وعشرات الجرحى جمیعهم من قطاع 

  .غزة 

واستقل اإلرهابي المجرم السیارة وهرب من مكان الجریمة 
وبعدها قامت قوات الشرطة اإلسرائیلیة بمالحقة العمال 

وٕاخراجهم من  الفلسطینیین الموجودین في المكان وضربهم
  .المكان 

  :والشهداء هم 
  من خانیونس)  اً عام 23( حمد سالم بركة عبد الرحیم م)  1
  رفح) اً عام 22( زیاد موسى محمد سوید )  2
  خانیونس)  اً عام 23( زاید زیدان عبد الحمید العمور )  3
  خانیونس)  اً عام 22( سلیمان عبد الرازق أبو عنزة )  4
  خانیونس)  اً عام 27( عمر حمدان أحمد دهلیس )  5
  خانیونس)  اً عام 35(  زكریا محمد محمدان قدیح)  6
  یونس منصور إبراهیم أبو دقة خانیونس)  7

وٕاننا في هذه المناسبة نتذكر شهداء الحركة العمالیة الفلسطینیة 
 ننا الذیءجل لقمة العیش فلن ننسى شهداأمن الذین سقطوا 

سطروا أروع مالحم البطولة و الفداء على مذابح الحریة و 
داء الشموع التي تنیر لنا االستقالل وسیبقى هؤالء الشهو 

.الطریق نحو الدولة الفلسطینیة و عاصمتها القدس الشریف 
  

  

  !ذكرى القتل والتدمیر .. مجزرة جنین
الوضـــع فـــي مخـــیم جنـــین لالجئـــین الفلســـطینیین مـــذهل ومـــروع "

لدرجــــة ال تصــــدق، إن الــــروائح الكریهــــة المنبعثــــة مــــن الجثــــث 
) أي المخیم(كما لو أنه المتحللة تحوم في أنحاء المخیم، یبدو 

ــا مــــن بــــین  ــاهدت فلســــطینیین یخرجــــون جثثــ تعــــرض لزلــــزال، شــ

حطام المباني المنهارة، منها جثة لصبي فـي الثانیـة عشـرة مـن 
  ."عمره، أنا متأكد بأنه لم تجر عملیات بحث وٕانقاذ فعلیة

  منسق األمم المتحدة في الشرق األوسط_ تیري رود الرسن
 

شـــهدتها الضـــفة الغربیـــة، وفـــي  ضـــمن عملیـــات اجتیـــاح واســـعة
، توغــل الجــیش 2002أبریــل مــن العــام  12إلــى  3 الفتــرة مــن
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جنود  اإلسرائیلي في جنین، فاندلعت مواجهات كبیرة، اضطرت
 ، وخــالل ذلــك ارتكبــواالقتــال بــین المنــازلإلــى  جــیش االحــتالل

ــوائي، واســـتخد واعتقلــــوا الــــدروع البشـــریة،  مواأعمـــال القتـــل العشــ
فیة، وعـــذبوا، ومنعـــوا وصـــول المســـاعدة الطبیـــة، اعتقـــاالت تعســـ

حســـبما أفـــادت غیـــر المتناســـب للقـــوة، دون أي اعتبـــار للصـــراع 
  .مصادر السلطة الوطنیة الفلسطینیة ومؤسسات حقوق اإلنسان

العملیــة  الغربیــة تلــك، جــاءت علــى إثــر  عملیــة اجتیــاح الضــفة
ق فـي فنــد عبـد الباســط عـودةاالستشـهادیة التـي نفــذها القسـامي 

ــا (بــارك بمدینــة أم خالــد، ً مــارس مــن ذات  27، فــي )نتانیــا حالی
ا، إذ كـان مـن المهـم أن تعمـل  36العام، وأودت بحیاة  ً إسـرائیلی

دولة االحتالل على القضاء على عناصر المقاومة الفلسطینیة، 
  .وربما إضعافها

ـــین جنـــــود  ـــال ووقـــــوع الخســـــائر الجســـــیمة بــ ـــتداد القتــ نتیجـــــة الشــ
دة الجــــیش اإلســـرائیلي أن تحـــرق األخضــــر االحـــتالل، رأت قیـــا

والیــابس، فاختــارت أن یــدفع الالجــئ الفلســطیني الضــریبة للمــرة 
  .الملیون، واجتاحت مخیم جنین

ودون أي اعتبــار الكتظـــاظ المخــیم بالســـكان، اســتخدمت قـــوات 
االحتالل كل الوسائل الممكنة إلیقاع أكبر عـدد مـن الخسـائر، 

ــــرات، و ـــت باعتقــــــال العشــ ــــب  فقامـــ المصــــــادر الفلســــــطینیة حســ
ـــات ومعظــــــم المصــــــادر اإل خباریــــــة العالمیــــــة المحایــــــدة والجمعیـــ

  .، ارتكبت مجزرة، بكل ما تعني الكلمة من معانيالدولیة
فلســـطینیا، ) 58(قتلــت إســرائیل  األمــم المتحــدة حســب تقریــر

ــرائیلي بمقتــــل ا، عــــدا عــــن  )23 ( واعتــــرف الجانــــب اإلســ ً جنــــدی
  .التدمیر الهائل الذي طال البنیة التحتیة المنهكة أصالً 

المجــــزرة حظیــــت بتغطیــــة إعالمیــــة كبیــــرة، وأعــــدت الكثیــــر مــــن 
هـذه األفـالم فـیلم  األغنیات واألناشید واألفالم حولهـا، مـن أبـرز

  .، للمخرج محمد بكري)جنین(وفیلم  )جنین غراد،(
النائب في المجلس التشریعي جمال حویل في مقابلة مع جریدة 

ــتیر الخاصــــة بــــه بعنــــوان األیــــام حــــول در  معركــــة (اســــة الماجســ
إن توثیق معركة جنـین لـیس :" ، قال)الصورة واألسطورة: جنین

ــة فــــي حفــــظ مجــــرد ذكــــرى شخصــــیة، بــــل هــــو مســــؤولیة ج ماعیــ
الذاكرة الوطنیة الفلسطینیة، وتدشین فصول البطولـة الفـداء فـي 
تاریخها الطویل، ال من باب تهنئة النفس، بل لدواعي اإلصرار 
علـى خیــار المقاومــة فـي مخــیم جنــین كطریـق للنصــر والحریــة، 

وما ت ثنائیة الخیر والشر قائمة، وكنموذج قابل للتناسخ ما دام
، فال بد أن یظل خیار المقاومة قائماً االحتالل قائم دام   ".ًا

  
  

  !مذبحة من ذاكرة الموت .. دیر یاسین
عن قریة ) تاریخ شخصي: فلسطین(في كتابه  )كارل صباغ(یقول 

قریة دیر یاسین من القرى الصغیرة على أطراف القدس : دیر یاسین
ولم یكن لها أي شأن في حركة المقاومة ضد الیهود، حتى أن كبراء 

لقریة رفضوا طلب المتطوعین العرب باالستعانة برجال القریة ا
لمحاربة الیهود، كما 
منعوهم من استخدام 
القریة لمهاجمة قاعدة 
یهودیة قربها، فرد 
المتطوعون العرب 
بقتل رؤوس الماشیة 

بل إنها وقعت . فیها
فما . على اتفاق لاللتزام بالسلم وعدم العدوان مع جیرانهم من الیهود

كان یلزمهم فعله لیثبتوا للیهود صدق نوایاهم في الرغبة بالسلم الذي 
واألمن؟ كان الحكم في نهایة المطاف یشیر إلى أنهم عرب، 

  .یعیشون في أرض أرادها الیهود ألنفسهم

، كانت األحقاد تنامت بین الفلسطینیین والیهود 1948في عام 
ة من عدم واشتعلت بعد قرار بریطانیا سحب قواتها الذي أفرز حال

، إذ والیهود العرب االستقرار، أشعلت الصراعات المسلحة بین
المؤّلف من الفلسطینیین والمتطوعین من  جیش التحریر العربي قام

مختلف البلدان العربیة بشن هجمات على الطرق الرابطة بین 
یت فیما بعد بحرب الطرق، تمكن فیها  المستوطنات الیهودیة، سمّ

  )بیبتل أ (الجیش العربي من قطع الطریق الرئیسي بین مدینة
من ُجل الیهود في فلسطین في حالة % 16وغرب القدس مما ترك 

 .حصار

للهجوم العربي على  هجوم مضاد على إثر ذلك قرر الیهود شن
بالهجوم على  )األرجون( )شتیرن(ابة الطرقات الرئیسیة فقامت عص

التاسع من أبریل لعام  فيین قرابة الساعة الثالثة فجرًا قریة دیر یاس
، على اعتبار أنها قریة صغیرة تسهل السیطرة علیها فترتفع 1948

الروح المعنویة الیهودیة بعد خیبة أملهم من التقدم العربي على 
  .الطرق الرئیسیة الیهودیة
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مون الیهود تسبقهم سیارة مصفّحة على القریة، ففوجئوا  انقّض المهاج
من  4بنیران القرویین التي لم تكن في الحسبان وسقط من الیهود 

طلب بعد ذلك المهاجمون المساعدة . من الجرحى)  32 (القتلى و
  .في القدس وجاءت التعزیزات )الهاجاناة(من قیادة 

لناریة على القرویین استعاد المهاجمون جرحاهم، وفتحوا األعیرة ا
ولم تكتف العناصر الیهودیة . دون تمییز بین رجل أو طفل أو امرأة

المسلحة من إراقة الدماء في القریة، بل أخذوا عددًا من القرویین 
األحیاء بالسیارات واستعرضوهم في شوارع األحیاء الیهودیة وسط 

میع هتافات الیهود، ثم أعادوهم ضحایا إلى القریة، وانتهكوا ج
  .المواثیق واألعراف الدولیة

، اتفق الكثیر من الصحفیین الذین تمّكنوا من تغطیة 1948في عام 
من  254مذبحة دیر یاسین على أن عدد القتلى وصل إلى 

  .القرویین

بعد مذبحة دیر یاسین تزایدت الهجرة الفلسطینیة إلى البلدان العربیة 
لسطینیین من أحداث المجاورة نتیجة الرعب الذي دّب في نفوس الف

المذبحة، وعملت بشاعة المذبحة على تألیب الرأي العام العربي 
، كما استوطن الیهود 1948وتشكیل الجیش الذي خاض حرب الـ 

أعاد الیهود البناء في القریة فوق أنقاض  1980القریة، وفي عام 
 المباني األصلیة وأسموا الشوارع بأسماء مقاتلین األرجون الذین نفّذوا

  .المذبحة

  
  

  مجزرة قریة نحالین
ذكــرى مجـــزرة قریـــة  2013الیــوم الرابـــع عشـــر مــن أبریـــل لعـــام 

ـــالین( ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــدس  )نحــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــاء القــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــي قضــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   .. فـــــ
ــــــي   ــــادرة  14/4/1989فـــ ـــــــهیونیة الغـــــ ــــــوات الصــ م قامـــــــــت القـــ

مـــن جهاتهـــا الـــثالث " أم الشـــهداء "  )نحـــالین(بمحاصـــرة قریـــة 
ــــــــى رأس  ـــــ ــــــــان علــــــ ـــــ وكــــــ
ــــان ،  ـــــ ــــــ ــــهم الجبـــ ــــــ ـــــ جیشــ

