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متهيد
حتتوي هذه الصفحات على نتائج تقييم تش��اركي لالحتيجات املدنية اجري عامي 2004 و 2005. اجنز هذا العمل فلس��طينيون في مواطن اللجوء و الش��تات، ونفذه 
ناشطون وقادة محليون. وهو بالتالي ميثل سجال فريدا الصوات مدنية وسياسية فلسطينية معاصرة. فقد مت عقد لقاءت من اجل االصغاء لتلك االصوات، التي نادرا 
ما تس��مع، وتوفير منبر لها: اصوات الرجال والنس��اء في الشتات وهم يناقش��ون هنا قضايا التمثيل السياسي، وهموم واليات التفاعل والتجديد والعالقات القائمة، 
وغير القائمة مع ممثلهم الوطني منظمة التحرير الفلس��طينية ومع الدول املضيفة التي يعيش��ون فيها حاليا، وبالتأكيد مع مخيمات الالجئني والتجمعات االخرى 

مبا فيها جتمعهم اخلاص. 

والعمل مقدم على النحو ااّلتي ذكره، وهناك جدول محتويات يعدد اقس��ام التقرير بجزئيه. يتناول اجلزء االول والذي كتبته مديرة املش��روع ش��رحا موجزا عن املش��روع، 
بدايات��ه واهداف��ه ومس��اره ومنهجية تنفيذه. اما اجل��زء الثاني فهو يحتوي على النتائج بحد ذاتها جوهر املش��روع،  والتي مت جمعها اللق��اء الضوء على اراء وتوصيات 
الالجئني وفلسطينيي الشتات حول القضاياالتي تهمهم. ويتبع هذا اجلزء ملحقان ااالول عبارة عن قائمة جزئية للقاءات التي مت عقدها خالل فترة دامت سبعة اشهر. 
ام��ا اجل��زء الثاني فهو يحتوي على ادبيات املش��روع التي مت كتابتها بصورة تعاونية ، واصدارها خالل مرحل��ة التنفيذ . والنتائج في اجلزء الثاني مرفقة بجدول محتويات 

مفصل يعرض املساهمات التي مت تصنيفها حتت مجموعة من املواضيع. 

ال توج��د خامت��ة في نهاية هذا التقرير الن املداخالت بش��مولها ورقيها توفر لنا اكث��ر من مجرد توصيات عمل. واالقتراحات تتضمن وس��ائل للتحقيق واّليات للتنفيذ. 
بام��كان املرء طبعا ان يالحظ على الفور وجود خصائص اساس��ية مش��تركة في احلوار الفلس��طيني احلال��ي: الرغبة في اجراء انتخابات مباش��رة للمجلس الوطني 
الفلسطيني، واعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واصالحها دميوقراطيا وتطبيق حق العودة. اال ان النتائج املوجودة هنا بقوتها وحيويتها وثرائها 

ترسي اسسا للبحث والتعميم املؤسساتي العملي والنشاط السياسي واملدني لسنوات عديدة مقبلة. 

 انطلق املش��روع في بداية انتفاضة االقصى نابعا من احملنة التي انتجتها، وقد تتطلب عدة س��نوات ليأخذ ش��كله احلالي ويتطور ويثمر وكان خالصة جهد جماعي. 
و في قسم الشكر والتقدير في نهاية التقرير ميكن ايجاد قائمة باملؤسسات واالفراد واجلماعات التي ساعدت على الشروع به. 

ومن الس��هل نتيجة ملش��اركتي في هذا املش��روع منذ بدايته ان استس��لم لفكرة انتهاز الفرصة واملس��احة املتوفرتني لشرح ومناقش��ة طبيعة هذا العمل اخلاصة 
واهميته الش��ديدة )ال س��يما في هذا الوقت احلرج في التاريخ السياس��ي الفلس��طيني( والقيام بعمليات الربط والتحليل والتوصيات التي توافرت لي عبر مركزي 
االشرافي كمديرة املشروع ومن خالل املشاركة احلميمة في كل خطواته. اال ان ذلك يتعارض ومبادىء هذا العمل اجلماعي، فال ينبغي انتزاع هذا املنبر من اولئك الذين 
س��عى املش��روع توفيره لهم ، فهذا يقلل من شأن املس��اهمة الرائعة التي قام بها املش��اركون الذين هم املؤلفون احلقيقيون لهذا التقرير. ولذلك يشرفني االكتفاء 
بدروس كمنتجة لرؤية هذا التقرير ومنظمة خلطواته. وبناء على ذلك سيتم تطوير التوصيات والتوجيهات من قبل اولئك الذين سيستفيدون من هذه االداة املرجعية 
في املس��تقبل، حيث انها حتتوي على الروح املدنية لش��عب عبر بوضوح جلي حتى في اس��وأ الظروف عن االجندة واخلطوات املقبلة. كل االجابات موجودة هنا وميكن 
للسياسيني والوكاالت واملؤسسات الدولية واجملموعات والهيئات احمللية والوطنية والتنظيمات السياسة واجلمعيات والفلسطينيني سواء داخل فلسطني أو خارجها 
وباالخص الشباب والشابات الفلسطينيني الذين نهدي اليهم هذا العمل ان يجدوا في صفحات التقرير اكثر بكثير من طموحات شعب، ففي نتائجه يكمن اخملطط 

العملي للطريق املستقبلي. 
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اجلزء األول
األهداف واملنهج

نود أن يصل صوتنا إلى العالم بأجمعه ليعرف كل أهل األرض بقضيتنا
ولنتمكن من املطالبة بحقوقنا.

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم نهر البارد، لبنان(



 األهداف
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�   سجالت فلسطينية: أسس واجتاهات

أهداف املشروع

عني مشروع سيفيتاس البحثي املقام في كلية نفيلد في جامعة أكسفورد بدراسة السبل املتاحة لتجمعات الالجئني الفلسطينيني 
في الش��تات لتقوية هياكلهم املدنية س��واء في الش��رق األوس��ط أو في أوروبا أوخارج وطنهم، وبدراس��ة اجلوانب التي ميكنها أن تقوي 
الهياكل املدنية والياتها التي من شأنها حتسني االتصال مع •ممثلهم الوطني“ منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، ومع الوكاالت 
اإلنس��انية التي تخدمهم والدول املضيفة التي يعيشون فيها حالياً، باإلضافة إلى سبل االتصال داخل جاليتهم، ومع الالجئني اآلخرين 

وجاليات الالجئني األخرى في داخل وخارج فلسطني.

ومش��روع س��يفيتاس هو مشروع تطوعي إلى حد كبير تقوم بإدارته التجمعات الفلسطينية بنفسها ومت تنسيقه من قبل فريق صغير 
يعمل على تنظيم النشاطات لرفع أصوات الالجئني إلى الهيئات ذات العالقة. وبذلك يسعى هذا املشروع إلى إعادة الصالت احليوية بني 
كل صفوف اجملتمع املدني الفلسطيني، ويساعد في إعادة سبل االتصال بني اجملتمع املدني ومنظمة التحرير الفلسطينية واملؤسسات 
الوطني��ة الذي��ن عان��ت من التفكك املفرط خ��الل العقد املاضي. وس��يتم من خالل النتائج التي س��يتوصل إليها البح��ث رفع أصوات 

االحتياجات امللحة لالجئني الفلسطينيني إلى أسماع اجملتمع الدولي.

كذلك س��عى املش��روع إلى تقدمي منبر حيادي لتلك التجمعات النشطة، واملنظمات، والرجال والنساء الفلسطينيني )والشباب بشكل 
خاص( من كافة فئات اجملتمع. فقد كان هذا املش��روع عبارة عن خطوة باجتاه مس��اعدة الالجئني واملش��ردين إلستعادة العالقات املفقودة 
وخلق عالقات جديدة، خصوصاً جليل الشباب. ولم يتمكن مشروع سيفيتاس من الوصول إلى كل األماكن التي يقطنها الفلسطينيون 
اآلن نتيجه العتماده على قيام التجمعات املدنية احمللية بتنظيم هذه االجتماعات بنفس��ها. لكن املش��روع يهدف من خالل هذا التقرير 
إلى تقدمي مصدر لكل الفلس��طينيني ليصبحوا قادرين على س��ماع أصوات شعبهم وروحه املشتركة أينما تواجدوا، وليعرفوا عن ابنائه 

وعن جتاربهم في مختلف املواضع وليجدوا سبالً للتواصل معهم لكي يبنوا على أسس التفاعل اجلماعي املوجودة حاليا.
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إطار العمل للمشروع: األغراض واألهداف

وبدأ مشروع سيفيتاس انطالقاً من االعتقاد الراسخ بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
ويهدف املشروع إلى تقوية دور منظمة التحرير الفلسطينية، وال يقترح بدائل عنها. إال أن املشاركة الفعالة للفلسطينيني في القاعدة 
السياسية الشعبية والنقاش الوطني بغض النظر عن أماكن وجودهم هو عنصر أساسي في عملية التقوية هذه ألن منظمة التحرير 
الفلس��طينية متثل الشعب الفلس��طيني وتعكس صوته ويحق أيضاً لكال الطرفني داخل وخارج النظام الفصائلي التقليدي املوجودين 
خارج الضفة الغربية وغزة املش��اركة الدميقراطية في تش��ريع قوانني مؤسس��اتهم الوطنية، وميكنهم الدف��اع عن هذه احلقوق، بغض 

النظر عن كونهم أعضاء أم ال في أي فصيل أو فئة سياسية.

ولقد مت التأكيد على كل حقوق الشعب الفلسطيني القانونية الدولية من خالل بحث ونهج وتوصيات هذا املشروع فهو يشمل حقوق 
الش��عب الفلس��طيني ويؤكد عليها من خالل أصوات الفلس��طينيني أنفسهم والتي مت تس��جيلها في اجتماعات ونقاشات مفتوحة 
كلم��ا س��مح األمر وف��ي اجتماعات نوعية عندما تع��ذر عقد تلك االجتماعات العام��ة. وعلى رأس هذه احلقوق هو ح��ق العودة لالجئني 

الفلسطينيني، كما هو مبني في قرار اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة الصادر عام ١٩٤٨ رقم ١٩٤ والذي أقر ضمن بنوده:

"وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، لالجئني الراغبني في العودة الى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات 
ع��ن ممتل��كات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً ملبادئ القانون الدولي 

واإلنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل احلكومات أو السلطات املسؤولة".

وميثل هذا املش��روع خطوة في س��بيل دعم هذه احلقوق من خالل إيصال أصوات أولئك الذين مت استثنائهم من العملية السياسية التي 
انحصرت في العقد املاضي في الضفة الغربية وغزة احملتلتني.
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انبث��ق مش��روع البحث اجلماعي هذا مباش��رة 
من نتائج وتوصي��ات التقرير الصادر عن البعثة 
البرملاني��ة البريطاني��ة لتقص��ي احلقائق حول 
الالجئ��ني والص��ادر في صيف ع��ام ٢٠٠٠. وقد 
ج��اء هذا التقري��ر الذي عالج قضي��ة الالجئني 
الفلطسينيني حتت عنوان حق العودة )الطبعة 
اللجن��ة  ه��ذه  اس��تخدمت   .)٢٠٠٤ الثالث��ة، 
منهجي��ة تش��اركية واعتم��دت عل��ى األدل��ة 
الشفهية املدعومة بالش��هادة الكتابية. فقد 
جمع "مجالس الش��رق األوس��ط" من األحزاب 
الثالثة في البرملان: العمل، واحملافظ، والليبرالي 
الدميوقراط��ي. وق��د أسس��ت جلن��ة التحقيق 
بهدف ضمان احترام القانون الدولي الذي تولى 
قضية الالجئني الفلس��طينيني بإشارة خاصة 
إلى تطبيق قرار اجلمعي��ة العامة التابعة لألمم 

املتحدة رقم ١٩٤.

وه��دف تقري��ر البعث��ة البرملاني��ة البريطاني��ة 
لتقص��ي احلقائق ح��ول الالجئني إلى تش��جيع 
احلكوم��ة البريطاني��ة واالحت��اد األوروبي التخاذ 
موقف أقوى في متثيل حقوق ومخاوف الالجئني 
الفلس��طينيني. وق��د ص��در ه��ذا التقرير بعد 
زي��ارة أعض��اء البرملان البريطان��ي في "مجالس 
الش��رق األوس��ط" للمنطق��ة في ع��ام ١٩٩٩ 
واستمعوا إلى مخاوف الالجئني الفلسطينيني 
ف��ي اخمليم��ات املوج��ودة ف��ي الضف��ة الغربية 
وقط��اع غ��زة واألردن ولبنان وس��ورية. وكان من 
ب��ني التوصيات الرئيس��ية للتقري��ر حث االحتاد 
األوروب��ي على دعم وكالة الغ��وث التابعة لألمم 
املتحدة )األونروا(، وضمان ش��مل الالجئني في 
أي عملية سياس��ية س��اعية للمساهمة في 
حتقيق سالم دائم وشامل في الشرق األوسط، 
ومساعدتهم على تقوية عالقتهم مع ممثلهم 

الش��رعي من خالل طرق تتناسب مع مبدأ حق 
تقرير املصير.

وكما أش��ار التقرير للتأكيد على أخطار استثناء 
أغلبية الفلس��طينيني من مثل هذه العمليات 

السياسية:

"قمنا بتسجيل رغبة كل الالجئني دون استثناء 
في اطالعنا مباشرة على حقيقة أنهم شعروا 
بأنه قد مت استبعادهم متاما من عملية السالم. 
وأدركن��ا أيضا احلقيق��ة التي رغب��وا بإيصالها 
بأن��ه لن يتم التوصل الى س��الم حقيقي بدون 
ح��ل قضية الالجئ��ني ومش��اركتهم على نحو 
م��ا فيها. وف��ي النهاية أبلغونا ان��ه ما لم يتم 
تضمني قضايا الالجئني في عملية اتخاذ القرار 
املتعلقة بالتس��وية النهائية، فل��ن تكون هذه 

االتفاقية قادرة على إحالل السالم." 

وق��د مت إثارة ه��ذا املوضوع مرة ثاني��ة في نتائج 
اللجنة في قسم "التمثيل":

"كان هنال��ك العدي��د م��ن اجلوان��ب املتباين��ة 
املتعلق��ة مبس��ألة التمثي��ل املعق��دة، فه��ذه 
القضية املتعلقة بحياة الالجئني ليست األكثر 
تعقيدا فحس��ب، ب��ل األقل تعرضاً للدراس��ة 

والتي غالباً ما يساء فهمها.

وق��د الحظ��ت البعثة ان��ه من ب��ني العديد من 
األسئلة املتعلقة مبجموعة من احلقوق واملطالب، 
كان موضوع التمثيل هو املوضوع الوحيد الذي 
تباينت حوله إجابات الالجئني. والحظت البعثة 
وجود تفسيرات مختلفة بالنسبة ملسألة متثيل 
ه��ؤالء الالجئني بحس��ب املوض��وع ذي العالقة 
كحقوق ملكية األفراد، واحلقوق املدنية واحلقوق 
اجلماعية، مثل حق الش��عب في تقرير مصيره. 
وفيما يتعلق باإلرادة اجلماعية وحقوق الش��عب 

الفلس��طيني كش��عب، أخبرنا الالجئون بدون 
اس��تثناء أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 
ممثله��م الوحيد، وكرر الالجئ��ون تأكيدهم على 
أن التمثي��ل يج��ب أن يكون متعدد املس��تويات، 
وال يكون ذا مس��توى واحد: حيث يجب أن يكون 
سياس��ي وقانوني وفردي ومدن��ي. إال أن اجلميع 
عبروا بوضوح عن قيود التمثيل الوطني للحقوق 
الفردية. وفي غزة اخبرنا الالجئون بان أحد حقوق 
الالجئني يتمثل في حقه��م باتخاذ قرارات حول 

مطالبهم الفردية املتعلقة بأمالكهم.... 

لق��د الحظت البعث��ة وجود تف��اوت وتباين بني 
إجاب��ات الالجئني الذين يقيم��ون في مخيمات 
تتمتع بأش��كال متثيلية على مس��توى العمل 
القاع��دي، وبني هؤالء الذين يقيمون في أماكن 

ال توجد فيها أطر متثيلية كافية. 

اخي��را، الحظت البعث��ة أن الالجئ��ني املقيمني 
في مناط��ق "قريبة" من الس��لطة، كاملقيمني 
في املناطق احملتلة ه��م اجملموعة الوحيدة التي 
ميكنها االتصال مباشرة بالقيادة املنتخبة. وفي 
احلقيقية كان الجئو غزة هم الوحيدون من بني 
مجموعات الالجئني األخرى الذين ذكروا قضية 
رفع االلتم��اس إلى القيادة. لق��د عبر الالجئون 
الفلسطينيون املقيمون في الدول العربية عن 
مخاوفهم م��ن أن األوضاع املعيش��ية وأماكن 
تواج��دةم ال تس��مح لهم بتوصي��ل أصواتهم 
إل��ى ممثليه��م اخملتاري��ن أو منظم��ة التحري��ر 
الفلس��طينية، وكانوا يس��عون إليجاد وسائل 
لتصحيح ه��ذا الوضع. وحس��ب وجه نظرهم، 
فان هذه املشكلة نشأت نتيجة الفترة الطويلة 
الت��ي مرت على ترحيله��م وإبعادهم وهو األمر 

الذي ال يزالون يعانون منه حتى اآلن."

وش��ملت البعثة ف��ي تقريرها أيض��اً مالحظة 
واضحة ح��ول املوض��وع، والتي أك��دت تعقيد 
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الترتيب��ات املدنية والسياس��ية احلالية لالجئني 
الفلسطينيني:

"متث��ل النقطة الثالثة في التقس��يم القانوني 
والدستوري والتمثيلي بني مؤسستني سياسيتني 
فلسطينتني ومن أدوارهما ومهامهما املتعلقة 
بالالجئني. تتمثل املؤسس��ة األولى في منظمة 
التحرير الفلسطينية والتي ينظر إليها كمنظمة 
متثل كل الفلسطينيني في داخل وخارج الضفة 
الغربي��ة وقطاع غ��زة وال��ذي يدعمونهما دعماً 
مطلقا. وتتمثل املؤسسة الثانية في السلطة 
الوطنية الفلس��طينية، وهي مؤسس��ة يعني 
أعضائها تعيينا وعالقتها مع اجمللس التشريعي 
الفلس��طيني الذي انتخبه الفلسطينيني في 

".١٩٩٥

لق��د وج��دت البعث��ة أن الالجئ��ني ف��ي اخلارج 
يش��عرون ب��أن الفلس��طينيني داخ��ل الضفة 
الغربي��ة وغ��زة يحظون باألولوية على حس��اب 
الالجئني املوجودين في اخلارج ويعتقد الالجئون 
أن ه��ذا املوقف ال ميثل موقف الفلس��طينيني 
وال يعب��ر عن املوقف الرس��مي ملنظمة التحرير 
الفلس��طينية، وإمن��ا يعود إلى القيود الش��اذة 
لعملية الس��الم احلالية والتي قصرت صالحية 
الس��لطة الوطنية الفلس��طينية على تنأول 
أوضاع الفلس��طينيني ف��ي الداخل فقط وهو 
األمر الذي أدى إلى تدهور وضع الفلس��طينيني 

في اخلارج في مخيمات الالجئني. 

وبحس��ب ما جاء في ش��هادات وأدل��ة الالجئني، 
أوصت البعثة إلى االحتاد األوروبي وبعثته اخلاصة 

بالعالقات اخلارجية بأن عليه القيام مبا يلي: 

"محأول��ة معاجل��ة عدد ال يس��تهان به من 
املش��اكل التي يعاني منه��ا الالجئني حالياً 
نتيجة لعدم توفر االليات التي تس��مح لهم 

بالتعبير و توصيل أصواتهم. لقد عكس��ت 
هذه التوصيات مشاعر القلق التي عبر عنها 
الالجئون في شهاداتهم من استبعادهم من 
العملية السلمية الرسمية والتي أسفرت في 
الواقع عن فصلهم على املستوى التنظيمي 
وعمليا عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
عبر خلق الس��لطة الوطنية الفلس��طينية 
ونق��ل قيادة منظمة التحرير الفلس��طينية 
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تفاقمت 
املش��كلة نتيج��ة القتص��ار دور وصالحيات 
الس��لطة الوطنية على إدارة الضفة الغربية 
وغزة واملقيمني فيها، باإلضافة إلى تولي مهام 
األمن وهي األمور الت��ي ثبت أنها مهمة في 

غاية التعقيد". 

وق��د أدى كل من الفراغ ال��ذي تركته هذه 
الهياكل اجلديدة الت��ي ظهرت منذ اتفاقية 
أوس��لو، إل��ى إلق��اء الضوء عل��ى العديد 
م��ن اجلوانب التي تعتق��د اللجنة بأنها في 
حاجة إلى االهتمام. لقد ش��هدت الس��بع 
س��نوات األخيرة )وبخاصة ف��ي الفترة التي 
س��بقت انتخاب اجمللس التشريعي األول في 
ع��ام �١٩٩( تدفقاً هائال ف��ي اخلبراء، ورؤوس 
األموال إل��ى املناطق احملتلة من مختلف دول 
االحتاد األوروبي، وعلى رأس��ها االحتاد األوروبي 
بهدف توفير املس��اعدة امللحة من أجل بناء 
املكونات املؤسساتية واالجتماعية للمجتمع 
الدميقراط��ي.. ميكن أن تق��وم املنظمات غير 
واحلكومات  البرملانية  واملنظم��ات  احلكومية 
األوروبية باملس��اعدة في بناء البنية التحتية 
خارج  السياسية للمهاجرين املقيمني حالياً 
الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يتمكنوا من 
االس��تمرار في احملافظة على قنوات االتصال 

مع ممثليهم اخملتارين.

