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  ة العـــددـــــلمــــك
  

 بقلم/ د. صالح الشافعي
  
  

وء عالقــة مثیــرة للحیــرة تلــك التــي تــربط الشــعب الفلســطیني بــاللج
هـذا القــدر  ٤٨األول فــي العـام  فلـم یشـعر باالســتقرار منـذ لجـوء

طیني فــي كــل أمــاكن تواجــده المســمى لجــوء یطــارد شــعبنا الفلســ
ــــى النكبــــة  فلــــم تمــــضٍ  ــــى إالتــــي أدت ســــنوات عل ــــة ل هجــــرة قراب

م لیحـــدث ١٩٦٧الملیـــون فلســـطیني حتـــى جـــاءت نكســـة العـــام 
لجــوء جدیــد یطــیح بمئــات آالف الفلســطینیین فــي قائمــة اللجــوء 
والنـزوح أعـوام قلیلـة بعـدها طـارد اللجـوء الشـعب الفلسـطیني فـي 
مخیمــات األردن لیعــود مالحقــًا لهــم فــي مخیمــات لبنــان خـــالل 

لـم یسـلم مـن اللجـوء  الماضـي  من القـرن السبعینات والثمانینات
دفعـوا فـاتورة كبیـرة  لذینلسطینیین في العراق واحتى الالجئین الف

مــن الشــتات فمــنهم مــن ســلك درب أمریكــا الشــمالیة ومــنهم مــن 
سـلك درب اسـترالیا ومـنهم مـن تــاه فـي غیابـات الجـب ولـم یعثــر 

فـــــي   ٢٠٠٣علیـــــه حتـــــى الیـــــوم وعـــــودة إلـــــى الـــــداخل فحـــــرب 
ــــــى ســــــكان المحافظــــــات الشــــــمال ــــــي فرضــــــت اللجــــــوء عل یة والت

المخیمــات ال ســیما مخــیم جنــین وباالنتقــال إلــى محافظــات غــزة 
فــــإن الخیمــــة مازالــــت تطاردنــــا عقــــب حــــربین قاســــیتین عــــامي 

ن الشـــــــعب إوحینمــــــا یبــــــدأ الربیـــــــع العربــــــي فــــــ ٢٠١٢-٢٠٠٨
ضــــطر إر المتضـــررین فأینمـــا دفعـــت تحركـــات الفلســـطیني أكثـــ

بفعل عوامل متعددة ولكـن أقسـى الفلسطیني على االنخراط فیها 
 أنـــواع اللجــــوء هـــذه األیــــام مـــا یتعــــرض لـــه مئــــات اآلالف مــــن

ینمـا حـاول أبنـاء المخـیم النـاي بالالجئین الفلسطینیین في سوریا 
الفـریقین فــي سـوریا فــإن كــل  مــن بأنفسـهم عــن االصـطفاف ألي

األطـــراف دفعـــت بهـــم إلـــى أتـــون المعركـــة فـــالموت دفعهـــم إلـــى 
مطـاردتهم إلــى أیــن  علــى ربـًا مــن مصــیر یصـراللجـوء اآلخــر ه

یذهب أبناء المخیمات الفلسطینیة في سوریا سـؤال أصـبح یمثـل 
الشغل الشاغل لهم خاصة وأنهم یقعون بین فكي الكماشـة فكـال 

الطــــرفین یـــــتهمهم وكـــــال الطـــــرفین یعــــاقبهم هـــــل یـــــذهبون إلـــــى 
مخیمات لبنان ولكن المخیمات هناك تضج بأهلها ولیس الحیـاة 

جئین جدد أم یتوجهون إلـى اللة ألهلها وأبناءها فما بالك بسهبال
مخیمـــات األردن ولكـــن مئـــات اآلالف مـــن الالجئـــین الســـوریین 
لجــؤا إلــى األردن والحكومــة هنــاك غیــر قــادرة علــى تحمــل هــذه 
األعباء لیس هنـاك مـن سـبیل إال العـودة إلـى ارض الـوطن هـذا 

ن فـــي ســـوریا جـــواب عـــدد غیـــر قلیـــل مـــن الالجئـــین الفلســـطینیی
ولكن المعضلة الحقیقیة في ذلك إن العودة سـتكون إلـى أراضـي 
الســلطة الوطنیــة فــي الضــفة والقطــاع ولیســت هــذه العــودة التــي 
حلم بهـا الالجئـون وانتظروهـا علـى أحـر مـن الجمـر أنهـم حلمـوا 
بــالعودة إلـــى القــرى والمـــدن التـــي هجــروا منهـــا إلــى حیفـــا وعكـــا 

المعضــلة فــان العــودة إلــى  وصــفد وغیرهــا ومهمــا عظمــت هــذه
الضــفة والقطـــاع همـــا ارض الـــوطن أیضـــًا وذلـــك ال یعنـــي بـــأي 
حــال مــن األحــوال التنــازل عــن حــق العــودة لــألرض التــي أخــرج 

غیـر قلیلــة تصــل  اً منهـا الشــعب الفلسـطیني  ولقــد شـاهدنا أعــداد
یًا وشــعبیًا فبعیــدًا ســممحافظــات غــزة وذلــك یتطلــب تحركــًا ر إلــى 

ضیة فـإن آالف الالجئـین بحاجـة إلـى تـوفیر یس هذه القیعن تس
ن العـــــائالت قــــد ال ٕ  تــــتمكن مـــــن المســــكن والمأكــــل والملــــبس وا

ــــا فــــإن النــــداء موجــــ  هاســــتیعاب هــــذه األعــــداد المتزایــــدة مــــن هن
ـــــــة واإلســـــــالمیة  ـــــــوى الوطنی ـــــــة ولألحـــــــزاب والق للســـــــلطة الوطنی
وللمؤسســات والجمعیــات األهلیــة بــأن ال بــد مــن تظــافر الجهــود 

ــــاء شــــعبنا وتضــــمید جــــراحهم وســــ عــــنللتخفیــــف  حــــاجتهم  دأبن
یـــز ممـــنهم خاصـــة وان شـــعبنا فـــي ســـوریا یتومحاولــة االســـتفادة 

بالذكاء والقدرة على اإلبداع وبحبه للعمل واالعتماد على الـنفس 
وأخیـــرًا أقـــول أهـــًال بكـــم یـــا أخـــواتي فـــي وطـــنكم وانضـــموا إلینـــا 

  لنحقق العودة إلى أرضنا وقرانا ومدننا 
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  اریــــرتقــــــ
  التراث الفلسطیني.. المرأة حفظته المرأة تحمیه !

  

هي التي طرزت األثواب، وقالت األهازیج والحكایات، هي التي "
ضخت األمثال الشعبیة لمسامع األبناء، هي التي طبخت المسخن 
والمفتول، هي حاضنة التفاصیل الدقیقة لتراثنا، وهي أول من یجب 

  التراث.. هي المرأة الفلسطینیة". أن نهتم به لیحافظ على هذا
كلمات قالتها زهیة ماضي رئیس االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة 
بخانیونس، مؤكدة على أهمیة الحفاظ على التراث الفلسطیني ألنه 

  جزء من الدالئل الثقافیة على حق هذا الشعب في األرض.
  في عقول الناس

الحتالل في سرقة وحذرت ماضي من الجهود التي تبذلها دولة ا
التراث الفلسطیني 
واالدعاء بأنه جزء 
من ثقافة شعبها 
وتاریخه، مثمنة دور 
مؤسسات المجتمع 

المدني الذي اعتبرته "ضعیفا" في حفظ التراث كبصمة في عقول 
  الناس.

معلمة األشغال الیدویة المتقاعدة رضا كالب تحدثت من واقع 
ینیة فنون الحیاكة والتطریز خبرتها عن أهمیة أن تتعلم الفتاة الفلسط

التي تعد أبرز مرتكزات التراث الفلسطیني قائلة:" للثوب الفلسطیني 
أهمیة كبیرة في الداخل وفي الخارج، والیوم نجد أناس كثیرون 
یهتمون ببیعه في الدول األوروبیة بأثمان باهظة، وهذا یؤشر إلى 

  قیمته، كما أن المجهود الذي یبذل في إعداده كبیر".
  المنهاج الدراسي

وأشارت كالب إلى أهمیة إدراج المواد العلمیة عن الدبكة الشعبیة، 
واألمثال، واألهازیج، واألكالت، والحكایات، والعادات، واألدوات 
ا  التراثیة، واألعمال الیدویة في المنهاج الدراسي الفلسطیني، تأكیدً

وباقي  على أن الصغار ال ینسون بعكس ما اعتقد دافید بن غوریون
  زعماء االحتالل.

في ذات السیاق تحدثت الشابة سالم أبو سلیم عن تجربتها مع 
التطریز الفالحي، مبینة أن األمر لم یعد یقتصر على األثواب، فهي 
اآلن تطرز الشاالت والمحافظ والساعات والصواني والمرایا وغیرها 

  الكثیر.
  الدبكة الشعبیة

باقتناء هذه المشغوالت وأوضحت أبو سلیم أن الناس یهتمون 
ا  ا، متمنیة أن تسنح لها الفرصة لتطلق مشروعً ً ویقدرون قیمتها كثیر

ا ما لم تمد لها  ً ا بها كمحل أو مشغل، لكن األمر سیظل صعب ً خاص
  الجهات المعنیة یدها.

ا یتعلم فیه فن  ً ا ثقافی ً وأشارت أبو سلیم إلى أخیها الذي یفتقد مركز
منذ صغره، مطالبة وزارة الثقافة الدبكة الشعبیة التي أحبها 

  الفلسطینیة باعتماد برامج ذات عالقة.
وهكذا یبقى التراث الفلسطیني بجوانبه الكثیرة ومجاالته المتعددة 
ا من معالم الثقافة الفلسطینیة رغم مرور السنوات الطویلة على  ً معلم
نكبته، وتبقى المرأة أول حافظیه وحماته، فهل من أحد یهتم بهما 

  یلیق بمكانتیهما؟! كما
  

  أطفال فلسطین.. األعداد واآلمال بنسب عالیة!
 -یشیر تقریر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني (أطفال فلسطین

حصاءات) الصادر في أبریل/ ٕ إلى أن األطفال وهم  ٢٠١٣قضایا وا
األفراد دون سن الثامنة عشر یشكلون نسبة عالیة من السكان بواقع   

ك تباین في معدل الموالید الخام لكل من الضفة %، وأن هنا٤٧.٦
مولود لكل  ٣٠,١الغربیة وقطاع غزة حیث بلغ في الضفة الغربیة 

مولود لكل ألف  ٣٧,٣ألف من السكان، في حین بلغ في قطاع غزة 
  .٢٠١٢من السكان في  العام 

مجتمع فتي بامتیاز، تشكل الطفولة من مجمله حصة كبیرة هذا ما 
ت واإلحصاءات، ذاتها التي تشیر الحتیاجات كثیرة تثبته الدراسا

تستلزم العمل على توفیرها من أجل ضمان أن یكون هؤالء األطفال 
  "عالم الغد"؛ كما یؤكد اإلعالن العالمي لحقوق الطفل.

فها هي "خدیجة" تحلم أن تستقر األوضاع األمنیة وأن ینتهي خوفها 
ینما یحلم "أحمد" من الحرب بما فیها من قصف وموت وتدمیر، ب

بأن یدرس في مدرسة تهتم بمواهبه، وتتمنى "هدیل" أن یحظى 
والدها بفرصة عمل لتشتري ما ترید من مالبس وحلویات، كما 
تتمنى "ربا" أن تحظى بالرعایة الصحیة الالزمة لترى النور وتتعرف 

  على األلوان وجمال الطبیعة مثل باقي األمهات.
ال إنها ابنة مخیم خان یونس التي "خدیجة" لیست طفلة من الخی

انتقل أهلها من المخیم بعد سنوات طویلة من العیش في غرفة ضیقة 
في بیت جدهم، لیعیشوا في حي النمساوي، دون أن یعلموا بالقذیفة 
التي ستغتال هدوء وسكینة بیتهم، حتى صارت خدیجة واحدة من 

ا في النطق. ً   أطفال كثیرین یعانوا عسر
ا  یسكن في منطقة نائیة شمال قطاع غزة، تستلزم سیره "أحمد" أیضً

ساعة كاملة على األقدام حتى یصل المدرسة بل الفصل الذي یضم 
ا، لو قال كل واحد منهم كلمة النتهت  ً ما یزید عن أربعین طالب
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الحصة دون أن یأخذ كل من یرید أن یعبر عن فكرته ولو فرصة، 
  كبیر.ناهیك عن معاناة المدرس مع هذا العدد ال

أما هدیل من مخیم المغازي وسط القطاع فوالدها عاطل عن العمل، 
وتعیش في بیت یفتقر ألبسط ما یحتاجه اإلنسان العادي من 
مقومات لیعیش، تقول هدیل:" تأخذني أمي لعیادة الوكالة باستمرار 
فیصرفوا لي العالج الالزم، أنا أعاني من فقر الدم، وال أعرف متى 

ا على الدوام".سأشعر بأني إنسا ً   نة طبیعیة وأن أبي لیس حزین

هذه لیست رؤیة قاتمة تتحدث عنها ربا التي ولدت فاقدة للبصر ولم 
تقدم لها ید العون لتجري العملیة الالزمة وتبصر النور، إنما هو 
جزء صغیر من الحقیقة المرة التي یحیاها أطفال فلسطین ویحلموا 

  أن تصیر حلوة، كقطعة بونبون.
  