، الفطـــیس اســـحق رابـــین
 ...حیــث بــدأت باقتحــام

ــــاعات  ـــذ ســـــ ــــــة منــــــ القریـــ
ـــــــى ــــــ ـــــ ــــــر األولـــ ــــــ ـــــ   ..الفجــــ

تصــدى لهــا المواطنــون والشــبان والفتیــة الــذین رشــقوها بالحجــارة 
الملتهبــــة وبكــــل مــــا علــــق فــــي نفوســــهم مــــن أثــــر الظلــــم والقهــــر 
ــــال األســـــــود  ـــــتمر استبســـ ـــة واســ ـــتمرت المعركــــ ــــهیوني ، اســــ الصـــ

ـــــــطیني  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــرین الفلســـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــي العــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــة فــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   ..الرابضـ
ب أنفســــهم فــــي مجموعــــات تــــذیق المحتلــــین ونظــــم أبنــــاء الشــــع

الموت والرعب على بوابات القریـة، اسـتمرت المواجهـة واسـتمر 
الصـــمود وبـــدأ الشـــهداء باللحـــاق بركـــب العظمـــاء فـــوق األرض 

ـــا  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــي بطنهــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــاء فــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ـــ ــــــ   ..والعظمــــــ

ـــاء  ـــة مــــن خیــــرة أبنـ ـــهاد خمسـ انتهــــى ذلــــك الیــــوم األســــود باستشـ
دمیر مـــواطن وتـــ 200الشـــعب الفلســـطیني وجـــرح مـــا یزیـــد عـــن 

ــــات  ـــــ ــــــ ــــــرق المزروعـــــ ــــــ ـــــ ـــــــات وحـــ ـــــ ــــــ ــــن الممتلكــ ــــــ ــــ ـــر مــــــ ــــــ ـــــ   ..الكثیــــــ
ـــم  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــهداء هـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   :والشــ

الـذي تـرك طفلـه الرضـیع " أبـو محمـد " الشـهید ریـاض غیاضـة 
ــــــــة  ـــــن القریــــ ــــــ ـــــدفاع عـ ــــــ ــــــــمود والـ ـــداء الصــــ ــــــ ـــة نـــ ــــــ ـــرج لتلبیـــ ــــــ   .وخـــ

القائــــد المیــــداني " أبــــو عبیــــر " الشــــهید محمــــد حســــن غیاضــــة 
ه لمجموعــات حركــة فــتح الباســلة فــي القریــة ، والــذي تــرك طفلتــ
ــــداء  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــى النـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــ ـــــر ولبــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــو اآلخــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ   ..هــــ

الشهید ولید صافي ، والذي زف إلى عروسه بالجنة قبل عرسه 
ـــة  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــام قلیلــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــى األرض بأیـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   ..علــــ

ــــهداء  ـــؤاد عـــــوض وهـــــو أصـــــغر الشـ   " .. ســــــنة  16" الشـــــهید فــ
ـــر بأســـلوبه " الشـــهید صـــبحي عطیـــة  ّ قنـــاص المقـــالع الـــذي حی

ــــــــهیوني  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــدو الصــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــــــ ـــابرات العــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   " ..مخـــــــ
الثـــامن والعشـــرین مـــن مـــارس عـــام والبـــّد مـــن التـــذكیر أنـــه فـــي 

" نحالین " م ، هاجمت قوة من المظلیین الصهاینة قریة 1954
وقتلت تسعة من أهلها ، وجرحت تسعة عشر شخصًا آخرین ، 

  "أرئیــل شــارون " وكــان یقــود القتلــة فــي هــذه المجــزرة اإلرهــابي 

  
  خالنص والتاری.. اتفاقیة سایكس بیكو

ا   ،1916عام  اتفاقیة سایكس بیكو سازانوف ً ا سری كانت تفاهمً
 اإلمبراطوریةمصادقة من  بین فرنسا والمملكة المتحدة

فرنسا  على اقتسام الهالل الخصیب بین الروسیة

لتحدید مناطق النفوذ في غرب آسیا بعد تهاوي  وبریطانیا
العثمانیة، المسیطرة على هذه المنطقة، في  اإلمبراطوریة

  .الحرب العالمیة األولى
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 1915مـــن عـــام  وصـــول إلـــى هـــذه االتفاقیـــة بـــین نـــوفمبرتـــم ال
ــام  ومـــــایو ـــات ســـــریة بـــــین الدبلوماســـــي  1916مـــــن عـــ بمفاوضــ

والبریطاني مارك سایكس، وكانت  فرانسوا جورج بیكو الفرنسي 
ــا  ـــة فرنســ ـــاهم بــــین وزارات خارجیـ ــادل وثــــائق تفـ علــــى صــــورة تبــ

تـــم الكشــــف عـــن االتفــــاق . القیصــــریة آنـــذاك وروســـیا وبریطانیـــا

، 1917ول الشــیوعیین إلــى ســـدة الحكــم فــي روســیا عـــام بوصــ
مما أثار الشعوب التي تمسها االتفاقیـة وأحـرج فرنسـا وبریطانیـا 

الرسمیة العربیـة المباشـرة قـد ظهـرت -وكانت ردة الفعل الشعبیة
  في مراسالت حسین مكماهون

  
  یوم الالجئ العالمي

العـالمي الیـوم  أو یـوم الالجـئ العـالمي: یونیو من كل عام 20
، بعــد قــرار كانــت 2000بــدأ االحتفــال بــه فــي العــام ، لالجئــین

دیسـمبر مـن نفـس  4الجمعیة العامة لألمم المتحدة اتخذتـه فـي 
العــام، الیــوم الموافــق للــذكرى الخمســین إلعــالن اتفاقیــة جنیــف 

  .المتعلقة بوضع الالجئین
كان التزامن ما بین یـوم الالجـئ األفریقـي الـذي تحتفـل بـه عـدة 

دان أفریقیــة هــو الســبب وراء اختیــار التــاریخ المــذكور إلحیــاء بلــ
المناســبة باســتعراض قضــایا الالجئـــین ومناقشــة ســبل تقــدیم یـــد 
العـــون لهـــم، وذلــــك برعایـــة المفوضـــیة العلیــــا لشـــئون الالجئــــین 

  .(unhcr)التابعة لألمم المتحدة 
  
  
  
  

  صقــصـــــــ
  !أخوة وأم واألب في الغیاب .. یوسف

طریقهـــا نحـــو الغـــروب، بثقـــٍة بالغـــة تمـــدُ خیوطهـــا فـــوق شـــمٌس تـــؤمن 
.. فرٌح هنا، قلٌق هناك.. مخیم تل السلطان، في رفح، القلعة الجنوبیة

ــاٌل هنــــاك وأطفـــاٌل یلعبــــون، یركضــــون، یریــــدون أن .. حـــزٌن هنــــا، آمــ
ا في مرمى عینت بحجرین في عرض الشارع الرملي   ..یسجلوا أهدافً

ن هـــذا الشـــارع ادخلـــي مـــن هنـــا، مـــ أیـــن منـــزل الشـــهید عبـــد الســـالم؟
ا .. بنعرف ابنه یوسف، ننادیلك علیه؟   !ال، شكرً

ــي  یوسـف، یــا هــذا االبــن الفخــور بمــا ورث مــن حــزٍن، تبســم قلــیالً عّل
أثق أن الحیـاة مـا زالـت حیـًة فـي قلبـك منـذ غـادر أبـاك، فاتخـذت لـه 
ا أنه ذاهب إلى الجنـة، تبسـم قلـیًال حتـى تعـین أمـك علـى حملهـا  عذرً

ـــــــي  ــــــ ــــا فـــ ـــــ ــــــ ــــــــي قلبیكمـ ـــــ ــــــئولیات فـــ ــــــ ــل المســــ ـــــ ــــــ ـــــل، ثقـــ ـــ ـــ ـــٍن ثقیـــــ ـــــ ــــــ                      !زمــ
ا أنـا وأخـي وأختـي، لكـن  في المخیم، أرادا أن یبنیا مسـتقبًال لهمـا ولنـ

  ".رصاصتین تسللتا إلى خاصرته اغتالتاه واغتالتا أحالمنا

  

  

  

  

ا " ال عجـب، أنــي ال أسـتطیع افتعــال ابتسـامٍة، لــو كـان والــدي موجــودً
  ضحكات، لقد تزوج والداي في منزلهما الصغیر لصارت ضحكًة و 

كـان الحصـار مخیمـا علـى المخـیم فـي مطلـع االنتفاضـة الفلسـطینیة "
  الثانیة، وظل كذلك طوال ثالثة أیام، أراد والدي بعدهما أن یطمئن 

علــى جــدتي فــي البیــت المجــاور، 
أراد أن یتأكـــد أن لـــدیها مـــا یكفـــي 
ـــراب، وخـــــرج مـــــن  ــــام وشــ مـــــن طعـ

ا   ".على ذلك البیت مصرً

كانــــت قــــوات االحــــتالل اعتلـــــت " 
ــاورة، وحــــین  أســـطح المنــــازل المجــ
رأتـه فــي الشـارع اســتهدفته، فســقط 

ـــا فـــي دمـــاه .. علـــى األرض، غارقً
والـــدتي كانـــت تراقبـــه مـــن بـــاب البیـــت، وحـــین ســـقط، ركضـــت نحـــوه 

: تصرخ وتستغیث، سحبته إلى المنزل، رأیناه، وبكینا، صرخت قلوبنا
  ".أنقذ یا هللا أبانا
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ٌ یمتد فیها بطولها وعرضـها، اإلسـعاف " مشهٌد ال یغادر الذاكرة، وجع
ا، نزف والدي كثیرا، ثم استشهد، فلم یبق  لم تتمكن من المجيء باكرً

   ".لنا إال دماه عالقًة على مالبسنا، وعلى جدران المنزل

فــي أوج شــبابها، أدركــت أمــي أن الحمــل ثقیــل، تغیــرت مالمحهــا، " 
، ال همســة ال ضــحكة، ال طلعــة وال نزلــة، كلــه صــارت زوجــة الشــهید

صـــرت االبـــن .. بحســـاب فهنـــا المخـــیم، كـــل شـــيء عالمكشـــوف، أنـــا
جــدر مــن علیـه أن یشــاركها المســئولیة، كـان عمــري ثمــان األاألكبـر، 

ـــا  ســــنوات، غیــــاب والــــدي خطــــف الطفولــــة مــــن قلبــــي وٕادراكــــي، ربمـ
ت أمـي مارستها في لعبي، لكن نظرة الفقـد فـي عینـي أخـوتي، وكلمـا

لي عن أحالم أبي وثقتها بي وبقدرتي على تحمل المسئولیة غیرتني 
ا   ".كثیرً

المساعدات تأتي بین الفینة واألخرى وٕان كانـت ال تكفـي، األقـارب " 
والجیران لم یقصروا، ونظرة الفخر في عیونهم ألنا أبناء الشهید، مـا 

ا، خاصًة أن أمي رهنت عمرها لنا، ولم تفكر في الزواج  غادرتنا یومً
  ".متعالیًة على كل احتیاجاتها