أخي��را، وفي ه��ذا اخلصوص، فم��ا زال لدى 
البعث��ة بعض االقتراحات املقدمة إلى االحتاد 
األوروب��ي واملفوضية األوروبية لالجئني. فنحن 
نقترح عليهم البدء في دراسة كيفية خلق 
آليتني متمايزتني لالستجابة ملطالب الالجئني 
الفلس��طينيني في الش��تات فهناك حاجة 
إلى هاتني األليتني ملعاجلة نوعني من املطالب 
املتعلق��ة بالالجئني في الوق��ت احلاضر، وأن 
أحد هذي��ن املطلبني جماع��ي واآلخر فردي. 
فبالنس��بة للمطلب األول، فإن هناك حاجة 
إل��ى خلق آلي��ة لتمكني وتعزي��ز اإلجراءات 
الدميقراطي��ة لصناعة الق��رار، عبر تضمني 
آراء الالجئني الفلس��طينيني ف��ي اخمليمات.. 
وم��ن ثم يجب تش��جيع املفوضية األوروبية 
خللق وإدارة إلية متخصصة باإلرادة اجلماعية 
)العامة( للفلسطينيني في الشتات، ويجب 
أيضا حتديد ودراس��ة دورها ومهامها بشكل 
عميق.. ]فق��د[ مت بذل القليل من اجلهد في 
هذا االجت��اه ]فيما يتعل��ق بالهيكل اخملتص 
باملطلب اجلماعي[. وتود جلنة تقصي احلقائق 
أن توصي االحت��اد األوروبي ومفوضيته بالبدء 
في دراسة العناصر النظرية والعملية لهذه 
اآللية، خاصة أنها في وضع يتيح لها القيام 

بذلك." 

وق��د مت تطوي��ر مش��روع س��يفيتاس البحث��ي 
وتقدميه بش��كل رسمي في عام ٢٠٠٢ من قبل 
د. كرمة النابلسي املستش��ارة اخلاصة للبعثة 
البرملاني��ة لتقص��ي احلقائ��ق ح��ول الالجئ��ني 
الفلس��طينيني، بن��اًء على نتائ��ج ومالحظات 
وتوصيات تقرير البعثة والذي مت نشره حتت عنوان 
"حق العودة". وبعد املباحثات املس��تفيضة مع 
اللجنة األوروبي��ة للعالقات اخلارجية قام االحتاد 
األوروبي باملوافقة على املشروع في عام ٢٠٠٤. 
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ترجمة رسالة كريس باتن:

"كريس باتن
عضو املفوضية األوروبية

الدكتورة كرمة النابلسي احملترمة،

ش��باط   ١ املؤرخ��ة  رس��التك  عل��ى  أش��كرك 
)فبراي��ر( ٢٠٠٢، وكذلك التقري��ر حول الالجئني 
الفلس��طينيني ال��ذي أصدرت��ه بعث��ة تقصي 
التابع��ة  الفلس��طينيني  الالجئ��ني  حقائ��ق 
للمجالس البرملانية املشتركة للشرق األوسط.

ال يعمل االحتاد األوروب��ي على تقدمي الدعم املالي 
الكبير لالجئني الفلس��طينيني من خ��الل األنروا 
وحس��ب، بل يؤمن أيضاً أن قضي��ة الالجئني هي 
جوهر الصراع في الش��رق األوسط، وأنه ال بد من 
إيجاد حل ال يرضي فقط األطراف املعنية بل كذلك 

الالجئني أنفسهم من أجل إنهاء الصراع نهائياً. 

وبالنظر إل��ى التأثير املثير للقلق الذي تس��ببت 
به قضي��ة الالجئني على محادثات كامب ديفيد 
في صيف عام ٢٠٠٠، فأنا أشاركك شخصياً في 
رأيك ورأي بعثة اجملالس البرملانية في أن املشاركة 
النشطة جملتمع الالجئني في عملية صنع القرار 
واملس��اهمة املدنية لالجئني الفلسطينيني في 
الش��تات وف��ي مخيم��ات الالجئني ستس��اهم 
إيجابا ف��ي إيجاد ح��ل قابل للتطبي��ق ومقبول 

جملتمع الالجئني. 

وأرغب بتش��جيعك على االستمرار في العمل 
به��ذا االجتاه. وفي ح��ني ال يس��عني ضمان أي 
دع��م في ه��ذه املرحل��ة، إال أنن��ي أود أن أدعوك 
الستكش��اف الط��رق املمكن��ة للتع��اون م��ع 
خدم��ات العالق��ات اخلارجي��ة للجن��ة )الرج��اء 

االتصال بالسيد كريستيان بيرغر.

كريس باتن"
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اجلزء األول: األهداف واملنهج     �

اخللفية

 2( السياق السياسي 
 لالحتاد األوروبي وعملية السالم

الشرق األوسط والالجئني الفلسطينيني

السياق السياسي لالحتاد األوروبي 
وعملية السالم، الشرق األوسط 

والالجئني الفلسطينيني

مت طرح البحث حول مسألة الهياكل املدنية ألول 
مرة على االحتاد األوروبي خالل الس��نة األولى من 
انتفاضة األقصى بعد كتاب تقرير "حق العودة" 
ولكن قبل نشره في آذار/مارس ٢٠٠١، وقدم هذا 
الطرح في وق��ت كانت قد انه��ارت فيه عملية 
السالم بشكل علني وكان اجملتمع الدولي بصدد 
دراسة اس��باب هذا االنهيار واكتشاف املفارقات 
الباطنة في العملية نفسها. وقد كان من اجللي 
أن أحد عوامل الفشل االساسية كان انعدام أي 

تقدم في قضية الالجئني اجلوهرية.

اخللفية السياسية لقضية الالجئني
في بداي��ة الترتيب��ات املبدئية الت��ي تلت والدة 
اتفاقية أوس��لو في عام ١٩٩٣مت إحالة موضوع 
الالجئني الفلسطينيني إلى مرحلة »املفاوضات 
النهائي��ة« ووضعت قي��د املناقش��ات املتعددة 
األط��راف. وبحلول ع��ام ٢٠٠١ انه��ارت عملية 
الس��الم بش��كل كام��ل ول��م يط��رأ اي تقدم 
عل��ى قضية الالجئني. وق��د أدى اإلهمال وعدم 
التركيز على هذه القضي��ة إلى وضع العملية 
برمته��ا ف��ي أزمة كبي��رة، هذه القضي��ة التي 
كانت تعتبر جوهر الصراع في عام ١٩٩٣ عادت 
لتصبح بعد س��بع س��نوات م��ن اإلهمال أكثر 
القضايا تفجراً على الس��احة الدولية واشدها 
انقس��اما بني طرف��ي الصراع. وقد مت اس��تيراد 
هذا االنقسام إلى داخل الساحة الفلسطينية 
السياسية حتت ضغوط غير عادلة على اجلانب 
الفلس��طيني لتق��دمي تنازالت تتعل��ق بحقوق 
الالجئني األساس��ية في سبيل احراز تقدم في 
املفاوض��ات مع اإلس��رائيليني الذين اس��تمروا 

في رفضهم ملناقش��ة قضية حقوق الالجئني. 
وقد أدى هذا النهج إل��ى املزيد من االرتباك في 
النقاشات املغلقة واملواقف السياسية املعلنة 
دوليا من قبل عدة جهات فلس��طينية رسمية 
وش��به رس��مية خالل الفترة التي سبقت عام 

٢٠٠٠ وبعدها مباشرة. 

تعتبر قضي��ة الالجئني قضية هامة بحد ذاتها 
ولك��ن ال ميكن النظ��ر إليه��ا ومعاجلتها مبنأى 
عن القضية األوسع للتمثيل السياسي والتي 
اس��تند عليها هذا البحث اجلماع��ي. وقد كان 
الص��راع ح��ول أش��كال التمثيل املناس��ب من 
العراقيل الرئيسية التي واجهت الفلسطينيني 
خالل تسعينات من القرن املاضي، سواء أكانوا 
حت��ت االحت��الل أم ف��ي مخيم��ات الالجئني في 
العال��م العرب��ي أو في الش��تات. وقد تعرضت 
املنظم��ات والهيئ��ات الوطني��ة والدميقراطية 
والش��عبية على الس��احة الفلس��طينية في 
داخل وخارج األراضي الفلس��طينية إلى تدمير 
كبي��ر خ��الل العق��ود املاضي��ة. إضاف��ة لذلك، 
وبعد ب��دء االنتفاض��ة الثانية في ع��ام ٢٠٠١، 
تابعت إس��رائيل من خالل عدوانها العس��كري 
الضاري في تفكيك وتدمير املؤسس��ات املدنية 
للسلطة الوطنية الفلس��طينية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

وه��ذا العنف املوجه ض��د التمثيل السياس��ي 
الفلس��طيني واحلي��اة املدنية لي��س بجديد فإن 
عملية تدمير وتهميش النش��اط الفلسطيني 
بالض��رر  ابت��دأ  بال��ذات  الش��تات  ف��ي  املدن��ي 
الهيكلي الذي تس��ببت به إس��رائيل في حركة 
التح��رر الوطني خالل ثالث��ني عاما من احلرب ضد 
املؤسسات والكوادر الفلسطينية وعلى األخص 
االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ الذي هدف 

إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية 
وبناها التحتية املؤسس��اتية. إن أزمة بناء الدولة 
الفلس��طينية وس��بل اإلصالح احلقيق��ي )ودور 
الالجئني األساسي في هذا احملور( ال ميكن فهمها 
إال من خالل هذا السياق ومن منظور هذا التاريخ 

املدني  واملؤسساتي. 

منظمة التحرير الفلسطينية، 
والسلطة الوطنية الفلسطينية، 

والالجئني والفلسطينني في املنفى
الفلس��طينية،  التحري��ر  منظم��ة  وكان��ت 
وه��ي املظلة الت��ي عملت من خالله��ا احلركة 
الفلس��طينية املبني��ة عل��ى أس��اس جماهير 
واسع، قد انبثقت عن إلى حد كبير من الالجئني 
الفلس��طينيني في العالم العربي الذين طردوا 
من بيوتهم في فلس��طني لبناء دولة إسرائيل 
في نكبة ١٩٤٨. وبعد ثورات التحرر في فلسطني 
خالل العش��رينات والثالثين��ات ، وبعد فترة من 
الكفاح األقل تنظيما في اخلمسينات، انطلقت 
املقاومة املنظمة مرة أخرى في الستينات بعد 
انتظ��ر الالجئون ف��ي مخيمات لبنان وس��ورية 
واألردن ومص��ر والفلس��طينيون املوجودون في 
اخلليج ألكثر من س��بعة عش��ر عام��ا لتطبيق 
إسرئيَل لقرار األمم املتحدة رقم ١٩٤ والذي ينص 
عل��ى عودتهم إلى البيوت واملدن واملزارع والقرى 
الت��ي جاؤوا منه��ا. وبعد موجة م��ن النجاحات 
السياس��ية والدبلوماس��ية والعس��كرية في 
نهاي��ة الس��تينات والس��بعينات مت االعت��راف 
مبنظمة التحرير الفلسطينية في سنة ١٩٧٤ 
من قب��ل األمم املتحدة ومن قب��ل جامعة الدول 
العربي��ة على أنه��ا الصوت الش��رعي الوحيد 
للش��عب الفلس��طيني. ولكن عانت منظمة 
م��ن  سلس��لة  م��ن  الفلس��طينية  التحري��ر 
الصدمات العنيفة على املس��توى املؤسساتي 
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والعس��كري والسياس��ي أولها ف��ي األردن عام 
١٩٧٠، وم��ن ثم في لبنان ف��ي أوائل الثمانينات 
ومن ث��م أزمة اخلليج ف��ي التس��عينات، والتي 
أدت إلى فصل منظمة التحرير الفلس��طينية 
عن ش��عبها خارج الضفة الغربي��ة وغزة وأدت 
إلى ش��لل االليات الدميقراطي��ة التي كانت قد 
طورتها، كما أضعفت قنوات اتصاالتها. وجتلت 
تلك التصدع��ات حني نقلت منظم��ة التحرير 
الفلس��طينية بقايا مؤسساتها املهشمة من 
لبنان إلى تونس إثر االجتياح اإلسرائيلي للبنان 
عام ١٩٨٢ بعد مقت��ل آالف املدنيني )اللبنانيني 

والفلسطينني( والكوادر واملقاتلني. 

وق��د دم��ر االجتي��اح ق��دراً كبي��را م��ن البن��ى 
املؤسساتية والقواعد الشعبية ملنظمة التحرير 
الفلس��طينية التي كانت متأصلة في صفوف 
الثالثمائة ألف الجئ فلسطيني في لبنان. كما 
تعرضت هذه املؤسسات )ذات الطابع التشاركي 
واجلماهي��ري والدميقراط��ي املتأص��ل( لتدمي��ر 
على نطاق كان أوس��ع حتى م��ن الدمار البنيوي 
الشاس��ع الذي تس��ببت به قوات االحتالل بعد 

إعادة اجتياحها للضفة وغزة في عام ٢٠٠١. 

وجاء الصدع الثاني عندما استقر قادة منظمة 
التحرير الفلس��طينية في قط��اع غزة مبوجب 
بن��ود اتفاقية أوس��لو بعد ع��ام ١٩٩٣. وبالرغم 
من استمرار منظمة التحرير الفلسطينية في 
التواجد على أرض الواقع والتمثيل املؤسس��ي 
الب��ارز للش��عب الفلس��طيني، إال أن قياداتها 
انتقلت إلى املؤسس��ات االنتقالية للس��لطة 
الوطنية الفلسطينية التي مت إنشائها نتيجة 
املباحث��ات مع إس��رائيل والت��ي أصبحت فيما 
ذراع��اً إدراي��ا. ولكن كان��ت الس��لطة الوطنية 
الفلس��طينية مس��ؤولة عن الفلس��طينيني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة حصراً )بالرغم 

من اس��تمرار وكالة الغوث )األونروا( في تقدمي 
الدع��م االجتماع��ي واالقتص��ادي للمهاجرين 
في الضف��ة الغربية وقطاع غ��زة(. وكان لهذا 
االنتقال الكثير من االنعكاس��ات اخلطرة على 
الشعب الفلسطيني بشكل عام ألن منظمة 
التحرير الفلسطينية عملت في السابق على 
بن��اء عالقة متينة مع اجلمعيات واجملتمع املدني 
في مخيم��ات الالجئني خارج الضف��ة الغربية 
وقطاع غ��زة. إضافة لذل��ك كان لهذا االنتقال 
للتركيب��ة  ومضعف��ة  مدم��رة  انعكاس��ات 
الش��تات  ومجموع��ات  لالحت��ادات  املش��تركة 
األخرى التي كانت جزء من النسيج السياسي 
الفلس��طيني واجملتم��ع املدن��ي في الش��تات، 
وخصوصاً ألن أغلبية الفلسطينيني هم عبارة 

عن الجئني يعيشون خارج فلسطني احملتلة.

قاوم الفلسطينيون دائماً محاوالت الفصل بني 
"اخل��ارج" و "الداخل" منذ اإلحتالل اإلس��رائيلي 
للضف��ة الغربية وقط��اع غزة في ع��ام ١٩٦٧ 
عندما حأولت إس��رائيل تأس��يس قي��ادة بديلة 
ملنظمة التحرير الفلسطينية املنفية من خالل 
"اجملال��س القروية". وبدالً من ذل��ك، وبعد ١٩٦٥، 
انضم تقريباً كل الفلس��طينيون الناش��طني 
سياس��ياً والذين يعيش��ون في ظ��ل اإلحتالل 
العسكري ضمن حدود منطقة ال�١٩٦٧ )٢٢٪ 
من فلس��طني التاريخية( إلى احلركات السرية 
املكون��ة ملنظم��ة التحرير الفلس��طينية مثل 
حركة فتح، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 
واجلبهة الدميقراطية. ولكن كان لهجرة معظم 
اجلهاز الرس��مي ملنظمة التحرير الفلسطينية 
إل��ى األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة في عام 
١٩٩٤ عدد من النتائج املؤثرة )والس��لبية(: مثل 
قطع الصالت بني الفلس��طينيني داخل وخارج 
املناطق احملتل��ة، وإضعاف التمثيل السياس��ي 
بش��كل كبير للفلس��طينيني الذين يعيشون 

خ��ارج الوط��ن، وخلق املزي��د من الش��قوق بني 
أولئ��ك املوجودي��ن ضم��ن النظ��ام الفصائلي 
احمللي في األراضي حيث تعمل منظمة التحرير 

الفلسطينية فيها في الوقت احلالي.

تأثير عملية م. ت. ف. على الالجئني 
والفلسطينني في املنفى

العوامل األكث��ر أهمية في تهمي��ش التمثيل 
الفلس��طيني كان��ت ف��ي ش��روط وإج��راءات 
اتفاقية أوس��لو بحد ذاتها. وتضمنت االتفاقية 
مرحلت��ني، حيث مت االتف��اق أوالً عل��ى القضايا 
األصغ��ر واألقل ج��دالً. أما القضاي��ا احلقيقية 
والت��ي تقع في صمي��م النزاع )مث��ل الالجئني 
"احملادث��ات  إرجائه��ا حت��ى  والق��دس( فق��د مت 
النهائية"، حيث مت االدعاء بأنه سيتم بناء الثقة 
املطلوبة عندئذ عن طريق ممارس��ات تبني حسن 
النية خالل املفاوضات وكان من املفروض أن تتم 
ه��ذه املفاوضات بعد مرور س��نوات قليلة على 

انطالق عملية السالم.

وميكن رؤية جتزء التمثيل الفلس��طيني بشكل 
واضح عل��ى مس��توى االنتخابات الت��ي تعتبر 
حجر األس��اس في أي عملية سياس��ية عادلة. 
وقد تسببت االنتخابات التي تأسس من خاللها 
اجمللس التش��ريعي الفلس��طيني ف��ي الضفة 
الغربية وقطاع غزة عام ١٩٩٥ وبش��كل مباشر 
بأكثر األضرار أثرا على جوهر اجلهاز السياس��ي 
الفلس��طيني، فقد زادت ه��ذه االنتخابات من 
تفكك الش��عب الفلس��طيني بأكمله نتيجة 
خ��ارج  الفلس��طينيني  لعم��وم  الس��تثنائها 
الضفة والقطاع عن العملية الدميقراطية في 
غياب قيام عملية انتخابية موازية داخل اجمللس 
الوطني الفلس��طيني، برملان املنفى الذي ربط 
الفلسطينيني مبنظمة التحرير منذ تأسيسها. 
ومع أن ترتيبات منظمة التحرير الفلسطينية 
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 2( السياق السياسي 
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الشرق األوسط والالجئني الفلسطينيني

والس��لطة التش��ريعية الفلس��طينية حت��دد 
تخصيص نس��بة من مقاعد اجملل��س الوطني 
الفلس��طيني للمجل��س التش��ريعي إال أن��ه 
لم يت��م عقد أي��ة انتخابات موازي��ة للمجلس 
الفلس��طيني الذي ميث��ل غالب��ة الالجئيني مما 
أدى عملي��اً إل��ى كتم أصوات غالبية الش��عب 

الفلسطيني وحرمانه من حقوقه.

تطوير اجملتمع املدني داخل الضفة 
الغربية وقطاع غزة إلى استثناء 

الفلسطينيني في اخلارج
كان لتحسني بنية اجملتمع املدني ومتويل املنظمات 
غي��ر احلكومية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة 
املزيد من التأثير على التقسيم بني الفلسطينيني 
في الداخل واخلارج: أولئك في الداخل الذين حصلوا 
على متويل دولي كبي��ر، بينما أهملت التطلعات 
السياس��ية واملدني��ة واحتياج��ات أولئ��ك الذين 
يعيشون خارج األراضي الفلسطينية، وحتى أنها 
رفضت، وفي أحسن األحوال صنفت كاحتياجات 
لإلغاثة اإلنس��انية. وقد أنكر هذا االستثناء على 
الفلس��طينيني املقيمني خ��ارج الضفة الغربية 
وقطاع غزة أبس��ط احلق��وق الدميقراطية أال وهو 
حق املشاركة في تشكيل املؤسسات السياسية 
مس��تقبلية    لدول��ة  الرئيس��ية  والدس��تورية 
ميتلكونها بقدر ما ميتلكها أولئك القاطنني داخل 
فلسطني احملتلة. وأدى هذا بالتالي إلى اثارة الضيق 
املتأص��ل مل��أزق الالجئني بدالً من أن يس��اهم في 
إيجاد حل. وقد أثر االس��تثناء السياس��ي واملدني 
لالجئني أيضاً بش��كل عملي على مس��ح تاريخ 
الصراع، الذي لم يعد له أصل، وبالتالي لم يعد له 

أي سبب جوهري حلله.

إن العالق��ة املذكورة ب��ني التمثيل والدميقراطية 
والالجئ��ني جلية بأوض��ح صورها في قضية حق 
عودة الالجئني إلى ديارهم وبيوتهم. فبالرغم من 

أن هذه القضية كانت تعتبر جوهر الصراع عند 
بدء محادثات م. ت. ف. )وما تزال بال شك بالنسبة 
للفلسطينيني( إال أنه أصبح من املتعارف عليه 
أنه على القيادة الفلس��طينية تقبل "تس��وية 
مؤملة" بدون إثارة القضية بش��كل رئيس��ي مع 
إسرائيل. ومع بدء انتفاضة األقصى ظهر افتراض 
ال تنازع عليه في األوس��اط الدولية بأنه س��يتم 
إعادة توطني الالجئني في الدولة الفلسطينية أو 
إبقائهم في الدول العربية املضيفة. ولم يسترع 
اهتمام اجملمت��ع الدولي بأن هذا النقل والتوطني 
من��اف إلرادة الالجئ��ني ومناقض ملب��ادئ القانون 
الدولي املتع��ارف عليها. كم��ا أن األمر مناقض 
ملبادئ حقوق امللكية وحقوق عودة الالجئني التي 
تس��تفيد منها كل مجموعات الالجئني األخرى 
هذه األيام ابتداًء من حقوق الالجئني الش��ركس 
في روس��يا التي مر عليها أكثر من ق��رن، ومروراً 
بالنزاع��ات املعاص��رة في كوس��فو والبوس��نة 
والهرس��ك )حيث كانت الوالي��ات املتحدة أكثر 
الدول اصراراً على حق عودة الالجئني إلى بيوتهم 

كحجر أساس ألي حل دائم(.

إن التباي��ن في موقف اجملتم��ع الدولي جتاه كل 
قضايا الالجئني األخرى وسياس��اته الس��لبية 
جت��اه حقوق الالجئني الفلس��طينيني جلية في 
أذه��ان كل ه��ؤالء الالجئني، وهي بال ش��ك من 
كب��رى العوامل التي ت��ؤدي إلى انع��دام الثقة 
وإلى شعورهم باخليانة الدائمة من قبل اجملتمع 
الدولي، وقد توطد هذا الش��عور نتيجة لتجربة 

مستمرة طوال أكثر من نصف قرن.

االحتاد األوروبي وعملية السالم
كانت هناك ثالثة تعبيرات رئيسية ملوقف االحتاد 
األوروبي من مسألة فلسطني وقضية الالجئني 

بالتحديد:

يونيو/حزيران  البندقي�ة ف�ي 1٣  إع�الن 
1٩٨٠ ال��ذي أعل��ن ح��ق الوجود وح��ق احلصول 
على األمن ل��كل الدول في املنطق��ة، مبا فيها 
إس��رائيل، وحتقيق العدالة ل��كل الناس، والذي 
اش��ار إلى االعتراف باحلقوق الشرعية للشعب 

الفلسطيني.