ا؟ ً  أو لویات شبابیة.. فهل یبقى القادم معتم
 نحن نستطیع أن نغیر الواقع بما ینسجم مع أحالمنا وطموحاتنا
واحتیاجاتنا، هناك توافق نظري على أن الشباب بناة األمم، ویختلف 
ا، ما أرید قوله أنه من الخطأ أن ینتظر بناة األمم من  ً األمر عملی

مستقبل، ألن هذا لن یحدث یغیثهم ویقدم لهم الحلول والظروف وال
  ."على اإلطالق

كلمات قالها الناشط أحمد العیدیني في یوم الشباب العالمي الذي 
یصادف الثاني عشر من أغسطس من كل عام، وفق ما حددته 
األمم المتحدة بهدف إتاحة الفرحة من أجل التوعیة بحقوق الشباب 

  .والعمل على ضمان ظروف مالئمة لعیشهم حول العالم
حمد كشاب فلسطیني وهب نفسه وما أتیح له أن یستخدم على أ

ا أن  الشبكة العنكبوتیة للتوعیة بالحقوق على اختالف أشكالها، معتقدً
ا  ً الوعي هو بدایة التغییر نحو األفضل، "فأنت ال تملك أن تتخذ قرار
عن الجماهیر، بل تمتلك أن تدفعهم نحو الحقیقة بما یعني وصولهم 

  ."إلى قرار صائب
كما یعتقد أحمد أن توحید المجهود الشبابي من أجل إنهاء حالة 
االنقسام السیاسي یجب أن ترصد كإحدى أهم األولویات للجمیع في 
ا:" وحدة الشباب ستسقط االنقسام وبدون  المرحلة المقبلة، مضیفً
وحدتنا لن نحقق شیئا ذا قیمة فانقسام القاعدة الشبابیة وتشرذمها 

  ."ام وسیطرته على مشروعنا الوطني إلجهاضهسیزید تغول االنقس
وأشار العیدیني إلى الضرر البالغ الذي لحق بالواقع الشبابي على 
إثر االنقسام السیاسي الفلسطیني، بما في ذلك المشاركة السیاسیة، 

  نبعت من مواهبهم وفرص العمل، وحریة التنقل بین شطري الوطن
ل عویضة عن رغبته في سیاق متصل عبر اإلعالمي الریاضي وائ

ا حقیقیة لالرتقاء بالمواهب الشبابیة،  ً في أن تحمل األیام القادمة فرص
ا  ً على كافة الصعد، ومن ذلك إنشاء المالعب، ودعم األندیة مادی
ا، وبناء المكتبات العامة، وحث المؤسسات األهلیة على تبني  ً وفنی

طالق البرامج التلفزیونیة واإل ٕ ذاعیة ذات برامج تنمویة تطویریة، وا
  .العالقة

وذكر وائل بالفنان الفلسطیني محمد عساف الذي استطاع أن یحصد 
إعجاب الجماهیر العربیة، ویحیي القضیة الفلسطینیة في أذهان 

ا أنه لوال االهتمام بموهبته ما استطاع أن یصل إلى ما  ً العالم، معتبر
  .وصل إلیه

بعض األحیان، وائل انتقد نظرة المجتمع المحبطة للموهوبین في 
وآثر أن یهمس في آذانهم:" بعض االختراعات واإلنجازات التي 
حققها العلماء والمثقفون والمخترعون نبعت من مواهبهم ولم تنبع من 

لصالح القضایا  رواتب وظائفهم، هذا ال یلغي هذا، فلنكن مبدعین
  االجتماعیة

ى قیمة أستاذ علم االجتماع السیاسي الدكتور حسام أبو ستة أكد عل
ا أن التنمیة االجتماعیة  وأهمیة ما قاله العیدیني وعویضة، موضحً

  .هي لب كل األولویات الشبابیة ومحركها األساسي
ا أكثر فاعلیة في هذا المجال، وأن یحید  ً ورأي أن یلعب اإلعالم دور
النفخ المبالغ فیه في السیاسة لصالح القضایا االجتماعیة التي بدت 

تیجة طبیعیة للضغوطات الممارسة على تطفو إلى السطح كن
 .المجتمع

وقال أبو ستة:" میراث المرأة، التحرش الجنسي، التسول، ضعف 
العالقات االجتماعیة، تقالید الزواج المنهكة.. هي بعض القضایا 
وغیرها الكثیر مما یجب أن نبحث فیه مع الناس من جدید فالشباب 

ن اس ٕ ا، وا ا فقط بل إناث أیضً ً تراحوا بالتساوي في حیاتهم لیسوا ذكور
االجتماعیة التفتوا للثقافة والعلم والفن والریاضة، ونالوا ما یطمحون 
إلیه من حقوق، واألجمل من ذلك قاموا بواجباتهم على أكمل وجه 

نت". ُ   ولو ساءت ظروف الحیاة ولو حس

  

   !كبار السن.. في كل كلمة طیبة عودة إلى الحیاة السعیدة
سریرها هادئة مستكینة، تبتسم متناسیًة ما قد  تجلس "عائشة" على

مضى، حتى یحار العقل في فهم ما آلت إلیه ذاكرتها الثمانینیة 
الملیئة بالصور، وآخرها صورة لها تغادر بیت زوجها الذي وافته 

المنیة بعد أن 
قضى معها أكثر 
ا ً  .من خمسین عام

تقول عائشة:" 
إحنا من البطاني، 
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مي، وكنا طالعین نزف العروس، شافني كان في عنا عرس البن ع
عبد اللطیف، ومع إنه كان متجوز عجبته وخطبني، وعشان أهلي 

  ."جمال ٣یوافقوا أعطاهم عشر دنومة و
وعاشت عائشة مع عبد اللطیف هذه السنوات، هاجرت معه، ربت 
معه، عانت من الفقر في المخیم معه، حتى كبر أوالدهما الثالثة 

ة للعمل هناك، فتمكنوا من اإلنفاق على وسافروا إلى السعودی
األبوین، إلى أن توفي اثنان منهما، وكبر اآلخر وتولى أوالده 

  .اإلنفاق علیه فلم یعد بمقدوره إرسال النقود
عبد اللطیف الذي أحسن معاملة عائشة حسبما تتذكر، توفي قبل 
سنتین، ومنذ ذلك الیوم إلي ما قبل ثالثة شهور وهي تعیش وحیدة 

بیتها، حتى لقد باتت تشعر بالخوف، والوحشة، والوحدة، فقررت في 
  .أن تنتقل إلى بیت المسنین لیتكفلوا برعایتها

عبلة" هي األخرى اتخذت ذات القرار حین لم یعد بمقدورها أن "
تصیر عبئا على زوجها الذي تركت كل شيء في الضفة الغربیة 

یرزقها منه بالذریة وراءها من أجل أن تتزوجه، لكن اهللا لم یشأ أن 
الصالحة، فأقنعته أن یتزوج بغیرها، ففعل، وأنجب من زوجته الثانیة 

  .بنات اعتبرتهم عبلة مثل بناتها تماما
حین كبرت عبلة وكبر زوجها، لم تعد زوجته الثانیة قادرة على 
خدمة االثنین معا، فقررت هي أن تقنعهما بالمغادرة، وبعد صعوبة 

لم تغادر إلى الضفة الغربیة التي جثم االحتالل شدیدة اقتنعا، لكنها 
على أنفاسها، باحثة ولو عن رائحة أهلها وأقاربها، لقد اختارت أن 

  .تكون ونیسة لعائشة في ذات الغرفة
عبلة تقول:" الغربة مش بس إنك تترك وطنك، ممكن تعیش بین 

  ."أهلك وناسك وتضل حاسس إنك غریب ووحید
ا تعودوا على مناداته بأبي العال مع ویتفق الحاج "حسین" أو كم

ا، وتوالت علیه االبتالءات حتى أصیب  عبلة، فهو الذي ولد كفیفً
بالشلل النصفي في طفولته، فلم یستطع أن یتزوج وأن ینجب أطفاًال 
یشدوا أزره في كبره، فعاش عند أخیه األصغر، حتى كبر هو 

  .نه عبءاآلخر، فآن األوان أن یغادر حسین الذي بات یشعر بأ
الحاج حسین من موالید قریة الجورة عاش فیها ثالث سنوات، 
وهاجر مع والدیه فعاش في مخیم الشاطئ سنوات طوال، وها هو 
الیوم یلجأ من جدید لدار المسنین، حیث لم ینساه أخوه الذي یحرص 

  .على زیارته كلما سنحت فرصة
المسنین ورغم المعاملة الحسنة التي یلقاها الحاج حسین في دار 

حیث یقطن إال أنه یظن أنه لو ظل مع باقي النزالء في قراهم، 
الستطاعت األلفة والمحبة بین الناس أن تسد بما یكفي لضمان حیاة 

  .سعیدة وكریمة

ذكریات مقتضبة من أعمار ملیئة بالتفاصیل، اقتطعتها ألسنة متعبة 
تظر شاخت من فرط اآلالم التي عاشتها، وها هي الیوم تنتظر.. تن

كل كلمة أو نظرة أو لمسة حب تعني بالضرورة عودة إلى الحیاة من 
  جدید.

  

  !!أم خالد تعود للمدرسة من جدید

لم تكن تتوقع أن یبتسم لها القدر فجأة، وأن تفتح أبواب مدرسة في 
وجهها من جدید، بعد أن انتزعتها العقلیات الذكوریة من الصف 

طول المسافة بین بیتها على الثالث في مدرستها االبتدائیة بحجة 
  .شاطئ بحر مدینة خانیونس والمدرسة

عاشت تجربة صعبة، فقد أجبرت على الزواج من أحد أقاربها في 
عمر الخامسة عشر، نسیت القراءة والكتابة واألقالم والدفاتر 
والمریول، وتولت مهام المنزل في بیت العائلة حتى انقسم ظهرها 

عبه خاصة بعد أن أنجبت أطفالها، الصغیر، الذي ما انفك عن ت
الذین لم تكن تعرف أن أحدهم سیعیدها بضعف تحصیله الدراسي 

  .إلى طریق حلمها في التعلیم
تقول أم خالد:" على ما یبدو أن وكالة الغوث أجرت دراسة وعرفت 
أن سبب ضعف التحصیل العلمي لألوالد هو عدم قدرتنا على 

مضیفة:" أرسلوا لي في مدرسة تعلیمهم ألننا أصال مش متعلمین"، 
ابني محمد، وأبلغوني أن هناك فرصة للمشاركة في برنامج لمحو 

  ."األمیة طول ثالثة شهور، ففرحت كثیرا وخفت أكثر
أم خالد خافت من رفض زوجها للفكرة، لكن المفاجأة الحقیقة لها 
كانت موافقته السریعة والسماح لها بالذهاب على أمل أن یفلح ابنها، 

  .لى أمل "یطلع دكتور" كیفما أردا له والدهوع
وتحدثت أم خالد عن شعورها الذي تراوح ما بین الفرح والخوف 
بطریقة مذهلة:" ال یمكن أن أصف شعوري وأنا ذاهبة لتلقي دروسي 
من جدید في العربي والحساب، ال أنكر أن رغبتي في تحسین 

حلمي  مستوى ابني الدراسي حركني وشجعني أكثر، لكن تحقیق
  ."الذي سرق منذ طفولتي كان أهم

وتواصل:" الوكالة محتاجة تبذل جهود أكثر وأكثر، إحنا أخدنا 
شهادة وتكرمنا، وناویة أكمل، لقد سمعت عن سیدات كثیرات عدن 
للتعلیم وحصلن على شهادات جامعیة في عمر الستین والخمسین، 

  ."تابوأنا حقي مش ناقص، حتى لو قالوا بعد ما شاب ودوه الك
وتوجه أم خالد رسالتها لألهالي قائلة:" العلم نور، ال تحرموا أوالدكم 
وبناتكم منه مهما كانت األسباب، وحتى لو فات القطار القطارات 
الجایة كثیرة ال تتركوها تعدي بدون ما تلحقوها، خطیتكوا في رقبتي 

."!!  
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  االتـــــقـــم

   خمس لقطات  من تاریخنا الفلسطیني
توفیق أبو شومر   

إلیكم خمس لقطات مضیئة من تاریخنا الفلسطیني، لعلها تسهم في 
إضاءة شمعة واحدة في وسط العماء الذي تعیشه قضیتنا الفلسطینیة 

  :العادلة

 األولى

ْ الجمعیة اإلسالمیة المسیحیة في یافا عام  مذكرة للحاكم  قدمت
-١٩٢٠العسكري البریطاني في عهد المندوب هربرت صموئیل 

 :جاء فیها١٩٢٥

فلسطین عربیة ، إن نسبة العرب في فلسطین هي ثالثون ضعف "  
عدد الیهود، وما یملكه الیهود هو واحد إلى خمسمائة من أمالك 

  .المسلمین والمسیحیین
یؤكد الفلسطینیون تمسكهم بحقوقهم حتى الموت، علما بأننا نحن  

رین ولكننا ال العرب مسالمون، وال یخطر ببالنا أن نطرد اآلخ
نستطیع الموافقة على أن یحرمنا  ضیوفنا الیهود من حقوقنا 
السیاسیة، نرفض رؤیة مالیین الیهود یتدفقون على فلسطین، فهذا 
سیكون سببا في اندالع لهیب ثورات متتابعة، تدمر البالد، وتلحق 

  .البؤس بالسكان
تها إننا في فلسطین ولدنا، ونأمل أن نموت، وأن ندفن في ترب 

   " المقدسة
  :وجاء في منشور للجمعیة اإلسالمیة المسیحیة في القدس

السماح بتحویل فلسطین وطنا قومیا للیهود، وال نسمح  نرفض"
بتهجیر أي یهودي، ونحتج على الحركة الصهیونیة، أما الیهود 
الذین یقطنون فلسطین، فینبغي اعتبارهم مواطنین یتمتعون بالحقوق 

