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  ة العـــددـــــلمــــك
  

 محمد أبو شاویش/ بقلم
  
  

  المصالحة طریق التحریر أم التحریر طریق المصالحة

.. فلسطین طریق الوحدة أم الوحدة طریق فلسطین 

جدل قدیم حسمته الوقائع علي األرض حیث انتفض 

الشعب معلنا المبادرة واستعادة السیادة والقرار علي 

  "ماحك جلدك مثل ظافرك " قضیته فحقق قوال مأثورا

منذ ذلك الحین والقضیة الفلسطینیة بین مد وجذر 

یحدد مسارها الجاذبات السیاسیة العربیة والدولیة حیث 

الزالت المولود الجدید الذي یسعي الجمیع لفرض 

الوصایا علیه وتوظیفه بما یخدم توجهاته ومصالحه 

فكانت منظمة التحریر الممثل الشرعي للشعب 

یني الحصن المنیع والسیاج الحامي الذي التف الفلسط

حوله الشعب واستطاع وهو وقیادته أن یوجه القضیة 

الفلسطینیة التوجیه الصحیح ویخرج بها من عنق 

الزجاجة وبدأت مرحلة جدیدة علي األرض تمثلت في 

ظهور الحركات الوطنیة واإلسالمیة التي سعت 

دة العو _ جمیعها إلي نفس الهدف االستراتیجي 

التقت تارة في الوسائل والتكتیكات _  والتحریر

واختلفت أحیانا فیها ولكن وجود القادة العظام أمثال 

الیاسر والیاسین من القیادات التاریخیة الذي نشئوا مع 

القضیة ونشأت معهم كانوا دوما سدا منیعا وطوق 

ولكن كما یقول .. نجاه من الوقوع في المحظور 

.. جبین البد أن تراه العین المثل المكتوب علي ال

رحل القادة ووقعنا في المحظور وعدنا إلي الجدل 

  ..فلسطینیا ..  القدیم ولكن هذه المرة جدال فلسطینیا 

أم التحریر طریق .. المصالحة طریق التحریر 

  المصالحة

فهل ینتفض الشعب مرة أخري لیستعید الزمام 

سبق القادة والمبادرة ویضع القادة أمام مسؤولیاتهم أم ی

الشعب صحوا لیعیدوا للقضیة كرماتها وعزتها 

 وینصلح اتجاه البوصلة أم یستمر الجدل ؟؟؟؟؟
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  تقــــــاریــــر
الظروف في المخیم تصنع العنف وتزید من آالم : مسمح

  المرأة النفسیة
أعتقد أن هناك نسبة من النساء اللواتي یعشن في المخیمات یعانین "

عدیدة، وهذا ال یعني أن تلك المشاكل ال تظهر  من مشكالت نفسیة
في المناطق األخرى، لكن للمخیم خصوصیة تتمثل في العالقات 
المتداخلة بین األسر نتیجة القرب المكاني الشدید، والتأثر السریع 
لكل منها باآلخر، وسوء الوضع االقتصادي بالنظر لمتطلبات 

  ".الحیاة
قة مشروع تقویة األسرة الذي بهذه الكلمات أوجزت رشا مسمح منس

تنفذه جمعیة منتدى التواصل وصف الواقع النسوي النفسي في 
  .مخیمات قطاع غزة

وبینت مسمح أن العنف الجسدي والنفسي بكافة أشكالهما هما 
المسببان الرئیسیان آلالم المرأة النفسیة، بغض النظر عن الطرف 

  .كثیرة المعنف، والذي قد یكون المجتمع بأسره في حاالت
كما رأت أن بیئة العمل المعالِج یجب أن تتسع وأن تأخذ شكال ینظم 
لة بالشراكة ما بین  العالقة ما بین الجهات المختلفة المعنیة، ممثِ
مشروع تقویة األسرة ومكاتب االستشارات النفسیة التابعة لمركز 

والتي استطاعت أن تحقق " أونروا"الصحة النفسیة بوكالة الغوث 
  .جیدة جدا على صعید عدة أسر مستهدفةنتائج 

وتعتقد مسمح أن ضمان وضع اقتصادي جید ألي أسرة یحد من 
ا،  ً تعاظم المشكالت النفسیة عند األفراد عموما وعند المرأة خصوص
ألنها مطالبة باحتمال الواقع واحتمال الزوج واألبناء، موضحة أن 

دة مثال من الصعب رفع وعي أي فرد بحقوقه الوطنیة كحق العو 
  .دون ضمان مستوى معیشي وواقع نفسي مقبول

وأشارت مسمح إلى ورش العمل التوعویة، وجلسات الدعم النفسي 
الفردیة، التي نفذها طاقم مشروع تقویة األسرة بالتعاون مع األونروا 

  .ودورها في صنع مجموعة كبیرة من قصص النجاح
  

  :في غزة
  !واألونروا مقصرة مواطنینتتآمران على ال.. الكهرباء ومیاه الصرف

ما زالت قریة أم النصر 
الهیا شمال  ببلدة بیت

قطاع غزة، حاضرةً في 
الذاكرة، بحكایتها الشهیرة 

الصحي  مع میاه الصرف
التي فاضت وأغرقتها قبل 

وأصابت عشرین  سبع سنوات، فسرقت خمسة من أرواح أبنائها،

 الممتلكات التيآخرین بإصابات بلیغة، ناهیك عن عشرات المنازل و 

  .دمرت

ا مـن أزمـة الصـرف الصـحي ً  ولیسـت حكایـة أم النصـر هـذه إال جـزء
المتغلغلــة فــي قطــاع غــزة علــى مــر الســنوات الطــوال الســابقة، وحتــى 

 ٍ فـي حلـول ووعـود تـزف إلـى آذان النـاس، ذاتهـا التـي  اللحظـة، بعشـم
بیئیـة وشـیكة حـال اسـتمر توقـف محطـات  تسمع التحذیرات من كارثـة

التیــار الكهربــائي  عــن العمــل فــي ظــل تفــاقم أزمــة انقطــاع الصــرف
تسـري  ونقص الوقود، بل إن العیون لم تـزل تالحـظ سـیول مـن المیـاه

فــــي الشــــوارع كلمــــا أمطــــرت الســــماء، كــــان آخرهــــا مــــا أغــــرق مخــــیم 
مدینـة غــزة علـى مـرأى ومسـمع مــن الجمیـع الـذین لــم  الشـاطئ غـرب
ا ً   .یحركوا ساكن

 قدرة محطات المعالجة
العـام لمصــلحة میـاه بلــدیات السـاحل المهنــدس منـذر شــبالق  مـدیرال

أكثر مناطق العالم التي تتأثر فیهـا میـاه الخـزان  قطاع غزة من:" قال
ا بمیــاه الصــرف ً ا"الصــحي الجــوفي ســلب بالمائــة مــن  80:" ، مضــیفً

الســكان مخــدومون بشــبكات صــرف، لكــن المشــكلة األكبــر تكمــن فــي 
أنشــئت فتــرة االحـــتالل   اه التـــيقــدرة محطـــات معالجــة المیــ ضــعف

ألف متر مكعـب  60والتي ال تستوعب أكثر من  اإلسرائیلي للقطاع،
ألــف متــر مكعــب، وعلیــه  140فــي حــین إنتــاج الســكان یصــل إلــى 

  ."تضخ المیاه المعالجة أو شبه المعالجة إلى البحر

شــبالق عــن مجهــودات كثیــرة تبــذل وعمــل دؤوب حثیــث مــع  وكشــف
ا إلى وجود عدة  تغیرات فيالممولین إلحداث  ً المستقبل القریب، مشیر

  یجري العمل علیها، مشاریع بناء محطات معالجة مركزیة

شـمال قطـاع  في مقـدمتها مشـروع معالجـة میـاه الصـرف الصـحي فـي
 العمـل علیـه مـؤخرا علـى أن یكـون بـدیال غزة، الـذي تـم االنتهـاء مـن

ا فــي  عـن محطـة الصــرف الصـحي فـي بیــت ال هیـا والتـي كانــت ً سـبب
  .النصر، وتلویث الخزان الجوفي مأساة قریة أم

السكان خدمة تامة حتى  ویتوقع أن تتمكن هذه المحطة من خدمة
ا إلى جنب مع مشروع إعادة ترشیح2035العام  ً وتخزین میاه  ، جنب

الذي بدأ العمل  -الستخدامها في ري خمسین ألف دونم-الصرف 
ا علیه ً   .مؤخر

 تلوث میاه البحر
غزة المركزي للصرف  ذات السیاق تحدث شبالق عن مشروع في

 الذي جمد العمل علیه لسنوات -ملیون یورو 70قیمته -الصحي 
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ا أن الحكومة األلمانیة  ً طویلة بسبب الحصار وتراجع الممولین، مبین
، على أن تُنشأ محطة 2014وستطرح مناقصاته بدایة العام  ستموله،

خدم محافظة غزة، والمحافظة البریج، وت المعالجة شرق مخیم
بها في الحد من تلوث میاه  الوسطى، وبالتالي تلعب الدور المنوط

  .البحر، ورفع منسوب المیاه الجوفیة

مشــاریع "المشـروع الثالـث بـین هـذه المشـاریع التـي عـدها شـبالق  أمـا
مشــــروع إنشــــاء محطــــة المعالجــــة فــــي محافظــــة  فهــــو" اســــتراتیجیة

وتمولـه الحكومـة الیابانیـة والبنـك  دوالر، ملیـون 56خـانیونس، بقیمـة 
علیــه مصــلحة المیــاه  اإلســالمي للتنمیــة، وقــد وقعــت اتفاقیــة العمــل

  .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  القطاع یمر بأزمة
الوقت الذي اعتبر فیه شبالق تعطیل العمل على المشاریع التي  وفي

انقطاع  المیاه والصرف الصحي في القطاع، في ظل تخدم قطاع
الحاد، إراقة للجهود، أرجع نائب مدیر  التیار الكهربائي ونقص الوقود

المحلي في حكومة غزة المهندس  قسم المیاه والبیئة بوزارة الحكم
صعوبة تشغیل  طارق أمن غرق بعض األحیاء بمیاه الصرف إلى

  .محطات الضخ في المناطق المنخفضة

دة ثمان ساعات على تعمل هذه المحطات لم إن لم:" وأوضح أمن
الناقلة حتى تصل إلى نقاط  األقل، تتراكم المیاه في الخطوط

  ":مواصال ،"االنفجار وهي المناهل المنتشرة في الشوارع

لجأنا من قبل لتشغیل المولدات، لكن نقص الوقود أفقدنا القدرة على 
  ."".ذلك، إن القطاع یمر بأزمة كبیرة نتیجة اإلغالق المفروض

 تراتنسبة الن
ـا، إلـى البحـر  50نوه إلى ضخ  أمن ً بالمائـة مـن المیـاه العادمـة، یومی

ا بأن البقیة ال تعالج بشكل كامل نتیجة عدم القدرة  دون معالجة، ً علم
 380000التي تحتاج شهریا  -مكونات المحطات على تشغیل جمیع

  .بكل معنى الكلمة" بیئیة كارثة"ما یعني  -لتر من الوقود

تزید نسـبة النتـرات  ظمة الصحة العالمیة ال یجب أنحسب من:" وقال
غــزة  ملجــم فــي اللتــر، لكــن النســب فــي 50فــي المیــاه الجوفیــة عــن 

جـــرام فـــي  200-150تخطـــت كـــل الخطـــوط الحمـــراء إذ وصـــلت لــــ 
  ."على صحة المواطنین بالذات األطفال منهم اللتر، وهذا یؤثر

لعادمة، منها محطة تضخ المیاه ا 42 وحسب أمن، یوجد في القطاع
دمرهــا االحــتالل فــور  محطــة ضــخ مخــیم النصــیرات المركزیــة التــي

میــاه  ، والتــي شــرعت بلدیـة النصــیرات ومصــلحة2014إنشـائها عــام 
  .ألف دوالر 543بلدیات الساحل بإعادة بنائها بتكلفة قدرها 

  استخدام الحفر االمتصاصیة
طق أخرى الحال في مخیم جبالیا أفضل مما هو علیه في منا ویبدو

األمور في  مدیر بلدیة جبالیا یؤكد على استتاب ها هو یوسف النزلة

 التي حدوث بعض األعطال الطارئة نفوذ بلدیته، مع عدم خلوها من
  .مصلحة المواطنین تتعامل الطواقم معها بشكل فوري لضمان

لحــوالي  وتقــدم بلدیــة جبالیــا خدمــة تصــریف میــاه الصــرف الصــحي
مع المیـاه فـي المحطـات الرئیسـیة وعـددها نسمة، حیث تج 220000

باإلضـافة إلـى مضـخات فرعیـة للتصـریف فـي المنـاطق  محطـات، 8
مضـخة، مهمتهـا جمیعـا الضـخ إلـى  12المنخفضـة جغرافیـًا وعـددها 

  .أحواض التجمیع الشمالیة

النزلة حدوث طفح في بعض مضخات الصرف الصحي ر ولم ینك
باء، ما اضطر الطواقم كهر  الفرعیة التي ال یوجد بها مولدات

بحسب النزلة  الستخدام آلیات الكسح والشفط التي یعد العمل بها
 ".غایة في اإلرهاق"

للمحطات الرئیسیة في جبالیا  یذكر أن معدل االستهالك الیومي
   .من الوقود لتر 1000یصل إلى 

التمویل أكبر العوائق التي تحول دون البدء  النزلة اعتبر ضعف
ا لما یترتب على ببناء شبكات ج جراء أعمال الصیانة، منوهً ٕ دیدة وا

من تشویه للمنظر العام، وانتشار الروائح الكریهة، " المجاري"فیضان 
  .وتجمع البرك العشوائیة، وانتشار البعوض

ویضـــطر المواطنـــون فـــي بعـــض المنـــاطق غیـــر المخدومـــة بشـــبكات 
اصیة الصرف الصحي في نفوذ بلدیة جبالیا الستخدام الحفر االمتص
  ".ما یؤثر سلبًا على المیاه الجوفیة ویزید من نسبة النترات فیها

  األونروا مقصرة
وقــــال النزلــــة فــــي معــــرض اتهامــــه وكالــــة غــــوث وتشــــغیل الالجئــــین 

یوجد في نفوذ بلدیة جبالیا مخیم واحد لالجئین :" بالتقصیر" األونروا"
ي ویعتبـر مــن أكبـر مخیمــات الالجئــین فـي الــوطن والشـتات ویوجــد فــ

وسط المخیم محطة أبو راشد لتصریف میـاه الصـرف الصـحي ومیـاه 
األمطار، ویقتصر دور الوكالة في هذا الجانب على توفیر جزء مـن 
الوقود الالزم لتشغیل المحطة أثناء موسم الشتاء فقط، وهو دور أقل 
من المطلوب خاصة أن المحطة تخدم بشكل رئیسي مواطني المخیم 

  ".من الالجئین
لنزلــة بضـــرورة تــوفیر الوقـــود الــالزم لقطــاع غـــزة، مــن أجـــل وطالــب ا

الحیلولـــة دون وقـــوع الكـــوارث البیئیـــة واإلنســـانیة، مـــع رفـــع الحصـــار 
جــــراء أعمــــال  ٕ وتــــوفیر المــــواد الالزمــــة إلطــــالق المشــــاریع الجدیــــدة وا

  .الصیانة والتطویر
بـــین هـــذا وذلـــك لـــم یـــزل المـــواطن فـــي غـــزة غیـــر قـــادر علـــى تخیـــل 

وقد توصلت إلى حل ألزمة الصـرف الصـحي، وال  الجهات المسئولة
أزمــــة الكهربــــاء، التــــي أحالــــت حیاتــــه إلــــى جحــــیم، حتــــى غــــرق فــــي 

  !.دون أن ینطق بكلمة تذمر واحدة على أعین األشهاد" المجاري"
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أین الحلقة .. مسلسالت قتل المرأة حدیث الشارع ولكن
  !األخیرة ؟

ـ ً مـن أعمـارهن،  ا باهظـةمسلسل دموي بامتیاز، تدفع النساء فیـه أثمان
، وال . لمجتمـــع قبلـــي ذكـــوري حتـــى النخـــاع مسلســـل ال تعـــرف لـــه أوًال

ا تعالـت األصـوات مطالبـة بإیقافـه، بـال .. تعرف لحلقته األخیـرة موعـدً
ا في الفراغ، متى تطلـع شـمس الحـق علـى  جدوى، حتى غدت صراخً

ا لجثــــث لــــیس إال؟.. أبطالــــه ، مــــن !والقتــــیالت تغــــدو وتصــــبح أعــــدادً
  !؟"الشرف"ودعوى القتل فیه .. فهیوق

رئــیس تحریــر مجلــة زهــرة القــدس بــرام اهللا اإلعالمیــة المهتمــة بقضــایا 
قتل المرأة على خلفیة ما یسمى بشرف العائلة امتیاز المغربي، تضع 

تلعب العادات والتقالید الموروثة دورا أساسیا :" الید على الجراح قائلة
مصــطلح الشــرف والعفــة مــن فــي تعزیــز وتكــریس هــذه الظــاهرة، ألن 

ــــا،  ً مكونـــات العقلیــــة الذكوریــــة التــــي تمیـــز المجتمعــــات العربیــــة عموم
ـــا، إذ تمـــنح الصـــالحیة التامـــة للرجـــل  ً والمجتمـــع الفلســـطیني خصوص
ن  ٕ بالحفــــاظ علــــى هــــذه القیمــــة بالطریقــــة التــــي یراهــــا مناســــبة حتــــى وا
وصـلت إلــى حـد ارتكابــه جریمــة، وحتـى لــو لــم یكـن هنــاك أي عالقــة 