إعالن برلني في 2٤ م�ارس/إذار 1٩٩٩ الذي 
قدم فك��رة الدولة الفلس��طينية الفعالة من 
خالل االع��الن بأن االحت��اد األوروب��ي مقتنع بأن 
إنشاء دولة فلس��طينية ودميقراطية مستقلة 
مساملة وفعالة سيكون على أساس اإلتفاقيات 
املوج��ودة ومن خ��الل املفاوضات تق��دم أفضل 
ضمان ألمن إسرائيل وقبولها كشريك متساو 

في املنطقة.

إعالن إش�بيلية في 22 يونيو/حزيران 2٠٠2 
كان أكث��ر وضوحاً حول احل��ل املتوقع للنزاع. فقد 
اوض��ح أن الطريق الوحي��د للتوصل إلى اتفاقية 
ه��و فقط م��ن خ��الل املفاوض��ات. وكان الهدف 
هو وضع حد لالحتالل والتأس��يس املبكرة لدولة 
فلس��طينية دميقراطية وفعالة وس��لمية وذات 
سيادة، على أس��اس حدود ١٩٦٧، وإذا كان ضرورياً 
إجراء تعديالت بس��يطة في حال وافقت عليها 
األطراف. ويجب أن تك��ون النتيجة النهائية هي 
دولتان تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة 
ومعترف به��ا تتمتع��ان بعالق��ات طبيعية مع 
الدول اجملاورة. وفي هذا السياق ذكر اإلعالن ضرورة 
الوصول إل��ى حل عادل لقضية القدس املعقدة، 
وحل متفق عليه وفعال وعادل ملشكلة الالجئني 

الفلسطينيني.



 

١0   سجالت فلسطينية: أسس واجتاهات

األبحاث املتوفرة 
واألساليب احلالية في 
التعامل مع قضية 

 الالجئني
منهج تشاركي

األبحاث املتوفرة واألساليب احلالية 
في التعامل مع قضية الالجئني، 

منهج تشاركي

إن أهمي��ة مناهج البحث التش��اركية متعارف 
عليه��ا في يومن��ا ه��ذا. وبالرغم م��ن أن طرق 
البحث التشاركية نشأت لتعكس االحتياجات 
احمللية، إال أنها انطلقت من خالل سلس��لة من 
التجارب املس��تقلة في أماك��ن مختلفة أثناء 
السبعينيات. وتكون مناهج البحث التشاركية 
حجال معرفة متطورة ذات تطبيقات واس��عة، 
إال أنها تستعمل بشكل خاص لدراسة مسائل 
التنمي��ة والفق��ر. ويعتم��د ه��ذا املنه��ج في 
صميم��ه على فكر يؤكد عل��ى إمكانة وحاجة 
فس��ح اجمل��ال للفق��راء واملس��تغ�َلني لتحليل 
واقعه��م وبأنه ينبغي أن ال تت��رك األمور لعلية 
الق��وم لتقريرها نيابة عنه��م. ومن وجهة نظر 
منهجية فإن مشروع سيفيتاس ينبثق من هذا 
األسبوع، فأساس هذا املشروع هو دعم الالجئني 
واملشردين من خالل تنسيق عملية يستطيعون 
من خاللها حتديد حاجاتهم السياسية واملدنية 

بأنفسهم. 

وتس��تند احلج��ة الفلس��فية ملنه��ج البح��ث 
التش��اركي على ضرورة أخذ ع��دم توازن القوى 
بعني عن��د القيام بأي بحث ودراس��ة، فيمكننا 
النظ��ر إل��ى العديد م��ن العالقات اإلنس��انية 
من منظ��ور التدرج بالق��وة والضعف، أو جانب 
الهيمن��ة والتبعية. ويقلل املنهج التش��اركي 
)أو عل��ى األقل يس��يطر على( ه��ذه العالقات 
املرتب��ة بني الباحث وموض��وع البحث من خالل 
إعط��اء األهمية الرئيس��ية إل��ى وجهات نظر 
أولئك أصحاب موضوع البحث. وبدالً من اخلبراء 
- س��واء أكانوا أكادمييني أم خب��راء في التنمية 
أم مس��ؤولني حكوميني، فإن املنهج التشاركي 

يضع القوة في أيدي أولئك اخلاضعني للدراسة، 
بل أنه يؤكد على معرفتهم لواقعهم بش��كل 
أفض��ل، وانهم في وضع أفض��ل ليتمكنوا من 
الوص��ول إلى حلول محتملة ملش��اكلهم. ومن 
خالل إب��راز مش��اكال االس��تطالعات الكمية 
واإلس��تفتاءات احمل��ددة مس��بقا، يدافع املنهج 
عن استخدام املواضيع املفتوحة أيضاً واملناهج 

التشاركية.

إن ه��ذا النه��ج ه��و أح��د األس��س املنهجي��ة 
ملش��روع سيفيتاس بجوهره وال سيما أن هدفه 
األساس��ي هو توفي��ر منبر لالجئني واملش��ردين 
ميكنه��م من خالل��ه التعبير ع��ن احتياجاتهم 
السياس��ية واملدني��ة اخلاص��ة. ولك��ن يه��دف 
مش��روع س��يفيتاس إلى أكثر م��ن ذلك حيث 
يعتب��ر الالجئ��ون كممثل��ني للتغي��ر ال مج��رد 
موضوع دراس��ة ويؤم��ن أن القضية تكمن في 
البحث ف��ي حالتهم ومش��اكلهم إضافة إلى 
إيج��اد احلل��ول لهم. وميك��ن معاجلة ه��ذا األمر 
إذا مت البح��ث في اجملال ذاته ال��ذي يتم تقييمه 
ف��ي مادة البحث: احلقائق السياس��ية واملدنية. 
وبالتركي��ز على هذه املواضيع، يعترف املش��روع 
بأن الالجئني والفلس��طينيني في الشتات هم 
مواطنون وجزء رئيسي من اجملتمع الفلسطيني 
يحق لهم مناقش��ة هذه القضايا، واملش��اركة 

في اتخاذ قرار بخصوصها.

وال يعتبر مشروع سيفيتاس فريدا في تطبيقه 
ملنهج البحث التش��اركي حي��ث أقرت معظم 
مؤسس��ات التنمية الدولية بأهمية االستماع 
إلى األش��خاص الذي��ن يعتبرون صل��ب العمل 
التنم��وي. وق��د تبن��ى البن��ك الدول��ي البحث 
التش��اركي كعنصر مكم��ل لتقديراته الدورية 
الت��ي  الرئيس��ية  احلج��ة  إن  الفق��ر.  ملس��توى 
قدمه��ا البن��ك دفاعا ع��ن اس��تخدام املناهج 

التشاركية بش��كل أوسع تتمثل في عدم قدرة 
اإلستطالعات واسعة النطاق على تقدمي صورة 
متكامل��ة للفقر وذلك ألنها تطرح - تقريبا في 
كل احلاالت - أسئلة مغلقة. ويعتبر البنك أيضاً 
بأن الفقر )مبعناه وعمقه وأش��كاله وأس��بابه( 
يعتمد على عوامل التي ال ميكن لهذه األسئلة 
ملس��ها بس��هولة. وفي مجال دراسات الالجئني 
هن��اك إدراك متزاي��د ألهمية أس��اليب البحث 
التش��اركية. ونرى مثل هذا التوجه في كتيبات 
وتعليمات العديد من املنظمات الدولية والغير 
حكومي��ة واملانحة التي تعني بتق��دمي املعونات 

اإلنسانية.

إال أن ه��ذا اإلدراك املتزاي��د ألهمي��ة املناه��ج 
التشاركية لم يترك إال أثرا محدودا على مجال 
دراسات الالجئني الفلس��طينيني، هذا وبالرغم 
من أن قضي��ة الالجئني اجتذب��ت كمية هائلة 
من األبحاث، وخاصة في بداية عملية الس��الم 
في الش��رق األوسط التي بدأ طرحها في أوائل 
التسعينيات. وتعمل مجموعة ضخمة من من 
مؤسسات البحث واألكادمييني األفراد، والهيئات 
السياسية، إضافة إلى منظمات البحث الدولية 
مثل األمم املتح��دة ووكاالتها اخملتلفة، باإلضافة 
إلى املؤسس��ات الدولي��ة مثل البن��ك الدولي. 
وهناك على األقل عشرين مركز لألبحاث تعمل 
في دراس��ة الالجئ��ني الفلس��طينيني، مبا فيها 
مركز راند األمريكي وجامع��ة هارفارد وجامعة 
ماكغي��ل ف��ي مونتريال وجامع��ة اليرموك في 
األردن ومرك��ز بدي��ل وجامع��ة بير زي��ت ومركز 
ش��مل في الضفة الغربي��ة احملتلة وجامعة تل 
أبيب ومجلس العالق��ات اخلارجية في نيويورك، 
ومركز بحوث التنمي��ة الدولية ووكالة التنمية 
الدولية ف��ي كن��دا، املعهد النرويج��ي للعمل 
والبحث اإلجتماعي، ومجموعة األزمة الدولية 

في الواليات املتحدة األمريكية.
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األبحاث املتوفرة 
واألساليب احلالية في 
التعامل مع قضية 

 الالجئني
منهج تشاركي

متي��ل معظ��م األبحاث ف��ي مس��ألة الالجئني 
الفلس��طينيني إل��ى التركي��ز عل��ى اجلوان��ب 
الرئيس��ية التالية: أس��باب الهج��رة في عامي 
١٩٤٧- ١٩٤٨ وتع��داد الالجئني الفلس��طينني 
واخت��الف توزعهم ف��ي ال��دول العربية ووصف 
حال��ة الالجئ��ني اإلقتصادي��ة اإلجتماعية في 
الدول املضيفة، والنتائج النفسية والعاطفية 
لالج��ىء، احلال��ة القانوني��ة ومعاجل��ة قضاي��ا 
الالجئني الفلس��طينيني في ال��دول املضيفة، 
وفه��م إس��رائيل لقضي��ة الالجئ��ني واملواقف 
اإلس��رائيلية والفلس��طينية م��ن قضايا حق 

العودة والتعويض والتوطني.

وبينم��ا يوظ��ف مش��روع س��يفيتاس النتائج 
البحثية املتوفرة إال أنه يتبنى أس��لوبااً يختلف 
كلياً جتاه مس��ألة الالجئني حيث أنه يبحث في 
العالق��ات التي تربط الالجئني الفلس��طينيني 
ف��ي مختل��ف املناط��ق اجلغرافية، والس��مات 
السياس��ية واملدنية لتجاربهم. وبالتأكيد على 
حالتهم املدنية والسياسية كأعضاء نشطني 
في اجملتمع الفلسطيني، فإنه يحدد هذه احلالة 
ويؤكد على هذه احلقوق األساس��ية. وقبل كل 
هذا، يعتمد مشروع بحث سيفيتاس على نهج 
مينح الالجئني الس��يطرة على أه��داف البحث 
ويعطي أهمي��ة مركزية ألصواته��م، أكثر من 
محأول��ة مالئمتهم في إط��ار املصالح اخلاصة 

للباحثني.

دور التنسيق في املشروع

ق��دم مش��روع س��يفيتاس خدم��ة لالجئ��ني 
الفلس��طينني وفلس��طيني املنفى في جميع 
أنح��اء العالم: ف��ي العالم العربي وف��ي أوروبا 
وف��ي أمريكا، عن طريق تنس��يق عملية يثيرون 
من خاللها القضاي��ا التي تهمهم، إضافة إلى 

حقوقه��م وحاجاته��م كالجئني، أم��ام اجملتمع 
الدول��ي وممثله��م الوطن��ي، ونظم��ة التحري��ر 
والهيئ��ات  وال��دول املضيف��ة  الفلس��طينية، 
األخرى ذات العالقة. ويهدف املشروع إلى خدمة 
الالجئني والفلس��طينني ف��ي املنفى من خالل 
تس��جيل أصواتهم ف��ي االجتماع��ات العلنية 
وتوثيقها، ويقدم أيضاً سبيالً لتقوية العالقات 
بني جالي��ات الالجئني، داخل وخارج فلس��طني. 
كذلك يهدف هذا املش��روع إلى تسليط أضواء 
اجملتمع الدولي على ه��ذه احلقوق واالحتياجات، 
ليتمكن اجملتمع الدولي من حتمل مس��ؤولياته 
والالجئ��ني  الفلس��طيني  الش��عب  نح��و 

الفلسطينيني مبوجب القانون الدولي.

وال يش��كل املش��روع مؤسس��ة أو فصي��ال أو 
منظمة غي��ر حكومية، وال يتع��دى كونه كثر 
من خدمة تنس��يقية ذات متطلب��ات محددة 
وجدول زمني محدود. وهو يعتمد بشكل كامل 
على التوصيات التي مت تقدميها في النقاشات 
املفتوح��ة م��ن قب��ل التجمع��ات والنش��طاء 
واألف��راد العادي��ون املوجودة عل��ى أرض الواقع. 
ويس��عى هذا املش��روع أيضا لتقوي��ة وتنمية 
كل املؤسس��ات واجلمعيات احلالية التي تخدم 
جاليات الالجئني والفلس��طينني في الش��تات 
خارج فلسطني، مهما كان الوضع القانوني أو 
املدني للفلسطينيني في تلك البلدان، ويقدم 
له��م أرضية ومناهج إضافي��ة لتواصلهم مع 
بعضه��م. وال يهدف املش��روع إلى اس��تبدال 
أو  السياس��ية  التنظيم��ات  أو  اجلمعي��ات 
القن��وات والهيئ��ات األخ��رى املوج��ودة أص��الً 
والذي��ن يخدمون اجملتم��ع املدني والسياس��ي 
الفلس��طيني. ويقوم النش��طاء احملليون على 
إدارة املش��روع ذاته، س��واء أكانت على صعيد 
حركة ح��ق العودة وفي الهيئات واملؤسس��ات 

الش��عبية األخرى.

وقد طلب هذا املشروع من الفلسطينيني سؤال 
أنفسهم إذا ما كانوا بحاجة إلى قنوات اتصال 
أخ��رى إضافية بجانب تلك الت��ي املتوفرة حالياً. 
وظهر هذا السؤال كنتيجة لطلبات وتطلعات 
الالجئ��ني اخلاصة، وفي ضوء التجزء اخلطر الذي 
تواجهه جالي��ات الالجئني الفلس��طينني منذ 
عقود، وبناء على اإلستنتاجات التشاركية لتقرير 
حق عودة للجنة تقصي احلقائق وتوسع املشروع 
ليصل إلى جاليات الالجئني والفلسطينني في 
الش��تات خارج فلس��طني ليصل إلى أكبر عدد 
ممكن م��ن ال��دول ضمن اإلط��ار الزمن��ي احملدد 
والقيود املالية. ويهدف املشروع إلى دعم العمل 
املستمر لتقوية العالقات بني جاليات الالجئني 
والفلس��طينني ف��ي الش��تات، وتل��ك املوجودة 
داخلها. وبناًء على توصياتهم اخلاصة املنشورة 
هنا، س��يكون على ه��ذه اجلالي��ات واجلمعيات، 
داخل وخارج فلس��طني، تقرير الوسائل الالزمة 
لالستمرار بتقوية العالقات بينهم. ويعتبر هذا 
التقرير كأداة جلاليات الالجئني والفلس��طينيني 
في الش��تات تلك، وقد أنش��أ ه��ذا املصدر من 

خالل أنشطتهم اخلاصة.



2( التلمعات اجرشادية

�١   سجالت فلسطينية: أسس واجتاهات

األبحاث املتوفرة 
واألساليب احلالية في 
التعامل مع قضية 

 الالجئني
منهج تشاركي

التلمعات اجرشادية

لالس��تعداد  هام��ة  خط��وة  املش��روع  اتخ��ذ 
للمناقش��ات، وهي تنفيذ دراس��ة ارش��ادية ملدة 
٦ أي��ام ف��ي األردن ولبن��ان في الفترة م��ا بني ٢٥ 
يوليو/مت��وز إلى ١ أغس��طس/آب ٢٠٠٤ تكونت 
من سلسلة من ورشات العمل. وتهدف الدراسة 

االرشادية إلى حتقيق ثالثة أهداف رئيسية: 

)١(  إعط��اء فريق املش��روع تقدير مفصل حول 
الطريق��ة الت��ي يص��ف فيه��ا الالجئ��ني 
الفلس��طينيني ويناقش��ون احتياجاته��م 
املدنية، وماهية أطر العمل لهذه املناقشات 
في ال��دول املضيف��ة اخملتلف��ة، آخذين في 
احلس��بان القي��ود والتحدي��ات اجلغرافي��ة 

واملدنية والسياسية واحمللية.

اجلوان��ب  ح��ول  املش��روع  فري��ق  )٢(  إع��الم 
م��ن  للقطاع��ات  للمش��روع  اخملتلف��ة 
جاليات الالجئني: النش��طاء السياس��يني، 
والالجئ��ني م��ن مختل��ف األعم��ار واملهن 
والفصائل السياس��ية واالحت��ادات، إضافة 
إل��ى مجموعات أخ��رى. وكان من الضروري 
أيضاً التعرف على االلي��ات احملددة لعملية 
إلدارة  توظيفه��ا  ميك��ن  الت��ي  التنس��يق 
املناقش��ة حول هذه املواضيع السياس��ية 
واملدنية املثي��رة للعواط��ف واملعقدة. وقد 
أولينا االهتمام إلى مس��ألة التأكيد على 
مناقش��ة القضاي��ا بأمانة، ولك��ن بنفس 
الوقت بدون إهمال أمن وسالمة املشاركني. 
ووفر ه��ذا النه��ج الكثي��ر من املس��اعدة 
حول تطوير األس��اليب التي اس��تخدمها 
املنس��قون عن��د إدارته��م للنق��اش ضمن 
مجتمعاتهم اخلاصة الحقاً خالل املشروع.

أوض��ح  ص��ورة  املش��روع  فري��ق  )٣(  إعط��اء 
الن��اس  وظ��روف  احلقيقي��ة  للصعوب��ات 
ف��ي مخيم��ات الالجئني، وخصوصاً س��بل 
مناقشة قنوات االتصال بالهيئات اخملتلفة 
التي تخدمهم فيما يخص بظروفهم. وكان 
هذا ليس��اعدهم ف��ي تطوي��ر مجموعات 
القضايا واملواضيع التي سيتم مناقشتها 
ف��ي اجلالي��ات، ولتتأكد م��ن ان التعليمات، 
واإلج��راءات، والط��رق املس��تخدمة كان��ت 
ش��املة وش��فافة. وكان من الضروري جداً 
حتضي��ر املواضيع واإلج��راءات العادلة، وهي 
تلك املواضيع التي عبر عنها األفراد وهم في 
املناقشات املدارة ضمن مجتمعاتهم، والتي 

ساعدت على دفع املناقشة إلى األمام.

ظهرت العدي��د من وجهات النظ��ر الهامة من 
قب��ل قطاعات مختلف��ة في جالي��ات الالجئني 
الفلس��طينيني وقدمت العدي��د من املقترحات 
العملي��ة مبا يخص البني��ة املدني��ة إضافة إلى 
احتياجات وأولويات مجتم��ع الالجئني. وبالفعل 
قدمت الدراس��ة اإلرشادية وأولئك الذي شاركوا 
فيه��ا مس��اعدة كبي��رة ف��ي تطوي��ر خطوات 
املش��روع. وكان لهذه املراجعة دور هام في تقدم 
منهج املشروع الذي يؤكد على أن كل وأي إرتباط 
في اجملال املدني يجب أن يعتمد كلياً على نشاط 
وحقائق الن��اس ذاتهم، وتفاصي��ل ملحقاتهم، 
وعقائده��م، وأوضاعه��م، وخصوصا نش��اطامت 
السياس��ية والتشاركية احلالية. وقد مت تسجيل 
كل االجتماعات، وتصويرها ونسخها وترجمتها. 

األردن

مت تنظيم ثالثة إجتماعات للدراس��ة االرشادية 
في األردن. عقد االجتماع األول في مركز القدس 
للدراس��ات السياس��ية ف��ي عمان مبش��اركة 

أشخاص من جلان اخمليمات واألحزاب السياسية 
واالحت��ادات، والنوادي وسياس��يني وأعضاء برملان 
والجئني نشطاء وممثلي املؤسسات التي تخدم 
الن��اس في مخيم��ات مختلف��ة. وحضر احلدث 
حوال��ي ٤٥ ش��خص، معظمه��م م��ن مخيم 
جرش لالجئني، ولكن كان هناك حضور أيضاً من 
مناطق أخرى ف��ي األردن. وفي االجتماع الثاني، 
والذي عقد أيضاً ف��ي املركز وحضره حوالي ٤٤ 
شخص من مزيج مشابه لالجتماع األول إضافة 
إل��ى ش��ريحة عريضة م��ن الالجئ��ني: العمال 
والعاطل��ون ع��ن العمل، وأصح��اب االنتماءات 
السياس��ية أو دونها، وشباب، ونساء، ومسنون. 
كذل��ك عق��د اجتماع آخ��ر في مرك��ز القدس 
للدراس��ات السياس��ية في األيام التالية. وقد 
حضر ورش��ة العمل األخي��رة حوالي ٤٠ الجىء 
فلس��طيني من مخيمات الالجئني اخملتلفة في 
األردن، مبا فيهم اخمليمات غير الرسمية واملناطق 
اخملتلفة. وقد صدر عن هذه االجتماعات أشرطة 

سمعية، وأشرطة فيديو ومحاضر مدونة. 