  "تع بهاوالواجبات التي نتم

   الثانیة
ر اللورد بلفور صاحب الوعد المشؤوم زیارة فلسطین عام  ّ  ١٩٢٥قر

لالشتراك في افتتاح الجامعة العبریة، فُأعلن الفلسطینیون  االضراب 
فعوا الرایات السوداء، وقررت صحیفة فلسطین أن تصدر  ُ الشامل، ور

یا من باللغة اإلنجلیزیة، وألقى السید خلیل السكاكیني خطابا وطن
   .على منبر الحرم الشریف، وطلب من بلفور مغادرة البالد فورا

من المعروف أن خلیل السكاكیني فلسطیني عربي مسیحي، لم 
  "یعترض أحدٌ على ما فعل ألنه مناضل فلسطیني

  

  الثالثة

كتب المعتمد البریطاني في فلسطین ( تشانسلور ) تقریرا  إلى وزیر 
حول أحداث ثورة البراق  ١٩٣٠عام  المستعمرات (اللورد باسفیلد)

والتي كانت أسبابها إصرار المصلین الیهود على   ١٩٢٩عام 
وضع الستائر والكراسي في حائط المبكى، رغم التحذیرات التي 

   :وجهت لهم؛ كتب یقول
إن موجًة من المشاعر العربیة الوحدویة قد عمت فلسطین،  "

أن الحالة السیاسیة لن تعود واألقطار العربیة المجاورة، ومن المؤكد ب
  "١٩٢٩مرة أخرى إلى ما كانت علیه قبل أغسطس 

   الرابعة
منحت بریطانیا مقاوال یهودیا عقدا لبناء ثالث   ١٥/٤/١٩٣٦في 

ق  ّ مدارس في یافا، فقام المقاول بتشغیل العمال الیهود فقط، فطو
الفلسطینیون موقع إحدى المدارس، ومنعوا العمال الیهود من 

ل، وأدت انتفاضة العمال إلى قتل یهودي، وانتقم الیهود فورا، الوصو 
فقتلوا عاملین فلسطینیین، واشتعلت الثورة الفلسطینیة الكبرى، وكانت 

  .هذه الحادثة سببا من أسباب اندالع الثورة الكبرى
  ٢٠/٤/١٩٣٦وشكلت قیادة االنتفاضة الكبرى في نابلس في 

 ْ اللجان التالیة لقیادة االنتفاضة: وأعلنت االضراب العام، واستُحدثت
 لجنة رعایة المحتاجین، لجنة جمع التبرعات، لجان للخدمات العامة،

   .وشكلت بعدئذ اللجنة العربیة العلیا
مالحظة أخرى " لم یترك آباؤنا وزعماؤنا هذه االنتفاضة لألحزاب 

. ولم یكفنوا أجساد الحزبیة.ولم یسمحوا للرایات  السیاسیة،والجبهات 
الشهداء بالرایات والبیارق الحزبیة، ولم ینشغلوا أیاما بصیاغة 

كما أنهم لم یتركوا االنتفاضة تسیر في  البیانات اللفظیة الهزیلة،
   .العماء، بل خططوا لها تخطیطا دقیقا

   الخامسة
كانت النیة البریطانیة تتجه نحو تقسیم فلسطین، فطلبت اللجنة 

مؤتمر عربي لنصرة فلسطین، فلم  العربیة العلیا من بریطانیا عقد
توافق بریطانیا، مما دفع اللجنة إلى عقد المؤتمر في بلودان في 

   ٧/٩/١٩٣٧سوریا 
وحضر إلى المؤتمر أربعمائة وأحد عشر مندوبا من مصر والعراق 
وسوریا ولبنان وفلسطین،  وكان رئیس هذا المؤتمر، هو ناجي 

  .وأكد المؤتمر على  اقالسویدي، وهو رئیس سابق للوزراء في العر 
أن فلسطین جزءٌ من الوطن العربي، وأن للعرب الحق في الدفاع 
عنها، بل من واجبهم، واعتبر المؤتمر الدولة الیهودیة تهدیدا للعالم 
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یقاف  ٕ العربي، فهي قاعدة لالستعمار، وطالبوا بإلغاء وعد بلفور، وا
  .التهجیر الیهودي إلى فلسطین

ة من هذا [ التراكم النضالي الفلسطیني ] فهل سنتمكن من االستفاد
 !لتحسین آدائنا؟

  
  االقتصاد المقدسي  .. عزلة وقیود وعراقیل

  

  حنا عیسى 
كانت مدینة القدس قطب الرحى في منطقة بالد الشام، شكلت مركزًا 

من اقتصادیًا واجتماعیا ال مثیل له، حیث كانت مقصد الحجاج 
مسلمین ومسیحیین، وكل باحث عن التراث والحضارة والتاریخ، كان 
لیجد في القدس العربیة مالذ یروي ظمأه، ولكن نتیجة لالحتالل 

وسیاساته التعسفیة فیها، ومخططاته  ١٩٦٧االسرائیلي للمدینة عام 
المتتالیة لتهوید المدینة وطمس معالمها، اضافة لوضع العراقیل 

هیك عن ما تمارسه من سرقة وتزویر وهدم للوصول الیها، نا
واستیطان ... عوامل أدت جمیعها لتغییر مشهد القدس بشكل عام، 
فأضحى ال یحاكي مهبط االنبیاء والمرسلین، وباتت القدس فقیرة 
ضعیفة في كافة المجاالت، تعاني تدهور اقتصادي وسیاسي 

رب واجتماعي وأمني...فاالحتالل االسرائیلي دمر حضارتها وخ
  حیویتها.

منذ أن قامت اسرائیل باحتالل الضفة الغربیة بما فیها مدینة القدس 
، واجهت المدینة مشكالت عدیدة وتحدیات مصیریة، ١٩٦٧عام 

كان أولها الممارسات االسرائیلیة الممنهجة والمخططة تجاه المدینة 
المقدسة، فقامت اسرائیل بضم المدینة لكیانها وطبقت قوانینها علیها، 
وحلت مجلس أمانة القدس العربیة، وألغت القوانین األردنیة التي 

، وأغلقت المحاكم والبنوك العربیة آنذاككانت مطبقة في المدینة 
وفرضت منهاج التعلیم االسرائیلي، وطبقت قانون أمالك الغائبین 
والذي أدى لفقدان الكثیرین من حقهم في عقاراتهم وأمالكهم، هادفة 

مدینة وتقلیل عدد السكان الفلسطینیین الى أقل عدد من ذلك تهوید ال
ممكن من خالل االخالل بالتوازن الدیمغرافي لصالح الیهود، وقامت 
بالتوسع في هدم البیوت والورش والمصانع وسحب الهویات 
والتضییق األمني واقامة الحواجز العسكریة لفصل التجمعات 

  السكانیة الفلسطینیة بعضها عن بعض.
للسیاسات واإلجراءات اإلسرائیلیة ضد المدینة وسكانها، بدأ ونتیجة  

دور المدینة ومكانتها االقتصادیة یتراجع بشكل مستمر، فدخلت 
التجاریة  –الصناعیة  –القطاعات االقتصادیة المختلفة: السیاحیة 

والخدماتیة في أزمات متواصلة. حیث ساهم الحصار واإلغالق 
ن علیها منذ عشرات السنوات، بركود المتواصالن للمدینة والمفروضا

غالق  ٕ فالس العدید من المنشآت، وا ٕ تجاري واقتصادي للمدینة وا

مئات المحال  التجاریة، وهجرة الكثیر من المؤسسات والمنشآت 
االقتصادیة والتجاریة الى خارج حدود المدینة وتحدیدًا الى مدینتي 

  رام اهللا وبیت لحم والضواحي.
ت الى تدهور االوضاع االقتصادیة في القدس ومن العوامل التي أد

عزوف القطاع الخاص عن االستثمار في القدس عدا عن بعض 
المبادرات والجهود الفردیة المقدرة، حیث أجبر عدد كبیر من 
المستثمرین وأصحاب المصانع والفنادق والورش والمحالت التجاریة 

اكن والتي تشكل عصب االقتصاد في المدینة من البحث عن أم
آمنة، الستثماراتهم خارج القدس أو على أطرافها هربًا من سیاسات 
التضییق واالستهداف من خالل الممارسات الممنهجة والضرائب 
الباهظة التي فرضتها علیهم سلطات االحتالل . فقد تناغمت سیاسة 
إسرائیل االقتصادیة في القدس مع سیاستها في مجاالت القانون 

جدار حیث عملت ومنذ بدایة احتاللها للمدینة واالستیطان وبناء ال
على تفریغ المدینة من االقتصاد الفلسطیني، وفك ارتباطها اقتصادیًا 
مع الضفة الغربیة، وربطها باالقتصاد االسرائیلي بهدف إجبار 
الفلسطینیین على الرحیل الطوعي من المدینة وفق سیاسة "الجذب 

عیة والصناعیة من والى المعاكس"، بمنع إدخال المنتجات الزرا
القدس، واعتماد الشیكل االسرائیلي كعملة تداول في الضفة الغربیة 
وقطاع غزة بدًال من الدینار االردني، واغالق البنوك االردنیة وفرض 
الضرائب الباهظة على البضائع العربیة التي تحتاجها القدس، 

مع وحاصرت القطاع السیاحي ومنعت القطاع التجاري من العمل 
محیطه، ونتیجة لتلك السیاسة ضربت البنیة االجتماعیة والسیاسیة 
واالقتصادیة في المدینة، األمر الذي أدى إلى تراجع مكانتها 
االقتصادیة بشكل متواصل، وأدخلت مرافقها االقتصادیة في أزمات 
متواصلة، ونتیجة للحصار المفروض علیها منذ االنتفاضتین االولى 

لمدینة تعاني من ركود اقتصادي كبیر ما أدى والثانیة، أصبحت ا
إلى إفالس العدید من الشركات والمنشآت االقتصادیة، أما 
المؤسسات والشركات االقتصادیة التي بقیت في القدس فقد أغلقت 
سلطات االحتالل بعضها، وطلبت من البعض اآلخر تسجیل نفسها 

  كمؤسسات وشركات اسرائیلیة.
صري العازل الذي تبنیه إسرائیل في عمق ویعتبر جدار الفصل العن 

الضفة الغربیة وفي محیط مدینة القدس المحتلة من أهم العوامل 
التي تؤثر سلبًا على اقتصاد المدینة المقدسة، فالمتتبع لمراحل بناء 
هذا الجدار والذي یتم بخطوات مدروسة جیدًا من الجانب 

السیاسیة االسرائیلي، ال بد وأن یعي بشكلٍ واضح األهداف 
واالقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة لدى اسرائیل والتي تقود في النهایة 
إلى إخراج مدینة القدس من ارتباطها الطبیعي ببقیة األراضي 
الفلسطینیة في الضفة الغربیة، والذي یجعلها مفتوحة فقط نحو 

  الغرب، أي نحو "إسرائیل .
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متحدة "األونكتاد"، في وأكد مجلس التجارة والتنمیة التابع لألمم ال
تقریره السنوي الصادر في جنیف أن االقتصاد الفلسطیني بالقدس 
الشرقیة یواجه حالة من العزلة والقیود المتزایدة، وأنه لم یعد لدیه 
اآلن إال أقل من نصف حجم التأثیر االقتصادي الذي كان له فى 

الفقر  ، وذلك نتیجة البیئة االقتصادیة المثبطة ومعدالت١٩٩٣عام 
 التيالمرتفعة وتراجع قطاعي الصناعة والخدمات، فضًال عن القیود 

تحد من االستثمار. فاقتصاد القدس الشرقیة كان یشكل ما نسبته 
% من االقتصاد الفلسطیني قبل التوقیع على اتفاقیات أوسلو ١٥

، الفتًا إلى أن هذه النسبة تقلصت لتبلغ وفقًا للتقدیرات ١٩٩٣عام 
% فقط في السنوات األخیرة، وان الناتج المحلي ٧إلى حوالى 

 ٦٠٠حوالى  ٢٠١٠اإلجمالي للقدس الشرقیة، والذي بلغ فى عام 
ملیون دوالر قد زاد بشكل طفیف، إال أن حجمه النسبي قد انخفض، 
نظرًا لتراجع النمو في القدس الشرقیة عن مواكبة النمو في بقیة 

فقر األسر الفلسطینیة فى  األراضي الفلسطینیة المحتلة. وأن معدل
%، وفي المقابل بلغت ٧٧إلى  ٢٠٠٩% عام  ٦٨القدس ارتفع من 

  %.٢٥نسبة األسر في القدس الشرقیة والتي تصنف كأسر فقیرة 
ویعتبر الفقر من االسباب الرئیسیة لتردي االوضاع االقتصادیة في 

  المدینة المقدسة والذي یأتي لنتیجة من العوامل  وهي:
ة.جدار  أ.    الفصل والعزل عن الضفّة الغربیّ
  سوق عمالة معزول وهزیل. ب. 
ّ والتأهیل  ج.  إهمال جهاز التعلیم وعوائق أمام التحصیل العلمي

. ّ   المهني
  صعوبة انخراط النساء في سوق العمل. د. 
ین في غرب القدس. ه.    تشغیل الفلسطینیّ
  سحب اإلقامة الدائمة ومنح مكانة مؤقّتة. و. 