الشـــرف وحقیقـــة الـــدافع الـــذي وقــف خلـــف قتلـــه للمـــرأة فإنـــه یجـــد  بــین
ا یحسن حمایته ً ً اجتماعی   ".غطاء

مع هذا االزدیاد في أعداد النساء المغدورات، لـم :" وتضیف المغربي
حجـــة واهیـــة یتســـتر القتلـــة خلفهـــا، إن " الشـــرف"یعـــد یخفـــى علینـــا أن 

.. راواتبالمئـــة مـــن القتـــیالت عـــذ 90التشــریح أثبـــت أن مـــا یزیـــد عــن
الحقیقة أن أي مطالبة للمرأة بحقوقها یضعها في مواجهة حقیقیة مـع 

ا من نابلس، طلبت أن  34معدمها، لقد سمعنا عن سیدة عمرها  ً عام
تتــــزوج، رغــــم رفــــض العائلــــة التــــي خافــــت مــــن ضــــیاع اإلرث، ولمــــا 

  ".وأصرت، قتلها أخوها
ا تج اه إحداث المغربي ترى أن دور اإلعالم الفلسطیني ما زال ضعیفً

تغییر في توجهات الرأي العام، والدلیل على ذلك أن المجتمع ما زال 
یمیــل إلــى الشــك فــي أخــالق المــرأة المقتولــة، أكثــر ممــا یتســاءل عــن 

  .محاسبة الجاني
التي تنظمهـا " الهزلیة"وقللت المغربي من شأن المؤتمرات والفعالیات 

یجـــب توحیـــد المؤسســـات النســـویة فـــي الضـــفة والقطـــاع، معتقـــدة أنـــه 
الجهـــود، وتحدیـــد مســـارات العمـــل واألهـــداف، بـــدًال مـــن هـــذا التخـــبط 
والتیــه، مــع وضــع تغییــر قــانون العقوبــات الفلســطیني الــذي ال یشــكل 

ا على قائمة األولویات ً ا كافی   .رادعً
  انعدام الثقة في القضاء

مــــن جهتهــــا بینــــت المحامیــــة زینــــب الغنیمــــي مــــدیرة مركــــز األبحــــاث 
نونیــة للمــرأة، بغــزة، أن انعــدام ثقــة المــرأة الفلســطینیة واالستشـارات القا

بالقضاء تشكل أهـم أسـباب ضـیاع حقـوقهن، وعلـى رأسـها حقهـن فـي 
  .الحیاة

غالبـــا مـــا تقتـــل المـــرأة بســـبب نضـــالها فـــي ســـبیل :" وتوضـــح الغنیمـــي
حقوقهــا بمفردهــا، دعــوى الشــرف هــذه كذبــة كبــرى یلجــأ إلیهــا القاتـــل 

الثغــــــرات فــــــي قــــــانون العقوبــــــات  أمــــــًال مــــــن االســــــتفادة مــــــن بعــــــض
الفلســطیني، وحتــى لــو لــم تكــن كــذلك فــإن القتــل یــتم بالشــبهة ولــیس 

  ".بالیقین
وانتقدت الغنیمي الجهات المسـئولة لعـدم أخـذها حساسـیة قتـل النسـاء 
بعــین االعتبــار عنــد إجــراء التحقیقـــات، باإلضــافة إلــى التبــاطؤ غیـــر 

لي غیــاب قیمــة القــانون المعقــول، وعــدم اإلعــالن عــن العقوبــة، وبالتــا
  .الرادعة للجاني ولكل من تسول له نفسه تكرار الجریمة

ولفتـت الغنیمـي إلـى أن المشـكلة فـي قـانون العقوبـات الفلسـطیني رقـم 
التـــي  18المطبـــق فـــي قطـــاع غـــزة تكمـــن فـــي المـــادة  36لســـنة  74

یستفید من العذر المخفف الشخص الـذي یرتكـب جریمـة :"تنص على
شـرفه أو عرضـه أو نفسـه أو مـال غیـره  ن مالـه أوفي حال الدفاع عـ

  ".أو شرفه أو عرضه أو نفسه
هذه المادة تطبق بشكل خـاطئ ألن مـن یسـتفید منهـا هـو :" وواصلت

مـــــن قتـــــل تحـــــت تـــــأثیر المفاجـــــأة، وهنـــــا لـــــبس آخـــــر ففـــــیمن ارتكبـــــت 
، ومــــا هــــو مفهــــوم !فــــي المــــرأة أم فــــیمن اعتــــدى علیهــــا؟! الجریمــــة؟

ا بأنه ال توجد في هذا القانون عقوبة !..؟القانوني أصالً " الشرف" ً علم
  ".للزنا
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ــا إلــى حــاالت القتــل التــي تســجل لــدى الشــرطة  الغنیمــي أشــارت أیضً
كحالــة انتحــار بهــدف إخفــاء معــالم الجریمــة، ومــن ذلــك ملــف تهــاني 
كســـــاب الـــــذي المتزوجـــــة التـــــي طالـــــب أهلهـــــا بإعـــــادة التحقیـــــق فـــــي 

عائلة زوجها حرقها لنفسها، مشـددة علـى  مالبسات وفاتها بعد إدعاء
ـا أمـام  ضرورة الخروج من مأزق االنقسام الفلسـطیني الـذي یقـف عائقً
ا فـي تقلـیص حـاالت القتـل هـذه  ً اعتماد أي قانون جدیـد قـد یلعـب دور

  .وربما التخلص منها تماما
فــــي ســــیاق متصــــل، أشــــارت المحامیــــة فــــي الهیئــــة المســــتقلة لحقــــوق 

بیــة خدیجــة البرغــوثي إلــى ارتفــاع معــدالت قتــل اإلنســان بالضــفة الغر 
النساء، عموما، في مناطق السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة خـالل العـام 

  .مقارنة بالعام الذي سبقه 2013المنصرم 
كما رأت البرغوثي أنه من الصـعب الحكـم إن كانـت أعـداد مـن قـتلن 
علــى خلفیــة قضــایا الشــرف فــي ازدیــاد، وذلــك بســبب تــأخیر المحــاكم 

لفلســطینیة فــي البــت فــي دافــع الحــاالت المتبقیــة، لكنهــا حــذرت مــن ا
  .ارتفاع وتیرة العنف في المجتمع الفلسطیني بشكل عام
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  العذر المحل
وبشأن مشكالت قانون العقوبات األردني المطبق في الضـفة الغربیـة 

أجــازت العــذر المحــل  340المــادة :" ، شــرحت البرغــوثي1960منــذ 
وج زوجتـــه علـــى فـــراش الزوجیـــة تخونـــه وقـــام للـــزوج أي إذا وجـــد الـــز 

بقتلها ال یحاسـب وال یحـاكم، والعـذر المحـل قـد یخفـف الحكـم لشـهور 
مــن ذات القــانون تضــمن  98أو قــد یلغیــه تمامــا، كــذلك فــإن المــادة 

لكــل مـــن أقـــدم علــى قتـــل إحـــدى قریباتـــه وهــو فـــي حالـــة الغضـــب أن 
وتكــون مـــدة  یســتفید مــن العــذر المخفــف وأال یحـــاكم علــى أنــه قاتــل،

  ".سجنه من ستة أشهر إلى سنتین

وكانت البرغوثي اعتقـدت ككثیـرین أن قضـیة آیـة برادعیـة التـي قتلـت 
وألقــــت فــــي البئــــر ســــتكون نقطــــة تحــــول علــــى صــــعید إیجــــاد قــــانون 
عقوبات عصري، لكنها باءت بخیبة األمل فحتى القرار بقانون الـذي 

مقتـــل صـــدر عـــن الـــرئیس محمـــود عبـــاس عقـــب الضـــجة التـــي تلـــت 
  .برادعیة، ال یطبق في غزة بسبب االنقسام

البرغــوثي بــدورها شــددت علــى ضــرورة العمــل بــالتوازي علــى إحــداث 
تغییر في الثقافة المجتمعیة، والقـانون، بحیـث یضـمن األخیـر اعتبـار 
جرائم قتل النساء جرائم قتل عادیة، واتباع إجراءات متساویة للجمیع، 

جتمــع المــدني المعنیــة للضــغط مــع عمــل تحالفــات بــین مؤسســات الم
حقاق ذلك ٕ   .وا

  

  واقع المیاه في قطاع غزة في تأزم مستمر: شبالق
إن واقع :" قال مدیر مصلحة بلدیات الساحل المهندس منذر شبالق

 سیزید 2020 العام  المیاه في قطاع غزة في تأزم مستمر؛ فبحلول
نسمة، وسیزید الطلب على   3,362,336 غزة عن سكان قطاع

   ".میاه، ویزداد إنتاج میاه الصرف الصحيال
وبین شبالق أن الخزان الجوفي الساحلي هو المصدر الوحید للمیاه 
في قطاع غزة حیث یوجد ملیون وثمانمائة ألف نسمة من السكان 

ا، فیما یصل االستهالك  90یستهلكون  ً ملیون متر مكعب سنوی
  .ملیون متر مكعب 80الزراعي ل 

تر مكعب من المعدل السنوي لمیاه األمطار ملیون م 50:" وأضاف
تصل إلى الخزان الجوفي، _ ملیون متر مكعب 125الذي یقدر بـ _

فیما تهدر البقیة نتیجة لعدة أسباب من أبرزها طبیعة التربة، وغیاب 
  ".المصائد المائیة، واالمتداد العمراني

میاه ولفت شبالق إلى أن المعاییر الدولیة ال تنطبق بالمطلق على ال
ا أدى االعتماد على :" التي یستهلكها المواطنون في القطاع، موضحً

الحفر االمتصاصیة للتخلص من میاه الصرف، واإلفراط في 
استخدام المبیدات الحشریة، والسحب الجائر من الخزان الجوفي 
بطاقة تفوق القدرة الطبیعیة إلى تداخل میاه البحر بمیاه الخزان 

  ".النترات واألمالح الذائبةوبالتالي ارتفاع نسبة 
وفي معرض حدیثه، نوه شبالق إلى الدور الذي تبذله المصلحة في 
التعاون مع بلدیات القطاع من أجل توفیر میاه الشرب للمواطنین في 

تحلیة میاه البحر    بعض المناطق، مشیرا إلى مشروع محطة
ا والمقدم كمنحة ً من  محدودة الكمیة الذي تعمل علیه المصلحة حالی

  .ملیون یورو 10االتحاد األوروبي بقیمة 
وشدد شبالق على ضرورة التنقیب عن مصادر بدیلة تحد أزمة 
المیاه في قطاع غزة، كما في حالة مشاریع تحلیة میاه البحر، 

  .واستخدام المیاه العادمة المعالجة في الري
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  االتـــــقـــم

 كلة خالفیةن قضیة عادلة ولیس مجرد مشوالالجئ 
   حازم عبد اهللا سالمة

حق العودة هو حق مقدس غیر قابل للمساومة أو التفاوض ، 
فالعودة ألرض األجداد هي أساس نضالنا الوطني ، فكل القوانین 
والشرائع الدولیة كفلت لنا هذا الحق ، فاألرض هي أساس الصراع 

یر قابل والعودة ألرضنا الذي هجر منها أجدادنا هي حق لنا غ
  للتصرف أو التالعب ، 

فالالجئین هي قضیة أساسیة ومركزیة ولیس مجرد مشكلة تحتاج 
إلي تفاوض لحلها أو البحث عن مخرج ووضع حلول لها ، فهي 
قضیة حق ، وهذا الحق ال ولن یسقط أبدا ، فآالف الشهداء 

   والتضحیات توثق بالدم هذا الحق الذي ال یتزعزع أبدا ، 

ن یكون وفق إعادة الحقوق وعودة الالجئین إلي فأي حل یجب أ
الصادر عن األمم  194دیارهم الذي هُجروا منها ، وفق قرار 

المتحدة ، فال مفاوضات وال حلول جدیدة إال وفق القرارات الدولیة 
التي كفلت حق العودة ، فالمطلوب التمسك بالقرارات الدولیة وعدم 

  انهزامیة وغیر مقبولة أبدا ،  القفز علیها أو استبدالها بحلول أخري

حق العودة هو حق فردي وشخصي ، وغیر قابل للمساومة ، وغیر 
مسموح ألي كان ومهما كان الحق في أن یتنازل عن هذا الحق ، 
فهذا حق كفلته لنا كل القوانین والقرارات الدولیة ، والحق دوما یحتاج 

  تزاع ، لمدافعین أكفاء قادرین علي حمایة الحق وانتزاعه ان

فال زالت حكایات أجدادنا تتردد عن البیت وعشق األرض وعن 
البیدر وأشجار الزیتون ، والزال مفتاح العودة ، مفتاح الدار رمزا 

  یحیا معنا نتوارثه جیال بعد جیل ، 

فقضیتنا هي األرض وعودتنا إلي أراضینا هي الحل ، فلنكن 
الوطنیة ، وتحقیق مدافعین أقویاء عن القضیة ، والتمسك بالثوابت 
  حلم الشهداء وُأمنیة األحرار ، واالنتصار للوطن ، 

فیا برتقال یافا ویا بحر عكا ، ویا ارض اإلسراء والمعراج یا قدس 
عائدون ، نشتاق إلي هواء حیفا ، ورمل صفد   إنا قادمون ، حتما

ن بأشواق إلي  وجبال الجلیل ، وتل الربیع والناصرة والناقورة ، نَحِ
ا والقسطینة ، وحمامة والمجدل ، والجورة وبئر السبع ، زرنوق

والمسمیة وعاقر ، ولكل شبر من ارض الوطن مدنه وقراه وشوارعه 
  ، وذكریات الجدود ، 

لن ننسي ، ولن نتنازل عن شبر من هذه األرض ، فالكبار یموتون 
لكنهم یزرعون بالصغار العشق األبدي لألرض والوطن ، الكبار 

  وال تنسي ، والحلم ال ولن یموت  اكرة األجیال ال تموتیموتون لكن ذ

لیتوحد الجمیع وتتكاتف كل الجهود والطاقات لحمایة الوطن ، 
والتمسك بالثوابت الوطنیة وعلي رأسها حق العودة لالجئین 
الفلسطینیین إلي األراضي التي هُجروا منها ، فالالجئین قضیة 

  .عادلة ولیس مجرد مشكلة خالفیة

  

      2الالجئین خطة رقم  تصفیة

 توفیق أبو شومر

أشرتُ في مقالٍ سابق للخطة اإلسرائیلیة للتخلص من الالجئین 
َ منهم مشردا، مرة  ن بقي َ الفلسطینیین، وتتلخص الخطة، في تشرید م
ن فیه، من  َ أخرى، وبخاصة في مخیم الیرموك، الذي أسمیتُ م

للنضال الفلسطیني، الفلسطینیین، بأنهم المخزون االستراتیجي 
وتوقَّعتُ أن یتواصل مسلسل التخلص من بقایا الالجئین، فهم ما 
یزالون یشكلون إزعاجا إلسرائیل، فهم وفق التعبیر 

بمطالبتهم بحق العودة، كما أن ) یقوِّضون شرعیتها(اإلسرائیلي
مطالبة إسرائیل المفاوضین الفلسطینین أن یعترفوا بإسرائیل كدولة 

ب الیهودي، یصب في الهدف ذاته، فهو خطوة إضافة یهودیة، للشع
 1948للتخلص من الفلسطینیین الصامدین في أرضهم منذ عام 
  .وفق ما أعلنه لیبرمان، ویوافقه عدد كبیر من سیاسیي إسرائیل

ومن المفید اإلشارة، إلى أن مشاریع إسرائیل الطویلة، كانت تصب 
تطویر حیاة الالجئین  في الهدف ذاته،جاءت تحت عنوان برَّاق، وهو

في عقود، الستینیات، والسبعینیات، والثمانینیات، وتحسین ظروف 
حیاتهم، بالقضاء على هیكلیة المخیمات، بأوامر احتاللیة، وشق 
الطرق فیها، وحتى بإغراء الالجئین للهجرة إلى بلدان العالم، في 

  ! سبعینیات القرن الماضي
خطوة إسرائیل التالیة، وهي، كنتُ قد رصدتُ موضوعاتٍ عدیدةً عن 

ونروا، ألنها المؤسسة م تصفیة وكالة األمم المتحدة، األمحاصرة ث
الدولیة المختصة بشؤون الالجئین، فهي ما تزال تحافظ على حق 

تقاریر الساسة اإلسرائیلیین، لذا فقد وجَّهتْ   العودة الفلسطیني، وفق
متباعدة إلى نقد  إسرائیلُ أسلحتها الدعائیة منذ عقود، وفي مراتٍ 

ْ إلى أن الیونروا تدعم حركة حماس   آداء الیونروا، حتى أنها أشارت
في غزة بالمال، وفي نقابة العاملین في الوكالة، وفي ) اإلرهابیة( 
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مدارس الوكالة، فهي أیضا تتغاضى عن المدرسین اإلرهابیین، 
  .العاملین لدیها

ة الجورسلم بوست نشر الصحفي یوفال بایس، في صحیف  ومنذ أیام،
، تقریرا عن آلیات مطاردة إسرائیل لمنظمة األمم 19/1/2014

  :الیونروا، وجاء في التقریر   المتحدة

قدمت اللجنة البرلمانیة في مجلس الشیوخ البریطاني طلبا ( 
الستجواب الحكومة البریطانیة، على خلفیة دعمها للیونروا، فبریطانیا 

عین ملیون جنیه إسترلیني، كمساعدة تقدم سنویا للمنظمة الدولیة تس
لالجئین الفلسطینیین، فهي تدعم سالالتهم، ممن یطالبون بحق 