وق��د برزت أثناء الدراس��ة اإلرش��ادية في األردن 
ع��دة قضايا تتعلق بطبيع��ة وأهداف وعالقات 
املشروع باملشاريع واملبادرات السياسية الدولية 
األخرى التي ينظر إليها بش��كل سلبي وخطر. 
بالرغم من أن أهداف املش��روع قدمت بأسلوب 
واض��ح، إال أن الكثيري��ن أب��دوا مخاوفهم حول 
إمكانية اعتبار أو فهم املشروع على أنه مبادرة 
لتوط��ني الالجئ��ني، والتخل��ي عن ح��ق العودة 
والتعوي��ض ال��ذي أكده ق��رار األمم املتحدة ١٩٤ 
وااللتزامات األخرى نحو حقوق الالجئني املدرجة 
وفقا للقانون الدولي. وقد كان التخوف والقلق 
العام حول املش��اريع الدولية عميق، ومس��تند 
الالجئ��ني  ألولئ��ك  الس��ابقة  التجرب��ة  عل��ى 
املش��اركني في االجتماعات. وقد استغرق األمر 
بعض الوق��ت لتوضي��ح مبادئ املش��روع على 
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خلفي��ة املكائ��د السياس��ية التي حت��اك حول 
قضية الالجئ��ني وحقوقه��م ووضعهم احلالي 
واملس��تقبلي. عالوة على ذلك، كان هناك بعض 
احليرة والتشويش حول املعنى الدقيق للهياكل 
واالليات املدنية ودورها، وما هي الطرق املطلوبة 
لتحس��ني س��بل التواصل مع املمثل الوطني، 
وما هي القرارات التي ستصدر عن الالجئني في 
املناقشات القادمة. كذلك كشفت اجتماعات 
الدراسة اإلرشادية في األردن أن احليز العام الذي 
ميك��ن فيه لالجئني اإلعراب عن وجهات نظرهم 

كان في أغلب األحيان محدودا بشكل كبير.

ع��ن  اإلجتماع��ات  كش��فت  لذل��ك،  إضاف��ة 
وجهات نظ��ر ومفاهيم هامة عب��ر من خاللها 
الالجئ��ون بفصاح��ة ووض��وح ش��ديدين. وقد 
كان أكث��ر اآلراء املطروح��ة بش��كل ع��ام ف��ي 
االجتماع��ات الثالث��ة ه��ي أنه ال ميك��ن فصل 
تل��ك االحتياجات والهياكل املدنية لالجئني في 
األردن عن احتياجاتهم السياسية واإلقتصادية 
واإلجتماعي��ة والقانونية، الت��ي تعتبر مرتبطة 
معاً بش��كل ق��وي، وخصوص��اً ف��ي الطريقة 
الت��ي تؤث��ر عل��ى حياته��م اليومية وتش��كل 
إمكانياتهم املس��تقبلية. ف��ي احلقيقة كانت 
نقطة البداية في املناقشات دائماً هي توضيح 
الالجئني ملشاكلهم واحتياجاتهم اإلجتماعية 
وف��ي  والقانوني��ة،  والسياس��ية  اإلقتصادي��ة 
العدي��د م��ن احلاالت كان��ت االجتماع��ات تبدأ 
بط��رح طرق حلل ه��ذه املش��اكل وتلبي��ة هذه 

االحتياجات. وميكن تصنيفها إلى ما يلي: 

• الصحة والتعليم: أشار معظم املشاركني 
بش��كل خاص إلى الصعوبات الكبيرة للصحة 
والتعليم التي يواجهونها حالياً. وش��ددوا مراراً 
أن��ه كان هن��اك تخفي��ض خلدمات األن��روا في 
الس��نوات القليلة املاضية. وعكست النقطة 

الثاني��ة غي��اب التأم��ني الصح��ي، واملش��اكل 
املرتبط��ة فيه. أم��ا النقط��ة الثالث��ة فكانت 
قل��ة أو محدودية وصول الالجئ��ني في اخمليمات 
إلى التعلي��م العالي وخصوص��اً ألولئك الذين 

يعيشون خارجهم.

• الفقر: ارتبط الفقر في اخمليمات مع البطالة 
وقل��ة توفر املؤسس��ات التي تقدم أي ش��بكة 
االنخف��اض  بع��د  وخاص��ة  أساس��ية،  أم��ان 
الكبي��ر للخدم��ات الت��ي تقدمها األن��روا. وقد 
أث��رت مش��كلة البطالة عل��ى مجموعتني من 
الالجئ��ني في األردن. األول��ى من صفوف الجئي 
ح��رب ١٩٦٧، املعروف��ني بالجئي غ��زة. في هذه 
اجملموعة م��ن الالجئني، تعتب��ر البطالة نتيجًة 
مباش��رة لعدم حصولهم على هوية رس��مية 
ف��ي الدولة وبالتالي فهم يعانون من عدم توفر 
الوثائق املناس��بة، واحلرمان م��ن حق العمل في 
أكثر اجمل��االت، وخاصة الرس��مية منها. أما في 
حالة الالجئني الذين يحملون الوثائق الضرورية، 
فترتبط مش��كلة البطالة بعاملني رئيس��يني. 
تعتبر البطال��ة بني الالجئني وأصح��اب األرقام 
الوطنية ج��زءاً من البطالة ف��ي البلد وأي حل 
لهذه املش��كلة يج��ب أن تكون ج��زءاً من احلل 
الوطني لها. واملش��كلة الثاينة تتعلق بالتمييز 
املؤسس��اتي ضد الفلس��طينيني وعدم وضوح 
التعليمات، أو عدم توفرها، في التشريع الوطني 

حول قضايا مختلفة.

• ع�دم توف�ر الوثائق القانوني�ة، جوازات 
أو وثائق الس�فر، أو الهوية: عب�ّ��ر عن هذه 
ف��ي  املش��اركني  غ��زة  الجئ��ي  كل  املش��كلة 
االجتماع��ات. وفي اإلجتماعات الثالثة، وصفت 
عدة جتارب ش��خصية مؤثرة ، مثل عدم القدرة 
على تسجيل الزواجات والوالدات لعدة سنوات، 
مما مين��ع األطفال من التس��جيل ف��ي املدارس، 

أو احلص��ول على خدمات الطوارئ األساس��ية. 
كذلك وصف الكثير عدم قدرتهم على السفر 

أو زيارة األهل أو األزواج لعدة سنوات. 

• النظام االنتخابي: أعرب بعض املش��اركني، 
وخصوصاً السياسيون منهم، وأعضاء البرملان، 
واملثقفون، عن حزنهم وإس��تيائهم من النظام 
االنتخابي ف��ي األردن. ووصفوا هذا النظام بأنه 
غي��ر عادل مت متصميمه لتقيي��د متثيل الالجئني 
ف��ي البالد وأمام اجملتمع الدول��ي. وهناك تفاوت 
هائل في نس��بة أعض��اء البرملان ب��ني املناطق 
الفلس��طينية واألردنية. ولم يقدم أي حل قوي 
لهذه القضي��ة من قبل أولئك املش��اركني. بل 
أنه��م ركزوا فقط على احلاج��ة إلعادة التفكير 
في ه��ذا النظ��ام ليش��مل بالكام��ل أصوات 

الالجئني في احلياة الوطنية لألردن.

بعد ذلك انتقلت املناقش��ات نحو اقتراح بعض 
الهي��اكل املدنية وإلى فك��رة االتصال األفضل 
مع منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية والدولة 
املضيفة. وحدث هذا التغيير في بعض احلاالت 
بشكل طبيعي، بينما جاء في األخرى كنتيجة 
للتفاعل واألسئلة املباشرة التي أثارها منسقو 

اجللسة.

تنوعت وجهات النظر من مشارك آلخر بحسب 
الشخصيات واألدوار واملس��ؤوليات واالنتماءات 
واندمج��ت  املش��اركني.  ألولئ��ك  السياس��ية 
معظ��م الهيئ��ات وااللي��ات املدني��ة لالتصال 
الت��ي اع��رب عنها املش��اركني مع��اً ألن بعض 
هذه األف��كار ال ميكن تطبيقه��ا نتيجة للقيود 
السياس��ية والقانونية التي يواجهونها حالياً. 
له��ذه اإلعتب��ارات نفس��ها، جتن��ب العديد من 
املشاركني تقدمي أي مقترحات مفصلة للهياكل 
أو االليات املدنية لالتصال مع منظمة التحرير 



2( التلمعات اجرشادية

�١   سجالت فلسطينية: أسس واجتاهات

األبحاث املتوفرة 
واألساليب احلالية في 
التعامل مع قضية 

 الالجئني
منهج تشاركي

الفلسطينية. كما ذكر سابقاً، لم يقترح بعض 
املش��اركون أي ش��ئ محدد نتيج��ة الفتقارهم 
للمعلومات واملعرفة حول معنى أو شكل هذه 

الهيئات واالليات في أرض الواقع. 

وق��د توضح بش��كل كبير أن أغلب املش��اركني 
يس��عون إل��ى التواص��ل والتنس��يق والتفاعل 
املس��تمر مع منظم��ة التحرير الفلس��طينية 
إضافة إلى الدولة املضيفة واملؤسسات األخرى 
التي تخدم  مجتمع الالجئني، مثل األنروا. وبالرغم 
م��ن أنهم يريدون التواصل م��ع كل من دولتهم 
املضيفة ومع منظمة التحرير الفلسطينية إال 
أنهم أكدوا بأن املمثل الش��رعي الوحيد حلقوق 
الالجئني الفلس��طينيني هو منظم��ة التحرير 
الفلس��طينية. وقد لوحظ ب��أن الالجئني الذين 
ال يحمل��ون أرقام��ا وطنية كان��وا يطالبون بدور 
متثيلي أقوى ملنظمة التحرير الفلسطينية في 
حل مشاكلهم، وتلبية احتياجاتهم، وشملهم 
في صن��ع القرارات املتعلقة مبس��تقبلهم أكثر 
م��ن الفلس��طينيني الذين يحملون اجلنس��ية 
الكاملة والذين تعود أصولهم غالبا إلى أراضي 
٤٨ والضف��ة الغربي��ة، والذي��ن ش��عروا بانهم 
ممثلون بعدة أش��كال في احلكومة األردنية. وكان 
هذا بس��بب حقيقة أن العديد منهم يتمتعون 

باحلقوق الدستورية الكاملة. 

ف��ي  املقترح��ة  الرئيس��ية  االلي��ات  كان��ت 
اإلجتماعات الثالثة كما يلي: 

• جل�ان اخمليمات: كان العديد من املش��اركني 
مس��تائني من طبيعة وهيئ��ة ودور هذه اللجان 
في اخمليمات. وقد طلب املش��اركون أن تس��تند 
عضوية هذه اللجان على أس��اس االنتخابات ال 
التعي��ني من قبل احلكومة كم��ا هو احلال عليه 
اآلن. كذلك مت اقتراح بأن يتم إعادة هيكلة دورهم 

طبقاً للتعليمات الواضح��ة خلدمة احتياجات 
ومصالح الالجئ��ني. ومت ف��ي االجتماعات طرح 
فك��رة أنه من األفضل تأس��يس جلان ش��عبية 
بدالً م��ن جلان اخلدم��ات في اخمليم��ات )لتراقب 

وتدير اخمليمات(.

• الن�وادي: عب���ر العدي��د من املش��اركني عن 
رغبته��م في منح ه��ذه النوادي دوراً سياس��ياً 
ومتثيلي��اً أكبر كما كان احلال في الس��ابق، مبا أن 
عضوي��ة جلانهم تعتمد عل��ى االنتخابات وهم 
على اتصال مباش��ر مع احلي��اة اليومية ألولئك 

القاطنني في مخيمات الالجئني.

• معلمو وعاملو وجلان خدمات األنروا: يجب 
أن حتص��ل هذه اللج��ان على دور أكب��ر وأفضل 
ف��ي خدمة اخمليمات ومتثي��ل الالجئني مبا أن هذه 

اللجان هي جلان منتخبة. 

وبالنتيجة، وفي الوقت الذي اقترح فيه مشاركي 
االجتماع��ات هياكل واليات مدني��ة، فقد أكدوا 
أيض��اً بأن إنش��اء مثل ه��ذه الهي��اكل واالليات 
يتطل��ب قرارات سياس��ية وموافق��ة حكومية، 
إضافة إلى مناقشة خاصة وتنسيق بني منظمة 
التحرير الفلس��طينية والدولة املضيفة. وتعتبر 
فرص إنشاء مثل هذه الهيئات واالليات بدون مثل 

هذه الترتيبات شديدة االستحالة. 

لبنان

مت في لبن��ان تنظيم ثالث��ة اجتماعات ألغراض 
علني��ني  اجتماع��ني  عق��د  مت  إرش��ادية. كم��ا 
ش��اركت فيهما مجموعة متثل شرائح واسعة 
من مجتمع الالجئني الفلس��طينني في لبنان، 
جمع أحدهما أكثر من ٢٠٠ شخص من مخيم 
الرشيدية لالجئني في جنوب لبنان، واآلخر أكثر 

من ٦٠ ش��خص في مخيم شاتيال لالجئني في 
بيروت. كذلك مت تنس��يق ورشة عمل في الليلة 
األول��ى في بيروت ألكثر من ٧٥ ش��خص ميثلون 
املؤسسة السياس��ية لالجئني الفلسطينيني 
ف��ي لبن��ان: اللجان الش��عبية، ممثل��ون من كل 
األح��زاب والفئات السياس��ية، احت��ادات، نوادي، 
أجه��زة إعالم، منظمات غي��ر حكومية، الجئني 
ف��ي  اخلدم��ات  مؤسس��ات  وممثل��و  نش��طاء، 
مخيم��ات الالجئ��ني. وهناك تس��جيالت فيديو 
ومحاض��ر الجتماعي بيروت وش��اتيال، ومحاضر 

الجتماع الرشيدية في جنوب لبنان.

وبخالف اجتماعات األردن حيث بدأ املش��اركون 
اإلجتماعي��ة  املش��اكل  توضي��ح  مبناقش��ة 
واإلقتصادية والقانونية التي يواجهونها حالياً، 
ب��دأ أغل��ب املش��اركني ف��ي اجتماع��ات لبنان 
مبناقش��ة واقعهم السياسي. وأكدوا مرة أخرى 
عل��ى أن منظم��ة التحرير الفلس��طينية هي 
املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
كمقدمة ألية مناقشة أخرى، وكمبدأ تنظيمي 
مرك��زي ألي��ة مناقش��ة للقضايا السياس��ية 
الفلس��طينية. كذل��ك أك��دت الغالبية على 
ثقته��م ف��ي الرئي��س الراح��ل عرف��ات. وكان 
س��ياق هذه االجتماع��ات هو احل��روب الطويلة 
في الثمانينيات واحملأوالت العس��كرية اخملتلفة 
من قبل س��ورية لفرض الس��يطرة السياسية 
والعس��كرية من الالجئني الفلس��طينيني في 
لبن��ان، واس��تمرار وج��ود أطراف فلس��طينية 
مدعومة وممولة من قبل س��ورية والتي ما تزال 
تعمل هناك مبس��تويات مختلفة م��ن النجاح، 
األمر الذي كان بنفس مستوى األهمية هو اآلراء 
الت��ي قدمتها ع��دة فئات سياس��ية مختلفة، 
وليس��ت فقط فتح، كبرى الفصائل والتي كان 
يرأس��ها الرئيس الراحل عرف��ات، واحلزب احلاكم 
الرئيس��ي داخل فلس��طني احملتل��ة. وبعد ذلك 
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ظهر قل��ق مماثل من الالجئني في لبنان يش��به 
ذلك ال��ذي ظهر ف��ي األردن، واخل��اص بطبيعة 
وأه��داف وعالقته باملش��اريع واملب��ادرات األخرى 
التي تدع��ي أنها تتعامل م��ع قضية الالجئني 
عل��ى املس��توى العاملي، ولك��ن الالجئني يرونها 

كمشاريع معادية حلقوقهم وواقعهم.

بعد إعادة التأكيد على شرعية ومتثيل منظمة 
التحري��ر الفلس��طينية، وتبدي��د ه��ذه اخملاوف 
املتعلقة بالدور احملدد للمش��روع، بدأ املشاركون 
واحتياجاته��م  مش��اكلهم  ح��ول  بال��كالم 
اإلجتماعية واإلقتصادية واملدنية والسياسية. 

وميكن تلخيصها كالتالي:

• احلقوق املدنية واجقتصادية، وخاصة حق 
العمل: أعرب املش��اركون في كل االجتماعات 
الثالثة عن مخ��اوف خطيرة حول تقييد العمل 
للفلس��طينني في لبنان. وفي ف��ي الفترةالتي 
عقد فيها املشروع االرش��ادي في أواخر يوليو/
مت��وز ٢٠٠٤، منع الفلس��طينيون م��ن أكثر من 
٧٣ وظيف��ة في لبنان. وأع��رب ووضح الالجئون 
بأن هذه املمارس��ة من قب��ل احلكومة اللبنانية 
والدولي��ة  اإلنس��انية  املعايي��ر  كل  تنته��ك 
األساسية ملنظمة العمل الدولية، إضافة إلى 

اإلتفاقيات الدولية التي حتمي الالجئني.

وق��د لوح��ظ بأنه ف��ي الوقت ال��ذي كانت فيه 
"صامد" تعمل في لبنان )أحد مؤسسات منظمة 
التحرير الفلس��طينية الرئيس��ية اإلقتصادية 
التي وظفت أعداد كبيرة من الالجئني حتى عام 
١٩٨٢ في املصانع واملؤسس��ات األخرى(، كانت 
احلالة اإلقتصادية للفلسطينيني أفضل بكثير، 
ألنه��ا كانت تق��دم الوظائ��ف ألع��داد كبيرة. 
وقسم املشاركون احتياجاتهم إلى مجموعتني: 
أوالً، طلب��وا من احلكومي��ة اللبنانية االنصياع 

لقرارات ١٩٥١ املتعلق��ة بوضع الالجئني. تقدم 
ه��ذه القرارات احلق لالجئني للعمل في دولتهم 
املضيف��ة. والثاني��ة، طالب��وا مبن��ح منظم��ة 
التحرير الفلس��طينية الق��درة على إعادة فتح 
مؤسس��اتها في لبنان، والتي ميكن أن تس��اعد 
الفلسطينيني وتوفر لهم وظائف هامة. وأشار 
املش��اركون الذين اقترحوا هذه النقطة الثانية 
بأن ه��ذ اجلانب يتطلب أيض��اً، إضافة إلى أمور 
أخرى، ح��وار واتفاقية سياس��ية ب��ني منظمة 
التحري��ر الفلس��طينية واحلكوم��ة اللبناني��ة، 
األمر الذي اعتبروه مستبعد التحقيق في هذه 

املرحلة.

• احلق�وق القانونية وحقوق امللكية: وكما 
ه��و احلال مع القضايا الت��ي تخص حق العمل، 
أبدى املشاركون قلقاً عظيماً حول عدم التأهيل 
للملكي��ة واملي��راث، فه��م ال يس��تطيعون أن 
يتركوا أي ملكية له��م وألوالدهم من بعدهم. 
كذل��ك أف��اد العدي��د م��ن املش��اركني بأنه��م 
يفتقرون إل��ى الوثائق القانوني��ة إلثبات الزواج، 
أو للسفر، وحتى لتسجيل أطفالهم في وثائق 
األب��وة، أو للحص��ول عل��ى التعلي��م والصحة. 
وقيل بأن الش��كل الوحيد الذي ميكنه حل هذه 
املش��اكل مع احلكومة اللبنانية، هو باإلعتراف 
بالش��روط القانونية حلال��ة الالجئني ومنحهم 

حقوق إنسانية أساسية. 

والتعليم والكهرب�اء وظروف  • الصح�ة 
الس�كن: أبدى كل املش��اركون إنتباهاً خاصاً 
لهذه القضايا. وأكد احلضور باإلجماع بأن هذه 
املش��اكل كانت بس��بب تخفيض مس��اعدات 
األنروا لالجئني أثناء السنوات األخيرة. وقالوا بأن 
األنروا مس��ؤولة عن تقدمي اخلدمات األساسية 
لهم وحث ال��دول العربية واجملتمع الدولي على 
تنفيذ إلتزاماتهم نحو الالجئني في لبنان. وقال 

العدي��د من الالجئني أنهم ال يري��دون االعتماد 
على املن��ح والعطايا، ب��ل يري��دون العمل، وقد 
مت ط��رح ه��ذا املوضوع بش��كل مس��تمر خالل 

االجتماعات. 

وكما هو احلال في األردن: أقر املش��اركون أن حل 
هذه القضايا اخلاص��ة بظروفهم العامة يجب 
أن ال يؤدي في أية حال إلى التوطني، ولم يتخلوا 
عن حقه��م في العودة إل��ى منازلهم. بل على 
العكس، أبدى كل املشاركون وجهة نظرهم بأن 
التطرق إلى هذه القضايا ميكنه أن يشجعهم، 
ويق��وي موقعهم السياس��ي واملدن��ي اخلاص، 
ويدعم ممثلهم الوطني. وأبدى بعض املشاركني 
)خصوص��اً النخبة وممثلو الفئات السياس��ية( 
آراء لتحس��ني البني��ة املدنية احلالي��ة ملنظمة 
التحري��ر الفلس��طينية، واقترح آخ��رون تطوير 
هيئات جديدة إضافة إلى املوجودة حالياً. وميكن 

تلخيص هذه اآلراء كما يلي:

• مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية: 
ف��ي الوقت الذي أكد فيه أغلب املش��اركني بأن 
مؤسس��ات منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية 
هي التي متثل الفصائل السياس��ية، واالحتادات، 
واملؤسس��ات االجتماعية ال��خ، وتقدم اخلدمات 
واملس��اعدات الهامة للمخيم��ات، اتفقوا أيضاً 
على احلاجة لتقوية هذه املؤسس��ات لتمثلهم 
بش��كل أفضل وتستجيب بش��كل عملي أكثر 
الحتياجاته��م. وكم��ا اقترح املش��اركون هناك 
طريق��ة واحدة لتحقيق هذا الغ��رض وهو إجراء 
انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. وأفاد 
اقتراح آخر بأن إعادة هيكلة املؤسس��ات احلالية 
هو اس��تجابة للواق��ع السياس��ي واالقتصادي 
واالجتماعي الذي يعيشه الفلسطينيني حالياً، 

ولعكس اخملاوف احلالية للناس بشكل أفضل. 
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ومت ط��رح اقت��راح بتأس��يس مؤسس��ات وجلان  اجتماع اخلبراء
جدي��دة ملنظمة التحرير الفلس��طينية تهدف 
إلى تطوير وس��ائل اتصال وتنس��يق أفضل بني 
الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية، ومنظمة 
التحري��ر الفلس��طينية، ومجتمع الالجئني في 
لبن��ان. ولكن ل��م يقدم املش��اركون مقتراحات 
مفصل��ة حول نوع املؤسس��ات واللج��ان التي 

ميكن أن تتشكل.

• أجهزة اجعالم: إقترح بعض املشاركني ضرورة 
االنتباه بش��كل خاص إل��ى الدور ال��ذي تلعبه 
أجهزة اإلعالم في دعم قضية فلس��طني. ومرة 
أخرى، لم يكن واضحاً م��ا هو نوع اإلنتباه الذي 
يجب أن يقدم، لكنهم أعربوا عن هذه النقطة 

عدة مرات.