ي أصبح علیه االقتصاد الفلسطیني في القدس الشرقیة الوضع الذ
  من تدهور یدعو إلى:

  وضع خطة اقتصادیة شاملة للقدس الشرقیة.-
مطالبة المجتمع الدولي الزام اسرائیل بتحمل مسؤولیاتها تجاه -

  الشرقیة كونها مدینة محتلة. القدس
رصد استثمارات من قبل القطاعین العام والخاص الفلسطینیین، -
للتحدیات االجتماعیة  للتصديدعم من الجهات المانحة، وذلك و 

  واالقتصادیة الرئیسیة في القدس الشرقیة.
  تحسین الحمایة والتنمیة. -
  تحفیز التقدم وحمایة حقوق اإلنسان. -
دعم التالحم االقتصادي واالجتماعي والسیاسي للفلسطینیین -

یتمثل في المقدسیین، والعمل على دعم جوهر اقتصادهم الذي 
  المدینة القدیمة.

  

  ) ١٩٤) و (١٨١قراءة قانونیة في شرعیة القرارین االممیین (
  ناهـض زقـوت 

إن حق العودة هو حق مقدس غیر قابل للتصرف أو التنازل، فهو 
حق راسخ في وجدان كل الجئ فلسطیني، تشرد في كل أنحاء 

أمل العودة،  األرض ومازال متمسكا بهذا الحق، ومازال یحیا على
ومن أجل هذا الحق انطلقت الثورة الفلسطینیة، وأنشأت منظمة 
التحریر، والمجلس الوطني، وكتب المیثاق الوطني الفلسطیني. یقول 
أ. عبد اهللا الحوراني في كتابه (الالجئون قضیة وموقف): "شكل 
الترابط بین قضیتي األرض والالجئین أساس البرنامج الوطني 

ر الفلسطینیة، ولمجمل أطراف حركة التحریر الوطني لمنظمة التحری
الفلسطیني، وكان النضال لتحریر األرض، یعني في الوقت نفسه 
. وهو ما جعل  النضال لعودة الالجئین، والعكس صحیح أیضًا
مخیمات اللجوء في الخارج بؤرة التحریر وحاضنتها ووقودها، مثلما 

، ق ادت انتفاضة الخالص كانت مخیمات اللجوء في الداخل، الحقًا
  من االحتالل، وصاحبة الرصید األكبر في المعاناة والتضحیات". 

، لم تكن حربا بین جیشین، بل ١٩٤٨إن النكبة الفلسطینیة عام 
حرب بین عصابات مسلحة شبه منظمة وشعب آمن مستقر في 
أرضه، أعزل من السالح، إال ما ندر. ارتكبت هذه العصابات أبشع 

ابح ضد الشعب الفلسطیني في محاولة لطرده وتهجیره الجرائم والمذ
من وطنه، لتخلوا األرض من السكان، من أجل استقدام سكان 
آخرین لیحلوا مكانهم، وتم تهجیر نحو ملیون فلسطیني خارج وداخل 

  وطنهم، ومن ثم تدمیر قراهم وبیوتهم لطمس معالم المكان.
دس ـ طمس تاریخ یكشف "میرون بنفنیستي" في كتابه (المشهد المق

)، عن حجم دمار المشهد ١٩٤٨األرض المقدسة منذ عام 
الفلسطیني الذي عاشه في طفولته، ویقصد دمار القرى العربیة عام 

على أیدي إسرائیل، هذا المشهد الذي تجول فیه بكل حریة وألفة  ٤٨
مع والده الجغرافي الذي كان یتجول في القرى العربیة، محاوال رسم 

ة للمكان، هذا الدمار خلقه انتصار إسرائیل. لهذا یقف خریطة عبری
متسائال عن الدروس التي استخلصها من دمار المشهد، یقول: "أال 
نتحمل نحن مسؤولیة خاصة، على األقل، ألننا كنا نحن 
المنتصرین؟، ماذا فعلنا للعدو المهزوم المقهور؟، هل حولنا النضال 

، حیث أرسلنا شعبا إلى من أجل البقاء إلى عملیة تطهیر عرقي
المنفى ألننا نرید أن نسلب أرضه". تلك هي النكبة الحقیقیة للشعب 

  الفلسطیني.
  

  النكبة والمجتمع الدولي:
بعد أن أیقنت حكومة االنتداب البریطانیة أن الیهود أصبح بإمكانهم 
إقامة الكیان الیهودي على أرض فلسطین، ومع تفاقم األوضاع 

بین العرب والیهود من جانب، والیهود والقوات السیاسیة والعسكریة 
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البریطانیة من جانب أخر، لم تستطع حكومة االنتداب السیطرة على 
األوضاع واالضطرابات القائمة، وخصوصا أن العصابات 
الصهیونیة المسلحة أخذت في مطالبة بریطانیا بالرحیل عن 

  انیة. فلسطین، وارتكبت أعمال إرهابیة وقتل ضد المصالح البریط
قامت الحكومة البریطانیة بعرض مسألة الصراع الدائر بین العرب 
والیهود في فلسطین على األمم المتحدة، في محاولة منها للتخلص 
من مسؤولیة ما یمكن أن تؤول إلیه األوضاع الحقا، وتحمل 
المجتمع الدولي المسؤولیة. لهذا طالبت بریطانیا في شباط/ فبرایر 

یة العامة إلى عقد دورة استثنائیة فورا إلعداد بدعوة الجمع ١٩٤٧
دراسة تمهیدیة عن القضیة الفلسطینیة لیجري نقاشها في الدورة 

  العادیة التالیة للجمعیة العامة.
نیسان/ ابریل  ٢٨وعقدت هذه الدورة في مقر األمم المتحدة یوم 

، وهي الدورة االستثنائیة األولى لألمم المتحدة منذ تأسیسها، ١٩٤٧
وقد حاولت خمس دول عربیة (مصر، العراق، لبنان، سوریة، 
والسعودیة)، إدراج بند في جدول األعمال ینص على "إنهاء 
عالن استقاللها" لكنها فشلت. وتمخض  ٕ االنتداب على فلسطین وا

) بتألیف لجنة األمم المتحدة ١٠٦االجتماع عن إصدار القرار رقم (
) دولة من الدول ١١مثل (الخاصة بفلسطین (انسكوب) وهي لجنة ت

األعضاء (كندا، تشیكوسلوفاكیا، غواتیماال، هولندا، بیرو، 
أوروغواي، والسوید، الهند، إیران، ویوغسالفیا، استرالیا) للبحث في 
جمیع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطین، وتقدیم توصیات بالحلول 

  . ١٩٤٧إلى الدورة العادیة التالیة في أیلول/ سبتمبر 
اللجنة فلسطین ولبنان وسوریة وشرق األردن، كما زارت أماكن  زارت

النازحین الیهود الناجین من الهولوكوست (المذابح النازیة) في أوربا. 
تعاونت المنظمات الیهودیة مع لجنة "انسكوب" في مداوالتها، في 
حین قررت القیادة الفلسطینیة الممثلة بالهیئة العربیة العلیا عدم 

لتعاون معها، وبررت ذلك بأن األمم المتحدة رفضت المشاركة وا
معالجة موضوع االستقالل، وفشلت في فصل مسألة الیهود في أوربا 
عن القضیة الفلسطینیة، وقالت الهیئة بأن الحقوق الطبیعیة للعرب 
الفلسطینیین واضحة في حد ذاتها لذلك یجدر االعتراف بها، ویجب 

  ق.أن ال تبقى موضوعا للبحث والتحقی
وبعد أن أنجزت لجنة انسكوب مهامها رفعت تقریرها إلى األمم 
المتحدة، وتبنت األمم المتحدة فكرة األغلبیة، الداعیة إلى تقسیم 
فلسطین إلى دولة عربیة وأخرى یهودیة، وجعل القدس كیانا خاصا 
تحت سلطة إداریة من األمم المتحدة، وربط الكیانات الثالث بوحدة 

ذلك بان فكرة التقسیم هي األكثر انسجاما وتوافقا اقتصادیة. وبررت 
) في ١٨١بین الطرفین، وبناء علیه صدر قرار الجمعیة العامة رقم (

، الذي أوصى بخطة تقسیم ١٩٤٧تشرین الثاني/ نوفمبر  ٢٩
فلسطین إلى دولتین مع اتحاد اقتصادي، ووضع القدس تحت 

فلسطین التابعة  وصایة األمم المتحدة، كما أنشأت ضمن القرار لجنة
لألمم المتحدة لتنفیذ توصیاتها، وطلبت من مجلس األمن اتخاذ 

  التدابیر الضروریة لتنفیذ خطة التقسیم.  
رفضت الدول العربیة والفلسطینیون قرار التقسیم. ورأت الهیئة 
العربیة العلیا، "أن قضیة عرب فلسطین تستند إلى مبادئ العدل 

ن یعیش بصفاء في البلد الذي الدولي، فهي قضیة شعب یرید أ
یمتلكه ... وال یستطیع عرب فلسطین أن یفهموا لماذا یطعن في 
حقهم في العیش في حریة وسلم، وفي تنمیة بلدهم وفقا لعاداتهم، 
ولماذا یخضع هذا الحق باستمرار للتحقیق ... وفیما یتعلق بطریقة 

اب وشكل استقالل فلسطین، تلك مسألة ینبغي أن یبت فیها أصح
فلسطین الشرعیین، وعندما یتقرر أن من حق فلسطین أن تحظى 
باالستقالل، فال تعود لألمم المتحدة أیة صالحیة قانونیة تخول لها 
أن تقرر أو تفرض التنظیم الدستوري لفلسطین، نظرا الن مثل هذا 

  التصرف سیكون بمثابة تدخل في أمر داخلي یتعلق بأمة مستقلة".
دیة قرار التقسیم بالرغم من عدم رضاها عن وقبلت الوكالة الیهو 

بعض مواده، مثل التحدید المقترح للهجرة الیهودیة من أوربا، والحدود 
  المرسومة للدولة الیهودیة المقترحة.

وقد أدى تبني القرار إلى اندالع أعمال عنف واضطرابات في 
مختلف أنحاء فلسطین، ونشطت المنظمات الصهیونیة في أعمال 

ضد السكان العرب لدفعهم إلى الرحیل ولكسب المزید من اإلرهاب 
مایو/ أیار  ١٥األراضي قبل رحیل القوات البریطانیة المعلن في 

١٩٤٨ .  
وبعد انسحاب أخر جندي بریطاني من فلسطین، أعلنت إسرائیل قیام 

، ١٩٤٨مایو/ أیار  ١٥دولتها، واندلعت الحرب بشكل موسع لیلة 
لى أرض المعركة، وتمركزها عند حدود مع دخول الجیوش العربیة إ

قرار التقسیم. واستمرت الحرب نحو عام، انتهت بتوقیع اتفاقیات 
الهدنة بین الدول العربیة المحاربة (مصر، األردن، سوریا، لبنان) 

سرائیل في عام  ٕ . وتم تشرید نحو ملیون فلسطیني إلى ١٩٤٩وا
  المنافي والشتات.

  
  ):١٨١التقسیم (الحق الفلسطیني وقانونیة قرار 

) بتاریخ ١٨١أصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارها رقم (
، والخاص بتقسیم فلسطین إلى دولتین: عربیة على ٢٩/١١/١٩٤٧

%)، والقدس الدولیة ٤٥%)، ویهودیة على مساحة (٥٤مساحة (
، وأعلنت الهدنة ١٩٤٨%). ولكن عندما توقف القتال نهائیا عام ١(

، كانت إسرائیل تسیطر على معظم أراض ١٩٤٩رسمیا عام 
فلسطین االنتدابیة، أي على مساحة أكبر بكثیر من تلك التي 

%) من مساحة ٧٨خصصتها خطة التقسیم للدولة الیهودیة، نحو (
والسؤال الذي  %).٢٢فلسطین الكلیة، وبذلك تبقى للدولة العربیة (
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ي تقسیم یطرح نفسه، هل تمتلك الجمعیة العامة الحق القانوني ف
صدار القرار ( ٕ   ) بناء على میثاق األمم المتحدة؟.  ١٨١الدول، وا

إن الجمعیة العامة وحسب میثاق األمم المتحدة لیس من 
اختصاصها خلق دولة جدیدة على أرض شعب آخر. إن مواد 

) قد حددت اختصاص الجمعیة العامة ١٤، ١٢، ١١، ١٠المیثاق (
نت تلك التوصیات في إصدار توصیات غیر ملزمة، سواء كا

باإلجماع أو باألغلبیة، فإنها ال تتمتع بقوة اإللزام. لهذا یؤكد خبراء 
القانون الدولي أن المسائل الهامة یجب أن تعرض على مجلس 
األمن لكي یتخذ فیها األمر المناسب. بناء علیه یعتبر قرار الجمعیة 

قل، وفقا ) تدخال في الشؤون الداخلیة لبلد غیر مست١٨١العامة رقم (
للفقرة السابعة من المادة الثانیة من میثاق األمم المتحدة، التي ال 
تجیز لألمم المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون من صمیم 
السلطات الداخلیة لدولة ما، وأن هذا اإلجراء ال یملكه إال صاحب 
السیادة في اإلقلیم، وهو شعب اإلقلیم الذي له حق السیادة. فالقرار 

ف تطلعات شعب فلسطین في الحریة واالستقالل والسیادة على خال
أرضه بعد انتهاء االنتداب، لهذا قال مندوب فلسطین إلى األمم 
المتحدة "جمال الحسیني" ردا على قرار التقسیم: "أن حل قضیة 
فلسطین أمر بسیط یكمن في میثاق األمم المتحدة الذي بموجبه 

ولهم الحق في دولة حرة یشكل عرب فلسطین غالبیة السكان، 
مستقلة ... وأن األمم المتحدة لیست مخولة من الوجهة القانونیة أن 