  !!العودة

ویقف وراء هذا االستجواب عضو حزب العمل اإلسرائیلي 
ْ * والكنیست، الدكتورة عنات ولف   :قالت

كیف تدعم بریطانیا الیونروا، وهي تعلم بأنها تُنفق على سالالت "
،فكیف تقوم )المستحیل(ن یطالبون بحق العودة الالجئین، مم
وهي في الوقت نفسه ترعى مشروع حل الدولتین !! بریطانیا بذلك؟

المنفصلتین عن بعضهما، فكیف تدعم الوكالة حق العودة لخمسة 
 !!! )مالیین فلسطیني، وأبناؤهم للعودة إلى إسرائیل؟

 عام   عنات ولف ْ ، وهي عضو كنیست عن  1970ولدت
عمل ، عملت مستشارا للرئیس اإلسرائیلي شمعون حزب ال

رتبة مقدم في وحدة االستخبارات   بیرس، حصلت على
، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه من 8200الخاصة 

جامعة كیمبردج، وتعمل صحفیة أیضا، وكانت مرشحة لتصبح 
  .رئیس الوكالة الصهیونیة العالمیة

  بحق العودة؟على ماذا یستند الالجئون عند المطالبة 

   الدكتور حنا عیسى

وانطالقا مـن مبـدأ حـق تقریـر المصـیر المعتـرف بـه كمبـدأ یعنـي حـق 
كــل شــعب مـــن الشــعوب فــي تقریـــر مصــیره كمــا یشـــاء بمــا فــي ذلـــك 
دولته المستقلة انطالقا من هذا المبدأ أقرت هیئة األمـم المتحـدة عـام 

بقرار التقسیم و الذي نص على إقامة المعروف  181قرارها  1947
ویرســي .دولتــین علــى األرض الفلســطینیة دولــة عربیــة ودولــة یهودیــة

هذا القرار األساس القانوني الدولي إلقامة الدولة العربیة في فلسطین 
بطلـــب لهیئـــة األمـــم المتحـــدة  29/11/1948وحــین تقـــدمت إســـرائیل 

قامــت األمــم ،دولیــةلقبولهــا عضــوا فــي األمــم المتحــدة فــي المنظمــة ال

والـذي یطالـب إسـرائیل بالسـماح بعـودة  194المتحدة بإصـدار قرارهـا 
فقد ،وبما أن إسرائیل رفضت تنفیذ هذا القرار،الفلسطینیین إلى وطنهم

امتنعت األمم المتحدة بدورها عن قبول إسرائیل فـي عضـویتها وذلـك 
 .17/12/1948بتاریخ 

  
دا إلـــى هیئــة األمـــم م تقـــدمت إســرائیل مجــد1949 شــباط 24وفــي 

عندئـــذ طالبـــت الجمعیـــة العامـــة مـــن ، المتحـــدة بطلـــب االلتحـــاق بهـــا
مندوب إسرائیل الحضور وشرح استعداد إسرائیل لتنفیـذ قـرارات األمـم 
المتحـــــدة بشـــــان مدنیـــــة القـــــدس ووضـــــعها القـــــانوني وكـــــذلك بالنســـــبة 

وقـد أعلــن المنــدوب اإلسـرائیلي اســتعداد إســرائیل ، لموضـوع الالجئــین
فیذ القرارات الدولیة المطلوبة منها حال اعتبارها عضوا رسمیا فـي لتن

 .هیئة األمم المتحدة
  

جرى إدراج قضیة الالجئین  1966-1949وفي فترة ما بین سنوات 
مــــرة علــــى جــــدول أعمــــال األمــــم المتحــــدة ولجانهــــا  35الفلســــطینیین 

وكانـــت الجمعیـــة العامـــة تهیـــب علـــى الـــدوام بالحـــل العـــادل ‘الرئیســـیة
شــكلة الالجئـــین معترفـــة بشـــكل دائــم ومباشـــر بحقهـــم غیـــر المنـــزوع لم

وقـــد نصـــت الفقـــرة الثانیـــة مـــن .بـــالعودة أو الحصـــول علـــى التعـــویض
علــى انــه یجــب الســـماح  1948الصــادر فــي كـــانون أول 194القــرار

لؤلئك الالجئین الذین یودون العودة إلى دیارهم والعیش في سالم مع 
إمـــا أولئـــك الــــذین ال ، رع مـــا یمكــــنبـــان یقومـــوا بــــذلك بأســـ، جیـــرانهم

یرغبـــون بـــالعودة فیجـــب أن یـــدفع لهـــم التعـــویض لقـــاء ممتلكـــاتهم أو 
 .إتالفها أو خسارتها أو ضیاعها

  
 /11/12وبتـاریخ )181( 29/11/47وبنـاءا علـى القـرارین بتـاریخ 

ونظــرا للبیانــات و التفســیرات التــي قــدمها منــدوب حكومــة ) 194(48
وفـي ضـوء ، اسـیة بصـدد تنفیـذ هـذین القـرارینإسرائیل في اللجنة السی

ذلك قررت الجمعیة العامة قبول إسـرائیل فـي عضـویة األمـم المتحـدة 
 .ولم تفعل إسرائیل شیئا لتنفیذ هذین القرارین

  
تضـمنت اإلشـارة إلـى ، وجدیر  بالـذكر أن وثیقـة إعـالن قیـام إسـرائیل

 بوصــــفه یــــنص علــــى إقامــــة دولــــة یهودیــــة ویجــــب 181القــــرار رقــــم 
، اعتـراف هیئــة األمــم المتحــدة بحــق الشــعب الیهــودي بإقامــة دولــة لــه

وورد فـــي الفقـــرة األخـــرى مـــن الوثیقـــة المـــذكورة أن الدولـــة اإلســـرائیلیة 
أقیمـــت تلبیـــة لحقـــوق الشـــعب الیهـــودي الطبیعیـــة و التاریخیـــة وبحكـــم 

 .قرار الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة
  

أن هـذا القـرار یحمـل  181رار وقال مندوب الوكالة الیهودیـة عـن القـ
وعلــى الــرغم أن قــرارات الجمعیــة العمومیــة ،واســتطرد .طابعــا إلزامیــا
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التـــي تمـــس ســـیادة أعضـــاء هیئـــة األمـــم المتحـــدة ال تتعـــدي بموجـــب 
فــان القــرار حــول ،القــانون الــدولي صــفة توصــیات غیــر ملزمــة قانونیــا

فلســــطین اختلــــف عــــن القــــرارات األنفــــة الــــذكر ألنــــه خــــص مســــتقبل 
ولــم یكــن ضــمن ،ألراضــي التــي كانــت ســابقا تحــت الوصــایة الدولیــةا

صــــالحیات أیــــة جهــــة غیــــر األمــــم المتحــــدة أن تحــــدد مســــتقبل هــــذه 
وأصدرت .مما جعل قرارها بهذا الخصوص ذات طابع ملزم،األراضي

الجمعیـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي دورتهـــا الرابعـــة و العشـــرین فـــي 
حــــــق الشــــــعب العربــــــي  قــــــرار هامــــــا أكــــــد علــــــى 1969كــــــانون أول 

أن قضیة "الفلسطیني في تقریر المصیر وجاء على وجه الخصوص 
الالجئـــین العـــرب الفلســـطینیین نتجـــت عـــن إنكـــار حقـــوقهم المشـــروعة 
المتفقــة مـــع میثــاق هیئـــة األمــم المتحـــدة و اإلعــالن العـــالمي لحقـــوق 

  ".اإلنسان
  

لتـاریخي انه مع الظلـم ا:"وجاء في وثیقة إعالن االستقالل الفلسطینیة
بتشــریده وحرمانــه مــن حـــق ، الــذي لحــق بالشــعب العربــي الفلســطیني

 181اثــر قــرار الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم ، تقریــر المصــیر
فـــــان هـــــذا القـــــرار مـــــا زال یـــــوفر شـــــرطا ، م1947-11-29بتـــــاریخ 

یتضــــمن حــــق الشــــعب الفلســــطیني فــــي الســــیادة و ، للشـــرعیة الدولیــــة
قامة د ٕ إما المهام السیاسیة لدولـة فلسـطین ، "ولتهاالستقالل الوطني وا

فجاءت صیاغتها في البیان السیاسي الذي أولى اهتماما رئیسیا بحل 
وفـي ، اإلسـرائیلي-القضیة الفلسطینیة بصفتها جوهر الصـراع العربـي

الســـیاق اقتـــرح المجلـــس الـــوطني الفلســـطیني انعقـــاد المـــؤتمر الـــدولي 
إشــراف األمــم المتحــدة الفعــال الخــاص بقضــیة الشــرق األوســط تحــت 

ورعایـــة الـــدول دائمـــة العضـــویة فـــي مجلـــس األمـــن وبمشـــاركة جمیـــع 
أطراف الصراع في المنطقة بما فیها منظمة التحریر الممثل الشرعي 

 15ولقد اعترفت الجمعیة العامة لهیئة األمم المتحدة بتاریخ ، الوحید
جنیــف فــي دورتهـا الثالثــة و األربعـین المنعقــدة فـي 1988كـانون أول 

مشــیرة إلـــى أن إعــالن هــذه الدولـــة جــاء تنفیـــذا ، بقیــام دولــة فلســـطین
  .م29/11/1947الصادر في  181مكمال لقرار الجمعیة العام 

  
  قراءة في كتاب أعالم من قریة أسدود

  ناهـض زقـوت
إضـافة نوعیــة متمیــزة للكتابــات " مــن أعـالم قریــة أســدود"یعتبـر كتــاب 

به باحث متمرس في التراث والفكر العدیدة التي كتبت عن أسدود، كت
الوطني، ویشكل امتدادا لتاریخه في العمل الوطني والدفاع عن قریته 
وحق العودة إلیها، انه ابن قریة أسدود الباحث المناضـل عبـد الفتـاح 

، الذي عمل وما زال یعمل على تجمیع أبناء بلدته )أبو عالء(حمید 
ابت القضیة الفلسطینیة أسدود على حب الوطن والتمسك بالتراث وثو 
  .وعلى رأسها حق عودة الالجئین إلى دیارهم

وقبــل أن نتحــدث عــن الكتــاب ونســتعرض محتــواه، علینــا أن نتحــدث 
  .عن أسدود ومكانتها التاریخیة واالجتماعیة

تعــد بلــدة أســدود كبــرى القــرى الفلســطینیة فــي قضــاء غــزة مــن حیــث 
مـــن حیـــث عـــدد دونمـــا، و ) 47.871(المســـاحة، إذ بلغـــت مســـاحتها 

نســمة، كمــا بلغــت بیوتهــا نحــو ) 5359(حــوالي 1948الســكان عــام 
اســتولت المنظمـات الصـهیونیة المســلحة . 1948بیتـا عـام ) 1303(

یوعاف وهئار ومن خالل كتیبة جفعاتي على القریة في : في عملیتي
، وتـــــم تهجیـــــر ســــــكانها بقـــــوة الســـــالح واإلرهـــــاب فــــــي 1948حـــــرب 

28/10/1948.  
كیلــو متــر إلــى الشــمال الشــرقي مــن مدینــة  35ى بعــد تقــع البلــدة علــ
مترا عن سطح البحـر، علـى تـل رملـي یشـرف علـى  42غزة، وترتفع 

ویحــــیط بهــــا أراضــــي قــــرى عــــرب . مســــاحات واســــعة مــــن األراضــــي
وكـان فــي البلــدة . سـكریر، والبطــاني، وبیـت دراس، وحمامــة، وبشــیت

 1945، فـي عـام 1922مدرستین، إحداهما للذكور أسست في عام 
وفیهـــا مدرســـة لإلنـــاث أسســـت فـــي عـــام . طالبـــا) 371(التحـــق بهـــا 

وقــــد بلـــغ عــــدد . طالبـــة) 74(التحـــق بهــــا  1945، فـــي عــــام 1942
، أي الـــذین یجیــــدون القــــراءة 1948المتعلمـــین فــــي البلـــدة قبــــل عــــام 

وكــان . مــتعلم، باإلضــافة إلــى عــدد مــن النســاء) 203(والكتابـة نحــو 
افة إلــى مخـاتیر الحمائــل األربعــة یـدیر شــؤونها مجلـس قــروي، باإلضـ

  .زقوت، جودة، الدعلیس، المناعمة: التي تشكل عائالت أسدود، وهم
بمعنـى الحصـن " اشدود"وقد جاءت اسم أسدود من األصل الكنعاني 

أو القــوة والجبــروت، وأطلــق الیونــانیون فــي عهــد االســكندر المقــدوني 
یالد أطلــق ، وفــي القــرن الســادس قبــل المــ"ازوكــس"علــى أســدود اســم 

بسـبب ازدهارهـا، وفـي " مدینة سوریا الكبـرى"هیرودوكس على أسدود 
، وفــي القـرن الســابع "ازدود"رحـالت ابـن خرداذبــه عـرف أســدود باسـم 

المـــیالدي دخلـــت أســـدود فـــي حـــوزة العهـــد اإلســـالمي عرفـــت باســـمها 
وقد دلت الحفریات األثریة على أن بلدة . المتعارف علیه الیوم أسدود

ت علــــى جانــــب كبیــــر مــــن الحضــــارة واالزدهــــار والغنــــى أســــدود كانــــ
المـــادي، وهـــذا مـــا جعلهـــا فـــي القـــرن الســـادس قبـــل المـــیالد عاصـــمة 

  .الفلسطینیین
یرجـع تــاریخ قریــة أسـدود إلــى القــرن الســابع عشـر قبــل المــیالد، وهــي 
إحــدى مــدن الفلســطینیین الخمــس الكبــرى، وكــان ســكانها األوائــل مــن 

كنعانیـــــة التـــــي ســـــكنت الســـــاحل وجنـــــوب مـــــن القبائـــــل ال" العنـــــاقیون"
الـذي كـان علـى صـورة ) داجـون(وكانت مركزا لعبادة اإلله . فلسطین

وتحكي التوراة باستفاضة عن الصراع . رأس وید إنسان وجسم سمكة
الذي كان قائما بین االشدودیین والعبرانیین، إذ تمكن االشدودیین من 

فــي شـمال شــرقي یافــا هزیمـة القبائــل العبرانیـة فــي معركــة رأس العـین 
واسـتولوا علـى تـابوت العهـد المقــدس لـدى الیهـود، ووضـعوه فـي بیــت 
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اإلله داجون، وبعد ثالثة قرون هاجم عزرایا ملك الیهود اشدود وأعاد 
  .تابوت العهد وهدم أسوارها

أسـهمت أســدود بـدور بــارز فـي الحركــة الوطنیـة، إذ تأســس فیهــا أول 
التابعــة لمــؤتمر العمــال ) العربیــةجمعیــة العمــال (نقابــة للعمــال باســم 

العــرب الــذي أسســته عصــبة التحــرر، كمــا نشــط فیهــا عــدد مــن رفــاق 
عصبة التحرر الوطني، وكان هذا التنظیم السیاسي الوحیـد فـي قریـة 
أسدود برئاسة محمد عبد الرحمن زقوت، وكـان مـن أعضـاء العصـبة 

أقامـت وقـد . فـي أسـدود عبـد اهللا ربیـع زقـوت، ومحمـد خالـد البطـراوي
مهرجانـًا حاشـدًا فـي أسـدود  1946عصبة التحرر فـي منتصـف عـام 

ضد االسـتعمار البریطـاني والحركـة الصـهیونیة ومطامعهـا، واسـتمرار 
الهجرة الیهودیة، وضرورة جالء االسـتعمار البریطـاني عـن فلسـطین، 
قامة دولة دیمقراطیة مستقلة یعیش فیها الفلسطینیون العرب والیهود  ٕ وا

مساواة في الحقوق والواجبات، وقـد حضـر هـذا المهرجـان على قدم ال
فــؤاد نصـــار الـــذي تحـــدث باســـم العصـــبة، وفـــائق وراد، وعبـــد العزیـــز 
میــل حبیبــي عریــف هــذا الحفــل، ومســلم  ٕ العطــي، وفهمــي الســلفیتي، وا
بسیسو، وعبـد الـرؤوف خیـال رئـیس حـزب الكتلـة الوطنیـة الـذي ألقـى 

ة، ووجهـــة نظرهـــا فـــي حـــل خطابـــًا أیـــد فیـــه مواقـــف العصـــبة السیاســـی
القضـیة الفلسـطینیة، وحضـر هـذا المهرجـان محمـد نمـر الهـواري قائـد 
سماعیل األزهري الـذي صـار فیمـا بعـد رئـیس وزراء  ٕ حزب النجادة، وا
الســودان، وقـــد ألقـــى محمــد خالـــد البطـــراوي كلمــة ترحیـــب بالضـــیوف 

  .باسم أهالي قریة أسدود
أیــــار / مــــایو 15لــــة وحــــین قــــررت الــــدول العربیــــة دخــــول فلســــطین لی

، دخلت القوات المصریة الملكیة واستقرت عند آخر نقطة في 1948
قـــرار التقســـیم وهـــي بلـــدة أســـدود، ودارت معـــارك عدیـــدة علـــى أرض 
أســدود فــي المســتعمرات المجــاورة، ولكــن میــزان القــوى تغیــر وهزمــت 
الجیوش العربیة، وانسـحب الجـیش الملكـي المصـري مـن قریـة أسـدود 

مفــاجئ، وعلـــى أثـــره خــرج أهـــالي أســدود طلبـــا للســـالمة  لــیًال وبشـــكل
واألمان، ووقف أعضاء عصبة التحرر الـوطني فـي وجـه المهـاجرین 
طـــالبین مـــنهم العـــودة وعـــدم الهجـــرة، ولكـــن الخـــوف كـــان أقـــوى مـــن 