• الش�رعية السياس�ية: طلب املشاركون 
الفلس��طيني  السياس��ي  التمثي��ل  إع��ادة 
الرس��مي في لبنان، مثل إعادة فتح السفارة أو 

وفد متثيلي رسمي.

• جلان القي�ادة الش�عبية: اقت��رح بضعة 
مشاركني تأسيس جلان القيادة الشعبية لتعمل 
مباش��رة مع منظم��ة التحرير الفلس��طينية 
لتلب��ي احتياجات الالجئني وضرورة انتخاب هذه 
اللجان من قبل الالجئني في اخمليمات. واقترحوا 
تنش��يط مثل هذه املؤسس��ات املوجودة ضمن 
منظم��ة التحرير الفلس��طينية، وأن تس��تند 

أدوارها على املبادئ الشعبية والدميقراطية.

أدى العمل في جتربة الدراسة االرشادية وفحص 
نتائجها إلى دراسة االستعداد الجتماع اخلبراء 
ف��ي نهاية ٢٠٠٤، واجتماع قبرص االستش��اري 
للمنس��قني في نوفمبر/تش��رين الثاني ٢٠٠٤، 
إضاف��ة إل��ى عملية االستش��ارات املس��تمرة 

م��ع أعض��اء اجلالي��ة النش��يطني عل��ى أرض 
الواقع. وج��اءت هذه اخلط��وة لتطوير اجملموعة 
النهائية لألس��ئلة والقضايا التي سيناقشها 
الالجئني والفلسطينني في املنفى ولإلستمرار 
بالتحضي��ر للنقاش الق��ادم بطريق��ة تضمن 

بإجرائها بأسلوب دقيق وشامل قدر اإلمكان.

اجتماع اخلبراء
م��ن   ٢٩ و   ٢٧ ب��ني  اخلب��راء  اجتم��اع  عق��د  مت 
أغس��طس/آب ٢٠٠٤ ف��ي كلي��ة نفيلي��د في 
جامع��ة أكس��فورد. وكان هدف��ه توفير  منتدى 
للمقترح��ات والتعرف على آراء املش��اركني حول 
القضايا الرئيس��ية التي ظهرت بعد الدراس��ة 
اإلرشادية. ومتت دعوة مشاركني، وفقا خلبراتهم، 
من األمم املتحدة وكلية نيفيلد وجامعة أكسفورد 
وجامعة جنيف وغيرها وش��ارك ف��ي االجتماع 
خبراء علوم سياسية وعلماء اجتماع وخبراء في 
مجال الدميقراطية واالنتخابات وأخصائيو قوانني 

الالجئني، وخبراء اإلحصائيات وإحصاء السكان.

مت عقد عش��رة جلس��ات على م��دى يومني من 
العمل املكثف. وكانت املناقش��ات حاسمة في 
املس��اعدة على تعري��ف العمل وضم��ان إدراك 
فري��ق املش��روع للتحديات التي يج��ب عليه أن 
يواجهها، ومناقش��ة طريق��ة مواجهتها. كما 
عم��ل االجتم��اع قب��ل كل هذا، على تأس��يس 
أن��واع اخلط��وات التحضيرية الالزم��ة لتقييم 
االحتياجات املدنية الت��ي ينبغي على الالجئني 
أنفسهم،تنفيذها وهو أسلوب لم يتم اختباره 
من قبل بهذه الطريقة أو على هذا النطاق. وقد 
مت تنفيذ الدراس��ة اإلرش��ادية في األردن ولبنان 
وكانت البؤرة األولية للمناقشات بحكم كونها 
مصدراً ممتازاً الكتش��اف املعضالت والصعوبات 

الت��ي بواجهه��ا الالجئني الفلس��طينيني على 
الصعي��د املدني، واألوض��اع السياس��ية التي 
عاش��وا فيها. وأظهرت هذه االجتماعات أيضاً 
اجمل��االت الت��ي حتت��اج إلى املزي��د م��ن التطوير 
لتخطي��ط املش��روع لك��ي يتم التع��رف على 

املراحل القادمة للتنفيذ.

وكانت قضية توضيح أغراض وأهداف املش��روع 
م��ن أكب��ر التحدي��ات الت��ي مت مواجهتها خالل 
االجتماعات اإلرش��ادية وتضمن األمر مس��ائل 
عديدة منها: أوالً، كان املش��روع معقداً باألصل 
وليس من السهل توضيحه بطريقة تسلسلية 
- خاصة فكرة تقيي��م االحتياجات املدنية التي 
ينبغ��ي عل��ى الالجئ��ني أنفس��هم تنفيذها، ال 
اخلبراء أو األكادمييني "الفنيني". ثانياً، كانت هناك 
شكوك عميقة ومفهومة وخلفية من العداوات 
ف��ي اجملتمعات الفلس��طينية اخملتلف��ة نحو أي 
مبادرات جديدة. لقد جاء هذا املش��روع في وقت 
وفي مكان كان فيه العديد من احملأوالت الدولية 
والوطني��ة للس��يطرة عل��ى قضي��ة الالجئني 
وإغالقها دون التطرق لها بش��كل شامل، وبدون 
ش��مل أهم الناس املرتبطني به��ذه القضية، أي 
الالجئني. استخدمت هذه املمارسة والسياسة 
تاريخياً بشكل ثابت ألكثر من ٥٠ سنة. وكان من 
الطبيعي واحلتمي بالتالي طرح هذه اخملاوف مرة 
أخرى، ردا على مش��روع ميوله رع��اة دوليني، الذين 
كان س��جل حكوماتهم في مج��ال حل قضية 

الالجئني سيئاً على أقل تقدير. 

كذلك كان��ت هناك حتديات سياس��ية تتطلب 
املعاجلة لقد وجد في الس��ابق نظ��ام فصائلي 
ومؤسس��ات ذات نف��وذ في امليدان السياس��ي 
الفلس��طيني، بالرغم م��ن أن العديد من هذه 
الهيئات أصبحت غير دميوقراطية ومتحجرة أثناء 
سنوات اتفاقية أوسلو. ومنذ بدء املشروع مت تقدمي 
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ضمانات بأن املش��روع لن يس��عى إلى تقويض  اجتماع اخلبراء
األط��راف واجلمعيات الفلس��طينية احلالية، بل 
س��يعمل على تقويتها بشكل عملي من خالل 
تنمية وإشراك الناس العاديني. وفهمت األطراف 
والفئات الفلس��طينية الرئيسية املشروع على 
هذا األس��اس، ولكن كان واضحاً أيضاً أنه كانت 
هناك حاجة للمزيد من الضمانات والتوضيحات 
حول أه��داف وإج��راءات املش��روع. ورابع��اً، تبعاً 
للنقطة الس��ابقة، كان هناك ع��دد صغير من 
اجملموعات الذي كانت معادية ألهداف املش��روع 
ألنهم كانوا حتماً سيفقدون جزءاً من نفوذهم 
من خ��الل تقدمي اإلج��راءات واملمارس��ات األكثر 
دميوقراطية، فقد اكتسب هؤالء نفوذهم نتيجة 
للتجزء احلاصل في الس��نوات الس��ابقة والذي 
منحهم الفرصة للتحدث بالنيابة عن الالجئني 
دون أي ش��فافية، وب��دون توف��ر س��بل تضم��ن 

متثيلهم بشكل حقيقي.

وفي سياق آخر، كان من املمنوع في العديد من 
ال��دول العربية املعنية حتى ذل��ك الوقت عقد 
أية اجتماع��ات من قبل النش��طاء واجلمعيات 
الفلس��طينية ملناقش��ة الش��ؤون والقضاي��ا 
املدني��ة. وق��د ُس��مح لنش��اطات "ح��ق عودة" 
ف��ي بع��ض البل��دان بش��رط اقتص��ار احلديث 
واملناقشة على هذه القضية، بينما حرموا في 
بع��ض البلدان العربي��ة األخرى دائم��اً من حق 
عقد االجتماعات املفتوح��ة الكبيرة، وأحيطوا 
بش��بكة مكثفة من الش��رطة واألمن، فلذلك 
كان العم��ل الدبلوماس��ي الواج��ب على فريق 
املشروع أداؤه هائال ومعقداً في هذا اجملال: حيث 
توجب عليهم التقرب إلى كل هيئة رسمية في 
كل هذه الدول باستخدام استراتيجية شاملة 
وحساس��ة توضح أهمية املش��روع إضافة إلى 
منافعه ل��كل من الدولة املضيف��ة والالجئني، 
وف��ي النتائ��ج والتط��ورات املدني��ة التي ميكن 

رؤيته��ا على أنها مفيدة وبن��اءة. باختصار، كان 
املش��روع مهددا بنفس الق��در من أولئك الذين 

أساؤوا فهمه والذين فهموه بشكل جيد. 

ومن خالل املناقشات مع اخلبراء أصبح واضحاً أن 
هناك حاجة للمزيد من للتوضيحات والش��روح 
واللق��اءات ح��ول املكون��ات واملراح��ل اخملتلف��ة 
للمش��روع، مبا في ذلك توفي��ر األدبيات والدعم 
للجمعي��ات واجملموع��ات الت��ي كان��ت تتطوع 
لتس��هيل تنفيذه عل��ى أرض الواقع، باإلضافة 
إلى العمل مباش��رة مع أجه��زة اإلعالم احمللية. 
ومت االتف��اق أيض��اً أن الكثير من الف��رق احمللية 
الصغيرة بحاجة لتعلم س��بل توضيح املشروع 
ككل إلى اجملموعات واألن��واع اخملتلفة لالجئني، 
ليستطيعوا مناقش��ة كل سماته على نطاق 
واس��ع. وف��ي الواقع طلب��ت الفرق الت��ي رتبت 
وحض��رت االجتماعات في لبنان بش��كل خاص 
املزيد من املس��اعدة في تدريب النش��طاء في 
جالي��ات اخمليمات حول مبادئ املش��روع وس��بل 
تطبيقها، وكيف ميكن االستجابة جملموعة من 

األسئلة التي قد يتم طرحها.

وم��ن القضاي��ا األخ��رى الت��ي نوقش��ت ف��ي 
اجتم��اع اخلب��راء كان��ت املتطلب��ات الفني��ة 
واللوجس��تية اخملتلفة لتطبيق املش��روع على 
أرض الواق��ع، مثل: البن��اء والصياغة املالئمة 
للمواضي��ع الت��ي س��يتطرق لها املش��اركون 
أثن��اء النق��اش )واحلاج��ة له��ذه املواضي��ع أن 
تعكس مخاوف تلك اجلاليات(، الدعم الذي قد 
يتطلبه املش��اركون من ناحية نشر املعلومات 
ذات العالقة وحتديد التقنيات وأدوار املنس��قني 
وأمن��اء الس��ر وعملي��ة التطبي��ق املتربط��ة 
لزي��ادة  والفني��ة  اللوجس��تية  باإلعتب��ارات 
دم��ج القطاع��ات اخملتلف��ة جلالي��ات الالجئني 

والفلس��طينني في الش��تات.

ظه��رت ثالث نتائج رئيس��ية ف��ي االجتماعات 
حول األسئلة اإلرشادية. أوالً، أبدى بعض الناس 
مخاوفهم حول بعض األس��ئلة، وآخرون أساؤوا 
فه��م املنطق الذي تس��ند عليه وق��د أثار هذا 
ضرورة إعادة تقييم األس��ئلة وكيفية تقدميها 
ونوعي��ة الكتيب��ات املرفق��ة لتفس��ير س��ياق 
األسئلة بشكل فعال. كذلك، نظراً حلقيقة أن 
العديد من الناس لم يعرفوا املعنى التطبيقي 
ملصطلح��ات "الهياكل" أو "االلي��ات" و "قنوات 
التواصل املدنية" وما هي أشكالها، وكان هناك 
س��ؤال آخر يحتاج إلى إجابة: ما هي املعلومات 
واألمثل��ة الت��ي كان من الض��روري إرفاقها عن 
الهي��اكل املدني��ة لتتمك��ن جالي��ات الالجئني 
من القيام باختي��ارات فعالة بخصوص االليات 
املطلوب��ة في املناطق اخملتلف��ة طبقاً للظروف 
السياس��ية والقانوني��ة واإلقتصادية في هذه 

اجلاليات؟

أخي��راً، كان هناك بعض النقاش حول ما إذا كان 
تصنيف اإلختيارات حس��ب أهميتها مسموحاً 
به ف��ي عم��ل اخلدم��ات اخملتلف��ة املقدمة من 
ه��ذه الهياكل. مثالً، كان هناك اقتراح بأن وجود 
وفود دورية قد يس��مح بحركة الوفود والالجئني 
إلى منظمة التحرير الفلس��طينية وبالعكس 
بش��كل أكبر وأكث��ر تنظيما. ولك��ن مثل هذه 
الوفود قد ال تكون أفضل الهياكل التي تسمح 
للتجمعات بالتعبير عن آرائها والتطوير، أو إبداء 
وجه��ات النظر املتع��ددة املوج��ودة بينها - قد 
تكون النش��رات الشهرية في اخمليمات وجاليات 
الفلس��طينيني في الشتات أكثر مالئمة لهذه 

السمة من احلياة املدنية وبنفس أهمة الوفود.

ركزت املناقش��ات عل��ى نوع التدري��ب املقدم 
إلى منس��قي اجللسات وأش��كال التعليمات 
الت��ي يجب تطويره��ا. من ب��ني القضايا التي 
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ناقش��ها اخلبراء كانت ع��دد االجتماعات التي  اجتماع اخلبراء
يج��ب عقده��ا ف��ي كل جتم��ع ليت��م تقيي��م 
االحتياج��ات املدنية بش��كل صحيح، وكيفية 
تس��جيل اإلجراءات، وكيف ميك��ن التأكد من 
تنفيذه��ا م��ن قبل منس��قي اجللس��ات، وما 
إذا كان��ت هناك حاج��ة الس��تخدام أي آليات 
أخرى للنقاش، ما هي النش��رات التي يجب أن 
توزع، وكيف ينظ��م دور أجهزة اإلعالم واليات 
الوص��ول إلى اجلالي��ات وخاصة ألن املش��روع 
املوق��ع  عل��ى  التس��جيل  سيس��تخدم  كان 
اإللكتروني باإلضافة إلى س��بل أخرى لإلعالن 

والدعاية للمش��روع.

كان هن��اك أيض��اً قضي��ة أساس��ية تتعل��ق 
بالتوقيت وتسلسل املناقشات. بينت الدراسة 
اإلرشادية أن املشاركة أخذت في أغلب األحيان 
ش��كال معين��ا حي��ث ب��دأ املتكلم��ون بتقدمي 
خطاب أو قراءة بيان سياس��ي، ثم اإلش��ارة إلى 
مش��اكلهم الفعلي��ة، ورب��ط املناقش��ة أخيراً 
م��ع القضايا السياس��ية املركزية )مثل قضايا 
التوطني وح��ق العودة(. عنده��ا فقط أصبحوا 
قادري��ن على التفكير بإنش��اء هيئ��ة مدنية أو 
التحدث عنها بحرية. وبالتالي أصبح واضحاً بأن 
النقاش��ات العامة الضروري��ة الختيار الهياكل 
املدنية ولتصنيف القضايا التي سيتم طرحها 
م��ع املمثلني حتتاج إلى وق��ت كاف وأنه ال ميكن 
إمتام نقاشها في جلس��ة واحدة فقط. ولذلك 
رك��زت املناقش��ات مع اخلب��راء عل��ى إذا ما كان 
هن��اك حاج��ة لتطوي��ر من��وذج بحي��ث ميكن أن 
يكون هناك اجتماع يق��دم فيه األفكار واملهام 
يتضمن اخلط��وات التالية: عق��د اجتماع أولي 
يت��م فيه طرح األف��كار واملهام وم��ن ثم إقامة 
ورشة عمل أو أكثر للنقاشات وفي النهاية يتم 
عقد اجتماع ختامي يت��م فيه اختيار الهياكل 
واالتفاق على قائمة القضايا الهامة وترتيبها. 

الس��ؤال الهام اآلخر الذي ناقش��ه اخلبراء كان 
قضي��ة الش��مولية حيث كش��فت الدراس��ة 
اإلرش��ادية أنه ل��م تكن كل ش��رائح اجملتمعات 
مشمولة في املناقشات. على سبيل املثال، كان 
أس��هل على النس��اء احلضور إلى اإلجتماعات 
الصباحي��ة بدالً من املس��ائية، وبالرغم من أنه 
قد مت طرح ه��ذا املوضوع بوعي وتفهم في كل 
من لبنان واألردن من قبل منس��قي اجللس��ات 
)الذين تأك��دوا من انعقاد بع��ض االجتماعات 
الصباحية( كان من الواضح أن النساء واجهن 
صعوبات كبيرة في احلصول على فرصة للكالم. 
ولكن عندما تكلمت النساء كانت فصاحتهن 
وتوجهه��ن العمل��ي والواقع��ي في مناقش��ة 
مش��اكلهن االجتماعية واالقتصادية واملدنية 
والسياس��ية واضحة وجلية. لذل��ك مت االتفاق 
على أن قضية تش��جيع النساء على املشاركة 
أمر ف��ي غاية األهمي��ة. ولم يكن هن��اك أيضاً 
حض��ور كاف من الش��باب. أما الط��الب الذين 
ش��اركوا فقد كانوا فعال��ني ومبدعني وأظهروا 
حماس��اً كبيراً للمشاركة في العملية. وعليه، 
كان��ت هناك مناقش��ة كبي��رة بالنس��بة إلى 
اإلج��راءات والتعليم��ات التي ينبغ��ي تقدميها 
لضمان الشمول املثالي جلميع قطاعات اجملتمع 
في النقاش. ولم يقتصر هذا التحدي على كل 
جالي��ات الالجئ��ني أو كل دولة بحدها وحس��ب 
ولك��ن كان موجودا أيضاً عبر ال��دول - وخاصة 
في ال��دول العربية املضيفة حي��ث ال يوجد أي 
تشجيع بشكل عام على املشاركة السياسية 
على هذا املس��توى. وكان هناك قيود سياسية 
عل��ى ش��مل بع��ض اجلالي��ات )مص��ر، اخلليج، 
واألردن ه��ي اق��وى األمثل��ة(، وقد لوح��ظ بأنه 
يجب معاجلة هذه االوضاع بش��كل صحيح مع 
االنتباه إلى احلساسية احمللية. وكان املوقع الذي 
يقع فيه النقاش بذات األهمية، واملفاوضات مع 
دول محددة، إضافة إلى تسهيل ودعم الهيئات 

الدولي��ة التي تعم��ل في ال��دول املضيفة، من 
األمور الهامة أيضاً.

ومت أيض��ا عق��د مناقش��ة م��ع اخلب��راء ح��ول 
مجموع��ة من األس��ئلة التي تخ��ص قاعدتي 
املعلومات املتوفرتني للمشروع يحتوي أولها على 
اخلريطة التي توض��ح أماكن اجلاليات، وحجمها 
واجلمعيات السياس��ية واملدني��ة املوجودة فيها 
وعالقة هذه اجلالي��ات مع الدول املضيفة، بينما 
برزت الثانية بعد وصول املعلومات من النقاشات 
املدني��ة التي مت عقدها في كل أنحاء العالم في 
ديسمبر ٢٠٠٥ - يناير ٢٠٠٥. وبدأت عملية جمع 
املعلومات عن التجمعات في نهاية حزيران/يونيو 
٢٠٠٥ وكان من املتوقع أن يتم االنتهاء منها في 
نهاية أيلول/سبتمبر أو بداية تشرين أول/أكتوبر 
٢٠٠٤ كحد أقصى إال أنه كان من الصعب إنهاء 
العملي��ة خالل املوعد احمل��دد حيث كان موضوع 
جمع املعلومات من األم��ور املعقدة في العديد 
من اجلاليات، كما لم تكن كل املعلومات التي مت 
جمعها دقيقة بالش��كل الكافي حيث افتقرت 
العدي��د من جتمع��ات اجلاليات إل��ى جمعيات أو 
مؤسس��ات فعال��ة. ومت في ه��ذه املرحلة، جمع 
معلوم��ات من حوال��ي ٢٠ جالية م��ن عدة دول 
مختلفة. ولكن كانت املعلومات متباينة بشكل 
كبي��ر م��ن حيث املتس��وى واجل��ودة حي��ث كان 
بعضها حصيلة بحوث مبدأئية وبعضها اآلخر 
نتج عن بحوث ش��مولية متقدم��ة ولذلك كان 
التحدي األساس��ي هنا هو احملافظة على معيار 
معني وبناء أش��مل قاعدة معلومات ممكنة في 

ظل القيود الزمنية واملالية احملدودة. 

وقد مت مناقش��ة الطريقة التي س��تبنى عليها 
قاعدة املعلومات الثانية للمس��اعدة في حتديد 
نط��اق األس��ئلة الت��ي س��يتم طرحه��ا أثن��اء 
النقاش��ات، وبع��د ذل��ك كيفي��ة ش��مل نتائج 



�

اجلزء األول: األهداف واملنهج     ١٩

اجتماع قبرص 
 االستشاري

هذه األس��ئلة بعد فترة املناقش��ات. وتقرر وضع 
االس��تبيانات للمناقش��ات حول ثالثة مواضيع 
رئيس��ية: األول يركز على ماهية الهيكل املدني 
الذي يرغب به الالجئون ليتمكنوا من التواصل مع 
ممثلهم الوطني بشكل أفضل، بينما يركز الثاني 
على طبيعة القضايا التي يرغبون مبناقشتها مع 
ممثليه��م، والثالث على األولوي��ات العملية لهم 
كجاليات. وبالنظر إل��ى طبيعة قضايا النقاش، 
كان من املفضل أن يكون هيكل وتصميم قاعدة 
املعلومات عامال مس��اعداً في عملية املناقشة 
بحد ذاتها، كما كان من الضروري أن تشمل نتائج 
املناقش��ات بطرق تخدم أهداف املش��روع وتقدم 
مصادر لألف��راد واألكادميني والعلماء، وجمعيات 
وجاليات الالجئني والفلسطينني في املنفى. وتبني 
أن بع��ض االحتماالت للش��كل الذي س��يتخذه 
الهيكل والتصميم كانت واضحة، بينما تطلبت 

بعضها اآلخر املزيد من املناقشة والتقييم.

وفي النهاية، ق��دم اخلبراء آرائهم ومقترحاتهم 
ح��ول تصمي��م التقري��ر النهائ��ي للمش��روع 
بالترافق م��ع القضايا الرئيس��ية والبنود التي 
يجب إضافتها، وتنفيذ عدد من املراحل اخملتلفة 
الت��ي اتخذت ف��ي عملية تقيي��م االحتياجات، 
وإظهار مستوى شمولية وشفافية اإلجراءات، 
واألدبيات واملعلوم��ات الالزمة كمصادر مفيدة 

لكل أؤلئك الذين قد يستخدموها. 