  تقرر أو تفرض تنظیما دستوریا في فلسطین". 
إن قرار التقسیم الذي اقترحته الجمعیة العامة كحل للصراع ال یتفق 
مع المعاییر اإلنسانیة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك میثاق األمم 

حدة، لقد جاء قرار التقسیم لكي یؤكد على وعد بلفور وصك المت
االنتداب، بتحویل الكیان الیهودي المطروح إلى دولة یهودیة بإجماع 
دامته ألكثر  ٕ دولي. وقد كان من نتائج هذا القرار تعمیق الصراع وا

  من خمسة وستین عاما.
وانطالقا من هذه الرؤیة القانونیة، أدركت إسرائیل أن قرار الجمعیة 
العامة یشوبه الكثیر من النواقص القانونیة في االعتراف الدولي بها 
كدولة قائمة على أراضي الغیر، لهذا سعت لدى مجلس األمن 

  للحصول على االعتراف الدولي والعضویة في األمم المتحدة.
تشرین  ٢٩نضمام إلى األمم المتحدة في تقدمت إسرائیل بطلب اال

، وقد تعرضت لالنتقاد في مجلس األمن ١٩٤٨الثاني/ نوفمبر 
بسبب عدم امتثالها لقرارات األمم المتحدة، واحتاللها أراضي تتجاوز 

كانون  ١٧ما خصصه لها قرار التقسیم. لهذا رفض طلبها في 
  . ١٩٤٨األول/ دیسمبر 

بطلبها، كانت الجمعیة العامة قد وقبل أسبوع من تقدم إسرائیل 
). وقد كررت إسرائیل طلبها في مؤتمر لوزان ١٩٤أجازت القرار (

بسویسرا، الذي دعت إلیه لجنة التوفیق الدولیة لبحث قضیة 

سرائیل. طلبت إسرائیل من  ٕ الالجئین، وشاركت فیه الدول العربیة وا
، أي ١٩٤٩مایو/ أیار  ١١الجمعیة العامة األمم المتحدة في یوم 

قبل یوم واحد من توقیع بروتوكول لوزان، قبول عضویتها في 
) ٦٩المنظمة الدولیة، بناء على توصیة قرار مجلس األمن رقم (

، فطلبت الجمعیة العامة من إسرائیل تأكیدات بشأن ١٩٤٩لسنة 
من القرار ١١تنفیذ قرار القدس وتدویلها، وعودة الالجئین (الفقرة 

ادوت. وبادرت إسرائیل إلى إصدار مثل هذا )، وتعقب قتلة برن١٩٤
التأكید، حیث أعلن الممثل اإلسرائیلي في بیان ألقاه في اللجنة 
السیاسیة بان إسرائیل سوف تراعي مبادئ میثاق األمم المتحدة 
وتعمل على تنفیذ قراراتها، ووقعت على بروتوكول لوزان، الذي كان 

، ١٩٤٩في مایو/ أیار  نتیجة اتفاق الطرفین بواسطة لجنة التوفیق
وقد ساعد ذلك كله على قبول الجمعیة العامة إلسرائیل عضوا في 

، ١٩٤٩) لسنة ٢٧٣منظمة األمم المتحدة، وأصدرت قرارها رقم (
) ١٨١الذي أكد في دیباجته على تعهدات إسرائیل بتنفیذ القرارین (

)، وهما القراران اللذان شكال صلب قضیة فلسطین في األمم ١٩٤و(
  لمتحدة.ا

وحملت اإلشارات الواردة في فقرات الدیباجة، فأولهما هو الذي خلق 
دولة إسرائیل، والدولة الفلسطینیة العربیة التي لم تقم بعد. وثانیهما 
هو الذي صان حق العودة لالجئین الفلسطینیین. ومدلوالت ذلك هو 
اعتراف إسرائیل باستمرار وجود الدولة العربیة الفلسطینیة، وحق 
الالجئین في العودة إلى دیارهم. إال أن إسرائیل، كدأبها، لم تحترم 
توقیعها، فما إن قبلت الجمعیة العامة عضویتها في منظمة األمم 
المتحدة، حتى بادرت إلى التنكر اللتزاماتها في بروتوكول لوزان، 

  ورفضت تنفیذ مواده. 
قیادة وبعد أربعة وستین عاما من صدور قرار التقسیم، تقدمت ال

الفلسطینیة إلى األمم المتحدة للمطالبة بتنفیذ الشق الثاني من قرار 
). ١٨١التقسیم واالعتراف بدولة فلسطین استنادا إلى نص القرار (

، تقدمت القیادة ٢٠١١ففي الثالث والعشرین من أیلول/ سبتمبر عام 
الفلسطینیة إلى األمم المتحدة بمشروع قرار لالعتراف بعضویة 

اإلسرائیلي الرافض لهذه  –إال أن الموقف األمریكي  فلسطین،
العضویة، أفشال مشروع القرار. ولكن الحق دائما أقوى من القوة 
مهما تعاظمت، وأمام تواصل إسرائیل في سیاستها االستیطانیة 
وتهوید القدس، ورفض العودة للمفاوضات، لم یبق لدى القیادة 

تمع الدولي واألمم المتحدة، الفلسطینیة من خیارات إال العودة للمج
لكي تضع بین أیدیهم الحقائق وتذكرهم بممارسات إسرائیل العدوانیة 
وأنها دولة ترفض السالم وتسعى إلى فرض وقائع على األرض 
تقوض حل الدولتین. وتؤكد حقها في تنفیذ الشق الثاني من قرار 

  التقسیم بإقامة الدولة العربیة. 
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، والذي ٢٠١٢رین الثاني/ نوفمبر في التاسع والعشرین من تش
یصادف الیوم الذي أقر فیه المجتمع الدولي تقسیم فلسطین إلى 
دولتین، ویصادف أیضا الیوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطیني، ویصادف أیضا تشكیل لجنة األمم المتحدة المعنیة 
بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر القابلة للتصرف، عرضت 

دة الفلسطینیة موقفها من عملیة السالم وسیاسة إسرائیل العدوانیة القیا
وتأثیرها على السلم العالمي، وتقدمت بطلب عضویة دولة فلسطین 

  في الجمعیة العامة كعضو مراقب. 
وقد قبلت الجمعیة العامة في األمم المتحدة بحث طلب العضویة، 

قة على منح ) بالمواف٦٧/١٩وبعد المداوالت أصدرت قرارها رقم (
فلسطین مركز دولة مراقبة غیر عضو في األمم المتحدة، دون 
المساس بحقوق منظمة التحریر الفلسطینیة المكتسبة وامتیازاتها 
ودورها في األمم المتحدة، بصفتها ممثل الشعب الفلسطیني، وفقا 
للقرارات والممارسة ذات الصلة. كذلك أعربت الجمعیة العامة في 

ملها في أن یستجیب مجلس األمن للطلب الذي نص القرار عن أ
من أجل  ٢٠١١أیلول/ سبتمبر  ٢٣قدمته دولة فلسطین في 

  الحصول على العضویة الكاملة في األمم المتحدة.
) دول ٩) دولة موافقتها على القرار، مقابل (١٣٨وقد أعلنت (
) دولة امتنعت عن التصویت. وهذا یعني في داللته ٤١عارضته، و(

ة والقانونیة أن موقف إسرائیل في األمم المتحدة ضعیف السیاسی
جدا، فلم یقف إلى جانبها غیر تسع دول، في حین وقف مع 

) دولة عضو في األمم المتحدة، ١٩٣) دولة من (١٣٨فلسطین (
أما بالنسبة للدول التي امتنعت عن التصویت هي دول في أغلبها 

قبل الوالیات  مؤیدة للحق الفلسطیني، لكنها واجهت ضغوطا من
سرائیل نتیجة مصالح اقتصادیة وعالقات تجاریة، فآثرت  ٕ المتحدة وا

  الوقوف على الحیاد.
  

  ):١٩٤حق العودة وقانونیة قرار عودة الالجئین (
عقب صدور قرار التقسیم نشطت المنظمات الصهیونیة في تهجیر 
الفلسطینیین من أراضیهم، بقوة السالح واإلرهاب، ونتیجة لألحداث 

، ١٩٤٨العملیات العسكریة الدامیة التي وقعت في فلسطین عام و 
) بتاریخ ١٨٦أصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارها رقم (

وسیط تابع لألمم المتحدة في «فوضت بموجبه إلى  ١٤/٥/١٩٤٨
  فلسطین تختاره لجنة من الجمعیة العامة سلطة القیام بالمهمة التالیة: 

میدة لدى السلطات المحلیة والطائفیة في ـ استعمال مساعیه الح
  فلسطین في سبیل: 

ـ تأمین القیام بالخدمات العامة الضروریة لسالمة سكان فلسطین 
  ورفاهیتهم. 

تأمین حمایة األماكن المقدسة، والمباني والمواقع الدینیة في ـ 
  فلسطین. 

  ـ إیجاد تسویة سلمیة للوضع المستقبل في فلسطین. 
مذكورة بتسمیة "الكونت فولك برنادوت" وسیطا لألمم قامت اللجنة ال

). وعملت اللجنة برئاسة برنادوت بعد ١٩٤٨المتحدة (خریف 
وصولها إلى فلسطین على دراسة األوضاع السیاسیة واالجتماعیة 
فیها، وأصدرت تقریرها وقدمته لألمم المتحدة، إال أنه وقبل أن تدرس 

ظمات الصهیونیة المسلحة الجمعیة العامة التقریر اغتالت المن
على حاجز في  ١٧/٩/١٩٤٨الوسیط الدولي ومساعده الفرنسي یوم 

  مدینة القدس بینما كان یقوم بواجبه في فلسطین المحتلة.
أرسل  ١٩٤٨أیلول  ١٦وكان اغتیاله بعد أن عرف الیهود أنه یوم 

من باریس اقتراحًا یدعو فیه األمین العام لألمم المتحدة إلى العمل 
سرع ما یمكن من أجل إعادة الالجئین الفلسطینیین إلى دیارهم بأ

التي طردوا منها من دون أي قید أو شرط تالفیًا لكارثة إنسانیة 
كانت مالمحها تلوح في األفق مع انعدام المساعدات اإلنسانیة ومع 

  اقتراب فصل الخریف. 
تضمن تقریر برنادوت بین ما تضمنه أن عرب فلسطین لم یغادروا 

یارهم ویهجروا ممتلكاتهم طوعا أو اختیارا بل نتیجة ألعمال العنف د
واإلرهاب التي قامت بها المنظمات الصهیونیة المسلحة ضد العرب 
اآلمنین. وانتهى في تقریره إلى أن قضیة فلسطین ال یمكن حلها إال 
إذا أتیح لالجئین العودة إلى دیارهم وممتلكاتهم. وقد استندت 

) بتاریخ ١٩٤إلى هذا التقریر فأصدرت قرارها رقم (الجمعیة العامة 
لجنة األمم «تضمن تشكیل لجنة ثالثیة تدعى  ١١/١٢/١٩٤٨

وأوكلت الجمعیة إلى اللجنة عدة ». المتحدة للتوفیق بشأن فلسطین
  مهام أهمها: 

ـ القیام بالمهام التي أوكلت إلى وسیط األمم المتحدة لفلسطین 
 ١٤/٥/١٩٤٨) الصادر في ١٨٦بموجب قرار الجمعیة رقم (

  والمشار إلیه من قبل. 
ـ تقدیم اقتراحات إلى الجمعیة العامة في دورتها الرابعة (أي في 

  ) بشأن إقامة نظام دولي دائم لمنطقة القدس. ١٩٤٩خریف 
عادة تأهیلهم  ٕ ـ تسهیل إعادة الالجئین وتوطینهم من جدید، وا

عن ممتلكات االقتصادي واالجتماعي، وكذلك دفع التعویضات 
  الذین یقررون عدم العودة إلى دیارهم وعن كل مفقود وضرر. 

  :١٩٤لجنة التوفیق وقانونیة القرار 
)، ١٩٤) من القرار (١١وقد تشكلت لجنة التوفیق بناء على الفقرة (

وتكونت من ثالث دول هي فرنسا وتركیا والوالیات المتحدة، وباشرت 
جئین، بأن دعت الحكومات اللجنة جهودها إلیجاد حل لقضیة الال

سرائیل إلى مؤتمر عقد في بیروت یوم  ٕ  ٢١/٣/١٩٤٩العربیة وا
لبحث قضیة فلسطین ومشكلة الالجئین، وفیه عرضت الوفود العربیة 
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آراءها ومواقفها. ثم قامت اللجنة بزیارة تل أبیب وتباحثت مع 
الحكومة اإلسرائیلیة في طرائق تنفیذ قرار الجمعیة العامة، فردت 

لحكومة اإلسرائیلیة بأن حل مشكلة الالجئین مرتبط بالتسویة ا
النهائیة لقضیة فلسطین، وأصرت على رفض تنفیذ القرار ما لم 

  یسبق عقد صلح نهائي مع العرب. 
ولم تیأس لجنة التوفیق، إذ سعت مرة أخرى لجمع األطراف، فدعت 

ین اللجنة الحكومات العربیة وحكومة (إسرائیل) إلى إرسال مندوب
عنها إلى لوزان في سویسرا إلجراء محادثات بشأن قضیة فلسطین. 