، 1948/ 28/10الحقیقـــة، ودخلـــت القـــوات الصـــهیونیة أســـدود فـــي 
اء العصـبة، وتـم وشرعوا في طرد ما تبقى من السكان واعتقلـوا أعضـ

وطوال . تدمیر بیوت البلدة لمحو آثارها لمنع سكانها من العودة إلیها
عاما ما زال أهل أسدود یحلمون بالعودة إلى دیارهم التي شردوا  66

  .1948منها عام 
كتب عن بلدة أسدود العدید من الكتابات ألفها أبناء البلدة 

رائـد طـه : ة، فقـد كتـبتخلیدا لذكراها، وسرد مسیرتها لألجیـال الجدیـد
عبــد . ، ود)1948دراسـة تاریخیــة اجتماعیــة قبـل ســنة : قریـة أســدود(

أحمـــــد حســــن جـــــودة . ، ود)أســــدود، التـــــاریخ والــــذاكرة(اهللا المناعمــــة 
دراســــــة تاریخیــــــة، اجتماعیــــــة، اقتصــــــادیة، : أســــــدود قلعــــــة الجنــــــوب(

، واختـــار الباحـــث رشـــاد المـــدني بلـــدة أســـدود لیكتـــب عنهــــا )سیاســـیة
، وكتب )أسدود: أوراق في التاریخ الشفوي(ابقة مركز بدیل ضمن مس

" مــن فــیض الــذاكرة"المناضـل عبــد الــرحمن عــوض اهللا سـیرته الذاتیــة 
). فـــــتح الخـــــوابي الضـــــائعة(فـــــي جزءهـــــا األول عـــــن أســـــدود بعنـــــوان 

  .باإلضافة إلى العدید من المقاالت والدراسات في المواقع االلكترونیة
لیعبر عن مكانة البلدة وتاریخها، " ة أسدودمن أعالم قری"یأتي كتاب 

ودور رجالهــا فــي الحیــاة االجتماعیــة والسیاســیة والثقافیــة الفلســطینیة، 
علما من أعالم أسدود، هؤالء الذین قال عـنهم ) 78(إذ یتحدث عن 

الـذین ســاهموا فـي رفـع المشـاعل وحملوهـا علمــا "المؤلـف فـي مقدمتـه 
لى إبراز مساهمات هؤالء األعالم وأدبا وفكرا ونضاال، والتي تهدف إ

  ". في مجمل الشؤون الحضاریة في قریة أسدود وأهلها
ورائدي في نهجي : "وقد التزم الباحث الموضوعیة في كتابه، إذ یقول

عطــاء صــورة حیــة عــن شخصــیات نخبــة مــن  ٕ االلتــزام بالموضــوعیة وا
أو  أبناء أسدود، كما تبدو في إبداعاتهم وانجازاتهم بعیدا عـن التحیـز

التملــــق، ملتزمــــا بالدقــــة والنزاهــــة فــــي االقتبــــاس وتــــزیین المعلومــــات، 
  ". والتوازن بین أهالي أسدود

وتوزعــت . ورتـب تـراجم هــذه النخبـة مــن األعـالم وفـق تــاریخ مـیالدهم
هـــــذه األعـــــالم مـــــا بـــــین المناضـــــلین الـــــوطنیین، والقـــــادة التـــــاریخیین، 

ین، والشـــــــعراء، واألكـــــــادیمیین، والصـــــــحفیین، واإلعالمیـــــــین، والبـــــــاحث
  .والكتاب، والفنانین

ویعد هذا الكتاب التجربة األولى في الكتابة عن أعالم أسدود، لـذلك 
شابه النقص في بعض األسماء األعـالم، إذ تحـوى أسـدود أكثـر مـن 

: علما في كافة المجاالت، ویعترف الباحث بهذا النقص قـائال) 78(
م المتـــــــوفین بـــــــذلت الجهـــــــد الكبیـــــــر للتوصـــــــل إلـــــــى تـــــــراجم األعـــــــال"

والمعاصرین بقدر اإلمكان واإلمكانات المتاحة، وهي التجربة األولـى 
في قریة أسدود بل فـي القـرى الجنوبیـة فـي فلسـطین، والتـي یجـب أن 

  ".نستفید منها نحو األفضل في الجزء الثاني
وقـــد أضـــاف الباحـــث إلـــى كتابـــه خمســـة مالحـــق، تتضـــمن مهرجـــان 

، ومعلومات عن بلدة أسدود 2009إحیاء ذكرى نكبة أسدود في عام 
) 51(، حیـــث بلـــغ عـــددهم 1948ومخاتیرهـــا، وشـــهداء أســـدود عـــام 

أسـیرا مـن ) 14(جریحـا، وأسـماء ) 13(شهیدا، باإلضافة إلى أسماء 
ویختم كتابة بقصیدة عن أسدود للشاعر زهیـر . 48أسدود في حرب 

  :أحمد جودة، یقول في مطلعها
  أسدود یا مدینتي یا حبیبتي

   تزال في مهجتيذكراك ال
  أنت التي إلیها عودتي

  اشدوا إلیك دائما
  إني أراك في وجوه شیوخنا وأطفالنا
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  قصــــــــــــة
  ...البوصلة واألظافر وأفول المطر

  

 سناء الشعالن. د
 

ة قدیمـــــة       ،وكنتَ تملـــــك بوصـــــلة نحاســـــیّ إن كـــــان اســـــمك هاشـــــمًا
ُ بأ ــك ســتموت مربوطــة بجیبــك بخــیط صــوف فــال تفارقــه،وكنتَ تجــزم نّ

ـة ّ ّ یـدیك فـي غالـب ) 1(في أشـدّ أیـام مربعنی ـتاء برودة،وكنـتَ تـدس الشّ
األحیـــان فـــي جیبـــي معطفـــك أوفـــي جیبـــي بنطالـــك كـــي ال یـــرى أحـــدٌ 
أصــــــــابع یــــــــدیك العــــــــاریتین مــــــــن األظافر،فأنــــــــتَ بــــــــال شــــــــكّ هاشــــــــم 

 ّ الكثیرون یعرفونه ویجهلونه في نفس الوقت؛كان اسمًا بال ).2(النتیفي
ویلة فـي غیاهـب المعتقـل وجه لسنوات طو  یلة،فطوال سنین سجنه الّط

ــهیوني كــان یــذكره أفــراد عائلتــه دون انقطــاع باســم البطل،وكــان  الصّ
د في مخیلتي حینهـا " فكّ اهللا أسره" یقرن اسمه دائمًا بجملة ّ كان یتجس

ماء،ویداه مغروستان  ّ ّ قامته ممتدة حتى الس على شكل فارس أسطوري
ة،وعیونــه مسـكونة بأســراب الحمــام فـي األرض علــى شـكل زیتونــة  ألفیّ

، كان  ّ ّ البغدادي ّ أتمنّى أن ألقاه،وبقیت -في نفسي–البري أكبر من أن
ّ الحاجــة  ّ " وطفــة"أرفــض أن أصــدّق أن مــة فــي ثــوب فلســطیني ّ المتكو

أزرق قــدیم فیــه آثــار دارســة لقصــب،والمتلفّعة بشــالٍ كــان أبــیض فــي 
ه التي ولدته، ّ وحملته تسعًا في أحشـائها یومٍ قد نسي متى كان هي أم

ّج بــه  ،ویز ّ مـن حضــنها صــبیًا صــغیرًا ــهیوني و الصّ قبـل أن یســرقه العــدّ
ـــروع فـــي قتـــل مســـتوطن اســــتولى   فـــي غیاهـــب المعـــتقالت بتهمـــة الشّ
علــــى زیتوناته،وشــــرع یخلــــع الواحــــدة تلــــو األخــــرى بــــذنب أنّ زارعهــــا 

 ّ   !فلسطیني
ــــًا أســـطور    ّ ّ أم ،وأرى أن ّ أمٍّ ة هـــي مـــن تلیــــق كنـــتُ أضـــنّ علیـــه بـــأي یّ

به؛فهـــــذا البطـــــل الغائـــــب الـــــذي ســـــمعتُ عـــــن شـــــجاعته الكثیـــــر مـــــن 
ـــا  ّ بـــاء أو أمِّ ســـیف بـــن ذي یزن،أم ّ ـــًا كالز ّ القصـــص ال تلیـــق بـــه إّال أم

ـــة  المختزلـــة فـــي نحـــو خمســـین كیلـــو غـــرام وفـــي مئـــات " وطفـــة"الحاجّ
ًا مثل هاشم؟ ّ   !خطوط الكبر في وجهها أنّى لها أن تلد كائنًا أسطوری

قیــل لنــا إنّ هاشــمًا قــد خــرج أخیــرًا مــن المعتقــل شــعرت بحــزن  یــوم  
ّ العــائلي  ّ عمیق،فبعــد أن یخــرج مــن المعتقــل مــن ســیكون بطلــي أنــاني
ـه قـد  ّ دیقات والمعارف؛وعندما قیـل لنـا إن المأسور الذي أفاخر به الصّ
ً حاشدًا في  ◌ ًا وصل إلى األردن، وسوف تقیم له العائلة استقباًال عائلیّ

ة االنفعـال ثـم أصـابني صـداع دیوانها اال ـأ مـن شـدّ ّ جتمـاعي كـدتُ أتقی
طـــــت فـــــي لعبـــــة االنتظـــــار مجهولـــــة  ّ نصـــــفي لســـــاعاتٍ طویلـــــة،ثم تور

  .األسباب
ّ الحاشــد بعــد أیــام قلیلــة تــواترت علیهــا أخبــار    وكــان الحفــل األســري

ـــه عـــاد وحیـــدًا عبـــر معبـــر  ّ شـــتّى عـــن تفاصـــیل عـــودة هاشـــم،فعرفنا أن
ّ الحاجـــة وطفـــة الجســـر إلـــى األردن،وانتحبنـــ ا طـــویًال عنـــدما عرفنـــا أن

ّ كلمـة،وخجلنا مــن بخلنــا  ـریرة عرفتــه مـن رائحتــه قبـل أن یقــول أي الضّ
ـه اشـترى بـدنانیره القلیلـة التـي یملكهـا مـن حطـام  ّ علیه عندما عرفنـا أن
نیا متـرین مـن قمـاش الحبـر ألمــه التـي لطالمـا سـمعها فـي طفولتــه  الـدّ

ا أوالد الكلب،هل اشتریتم لي ثوب ی: تسبّ أخوته إن شاكسوها بقولها
ــه بــه هــو أن ! الحبـر كــي تــذلونني هكــذا؟ ّ ــن أنّ غایــة مــا تحلــم أم ّ فخم

زًا بـــالحریر األحمـــر المـــونّس ّ ّ نقـــوده )3(تملـــك ثـــوب حبـــر مطـــر ،ولكـــن
رت دون أن یشتري لها    .الحریر المطلوبة) 4"(طبب"قصّ

  
ّ بحبله نمراً    ًا یجر ّ ني سأرى فارسًا وردی نت  كنتُ أعتقد أنّ ّ ،خم مسلوخًا

ـــاربة فـــي األرض التـــي  أنّ أرض دیـــوان العائلـــة ســـتمید بخطواتـــه الضّ
ألفــت أن تســخر مــن ثقــل أغاللهــا الوقحــة التــي تنحــاز إلــى المعتــدي 
ضـــدّ صـــاحب األرض والحق،أغمضـــت عینـــي للحظـــة كـــي أفتحهمـــا 
َ فارســنا  اســتعدادًا لدخولــه بصــحبة رجــاالت العائلــة،ثم فتحتهمــا،ولم أر

ّ ال ّ األســـدي ما رأیـــت رجـــًال مهـــدومًا فـــي معطفـــي شـــتوي قـــدیم نّ ٕ عائـــد،وا
بلحیـة بیضــاء وشــعرٍ أجعـد خاروفي،یســیر بثقــةٍ مقصـودة تكــابر عــرجٍ 
ّ یدیـــــه فـــــي جیبـــــي  بـــــادٍ فـــــي قدمـــــه الیســـــرى،ویحرص علـــــى أن یـــــدس
معطفه،كــــدّتُ أخــــون لحظــــة اســــتقباله، وأهــــرب مــــن المكان،وطفقــــت 

،ولكنّ  صـوته هـو مـن أخجلنـي أنتظر الفرصة المناسبة للهرب خارجـًا
مــن خیــانتي المزمعة،فوحــده صــوته مــن جــاء علــى قــدر األمنیــة؛كان 
صوتًا فیه أرث كامل من الحكایا والنّضال والشّهداء واألوجاع،صوته 
ــــــرخات  ــــــدات والصّ ّ وائح والكلمــــــات والــــــوجالت والتنه ّ غابــــــة مــــــن الــــــر
مسات،من یستطیع أن یهرب من صوت ابتلع معتقًال  واإلغفاءات والّل

مافیـــه مــن جنـــود غواشــم وكـــالب عادیــة وأغـــاللٍ وســـیاطٍ وآالت  بكــلّ 
هایة   .تعذیب،صوته مقبرة للشّهداء،وآیٌة للبدایة والنّ

ـــم طـــویًال عـــن تجربتـــه فـــي المعتقـــل،لم یســـتخدم والمـــرة واحــــدة      تكّل
كلمة أنا،دائمًا كان یقول نحن،كلماته نقلتنـا إلـى المعتقل،هنـاك عرفنـا 

،ووج ا نســأله عنــه،فیجیبنا أبطالنــا اســمًا اســمًا ،وقصــة قصــة،كنّ هًا وجهًا
ـا جمیعــًا غــائبون،وهو  ّ ثنا عــن هناك،كن مــه عـن هنا،فیحــدّ ـا نكّل ّ عنهم،كن

متُ  علـى أن أكـون فـي أقـرب مسـافة مـن .وحـده الحاضـر ّ یومهـا صـم
لــة فــي أبعــد  ّ ،ودفنت صــورته المتخی ّ ــماوي ّ ــوت الس جــل ذي الصّ ّ هــذا الر

ور الباذخـة التمنّي،وأمـامي نقطة خارج ذاكرتي؛فما حاجتي  إلى ال صّ
دق؟   !الحقیقة وافرة الصّ

لـــم أكـــن الوحیـــدة التـــي أرادت أن تكـــون فـــي أقـــرب مســـافاتها مـــن     
هاشم،فهناك الكثیر مـن أفـراد العائلـة الـذین أرادوا أن یقتربـوا مـن هـذا 
ـــة فــي البـــوح  ّ غم مــن موهبتــه الفطری ّ ـــمت علــى الـــر جــل المثقــل بالصّ ّ الر

ن ّ ر،ولكن ـًا فــي  نصـیبي مـن االســتماع اآلسـر المـؤّث ي كنــتُ األكثـر حّظ
ة  ــعبیّ ــة والمحافــل الشّ ّ إلیــه،وفي مرافقتــه فــي كثیــر مــن الــدّعوات العائلی
ــعبي  التــي استضــافته بفضــولٍ مجلــوب مفتعــل لتزیــد مــن رصــیدها الشّ



 2013/ دد الثانيـــــــالع              ـــــــــود    ــــــــــــلة سنعـــــــمج     ل        ـــــــــدى التواصــــــیة منتــــــجمع               

  
12  

ض قائمـة جمهورهـا غیـر العــریض فـي غالـب األحیـان،ثم نســیته  ّ وتعـر
 ّ   .منه تمامًا بعد أن حقّقت هدفها اإلعالمي

ه عندها كان وجهًا     وأخیرًا خلى لي وجه هاشم ووقته واهتمامه،ولكنّ
اء كمـا هـي نفسـه  ّ كسیفًا فیه خرائط حزنٍ بائدة ال تضـاریس جبـال شـم
ــــهر أو االســــتالب،قدّر ســــریعًا  ــــیة علــــى الكســــر أو الصّ ــــة العصّ ّ األبی
وا بینه وبین أحزانـه ّ من حوله،وخّل ّ الجمع قد انفض ه المرهف أن ّ  بحس

ــــــدَ  نصــــــیبه مــــــن االهتمــــــام المجتلــــــب  لیجــــــرع منهــــــا مــــــا شــــــاء،فقد نفِ
المصنوع،أحدٌ لم یسـأله عـن حاضـره أو مسـتقبله،قلیل مـن عرفـوا عـن 
ّ قرش،وشخصــان أو ثالثــة هــم مــن ســألوه  وحدتــه وخــواء جیبــه مــن أي

ة أو أظافره المنزوعة من أصابعه ّ بوصلته النّحاسیّ   .عن سر
لت أقداري من     ّ ا أنا فتحو ّ ّ تفكّر في  أم امرأة حالمة بفارسٍ أسطوري

قة لتقریــر صــحفي یصــلح ألن  ٍ بــأن تحصــل  منـه علــى مــادة شـیّ خبـث
ینشــــر فــــي عــــامود بــــارز فــــي صــــحیفة یومیــــة مشــــهورة إلــــى صــــدیقةٍ 
ّ صـخب حیـواتهم  ر الجمیع في خضم ّ تحرص على أن تسمع بطًال قر

  .على أن یسرقوا فمه منه،لیعتقلونه في صمت خبیث
هاشــم كانــت بوصــلة ال تشــیر إّال إلــى الــوطن فلســطین  كــلُّ حكایــا  

رقــه تقــود إلــى دربٍ واحــد،وهو درب العــودة  لــى العودة،كانــت كــلّ ُط ٕ وا
إلـى بیـت نتیف،كـان حریصـًا فـي كـلّ مكـان یـذهب إلیـه علـى أن یمــدّ 
ة  أصـــابعه العاریـــة مـــن األظـــافر إلـــى جیبـــه لیخـــرج بوصـــلته النّحاســـیّ