اجتماع قبرص االستشاري
مت عق��د اجتماع قبرص االستش��اري ما بني ٥-
٧ تش��رين ثاني/نوفمب��ر ٢٠٠٤، ليق��دم فرصة 
ملناقش��ة القضاي��ا املرتبطة بتطوير املش��روع 
وبالتال��ي احلصول عل��ى مش��اركة فعلية من 
قيادي التجمعات من مختلف جاليات الالجئني 
والفلس��طينني في الش��تات في جميع أنحاء 

العال��م. وق��د عقد ف��ي األي��ام الثالث��ة لهذا 
االجتماع ثالثة جلسات كل يوم، وشارك احلضور 
بشكل متساو في املناقشات وفي وضع النتائج 

النهائية لالجتماعات. 

وجمعت االجتماعات أكثر من ٣٠ عضواً ناشطاً 
من جاليات الالجئني والفلسطينني في الشتات 
م��ن ال��دول التال��ي: فلس��طني، لبن��ان، األردن، 
سورية، العراق، مصر، االمارات العربية املتحدة، 
اليم��ن، اململك��ة املتح��دة، فرنس��ا، الدمن��ارك، 
سورية، العراق، السويد، النرويج، أملانيا، إيطاليا، 
النمس��ا، الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة، وكندا. 
ولم يستطع بعض األفراد من أمريكا الالتينية، 
والس��عودية والس��ودان والكوي��ت وقطاع غزة 
من احلضور إما بس��بب القيود على سفرهم أو 
بسبب تأخر بعض التأخيرات اللوجيستية التي 

برزت في اللحظة األخيرة.

ف��ي اليوم األول لالجتماعات، بدأت املناقش��ات 
بتقدمي من فريق جامعة أكسفورد حول خلفية 
وأهداف املش��روع، واملراحل املتوقعة واإلجراءات 
العملية، وآخر األخبار عن املش��اركة ومس��توى 
التنفيذ. واقترح بعض املشاركون تقدمي خلفية 
مفصلة عن املش��روع إلى أوسع جمهور ممكن، 
واملزيد من النشر ملبادئ املشروع وأهدافه بشكل 
ع��ام، ليتأك��دوا من تفه��م جالي��ات الالجئني 

الصحيح للمشروع. 

وبالتالي علي��ه تركزت املناقش��ات األولية على 
متيز املشروع كمش��روع بحثي تديره مؤسسات 
ش��عبية تعتمد على املش��اركة الش��عبية في 
نتائجه��ا، وعل��ى الصعوب��ات الت��ي ق��د تظهر 
مبا يتعل��ق بصورته��ا كهيئة تخ��دم احتياجات 
الالجئني من قبل الالجئني أنفسهم. وقد تطلب 
املنهج التشاركي طريقة مختلفة عن تلك التي 

تس��تخدمها املنظمات غير احلكومية، وحمالت 
احلق��وق، والقاع��دة السياس��ية، أو اجلمعي��ات 
اإلنسانية أو األحزاب السياسية الفلسطينية. 
تطل��ب املنه��ج أن تب��رز االجتماع��ات العام��ة 
القضايا التي تهم الالجئني، من خالل الس��ماح 
لالجئ��ني أنفس��هم بتوضي��ح ه��ذه القضاي��ا 
الهامة، وتسجيل آراء املشاركني في االجتماعات 
املفتوح��ة بكل دقة. ولم يك��ن منوطا بكتيبات 
املشروع أن تدافع عن بعض املواقف أو تناقشها 
)بغض النظر عن مدى ش��رعيتها( بالنيابة عن 
املش��اركني قبل أن تس��نح لهم الفرصة بطرح 
هذه املواضيع بأنفس��هم. وقد تتسب منهجية 
ع��دم حتدي��د ما ه��و متوقع من املش��اركني في 
الكثير من سوء التفاهم. وكمثال على ذلك لم 
تق��دم كتيبات س��يفيتاس أو املوقع اإللكتروني 
قائمة بحقوق الالجئني الفلسطينيني الدولية 
أو الوطنية مع أن هذه احلقوق كانت مستهدفة 
في الس��احة الدولية من قبل عدد من املبادرات 

الدولية والعربية والفلسطينية. 

واعتمد املش��روع على تقرير البعث��ة البرملانية 
البريطاني��ة املش��تركة لتقص��ي احلقائق حول 
الالجئ��ني ف��ي إذار/م��ارس ٢٠٠١، بعن��وان حق 
العودة، الذي شملت توصياته إعادة تأكيد على 
قرار األمم املتحدة رقم ١٩٤ ومقترح محدد للعمل 
على شمل الالجئني الفلسطينيني بشكل أكبر 
من خالل إش��راكهم في العملية السياس��ية 
الفلس��طينية وضم أفكاره��م واهتماماتهم 
وحتفظاته��م ف��ي املباحثات القادم��ة لعملية 
السالم وبالتالي يتميز املشروع. بهذه الطريقة 
من ناحي��ة أهدافه ومنهجيت��ه حيث يتناقض 
هدف التفعيل املدني والدمج السياس��ي  هذا 
مع العدي��د من الرؤى الدولي��ة احلالية لالجئني 
الفلس��طينيني والت��ي تعتبرهم عوائ��ق أمام 
عملي��ة الس��الم أكثر م��ن كونهم مش��اركني 
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رئيسيني فيها. 

وتعتبر منهجية املشروع، التي تنطلق مباشرة 
م��ن هدفه��ا املتمي��ز، فري��دة كونه��ا تس��تند 
ف��ي عملي��ة وصوله��ا لنتائجها عل��ى قاعدة 
املعلومات التش��اركية الت��ي يقدمها الالجئني 
انفس��هم أكثر من كونها تتبنى مناهج أخرى 
مث��ل اس��تطالعات ال��رأي ال��ذي كان��ت قم مت 
وضعه��ا بش��كل عام عل��ى أس��اس التحريف 
واإلساءة للفكر الفلسطيني، وخلق انقسامات 
إصطناعي��ة بينه��م. وكان��ت النقط��ة األكثر 
أهمية هو أن هدف املش��روع كان متكني جاليات 
الالجئني الفلس��طينيني من متييز احتياجاتهم 
املدنية والسياسية، وإيجاد قنوات االتصال )إما 
احلالي��ة أو اجلديدة( ليتمكنوا م��ن إيصال هذه 
االحتياج��ات إلى هيئاتهم القومية الش��رعية 

والهيئات األخرى ذات العالقة.

وق��د مت إث��ارة ه��ذه النقط��ة الهامة ج��داً في 
الوق��ت الذي كانت تتجه فيه املناقش��ات التي 
تتعل��ق بالالجئني الفلس��طينيني نحو التركيز 
عل��ى النتائج املس��تقبلية املرغوب��ة، وللخروج 
به��ذه النتائ��ج بش��كل طبيع��ي، كمقدم��ة 
ألية مناقش��ة أو مش��اركة على نطاق أوس��ع. 
وباملقابل كان أحد املبادئ االساسية للمشروع 
حتديد النتائ��ج املطلوبة من خ��الل بنائها على 
آراء الالجئني أنفس��هم والت��ي ال ميكن التوصل 
له��ا إال من خالل النقاش الواس��ع واملش��اركة 
العامة، وقد أكد اجتماع قبرص على هذا املبدأ 
بشكل قطعي. واقترح املشاركون تدوين خلفية 
املش��روع )تقرير حق العودة( في وصف املشروع 
كطري��ق لتوضيح أغراض املش��روع وطموحاته 
ودوافع��ه، ولتطمئن��ة الالجئ��ني القلق��ني من 
إمكاني��ة كونه��ا مب��ادرة تس��تهدف إضعاف 

إدعاءات الفلسطينيني بدال من تقويتها.

ودارت الكثي��ر م��ن املناقش��ات في ه��ذا اليوم 
األول من االجتماعات، ومت االتفاق على أن يكون 
شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ٢٠٠٥ 
هما األمثل لعقد املناقشات في أوروبا والشرق 
األوس��ط. وتأكد أيضا وألسباب لوجستية بأنه 
سيتسنى عقد االجتماعات الحقاً في الواليات 
املتح��دة وأمريكا الالتينية. وأك��د احلضور أيضاً 
بأن إش��راك األنروا سيكون مفيد جدا لتسهيل 
النق��اش، حي��ث م��ن املمك��ن  عق��د بع��ض 
االجتماع��ات في مبان��ي أو مجمع��ات هيئات 
األمم املتحدة للمس��اعدة في إبقاء املناقش��ات 
شاملة قدر اإلمكان )هذه كانت إحدى املواضيع 
التي نوقش��ت في اجتماع اخلب��راء(. وكان على 
الش��مولية يجب أن تطبق في أربعة نواح: أوالً، 
الشمولية السياسية: حيث كان من الواجب أن 
يتم طرح كل أمناط آراء الالجئني الفلس��طينني 
ب��كل أطيافها، ثاني��اً، الش��مولية االجتماعية 
والوظيفية: شمل أكبر عدد ممكن من اجلماعات 
واجلمعي��ات الفلس��طينية، واملنظم��ات غي��ر 
)العامل��ون،  اجلالي��ة  وقطاع��ات  احلكومي��ة، 
العاطلون، الشباب، النساء(، وثالثاً، الشمولية 
اجلغرافية: يجب أن يش��مل النقاش أش��خاص 
من ع��دة مناطق ف��ي كل دول��ة. وأخي��راً، كان 
ضرورياً االنتباه إلى الشروط الفنية للشمولية: 
كان يجب بناء النقاش وتنظيمه بطريقة تتيح 
للجميع املش��اركة فيها دون ت��ردد. وهذا يعني 
التفكي��ر بالدع��م الذي ق��د حتتاج��ه اجلاليات 
لتحض��ر النق��اش )مثل مس��ألة توفر وس��ائل 
النق��ل التي قد تعتبر هامة( إضافة إلى ضمان 
نش��ر النقاش على نحو واسع، ضمن املقاييس 
السياسية املوجودة، وأغراضها املعلنة بأسلوب 

مفتوح وشفاف.

كذلك مت ط��رح قضاي��ا مثل ع��دد االجتماعات 
املنعقدة ف��ي كل دولة، والطريق��ة التي تنظم 

فيها هذه االجتماعات بشكل مفصل. في حالة 
لبنان، على سبيل املثال، مت االتفاق على أن تعقد 
مجموعة م��ن االجتماعات في أربع مناطق: في 
اجلنوب، الشمال، البقاع وبيروت. واتفق املشاركون 
على تس��جيل النق��اش، بالفيدي��و إذا أمكن، أو 
بالش��ريط الس��معي إذا لم يتوفر غيره، أو على 
األق��ل عن طريق تدوين املالحظات. ونوقش أيضاً 
ضرورة وجود آليات وإمكانيات الترجمة السريعة 
م��ن العربي��ة إل��ى اإلجنليزي��ة. وأش��ار احلض��ور 
بالتفصيل إلى األس��ئلة التي يجب أن تطرحها 
اجلالي��ات نظ��راً لألن��واع اخملتلفة م��ن القضايا 
الت��ي يواجهه��ا الالجئ��ني )القضاي��ا القانونية 
والسياسية واملدنية واملادية واإلنسانية( واحلاالت 
اخملتلفة جداً التي يجد فيها  الالجئون أنفسهم 
في الدول املضيف��ة واملناطق اخملتلفة في كافة 
أنحاء العالم. وفي النهاية مت االتفاق على أن تركز 
األسئلة التي يطرحها الالجئني في النقاش في 

أربع مناطق:

1(  قن��وات االتص��ال الت��ي يرغب��ون بفتحها 
ليتواصل��وا بش��كل أفض��ل م��ع ممثله��م 
الوطني، والدولة املضيفة التي يعيش��ون 
فيه��ا والوكاالت اإلنس��انية واملؤسس��ات 
الدولية األخرى الت��ي تقدم لهم اخلدمات، 
وجالي��ات الالجئني الفلس��طينية األخرى، 

والهياكل داخل جاليتهم 

الت��ي  املدني��ة  وااللي��ات  2(  الهي��اكل 
يس��تخدمونها حالي��اً للتواص��ل مع هذه 
الهيئ��ات اخملتلف��ة. وطرحت هذه لدراس��ة 
املمارس��ات املوجودة حالياً، ومس��اعدتهم 
على التفكير بالطريقة التي يجب عليهم 
دع��م الهياكل الت��ي يعتم��دون عليها، أو 
فيم��ا إذا كان��ت الهي��اكل اإلضافية حتتاج 

إلى خلق ظروف جديدة.
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٣(  القضاي��ا املدنية والقانوني��ة واإلجتماعية 
الت��ي يرغبون  واإلقتصادي��ة والسياس��ية 

برفعها أمام هذه الهيئات

٤(  احلاج��ات واألولوي��ات األكث��ر ض��رورة لهم 
كالجئني

ش��كلت احتياجات الالجئني مجموعة واسعة 
ج��داً، تراوحت م��ن القضاي��ا السياس��ية إلى 
حق الع��ودة إلى احلاجات املدني��ة مثل احلصول 
عل��ى أوراق الهوي��ة واالتصال العمل��ي الفعال 
بالوكاالت اإلنس��انية. وقد تبين��ت أهمية كل 
هذه املعلومات عند جمعها في التقرير النهائي 
م��ن ع��دة ن��واح: لالجئني أنفس��هم كس��جل 
الحتياجاته��م ووجه��ات نظره��م، وللمانحني 
الدوليني والوكاالت اإلنس��انية كآلة لتسهيل 
عالقاتهم مع الالجئني، وبالنس��بة للحكومات 
ووزارات اخلارجي��ة اخملتلفة التي س��تصبح قادرة 
على س��ماع ص��وت الالجئني الفلس��طينيني 
بش��كل أوضح. وفي هذا السياق، وافق اجتماع 
قب��رص عل��ى أن املرحل��ة الثانية للمش��روع - 
تطبيق والدفاع عن هذه االليات - ميكن أن تبدأ 
فق��ط حال ط��رح االحتياج��ات املدنية لالجئني 
ومناقش��تها في االجتماعات، وبأن هذه املرحلة 
الثاني��ة س��تكون مبني��ة حول العالق��ات التي 
حتتاجه��ا اجلاليات لتأس��يس وتقوي��ة الهيئات 

الفلسطينية األخرى.

مناذج لعقد النقاشات
ركز اليوم الثاني م��ن اجتماع قبرص على مناذج 
ااالجتماع��ات اخملتلفة التي ميك��ن تبنيها وهذه 
النماذج تت��راوح بني منوذج "احل��د األدنى" ومنوذج 
"احلد األقصى"، وقد مت االتفاق على أن اختيارها 
يعتمد على الظ��روف السياس��ية واملادية في 
البلد الذي س��تم عقد االجتماعات فيه. وكان 

من��وذج "احلد األقص��ى" يتطلب ظروف��ا مثالية 
خالي��ة م��ن أي��ة عوائق مالي��ة أو سياس��ية أو 
جغرافي��ة. ويت��م في ه��ذا النموذج عق��د دورة 
م��ن االجتماع��ات الت��ي ت��دوم أس��بوعني إلى 
ثالث��ة. وتتضم��ن اجتماع��ا افتتاحي��ا يتم فيه 
تقدمي أهداف وأغراض املش��روع، وما ال يقل عن 
ثالث��ة اجتماع��ات نوعي��ة يتم فيها مناقش��ة 
األسئلة من قبل الشرائح االجتماعية اخملتلفة 
النس��ائية  اجلمعي��ات  ملمثل��ي  )اجتماع��ات 
والشبابية والنخبة واملثقفني(، واجتماع نهائي 
يتم فيه تقدمي املقترح��ات. بهذا الترتيب، اعتبر 
أنه س��يكون من املثال احلصول على أعداد غير 
محددة حتض��ر اجتماع��ات االفتت��اح والنهاية، 
ومحأولة حتديد كل االجتماعات النوعية حلوالي 

٢٥ شخص.

ولكن��ه كان من الواضح أن الظ��روف قد تكون 
متفاوت��ة إلى حد كبير من دولة ألخرى، وأنه في 
بعض املناطق لم تكن هناك إمكانية إال إلقامة 
اجتماعات حسب منوذج "احلد األدنى" وخصوصا 
في األماكن التي كانت فيها املشاركة في اجملال 
العام محدودة للفلسطينيني أو حتى ملواطني 
الدول��ة املضيفة أنفس��هم. وف��ي تلك احلاالت 
يك��ون ع��دد ااالجتماع��ات أقل وبحي��ث توجه 
الدعوة إلى كل شرائح اجملتمع اخملتلفة للحضور 
معاً، بدال من تقس��يمها إلى اجتماعات نوعية 
مختلف��ة، وق��د مت االتف��اق أن��ه في ظ��ل هذه 
الظ��روف يتوج��ب على املنظم��ني أن ال يدخروا 
وس��عا في سبيل شمل أكبر عدد من الشرائح 
واملش��اركني من خالل قن��وات االتصال املتوفرة. 
وكانت هن��اك مناقش��ة لقضية الش��مولية، 
وخصوصاً س��بل تش��جيع احلضور م��ن الدوائر 
وأعضاء  واملتخصصون،  )العم��ال،  "التقليدية" 
اجلمعيات السياس��ية( ولكن أيضا مجموعات 
مث��ل العاطلني ع��ن العمل، أو أولئ��ك الذين ال 

ينتم��ون إلى أية تنظيمات سياس��ية واألميني 
واملس��نني، والذي��ن ال يحمل��ون وثائق رس��مية، 
وكذلك النس��اء. وق��د لوحظ ب��أن الذين كانوا 
يعتب��رون جزءاً م��ن "النخبة" ممك��ن أن يتفاوتوا 

أيضا، بحسب الدول التي يأتون منها. 

دور منسقي ومنظمي االجتمعات
وكم��ا ي��دل مب��دأ وج��ود النموذج��ني "األدنى" 
و"األقص��ى"، ف��إن عام��ال أساس��ياً ف��ي جن��اح 
النقاش��ات يكم��ن ف��ي ال��دور ال��ذي يلعب��ه 
املنس��قون واملنظمون. فقد كان على عاتقهم 
حتديد النموذج األمثل املناسب للظروف احمللية 
في األماكن التي سيتم فيها عقد االجتماعات. 
كما كانوا مسؤولني ايضا عن توضيح املشروع 
وتلخيص برنام��ج االجتماع، واقتراح األس��ئلة 
الرئيس��ية للمناقش��ة، والرد على أية أس��ئلة 
ومخ��اوف ق��د يطرحه��ا املش��اركون. وفي هذا 
الس��ياق لوحظ ب��أن هن��اك دروس ثمينة ميكن 
تعلمه��ا م��ن االجتماعات اإلرش��ادية، وخاصة 
فيما يتعلق بالتجارب بعقد اجتماعات اجلالية، 
واستخدام الفرص املتاحة لعقد مناقشات من 
هذا النوع، وتوقع نوع األس��ئلة التي قد تطرح 

في االجتماعات.

السياقات احمللية
ولتحديد م��دى املفارقات وتباي��ن الظروف التي 
يواجهها الالجئون الفلسطينيون قام املشاركون 
ف��ي اجتم��اع قب��رص بع��رض تقاري��ر مفصلة 
عن جتمع��ات الالجئني التي ينتم��ون إليها وعن 
التحديات االقتصادية االجتماعية والسياسية 
الي يواجهونها حالياً. كذلك قدم كل املشاركني 
تقييم��ا للف��رص والتحديات اخملتلف��ة الذي قد 
تواج��ه جاليته��م اخلاصة في تطبيق املش��روع 
عل��ى أرض الواق��ع. وفي هذا الس��ياق مت إلى حد 
ما توظي��ف جترب��ة االجتماعات اإلرش��ادية في 
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األردن ولبنان كتجارب قياسية. وما ظهر بشكل 
جزئي، جتربة اجتماعات الدراس��ة اإلرشادية في 
األردن ولبنان كمثال. ما ظهر من هذه املقدمات 
كانت عب��ارة عن لوحة معقدة م��ن االختالفات 
بني الالجئني الفلسطينيني - اختالفات لم تكن 
جغرافية وسياس��ية فقط، ولك��ن أيضاً تتمثل 
ف��ي اخت��الف مس��تويات التعلي��م والتوظيف. 
وكان مدى تركز أو تفرق الالجئني الفلسطينيني 
في منطقة ما أيضاً عامال لوجس��تياً رئيس��ياً 
ف��ي تنظيم النقاش. ومت التفكي��ر في كثير من 
الطرق التي ميك��ن توظيفها للتغلب على هذه 
املش��اكل لكي تشجع إشتراك ش��امل. كذلك 
م��ن القضايا الهامة كانت القيود السياس��ية 
احملتملة للمشاركة العامة. وميكن أن تصدر هذه 
القي��ود من مجموع��ة من املصادر: املس��ؤولون 
احلكوميو للدولة املضيفة، واملنظمات والفئات 
الفلس��طينية التي إما أس��اءت فه��م أهداف 
وأغراض املشروع واعتبرته كبديل ملنظمة التحرير 
الفلس��طينية، أو التي لم تستجيب لتشجيع 
املش��اركة الشعبية للمواطنني الفلسطينيني 

في إتخاذ القرارات السياسية واملدنية.

ف��ي الي��وم النهائ��ي م��ن االجتماع��ات ناقش 
املش��اركون القضايا التي سيتم متابعتها بعد 
اجتماع قبرص االستشاري، مبا في ذلك املتطلبات 
اللوجس��تية والفني��ة لفت��رة النق��اش وأنواع 
املنش��ورات املطلوبة. وأع��ادوا التأكيد أنه، نظرا 
حلقيقة بأن جاليات الالجئني الفلسطينيني عبر 
العالم العربي، وأوروب��ا واملناطق البعيدة تواجه 
ظ��روف مختلفة ج��داً، وبالتالي س��تطرح في 
النقاش مع مجموعة من التوقعات واألولويات، 
مت االتفاق ب��أن النماذج اخملتلف��ة لعقد النقاش 
)النم��اذج "الدنيا" و"القص��وى"( كانت مالئمة، 
م��ع احلفاظ عل��ى التناس��ق العام ف��ي النهج 
واملنهجية. وفي هذا الس��ياق أكد احلضور على 

أن هناك إجراءات من املطلوب تطبيقها لضمان 
التزام كل منسقي اجللسات واملنسقني بنفس 
القواعد واملعايير. لذل��ك مت االتفاق على ضرورة 
انت��اج كتيبات صغيرة مطبوع��ة لهذا الغرض 
تعتمد في مضمونها على االس��تنتاجات التي 
توصل إليها بشكل جماعي من قبل مشاركي 
اجتم��اع قب��رص. وغط��ت الكتيب��ات الثالث��ة 

النواحي التالية:

تعليمات لعقد النقاش.  )1
وصف املشروع )النماذج القصوى والدنيا(.  )2

٣(  ملخص تقرير "حق الع��ودة" بتوصياته إلى 
االحتاد األوروبي لتس��هيل مش��روع البحث 

هذا.
٤(  وص��ف ألن��واع ومن��اذج الهي��اكل املدني��ة 
املوج��ودة حالي��اً ف��ي اجملتم��ع السياس��ي 

لالجئني والفلسطينني في الشتات.