تعقد اجتماعات مع كل من الفریقین على  ٢٦/٤/١٩٤٩وبدأت یوم 
حدة. وكانت (إسرائیل) قد طلبت في الوقت ذاته من األمم المتحدة 
قبول عضویتها في المنطقة الدولیة، فطلبت الجمعیة العامة للمنظمة 

دات بشأن تنفیذ قرار التقسیم وقرار عودة الالجئین من (إسرائیل) تأكی
). فبادرت (إسرائیل) إلى إصدار هذا ١٩٤من القرار  ١١(الفقرة 

الذي كان نتیجة اتفاق » بروتوكول لوزان«التأكید ووقعت على 
. تضمن بروتوكول ١٢/٥/١٩٤٩الفریقین بواسطة لجنة التوفیق في 

  لوزان عدة مواد أهمها: 
ة الملحقة بقرار الجمعیة العامة الصادر في ـ اتخاذ الخریط

(قرار التقسیم) أساسا للمحادثات بشأن مستقبل  ٢٩/١١/١٩٤٧
  فلسطین، مع بعض تعدیالت إقلیمیة تقتضیها اعتبارات فنیة. 

  ـ ارتداد (إسرائیل) إلى ما وراء حدود التقسیم. 
  ـ تدویل القدس. 

الكهم وحق ـ عودة الالجئین وحقهم في التصرف بأموالهم وأم
  التعویض للذین ال یرغبون في العودة. 

وبعد أن رفضت إسرائیل عودة الالجئین، وعجزت لجنة التوفیق عن 
إقناعها باإلیفاء بما التزمت به أمام المنظمة الدولیة، أعلنت فشل 
نهاء أعماله. وكان ذلك إیذانا بتجمید عمل اللجنة  ٕ مؤتمر لوزان وا

ة لم تحلها بل طالبتها بمواصلة بعد ذلك. إال أن األمم المتحد
جهودها في خدمة قضیة الالجئین والسعي الدائم إلیجاد حل لهذه 

  القضیة.
أخذت اللجنة تدرس بعض المشكالت الفرعیة كأموال الالجئین 
والتعویض وغیرها. فأعد القسم القانوني في األمم المتحدة تقریرا في 

 ١٩٤أبعاد القرار ، بهدف مساعدة لجنة التوفیق لمعرفة ١٩٥١عام 
) منه، وكیفیة تطبیقها. لقد حاول التقریر التركیز ١١وخاصة الفقرة (

على مدى شرعیة الالجئین والمحافظة على حقوقهم، استنادا إلى 
حوادث سابقة وقعت قبل الحرب العالمیة الثانیة أو بعدها، وذلك 

من قبل  ١٩٤٥و ١٩٤٤بقراءة التشریعات القانونیة ما بین عامي 
ل الحلفاء، بهدف تعویض ضحایا الحرب، وكان التعویض یشمل: دو 

خسائر األرواح، قطع الصلة باألقارب، األضرار الصحیة، وأمور 
أخرى كثیرة. كما أشار التقریر إلى التشریعات التي تم تعویض 

. ١٩٤٤الالجئین الیهود نتیجة الحرب العالمیة الثانیة في أوربا عام 
باكستان من تنفیذ حق العودة وكذلك ما حدث بین الهند و 

والتعویض. وكانت النتیجة التي توصل إلیها التقریر أنه في جمیع 
رجاع الالجئین الذین تمسكوا برغبتهم في  ٕ الحاالت تم التعویض، وا

  العودة إلى بالدهم.
عملت لجنة التوفیق على إحصاء أموال وممتلكات الالجئین، 

یویورك وآخر في القدس، مكتبا لها في ن ١٩٥٢وأقامت اللجنة عام 
وبدأت تسعى إلحصاء أمالك الالجئین وحصرهم. واستطاعت 
اإلفراج عن جزء كبیر من أموال الالجئین المجمدة في مصاریف 
فلسطین المحتلة. وحصلت من الحكومة البریطانیة، بوصفها حكومة 
االنتداب السابقة، على میكروفیلم بصور دفاتر السجل العقاري 

عتبرت هذه الوثیقة ضروریة لتوضیح مواقع األمالك الفلسطیني، وا
العربیة ومساحاتها وأسماء مالكیها وحصة كل مالك فیها وغیر ذلك 
من المعلومات المفیدة. وبغیة تنفیذ هذه األعمال عینت اللجنة خبیرا 
باألراضي ومجموعة من الموظفین واالختصاصین أوكلت إلیهم 

ونه. وقد قطعت اللجنة في إنجاز برنامج حددت لهم مراحله ومضم
مجال تحدید األمالك العربیة شوطا واسعا حین ذكرت في تقریرها 

أن برنامج تحدید مواقع أمالك الالجئین  ٢١/٥/١٩٥٨المؤرخ في 
العرب كاد ینتهي. غیر أن اللجنة لم تستطع أن تنجز مهمتها بشكل 
 كامل في مجال تحدید أمالك العرب بسبب موقف (إسرائیل) السلبي

  منها. 
  
) من قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم ١١ص الفقرة (ن
)١٩٤:(  

"تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، لالجئین 
الراغبین في العودة إلى دیارهم والعیش بسالم مع جیرانهم، ووجوب 
دفع تعویضات عن ممتلكات الذین یقررون عدم العودة إلى دیارهم 

أو مصاب بضرر، عندما یكون من الواجب، وفقًا وعن كل مفقود 
لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف، أن یعوض عن ذلك الفقدان أو 

  الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. 
وتصدر تعلیماتها إلى لجنة التوفیق تسهیل إعادة الالجئین، 

ع وتوطینهم من جدید، وتأهیلهم االقتصادي واالجتماعي، وكذلك دف
التعویضات، وبالمحافظة على االتصال الوثیق بمدیر إغاثة األمم 
المتحدة لالجئین الفلسطینیین، ومن خالله بالهیئات والوكاالت 

  المتخصصة المناسبة في منظمة األمم المتحدة".
  

  ) في القانون الدولي:١٩٤القرار رقم (
رغم ما یشوب القرار من غموض والتباس في صیاغة عباراته، إال 

نه یبقى قرارا دولیا یحمل الصفة القانونیة، ویمثل قرارا من قرارات أ
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الشرعیة الدولیة بما تمثله األمم المتحدة التي أصدرته على المستوى 
  الدولي والقانوني.

یعد القرار على المستوى القانوني ملزما، من حیث أن هذا الحق 
ن، وفي كفلته المواثیق والعهود الدولیة المرتبطة بحقوق اإلنسا

مقدمتها المیثاق العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقیة جنیف الرابعة، 
والمعاهدة الدولیة للحقوق االقتصادیة االجتماعیة والثقافیة، والمعاهدة 
الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة، وهذه المواثیق نصت على حق 
، كل إنسان في العیش في بالده أو تركها، أو العودة إلیها متى شاء

والقانون الدولي الذي تمثله األمم المتحدة أقر حق العودة وتقریر 
المصیر بل الحق في الكفاح المسلح لتنفیذ حق العودة. ویعتبر 

) من أهم القرارات الدولیة التي تنص على حق العودة ١٩٤القرار (
لالجئین الفلسطینیین، باإلضافة إلى قرارات أخرى أصدرتها األمم 

  ا الحق.المتحدة تؤكد هذ
وبالنسبة إلسرائیل فهي ملزمة بتنفیذه، الن وجودها ارتبط باعترافها 
بهذا القرار، إال أنها تنكرت ولم تنفذه بعد أن اعترف بها المجتمع 
الدولي ككیان سیاسي قائم. وبالنسبة للمجتمع الدولي هو ملزم بدلیل 
تواصل المجتمع الدولي على تأكید هذا القرار كل عام أكثر من 

، وهذه شهادة قاطبة باإلجماع الدولي ٢٠١٢) مرة حتى عام ١٥٠(
على االلتزام بهذا القرار. وقد أشارت األمم المتحدة في القرار رقم 

على أن العودة حق من الحقوق غیر  ١٩٧٣) الصادر عام ٣٢٣٦(
  القابلة للتصرف.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قصــــــــــــة
  لها من اسمها نصیب.. 

   !تعلم الموسیقى نور األمل.. كفیفة تعزف وتغني و 
ا، بكامل قواها، وصحتها وسالمتها، أدخلت  ً ولدت قبل أربعین عام
الفرح والسرور على قلوب أهلها، وبعد مضي سبعة أشهر، أصیبت 
برمد في عینیها، أثر على إبصارها، فلم یبق بینها وبین النور إال 

  اسمها.
نور األمل بارود، 

نیة الموسیقیة األربعی
الفاقدة لنعمة البصر، 
كما عرفت في قطاع 
غزة منذ سنوات، 

ولدت في مدینة رفح جنوب قطاع غزة، وعاشت هناك، حتى تسنى 
لها السفر إلى الضفة الغربیة لالنتساب لدار الطفل حیث اكتشف 
األجانب موهبتها، فأهدوها أول آلة موسیقیة في رأس السنة 

  س".ا"الكریسم
م فأعجب الجمیع بها، وشجعوها على عزفت نور آنذاك أمامه

االستمرار قدما، وتطویر موهبتها، لكن.. مرة أخرى یشاء لها القدر 
ما لم تتمنى؛ فقد رجعت إلى قطاع غزة حیث ال مكان تنتسب إلیه 

  ویهتم بموهبتها.
نور األمل أنهت دراستها الثانویة بامتیاز رغم معاناتها البصریة، ولم 

بسبب الوضع المالي الصعب ألسرتها، ما تكمل دراستها الجامعیة 
لم یحل بینها وبین التعلم من تجارب حیاتها، حتى أتیحت الفرصة 
للحصول على شهادة دبلوم "تریكو" على مختلف أنواعه یدوي وآلي، 
وصارت تصمم وتخیط الجاكیتات والبناطیل للكبار والصغار، 

  للرجال والنساء بكل أنواع الصوف.
ع غزة تتلمذت على ید الفنان إیاد القصبغلي، بعد عودة نور لقطا

فعلمها العزف على العود من األساس ومن السلم الموسیقي، ورغم 
تقانها، لكنها  ٕ مهارتها وسرعة تعلمها إال أنه نصحها بتجریب الطبلة وا
، والحب األول كما تقول له في القلب  ا أوًال ً كانت أحبت العود حب

  مكانة كبیرة.
ت تعزف أي نوتة أو مقطوعة موسیقیة جدیدة كانت نور وما زال

بإتقان لمجرد سماعها بسبب قدرتها الكبیرة على الحفظ واالستیعاب، 
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كما كانت تحدد النوتة عن طریق آلة "ماوث أورجان" وهي عبارة 
  عن آلة هرمونیكا تعزف علیها بالفم.

ولم تستمر نور بالتعلم من القصبغلي بسبب سفر جدید إلى الضفة 
ة، ووجود وعودات بتوفیر فرصة عمل لها هناك، رأت فیها الغربی

سبیًال إلثبات ذاتها وخوض تحدي جدید في الحیاة، إال أنها لم توفق 
  من جدید.

عادت نور من جدید للموسیقى وهذه المرة عبر بوابة مدرب 
الموسیقى سمیر البیك الذي ُأعجب بصوتها وطریقة عزفها من أول 

ا وشجعها على العودة من جدید للعزف مرة، ونصحها بتطویر نفسه
  والغناء.

ومع انطالقة انتفاضة األقصى الثانیة، اتجهت نور للتألیف، فألفت 
الكثیر من األغاني الوطنیة، لحن لها األستاذ البیك ثالثا منها هي 
"یال نغني یال نحب" و "احنا الشعب اللي ما بیركع" و "یال نشبك إید 

في المخیمات الفلسطینیة، لكن التلفزیون بإید"، غناهم البیك بنفسه 
  واإلذاعة لم تهتم بها، ولم تسلط الضوء علیها.

بعد عامین من بدایة االنتفاضة اتجهت نور للتلحین، وكانت تعرض 
أعمالها وألحانها على القصبغلي والبیك، اللذان شجعاها حتى باتت 

كوردیون، تعزف على آالت موسیقیة كثیرة منها: األورج، والناي، واأل
  والدرامز، والطبلة، والماندوال.

وال یروق الغناء الشعبي لنور التي اعتادت على سماع الموشحات 
األندلسیة، حتى أنها تصفه بأنه فن هابط وال یرقى ألن یسمعه ذوو 
األذواق. ومن الطرب األصیل تعشق أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، 

المفضلة "نجوم اللیل"، وریاض السنباطي، وفرید األطرش وأغنیتها 
ومن الجیل الذي یلیه تمیل بشدة إلى عزیزة جالل، كما تداوم على 
  السماع لمارسیل خلیفة، وفرقة العاشقین، وفرقة العودة، وتفضل لهم:

  طیر یا رایح علـــى فلسطین یا
  سلم علـــى الكروم والبساتین
  وخبر العنبر مـــع الیاسمین
  وقلهم یا طیر إحنـــا راجعین
  یــا طیر میل علــى دیرتنا

  على أرضنا الخضرة اللي ربتنا
  علــى بیرنا وعلــى بیارتنا

  من خیرهم یـا طیر كنا عایشین

وتمیل نور لألغنیات الوطنیة أكثر منها للعاطفیة، لكنها ال تمانع 
  الكتابة وغناء أي لون، بسبب اختالف أذواق الناس.