الیوم، أصر بكل ما أوتیت من إرادة على تحقیق أحالم أبي في أن "
ا علــى صــبرها، علـــى  یرانــا نــاجحین، وأدعـــو هللا أن یجــزي أمــي خیـــرً

   ".قسوة الغیاب

  !!طفالن على الحائط 
وراءهـا وخرجـت مـع زوجهـا  يءكل ش" أم رضوان"تركت تهاني 
ا عة هاربــة إلــى بیــت أقاربهــاوأوالدهــا الســب ً حــي  عــن البعیــد نســبی

 علــى قطــاع غــزة، 2008فــي حــرب عــام  االزیتــون المجتــاح بــر 
ــاة الریفیــــة  حاولــــت أن تــــؤقلم األوالد المعتــــادین علــــى نمــــط الحیــ
الرحبة على العیش في بیٍت صغیر؛ واستعدت بكل طاقتها إلى 

  .فًااالندماج في أعمال المنزل التي حلت علیه وأوالدها ضیو 
ــا 12(أیقظــت تهــاني زوجهــا محمــد وابنیهــا رضــوان  وعبــد ) عامً

ا 11(الرحمن  ا ) عامً ً لیصلوا الفجر جماعة؛ ففعلوا وجلسوا سوی
الــرحمن والــدیهما یتنــاولون طعــام إفطــارهم؛ فاجــأ رضــوان وعبــد 

ن علــى خروجنــا مــن البیــت، ومــن المؤكــد أن امــر یومــ:" قــائلین
ــــا قــــــد ن ــــذ، نریــــــد أن نعــــــود علــــــف األغنــــــام الــــــذي وضــــــعناه لهــ فــ

رفــض األبــوان محتجــین بخطــورة الوضــع فــي حــي  ،"لنطعمهمــا
ــا مـــن األوالد االلتـــزام باللعـــب فـــي ســـاحة البیـــت  ،الزیتـــون وطلبـ

ا خـــارجین یتمتمـــاف ،اســـتفز الـــرفض الطفلـــین أن :" تركـــا فطورهمـــ
   ."نموت من الیهود أفضل من أن تموت أغنامنا من الجوع

وظل محمد جالًسا إلى  ،لنساءقامت تهاني إلى المطبخ تعاون ا
ــار ــابع األخبــ ــه الصــــغیر یتــ ــا ،جانــــب مذیاعــ الصــــغار  كــــان بینمــ

ا ً تســـلل بعـــدهما ، اســـتمر األمـــر كـــذلك لســـاعتین.. یلعبـــون ســـوی
انتبــه حســـن  ،محمــد ورضــوان إلـــى الشــارع وركضــا إلـــى بیتهمــا

فلـــــم  افتشـــــوا عنهمـــــ ،ه وأمـــــهاأخبـــــر أبـــــ ،أخوهمـــــا إلـــــى غیابهمـــــا
لحقــوا  ،ار توجهــوا إلــى حــي الزیتــونعرفــوا أن الصــغ ا،یجــدوهم

وعنـــد مـــدخل الحـــي طلـــب محمـــد مـــن تهـــاني الراجفـــة أن  ،بهـــم
ا علـه یلمـح  ،تنتظره ریثما یفـتش عـنهم ویعـود تقـدم األب مخـاطرً

ا یتحرك فیكون ابنیه أو أحًدا رآهما ً   .حی

تفزعــه  ،یســتدیر لیــدخل إلــى الثــاني األول، الشــارعب یجتــاز األ
 ،في ألواح الصبر الملیئة باألشواك جثتان ممددتان وملتصقتان

إنهما صغیراه اللذان قدرا حیاة الحیوانات فلم یقدر  ،یدقق النظر
  .أحد حیاتهما

ـــا ألمهمــــا التــــي  فتــــات جســــدیهما، ینتــــزع یقتــــرب األب، یحملهمـ
ترتمـي فـوق  ،تهـرع إلیهمـا ،تراهمـا مـن بعیـد ،تنتظرهمـا بـدموعها

ــــل تقبــــــل  ،جثتیهمــــــا كــ
ــــــــيء  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــى شـــ ـــــ ــــــ ــــــ حتــ
ـــــذیتهما ـــــرك ،أحــــ ض تــــ

وأبوهما بجثتیهما إلـى 
ثـم للبیــت  ،المستشـفى

ــــا ـــا إخوتهمــ  ،لیودعهمـــ
ـــیعون  ــــــ ــــل المشــــ ــــــ یحمــ
ـــث إلـــــى المقبـــــرة تبكـــــي  ،تضـــــرب تهـــــاني رأســـــها بالحـــــائط ،الجثــ

وتصــــرخ وتظــــل عنــــد أقاربهــــا حتــــى ینســــحب االحــــتالل فتعـــــود 
تدخل  ،تحضن مالبسهما وحقائبهما ،تفتح غرفة الطفلین ،لبیتها

ـــاتخبرهـــا بـــأن مـــ ،حظیـــرة األغنـــام  ..ن أحبوهـــا واهتمـــوا بهـــا دائمً
  .استشهدوا 

هـاني تتخرج  ،ویعود الصغار لمدارسهم في غزة ،تنتهي الحرب
تتـــذكر مـــن كانـــت تناولهمـــا مصــــروفهما  ،إلـــى الشـــارع لتـــراقبهم
وتســـألها الصـــغیرة  ،"یـــال ســـالم یـــا مامـــا: "وحقائبهمـــا فیقـــوال لهـــا

لمدرسة إسالم عن أخویها اللذین عوداها على اللعب معها بعد ا
فـــال تجـــد رًدا غیـــر أن تطلـــب منهـــا االكتفـــاء برؤیـــة صـــورتیهما 

  .على الحائط
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  تــاالــــــــقــــم

 ما دام شعار... الصراع سیبقى مستمرًا 
  "أرض بال شعب لشعب بال أرض قائما"

 راسم عبیدات
فلسطین مدعومة من  إلىتحت هذا الشعار جاءت الغزوة الصهیونیة 

الغربیة، وفي المقدمة منها بریطانیا، التي لـم  قبل القوى االستعماریة
یقتصر دورها على إعطاء وعـد للیهـود بإقامـة وطـن قـومي لهـم علـى 

فلســـطین  إلـــىالهجـــرة  إلـــىأرض فلســـطین، بـــل كانـــت تســـهل للیهـــود 
تیالء علــى األراضــي الفلســطینیة، فــي وقــت كانــت فیــه تطــارد  واالســ

العقوبات واإلرهاب،  أنواعالفلسطینیین العرب، وتمارس بحقهم أقصى 
بما فیها اإلعدام عقابًا لهم على مقاومتهم ورفضهم للغزوة الصهیونیة 
ـــزوة  ــهیونیة منــــذ بدایــــة الغـ ــة الصــ واالســــتیالء علــــى أرضــــهم، والحركــ
ــت تــــدرك جیــــدًا بــــأن المحــــور األساســــي للصــــراع مــــع  لفلســــطین، كانــ

األشـكال   الفلسطینیین هـو األرض، ممـا یسـتوجب منهـا ممارسـة كـل
ـــات واأل ــا عملیــ ـــا فیهــ ـــا، بمـ ســــالیب المشــــروعة وغیــــر المشــــروعة منهـ

اقــتالع الفلســطینیین وطــردهم   البلطجــة والزعرنــة والعربــدة، مــن اجــل
ــة المشــــــروع  ـــــي بدایــــ ـــــهم، ونفــــــي وجــــــودهم، وفـ ـــــن أرضـ ــــرهم عـ وتهجیــ
ــن البلمــــاخ  الصــــهیوني نفــــذت العصــــابات والمنظمــــات الصــــهیونیة مــ

تیرن وغیرهــا عملیــات إجرامیــة وٕارهابیــة بحــق  والهاجانـا واألرغــون وشــ
جماعیة بحق   الفلسطینیین لترویعهم وتخویفهم، ومن ثم نفذت مذابح

الشعب الفلسطیني، كانت أشـهرها مذبحـة دیـر یاسـین، وكـان الهـدف 
واضـــحًا مـــن ذلـــك احـــتالل فـــاقتالع فـــإحالل، وعلـــى ذلـــك قـــام وبنـــي 

وتمـــدد المشـــروع الصــــهیوني، وكـــان هــــذا   وتطـــور وتوســــع  وترعـــرع
ــه كـــل الحكومــــات   الخـــط الثابــــت والنـــاظم الـــذي ســــارتالـــنهج و  علیـ

ـــض النظـــــر یمـــــین  أوعـــــن كونهـــــا یســـــار   اإلســـــرائیلیة المتعاقبـــــة بغــ
صـهیوني فهــذا ثابــت واسـتراتیجي فــي الفكــر الصـهیوني، مــن یحــاول 

إخـالء   محاولـة أوالعبث به أو االقتـراب منـه بتجمیـده أو الحـد منـه 
خـالي مـن السـكان، فهـو "كرفان "أي مستوطنة كانت ولو على شكل 

یعرف بان ذلك سیعرضه للسقوط في المجتمـع اإلسـرائیلي واالنتحـار 
ـــدة أساســــیة فــــي المجتمــــع اإلســــرائیلي ، ولــــذلك خطــــت قاعـ   سیاســــیًا

عنوانها، أن بقاء المشروع الصـهیوني واسـتمراره رهـن بمواصـلة نهـب 
ــیطرة علیهــــا، ،فالحكومــــة التــــي تصــــادر وتبنــــي  ارض فلســــطین والســ

ت أكثر، هي التي تحقق وتحرز نجاحات وانتصارات أكثـر مستوطنا
كـان واضـحًا   في أوساط المجتمع اإلسرائیلي، ومنذ الكنیست األولى

الصـهیونیین یمـران عبـر بوابــة   بـأن الطریـق إلـى الحكومـة والبرلمــان
  ممكن من الفلسطینیین   عاملین رئیسیین هما، قتل أكبر عدد

  
  

  
ن والمصـادرات وطـرد وترحیـل العــرب والعـرب، والمزیـد مـن االسـتیطا

ــي ظــــل تجــــذر وتعمــــق التطــــرف  ــًا وفــ ــهد حالیــ واقــــتالعهم، ونحــــن نشــ
ي والعنصـــریة فـــي المجتمـــع اإلســـرائیلي بـــأن هنـــاك تغـــول وتـــوحش فـــ

في القدس ویزداد ویرتفع " تسوناميالمشروع االستیطاني، یصل حد ال
السـائدة، بوتائر غیر مسبوقة في الضفة الغربیة، فالنظرة اإلسرائیلیة 

بأن العرب هم بمثابـة قنبلـة دیمغرافیـة وخطـر سـرطاني علـى یهودیـة 
وعبرانیــة الدولــة یجــب اقتالعــه، وهــم اآلن یصــرون ویشــترطون علــى 
الفلسطینیین في أي تسـویة او حتـى مفاوضـات قادمـة االعتـراف بمـا 

، ولهذه الغایة والهدف وضع غالة المتطـرفین )یهودیة الدولة(یسمى 
عهم لطرد العرب وترحیلهم لیس في المثلـث والجلیـل خططهم ومشاری

، بـــل فـــي كـــل جغرافیـــة وحـــدود فلســـطین فقـــط وال فـــي النقـــب والقـــدس
التاریخیــة، والشــعب الفلســطیني وقــواه وأحزابــه وتنظیماتــه وتشــكیالته 