مت االتف��اق في اجتماع قب��رص بأن يكتب فريق 
س��يفيتاس في أكس��فورد مس��ودة أولى من 
الكتيب��ات الثالثة األولى طبق��ا للروح واملبادئ 
التي عبر عنها وأكد عليه��ا أثناء االجتماعات 
الثالثة النهارية، بناًء على املالحظات الشاملة 
التي س��جلت ف��ي األيام الثالث��ة، واإلتفاقيات 
املنعق��دة. ووزع��ت ه��ذه املس��ودات على كل 
املش��اركني بالبريد اإللكترون��ي للحصول على 
احلصول  لضمان  ومس��اهمتهم  مالحظاتهم 
عل��ى إجم��اع حول م��ا اتف��ق عليه م��ن قبل 
املش��اركني وم��ا ه��ي املطبوعات الت��ي يجب 
نش��رها )انظ��ر امللحق، منش��ورات املش��روع(. 
كم��ا مت إنت��اج الكتيب الرابع، ال��ذي طرح حول 
النم��اذج احلالية م��ن الهي��اكل املدنية، فقط 
بعد أن أرس��ل منس��قي اجللس��ات أمثلة عن 
املؤسس��ات املدنية الفلسطينية املوجودة من 
املناط��ق اخملتلف��ة. وأع��د ه��ذا الكتيب إلعالم 

منسقي اجللس��ات واملشاركني حول مجموعة 
وتش��كيلة الهي��اكل وااللي��ات املدني��ة الت��ي 
تخ��دم مجتمع الالجئني الفلس��طينني وأنواع 

األدوار  والوظائ��ف الت��ي تؤديه��ا.

التعبئة والتحضيرات 
للنقاش

التقيي��م  له��ذا  املركزي��ة  اآللي��ة  اعتم��دت 
لالحتياج��ات املدني��ة عل��ى تعبئة النش��طاء 
الفلس��طينيني  الالجئ��ني  جالي��ات  ضم��ن 
والفلس��طينيني في الش��تات. وكان هذا أكثر 
اجلوان��ب تعقي��داً وحتدي��اً وحرك��ة ف��ي كامل 
املشروع. وبالفعل كانت التعبئة التي تضمنت 
مناقشة عامة عميقة وساخنة حول القضايا 
التي تضمنها املشروع أحد أكثر امليزات البناءة 
للمش��روع. وكانت عملية التعبئة والتحديات 
الت��ي واجهه��ا أولئ��ك الذي��ن حأول��وا تطبيق 
املش��روع ف��ي مخيماته��م وجالياتهم بنفس 
أهمي��ة نتائج املش��روع، وبقدر غن��ى املواضيع 

الت��ي مت طرحه��ا ف��ي االجتماع��ات.

القضاي��ا العاطفي��ة السياس��ية اإلجتماعية 
واملدنية التي ظهرت فيما يتعلق بإعادة التواصل 
املدنية ووصول صوت الش��عب الفلس��طيني 
على املؤسس��ات الوطني��ة والدولي��ة اخملتلفة 
التي مثلتهم وخدمتهم )من منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى الدول املضيفة إلى الوكاالت 
اإلنس��انية إلى اجلمعي��ات احمللية(، واملناقش��ة 
ح��ول القضايا األساس��ية والهام��ة التي تريد 
الناس رفعه��ا إلى هذه الهيئ��ات. ومهدت كل 
هذه القضايا لتجربة املش��روع املثيرة على أكثر 
من جبهة ومتت على فترة مكثفة دامت ثمانية 

عشر شهر.
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1( بداية التعبئة: رسم خريطة اجلاليات
من قبل اجلاليات

بداية التعبئة: رسم خريطة 
اجلاليات من قبل اجلاليات

اخلط��وة األول��ى ف��ي عملي��ة التعبئ��ة كانت 
رس��م خريطة اجلاليات. ومت إج��راء هذه اخلطوة 
بطريقتني. األولى، رسالة إلى اجلاليات الالجئني 
الفلس��طينني والفلس��طينيني في الش��تات 
أرس��لت بالبري��د اإللكترون��ي والهات��ف، وف��ي 
االجتماع��ات التحضيرية، وذلك لزي��ادة الوعي 
العام بأغ��راض ومبادئ املش��روع ولبدء عملية 
يتم م��ن خالله��ا تش��جيع ممثل��ي القطاعات 
اخملتلفة للجاليات الفلس��طينية اخملتلفة على 
املشاركة في عملية عقد االجتماعات العلنية 

لالجئني والفلسطينني في الشتات.

وبناء على اعتماد املشروع على التجمعات وعلى 
تطوعه��م بوقتهم، كانت اخلريط��ة للجاليات 
فريدة في مدى نطاقها اجلغرافي، وتبعت مسيرة 
بدأت م��ن خالل مش��اركة األعض��اء العاملني 
ف��ي جتمع��ات الالجئ��ني والفلس��طينيني في 
الش��تات. ولم يوضع مترين التخطيط ليشكل 
مس��حاً ش��امال لعدد الالجئني الفلسطينيني 
خارج فلس��طني احملتلة، وال جلمع اإلحصائيات أو 
املعلومات حول جاليات الالجئني الفلسطينية 
اخملتلفة )التي يوجد منه��ا كمية هائلة تتباين 
م��ن حيث املتس��وى والنوعية(. وب��دالً من ذلك 
كانت خريطة مصممة لرصد نش��اط التعبئة 
والتواصل مت تش��كيلها كلها تقريباًً مبش��اركة 

وتدخل األعضاء الناشطني في الدول اخملتلفة.

قدم متري��ن التخطي��ط س��بالً للب��دء بالتعلم 
حول تنوع وأش��كال اجلمعي��ات املدنية اخملتلفة، 
مستوى الهياكل، والنشاط املوجود في جاليات 
الش��تات والالجئني في ضوء التغييرات الهائلة 
التي حدثت في العق��د املاضي: الهجرة اجلديدة 

لالجئ��ني إلى أوروبا، واخلليج، وأمريكا الش��مالية 
كنتيجة للمشقة الش��ديدة لظروف املعيشة 
في مخيمات الالجئني في لبنان والدول املضيفة 
األخرى، والطرد والنزوح اجلماعي من الكويت أثناء 
حرب اخلليج األولى ١٩٩٠-١٩٩١، صعود السلطة 
الفلس��طينية والتدهور اآلن��ي ملنظمة التحرير 
الفلس��طينية كمؤسسة نشطة في الشتات 
في منتصف التس��عينات، واإلحساس باحلصار 
والضع��ف جلالي��ات الالجئ��ني والفلس��طينني 
في الش��تات في أمريكا الش��مالية مع مخاوف 
التح��دث علن��اً بعد مقدم��ة التش��ريع اجلديد 
وتقلي��ل احلق��وق املدني��ة، الالجئ��ون اجل��دد من 
فلسطني احملتلة القادمون إلى األردن وخاصة بعد 

بداية االنتفاضة الثانية في ٢٠٠١.

بالنظ��ر إل��ى أهداف املش��روع، كان م��ن الهام 
بدء االتصال باجلمعيات والنش��طاء في بعض 
البلدان الرئيسية للتأكد من مشاركة الالجئني 
والفلس��طينيني ف��ي الش��تات حي��ث كان��ت 
املشاركة الشعبية صعبة ومعقدة جدا، وخاصة 
سورية، واألردن، ومصر، ولبنان، والعراق، ومناطق 
معينة في اخلليج. وبدأ فريق املشروع باالتصال 
مع نشطاء ومثقفني، ورؤساء جمعيات وجاليات 
في هذه الدول. كذلك بدأ فريق املش��روع بإجراء 
تخطيط أول��ي ضمن بع��ض ال��دول األوروبية 
الت��ي حتض��ن جالي��ات حديث��ة ق��د توس��عت 
مؤخ��راً لالجئ��ني الفلس��طينني، مث��ل هولندا 
والدمن��ارك والنرويج والس��ويد وأملاني��ا معتمداً 
على جمعيات احلقوق االجتماعية والسياسية 
)مثل إئتالفات حق العودة واملراكز اإلجتماعية( 
للمشاركة في تسهيل االجتماعات. وكخطوة 
في تقدم عملية التوجي��ه، كانت النتائج التي 
ظهرت كنتيجة لتمري��ن التخطيط هامة في 
التخطيط الفعلي لعقد االجتماعات العامة، 
ال��ذي كان عبارة ع��ن قاعدة بيانات متوس��عة 

بش��كل ثاب��ت وديناميكية من اجملتم��ع املدني 
الفلسطيني في الشتات.

شكل اجملتمع السياسي واملدني 
خارج الضفة الغربية وقطاع غزة

اخملطط السياسي واملدني في 2٠٠٣
كان تنظي��م املناقش��ة العام��ة ح��ول محمل 
قضاي��ا امل��أزق الفلس��طيني احلال��ي ف��ي غاية 
االهمية والتعقيد، وخصوصاً أثناء الفترة احملددة 
الت��ي بدأ فيها املش��روع. أوالً، اعتب��ر الكثير من 
الفلسطينيني أن املناقشة العامة لالحتياجات 
والرفاهية اإلجتماعية لالجئني الفلس��طينيني 
كرمز واضح للتوطني، وخيانة للحقوق الرئيسية 
لالجئ��ني الفلس��طينيني. وكان ه��ذا خصوصاً 
حالة املش��اريع األكادميي��ة التي موله��ا الغرب. 
خصوص��ا وأن سياس��ة اجملتم��ع الدول��ي متثلت 
ف��ي انحص��ار التموي��ل باملش��اريع اإلنس��انية 
لالجئني الفلسطينيني، واملشاركة املدنية، وبناء 
الدميقراطي��ة، ومش��اريع حقوق اإلنس��ان داخل 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وأدت هذه السياسة 
إلى إثارة الشكوك بأن التركيز على هذه الشؤون 
كان هو الوسيلة الوحيدة لترك احلقوق القانونية 
والقانونية الرئيس��ية اخلاصة بحق العودة الذي 
حمله الفلس��طينيون كقضية رئيس��ية حتتاج 
إلى حل. وبالتالي، شعر بعض الفلسطينيني بأن 
التركيز على القضايا األخرى بأي ش��كل يقوض 
التأكي��د على حق الع��ودة، األمر ال��ذي يجب أن 
يك��ون القضي��ة املركزي��ة التي حت��رك الالجئني. 
وبالرغ��م من ذل��ك كان��ت معظم املناقش��ات 
واخمل��اوف الفلس��طينية التي عق��دت أثناء هذه 
الفترة متعلقة باحتياجاتهم السياسية واملدنية 
إضافة إلى حقوقهم، ومرتبطة بشكل وثيق مع 
احتياجاتهم وحقوقهم اإلقتصادية اإلجتماعية.
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التعبئة والتحضيرات 
 للنقاش

ثانياً، كانت انش��قاقات وجت��زء منظمة التحرير 
الفلس��طينية وفئات أخ��رى أصغر، تتطور منذ 
س��نوات، وخصوص��ا خ��ارج الضف��ة الغربي��ة 
وقط��اع غزة. وفي وقت تنفيذ املش��روع، حددت 
مج��االت مختلفة للقوة خارج فلس��طني، مع 
ع��دة جهات تتناف��س على الش��رعية والقيادة 
الوحي��دة. وبعد وفاة ياس��ر عرفات في نوفمبر/
تش��رين الثان��ي ٢٠٠٤ )الذي كان بش��كل آني 
الرئي��س املنتخ��ب للس��لطة الفلس��طينية، 
ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس 
املنتخب لفتح(، انه��ار أي مظهر للوحدة داخل 
مؤسس��ات منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية 
اخملتلفة واحلزب بشكل كلي، وهذا أدى إلى وجود 

بعض الضغوطات أثناء عملية التوجيه.

كان هناك عدة أنواع م��ن املنظمات والهياكل 
املشتركة في الشتات، والعديد من التشكيالت 
اجلديدة التي تطورت في العقد املاضي. وترافق 
انتقال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
الضفة الغربية وقطاع غزة بسحب إنتباههم، 
ومتثيلهم، ومتويلهم، ودعمهم املدني والسياسي 
احليوي إلى الشبكة الواسعة األخرى لالحتادات، 
واجلمعي��ات، واجلاليات، ونش��طاء األحزاب خارج 
فلس��طني احملتلة. وبالرغم من أن��ه لم يحصل 
أي تق��دم ملحوظ على مدار التس��عينيات في 
املفاوض��ات م��ع إس��رائيل أو ال��دول املضيف��ة 
ح��ول القضايا الرئيس��ية لالجئ��ني: حقوقهم، 
مخاوفهم املستعجلة، أحوالهم القانونية، إال 
أن كل التركيز بقي على الفلس��طينيني الذي 
عاش��وا داخل فلسطني احملتلة. وبدأت العالقات 
املدني��ة  الهي��اكل  ب��ني  االتص��ال  وش��بكات 
والسياس��ية على املس��توى الوطن��ي بالتمزق 
والذوبان بسبب استثناء وإهمال هذه اجلمعيات 

والنشطاء والفئات.

ابت��داًء من منتص��ف التس��عينات منت حركة 
حق العودة بقوة نتيجة لعدة أسباب. أهم هذه 
األس��باب كان اس��تثناء أولئ��ك املوجودين في 
اإلطار السياس��ي إلتخاذ القرارات منذ إنش��اء 
السلطة الفلس��طينية. وكان هناك إحساس 
مراف��ق ظه��ر م��ع اس��تثنائهم، ه��و أن ه��ذه 
قضية حق العودة الهامة واحلاس��مة بالنسبة 
لالجئ��ني قد مت إس��قاطها بدون لف��ت االنتباه 
نتيجة للضغط الدولي )بالرغم من أنها بقيت 
بشكل رس��مي ضمن أهداف منظمة التحرير 
الفلسطينية(. ترك العديد من أولئك العاملني 
ف��ي حركة حق الع��ودة الفصائَل السياس��ية، 
ولكنه��م أبق��وا عل��ى ممارس��اتهم الفصائلية 
م��ن حي��ث تفاعله��م مع مس��ائل املش��اركة 
الفلسطينية في الس��احة السياسية. وبقي 
آخرون م��ن الفصائل األصغر في مجموعاتهم، 
ولكنه��م ركزوا على تنظيم قضية حق العودة. 
وأدت هذه العوامل املؤسس��اتية إلى العصبية 
الفصائلية ف��ي التعامل مع كثير من القضايا 
التي يطرحها هذا املش��روع. وبش��كل مشابه، 
ارتبط��ت العدي��د م��ن جمعيات اجلالي��ة بفئة 
واحدة، وشمل التخطيط املدني املألوف جلاليات 
الالجئني والفنيني الفلس��طينني في كل دولة 
مضيف��ة مجموعة من املؤسس��ات الصغيرة، 
واجلمعي��ات،  اخليري��ة،  واملنظم��ات  والن��وادي، 
واملنش��ورات، والهيئات األخ��رى، ميثل كل منها 
فئ��ة أو تنظي��م سياس��ي مختل��ف، ويظه��ر 
الكثير منهم ملدة فصل أو س��نة لعقد نشاط 
أو اثن��ني أو طباعة نش��رة أو اثنتني قبل التوقف 
عن النش��اط في أي مجال ما عدا االبقاء على 
اس��مهم. وفي العديد من اجلاليات، لم يجتمع 
الفلسطينيون سوية في عملية شاملة لعدة 
س��نوات، ولو حأولوا ذلك، باس��تثناء لقاءاتهم 
في العطل��ة الدينية واملناس��بات اإلجتماعية 

في بعض األماكن.

ونتيجة للتف��كك املتزايد ملؤسس��ات منظمة 
التحرير الفلسطينية في الشتات في منتصف 
التس��عينات ت��رك العديد من الفلس��طينيني 
إط��ار منظم��ة التحرير الفلس��طينية للعمل 
في مجموع��ات ذات اهتمام سياس��ي محدود، 
أو إس��المية، ويس��عون إل��ى دع��م مواقعه��م 
السياس��ية ووجهات نظر اخلاص��ة. وفي الوقت 
ال��ذي تزايدت فيه قل��ة التمثيل، اعتب��ر الكثير 
التحري��ر  ملنظم��ة  الوطني��ة  املؤسس��ات  أن 
الفلس��طينية فاس��دة وغير فعالة، وفي وقت 
تنفيذ املش��روع أعرب��ت العديد م��ن اجملموعات 
واألفراد املدنيني الصاعدة واجلديدة عن اعتقادهم 
بأن هذه املؤسس��ات ال تس��تحق الدعم أو إعادة 
اإلحي��اء، وال تضيي��ع الوق��ت ف��ي أي توجه نحو 
هذا املس��عى، خصوص��اً ألن منظم��ة التحرير 
الفلس��طينية كانت قد بدأت بإهمال ناخبيها. 
وعمل��ت األطراف اإلس��المية وبع��ض اجلهات 
األصغر خارج س��يطرة السلطة الفلسطينية 
في األراضي الفلسطينية احملتلة وخارج سيطرة 
منظم��ة التحرير الفلس��طينية في الش��تات. 
وبن��اًء عليه، في الوقت ال��ذي أطلقت فيه هذه 
العملية، لم تر بعض ه��ذه القطاعات أي حافز 
للعم��ل ف��ي أي عملي��ة توجي��ه لدع��م قاعدة 
منظمة التحرير الفلس��طينية من خالل إعادة 
اتصال بني الش��عب وممثليه )بالرغم من أنه في 
العديد من الدول، شاركت اجلمعيات اإلسالمية 

والفئات األصغر بإخالص في املشروع(.

ترك آخرون إطار منظمة التحرير الفلس��طينية 
ولكنهم بق��وا على اطالع باحلاج��ة لعمل إطار 
توحي��دي، ومجموع��ة كبي��رة من أش��كال هذه 
املؤسسات التي كانت تتنافس على السيادة. في 

2( شكل اجملتمع السياسي واملدني خارج 
الضفة الغربية وقطاع غزة 
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أمريكا الشمالية، ال يعرف معظم جيل الشباب 
أي ش��يء عن منظم��ة التحرير الفلس��طينية 
وال حت��ى س��معوا ع��ن وج��ود اجملل��س الوطني 
الفلس��طيني، البرمل��ان ف��ي املنف��ى، ويربطون 
السلطة الفلسطينية بقصص الفساد األخيرة 
إضافة إلى مواقف املمثلني التي عكست وجهات 
نظر الشعب الفلسطيني. بينما قام آخرون من 
لبن��ان وفلس��طني الذين يقطنون ف��ي الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة إم��ا باالش��ترك ف��ي بقية 
الفئات األصغر، أو يتنظمون بش��كل مس��تقل 
في مجموعات صغيرة، أو مؤسسات نشطة جداً 
أحيانا، ولكن نظمت األغلبية كانت منظمة من 
خالل اجلمعيات الدينية أو نوادي وجمعيات البلدة 

والعائلة، واجلمعيات العربية األمريكية.

األم��ر ال��ذي أصب��ح ظاه��راً أيض��اً م��ن خالل 
مترين التخطي��ط هو أن احلي��اة املدنية لالجئني 
الفلس��طينيني أعيق��ت بش��كل كبي��ر م��ن 
قب��ل الهي��اكل التش��اركية الوطني��ة األقدم 
الت��ي انهارت عمليا بش��كل كبي��ر، ولكنها لم 
تس��تبدل. وجنم عن هذا أن الطريقة السياسة 
احملافظ��ة جداً س��يطرت على كل م��ن اجملاالت 
السياسية واملدنية في الشتات. انطلق هذا من 
تقليدين، السياسة احلزبية للعائلة والعشيرة، 
وآث��ار حركة التحرير الوطني��ة. وكان دور الزعيم 
واملؤس��س ما زاال يعتبران من قبل اجليل األقدم 
الش��خصية األبوية الذي يخبر شعبه ما يجب 
أن يؤم��ن به، ويوج��ه لهم تفكيره��م، بدالً من 
كون��ه ذاك ال��ذي يس��تمع بدميوقراطية إلى ما 
يرغ��ب الن��اس بعمل��ه، أو يتوق��ع اش��تراكهم 
املتساوي والنشيط في عمليات إتخاذ القرارات 
السياسية. كذلك، عنت املمارسات املوروثة من 
حركة التحرير الوطنية أن يرى بعض اجملموعات 
الصغيرة جدا من الزعماء أنفس��هم كطليعة 
يحق لها إتخاذ القرارات بالنيابة عن األشخاص 

الذين يدعون التحدث باسمهم. ولعبت البيئة 
السياس��ية للدول املضيف��ة حيث تعيش هذه 
النخب السياس��ية دوراً محورياً في التأثير على 
طبيعة موقعه��م وهيمنتهم في نطاق احلياة 

السياسية الفلسطينية.