ه القدیمــة،ویفتحها لیرقــب إبــرة المؤ  ــر تشــیر إلــى اتجــاه فلســطین،وكأنّ شّ
ــه عائــد فــي  ّ فــي مســیر مســتعجل نحــو العودة،كــان یقــول  لــي دائمــًا إن
القریـــــب إلـــــى قریتـــــه،وهناك ســـــیعیش فـــــي بیـــــت العائلـــــة فـــــي الحـــــارة 

ّج مــن بنــات عائلــة أبــو حــالوة) 5(التحتــى ّ األشــدّ )6(،وســیتزو هــن ؛ألنّ
ر الــذین یریــد جمــاًال وخصــوبة فــي نســاء القریة،وســیعیش وأوالده العشــ

أن ینجـــبهم مـــن ریـــع األرض،فهـــو فـــّالح ابـــن فـــّالح ،وال یـــتقن إّال أن 
یــــه .یكـــون إّال كــــذلك مــــرة علــــى خدّ ،فتغلــــب الحُ وعنــــدها یشــــتاط انفعاًال

ّ الحیــاة ردّت إلیــه فجــأة بعــد رحیــل وهــو یرفــل فــي أمنیاتــه،كان  ،وكــأن
ر یدیــه مــن ســجنهما الجیب،ویشــرع یســتنطقهما فــي حركاتــه وهــو  ّ یحــر

ــعادة عــن أدق التّفاصـیل عــن بیــت یـت ّ م بإســهاب أخضــر مـورق بالس كّل
د  أســماء  ف بــي علــى كــلّ عــائالت حاراتهــا الثالثة،ویعــدّ ّ نتیف،فیطــو
ّ كثیـــــرًا مـــــن أفخـــــاذ  ة أن ّ د فـــــي كـــــلّ مـــــر ـــــع أنســـــابها،ویؤكّ ّ ســـــاداتها ویتتب
دیها الشجاع لعصابات الیهود الواغلة  عائالتها كادت تنقرض في تصّ

ــــحلة 1984م فـــي أراضـــیهم فـــي عـــا ّ ف بـــي علـــى قاعـــة الس ّ ،ثـــم یطـــو
وس وجسـر  ّ یاب وخربـة أم الـر والمالحة وبیر الصفصاف وخربة أم الّذ

ادة ّ م وسهل حم   ).7(األربعین ومراح أبو جهنّ
م علـى أن یعـود إلـى بیتـه راجـًال      ّ وعندما یحین وقت المساء یصـم

ه الیمل ة رغبته في بعض الریاضة،وأنا أعلم علم الیقین أنّ ك ثمن بحجّ
ـــــة علـــــى  ّ أجــــرة حافلـــــة تنقلـــــه إلــــى بیته،فأصـــــمت رحمـــــة بحاجتــــه األبی

  .الشّكوى

بـــت خیبـــات األمـــل األمـــراض     لـــم تطـــل صـــحبتي مـــع هاشـــم،فقد أّل
علیه،وكان سهًال علیها أن تتحـالف ضـدّ نفسـه المفطـورة علـى اإلبـاء 
مـــــــا عرضـــــــتُ علیــــــــه أن أصـــــــحبه إلــــــــى  حتـــــــى أمـــــــام األلم،كنــــــــتُ كّل

ل ذلك قا بیب،یؤجّ لیكشف ) 8(سأذهب فیما إلى حكیم الوكالة: ئالً الّط
ـــیف،أنا لـــن أمـــوت إّال فـــي  ،ال تخـــافي ،لـــن أمـــوت أبـــدًا فـــي الصّ ّ علــي

ب ّ ها زخّ من الر تاء،وأدفن في لیلة ماطرة كّل   .مربعنیة الشّ
ّ موضـــوعٍ إّال فـــي أظـــافر    م فـــي أي فأضـــحك عندها،ویضـــحك،ونتكّل

ـــل یدیـــه المنزوعـــة بالكامـــل تعـــذیبًا فـــي المعتقـــل ا ـــهیوني التـــي أؤجّ لصّ
ــؤال عنهــا إلــى وقــت آخــر،دون أن أعــرف أنّ ال مزیــد مــن الوقــت  ّ الس
اآلخر أمامي،بل أمامه؛فقد مـات هاشـم بهـدوء وحیـدًا فـي بیتـه الغرفـة 
ـق حلمهـا بـأن تـزور البیـت الحـرام قبـل أن ترحـل  ـه تحقّ ّ م وأم في المخـیّ

ابتسـامة إلى العالم اآلخر،مات هاشم وفي كفّه بوصـلته،وعلى شـفتیه 
ة  صافیة كروحه المهر التي ال تبالي بأن تفارق جسده في لیلة صـیفیّ
ـــق طلیقـــة نحـــو وطنـــه فلســـطین حیـــث  أفـــل فیهـــا المطر،مادامـــت تحّل

  .سیخلد إلى األبد
_______________________________________  

ة هي عند العامـة األیـام األربعـون األشـدّ بـرودة فـي )1(  أیام المربعنیّ
ت   .اءفصل الشّ

مال الغربي من مدینة لى الشّ إتقع : نسبة إلى قریة بیت نتیف)  2(  
م ، 425كـــم ، وترتفـــع عـــن ســـطح البحـــر  21الخلیـــل، وتبعـــد عنهـــا 

تبلــغ . وتقــوم علــى قمــه جبــل فــي المنطقــة الغربیــة مــن جبــال الخلیــل 
 1922وقـــدر عـــدد ســـكانها عـــام . دونمـــا 44587مســـاحة أراضـــیها 

نســـمة، وفــــي ) 2150( 1945عــــام نســــمة ، وفـــي ) 1112(حـــوالي 
ــ. ةنســم) 2499( 1948عــام  حة ة المســلّ هیونیّ قامــت المنظمــات الصّ

نسـمه ) 2499( 1948هلها البـالغ عـددهم عـام أوتشرید ،بهدم القریة
، ویبلـغ مجمـوع الالجئـین مـن هـذه /1948 /21/10، وكان ذلك في

قـــــاموا علیهـــــا أو . نســـــمة)18995( حـــــوالي  1998القریـــــة فـــــي عـــــام 
 1958) افیعیــــــزر(، ومســــــتعمرة 1949) نتیــــــف هالمــــــدة(ة مســــــتعمر 

ّ وتعـ. 1958) نفي مخائیل(،ومستعمرة 1958) روجیلت(ومستعمرة   د
م الحـاج أم الروس وخربـة أثري یحتوي على خربة أالقریة ذات موقع 

والنبـي بــولس والیرمـوك والعبــد وجـداریا والشــیخ غـازي والتبانــة وغرابــة 
  .وملكتها

ون ذاته :الحریر المونّس) 3(  ن من درجتین من الّل ّ ّ یتكو   .أي
  .كرات الحریر: طبب الحریر) 4( 
ّ الجنوبیة،إذ كانت تتكون قریة بیت نتیف قبـل هـدمها ) 5( التحتى أي

  .من ثالثة حارات رئیسیة
  .إحدى عائالت قریة بیت نتیف" أبو حالوة) "6(
  .أسماء أماكن جغرافیة في قریة بیت نتیف) 7(
ّ طبیب عیادة وكا) 8( حي   لة الغوث الصّ
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  ةر ذاكـــــــ
  مذبحة دیر یاسین

بعض الحقائق عن قریة دیر یاسین في تلك " كارل صباغ " یذكر 
قریة دیر یاسین من القرى الصغیرة على " المرحلة التاریخیة فیقول 

أطراف القدس ولم یكن لها أي شأن في حركة المقاومة ضد الیهود، 
لمتطوعین العرب باالستعانة حتى أن كبراء القریة رفضوا طلب ا

 برجال القریة لمحاربة الیهود، كما منعوهم من استخدام القریة
لمهاجمة قاعدة یهودیة قربها، فرد المتطوعون العرب بقتل رؤوس 
الماشیة فیها، بل إنها وقعت على اتفاق لاللتزام بالسلم نظرًا لفروقات 

القوة ، فما 
الذي كان 
یلزمهم فعله 
لیثبتوا للیهود 

صدق 
نوایاهم في 
الرغبة بالسلم 

واألمن؟ كان الحكم في نهایة المطاف یشیر إلى أنهم عرب، 
   .عیشون في أرض أرادها الیهود ألنفسهمی
كانت مذبحة دیر یاسین عامًال مهمًا في الهجرة الفلسطینیة إلى  

مناطق ُأخرى من فلسطین والبلدان العربیة المجاورة لما سببته 
ها الشعرة التي قصمت  المذبحة من حالة رعب عند المدنیین، ولعّل

، 1948ة في عام ظهر البعیر في إشعال الحرب العربیة الصهیونی
قدًا إضافیًا على الحقد الموجود أصالً بین العرب  وأضفت المذبحة حِ

  ..والصهاینة 
، واشتعلت األحقاد بعد قرار 1948تنامت بشاعة الیهود في عام 

المملكة المتحدة سحب قواتها من فلسطین مما ترك حالة من عدم 
لعرب االستقرار في فلسطین، واشتعلت الصراعات المسلحة بین ا

عندما قام جیش التحریر العربي  1948والیهود بحلول ربیع 
والمؤّلف من الفلسطینیین ومتطوعین من مختلف البلدان العربیة 
على تشكیل هجمات على الطرق الرابطة بین المستوطنات الیهودیة، 

ق  ُ ر یت تلك الحرب بحرب الُط ّ ، حیث أحرز العرب "الشوارع" وقد سم
مًا في قطع الطریق الرئیسي بین مدینة تل أبیب وغرب القدس  تقدّ

ل الیهود في فلسطین في حالة حصار % 16مما ترك    ..من جُ
قرر الیهود تشكیل هجوم مضاد للهجوم العربي على الطرقات 
الرئیسیة، فقامت عصابتي شتیرن واآلرغون بالهجوم على قریة دیر 

یها یاسین على اعتبار أن القریة صغیرة ومن الممكن السیطرة عل
مما سیعمل على رفع الروح المعنویة الیهودیة بعد خیبة أمل الیهود 

  .من التقدم العربي على الطرق الرئیسیة الیهودیة 

عد  إضافة إلى ذلك، من المعلوم أن قریة دیر یاسین تقع على بُ
" بضعة كیلومترات من القدس على تل یربط بینها وبین تل الربیع 

القدس آنذاك تتعرض لضربات ، وكانت "تل أبیب صهیونیًا 
متالحقة، وكان العرب بزعامة البطل الفلسطیني عبد القادر 
الحسیني، یحرزون االنتصارات في مواقعهم، لذلك كان الیهود في 

من أجل كسر الروح " حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها 
، فكانت دیر "المعنویة لدى العرب، ورفع الروح المعنویة لدى الیهود 

اسین فریسة سهلة لقوات اآلرغون، كما أن المنظمات العسكریة ی
الصهیونیة كانت في حاجة إلى مطار یخدم سكان القدس، إضافة 
إلى أن الهجوم وعملیات الذبح واإلعالن عن المذبحة هي جزء من 
نمط صهیوني عام یهدف إلى تفریغ فلسطین من سكانها عن طریق 

تقع على المنحدرات الشرقیة لتل  كانت القریة    ..اإلبادة والطرد 
متر، وتطل على مشهد واسع من الجهات كلها  800یبلغ علو قمته 

التي تبعد عنها  -، كانت القریة تواجه الضواحي الغربیة للقدس 
ویفصل بینها واد ذو مصاطب غُرست فیها أشجار  -كیلومترًا واحدًا 

الشمالي للوادي  التین واللوز والزیتون، وكان هناك في موازاة الطرف
یافا  -طریقًا فرعیة تربط دیر یاسین بهذه الضواحي، وبطریق القدس 

" ولیست كلمة . -الرئیسي الذي یبعد عنها نحو كیلومترین شماًال 
بغریبة عن أسماء القرى الفلسطینیة، وال یكاد یستهجن إطالقها " دیر 

مة في وفعالً فقد كان ث/ على قریة قریبة من القدس إلى هذا الحد
" الدیر " الطرف الجنوبي الغربي للقریة طلٌّ كبیر یطلق علیه اسم 

  ..فقط 
حدثت مذبحة دیر یاسین في قریة دیر یاسین، التي تقع غربي 

: على ید الجماعتین الصهیونیتین 1948أبریل عام  9القدس بتاریخ 
التي كان یتزعمها مناحیم بیجین، رئیس وزراء إسرائیل " اآلرغون 

التي كان یترأسها إسحق شامیر الذي " وشتیرن لیحي " د فیما بع
، أي بعد أسبوعین من توقیع " خلف بیجین في رئاسة الوزارة 

معاهدة سالم طلبها رؤساء المستوطنات الیهودیة المجاورة ووافق 
علیها أهالي قریة دیر یاسین، وراح ضحیة هذه المذبحة أعداد كبیرة 

فال، وكبار السن والنساء والشباب، من السكان لهذه القریة من األط
عدد من ذهب ضحیة هذه المذبحة مختلف علیه، إذ تذكر المصادر 

شهیدًا ، بینما تذكر  360إلى  250العربیة والفلسطینیة أن ما بین 
  ..شهیدًا  107المصادر الغربیة أن العدد لم یتجاوز 

نوا من تغ1948في عام  طیة ، اتفق الكثیر من الصحفیین الذین تمكّ
من القرویین،  254مذبحة دیر یاسین أن عدد الشهداء وصل إلى 

ومذبحة دیر یاسین تُعدّ من األحداث القلیلة التي تلتقي فیها الرغبة 
العربیة والیهودیة على االرتفاع في عدد الشهداء فمن الجانب 
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العربي، ارتفاع عدد الشهداء سیؤثر في النظرة اإلنجلیزیة للیهود 
، ومن الجانب الیهودي، سیقوم العدد الكبیر لشهداء تأثیرًا سلبیاً 

المذبحة على إخافة القرى العربیة األخرى ویعمل على تهجیرها 
تزایدت الحرب اإلعالمیة ..  طوعًا بدون استنفاذ جهدٍ یهودي 

العربیة الیهودیة بعد مذبحة دیر یاسین وتزایدت الهجرة الفلسطینیة 
تیجة الرعب الذي دبَّ في نفوس إلى البلدان العربیة المجاورة ن

الفلسطینیین من أحداث المذبحة، وأدت بشاعة المذبحة إلى تألیب 
،  1948الرأي العام العربي وتشكیل الجیش الذي خاض حرب الـ 

 1980وبعد مذبحة دیر یاسین استوطن الیهود القریة، وفي عام 
أسموا أعاد الیهود البناء في القریة فوق أنقاض المباني األصلیة و 

  ..الشوارع بأسماء مقاتلین اآلرغون الذین نفّذوا تلك المذبحة 
دخلت قوات اآلرغون من شرق القریة  1948أبریل عام  9في فجر 

وجنوبها، ودخلت قوات شتیرن من الشمال لیحاصروا القریة من كل 
جانب ما عدا الطریق الغربي، حتى یفاجئوا السكان وهم نائمین، وقد 

 4مقاومة في بادئ األمر، وهو ما أدَّى إلى مصرع قوبل الهجوم بال
من المهاجمین الصهاینة ، وكما یقول الكاتب الفرنسي  40وجرح 

إن المهاجمین لم یخوضوا مثل تلك المعارك من " باتریك میرسییون 
قبل، فقد كان من األیسر لهم إلقاء القنابل في وسط األسواق 

لذلك لم یستطیعوا .. ا المزدحمة عن مهاجمة قریة تدافع عن نفسه
  " ..التقدم أمام هذا القتال العنیف 

لمواجهة صمود أهل القریة، استعان المهاجمون بدعم من قوات 
البالماخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس، حیث قامت من 
جانبها بقصف القریة بمدافع الهاون لتسهیل مهمة المهاجمین، ومع 

یة تمامًا من أي مقاومة، فقررت حلول الظهیرة أصبحت القریة خال
استخدام األسلوب "  -والحدیث لمیرسییون  -قوات اآلرغون وشتیرن 

، وهو الدینامیت، وهكذا استولوا على  الوحید الذي یعرفونه جیدًا
القریة عن طریق تفجیرها بیتًا بیتًا ، وبعد أن انتهت المتفجرات لدیهم 

مقاومة عن طریق القنابل المكان من آخر عناصر ال" بإبادة " قاموا 
والمدافع الرشاشة، حیث كانوا یطلقون النیران على كل ما یتحرك 
داخل المنزل من رجال، ونساء، وأطفال، وشیوخ ، وأوقفوا العشرات 
من أهل القریة إلى الجدران وأطلقوا النار علیهم، واستمرت أعمال 

  ..القتل على مدار یومین 
تعذیب، اعتداء، " تشویه متعمدة  قامت القوات الصهیونیة بعملیات

، وأُلقي بـ " بتر أعضاء، ذبح الحوامل والمراهنة على نوع األجنة 
من  25من األطفال األحیاء وراء سور المدینة القدیمة، واقتید  53

الرجال األحیاء في حافالت لیطوفوا بهم داخل القدس طواف النصر 
دامهم رمیًا على غرار الجیوش الرومانیة القدیمة، ثم تم إع

  ..بالرصاص 
وألقیت الجثث في بئر القریة وُأغلق بابه بإحكام إلخفاء معالم 

وخالل دقائق، وفي مواجهة مقاومة " الجریمة، وكما یقول میرسییون 
غیر مسبوقة، تحوَّل رجال وفتیات اآلرغون وشتیرن، الذین كانوا 

ل علیا، إلى  ُث ُ رودة ونظام ، یقتلون بقسوة وب"جزارین " شبابًا ذوي م
منعت المنظمات ..   مثلما كان جنود قوات النازیة یفعلون 