المخـــاطر علـــى وجودهـــا وأرضـــها  المؤسســاتیة والنقابیـــة أدركـــت تلـــك
اجـل الحمایـة والـدفاع عـن  ها، فمارست كل أشكال المقاومة منئوبقا

أرضــها ووجودهـــا، وكــان یـــوم األرض الخالـــد فــي الثالثـــین مـــن آذار 
یـــث هـــب عالمـــة فارقـــة فـــي تلـــك المعركـــة وذلـــك النضـــال، ح 1976

مـــن الجلیـــل والمثلـــث  ) 48منـــاطق  (شـــعبنا فـــي الـــداخل الفلســـطیني
وحتــى النقــب یــدافع ویــذود عــن أرضــه ویســطر أروع مالحــم البطولــة 

تضـــحیات، وســال الـــدم الفلســـطیني غزیــرًا وســـقط الشـــهداء والفــداء وال
الخالدة، ولكي تؤسس لمرحلـة  األرض والجرحى في معركة وهبة یوم

ــه جدیـــدة فـــي ســـفر النضـــال الـــوطني الفلســـطی ني، ســـفر حمایـــة أرضـ
ــة والـــى  ئهـــاووجـــوده وبقا علیهـــا، ســـفر عـــدم معـــاودة النكبـــة مـــرة ثانیـ

اضي الفلسطینیة كانت وما األر   وقنونة سلب واالستیالء على .األبد
زالــت تمــر عبــر قــانونین أساســیین، همــا قــانون أمــالك الغــائبین لعــام 

ــرائیلوبموجبــــه حولــــت  1953 لحوزتهــــا وملكیتهــــا بشــــكل رســــمي  إســ
الـدول  إلىوقانوني جمیع أمالك الالجئین الفلسطینیین الذین هجروا 

 قـــانون( 1953وقـــانون اســـتمالك األراضـــي لعـــام ,العربیـــة المجـــاورة 
،والمسألة لیست قصرًا على هذین القانونین، بل هنـاك مسـألة )الحرام

على درجة عالیة من الخطورة، وهي محاولة تصفیة قضیة الالجئین 
فـــي  إســـرائیلالفلســـطینیین، حیـــث شـــرعت مـــا یســـمى بـــدائرة أراضـــي 

الالجئین في المدن، واستتبع  أمالكبنشر مناقصات لبیع  2007عام
ــــــهر آب ــــي شــ ـــــك فــــ ـــ ـــن  2009 ذل ــــان ســـــ ـــرائیليالبرلمــــ ـــانون  اإلســـــ قـــــ

، القــانون یســمح بخصخصــة  إســرائیلفــي دائــرة أراضــي  اإلصــالحات
أراضـــي مبنیـــة ومعـــدة ( دونـــم )  800000(ملكیـــة الدولـــة تقـــدر ب 

وذلك یشمل أمالك الجئین ) للتطویر بناء على المخططات الهیكلیة
فـــي  اإلســـرائیلیةفلســـطینیین، وهـــذا القـــانون یســـري فـــي المســـتوطنات 

یشـكل فعلیـًا مصـادرة  األمـالكدس الشـرقیة والجـوالن المحتـل،وبیع الق
. نهائیة لحقوق الملكیة الخاصة بالالجئین الفلسطینیین على أمالكهم
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ــــم تكتفــــي ــي ل ــرعت العدیــــد مــــن شــــركات العقــــارات  ,وهــ بــــذلك بــــل شــ
اإلسرائیلیة في بیع أراضي الالجئین الفلسطینیین وطرحها بمناقصات 

، 48یع سكان إسرائیل ومن ضمنهم فلسطینیو في المزاد العلني لجم
وذلــك بعـــد أن حصـــلت تلـــك الشـــركات علـــى األراضـــي بالمجـــان مـــن 

الذي “ خصخصة أراضي الدولة”المؤسسة اإلسرائیلیة بموجب قانون 
قـــوانین (، فضـــال عـــن التعــدیالت علـــى 2009ام شــرعه الكنیســـت عــ

مــا  التـي أجـازت نقـل األراضــي مـن ملكیـة الدولـة ووصـایة )األراضـي
. إلـى القطـاع الخـاص للمتـاجرة بهـا )حـارس أمـالك الالجئـین(یسمى 

ویتضح من خالل الوثائق والمستندات ، أنه تم في السنوات األخیرة 
وتحت جناح من السریة وبتفویض من المؤسسة اإلسرائیلیة، تسجیل 

دون اإلشارة إلى -مساحات واسعة من أراضي الالجئین الفلسطینیین 
بــدائرة الطـــابو علــى اســم وملكیـــة العدیــد مـــن  -ینأنهــا أراضــي الجئـــ

، لتقــوم هــذه )بیــع األرض بــدون مقابــل(شــركات العقــارات تحــت بنــد 
الشــركات مــؤخرا بطــرح عشــرات آالف الــدونمات المصــنفة علــى أنهــا 

 .زراعیة للبیع في المزاد العلني
 َ ، ومصـیره واحـد، وان اختلفـت هم شعبنا واحـد، وأهـداف شـعبنا واحـده

بفعــل الجغرافیــا، وكــذلك االســتهداف واحــد، فبــنفس القــدر  األولویــات
الـــذي تســـتهدف فیـــه حیفـــا ویافـــا واللـــد والرملـــة، تســـتهدف فیـــه النقـــب 
والقــدس ونــابلس والخلیــل ورام هللا وجنــین، وحتــى األحیــاء والزواریــب 
والشوارع مستهدفة، بل كل شبر وسـنتمتر مـن أرضـنا المغتصـبة یقـع 

یل تبني وجودها على استباحة ومصادرة في دائرة االستهداف، فإسرائ
أرض الغیــر ونفـــي وٕاقصــاء وجـــوده، وهنـــاك نــاقوس خطـــر یجـــب أن 

رب والمســلمین، االحــتالل یــدق أمــام كــل أبنــاء شــعبنا وأمــام كــل العــ
جهاز ضمن مخططه االستیطاني بشكل نهائي على مدینة یحاول اإل

ن و لفتن ومخو فیها بلغ حد الجنون ،ونحن مستمر  القدس، واالستیطان
في جدل بیزنطي عقیم حول جنس المالئكة ذكر أم أنثى، فاالحتالل 
ال یترك لحظة واحدة تمر دون أن یواصل ویصعد من حربه الشاملة 
علــى المقدســیین، معركـــة تطــال كــل منـــاحي وشــؤون حیــاتهم، حیـــث 
ــد بأرقــــام قیاســــیة وجنونیــــة،  ــد وتتزایــ المســـتوطنات والمصــــادرات تتوالــ

ــل ـــة كـــ ــي العملیــ ـــزة وتشـــــارك فـــ ـــ أجهــ ـــة ومؤسســـــاتها ومســ ــ تویاتها الدول
 .ن وجمعیاتهم المتطرفةو الرسمیة، وكذلك المستوطن

 إســرائیلي ظــل حكومــة یمینیــة مغرقــة فـي العنصــریة والتطــرف فــي فـ
ــــیید وجنـــــوح المجتمـــــع  ــل تسـ ـــي ظـــ ـــو المزیـــــد مـــــن  اإلســـــرائیلي،وفــ نحــ

العنصریة والكره والحقد على كل ما هو عربـي وفلسـطیني، فـالمتوقع 
ــــذه ا ـــــًا أن لهــ ــــف وخصوصـ ـــاعد وتتكثــ ــــتیطانیة أن تتصـــ لهجمــــــة االســ

 ) بـــولس أنــا(االســتیطان فــي الضـــفة الغربیــة منـــذ مــا یســمى بمـــؤتمر 
،ویجري التخطیط %300وحتى اللحظة الراهنة زاد بنسبة ال تقل عن 

الوحــدات االســتیطانیة فــي القــدس والضــفة  مــن إلقامــة مئــات اآلالف
  .رافي فیهاالغربیة، من أجل تغییر الواقع الدیمغ

ـــه األرض ن ـــتباح فیـــ ــــذي تســـ ــ ــــد ال ــ ـــي ذكــــــرى یــــــوم األرض الخال ــــم فـــ عــ
الفلســـطینیة، ویجـــري نهبهـــا ومصـــادرتها واالســـتیالء علیهـــا مـــن قبـــل 

ــــن وضــــــع  اإلســــــرائیلیةالحكومــــــة  ــــد مــ ــ ــال ب ــــان مســــــتوطنیها، فــــ وقطعــ
اســتراتیجیات وخطــط وبــرامج وآلیــات تنفیذیــة تمكــن مــن الــدفاع عــن 

وسائل المقاومة المشروعة وأشكالها  األرض وحمایتها، واستخدام كل
ومسـمیاتها بــدءًا مـن رفــض اسـتئناف المفاوضــات العبثیـة، وربــط أي 
تیطان فــي القــدس والضــفة  عـودة إلیهــا بــالوقف الكامــل والشــامل لالســ
ــة  ـــال الجمــــاهیري والشــــعبي والمقاومــ ــة، وكــــذلك تصــــعید النضـ الغربیــ

ل العنصري، الشعبیة السلمیة، كما هو الحال في مقاومة جدار الفص
حیـث بلعـین ونعلـین والمعصـرة وبیـت أمـر والنبـي صـالح وكفـر قـدوم 
ا مــن قــرى وبلــدات وطننــا ضــربت  وجیــوس وأم ســلمة والولجــة وغیرهــ
وتضرب أروع األمثلة فـي المقاومـة الشـعبیة، والتـي یجـب أن تتطـور 
وتتوسع لتشمل كل قرى ومدن فلسطین، فما عاد الشجب واالستنكار 

ئل الفعالــة فــي مقاومــة وردع ن واالحتفــال مــن الوســاوالبیــان والمهرجــا
الــذي یبتلــع كـــل شــيء لـــه  )لغـــولا(االســـتیطان، هــذا ) غــول(ووقــف 

عالقــة بـــالوطن، ال اســـتجداء بالمفاوضــات یوقفـــه وال اســـتجداء علـــى 
 ، أبــواب هیئــة األمــم والبیــت األبــیض وعواصــم أوروبــا الغربیــة أیضــًا

ــــیس بالخطــــب العصــــماء والشــــعارات ال ـــوبرات(رنانــــة ووكــــذلك ل  )الهـ
الكـــامیرات وفـــي الفضـــائیات، وال بـــأموال  أمـــاموالتصـــویر  اإلعالمیـــة

سیتوف  وأهلهاللمدینة  شیئ االتي ال یصل منهو القمم العربیة الورقیة 
االســتیطاني، بــل بالعمــل والفعــل علــى األرض یتوقــف ) الغــول(هــذا 
  .فقط

  
  

  ظرالمنت إسرائیل خارجیة وزیر یطرحھا عرقي تطھیر خطة
  نبیل عودة

وزیر خارجیة إسرائیل السابق والمنتظـر أفیغـدور لیبرمـان  أعرب
ن ، عــن موقفــه الرســمي الــذي مــ )الفیســبوك(علـى صــفحته فــي 

نه الممثل الرسمي المعترف إالصعب اعتباره موقفا شخصیا إذ 
ـــرائیلیة، كمــــا كــــان فــــي الســـــنوات  بــــه  للسیاســــة الخارجیــــة اإلسـ