میر البیك، ومحمد الغف، قدوتها أساتذتها أبو علي القصبغلي، وس
والفنانین ودیع الصافي وریاض السنباطي، ومحمد عبد الوهاب، ولم 
تنس شركائها في المحنة الفنان سید مكاوي، والموسیقار العالمي 

  عمار الشریعي .
شاركت بارود في مناسبات كثیرة على رأسها مناسبات ووقفات 

سرى المفرج تضامن مع األسرى الفلسطینیین منها حفل تكریم األ
عنهم من سجون االحتالل ضمن صفقة تبادل األسرى، الذي نظمته 

راث، وخصت األسرى المبعدین إلى تالجمعیة الفلسطینیة لحمایة ال
غزة بكلمات، حاولت من خاللها مشاركة األسرى معاناتهم تارة، 

  ورفع روحهم المعنویة تارة أخرى، فقالت لهم
  مــواال تقلقــوا ال تحزنــوا ال تتأل

  مـــادام اهللا معكم فكــل شيء یهون
  ستعودوا إلــى دیاركم واألهل واألحباب

  وتعانقوا أشجار الصنوبر وأشجار الزیتون
نور األمل لم تزر أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، ولم 
یأخذ أحد بیدها للدخول إلى معترك الحیاة المدنیة، على الرغم من 

نسان، تصف فیها الظلم الواقع على تألیفها أغاني عن حقوق اإل
  رفاقها من ذوي االحتیاجات الخاصة.

ولم تستلم نور ولم تجلس في البیت تاركًة الحیاة التي لم تعطها ما 
أرادت خلفها، فقد استأجرت بیتًا في مدینة غزة، وتطوعت للعمل في 
ا باألمل، وتعلمهم  ً مركز النور، فصارت تمد األطفال المعاقین بصری

ف على اآلالت الموسیقیة، والغناء، كما أنها ما زالت تحلم العز 
بالسفر للخارج لتشارك في حفالت یحضرها حشد كبیر من 

  الجماهیر، فتتحقق بذلك أحالمها في الشهرة.
  
  
  
  

  



 ٢٠١٣دد الثاني/ ـــــــالع              ـــــــــود    ــــــــــــلة سنعـــــــمج     ل        ـــــــــدى التواصــــــیة منتــــــجمع               
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  ةر ذاكـــــــ
  الیوم الدولي للقضاء على الفقر

ُحتفل سنویًا بالیوم الدولي للقضاء على ال ١٩٩٣منذ عام  فقر ی
تشرین األول/أكتوبر، حیث حددت الجمعیة العامة  ١٧في 

لألمم المتحدة بموجب قرارها 
أن یكون هذا الیوم  ٤٧/١٩٦

أحد األیام التي یحتفل بها  
بهدف تعزیز الوعي بشأن 

  الحاجة إلى مكافحة الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان. 
  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   

في قصر  ١٩٤٨لمتحدة في العاشر من دیسمبر تبنت األمم ا
شایو في باریس اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي  یتألف 

مادة ویخطط رأي  ٣٠من 
الجمعیة العامة بشأن حقوق 

  جمیع لاإلنسان المكفولة ل
یعتبر اإلعالن العالمي 

الدولیة الرئیسیة لحقوق  لحقوق اإلنسان من بین الوثائق
تبینها من قبل األمم المتحدة، ونالت تلك اإلنسان التي تم 

الوثیقة موقعًا هامًا في القانون الدولي، وذلك مع وثیقتي العهد 
، ١٩٦٦الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من سنة 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
یسمى . وتشكل الوثائق الثالثة معًا ما ١٩٦٦والثقافیة من سنة 

، بعد أن تم التصدیق ١٩٧٦"الئحة الحقوق الدولیة . وفي 
على الوثیقتین من قبل عدد كاف من األمم، أخذت الئحة 

  الحقوق الدولیة قوة القانون الدولي.
  ١٩٤القرار 

) ٨، ممتنع ١٥، ضد ٣٥، وبعد التصویت (مع ١١/١٢/١٩٤٨في 
الذي جاء و  ١٩٤أصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة القرار رقم 

منه بأن الجمعیة العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة،  ١١في الفقرة 
في أقرب وقت ممكن لالجئین الراغبین في العودة إلى دیارهم 
والعیش بسالم مع جیرانهم، ووجوب دفع تعویضات عن ممتلكات 
الذین یقررون عدم العودة إلى دیارهم وكذلك عن كل فقدان أو 

كات بحیث یعود الشيء إلى أصله وفقًا خسارة أو ضرر للممتل
ض عن ذلك الفقدان أو  ّ لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحیث یعو

  الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة".
  

  الیوم العالمي لذوي االحتیاجات الخاصة
یصادف الثالث من دیسمبر من كل عام الیوم العالمي لذوي 

اصة وهو یوم عالمي خصصته األمم المتحدة منذ االحتیاجات الخ
؛ بهدف زیادة الفهم  ١٩٩٢عام 

لقضایا اإلعاقة ودعم التصامیم 
الصدیقة للجمیع من أجل ضمان 
حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة. 

كما یدعو هذا الیوم إلى زیادة الوعي في إدخال أشخاص لدیهم 
  ة.إعاقات في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والثقافی

  الیوم العالمي لألمم المتحدة
یبرز یوم األمم المتحدة الذكرى السنویة لبدء إنفاذ میثاق األمم 

. وظهرت األمم ١٩٤٥المتحدة في عام 
المتحدة على الساحة الدولیة بعدما 

بما  —وقعت غالبیة الدول األعضاء 
في ذلك الدول الخمس الدائمة العضویة 

هذه الوثیقة  —في مجلس األمن 
  لتأسیسیة.ا

تشرین األول/أكتوبر بوصفه یوم األمم  ٢٤ولم یزل یحتفل بیوم 
، أوصت الجمعیة العامة ١٩٧١. وفي عام ١٩٤٨المتحدة منذ عام 

لألمم المتحدة أن تحتفل الدول األعضاء بهذا الیوم بوصفه یوم 
  عطلة عامة.

  

  الیوم العالمي للتطوع
دیسمبر  ٥ة تحدث في الیوم العالمي للتطوع احتفالیة عالمیة سنوی

من كل عام حددتها األمم المتحدة منذ 
. یحتفى بهذا الیوم في ١٩٨٥عام 

غالبیة بلدان العالم، ویعتبر الهدف 
المعلن من هذا النشاط هو شكر 
المتطوعین على مجهوداتهم، إضافًة إلى 

  زیادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.
  وعد بلفور

وعد بلفور وهو االسم الشائع الذي یطلق ذكرى  ١٩١٧نوفمبر  ٢ 
على الرسالة التي أرسلها اللورد جیمس 
آرثر بلفور إلى اللورد لیونیل وولتر دي 
روتشیلد یشیر فیها إلى تأیید الحكومة 
البریطانیة إلنشاء وطن قومي للیهود في 

  فلسطین.
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تأسیس وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 
  ونروا):(األ 

وبموجب قرار الجمعیة  ١٩٤٩في الثامن من دیسمبر/ كانون أول 
، تأسست وكالة األمم ٣٠٢العامة قم 

المتحدة لغوث وتشغیل الالجئین 
الفلسطینیین (األونروا) لتعمل كوكالة 

مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد والیتها كل ثالث سنوات لغایة 
الرئیسي في فیینا  إیجاد حل عادل للقضیة الفلسطینیة. ومقرها

  وعمان.
  

  یوم الشباب العالمي
) من كل عام، وفق ما ٨-١٢یصادف الثاني عشر من أغسطس (

حددته األمم المتحدة بهدف إتاحة 
الفرحة من أجل التوعیة بحقوق الشباب 
والعمل على ضمان ظروف مالئمة 

  لعیشهم حول العالم.
  

  الیوم العالمي للطفل
تشرین الثاني/ نوفمبر یوم الطفل العالمي وهو الیوم  ٢٠ثل تاریخ یم

الذي اعتمدت فیه الجمعیة العامة 
 ١٩٥٩إعالن حقوق الطفل، في عام 
 ١٩٨٩واتفاقیة حقوق الطفل في عام 

أوصت الجمعیة العامة في عام .
بأن تقیم جمیع البلدان یوما عالمیا للطفل یحتفل به بوصفه  ١٩٥٤

لتفاهم على النطاق العالمي بین األطفال وللعمل من یوما للتآخي وا
أجل تعزیز رفاه األطفال في العالم. واقترحت على الحكومات 

  االحتفال بذلك الیوم في التاریخ الذي تراه كل منها مناسبا.
  

  الیوم العالمي لمحو األمیة
الثامن من سبتمبر یوم اعتمدته منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم 

ثقافة الیونسكو إلى جانب دول ومنظمات منضمة إلى األمم وال
. على اعتبار ٢٠١٢المتحدة وحمل شعار محو األمیة والسالم عام 

أنه یسهم في بناء السالم، حیث أنه یجعل الناس قاب قوسین أو 
أدنى من اكتساب الحریات 
الشخصیة وفهم العالم على 
نحو أفضل، إضافة إلى منع 

  الصراعات أو حلها.
  
  
  

  االنتداب البریطاني 
مجلس عصبة األمم یعهد إلى الحكومة البریطانیة باالنتداب على 

/ من صك االنتداب نصت على ما یلي: "تتقلد ١٣فلسطین. المادة/
الدولة المنتدبة كل التبعیة المختصة باألماكن المقدسة والمباني 
 والمواقع الدینیة في فلسطین، وهذا یشمل المحافظة على الحقوق
الموجودة وضمان الوصول إلى األماكن المقدسة، والمواقع الدینیة، 
وحریة العبادة مع المحافظة على مقتضیات األمن العام واآلداب".

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١٣دد الثاني/ ـــــــالع              ـــــــــود    ــــــــــــلة سنعـــــــمج     ل        ـــــــــدى التواصــــــیة منتــــــجمع               

  
١٧  

  أخبـــــــار
 

  صدور العدد الثاني من مجلة "سنعود" االلكترونیة
أصدرت جمعیة منتدى التواصل بالنصیرات، العـدد الثـاني مـن مجلـة 

لكترونیـــــة، التـــــي ســـــنعود اال
تعنــى بحــق عــودة الالجئــین 
الفلســـــــــــــطینیین، وظـــــــــــــروف 
اللجــــــــــوء فــــــــــي المخیمــــــــــات 
الفلســـــــطینیة، فـــــــي الـــــــداخل 

  والشتات.
المدیر التنفیذي لجمعیة منتدى التواصل المهندس رامي صوان قال:" 
زاد اهتمامنــــا هــــذه المــــرة بالقصــــص اإلنســــانیة والتقــــاریر التــــي تلقــــي 

الالجــــئ الفلســــطیني ومــــن ذلــــك الضــــوء علــــى التفاصــــیل فــــي حیــــاة 
  األوضاع البیئیة والصحیة".

وبــین صــوان أن العمــل جــاري إلصــدار سلســلة مــن أعــداد "ســنعود"، 
ا:" بإمكان الجمیع االطالع على المجلة المنشورة علـى الموقـع  مضیفً
االلكترونـــــــــــــي لمشـــــــــــــروع حـــــــــــــق العـــــــــــــودة لالجئـــــــــــــین الفلســـــــــــــطینیین 

ة بتمویــــــل مــــــن الــــــذي تنفــــــذه الجمعیـــــ www.refugee.ps”ســـــنعود“
  المساعدات الشعبیة النرویجیة، وتأتي المجلة كإحدى نشاطاته".

  
  عودة "شاهد على النكبة"

أعلنــت جمعیــة منتــدى التواصــل عــن عــودة بــث برنــامج "شــاهد علــى 
النكبة" الذي یوثق ذكریات كبار 
الســــــن عــــــن القــــــرى الفلســــــطینیة 
المحتلــــــة ورحلــــــة النكبــــــة، علــــــى 

  فضائیة هنا القدس.
دیر التنفیــــذي لجمعیــــة وقــــال المــــ

منتدى التواصل المهندس رامي صوان:" یبث البرنامج اآلن السادسة 
مساء من كل خمیس كما یعاد السـاعة التاسـعة صـباحا یـوم السـبت، 

ا یوم الثالثاء".   والواحدة ظهرا یوم األحد، والعاشرة صباحً
ا الطلبة بمتابعته من أجـل  ودعا صوان إلى مشاهدة البرنامج، ناصحً

كیل بنیة ثقافیة تلیق بالالجئ الفلسطیني أمًال في ضمان حقه فـي تش
ا.   العودة إلى وطن یعرفه جیدً

یــذكر أن "شــاهد علــى النكبــة" جــزء مــن مشــروع حــق العــودة لالجئــین 
"سنعود" الذي تنفذه منتدى التواصل بتمویل مـن المسـاعدات الشـعبیة 

  النرویجیة.
  
  

  فائزاختتام دوري سنعود لكرة القدم وتتویج ال
فاز نادي جمعیة الصالح "كفر قاسم" على نادي خـدمات النصـیرات 
"عكــــا" فــــي دوري ســــنعود لكــــرة القـــــدم الــــذي أطلقتــــه جمعیــــة منتـــــدى 
التواصل مطلع شهر رمضـان، بالتعـاون مـع جمعیـة قـدامي الالعبـین 
وأندیـــــة المحافظـــــات الوســـــطى، وتمویــــــل مـــــن المســـــاعدات الشــــــعبیة 

دة النرویجیة ضمن مشروع حق العو 
  لالجئین الفلسطینیین "سنعود".

ّج الفــائز بكــأس  فــي ختــام المبــاراة تــو
البطولــــــــة، ومیدالیـــــــــة ذهبیــــــــة لكـــــــــل 
العــــب، فیمــــا نــــال العبــــو خـــــدمات 
النصیرات كأس آخر مع المیدالیات 
الفضیة وسط حشد جمـاهیري اعتـاد 
على حضور مباریـات الـدوري علـى 

  أرض نادي خدمات النصیرات.
ارة بــــــــدوره عبــــــــر رئــــــــیس مجلــــــــس إد

منتدى التواصل الدكتور صالح الشافعي عن سعادته الغامرة باختتـام 
"سنعود" بنجاح، وأكد على دور مثل هذه الفعالیات في إحیاء قضـایا 
اللجــوء الفلســطیني فـــي األذهــان، والتـــذكیر بحــق العـــودة الــذي كفلتـــه 
ا بمواصــــلة العمــــل مــــن أجــــل خدمــــة الالجــــئ  الشــــرائع الدولیــــة، واعــــدً

  الفلسطیني.
  