" جاك دي رینییه " العسكریة الصهیونیة مبعوث الصلیب األحمر 
من دخول القریة ألكثر من یوم، بینما قام أفراد الهاجاناه الذین احتلوا 
القریة بجمع جثث أخرى في عنایة وفجروها لتضلیل مندوبي الهیئات 

" ة ولإلیحاء بأن الضحایا لقوا حتفهم خالل صدامات مسلحة الدولی
عثر مبعوث الصلیب األحمر على الجثث التي ُألقیت في البئر فیما 

یبدو أن نواة االستیطان في بدایة العهد العثماني كانت " ..    بعد 
متر إلى الغرب من  500في خربة عین التوت، التي تبعد نحو 

، كانت قریة خربة 1596، في عام  1948موقع القریة خالل عام 
، وال یتجاوز عدد " لواء القدس " عین التوت تقع في ناحیة القدس 

وكانت تؤدي الضرائب على القمح والشعیر . نسمة 39سكانها 
وأشجار الزیتون ، ال نعلم بالتحدید متى انتقل السكان إلى موقع دیر 

، في جزء منه، یاسین لكن یبدو جلیًا أن مصدر االسم األخیر یعود
إلى الشیخ یاسین الذي كان ضریحه قائمًا في مسجد ُأطلق اسمه 

  ..علیه، ویقع في جوار أطالل الدیر 
في أواخر القرن التاسع عشر، كانت منازل دیر یاسین مبنیة 

وكانت القریة تتزود میاه الشرب من نبعي ماء، یقع . بالحجارة
اني في جهتها الجنوبیة ، أحدهما في الجهة الشمالیة من القریة، والث

وقد تجمهر معظم منازلها المتینة البنیان، والغلیظة الجدران، في 
بقعة صغیرة ذات أزقة ضیقة متعرجة، تعرف بالحارة، وكان سكان 

  ..دیر یاسین جمیعهم من المسلمین 
تقریبًا شیدت الضاحیة الیهودیة في القدس، غفعت  1906في عام 

غرب، من طرف الوادي إلى طرفه شاؤول، وهي تقع في أقصى ال
اآلخر بدءًا من دیر یاسین، وتلتها بعد ذلك كل من مونیفیوري وبیت 
هكیرم ویفینوف ، وكانت الطریق الفرعیة التي تربط دیر یاسین 

  ..بالقدس، وتلك التي تربطها بیافا، تمران عبر غفعت شاؤول 
دیر  إبان الحرب العالمیة األولى قام األتراك بتحصین مرتفعات

/ كانون األول  8یاسین كجزء من نظام الدفاع عن القدس، وفي 
، اقتحمت قوات یقودها الجنرال اللنبي هذه 1917دیسمبر 

التحصینات، في الهجوم األخیر الذي أسفر في الیوم التالي عن 
سقوط القدس في قبضة الحلفاء ، حتى العشرینات من هذا القرن 

إلى حدٍ بعید، على الزراعة  كانت دیر یاسین تعتمد في معیشتها
المشفوعة بتربیة المواشي، لكن سرعان ما طرأ تغیر على أسس 
اقتصادها بسبب ازدهار البناء في القدس في عهد االنتداب، إذ 
كانت المنطقة المحیطة بدیر یاسین غنیة بالحجر الكلسي، وهو مادة 
البناء المفضلة في القدس، فراح سكان القریة منذ بدایة عهد 
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االنتداب یستثمرون مقالع واسعة على امتداد الطریق الفرعیة المؤدیة 
ها  عِ َط وقد ..   إلى المدینة، وهذا ما طور صناعة قلع الحجارة وِق

ازدهرت هذه الصناعة حتى بلغ عدد كسارات الحجارة العاملة في 
أواخر األربعینات أربعًا ، وشجعت هذه الصناعة القرویین المیسورین 

ر أموالهم في نقل الحجارة بینما أصبح آخرون سائقي على استثما
، ُأنشئت شركة حافالت محلیة، في 1935شاحنات ، في عام 

، ومع " قضاء القدس " مشروع مشترك مع قریة لفتا المجاورة 
صعودًا نحو قمة " الحارة " ازدهار دیر یاسین انتشرت منازلها من 

في أوائل عهد   .. التل الذي تقوم علیه، وشرقًا نحو القدس 
نما كان أبناؤها  ٕ االنتداب لم یكن لدیر یاسین مدرسة خاصة بها، وا

، " قضاء القدس" یتلقون العلم في مدرسة لفتا أو في مدرسة قالونیا 
أصبح في إمكان دیر یاسین أن تفتخر بمدرسة  1943لكن في عام 

نیت  1946ابتدائیة للبنین، وفي عام  بمدرسة أخرى للبنات، وقد بُ
لمدرستان من تبرعات سكان القریة، وكان على رأس مدرسة البنات ا

مدیرة مقیمة فیها، جاءت من القدس، كما كان للقریة فرن، نزالن، 
، صندوق توفیر، ثالثة دكاكین، " نادي النهضة" نادٍ اجتماعي 

أربعة آبار، ومسجد ثانٍ على المرتفعات العلیا مشرف على القریة 
  ..أحد سكان القریة المیسورین وقد بناه محمود صالح، 

في أواخر عهد االنتداب، كان كثیرون من سكان دیر یاسین یعملون 
خارج القریة، بعضهم وجد عمًال له في معسكرات الجیش البریطاني 
المجاورة كخادم أو نجار أو مشرف على العمال، وبعضهم اآلخر 

ستخدم في مصالح االنتداب المدنیة، ككاتب أو مدرس، وفي تلك  ُا
  ..في المائة  15الحقبة لم تتعدَ نسبة العاملین في قطاع الزراعة 

، إلى 1931نسمة في عام  428ارتفع عدد سكان دیر یاسین من 
، كما ارتفع عدد منازلها في الفترة نفسها 1948نسمة في عام  750
منزًال ، في عهد العثمانیین، بدأت العالقات  144منزًال إلى  91من 

جیرانها الیهود على نحو معقول والسیما في الحقبة بین القریة و 
األولى حین كان الیهود الیمنیون السفاراد، الناطقون بالعربیة، 
یشكلون أكثریة السكان المجاورین، إال إن هذه العالقات ما لبثت أن 

لتصل إلى أدنى درجاته " الوطن القومي الیهودي " تدهورت مع نمو 
ال تزال هناك منازل ..     لكبرى ا 1939 -1936في أثناء ثورة 

ت إلى مستشفى إسرائیلي  َ م قائمة في معظمها على التل وقد ضُ
لألمراض العقلیة ُأنشئ في موقع القریة، ویستعمل بعض المنازل 
التي تقع خارج حدود أراضي المستشفى، ألغراض سكنیة أو تجاریة 
ا أو كمستودعات، وثمة خارج السیاج أشجار خروب ولوز، وبقای

فْ آبار عدة بالطرف الجنوبي الغربي  جذوع أشجار زیتون ، تَحُ
للقریة، أما مقبرة القریة القدیمة، الواقعة شرقي الموقع، فهي مهملة 
وتكتسحها أنقاض الطریق الدائري الذي شُقَّ حول تل القریة ، وما 

 ..زالت شجرة سرو باسقة وحیدة قائمة وسط المقبرة حتى الیوم 

   لحسینيعبد القادر ا  
، حیث وجدت جثته قرب 8/4/1948استشهد عبد القادر في یوم 

بیت من بیوت القریة فنقل في الیوم التالي إلى القدس، ودفن بجانب 
ضریح والده في باب الحدید، وسمي بطل القسطل، وقد استشهد 
 رحمه اهللا وهو في األربعین من عمره، أي في أوج عطائه الجهادي

ي اسطنبول ولد الحسیني ف    ..
م، وتوفیت والدته 8/4/1908في 

بعد مولده بعام ونصف فكفلته 
جدته ألمه، وما لبثت هي 
األخرى أن فارقت الحیاة ، فنشأ 

  .. في كنف والده

والده شیخ المجاهدین في فلسطین 
موسى كاظم الحسیني، شغل بعض المناصب العالیة في الدولة 

ته في وجه االنتداب العثمانیة وكان األب موسى أول من رفع صو 
البریطاني، وأول من دعا أهل فلسطین إلى االحتجاج والتظاهر 
عالن السخط والغضب ضد وعد بلفور، فتولى قیادة أول مظاهرة  ٕ وا

م، وبسبب ذلك عزلته سلطات 1920شعبیة في تاریخ فلسطین عام 
االنتداب البریطاني عن رئاسة بلدیة القدس، واشترك في الكثیر من 

ت، كانت آخرها المظاهرة الكبیرة في یافا في المظاهرا
، حیث أصیب فیها بضربات هراوات قاسیة من قبل 27/10/1933

، حتى فارق الحیاة  الجنود اإلنجلیز ظل بعدها طریح الفراش أیامًا
تربى عبد القادر منذ نعومة أظفاره في بیت      .. م1934سنة 

ألول له والذي علم وجهاد، حیث كان هذا البیت بمثابة الحضن ا
كان یجتمع فیه رجاالت العرب الذین یفدون إلى القدس، ألن والده 

 .. موسى الحسیني كان رئیسًا لبلدیتها

تعلم عبد القادر القرآن الكریم في زاویة من زوایا القدس، ثم أنهى 
بالقدس “ روضة المعارف االبتدائیة “ دراسته األولیة في مدرسة 
لى قراءة كتب التاریخ، وسیر األبطال وأثناء فترة دراسته عكف ع

 .. والفاتحین

أتم عبد القادر دراسته الثانویة بتفوق، التحق بعدها بكلیة العلوم في 
م بتمزیق شهادته أمام الجامعة األمریكیة في مصر، وعند تخرجة قا

 ” شهادتكم ألنها من جامعة استعماریة أریدال “ قائًال  جحفل التخری
لعدید من الشباب العربي وتوثقت صلته بهم، وهناك التقى با  ..

وتحول بیته إلى ناد نضالي، یناقش فیه مختلف القضایا القومیة 
والدینیة، وأثناء سنوات دراسته التي قضاها في الجامعة، استطاع 
عبد القادر أن یكشف الدور المریب الذي تقوم به الجامعة األمریكیة 
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معرفة، والذي یحمل وراءه في مصر، ذلك الدور المقنع بالعلم وال
 .. أوبئة االستعمار الخبیثة

بعد عودته للقدس، تلقفته السلطات البریطانیة حین وصوله، 
ووضعت بین یدیه عدة وظائف رفیعة المستوى وعلیه انتقاء ما 

إال أنه آثر  –محاولة بذلك أن تضمه تحت جناحها  –یالئمه منها 
التجاه الوطني الذي العمل في مجال الصحافة محررًا ، وكان ا

 نهجته الجریدة التي عمل بها من أهم العوامل التي دفعته للعمل بها
بالقدس، “ الحزب العربي الفلسطیني “ انضم عبد القادر إلى    ..

وتولى فیما بعد منصب السكرتیر في هذا الحزب، وبدأت نشاطاته 
اب، تبرز في األفق الفلسطیني، مما أثار علیه حفیظة سلطات االنتد

“ مأمور لتسویة األراضي “ فأعادت علیه عرضها لشغل وظیفة 
بعاده عن مجال  ٕ بهدف اشغاله في شؤون األرض والزراعة، وا

ارتضى عبد القادر هذه الوظیفة بعد أن أیقن بأهمیتها، ..    السیاسة
حیث استطاع تحت ستارها أن یتصل بإخوانه المواطنین في القرى 

ن یمثلون القاعدة االرتكازیة للثورة، فتعرف الفلسطینیة المختلفة، الذی
علیهم وانتقى منهم خیرهم فاستقطبهم، وشكل منهم خالیا سریة، وبث 
فیهم روح الحمیة والجهاد، وجمع األموال من موسریهم، واشترى 
أسلحة ومعدات، وخزنها في أماكن أمینة، وتدرب بعض الشباب 

 .. على استعمالها

معاداتها للعرب، واستفحل الخطر بعد أن تمادت بریطانیا في 
الیهودي على فلسطین، وتنادى الشعب الفلسطیني بضرورة مواجهة 
المخططات االستعماریة بصورة فعلیة وعلنیة، استقال عبد القادر من 

 .. وظیفته الحكومیة، ووهب الثورة جهده وشبابه

بأمر من سماحة الحاج محمد أمین الحسیني تشكلت منظمة واحدة 
منظمة “ التنظیمات السریة الفلسطینیة، ُأطلق علیها  من معظم

كي یتسنى للمجاهدین تنظیم شؤونهم النضالیة، “ الجهاد اإلسالمي 
، واختیر عبد القادر  ومواجهة المستعمر بصورة أكثر دقة وشموًال

 .. الحسیني قائدًا لهذه المنظمة

رًا مق“ بیر زیت “ قرر عبد القادر وألسباب عدیدة أن یتخذ بلدة 
لقیادة الجهاد المقدس، كما قسم فلسطین إلى مناطق قتالیة، وولى 
على كل منطقة منها قائدًا من قادته، أما الخالیا السریة وقیاداتها 

 .. فظلت تابعة له مباشرة

كان عبد القادر أول من أطلق النار إیذانًا ببدء الثورة على بطش 
ببیت “ انیة ، حین هاجم ثكنة بریط1936أیار  6المستعمر في 

شمالي غربي القدس، ثم انتقل من هناك إلى منطقة “ سوریك 

  .. القسطل، بینما تحركت خالیا الثورة في كل مكان من فلسطین
، حیث 1936وبلغت الثورة الفلسطینیة أوج قوتها في تموز عام 

انضم إلیها من بقي من رفاق الشهید عز الدین القسام، وبلغت 
،  أنباؤها العالم العربي كله، فالتحق بها المجاهدون العرب أفواجًا

وخاض الثوار العرب معارك بطولیة ضد المستعمرین البریطانیین 
الشهیرة “ معركة الخضر “ والصهاینة، ولعل أهم هذه المعارك كانت 

في قضاء بیت لحم، وقد استشهد في هذه المعركة المجاهد العربي 
، وتمكنت القوات  السوري سعید العاص وجرح عبد القادر جرحاً  بلیغًا

البریطانیة من أسره، لكنه نجح في الفرار من المستشفى العسكري 
في القدس، بعد مغامرة رائعة قام بها المجاهدون من رفاقه فهاجموا 
القوة البریطانیة التي تحرس المستشفى وأنقذوه وحملوه إلى دمشق 

بدایة  عاد عبد القادر إلى فلسطین مع      .. حیث أكمل عالجه
، وتولى قیادة الثوار في منطقة القدس، وقاد هجومات 1938عام 

عدیدة ناجحة ضد البریطانیین والصهاینة، ونجح في القضاء على 
فتنة دینیة كان االنتداب البریطاني یسعى إلى تحقیقها لیوقع بین 

 .. مسلمي فلسطین ومسیحیها

رح عبد القادر ثانیة في إحدى 1938وفي خریف عام  المعارك، ، جُ
فأسعفه رفاقه في المستشفى اإلنجلیزي في الخلیل، ثم نقلوه خفیة إلى 
سوریا ، فلبنان ، ومن هناك نجح في الوصول إلى العراق بجواز 

 .. سفر عراقي یحمل اسم محمد عبد اللطیف

وفي بغداد عمل عبد القادر مدرسًا للریاضیات في المدرسة العسكریة 
المدارس المتوسطة، ثم التحق بدورة في معسكر الرشید، وفي إحدى 

 .. لضباط االحتیاط في الكلیة العسكریة

، 1941أید عبد القادر ثورة رشید عالي الكیالني في العراق عام 
وشارك مع رفاقه في قتال القوات البریطانیة، لكنه بعد فشل الثورة 
ُألقي القبض علیه مع رفاقه من قبل السلطات العراقیة، وصدر 

كم بالسجن، وتحت ضغط الرأي العام العراقي والرموز علیهم الح
الوطنیة العراقیة، استُبدل السجن بالنفي عشرین شهرًا إلى بلدة زاخو 

 .. في أقصى شمال العراق

تسلل عبد القادر من السعودیة إلى ألمانیا،  1944وفي مطلع عام 
حیث تلقى دورة تدریب على صنع المتفجرات وتركیبها، ثم انتقل 

ته إلى القاهرة وهناك وبسبب نشاطه السیاسي وصالته بعناصر وأسر 
من أحزاب مصریة ، وتجمیعه األسلحة، وتدریبه الفلسطینیین 
والمصریین على صنع المتفجرات، أمرت حكومة السعدیین المصریة 
بإبعاده، لكن الضغوط التي مارستها القوى اإلسالمیة المصریة حالت 

 .. دون تنفیذ ذلك اإلبعاد
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ما علمت الهیئة العربیة العلیا نیة األمم المتحدة تقسیم فلسطین، عند
سارعت الهیئة برئاسة المفتي أمین الحسیني إلى االنعقاد، وقررت 
مواجهة الخطط االستعماریة الصهیونیة بالقوة المسلحة، وتقرر إنشاء 
جیش فلسطین لممارسة الجهاد الفعلي، واختیر المفتي قائدًا أعلى 

وأعاد تموین منظمة الجهاد المقدس، ثم حولها إلى لهذا الجیش 
جیش الجهاد المقدس الفلسطیني، وأسند قیادته العامة إلى عبد 
القادر الحسیني، باإلضافة لمهمة الدفاع عن القدس ورام اهللا وباب 

وعندما أصدرت األمم المتحدة قرارها القاضي بتقسیم   .. الواد
إلى فلسطین سرًا مع بعض ، تسلل عبد القادر 1947فلسطین عام 

رفاقه، وفي نفس الوقت اجتاز الحدود الفلسطینیة عدد من 
المجاهدین القادمین من سوریة ولبنان، والتقوا جمیعًا بعبد القادر ، 
. وأخذوا یرسمون خطة جدیدة للبدء في المرحلة القادمة من الجهاد