نتنیاهو على وزارة الخارجیة في السابقة  وحافظ رئیس الحكومة 
یتنـازل لتعیـین وزیـر خارجیـة  أنحكومتـه الجدیـدة للیبرمـان دون 

حـــــول   )الفیســـــبوك(كتـــــب لیبرمـــــان فـــــي صـــــفحته علـــــى . آخـــــر
مسیرات الجمـاهیر العربیـة إلـى قـراهم المهجـرة والمهدمـة لـذكرى 

حكومــة  علــى نكبــة شــعبهم الفلســطیني،  یــدعوســنة  65مــرور 
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ــــى الــــــتخ ــــلطة إســــــرائیل إلــ ـــرب وضــــــمهم إلــــــى الســ لص مــــــن العـــ
  !! )خطة تطهیر عرقي جدیدة(: الفلسطینیة  وبكلمات أخرى

مــن المتوقــع أن یعــود لیبرمــان لكرســي وزارة الخارجیــة، بعــد أن 
تنتهي المحكمة من النظر في قائمة التهم الموجهة لـه، لیجعـل 

  . ما كتبه في صفحته على الفیسبوك هدفا سیاسیا لحكومته
ـــن مولـــــدافیا، إحـــــدى جمهوریـــــات لیبرمـــــان ال  مـــــذكور القـــــادم  مــ

االتحاد السوفییتي آنذاك، تنسب إلیه النیابة العامة ، سعیه إلى 
زئیف بن أرییـه   )بیالروس(ترقیة السفیر اإلسرائیلي السابق في 

وٕاصدار تعلیمات للجنة التعیینات بوزارة الخارجیة لتعیینه سفیرا 
رمـــان مـــواد ســـریة تتعلـــق بعـــد أن ســـلم المـــذكور لیب )التفیـــا(فـــي 

) بطلـب مـن الشـرطة اإلسـرائیلیة(بتحقیـق الشـرطة البیالروسـیة  
  .!بشبهات حول لیبرمان

یــالون نائــب لیبرمــان فــي وزارة الخارجیــة ، قــال لمحققــي أدانــي 
 ، الشـــرطة فـــي شـــهادة مفصـــلة إن لیبرمـــان طلـــب منـــه شخصـــیًا

التفیـا  بصفته رئیسًا للجنة التعیینات، تعیین بن أرییـه سـفیرا فـي
  .وٕاخفاء معلومات أن األخیر سلمه المواد السریة

بتسـلیم المـواد إلـى  )بن أرییـه(كانت محكمة إسرائیلیة قد أدانت 
  .لیبرمان بشكل مخالف لقواعد العمل الدبلوماسي

ترجمة كاملة لما كتبه لیبرمان، الوزیر المرتقـب  أتعالوا اآلن نقر 
  :في الفیسبوك للخارجیة اإلسرائیلیة على صفحته الشخصیة

مسیرات الكراهیة لكارهي إسرائیل ، من التابعین ومواصلي  إن"
-16القصد الثالثاء ( طریق مفتي القدس،الذین اجتمعوا الیوم 

في وادي عارة من اجل الحداد علـى إقامـة دولـة ) 04-2013
إســرائیل، هـــو إثبـــات إضـــافي بـــأن كـــل تســـویة مـــع الفلســـطینیین 

  ".رائیل  أیضایجب ان تشمل بإطارها عرب إس
  

" إن أي تسویة ال تشمل هذا األمـر لـن تكـون : یواصل لیبرمان
حتى المواجهـة القادمـة  )وقف إطالق للنار(بل  )تسویة نهائیة(

حــان الوقــت كــي تتبنــى .  وللمطالــب الالحقــة التــي ســیأتون بهــا
حسـب التعبیـر ك بكـل قـوة حكومة إسرائیل هذا التوجه وتقول ذلـ

  ").بفم مليء(العبري 
ـــدإن الواقــــع الــــذي  ـــذین یتمتعــــون ویســــتغلون أو فیــــه  یوجـ لئــــك الـ

الدیمقراطیـــة اإلســـرائیلیة وحریـــة التعبیـــر مـــن أجـــل الحـــداد علـــى 

إقامتها، یصمتون بنفس الوقت عن مذابح ضد الفلسطینیین في 
النــاس  أولئـكسـوریا، حیـث یثبـت تلـونهم وهــدفهم الحقیقـي، مثـل 

الفلسطینیة، التي  یجدوا مكانهم كمواطنین في السلطة أنیجب 
ـــوا منهـــــا  ـــاثلون معهـــــا ویرفعـــــون أعالمهـــــا وان یتلقــ التـــــأمین "یتمــ

  ".ومخصصات  للبطالة"  القومي
هذا الكالم هو نقلة بالغة الخطورة في التفكیر العنصري الفاشي 

  .ضد األقلیة العربیة الفلسطینیة الباقیة في وطنها
  

  هذا وطننا وهناك دولة شعبنا
یـأتوا مـن مولـدافیا ، لـم یـأتوا مـن أمریكـا، العرب في إسرائیل لم 

لم یأتوا من دول أوروبیة، لم یأتوا من المغرب العربي ، لم یأتوا 
من العراق أو غیرها، العـرب فـي إسـرائیل هـم جـزء مـن األرض 
الفلسطینیة، وجذورهم ضاربة عمیقا في األرض الفلسـطینیة، ال 

نحن هنا . هللا فرق بین الجلیل والنقب ، بین غزة أو نابلس ورام
للحق الفلسطیني في التواجـد بـأرض فلسـطین ال فـرق  )نواطیر(

  .بین هنا أو هناك
.  نحن هنا في وطننا، ضـمن دولـة إسـرائیل، لـم نـأت كمهـاجرین

نناضــــل بكــــل الوســــائل . الدولــــة جــــاءت وفرضــــت نفســــها علینــــا
المشروعة من  أجل إسقاط العنصریة وتحقیق المساواة  الكاملة 

مــن اجـــل إنهــاء احـــتالل إســرائیل للضـــفة الغربیـــة  فــي الحقـــوق،
وٕانهــــاء الحصــــار غیــــر اإلنســــاني علــــى قطــــاع غــــزة وتخلــــیص 

الشعب اإلسرائیلي نفسه من عبودیة احتالله لشعبنا الفلسطیني  
وٕانهـاء جمیـع القضـایا  1967وٕاقامة دولة فلسطین على حـدود 

 المتعلقـــة بمـــا فیهـــا وعلـــى رأســـها مأســـاة الالجئـــین التـــي لـــم تعـــد
  . تحتمل التأجیل

ألن وجودنـا ) اذا قبلـت بـه(لیبرمان یستطع العودة إلى مولـدافیا 
في وطننا ، نضالنا  من اجل حقوقنا  وعدم نسیان نكبة شعبنا 

  .سنة  یسبب له الغضب 65المتواصلة منذ 
دام شعبنا مشردا في  سنظل نواطیر لوطننا، لن ننسى نكبتنا ما

ـــام وعرضـــــ ـــن هالخیــ ـــة دولتـــــه الحـــــرة  للمآســـــي ومحرومـــــا مــ إقامــ
  .المستقلة، أسوة بجمیع شعوب األرض
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  "شیخاه"كّل یغني على 

  جواد بولس
ا هو حاصل كي یستوعب  ماذا یجب أن یحصل أخطر ممّ

قال" ا " العُ ً ا حقیقی بین المواطنین العرب في إسرائیل أّن خطرً
یتربص بوجودهم وأّن منسوب أمن الفرد قد انحط إلى 

    مستویات مقلقة؟
ا لما كتبته في عشرات  یكاد یكون التساؤل الوارد أعاله تكرارً

ه لذلك تساؤل الحائرین بعض األصدقاء . المقاالت السابقة، إنّ
وأنبیاء الغضب، " النعاة"الغیورین یرون المخاطر التي یراها 

هم ال یؤثرون االنضمام إلى رهط المحّذرین من باب إیثارهم  لكنّ
دال االعت. امة وتثبیط عزائم البشرالع" تهلیع"االبتعاد عن 

والتمكن من ضبط الجرعات  تهماالتزان رایو عنوان لمواقفهم، 
المعطاة تبریرات یتذّرع بها هؤالء لوقوفهم وقفة المتفّرج أو 
عندما یزفون لنا العناوین أن الوضع ما زال معقوًال ولیس بتلك 

    .الخطورة
ا من التشریعات في عهد الحكومة السابقة واجهنا عدًدا كبیرً 

التي استهدفت حقوقنا كعرب في الدولة، وهي قوانین أضیفت 
ا شّكلت أنشوطة تضیق حول رقابنا من  ا، ومعً إلى ما كان قائمً

  . یوم إلى یوم
ا، وبعد تشكیل حكومة  ، تستمر )نتنیاهو بینیت لبید(مؤخرً

كنیست إسرائیل بحمالت تشریعاتها التي من شأنها أن تحكم 
ة حول رقابنا والبقیة سترصدها كتب التاریخ إغالق الحلق

ا  )نكبات(والفضائیات التي رصدت  رواندا والصومال ومؤخرً
في العراق ولیبیا وسوریا وغیرها من تلك البلدان التي تعرض 

) الماكدونالدز(صور لحوم أبنائها شطائر دعائیة تزاحم شطائر
   .ودعایتها

ترحیل  قانون ( )فربرا(، وبعده قانون "اإلرهاب"تعدیل قانون 
عرب النقب واالستیالء النهائي على مئات اآلالف من 

: قانون أساس"وما نشهده في هذه األیام من تعدیل ) الدونمات
،  )الدولة القومیة للشعب الیهودي-إسرائیل ( تأتینا مجتمعًة

ًال، على أّن النظام السیاسي في إسرائیل عازم على  كبراهین أوّ
عیة بحق المواطنین العرب وهذه المرة المضي بسیاساته القم

ا لما تملیه طبیعة نظام ال یصح نعته فقط بنظام عنصري    وفقً
  

ا ً ه من فرضیات لم : وأبرتهایدي، وثانی على أن ما عشنا بظّل
ا وال صحیًحا في ظل ما ینمو ویستجد ً   . یعد كافی

لقد كانت حكومات إسرائیل السابقة حكومات عنصریة، كالت 
لدولة العرب بمكاییل تفرقة عنصریة احتدمت بحق مواطني ا

ا لحاجة النظام وهوامش  ، وفقً وتائرها ساعًة وانحسرت ساعًة
بینما في السنوات األخیرة یتشّكل في الدولة نظام هو . تحركه

. أقرب للفاشیة من حیث التعریف السیاسي والممارسة القانونیة
الة السیاسیة كاستجابة للح )نتنیاهو بینیت لبید(لقد جاء تحالف 

المتشكلة وهو لذلك یشكل وعاءً من واجباته إتمام ما یتوجب 
الترویض أو دفع : إتمامه بحق تلك األقلیة القومیة المشاكسة

لقد عدنا إلى بدایات الروایة ولسان حالهم یلعلع بما ! الثمن
ا وهل یغمد : "تسمح به االستعارة تریدون كیما تضمدونا وخالدً

فهذه األرض یا سادة غمد إبراهیم ".. مدالسیفان ویحكم في غ
المعذرة ! (والبقیة عندكم! النبي والسیف وعد هللا لشعبه المختار