  نتدى التواصل توزع جداول الحصص على الطلبة الالجئینم

ا مع بدء العام الدراسي الجدیـد، وزعـت جمعیـة منتـدى التواصـل  ً تزامن
جدول للحصص على الطلبة في مدارس وكالة  ١٠٠٠٠بالنصیرات 

الغـوث فـي مخیمــات قطـاع غــزة، وبعـض المــدارس الحكومیـة التابعــة 
  لوزارة التربیة والتعلیم.

أبـــــــو الـــــــروس  وقالـــــــت هبـــــــة
منســـق مشــــروع حــــق العــــودة 
لالجئــــــــــــــــــین الفلســـــــــــــــــــطینیین 
"ســـــنعود" الـــــذي یرعـــــى هـــــذا 
النشـــــــــــــاط:" هكـــــــــــــذا نـــــــــــــذكر 

الصغار بما حفظه الكبار في عقولهم ووجدانهم كل هذه األعوام من 
  عمر النكبة".

ــــا مهمــــة لمحطــــات  وأضــــافت:" أضــــفنا علــــى هــــامش الجــــدول تواریخً
فظهـا الطلبـة كمـا یحفظـوا مفصلیة في مسیرة القضیة الفلسطینیة، لیح

    جداول حصصهم".
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یــذكر أن جمعیــة منتــدى التواصــل تنفــذ مشــروع "ســنعود" منــذ خمــس  
  .NPAسنوات بالشراكة مع المساعدات الشعبیة النرویجیة 

  
  منتدى التواصل تعلن نتائج مسابقة سنعود للبحث العلمي

أعلنـت جمعیــة منتــدى التواصــل فــي احتفالیــة نظمــت بقاعــة حیفــا فــي 
عة فلسطین عن نتائج مسابقة سنعود للبحث العلمي التي نظمت جام

مـــن أجـــل تشـــجیع البحـــث العلمـــي فـــي قضـــایا الالجئـــین الفلســـطینیین 
ضـــمن مشــــروع حـــق العــــودة 
لالجئین الذي تنفذه الجمعیـة 
بالشــــــراكة مـــــــع المســـــــاعدات 

  الشعبیة النرویجیة.
وقـــــــدم رئـــــــیس مجلـــــــس إدارة 
جمعیــــــــة منتـــــــــدى التواصـــــــــل 

افعي الــــدروع لمـــن حضــــر مــــن الفــــائزین، وهــــم: الـــدكتور صــــالح الشــــ
الــدكتور خالــد شــعبان واألســتاذة غــادة حجــازي فــازوا بالجــائزة األولــى 
عـن بحــث بعنــوان "دور الالجئـین فــي الحفــاظ علـى التــراث الشــعبي"، 
والدكتور أشرف المبیض فـاز بالجـائزة الثانیـة عـن بحـث بعنـوان "حـل 

إبــراهیم ســند مــن جمهوریــة  الدولــة الواحــدة وحــل الــدولتین"، والــدكتور
مصــــر العربیــــة فـــــاز بالجــــائزة الثالثـــــة عــــن بحـــــث بعنــــوان "مخیمـــــات 

  الالجئین في قطاع غزة والضفة الغربیة".
كما أعلن الشافعي عن أبرز النتائج التي توصلت لهـا دراسـة أجرتهـا 
جمعیة منتـدى التواصـل حـول "واقـع ومسـتقبل مخیمـات الجئـي قطـاع 

ــا إلــى العمــل والمتواصــل الــذي یبذلــه الطــاقم مــن  الــدؤوب غــزة"، الفتً
  أجل طباعتها ونشرها لما تحمله من معلومات غایة في األهمیة.

یــــذكر أن جمعیــــة منتــــدى التواصــــل أطلقــــت مســــابقة ســــنعود للبحــــث 
دوالر للجـــائزة  ١٥٠٠العلمــي فــي بدایـــة یونیــو الماضـــي، مخصصــة 

  ئزة الثالثة.دوالر للجا ٥٠٠دوالر للجائزة الثانیة، و ١٠٠٠األولى، و
  

فعالیـــات فـــي الضـــفة وغـــزة إلحیـــاء الیـــوم العـــالمي للتضـــامن مـــع 
  الفلسطینیین

عبـــــر مجموعـــــة مـــــن الفعالیـــــات والنشـــــاطات أحیـــــت جمعیـــــة منتـــــدى 
التواصــــــــــــل، الیــــــــــــوم العــــــــــــالمي 
للتضـــــــــــــــــامن مـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــعب 
الفلســــــــــطیني الــــــــــذي یصــــــــــادف 
التاســــع والعشــــرین مــــن نــــوفمبر 
ذكــــــــرى صــــــــدور قــــــــرار تقســــــــیم 

  .١٨١فلسطین رقم 

وقالــت منســقة مشــروع حــق العــودة لالجئــین هبــة أبــو الــروس:" نفــذنا 
بالتعــاون مــع إذاعــة رایــة أف أم مــن  ١٨١حلقــة إذاعیــة حــول القــرار 

ذاعــــة اإلیمــــان مــــن غــــزة، باإلضــــافة لورشــــة عمــــل  ٕ الضــــفة الغربیــــة وا
  بالتعاون مع معهد أبو لغد بجامعة بیر زیت".

العنكبوتیـة وخدمـة  :" عبـر مواقعنـا علـى الشـبكةوأضـافت أبـو الـروس
الرســائل القصــیرة وصــفحاتنا علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي عملنــا 
علـــى نشـــر المـــواد والتقـــاریر والصـــور حـــول ذات الموضـــوع مؤكـــدین 

) ال یتفــــق مــــع المعــــاییر ١٨١علــــى أن قــــرار تقســــیم فلســــطین رقــــم (
اإلنسانیة ومبادئ القانون الدولي ومیثاق األمم المتحدة، لقد جاء قرار 

تقســــیم لیؤكــــد علــــى وعــــد بلفــــور وصــــك االنتــــداب، بتحویــــل الكیــــان ال
  الیهودي المطروح إلى دولة یهودیة بإجماع دولي".

یــذكر أن جمعیــة منتــدى التواصــل تنفــذ مشــروع حــق العــودة لالجئــین 
الفلسطینیین منذ خمسة أعوام بتمویـل المسـاعدات الشـعبیة النرویجیـة 

NPA.  
  
  

  بفعالیات متنوعةمنتدى التواصل تحیي ذكرى بلفور 
أحیــت جمعیــة منتــدى التواصــل بفرعیهــا فــي القطــاع والضــفة، ذكــرى 
وعد بلفور المشئوم، عبر مجموعة من الفعالیات على رأسها إصـدار 
وحدة الدراسات واألبحاث بها لبحث بعنوان "وعد بلفور والطریق نحو 

  إقامة الكیان الصهیوني" للدكتور خالد شعبان.
هارهـا باستضـافة فـي البرنـامج الصـباحي عبـر كما استهلت الجمعیة ن

تلفزیـون فلسـطین، تحـدثت خاللهــا المنسـقة اإلعالمیـة لجمعیـة منتــدى 
التواصــل مشــیرة توفیــق عــن مشــروع حــق العــودة الــذي ینفــذه المنتــدى 

  منذ خمس سنوات ویعنى بقضایا الالجئین الفلسطینیین.
  

عة رایة أف جاء ذلك باإلضافة إلى حلقة إذاعیة بثت عصرا على إذا
أم مـــن الضـــفة الغربیـــة، وورشـــة عمـــل، وعـــرض لفـــیلم وثـــائقي وذلـــك 
بحســب مــا أفــاد بــه المــدیر التنفیــذي للمنتــدى المهنــدس رامــي صــوان 
الــــذي أشــــار إلــــى إحیــــاء الــــذكرى عبــــر مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي 

  للمشروع على اإلنترنت.
  

وكـان طـاقم عمـل مشـروع حــق العـودة وزع مجموعـة مـن المطبوعــات 
حـول وعـد بلفــور علـى طلبــة مـدارس األونـروا فــي المنطقـة الوســطى، 
بهدف تعریفهم بخطورة هذا الوعد الذي أعطى بموجبه مـن ال یملـك، 

  أرض فلسطین، لمن ال یستحقها.
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 جمعیة منتدى التواصل في سطور

مجعية منتدى التواصل ، مؤسسة تطوعية، غري حكومية ال تسعي للربح 
ملادي مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وحتمل شهادة تسـجيل ا

ً الحتيـــاج املخـــيم 1993، أنشـــئت عـــام  7536رقـــم  م نظـــرا
للخدمات التأهيلية وبرامج أخرى خاصة باملرأة والطفل وذلك من 
أجل إحداث تغيريات إجيابية يف حياة األطفـال احملـرومني مـن سـن 

ــة تر4-18( ــاد بيئ ــن خــالل إجي ــة ) ســنة م ــة لتلبي ــة ســليمة وهادف بوي
احتياجات اتمع احمللي، والتي تتمثل حبقوق الطفل، مما يعزز لديـه 
الشـعور باالنتمــاء واألمــان والثقــة بــالنفس، وتعزيــز القــدرة علــى اختــاذ 
القــرار الســليم املتكامــل مــن خــالل بــرامج عديــدة ومتنوعــة تســاعد 

م املتكامـل، األطفال على النمو اجلسـمي والنفسـي والفكـري السـلي
ــال وتنميــة روح  ــدى الشــباب واألطف ــاء الــوطني ل 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.
تعمــل علــى تفعيــل  دور  وهـي إحــدى املؤسســات التطوعيــة التـي   

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

  والثقـافية وبرامج املرأة والطفولة وفئات الشباب.
  
  

  رؤیة: ـــال
ئدة يف خدمـة اتمـع تتطلع مجعية منتدى التواصل ألن تكون مؤسسة را

الفلســطيني وخاصــة الشــباب والطفــل والفتيــان،، كمــا تســعى لتقــديم 
خدماتها يف كافة أماكن تواجدهم ويف كافة ااالت التنمويـة التـي جتعـل 
فئاتهـا املسـتهدفة يف مركـز اهتمــام اجلمعيـة وبراجمهـا، وذلـك ميكــن 

  التعبري عنه من خالل الرؤية التالية:

تواصل تتطلـع لتكـون مؤسسـة رائـدة يف تفعيـل دور      مجعية منتدى ال" 
ــار جمتمـــع        ــة يف إطـ ــاهتم احملليـ ــل يف جمتمعـ ــان والطفـ ــباب والفتيـ الشـ

  دميقراطي يتبين العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص".
  

  رسالة:ــــــال
مجعية منتدى التواصل هي مجعية فلسطينية مستقلة تسعى إىل تفعيـل 

جمتمعاتهم يف إطـار جمتمـع دميقراطـي دور الشباب والفتيان والطفل يف 
من خالل التوجهات اإلسرتاتيجية التـي تتبناهـا اجلمعيـة و تشـمل؛ 
املشــاركة اتمعيـــة والسياســية للشـــباب مــن كـــال اجلنســني، تنميـــة 
الفتيان، ومحاية حقوق الطفل، محاية حقوق األجيال، التدريب وبنـاء 

لتشــبيك القــدرات، ختفيــف حــدة الفقــر بــني أوســاط الشــباب وا
  واملناصرة مع األطراف ذوي العالقة"

  
 نـحن جمـعیة ....                               

   

  

 غیر حكومیة
 

 تركز على الطفل والمرأة والشباب نسعى لتنمیة المجتمع
 



 ٢٠١٣دد الثاني/ ـــــــالع              ـــــــــود    ــــــــــــلة سنعـــــــمج     ل        ـــــــــدى التواصــــــیة منتــــــجمع               

  
٢٠  

  
  أهــداف الجمعیة: 

  . تقديم الدعم املادي واملعنوي والنفسي لألسرة الفلسطينية .1
. نشر الوعي الثقايف واإلجتماعى لدى فئات الشباب وخلق نـوع 2

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

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

  املشكالت .
  هوض بواقعها الثقايف واالجتماعي . تفعيل دور املرآة يف اتمع والن5
مات متنوعة لألطفال لتنمية مواهبهم وقدراتهم حبيث .  تقديم خد6

تشــتمل علــى حضــانة ، ريــاض أطفــال إنشــاء مكتبــات للمطالعــة ، 
  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

  الفئة المستهدفة: 

تقوم مجعية منتدى التواصل بتقـديم خـدماتها لكافـة شـرائح وفئـات    
  اتمع احمللي من :

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

 ــة ــطة املختلف ــي األنش ــن خــالل تبن ــن اجلنســني م  الشــباب م

  عرب عن وجهة نظرهم .املوجهة إيل الشباب وت
  برامج الجمعیة:

املســـاهمة يف تعزيـــز الـــدور القيـــادي للشـــباب والفتيـــان يف  -١
  جمتمعاتهم احمللية.

 املسـاهمة يف محــــاية حــــقوق الالجــئني. -٢

  العمـل على تـعزيز قـدرات األفــراد واملـؤسسة. -٣

٤- . ً ً وإقليميا ودوليا  مناصرة قضايا الشباب والفتيان والطفل حمليا

 تـعزيز دور الشـباب يف الـتنمية االقتـصادية. -٥

 تنـــمية وتــــعزيز قـــدرات الطفل. -٦

 
 ٠٨٢٥٥٧٢٠٩أرض أبو سلیم/ تلفـون  ٢مخیم -النصیرات-قطاع غزة
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