مقرًا “ بیر زیت “ فأعادوا تشكیل قوات الجهاد المقدس، واتخذت بلدة 
رئیسیًا لتلك القوات، وتألفت في حیفا والناصرة وجنین وغزة قوات 

 .. أخرى تابعة لها

تعتبر هذه القوات طلیعة العمل النضالي العربي التي انبثقت 
تنظیماتها من صمیم الشعب الفلسطیني، وكانت في الحقیقة أول 
مظهر من مظاهر القوات الشعبیة التي تحمل في جوهرها صفة 

 .. ش الشعبي في بلد كان یرزح تحت نیر االستعمار البریطانيالجی
قامت هذه القوات بتنفیذ جزء كبیر من واجباتها، فقد تمكنت من 

ألف یهودي على االستسالم في مدینة القدس نتیجة “  115“ إجبار 
قفاله، وقاموا بعدة معارك  ٕ حصارهم باحتالل مضیق باب الواد وا

للقوافل الیهودیة واإلنجلیزیة، كما  محلیة، ونصبوا مئات الكمائن
قامت فرق التدمیر بنسف العدید من المنشآت والمباني مثل معمل 

 .. الجیر، عمارة المطاحن بحیفا، وعمارة شركة سولل بونیه الیهودیة
كما خاضت هذه القوات بقیادة عبد القادر أروع مالحم البطولة 

یهوذا، ونسف والفداء مثل معركة بیت سوریك، ونسف شارع ابن 
مقر الوكالة الیهودیة، ومعركة الدهیشة، ومعركة الخضر ومعركة 
بني نعیم ومعركة عركوف وقد تكبد الیهود في هذه المعارك الخسائر 
الفادحة في الممتلكات، وقتل العدد الكبیر منهم، وغنم المجاهدون 
الكثیر من األسلحة والعتاد والتي ساعدتهم على االستمرار في 

تكللت جمیع معاركهم التي خاضوها ضد العدو    .. نضالهم
الصهیوني والبریطاني بالنجاح، إلى أن كانت معركة القسطل التي 

، وانتهت بأن 1948نیسان  8 – 4دامت أربعة أیام بكاملها من 
تمكن المجاهدون من انتزاع البلدة العربیة من أیدي الصهاینة، إال 

تمكن الصهاینة بعدها في  أنهم لم یمكثوا فیها سوى بضع ساعات،
خضم ذهول المجاهدین وتضعضعهم بسبب استشهاد قائدهم عبد 

 .. القادر، من شن هجوم معاكس واحتالل البلدة من جدید

  مجزرة قالونیا
، ذكرى المجزرة الصهیونیة  2014الیوم الثاني عشر من أبریل لعام 

ة من منظمة  ّ في قریة قالونیا في قضاء القدس، حیث قامت قو
البالماخ الصهیونیة باقتحام القریة، وتفجیر عددًا من البیوت على 

  .. شهیداً  14رؤوس ساكنیها، أدّى إلى ارتقاء 
، عدد  1931یافا عام  –كانت تقع القریة على الطریق العام للقدس 

، 632سكانها 
وعدد منازلها 

، فیها  156
مسجد، وبیوتها 
من الحجارة، 
وفیها مدرسة 

م ابتدائیة ، وعا
دونمًا مرویًا أو  1022دونمًا مخصصة للحبوب و 846كان  1945

 .. دونم للزیتون 200بساتین و
الصهیونیة " البالماخ " م، هاجمت قوة من 12/4/1948في یوم 

اإلرهابیة قریة قالونیا قضاء مدینة القدس، وبقیت طوال یومین تنسف 
ي رافق الیهودي االنجلیزي الذ" في البیوت ، ویقول هاري لیفین 

إن القریة بدت كبركان ثائر مدافع " : البلماح أثناء دخوله القریة 
طالق نار عشوائي، ویقول أنه أحصى  ٕ   ..شهیدًا  14وا

  یوم األرض
معركة األرض لم تنته في الثالثین من آذار، بل هي مستمرة حتى 
یومنا هذا، وال تزال سیاسات المصادرة تطاردنا، والمخططات 

نقنا والتضییق على تطورنا في المستقبل، ال بل المختلفة تحاول خ
إننا نمر بواقع مریر ومرحلة معقدة، تكثر فیها التوجهات العنصریة 
التي تسعى إلى نزع شرعیتنا السیاسیة وشرعیة وجودنا، ولیس فقط 

 .مصادرة أرضنا

فقضیة األرض هي 
أكثر القضایا التي تمتزج 
فیها األبعاد المدنیة 

كن والوطنیة، فال یم
الحدیث عنها مدنیا 
وتغییب أبعادها 

الوطنیة، وفي نفس الوقت ال یمكن الحدیث عنها وطنیا وتغییب 
   .أبعادها المدنیة
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ما میّز یوم األرض هو خروج الجماهیر لوحدها إلى الشوارع دونما 
تخطیط، لقد قادت الجماهیر نفسها إلى الصدام مع المؤسسة 

على األرض أوجه في یوم  الرسمیة، حیث بلغ وعي الخطر الداهم
األرض، وقد اقتربت الجماهیر العربیة في الثالثین من آذار إلى 
إطار العصیان المدني الجماعي، فتصرفت جماهیرنا ألول مرة 
كشعب منظم، استوعبت فیه أبعاد قضیتها األساسیة، أال وهي قضیة 

  .األرض

العربیة أعلنت الجماهیر العربیة، ممثلة بلجنة الدفاع عن األراضي 
ان اإلضراب االحتجاجي على مصادرة االراضي في منطقة المل 

  .30.3.1976وذلك في تاریخ 

  :قرارات سبقت إعالن االضراب
ومنع السكان ) 9منطقة رقم (صدور قرار بإغالق منطقة المل . 1

  .13.2.1976العرب من دخول المنطقة في تاریخ 

وثیقة (داخلیة صدور وثیقة متصرف لواء الشمال في وزارة ال. 2
كاقتراح لتهوید الجلیل واتخاذ إجراءات  1976/3/1في ) كیننغ

  .سیاسیة إزاء معاملة االقلیة العربیة في إسرائیل

بعد الدعوة إلعالن االضراب، عمدت السلطة إلى منع حدوث هذا 
االضراب وكسره عن طریق التهدید بقمع المظاهرات والعقاب 

تفات إلى الموضوع بجدیة أكثر، الجماعي، ولم تحاول السلطة االل
بل سعت إلى إفشال اإلضراب لما یحمل من دالالت تتعلق بسلوك 
األقلیة العربیة كأقلیة قومیة حیال قضیة وطنیة ومدنیة من الدرجة 

فقد عقدت الحكومة اجتماعا استمر . األولى، أال وهي قضیة األرض
مدن العربیة أربع ساعات تقرر فیه تعزیز قوات الشرطة في القرى وال

وقامت قیادة الهستدروت بتحذیر . للرد على اإلضراب والمظاهرات
العمال وتهدیدهم باتخاذ إجراءات انتقامیة ضدهم، وقرر أرباب 
العمل في اجتماع لهم في حیفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما 

كذلك بعث المدیر العام . شاركوا في اإلضراب العام في یوم األرض
لمعارف تهدیدا إلى المدارس العربیة لمنعها من المشاركة في لوزارة ا

  .اإلضراب

  :أهم بنود الوثیقة

  ).الجلیل(تكثیف االستیطان الیهودي في الشمال . 1
لحزب العمل ویركز على المساواة “ أخا”إقامة حزب عربي یعتبر . 2

  .والسالم
  .یةرفع التنسیق بین الجهات الحكومیة في معالجة االمور العرب. 3

إیجاد إجماع قومي یهودي داخل االحزاب الصهیونیة حول . 4
  .موضوع العرب في إسرائیل

التضییق االقتصادي على العائلة العربیة عبر مالحقتها . 5
عطاء األولویة للیهود في فرص العمل، وكذلك تخفیض  ٕ بالضرائب وا
نسبة العرب في التحصیل العلمي وتشجیع التوجهات المهنیة لدى 

  .یذالتالم
تسهیل هجرة الشباب والطالب العرب إلى خارج البالد ومنع . 6

  :9منطقة رقم : أرض المل. عودتهم إلیها

تقع هذه األرض ضمن مساحات القرى، سخنین وعرابة ودیر حنا، 
استخدمت هذه المنطقة بین السنوات . الف دونم 60وتبلغ مساحتها 

ني أثناء كمنطقة تدریبات عسكریة للجیش البریطا 1942-1944
  .الحرب العالمیة الثانیة، مقابل دفع بدل استئجار الصحاب األرض

ا  1948بعد عام  أبقت إسرائیل على نفس الوضع الذي كان سائدً
في عهد االنتداب البریطاني، إذ كان یسمح للمواطنین بالوصول إلى 

قامت السلطة  1956في عام . أراضیهم لفالحتها بتصاریح خاصة
بهدف إقامة مخططات بناء مستوطنات یهودیة بإغالق المنطقة 

  .ضمن مشروع تهوید الجلیل

 أسماء الشهداء
بمظاهرة شعبیة في دیر حنا، فقمعت هذه  3/29بدأت األحداث یوم 

المظاهرات بالقوة، وعلى إثرها خرجت مظاهرة احتجاجیة أخرى في 
عرابة، وكان الرد أقوى، حیث سقط خاللها الشهید خیر یاسین 

لجرحى، وما لبث أن أدى خبر االستشهاد إلى اتساع دائرة وعشرات ا
. المظاهرات واالحتجاج في كافة المناطق العربیة في الیوم التالي

  :وخالل المواجهات في الیوم األول والثاني سقط ستة شهداء وهم
  .خیر یاسین من عرابة. 1    
  .رجا أبو ریا من سخنین. 2    
  .خضر خالیلة من سخنین. 3    
  .رأفت الزهیري من عین شمس. 4    
  .حسن طه من كفر كنا. 5    
  .خدیجة شواهنة من سخنین. 6    

عقب ذلك إضراب عام، ومسیرات نظمت في المدن العربیة في 
الجلیل، ومنطقة المثلث والنقب ردا على إعالن الحكومة عن خطة 
لمصادرة الف الدونمات من األراضي في المناطق العربیة والتي تقع 

أرسلت الحكومة الجیش اإلسرائیلي والشرطة مع . لشمال منهافي ا
إثر المواجهات التي اندلعت هناك، قتل . الدبابات والمدفعیة الثقیلة

  .ستة مواطنین عرب وأصیب واعتقل المئات
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  )2009- 2000(األحداث السنویة التذكاریة واالحتجاجات 
عد ثمانیة ، وب1976في یوم السبت الثالثین من شهر آذار من العام 

جراءات القمع  ٕ وعشرین عامًا في ظل أحكام حظر التجول والتنقل، وا
واإلرهاب والتمییز العنصري واإلفقار وعملیات اغتصاب األراضي 
وهدم القرى والحرمان من أي فرصة للتعبیر أو التنظیم، هبّ الشعب 
الفلسطیني في جمیع المدن والقرى والتجمعات العربیة في األراضي 

ضد االحتالل الصهیوني، واتخذت الهبة شكل  1948عام  المحتلة
إضراب شامل ومظاهرات شعبیة عارمة، أعملت خاللها قوات 
رهابًا بالفلسطینیین، حیث فتحت النار على  ٕ االحتالل قتالً وا

الشهیدة : المتظاهرین مما أدى إلى استشهاد ستة فلسطینیین هم
ضر خالیلة من أهالي خدیجة شواهنة والشهید رجا أبو ریا والشهید خ

سخنین، والشهید خیر أحمد یاسین من قریة عرَّابة والشهید محسن 
طه من قریة كفركنا والشهید رأفت علي زهدي من قریة نور شمس 
واستُشهد في قریة الطیبة، هذا إضافة لعشرات الجرحى والمصابین، 

 300وبلغ عدد الذین اعتقلتهم قوات االحتالل الصهیوني أكثر من 
  .طینیيفلس

ة یوم األرض هو قیام السلطات الصهیونیة  كان السبب المباشر لهبّ
ا  21بمصادرة نحو  ابة وسخنین ودیر حنّ ّ ألف دونم من أراضي عر

وعرب السواعد وغیرها لتخصیصها للمستوطنات الصهیونیة في 
ط تهوید الجلیل، ویشار هنا إلى أن السلطات الصهیونیة  سیاق مخّط

أكثر من  1972ـ  1948ام ما بین عام قد صادرت خالل األعو 
ملیون دونم من أراضي القرى العربیة في الجلیل والمثلث، إضافة 
إلى مالیین الدونمات األخرى من األراضي التي استولت علیها 
عة التي ارتكبها جیش  ّ السلطات الصهیونیة بعد سلسلة المجازر المرو

ري التي مارسها  ّ بحق الفلسطینیین االحتالل وعملیات اإلبعاد القس
  .1948عام 

ة یوم األرض لم تكن ولیدة صدفة بل كانت ولیدة مجمل الوضع  فهبّ
الذي یعانیه الشعب الفلسطیني في فلسطین المحتلة منذ قیام دولة 

  إسرائیل

م، 1967وقد شارك الشعب الفلسطیني في األراضي المحتلة عام 
زًا لوحدة وأصبح یوم األرض مناسبة وطنیة فلسطینیة وعربیة ورم

الشعب الفلسطیني التي لم تنل منها كل عوامل القهر والتمزق، 
  .وذكرى للتالحم البطولي للشعب الفلسطیني في جمیع أماكن تواجده

  خطة تهوید الجلیل
احتفظت منطقة الجلیل رغم كل المؤامرات الصهیونیة بأغلبیتها 

سیاسة العربیة مع أنها المكان الذي أمعن فیه الصهاینة في تطبیق 

عن  1975التهوید، فأعلنت السلطات الصهیونیة في أوائل عام 
، وهي “تطویر الجلیل”مشروع : خطة لتهوید الجلیل تحت عنوان

الخطة التي تعد من أخطر ما خططت له حكومة إسرائیل ؛ إذ 
مما یتطلب . اشتمل على تشیید ثمان مدن صناعیة في الجلیل

بیة ذلك أن نظریة ألف دونم من األراضي العر  20مصادرة 
االستیطان والتوسع توصي بأال تُقام مظاهر التطویر فوق األراضي 
نما فوق األراضي البور والمهملة، وهي التسمیات التي  ٕ المطورة، وا

  .تُطلق على األراضي التي یملكها العرب

وقد شكّلت عملیة تهوید الجلیل ـ وما تزال ـ هدفًا من أهداف الحركة 
: ، فقد حدد بن غوریون هذا الهدف بقولهالصهیونیة وهاجسها

دافع عن الجلیل ” قرر إذا كان علینا أن نُ االستیطان نفسه هو الذي یُ
  .“أم ال

وتطابقًا مع السیاسة الصهیونیة، تجاه األرض، فقد احتلت إسرائیل 
أقسامًا واسعة من الجلیل، وأقام فیها العدید من  1948عام 

االستیالء على األراضي، بأنها  المستوطنات، وبرر الصهاینة عملیة
أراضٍ للغائبین، ولكن االستیالء لم یقتصر على أراضي الغائبین، 

نما وضع یده على  ٕ حكومة االنتداب البریطاني، وتقدر “ أمالك”وا
ملیون دونم، لكن إسرائیل لم تكتفِ بتلك  3-2هذه األراضي بحوالي 

نما امتدت یده إلى أراضي الفلسطینیین  ٕ الذین بقوا في األراضي، وا
ملیون  13حوالي  1948أراضیهم، وكان العرب یملكون حتى عام 

ملیون دونم، بینما لم یكن للكیان الصهیوني  27دونم من أصل 
  .ملیون دونم، والباقي أراضٍ مشاع 5.1سوى 

بسرقة األراضي العربیة وأخذ  1948بدأ العدو الصهیوني منذ عام 
مبررة ”واألشكال لتكون سرقتها یُصدر القوانین المتعددة األسماء 

فمن قانون األراضي البور إلى المناطق المغلقة، إلى (!!) “ وشرعیة
. قانون أمالك الغائبین إلى مناطق األمن، إلى استمالك األراضي

إلى إرغام العرب على رهن أراضیهم، حتى تمكنت من تجرید العرب 
توقف ولم ی. من حوالي ملیون دونم من أخصب وأطیب أراضیهم

، وممارسة سیاساته، التي تتمشى “قوانینه”إسرائیل عن استصدار 
ما أصبح في یدنا هو لنا، وما یزال في ید ”: وفقا لنظریته القائلة
  .“العرب هو المطلوب

وكان آخر القوانین في هذا المجال، هو الذي صدر عن مجلس 
وزراء إسرائیل بشأن مصادرة األراضي بحجة تطویر الجلیل، وبعد 

  .بالمائة 50ن زادت نسبة سكان العرب فیه عن أ
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  الدفاع عن األرض
تحرك فلسطینیو الجلیل، بعد أن أدركوا هدف القرار ففي 

قد اجتماع للتشاور في حیفا، حضره عدد من  29/7/1975 عُ
المبادرین لحملة االحتجاج على مصادرة األراضي، وقد ضم هذا 

، ومحامین، وأطباء، االجتماع عددًا من رؤساء المجالس المحلیة
ومثقفین وصحفیین، وأصحاب أرضي وتقرر في هذا االجتماع، 
میت باللجنة القُطریة للدفاع عن  ُ تألیف لجنة للدفاع عن األرض س

  .األراضي

بعد تشكیل هذه اللجنة، دعت إلى اجتماع في الناصرة یوم 
: ، واتخذت عددًا من المقررات، كان من أبرزها15/08/1975

صدار نداء  الدعوة لعقد ٕ مؤتمر شعبي للمطالبة بوقف المصادرة، وا
  .إلى الرأي العام لحثه على مقاومة المصادرة