    ..)من صاحب البیت على ما حرف به من نص
منظومة القوانین العنصریة التي . في محیطنا یولد واقع جدید

ت وتلك التي في طور اإلقرار ستكون بمثابة مساطر، بها  أقرّ
ا لقواعد الجریمة ستقیس أجه اتنا وستحاسبنا وفقً ّ زة الدولة سلوكی

ه في قمة . والعقاب النظام الحاكم في إسرائیل یشعر الیوم أنّ
دة لحسم جدلیة دولة لم تبرأ من  ّ ته ولذلك كل الطرق معب قوّ
َ في ذلك الصیف  نه ُ اص، حّكامها یعتقدون أن ما لم ی عقدة القنّ

استطالعات الرأي  .ربيمن الممكن إنهاؤه في هذا الخریف الع
خطط له من  ُ تشیر أن أكثریة الشعب الیهودي تؤید ما ی
ضربات وقمع بحق األقلیة العربیة، أوضاع الدول المحیطة في 
إسرائیل تؤمن لها عمقًا من الطمأنینة وراحة البال، بعض 
الدول العربیة واإلسالمیة تقف مع إسرائیل في خندق واحد 

ا، حل ً ا یشّكلون، عملی ا لن یتصّدع من أجل بعض أالف ومعً فً
من المشردین في صحراء النقب وال من أجل بعض العرب 

  .الذین عاشوا من یوم نكبة على حافة الذاكرة والتشویه
كعصابات من  أمریكا وأوروبا بغربها وشرقها یتوافقون 

، العالم غابهم والصراع تحسمه الغریزة والقوة "تتفندل"الضواري، 
   .وقوانین البقاء

ا. واألهم، كما قلنا وكتبنا، یبقى هنا نحن . هنا أوًّال وهنا آخرً
الجماهیر العربیة الراسخة في أرضها، كنا في ذلك الصیف 
ا یواطر  عقدة النجار فهل سیقدر علینا الیوم شاكوشه؟ كنّ
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أرسیت بأیدي مّالحین مهرة فهل ذهبت قباطنة ونامت نواطیر 
ن یقرر ماذا؟ لعقود خلت  كانت رایات هذه الجماهیر المیناء؟ مَ

لم یخدعنا . بیارق، رغم من نبح علیها، أمست رایات للقوافل
بریق سن مذّهب في فم سماسرة العار وال قبلنا أن نغرق بسمن 

ن یقرر . لم تدره أغنامنا وال بعسل لم یقطر من زهور ودیاننا مَ
. الیوم ماذا؟ أمسینا أقلیة مأزومة وقادة إسرائیل یستشعرون ذلك

قیادة موّحدة بیننا یشار إلیها بالبنان، یركن إلى رجاحة  ال
ال اتفاق حول تشخیص المخاطر . عقلها وبراءة خیاراتها

الداهمة وبالتالي ال اتفاق حول آلیات عمل كفیلة بمواجهة ما 

أولویات أحزابنا وحركاتنا . یحاك لمستقبل هذه الجماهیر
والة والراعین السیاسیة مخلوطة متضاربة، تعدادها كأعداد ال

. ذلك الزمن جدیرة بالمتاحف" تمسّال . "وذوي النعمة والفضل
" الجیل الرابع والخامس"لیوم نحن بحاجة إلى وسائل من ا

من ال یرى ما یدور حولنا، في سفننا وبحرنا لن ینجو . وأبعد
الصلوات وحدها لن تبرئ ما . مال الخلیج لن ینقذنا. من الغرق

لحالة اإلسرائیلیة استوجبت وحدة بین ا. اعترى جلودنا من جرب
ا لم یكن، كّل یغني على " نتنیاهو، بینیت ولبید" وبیننا كأن شیئً
  فمن یقرر ماذا یا عرب؟ " شیخاه"

  

 ھذیان ما بعد منتصف اللیل

 ناھـض زقـوت

فشلنا في المفاوضات .. عاما من النكبة، فشلنا في التحریر  65بعد 
 .. فشلنا في المقاومة.. 

 .. الكل یتحمل المسؤولیة عن الفشل.. نرید أن نزاید على أحد ال 

د  دا  65بع عبا واح م نكن ش ا ل ة، نكتشف أنن ن النكب ا م ل .. عام ب
ة  شعوب متباینة على أرض فلسطین، شعوب متصارعة على الكعك

 .. قبل تحریرھا

 .. لكل شعب حزبھ الخاص

 .. لكل شعب علمھ الخاص

 .. لكل شعب نشیده الخاص

 .. عب مالمح سیادتھ الخاصةلكل ش

 .. خاصة ةلكل شعب أیدیولوجی

 .. لكل شعب منطلقات زمانیة ومكانیة خاصة

 .. لكل شعب جیش جرار یذود عن سیادتھ

 .. كل شعب یسعى للسیطرة على الشعب األخر

 .. كل شعب یزرع في أعوانھ ثقافة كره الشعب األخر

دنا األرض .. بما أننا شعوب متباینة  م  ..ال توح .. وال یوحدنا العل
دم  دنا ال دة .. وال یوح ة الوح ؤمن بثقاف الف .. وال ن یمتنا الخ ش

 .. واالختالف

وأكثر مجلبة للمنفعة .. علینا أن نبحث عن حلول أخرى أكثر عملیة 
 .. الذاتیة

ة  دة .. وبما أننا شعوب متباین ى قاع م عل ى الحك ھدفھا الوصول إل
 ."الغایة تبرر الوسیلة"

ا بكل  اقترح على ى مبتغاھ ا یوصلھا إل ذه الشعوب اقتراحا عملی ھ
 :سھولة ویسر

ن 1 د ع ا یزی ى م رائیل عل تولت إس د اس ن ارض % 78ـ لق م
ة  فة الغربی ن الض عة م احات شاس ى مس افة إل طین، باإلض فلس

 .والقدس، ال یوجد لدیكم خالف على ذلك، إنما خالفكم على ما تبقى

ا الشعوب المتباین2 دیكم أیتھ من أرض فلسطین، % 22ة ـ تبقى ل
ھ )2كم6220أي ( ل .. ، وھذا ما تتصارعون علی بة تمث وھذه النس

 .في قطاع غزة 5في الضفة الغربیة، و 11محافظة، منھا  16

ـ وبما أن شعب حماس قد استولى على قطاع غزة بكل محافظاتھ، 3
 .(2كم360(والبالغة مساحتھ 

ة4 ى الضفة الغربی ، بكل مساحتھا ـ وبما أن شعب فتح یستولي عل
 ).2كم5860(البالغة 

وق 5 ى حق ر عل ھ جور كبی یس عدال، وفی ذا ل اریخ ھ ة والت ـ للحقیق
ك  ل ذل ة تقب رى، ال العلمانی عوب األخ ل .. الش ة تقب وال الدیمقراطی

ك .. ذلك  ك .. وال اإلسالمیة تقبل ذل وال .. وال االشتراكیة تقبل ذل
ك  ل ذل ة تقب ا.. القومی وق اإلنس ك وال مراكز حق ل ذل ى .. ن تقب حت

 .مراكز حقوق الحیوان ترفض ذلك

ع الشعوب، أن 6 لحة لجمی ھ مص دل واإلنصاف، وفی ـ فمن باب الع
یبدأ شعب حماس الخطوة األولى، بان یعلن دولتھ في محافظة غزة 

 :فقط، ویمنح الشعوب األخرى القریبة منھ مثل

 .ـ شعب األحرار دولة في المحافظة الوسطى

 .الشعبیة دولة في محافظة خان یونس ـ وشعب المقاومة

 .ـ وشعب السلفیة دولة في محافظة رفح

 .ـ وشعب الجھاد دولة في محافظة الشمال
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ـ ومن باب العدل واإلنصاف والمساواة في الحقوق، أن یبدأ شعب 7
ي  ھ ف ن دولت ان یعل فتح خطواتھ متزامنا مع خطوة شعب حماس، ب

 :لشعوب القریبة منھ مثلمحافظة رام هللا والبیرة فقط، ویمنح ا

 .ـ شعب الجبھة الشعبیة دولة في محافظة نابلس

 .ـ وشعب الجبھة الدیمقراطیة دولة في محافظة الخلیل

 .ـ وشعب حزب الشعب دولة في محافظة بیت لحم

 .ـ وشعب االتحاد الدیمقراطي فدا دولة في محافظة سلفیت

 .ـ وشعب النضال الشعبي دولة في محافظة قلقیلیة

 .شعب جبھة التحریر العربیة دولة في محافظة جنینـ و

 .ـ وشعب جبھة التحریر الفلسطینیة دولة في محافظة أریحا

 .ـ وشعب الجبھة العربیة الفلسطینیة دولة في محافظة طوباس

              .ـ وشعب المبادرة الوطنیة دولة في محافظة طولكرم

وا.. ـ یا سادة 8 وات  ھذا ھو العدل واإلنصاف، حقق اتكم قبل ف أمنی
ة اآلن  روف مواتی ث أن الظ كم .. األوان، حی عدوا أنفس ي تس لك

ة السلطان والصولجان، والبساط األحمر  بالحكم وممارساتھ، وأبھ

امكم  یدكم .. أم زف نش یقیة تع ة الموس تح .. والفرق جون تف والس
قمة الوطنیة والنضال من .. والمقابر تفتح لمعارضیكم .. لمخالفیكم 

لمحافظة على انجازاتكم من الرعاة والحاقدین والسوقة وقطاع أجل ا
 .الطرق وأصحاب األفكار الھدامة

تم 9 ـ ومن أھم انجاز دولة شعوبكم، مسألة التبادل السكاني، حیث ی
ع  ق م عب المتواف ذھب الش ة، ی ل دول عوب ك ین ش كاني ب ادل س تب

ون مشكلة المعارض ذلك تحل ھ، وب ق أیدیولوجیت ي تواف ة الت ة، الدول
 .وتعیشون في أمن وأمان

إن تحقیق إقامة دول لشعوبكم ھي انجاز كبیر لذاتكم .. ـ یا سادة 10
م المتحدة، ورفع أصوات ..  ومن أھم االنجازات العضویة في األم

ث  م المتحدة، حی ي األم ة بوصول  16األنظمة العربیة ف ة كفیل دول
ن؟، العرب إلى كرسي في مجلس األمن، وما أدراك ما مجلس األم

 .مجلس األمن صاحب الفیتو، والتحكم في رقاب الشعوب

عوب 11 ى الش دة عل امكم للمزای ال أم تح المج از یف ذا االنج ـ وھ
رائیل  ون بإس أنكم ال تعترف رى، ب دود أل .. األخ ون بح وال تعترف

ا .. ، وأن ھدفكم تحریر فلسطین من بحرھا إلى نھرھا 67 م م وأنك
 .زلتم ترفعون لواء المقاومة

ادة ـ و12 ا س ذا ی تكم .. ھك ي أرق طینیة الت یة الفلس ون القض تحل
وھكذا یا  ...عاما، قضیتمونھا في لعبة شطرنج  65وأتعبتكم طوال 

  .نصل بالمشروع الوطني إلى بركة أبو راشد.. سادة 

 ودمتم بخیر لنصرة شعوبكم

  
  

  أخبـــــــار
 

  دعوة الستثمار مواقع التواصل االجتماعي في التوعیة
ا الالجئینبقضای 

ا، في قاعة فندق المارنا بمدینة  عقدت جمعیة منتدى التواصل، مؤخرً
ـــق العـــــودة لالجئـــــین  غـــــزة، اجتماًعـــــا للجنـــــة االستشـــــاریة لمشـــــروع حــ

الـذي تنفـذه الجمعیـة وتمولـه المسـاعدات الشـعبیة النرویجیـة " سنعود"
NPA ؛ بهـدف تقــدیم المقترحــات والتوصــیات لالرتقــاء بالعمــل خــالل
  .لتنفیذیة القادمة الممتدة حتى نهایة العام الحاليالفترة ا

ناقشنا العدید :" وقال المدیر التنفیذي للجمعیة المهندس رامي صوان
االهتمام بمواقع التواصل االجتماعي في : من التوصیات على رأسها

ــتمرار فــــي عقــــد ورش  ــروع، االســ ا المشــ ــ ــر المواضــــیع التــــي یتبناهــ نشـ
تات والضــفة العمــل لبحــث تطــور قضــیة الالجئــی ن فــي مخیمــات الشــ

ــو  ــطینیین فــــيالغربیـــة، إجـــراء البحــــوث حـ  ل أوضـــاع الالجئــــین الفلسـ
سوریا، عقد ورش عمل لمناقشة دستور الالجئین الذي یتوقع إصداره 
خالل الفترة القادمة، والعدید من القضایا األخرى وعلى رأسـها جـائزة 

  .سنعود للبحث العلمي

وأشار صوان إلى 
ــــروع  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ أن المشــ

ــــذ المت ـــــــل منـــــ واصـ
ــــنوات،  خمســـــــة ســـ
ـــر  یقـــــوم علـــــى نشــ
الوعي في الشارع 
ــــــطیني،  ــــــ ـــــ ــــــ الفلســــــ

بقضایا اللجوء الفلسطیني وأوضاع الالجئ وحقوقه والقرارات الدولیة 
ـا إلـى أن اللجنـة تتشـكل مـن  والعربیة التي تكفل له هذه الحقوق، الفتً
بعــض رؤســاء اللجـــان الشــعبیة لالجئـــین بقطــاع غـــزة، وممثلــین عـــن 

ـــاحثین، دائـــــرة شــــــئون ال الجئــــــین ومركـــــز التخطــــــیط الفلســــــطیني، وبـــ
  .وٕاعالمیین
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  في كل مكان" سنعود"جائزة 
نشرت جمعیة منتدى التواصل في أرجاء محافظات قطاع غزة 
جداریات إعالنیة ولوحات وملصقات تدعو الباحثین المهتمین 

بقضایا الالجئین إلى إعداد أبحاثهم للمنافسة على جائزة سنعود 
مي التي تمنح عن الدورة األولى لمسابقة سنعود، وتفتح للبحث العل

  .أبواب المشاركة للمعنیین من كل أرجاء العالم

التي " سنعود"وقالت منسقة مشروع حق العودة لالجئین الفلسطینیین 
سعینا إلى التشبیك مع الجامعات :" تأتي المسابقة كإحدى فعالیاته

ان مشاركة أكبر عدد الفلسطینیة لنشر اإلعالن بین الطلبة، وضم
منهم ببحوثهم العلمیة، في المنافسة على الجائزة التي خصصت 

 500دوالر للفائز الثاني، و 1000دوالر للفائز األول، و 1500
  ".دوالر للفائز الثالث

الذي تموله المساعدات الشعبیة النرویجیة " سنعود"وأشارت منسقة 
طینیة، وعبر أثیر إلى نشر اإلعالنات عبر شاشة الفضائیات الفلس

اإلذاعات المحلیة، منوهة إلى أن الباب سیظل مفتوًحا أمام 
ا إلى شروط  المشاركین حتى نهایة شهر سبتمبر القادم، استنادً

  المسابقة المنشورة على الرابط
 competition/-http://refugee.ps/research  

  
  

  

  معرض تراثي إلحیاء ذكرى النكبة
قافــــة نظمـــت جمعیـــة منتـــدى التواصــــل بالتعـــاون مـــع جمعیـــة الث

ـــون  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ والفنـــ
ــــراث  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ والتـــ

ـــعبي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ، الشــ
ـــــرض  ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ المعـــ
ــــــــي  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ التراثـ
ـــعبي،  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ الشــ
إلحیـاء الــذكرى 

  .للنكبة الفلسطینیة، في مركز رشاد الشوا بمدینة غزة 65الـ

ــافعي رئـــیس مجلـــس إدارة جمعیـــة منتـــدى التواصـــل  صـــالح الشـ
الیوم نحتفل وال نحیي ذكرى النكبة، فحضـور الـوطن فـي  :"قال

ـــي  ـــتحق االحتفـــــال ویعنــ ـــذه الســـــنوات یســ ذاكرتنـــــا رغـــــم مـــــرور هــ
بالضـرورة أننـا عائـدون، فحـق العـودة للـوطن تكفلـه كـل الشــرائع 

  ".وال یسقط بالتقادم
في سیاق متصل بین عبد الرحمن شحادة عضو اللجنة الثقافیة 

التراث الشعبي أن المعرض اشـتمل في جمعیة الثقافة والفنون و 
وصـــالت : علـــى العدیـــد مـــن الزوایـــا والنشـــاطات الممیـــزة ومنهـــا

غنائیــــة وطنیــــة تراثیــــة، وعــــرض بیــــع لمشــــغوالت یدویــــة مطــــرزة 
ــــون  ــــم للفنـــ ــــــالت الشـــــــعبیة، وقســـ ــــف متنوعـــــــة، وقســـــــم لألكـ وتحـــ

  .التشكیلیة، وقسم صب القهوة العربیة، وأقسام أخرى
ا ج ــــورً ــــهد حضـــــ ـــــــذكر أن المعـــــــــرض شـــــ ـــــن یــ ا مــــ ـــرً ــــا كبیــــــ ـــــ ً ماهیری

الشخصـــیات الوطنیـــة والمختصـــین فـــي شـــئون الالجئـــین وكبـــار 
السن والمخـاتیر والشـباب وطـالب الجامعـات وطـالب المـدارس 

  .والسیدات، وسط تغطیة إعالمیة كبیرة
  

  
  بث برنامج شاهد على النكبة متابعة

 دى التواصـل  جمعیـة منتـ تابعـتبر شاشة فضائیة هنـا القـدس ع
، الــذي یعنــى بــالتوثیق الشــفوي "شــاهد علــى النكبــة" بــث برنــامج

لشهادات كبار السن من الفلسطینیین في قطاع غزة، وذكریاتهم 
ـــرة، ورحلــــــة الهجـــــرة إبــــــان نكبــــــة  ـــي القــــــرى الفلســـــطینیة المهجـــ فــ

1948.  

المــدیر التنفیــذي لمنتــدى التواصــل المهنــدس رامــي صــوان قــال 
عن البرنامج الذي یأتي 
ـــد أنشــــــطة مشــــــروع  كأحـــ

ـــــق  العـــــــودة لالجئـــــــین حــ
": ســــــنعود"الفلســــــطینیین 

بوفــاة كبــار الســن هــؤالء 
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ــا مــن الــذاكرة الفلســطینیة التــي تثبــت حقوقنــا فــي  ا مهمً نفقــد جــزءً
ا بنا أن نستخدم تقنیة الصوت  األرض والعودة، لذلك كان جدیرً

  ".والصورة لحفظ الذاكرة من الضیاع
ــــاف ـــن :" وأضـ ـــیة مـــ ــــة الماضــ ـــي المرحلـ ـــت فــ حلقـــــات عدیـــــدة بثـــ

شروع، وهـا نحـن نسـتأنف البـث، كـل سـبت الثامنـة والنصـف الم

علــى شاشــة فضــائیة هنــا القــدس، ویعــاد البــث كــل أحــد الثانیــة 
ا، كما یمكـنكم المشـاهدة عبـر قنـاة جمعیـة منتـدى  والنصف ظهرً

  ".التواصل على الیوتیوب

  
  تصویر أول برنامج مسابقات رمضاني عن قضایا الالجئین 

م في أزقة وشوارع مخی
 ةجمعی صورتنصیرات ال

حلقات  منتدى التواصل
أول برنامج مسابقات 

ضاني یهتم بقضایا رم
  .الالجئین

على شاشة فضائیة  نصرمفي شهر رمضان الموكان البرنامج بث 
ا " سنعود"فاطمة الكریري مقدمة البرنامج الذي اختار  هنا القدس اسمً

م العمل، له وجهت األسئلة للمواطنین الذین تفاعلوا بقوة مع طاق
  .وحصدوا خمسة جوائز بقیمة عشرة دنانیر أردنیة لكل جائزة
ستصور :" المدیر التنفیذي للجمعیة المهندس رامي صوان قال

حلقات البرنامج الذي یأتي ضمن فعالیات مشروع حق العودة 
في مخیمات  لالجئین الممول من المساعدات الشعبیة النرویجیة

ت، واألسواق، وسنشاهد حلقات قطاع غزة الثمانیة، وفي الجامعا
ا الجمیع إلى المتابعة"ممیزة وملیئة بالفائدة والمعرفة بإذن هللا  .، داعیً

یذكر أن جمعیة منتدى التواصل استأنفت األسبوع الماضي بث 
رایة أف أم من  إذاعةیة بحقوق الالجئین عبر أثیر حلقات توعو 

  .الضفة الغربیة
  
  

  "األونروا"دمات منتدى التواصل تستنكر تقلیص خ
ــتنكرت جمعیــــة منتــــدى التواصــــل، فــــي بیــــان صــــادر عنهــــا ، اســ

بالنصیرات، استمرار تجاهل رغبات المحتجین منذ ما یزید عن 
أسبوعین أمام مقراتها فـي قطـاع غـزة، رفًضـا لسیاسـات تقلـیص 

  .الخدمات المقدمة لهم
الیــوم، وبــدًال مــن أن تتحمــل الــدول الداعمــة :" وجــاء فــي البیــان

انیة األونروا مسـئولیتها تجـاه مـن هجـروا وحرمـوا مـن الحیـاة لمیز 
تكـون األونـروا رحمـًة  أن المستقرة الكریمة في دیـارهم، بـدًال مـن

ـا علـى  ـا وقلقً لهؤالء، تتحول إلى نقمـة، ومصـدر قلـق یزیـدهم أرقً
  ".لقمة عیشهم وعیش أطفالهم

إلــى زیــادة " األونــروا" ودعــت الجمعیــة
قضاء على المشاریع التي تستهدف ال

ـــــك  ـــین، ومـــــــن ذلــ ـــین الالجئــــ الفقـــــــر بــــ
مشـــاریع التشـــغیل المثمـــرة التـــي تعـــود 

ــــى  ــــتمر علـــــى المســـــتهدفین منهـــــا، مـــــع الخـــــروج إلـ ـــالنفع المسـ بــ
ـــا یتبنـــى  ا وٕایضـــاح الصـــورة أمـــامهم لیقـــرروا موقفً المحتجـــین فـــورً

  .احتیاجاتهم
  
  