ودعت اللجنة القطریة للدفاع عن األراضي الجتماع آخر في 
دعت إلیه حوالي عشرین رئیسًا من  06/03/1976الناصرة یوم 

ب رؤساء المجالس المحلیة، واتخذ المجتمعون قرارًا بإعالن اإلضرا
  .استنكارًا لمصادرة األراضي 30/03/1976العام یوم 

كان تحدید ذلك الیوم ثمرة تصاعد النضال الوطني في الجلیل 
وبلوغه مستوى كبیر من التنظیم، فقبل ذلك ومنذ النكبة كانت 

بالتمسك باألرض، “ السلبي”قاصرة على الدفاع  48مقاومة عرب 
ض محاوالت التفرقة بین والبقاء علیها، والتكافل فیما بینهم، ورف

عداد الجیل الجدید  ٕ صفوفهم وانتظار الظروف المناسبة للهجوم، وا
  .من أبنائهم لتلك اللحظات

  شهداء األرض
، هو أول قرار من 48قرار الدعوة إلى إضراب عام لفلسطینیي الـ 

نوعه منذ النكبة وبدأت الجماهیر تُحضر لذلك الیوم التاریخي، ولم 
صي والفؤوس، والمناجل، والسكاكین، تكن أسلحتهم إال ا لحجارة، والعِ

وصفائح البنزین المشتعلة، ومحاولة االستیالء على أسلحة الجیش، 
واستجابت كل التجمعات العربیة في الجلیل لإلضراب، رغم 

  .محاوالت إسرائیل إفشال هذا الیوم وبأي ثمن

داهمت قوات الشرطة، وحرس الحدود  29/03/1976ففي مساء 
طالق النار، وقد قریة  ٕ عرَّابة وأخذت تستفز الفلسطینیین بالضرب وا

دعى  اشتبكت مع األهالي واستشهد نتیجة ذلك أحد الفلسطینیین ویُ
  .خیر أحمد یاسین وكان أول شهداء یوم األرض

أصدرت الشرطة أمرًا بمنع  30/03/1976وفي الیوم الثاني أي یوم 
ثلث، وتفرقت سیارات ساعة في قُرى الجلیل والم 24التجوال لمدة 

الشرطة في القریة وأخذت تُنبه األهالي، وتُهدد من یُحاول الخروج 
من منزله، ولكن التهدیدات لم تُثنِ الفلسطینیین عن التعبیر عن 
سخطهم وحقدهم، وخرج الشعب إلى الشوارع، واشتبك الجیش مع 

  .األهالي في معركة لم یسبق لها مثیل

ت لم تكن هذه المعركة هي الوح ّ یدة في ذلك الیوم، فقد عم
المظاهرات جمیع قُرى ومدن الجلیل، واشتبك الشعب مع قوات 
الشرطة والجیش التي حاولت تفریق المتطاهرین واستعملت في ذلك 

  .مختلف األسالیب

ففي قریة سخنین، زعمت قوات االحتالل الصهیونیة أن األهالي 
تي اضطرت خرقوا نظام منع التجوال وهاجموا قوات الشرطة ال

طالق النار الذي أدى إلى استشهاد  ٕ بزعمها إلى استعمال القوة، وا
رجا أبو ”ثالثة من أهالي القریة هم الشهیدة خدیجة شواهنة، والشهید 

رح أثناء االشتباك حوالي خمسین  ریا والشهید خضر خالیلة، وجُ
، واعتُقل حوالي سبعین شخصًا آخرین   .شخصًا

اولت الشرطة استفزاز المتظاهرین، أما في قریة كفر كنا، فقد ح
لقاء القنابل المسیلة للدموع لتفریقهم،  ٕ بإطالق النار علیهم، وا
واستعمال الهراوات واقتحام البیوت واالعتداء على النساء واألطفال، 
رح آخرون، واعتقلت الشرطة  واستُشهد شاب یدعى محسن طه وجُ

  .عشرات الشبان

طة تفریق المتظاهرین بالهراوات وفي قریة الطیبة، حاولت قوات الشر 
والقنابل، وأخذت تطلق النار على الفلسطینیین بدون تمییز وسقط 

والذي جاء من قریة نور الشمس لیُشارك “ رأفت علي زهدي”الشهید 
في اإلضراب في قریة الطیبة، وقامت الشرطة بعد ذلك بحملة 

أما في الناصرة فقد شمل اإلضراب حوالي . اعتقاالت واسعة
بالمائة من المدینة، وانتهزت قوات االحتالل الصهیونیة فرصة 80

اإلضراب لالعتداء على رئیس بلدیتها، فقامت بمداهمة منزله بحجة 
مالحقة بعض الفتیان الذین رجموا قوات األمن بالحجارة والزجاج 

  .وقنابل المولوتوف واعتدت بالضرب على زوجته وابنته

لمستشفیات للتبرع بالدم لعشرات وتدافع الشباب في المدینة على ا
قلوا من القُرى العربیة إثر االشتباكات   .الجرحى، الذین نُ

لت الشرطة ساحة البلدة إلى ساحة حرب استخدمت  وفي طمرة حوَّ
فیها المجنزرات والسیارات العسكریة، وقد تعرضت القریة العتداءین 
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بل رجال الشرطة، وشوهدت بعض السیارات المحترقة عند  من قِ
مدخل القریة واعتصم عدد من الفلسطینیین في المجلس المحلي 
احتجاجًا على تصرف رئیس المجلس الذي استدعى قوات االحتالل 

  .لتفریق المتظاهرین

وفي دیر حنا استُشهد أحد الفلسطینیین، وُأصیب عدد آخر بجراح 
جندیًا صهیونیًا قد ُأصیبوا بجراح، وأن ست  38وأعلن العدو أن 

  .سكریة قد ُأحرقتسیارات ع

وفي الطیرة حاول رئیس المجلس المحلي طارق عبد الحي تفریق 
المظاهرة فتصدى له األهالي، واستدعى رجال الشرطة، التي هُرعت 
بالمئات وانهالت على الفلسطینیین بالضرب وأطلقت علیهم النار، 

  .شخصاً  40مما أدى إلى إصابة بعض الشبان، واعتقال حوالي 

ربیة، خرج األهالي إلى شوارع القریة في تظاهرة كبیرة وفي باقة الغ
متحدیة قوات الشرطة، التي كانت تتجول في شوارع القریة منذ یوم 

  .والتي قامت بدورها باعتقال عدد من الشبان 29/3

وفي كسرى، تصدى األهالي لجرافات االحتالل التي كانت تحمیها 
عوا الجرافات من قوات من الشرطة بهدف مصادرة األراضي، وقد من

دخول القریة، وأقسم الجمیع على التمسك باألرض ومقاومة أي 
  .مصادرة جدیدة

وفي كفر قاسم أضربت المتاجر والمدارس وتجمهر حوالي ألف 
شاب في ساحة المجلس المحلي، وهتفوا هتافات وطنیة، ثم ساروا 
في مسیرة صاخبة إلى األسالك الشائكة التي أقامتها إدارة أراضي 

سرائیل حول أراضیهم المصادرة واقتلعوها فاعتقلت الشرطة بعض إ
  .الفلسطینیین، وفرقت المظاهر بالقوة

وفي قلنسوة وضع المتظاهرون حواجز في الطرق، وأحرقوا إطارات 
، وتدخلت قوة من الشرطة وحرس  السیارات وكان اإلضراب عامًا

زالة الحواجز ٕ   .الحدود لتفریق المظاهرة وا

لرامة عن بكرة أبیها معلنة سخطها، وتجمعت وأضربت قریة ا
الجماهیر أمام كنیسة األرثوذكس لتُعلن استنكارها لجرائم القتل 

  .الوحشیة ومصادرة األراضي

وفي نحف داهمت قوات كبیرة من قوات األمن القریة، وبدأت 
تضرب البیوت بالقنابل المسیلة للدموع، وتعتدي على الفلسطینیین 

  .واسعة واعتقلت بعض الشبابوقامت بحملة تفتیش 

وفي مجد الكروم وبالرغم من معارضة رئیس المجلس المحلي، 
سارت تظاهرة كبیرة اخترقت شوارع البلدة، وتوجهت إلى الجامع 
حیث قرأت الفاتحة على أرواح شهداء األرض، ثم توجهوا إلى 
المجلس المحلي وطالبوا باستنكار المذابح الوحشیة ومصادرة 

ا أضربت كل من قرى دیر األسد والبعنة وأبو سنان األراضي؛ كم
  .وكفر یاسیف وشفا عمرو وعبلین وكابول

  وثیقة كیننغ
متصرف لواء المنطقة ”أعد  1976في األول من مارس عام 

یت فیما بعد ) یسرائیل كیننغ(“ الشمالیة اإلسرائیلي ّ وثیقة سریة، سم
االستیالء على باسمه، تستهدف إفراغ الجلیل من أهله الفلسطینیین و 

وقدمت الوثیقة كتوصیات إلى الحكومة . أراضیهم وتهویدها
مشروع مذكرة معاملة ”: اإلسرائیلیة، وتم اختیار عنوان للوثیقة وهو

وقد حذر فیها من ازدیاد تعداد الفلسطینیین في . “عرب إسرائیل
اللواء الشمالي، والذي أصبح مساو تقریبا لعدد الیهود في حینه، وأنه 

سنوات قلیلة سوف یصبح الفلسطینیون أكثریة سكانیة، األمر  خالل
  .الذي یشكل خطرًا جسیمًا على الطابع الیهودي للكیان الصهیوني

قدم كیننغ وثیقة عنصریة تضم عشرات الصفحات، دعا فیها إلى 
تقلیل نسبة الفلسطینیین في منطقتي الجلیل والنقب، وذلك باالستیالء 

اض زراعیة وبمحاصرتهم اقتصادیًا على ما تبقى لدیهم من أر 
، وبتوجیه المهاجرین الیهود الجدد لالستیطان في منطقتي  واجتماعیًا

  .الجلیل والنقب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 2013/ دد الثانيـــــــالع              ـــــــــود    ــــــــــــلة سنعـــــــمج     ل        ـــــــــدى التواصــــــیة منتــــــجمع               

  
22  

  أخبـــــــار
 

  توقیع عقد الشراكة لمشروع حق العودة للعام الحالي
وقعت المساعدات الشعبیة النرویجیة وجمعیة منتدى التواصل 

یوم، عقد الشراكة الستمرار العمل على مشروع حق بالنصیرات، ال
  .للسنة السادسة على التوالي" سنعود"العودة لالجئین الفلسطینیین 

جاء ذلك خالل زیارة وفد من المساعدات الشعبیة النرویجیة 
للجمعیة، تفقد خاللها الطاقم ومرافق الجمعیة، واضطلع على 

نجازات فریق عمل  ٕ   .فترة األخیرةخالل ال" سنعود"نشاطات وا
  
  
  

 تقلیص خدماتمنتدى التواصل وفلسطینیات تنفذان مناظرة حول 
  األونروا

نظمت جمعیة منتدى التواصل بالتعاون مع مؤسسة فلسطینیات 
مساء أمس األحد، مناظرة حول تقلیصات األونروا لخدمات الالجئین 

 "األونروا"وكالة غوث وتشغیل الالجئین المستشار اإلعالمي لبین 
دنان أبو حسنة ورئیس اللجنة الشعبیة لالجئین في مخیم البریج ع

  .جبریل، بحضور عدد من النشطاء واإلعالمیین والمختصین حسن

أبو حسنة اعتبر منذ البدء أن مسمى التقلیصات ال یحمل ما یكفي 
قطاع غزة یحظى بعشرین بالمئة من :" من الدقة مستدال باألرقام

مناطق عملها الخمس وهذه نسبة كبیرة، میزانیة األونروا المخصصة ل
ألف الجئ وخالل الفترة القریبة القادمة  835إن الخدمات تقدم ل
  ".ستصل لملیون الجئ

من جانبه استند جبریل إلى التاریخ في اإلشارة التباع األونروا 
سیاسة خارجیة تهدف إلى تصفیة قضیة الالجئین، متحدثا عن 

مساعدات بغیر وجه حق نتیجة مئات الحاالت التي قطعت عنها ال
العمل وفق برنامج مسح الفقر الذي صمم في األردن وفاقت نسبة 

  .الخطأ فیه الخمسین بالمئة

وفیما اعترف أبو حسنة بوجود أخطاء تتم معالجتها وفق نظام 
االستئناف الذي یتیح لمن قطعت عنهم المعونات أن یتظلموا، 

زانیة العامة ألنروا، ووجود ضعف في التمویل الذي یصب في المی
جاءت لتساعد الشعب الفلسطیني ویجب على األونروا :" قال جبریل

، كما أن المشكلة ال معاناةالتهجیر و الالمجتمع الدولي أن یدفع فاتورة 
تكمن في طریقة إدارة برامج الطوارئ وحدها، بل امتدت إلى البرامج 

  ".األساسیة األخرى كالتعلیم والصحة

حسنة اللجان الشعبیة إلى إعداد قوائم بأسماء من وفیما دعا أبو 
قطعت عنهم المساعدات وهم األحق بها، وتسلیمها إلى مدراء 

أن فعالیات االحتجاج ستستمر  المناطق، رفض جبریل المقترح وأكد
حتى تتحقق النتائج على األرض، داعیا األونروا إلى إشراك المجتمع 

  .تمس حیاة الالجئ الفلسطینيالمدني في عملیات اتخاذ القرار التي 

وحظي الحضور في نهایة المناظرة بفرصة للمداخلة والسؤال تركزت 
حول ضرورة االرتقاء بعمل األونروا، والقضاء على أي فساد یشوب 
منظومة العمل فیها، مع تطویر عملیة إعادة المساعدات لمن 

من یستحقها بشكل أسرع، وتفعیل عمل اللجان الشعبیة بحیث ترتقي 
  .العمل الموسمي إلى العمل الدائم والمتواصل
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 جمعیة منتدى التواصل في سطور

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

ً الحتيـــاج املخـــي1993، أنشـــئت عـــام  7536رقـــم  م م نظـــرا
للخدمات التأهيلية وبرامج أخرى خاصة باملرأة والطفل وذلك من 
أجل إحداث تغيريات إجيابية يف حياة األطفـال احملـرومني مـن سـن 

ــة ) 4-18( ــة لتلبي ــة ســليمة وهادف ــة تربوي ــاد بيئ ــن خــالل إجي ســنة م
احتياجات اتمع احمللي، والتي تتمثل حبقوق الطفل، مما يعزز لديـه 

واألمــان والثقــة بــالنفس، وتعزيــز القــدرة علــى اختــاذ الشـعور باالنتمــاء 
القــرار الســليم املتكامــل مــن خــالل بــرامج عديــدة ومتنوعــة تســاعد 
األطفال على النمو اجلسـمي والنفسـي والفكـري السـليم املتكامـل، 
ــال وتنميــة روح  ــدى الشــباب واألطف ــاء الــوطني ل ــق روح االنتم وتعمي

واملبــدعني مــن الناشــئني العمــل اجلمــاعي، دعــم القيــادات الواعــدة 
وإبــراز مــواهبهم وإبــداعاتهم كثــروة وطنيــة ينبغــي رعايتهــا، والعمــل 

  .على دمج املعاق يف اتمع احمللي
وهـي إحــدى املؤسســات التطوعيــة التـي تعمــل علــى تفعيــل  دور    

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

  .والثقـافية وبرامج املرأة والطفولة وفئات الشباب
  
  

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

كمــا تســعى لتقــديم ، الفلســطيني وخاصــة الشــباب والطفــل والفتيــان،
ويف كافة ااالت التنمويـة التـي جتعـل  خدماتها يف كافة أماكن تواجدهم

فئاتهـا املسـتهدفة يف مركـز اهتمــام اجلمعيـة وبراجمهـا، وذلـك ميكــن 
  :التعبري عنه من خالل الرؤية التالية

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

  ".اطي يتبين العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرصدميقر
  

  :رسالةــــــال
مجعية منتدى التواصل هي مجعية فلسطينية مستقلة تسعى إىل تفعيـل 
دور الشباب والفتيان والطفل يف جمتمعاتهم يف إطـار جمتمـع دميقراطـي 
من خالل التوجهات اإلسرتاتيجية التـي تتبناهـا اجلمعيـة و تشـمل؛ 

معيـــة والسياســية للشـــباب مــن كـــال اجلنســني، تنميـــة املشــاركة ات
الفتيان، ومحاية حقوق الطفل، محاية حقوق األجيال، التدريب وبنـاء 
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
 



 2013/ دد الثانيـــــــالع              ـــــــــود    ــــــــــــلة سنعـــــــمج     ل        ـــــــــدى التواصــــــیة منتــــــجمع               

  
24  

  
  : 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 والن. 5
تقديم خدمات متنوعة لألطفال لتنمية مواهبهم وقدراتهم حبيث .  6

تشــتمل علــى حضــانة ، ريــاض أطفــال إنشــاء مكتبــات للمطالعــة ، 
  .مل مع احلاسوب من خالل والوسائل التعليمية املختلفة التعا

  . 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 

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

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

  .املوجهة إيل الشباب وتعرب عن وجهة نظرهم 
  :برامج الجمعیة

املســـاهمة يف تعزيـــز الـــدور القيـــادي للشـــباب والفتيـــان يف  -1
  .جمتمعاتهم احمللية

 .ملسـاهمة يف محــــاية حــــقوق الالجــئنيا -2

  .العمـل على تـعزيز قـدرات األفــراد واملـؤسسة -3

4-  ً ً وإقليميا ودوليا  .مناصرة قضايا الشباب والفتيان والطفل حمليا

 .تـعزيز دور الشـباب يف الـتنمية االقتـصادية -5

 .تنـــمية وتــــعزيز قـــدرات الطفل -6
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