  جداریات في الضفة لتعزیز حق العودة 

، الفنانین الشباب من صیراتواصل بالندعت جمعیة منتدى الت
كـــال الجنســـین فـــي الضـــفة الغربیـــة للمشـــاركة فـــي مبـــادرة لرســـم 
جـداریات تعـزز حـق العــودة وتـوعي بحیثیـات النكبـة الفلســطینیة 

  .65التي تقارب على الدخول في عامها الـ 

تحدث عن  المهندس رامي صوانالمدیر التنفیذي للمنتدى 
:" ة في الضفة الغربیة، قائالً المبادرة التي ینفذها مكتب الجمعی

انطالقا من الدور الذي نقوم به في الدفاع عن قضیة 
الالجئین، وذلك من خالل مشروع حق العودة لالجئین 

، المتواصل من سنوات، رأینا أن نعزز "سنعود"الفلسطینیین 
مشاركة الشباب من خالل 
رسم لوحات جداریة على 
مداخل مخیمات الضفة 

ى خلق الغربیة، تهدف إل
حالة من الوعي بموضوع 
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النكبة وحق العودة حسب القرارات الدولیة والعربیة وبناء 
     .لمن تلقى مفاهیم الوعي السابقة مجموعات ضاغطة

ــر أن منتدى التواصل نشرت إعــــــیذك ــوط النـ ـــــلبات الـــــ   ترشحــ

رة للفنانین على موقعها اإللكتروني، حیث یتوقع أن تنفذ المباد
  .خالل شهر مایو الذي یصادف منتصفه ذكرى النكبة

  
  فعالیات متواصلة إلحیاء یوم الالجئ في الضفة والقطاع

أحیت جمعیة منتدى التواصل بالنصیرات، یوم الالجئ الفلسطیني 
الذي یصادف العشرین من یونیو، عبر مجموعة فعالیات نفذها طاقم 

الممول من " سنعود"ن عمل مشروع حق العودة لالجئین الفلسطینیی
  .ویجیة، في الضفة الغربیة وقطاع غزةنر المساعدات الشعبیة ال

على شاشة فضائیة ": " سنعود"وقالت هبة أبو الروس منسقة مشروع 
هنا القدس تبث مجموعة من السبوتات المؤكدة على حق الالجئ 

رایة  (الفلسطیني في العودة، كذلك حلقة إذاعیة خاصة على رادیو
في معهد أبو لغد للدراسات :"  ، مضیفةً "من الضفة الغربیة )أف أم

ا إلى جنب مع  الدولیة في جامعة بیر زیت نفذنا ورشة عمل، جنبً
مجموعة من التقاریر  والبروموشنات التي یمكن مشاهدتها عبر قناة 

الجمعیة على الیوتیوب، وتوزیع البوسترات والفلیرات عن یوم الالجئ 
على الجمهور في 

  ".خیمات الفلسطینیةالم
في سیاق متصل كانت 
جمعیة منتدى التواصل 
نشرت مجموعة كبیرة من 
الجداریات في أنحاء 

قطاع غزة تتحدث عن جائزة سنعود للبحث العلمي، وتدعو الباحثین 
المهتمین بقضایا الالجئین للمشاركة فیها، وزیارة موقع مشروع حق 

.ة على اإلنترنتالعودة لالجئین الفلسطینیین بحلته الجدید

  
  

  اللجنة الشعبیة لالجئین بالنصیرات تزور منتدى التواصل

زار وفد من اللجنة الشعبیة لالجئین بالنصیرات، جمعیة منتدى التواصل، 
مؤكدین على ضرورة توحید الجهود وتكثیفها من أجل خدمة قضایا الالجئ 

لتي تكفل حقوق الفلسطیني، ومشیدین بجهود المنتدى في التوعیة بالقرارات ا
  .الالجئ، والمجازر التي عاشها، والقرى الفلسطینیة المسلوبة

ید واحدة :" وقال رئیس مجلس إدارة منتدى التواصل الدكتور صالح الشافعي
ال تصفق، األیدي مجتمعة تصنع اإلنجازات، هذه الزیارة لها دالالت كبیرة، 

  ".اتوحید الجهود وتكثیف العطاء هو ما ینتظره الالجئ من
  
  

  

  مسیرة أطفال إحیاًء لذكرى النكبة
ضمن سلسلة نشاطات تنفذها جمعیة منتدى التواصل، 
إحیاءً لذكرى النكبة الفلسطینیة، بالتعاون مع مؤسسات 
المجتمع المدني، واللجان الشعبیة لالجئین، انطلقت، 

الیوم، بالنصیرات، 
مسیرة محمولة 
ألطفال روضة مرح 
النموذجیة التابعة 

ى، رفعوا للمنتد

خاللها شعارات تؤكد على حق العودة، وحقوق الالجئین 
  .الفلسطینیین كافة

حق العودة لهؤالء :" وقالت وسام السردي مدیرة الروضة
األطفال الالجئین وأهالیهم، حق متوارث ال یسقط بالتقادم، 

  ".وهذه المسیرة أكبر دلیل على ذلك
رامج جمعیة یذكر أن هذه المسیرة تأتي كانسجام ما بین ب

منتدى التواصل التي تستهدف الالجئین واألطفال، والتي 
ا مشروع حق العودة لالجئین الفلسطینیین  تنفذ حالیً

من المساعدات الشعبیة النرویجیة الممول" سنعود"
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 جمعیة منتدى التواصل في سطور
مجعية منتدى التواصل ، مؤسسة تطوعية، غري حكومية ال تسعي للربح 

مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وحتمل شهادة تسجيل املادي 
م نظـــراً الحتيـــاج املخـــيم 1993، أنشـــئت عـــام  7536رقـــم 

للخدمات التأهيلية وبرامج أخرى خاصة باملرأة والطفل وذلك من 
أجل إحداث تغيريات إجيابية يف حياة األطفال احملـرومني مـن سـن 

ــة ســ) 4-18( ــة ســنة مــن خــالل إجيــاد بيئــة تربوي ــة لتلبي ليمة وهادف
احتياجات اتمع احمللي، والتي تتمثل حبقوق الطفل، مما يعزز لديه 
الشـعور باالنتمــاء واألمـان والثقــة بـالنفس، وتعزيــز القـدرة علــى اختــاذ 
القــرار الســليم املتكامــل مــن خــالل بــرامج عديــدة ومتنوعــة تســاعد 

كامـل، األطفال على النمو اجلسـمي والنفسـي والفكـري السـليم املت
ــة روح  ــال وتنمي ــدى الشــباب واألطف ــوطني ل ــاء ال ــق روح االنتم وتعمي
العمــل اجلمــاعي، دعــم القيــادات الواعــدة واملبــدعني مــن الناشــئني 
وإبــراز مــواهبهم وإبــداعاتهم كثــروة وطنيــة ينبغــي رعايتهــا، والعمــل 

  .على دمج املعاق يف اتمع احمللي
علــى تفعيــل  دور وهــي إحــدى املؤسســات التطوعيــة التــي تعمــل    

  اه القضايا الثقافية واتمعية أفراد اتمع احمللي وزيادة درجة الوعي جت
وتتمحور اهتماماتها على مواضيع تتعلق باخلـدمات االجتماعية 

  .والثقـافية وبرامج املرأة والطفولة وفئات الشباب
  
  

  : رؤیةـــال
خدمة اتمـع  تتطلع مجعية منتدى التواصل ألن تكون مؤسسة رائدة يف

كمــا تسـعى لتقــديم , الفلسـطيني وخاصـة الشــباب والطفـل والفتيـان،
خدماتها يف كافة أماكن تواجدهم ويف كافة ااالت التنموية التي جتعـل 
فئاتهـا املسـتهدفة يف مركـز اهتمـام اجلمعيـة وبراجمهـا، وذلـك ميكـن 

  :التعبري عنه من خالل الرؤية التالية

تتطلـع لتكـون مؤسسـة رائـدة يف تفعيـل دور      مجعية منتدى التواصل " 
ــار جمتمـــع        ــباب والفتيـــان والطفـــل يف جمتمعـــاهتم احملليـــة يف إطـ الشـ

  ".دميقراطي يتبين العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص
  

ــال ـــ   :رسالةـ
مجعية منتدى التواصل هي مجعية فلسطينية مستقلة تسعى إىل تفعيل 

تهم يف إطار جمتمع دميقراطـي دور الشباب والفتيان والطفل يف جمتمعا
من خالل التوجهات اإلسرتاتيجية التـي تتبناهـا اجلمعيـة و تشـمل؛ 
املشـــاركة اتمعيـــة والسياســـية للشـــباب مـــن كـــال اجلنســـني، تنميـــة 
الفتيان، ومحاية حقوق الطفل، محاية حقوق األجيال، التدريب وبناء 
 القــدرات، ختفيــف حــدة الفقــر بــني أوســاط الشــباب والتشــبيك

  "واملناصرة مع األطراف ذوي العالقة
  

 ....نـحن جمـعیة                                

   

  

 غیر حكومیة
 

 تركز على الطفل والمرأة والشباب نسعى لتنمیة المجتمع
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  : أهــداف الجمعیة
  .تقديم الدعم املادي واملعنوي والنفسي لألسرة الفلسطينية . 1
نشر الوعي الثقايف واإلجتماعى لدى فئات الشباب وخلق نوع . 2

  .اصل بني األجيال من التو
التأكيد على مشـاركة الشـباب يف حتمـل املسـئوليات وأخـذ دورهـم . 3

  .القيادي يف اتمع 
املساهمة يف الفهم العميق للبيئة احمللية والعمل على حل تلك . 4

  .املشكالت 
  هوض بواقعها الثقايف واالجتماعي تفعيل دور املرآة يف اتمع والن. 5
وعة لألطفال لتنمية مواهبهم وقدراتهم حبيث تقديم خدمات متن.  6

ــة ،  ــاض أطفــال إنشــاء مكتبــات للمطالع تشــتمل علــى حضــانة ، ري
  .التعامل مع احلاسوب من خالل والوسائل التعليمية املختلفة 

  . العمل على إنشاء مكتبة عامة ختدم كل فئات اتمع. 7
  .العمل على إحياء الرتاث الشعبي الفلسطيني . 8

  : المستهدفةالفئة 

تقوم مجعية منتدى التواصل بتقديم خدماتها لكافـة شـرائح وفئـات    
  :اتمع احمللي من 

  األطفال من اجلنسني والنساء من كافة األعمار مـن أجـل تطـوير
  .الطفل الفلسطيني وواقع املرأة

 ــة ــن اجلنســني مــن خــالل تبنــي األنشــطة املختلف  الشــباب م

  .وجهة نظرهم املوجهة إيل الشباب وتعرب عن 
  :برامج الجمعیة

ــباب والفتيـــان يف  -1 ـــادي للشـ ـــدور القي ــاهمة يف تعزيـــز ال املسـ
  .جمتمعاتهم احمللية

ــــقوق الالجــئني -2 ـــاية ح  .املسـاهمة يف محـ

  .العمـل على تـعزيز قـدرات األفــراد واملـؤسسة -3

 .مناصرة قضايا الشباب والفتيان والطفل حملياً وإقليميا ودولياً  -4

 .دور الشـباب يف الـتنمية االقتـصاديةتـعزيز  -5

ــدرات الطفل -6 ــــعزيز قـ ـــمية وت  .تن
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