التحضيرات للنقاش واالجتماعات

معاجلة العوائق
ب��ني نهاية مؤمت��ر قبرص ف��ي نوفمبر/تش��رين 
الثان��ي ٢٠٠٤ وتنظيم النقاش ف��ي أوائل ٢٠٠٥ 
مت إج��راء حتضي��رات للنق��اش في ع��دة خطوات 
وعل��ى ع��دة مس��تويات ل��كل دول��ة مضيفة، 
ولكل جالية الجئني وفلس��طينني في الش��تات 
فلس��طينني لديهما مخاوف وقضاي��ا اخملتلفة 
حتتاج إل��ى معاجلة م��ن خالل عملي��ة تدريجية 
يقوم بتنس��يقها الفريق احمللي للنشطاء وفريق 
سيفيتاس. كان احلصول على ترخيص من األمور 
املطلوب��ة )وطلب��ت دائم��ا من قبل النش��طاء 
احمللي��ني الذي��ن كان��وا يدرك��ون بأنه ب��دون مثل 
ه��ذه التراخيص س��يتعرض أمنهم للخطر من 
اإلدارات احمللية( لعق��د االجتماعات العلنية في 
ع��دد من ال��دول، وفي بعض هذه ال��دول تطلب 
هذا سلس��لة معقدة وشاملة من االجتماعات 
الرس��مية واملراس��لة مع الوزارات احلكومية ذات 
العالقة اخملتلفة، والس��فارات، واملسؤولني لفترة 
عدة شهور، بينما كان التشجيع الرسمي لقيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية في بعض الدول 
األخرى أمرا ضرورياً لتسهيل املشروع، بينما كان 
العك��س صحيحا في بعضه��ا اآلخر حيث كان 
لدعم منظمة التحرير الفلسطينية أثر سلبي. 
في بع��ض البلدان الرئيس��ية، كان��ت منظمة 
التحرير الفلس��طينية مستقلة جدا عن هيئة 
منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية / الس��لطة 
الوطنية الفلس��طينية في رام اهلل، ومستقلة 

ذاتيا في إتخاذ القرارات عنها، وتعتمد بقوة على 
موقع وسلطة الدولة املضيفة بدالً من ذلك.

س��هل الدعم النش��ط للمش��روع م��ن رئيس 
منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية العمل على 
األرض ف��ي لبنان أثن��اء املش��روع التجريبي في 
صي��ف ٢٠٠٤. كم��ا كان دور س��فارات منظمة 
التحرير الفلس��طينية في املنطق��ة هاما في 
متكني عقد االجتماعات  في عدة دول في العالم 
العرب��ي، وكان الدعم اخلطي من رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية عامال هاماً في إجناح هذه 
اإلجتماعات. وف��ي دول أخرى، مثل أوروبا وأمريكا 
الش��مالية، لم يكن هناك حاجة للحصول على 
موافقة رسمية - أو حتى أي إجراء معني - لعقد 
االجتماعات العلنية في اجلالية بني مجموعات 
الالجئني أوالفلس��طينني في الشتات. تفاوتت 
العالقات بني الس��فارات واجلالية الفلسطينية 
تفاوتا بشكل واسع، وفي بعض الدول كان هناك 

انقطاع كامل لالتصال بينهم.

خلق اجملال العام
اتبع أولئك النشطاء الذين تطوعوا للمشاركة 
في املشروع طريقني متكاملني حال انخراطهم 
في املش��روع، وأثناء تخطيط اخلطوات اخملتلفة 
للتوجي��ه. الطري��ق األول كان تقيي��م وقي��اس 
القيود والتحديات التي تشكلت نتيجة لضييق 
املساحة العامة الفلسطينية كما تبني أعاله، 
وتال ذل��ك توضيح للخط��وات العملية الالزمة 
للتغل��ب عل��ى ه��ذه التحديات. وق��د تبني من 
خالل ه��ذه املس��اعي اإلبداع الكبي��ر، والتطور 
السياسي، وإصرار مئات النشطاء الذي ساعدوا 
على قدوم هذا املش��روع إلى احلي��اة. وبناء على 
الطبيعة القاس��ية لظروف النفي السياسي 
النش��طاء  اكتس��ب  الفلس��طيني،  واملدن��ي 
الفلسطينيون قدرة هائلة في فن التغلب على 
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العقبات اللوجس��تية واجلغرافية والسياسية، 
مما خدم املشروع في حتقيق أهدافه.

إضافة للتخطيط للتغلب على العقبات الفنية، 
كان الطريق الثاني الذي ابتدعه منسقي اجللسات 
والنش��طاء يقدم مس��اهمة أكبر إل��ى النتائج 
العامة للمش��روع. ويجدر بالذك��ر أنه باإلضافة 
إلى موضوع تقييم العوائق التي وقفت في وجه 
املشروع أن الذين شاركوا في تنظيم االجتماعات 
قاموا بذلك بحيث توف��ر هذه االجتماعات منبرا 
مثاليا للتأكيد على مبادئهم وملواصلة توجهات 
عمله��م احلالي��ة وتوس��يع اإلمكاني��ات املتاحة 
للتطور السياسي واملدني للفلسطينني بشكل 
عام ولالجئني بش��كل خاص. وقد زودهم املشروع 
بوسائل لتحس��ني قدرتهم للدفاع عن الالجئني 
عملي��ة  وكان��ت  وخدمته��م.  الفلس��طينيني 
التعبئة بحد ذاتها آلية ديناميكية يستخدمها 
النشطاء والقياديون لالنخراط في اجلو العام من 
خالل عرض اخلدمة الضرورية جلاليتهم: منحهم 
صوت ف��ي النقاش، واالعت��راف بحقوق الالجئني 
عن طريق التأكيد على مواطنتهم. وقد أفس��ح 
املش��روع بالبرغم من كونه محدودا ومؤقتا اجملال 
للتأكي��د ب��أن الس��يادة تكمن دائم��ا في حتقيق 
موافقة األف��راد واإلصغاء إلى رغباتهم وهذا هو 

أساس مبدأ احلكم الشعبي.

وجن��ح املنس��قون واملنظم��ون ف��ي إط��ار هذه 
املمارس��ات الدميقراطي��ة الت��ي قام��وا بها في 
خل��ق حركة رائ��دة في العديد م��ن اجملاالت. وقد 
حس��ن هذا من اإلمكانيات التي تخلق أشكاالً 
جديدة من النطاق التش��اركي العام التي ميكن 
أن توفر جتديداً وتقويًة للممارسات الدميقراطية 
اجلماعية. فألول مرة حصل نشاط جماعي على 
مث��ل هذا النط��اق الدولي وال��ذي تضمن عمل 
أفراد ف��ي مجموعات صغيرة ع��ادة للتخطيط 
في مش��اركة عام��ة وبناء الش��مولية بدال من 

التفرقة في س��بيل حتديد إرادة الفلس��طينيني 
العادي��ني كاملصدر األساس��ي التخ��اذ القرارات 
الفلس��طينية. املي��زة الثاني��ة كان��ت مرتبطة 
بالتقارب. في الدول املضيفة اخملتلفة، في األنواع 
اخملتلفة من جاليات الالجئني والفلسطينيني في 
الشتات. واتبع الفلسطينيون الذين قدموا أفكار 
املشروع إلى الفلس��طينيني في الشتات طرقاً 
مماثلة، بالرغم من أنه��م لم يكونوا على اتصال 
مباش��ر مع بعضهم البع��ض، وعملوا في هذا 
اجمل��ال كمتطوعني، مس��تغلني إبداعهم اخلاص 
ومزاياه��م املدني��ة بالتركي��ز على ه��ذا الهدف 
باس��تخدام منهجية ومب��ادئ املش��روع طبقا 
للتعليمات التي مت التوصل إليها بشكل جماعي 
في اجتماع قبرص األول، كانت نتائج هذه الطرق 
رائعة. وقدمت هذه اخلطوات الفردية واجلماعية 
منوذج مختلف من القيادة والدور القيادي وخلقت 
مجاالت للقضايا املدنية والسياس��ية اليومية 
ليتم طرحها في االجتماعات املفتوحة بدال من 

الغرف املغلقة.

خطط العمل: طريقة عمل الطريقني
كانت اخلطوة األول��ى في هذه العملية هي خلق 
خطة عمل بالتنسيق مع الفريق احمللي للنشطاء 
والقياديني. بنيت خطط العمل هذه طبقاً جملموعة 
مفصلة من املعايير، واستخدمت طرق مختلفة. 
وقد تطورت هذه املعايير من خالل عملية شاملة 
من احملادث��ات، وصياغة للخطط، وزيارات حتضيرية 
لفريق سيفيتاس إلى مخيمات الالجئني واجلاليات 
لتقدمي مبادئ املشروع إلى اجملموعات، واملسؤولني، 
والشخصيات البارزة، وقيادي اجلاليات، واملؤسسات، 
واألحزاب السياس��ية بالتنس��يق م��ع اجملموعات 
احمللية. وسافر الناشطون احملليون، لنشر وتوضيح 
املشروع، على نطاق واسع ضمن دولهم املضيفة، 
وخاصة في أوروبا، أمريكا الش��مالية، إضافة إلى 
بعض الدول العربية مثل لبنان واململكة العربية 
السعودية ومصر. وتضمنت خطط العمل حتضير 

اخلطابات الرسمية والتوثيق التوضيحي ملسؤولي 
الدولة املضيف��ة، وم��دراء الوكاالت اإلنس��انية، 
وتوزيع موسع ملنش��ورات املشروع بني القطاعات 
اخملتلفة للسكان الفلسطينيني. وكان هناك أيضاً 
سلسلة من الورش احمللية واإلقليمية ألولئك الذين 
يريدون تنسيق النقاش. ونوقشت النماذج احملتملة 
لعقد االجتماعات الناجحة، مثل تقرير التسلسل 
الزمني لفعالي��ات االجتماعات: الب��دء واالنتهاء 
باجتماعات نوعية صغيرة أو اجتماعات عامة، عقد 
سلسلة من االجتماعات، أو عقد كل هذه األنواع 
م��ن االجتماع��ات و اس��تقر النم��وذج املعني في 
النهاية على ما قرره املنسقون احملليون بعد حتليل 
القيود اجلغرافي��ة واملدنية والسياس��ية، وقدرات 
منسقي اجللسات واجلمعيات، وحالة التجزئة في 

جالية الالجئني والفلسطينيني في املنفى.

حدت الفترة الزمنية القصيرة لتطبيق االجتماعات 
)نتيجة للقيود املالية والزمنية للمشروع إضافة 
إلى قل��ة املوظفني( من تطبيق املش��روع بعض 
ال��دول، واحتمالية تطوير اإلمكانية الكاملة في 
دول أخ��رى، مما كان س��يتطلب وق��ت أكبر بكثير 
لتنظيمه. ولم يتمكن النشطاء الفلسطينيون 
في املناط��ق األخرى الذي��ن أرادوا املش��اركة في 
تنظيم النقاش التش��اركي من إجناز هذا باملوعد 
النهائ��ي ال��ذي فرض��ه املش��روع. و كان ميكن أن 
توجه الدعوة إلى املزيد من االجتماعات، والنقاش، 
واملناقشات بشكل مستمر طوال عامي ٢٠٠٥ - 
٢٠٠٦، وعبر عن الكثير من االهتمام للقيام بذلك، 
وخصوصاً على املستوى الشعبي في فلسطني 
احملتلة. وكان من املفروض أن يكون هذا املش��روع 
املبادرة األولى من عدة مبادرات تقدم هذه اخلدمة 
إلى الالجئني والفلس��طينني ف��ي املنفى، لكي 
تبدأ العملية احليوية لتقوية صالتهم الترابطية 
بالهيئات واملؤسسات التي تخدمهم، من املمثل 
الوطني، إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إلى 

جمعياتهم احمللية
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حتتوي الصفحات التالية على نتائج اللقاءات مقدمة نتائج البحث
التي مت عقدها على مدى س��بعة أش��هر عام 
٢٠٠٥. ويحت��وي امللح��ق )أ( م��ن ه��ذا التقرير 
على قائمة بهذه اللق��اءات وتواريخ انعقادها 
وأنواع اللقاءات الت��ي مت عقدها. والنتائج في 
هذا القس��م هي النس��خة طب��ق األصل من 
حديث املش��اركني ف��ي هذه اللق��اءات. وليس 
الهدف هنا تقييم أو تش��كيل شخصية هذه 
األص��وات، وال تقييمها من خالل استكش��اف 
ثقله��ا االجتماع��ي، أو إلق��اء الض��وء عل��ى 
أهميتها فاملشاركة واخلبرة تكمنان في جوهر 
النتائ��ج، حي��ث يص��ف آالف الفلس��طينيني 
ويحلل��ون ويناقش��ون القضايا الت��ي تهمهم 
العامة  التوصي��ات  ويقترحون سلس��لة م��ن 

واخلاصة.

وم��ا مت عمله هنا ه��و تقدمي تصني��ف وترتيب 
نظام��ي ومنهج��ي للمحادث��ات والنقاش��ات 
تصني��ف  مت  عام��ة،  وبص��ورة  حدث��ت.  الت��ي 
هذه احملادثات وفقا لألس��ئلة الت��ي مت طرحها 
وحتديدها في دليل املناقش��ات )انظر أيضاً في 
امللحق(، والتي ش��ّكلت إطار هذه النقاش��ات. 
ووبالتال��ي متيز عمل إع��داد تقدمي هذه النتائج 
بالترتي��ب الدقيق للمواضيع، وإيجاد العناوين، 
والعناوي��ن الفرعي��ة وعناوي��ن الفص��ول في 
جدول محتويات مفّص��ل. ويؤمل أن يوفر هذا 
التصمي��م مؤش��رات مح��ددة وتوجي��ه وافي 
للق��ارئ ليتمك��ن م��ن تتب��ع تدف��ق القضايا 
الت��ي متت إثارتها ف��ي اللقاءات، وكذلك إدراك 
املس��اهمة احليوي��ة متع��ددة اجلوان��ب الت��ي 
قدمها الفلس��طينيون الذي��ن أعدوا مجموع 
احملتويات بأنفس��هم. ومن أجل إش��راك القّراء 
في القضايا التي مت إثارتها، وكذلك توجيههم 
من خ��الل التعبير الكثي��ف والغني للصياغة 
الش��عبية املدني��ة، م��ن املفيد إلق��اء الضوء 

على بعض املمي��زات الفريدة لهذه املنهجية، 
وأنواع املس��اهمة التي توفرها. 

وم��ن أجل تقدمي س��ياق مفي��د إلدراك أهمية 
امل��ورد الذي تتضمنه النتائ��ج، رمبا رغب القّراء 
بأخذ العوامل الس��بع التالية بعني احلس��بان. 
وق��د نش��أت ه��ذه العوام��ل نتيج��ة تصادم 
خاصيتني حاسمتني في هذا العمل اجلماعي: 
منهجية املش��اركة وتس��جيل اللقاءات التي 
السياس��ية  والظ��روف  باملش��اركة،  متي��زت 
الفلس��طينيني  لالجئ��ني  احلالي��ة  واملدني��ة 

واجلاليات الفلسطينية في الشتات. 

I

على عكس اس��تطالعات الرأي أو املسوحات، 
نادراً ما ترّكز املدخالت التي يقوم بها املشاركون 
ف��ي اللقاءات على قضي��ة معينة أو موضوع 
مح��دد أو مج��ال اهتم��ام بطريق��ة ضيق��ة 
تقريرية. وب��دالً من ذلك، توف��ر محتوى وفهم 
وتقدير غني للقضاي��ا التي يتم إثارتها. وعلى 
الرغم من أن املواضي��ع في اجلزء الثاني مرتبة 
بصورة عام��ة حتت أحد عناوين الهيكل املدني 
أو السياس��ي أو املؤسس��اتي الذي يشير إليه 
املش��اركون )منظمة التحرير الفلس��طينية، 
أو الدول��ة املضيف��ة، أو الوكاالت اإلنس��انية، 
أو جاليته��م الالجئة، الخ(، إال أن النقاش��ات 
اخلاص��ة دائماً ما تكون أكثر ش��مولية وأغنى 
بطبيعته��ا. عالوة عل��ى ذلك، وبس��بب املأزق 
الفلس��طينيني في  الذي يواجه  االس��تثنائي 
اجمل��االت املدني��ة واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة 
والسياس��ية، ف��إن الكثي��ر م��ن االهتمامات 
موّجهة على أكثر من مس��توى، وتتعلق بأكثر 
من قضية. كما إن املش��اركني في املناقشات 
يدركون ع��ادة مدى ارتباط كل مجال واهتمام 

باآلخ��ر م��ن خ��الل ه��ذه القضاي��ا، أو اخلطة 
املؤسساتية الذي يجب أن يتم تنفيذها إليجاد 
هذا االرتب��اط. وبالتالي فإن هذه املس��اهمات 
املفّصلة تقّدم توصيات أكثر تعقيداً وتوسعاً 
م��ن ن��وع اإلجاب��ات الت��ي ميك��ن إيجادها في 
االستطالع أو املسح أو االس��تبيان ولكن من 
أج��ل احلفاظ على تدف��ق املادة للق��ّراء، وربط 
جزء من أحد اللق��اءات بأجزاء أخرى مت عقدها 
في مناطق أخرى بصورة مش��تركة، كان ال بد 
م��ن تنظيم النقاش��ات الطويل��ة في فقرات 

واضحة ومنفصلة. 

وتش��كل طريق��ة وأس��لوب احلج��ج التي يتم 
تقدميه��ا ف��ي اللق��اءات اجلماعي��ة ج��زءاً من 
اخلصائ��ص املش��تركة العامة لف��ن اخلطابة 
السياس��ي واملدن��ي. فح��ني يت��م التعبير عن 
احلاجات التي يجب تلبيتها، أو اقتراح إجراءات 
إقامة هي��كل مدني مع��ني، دائماً ما يس��بق 
املداخالت نقاش متعلق بسبب أهمية اقتراح 
معنّي، وكذلك حتليل لألمور التي س��ارت على 
نح��و خاطئ م��ن أجل إيج��اد ظ��رف أو حاجة 
مح��ددة. وال ميكن املوافق��ة على اقتراح معني 
بش��أن أي عمل مس��تقبلي أو إقن��اع اآلخرين 
ب��ه ما ل��م يتش��ارك اجلمي��ع بفه��م طبيعة 
املشكلة. وال بد أن يكون هناك اتفاق مشترك 
ح��ول طبيعة املش��كلة، وخاصة حول س��بب 
نشوئها. لذا ميكن إيجاد الكثير من التوصيات 
الت��ي مت تقدميها في النتائج ف��ي خط حتليلي 
يت��م  الت��ي  املش��اكل  بوض��وح  أوالً  يح��دد 
مواجهتها، واألس��باب احملددة لهذه املشاكل. 
وكان من املستحيل فصل التصورات املتعلقة 
بالواقع احلالي، والتوصي��ات املتعلقة مبا يجب 
فعل��ه حياله��ا، في عناوي��ن منفصل��ة. وفي 
الواقع، ف��إن فصلها بهذه الطريقة س��يكون 
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مقدمة نتائج البحث اصطناعياً متاماً بحيث يجذب االهتمام بعيداً 
عن مساهمتها.

II

واخلاصي��ة األخ��رى للق��اءات اجلماعي��ة ه��ي 
احليوية احلقيقية للتجّمع بحد ذاته، والطريقة 
الت��ي كان يتم فيها أحيان��اً التوصل التفاقات 
وق��رارات وفه��م مش��ترك. وهن��اك طريقتان 
حدث من خاللهما ذلك على مستوى تداولي، 
ومب��ا أنه ال ميك��ن تكرارهما في قس��م النتائج 

في هذا التقرير، فمن امله��م فهمهم��ا هن��ا.

األولى ه��ي أنه ف��ي معظم اللق��اءات تطّور 
فحوى ومس��توى املس��اهمات بصورة جوهرية 
واتخذ معظمهم��ا طابع  اللق��اءات،  بتق��دم 
ش��ديد احليوية في النصف الثاني من اللقاء. 
وبع��د املقدم��ات االفتتاحية املطول��ة أحياناً، 
وقيام رؤوساء اجللسة بعرض تعليمات اللقاء، 
كانت املس��اهمات األولى تتخذ غالباً ش��كل 
اخلطابات الرس��مية، املش��ابهة إلى حد كبير 
للق��اءات العام��ة التقليدي��ة الت��ي يتح��دث 
فيه��ا الق��ادة احملليني لوق��ت طوي��ل. وبتقدم 
االجتم��اع ومش��اركة املزي��د من األش��خاص 
بصوره مباشرة وصريحة، يبدأ فحوى اللقاءات 
بالتغير بشكل سريع ومفاجئ؛ إذ غّير التحول 
م��ن احلضور إل��ى املش��اركة بص��ورة جوهرية 

طبيعة وجوهر النقاش.

وال ميك��ن اس��تذكار كل ش��يء مه��م يحدث 
في لق��اء ما على نحو دقي��ق بصيغة كتابية، 
كأهمية تعليق مع��ني قيل عند اقتراب نهاية 
اللق��اء، وبدا أنه يلّخص امل��زاج العام ويضفي 
مس��اهمة جوهري��ة للمصلح��ة العام��ة، أو 

مالحظ��ة اعتراضية حاس��مة قيل��ت رداً على 
مداخلة سابقة وغّيرت من اجتاه وفحوى اللقاء. 
فال ميكن تصوير مثل هذه اللحظات وتأثيراتها 
وأهميته��ا إال إذا كتبن��ا آالف الصفح��ات من 
النص��وص بالترتيب الزمني ال��ذي حدثت به. 
ولكن ال يجب االس��تهانة بأهمي��ة مثل هذه 
اللحظات. فقد استمرت الكثير من اللقاءات 
أكثر م��ن ٥ س��اعات، حيث أن املش��اركني لم 
يرغبوا أن يتحدث آخرون نيابة عنهم، ولكنهم 
أصواته��م  ع��ن  بالتعبي��ر  )وطالب��وا(  أرادوا 
بأنفس��هم، فأثروا النق��اش بأصواتهم. وبعد 
عق��د بع��ض اللق��اءات الكبيرة، ف��إن أولئك 
الذين ت��رددوا ف��ي احلدي��ث، أو منعهم اخلجل 
من فعل ذلك- ذهبوا إلى لقاءات نوعية أخرى 
نظمها هذا املش��روع وهم أكثر حماساً وأكثر 
ثق��ة للتعبير عن أنفس��هم. ونظم��ت الكثير 
م��ن اجلالي��ات في بل��دان االغت��راب والالجئني 
لقاءات الحقة خارج نطاق املشروع، وذلك من 
أج��ل إكمال النق��اش. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
أولئ��ك الذي كانوا مس��تمعني صامتني لعبوا 
دور الشاهد واملشارك ملا كان يتم التعبير عنه 
وفهم��ه. وكان هذا النوع من املش��اركة قّيما 

بنفس قدر املس��اهمات اللفظية.

وهناك طريقة أخرى كانت فيها هذه العملية 
التداولي��ة مهمة. فخالل الكثير من اللقاءات 
)خاص��ة النوعي��ة واللق��اءات األصغ��ر(، كان 
هناك تبادل تداولي لفترات طويلة من الوقت. 
وعن��ى هذا اش��تراك املش��اركني ف��ي عملية 
جماعية من النقاش بدل من أن يكون تركيزها 
فرديا ، حيث مت التوصل إلى أهداف مش��تركة 
ع��ن طري��ق التنقل م��ن موضوع آلخ��ر. وطّور 
املش��اركون مجرى النقاش اجلاري حيث ساهم 
كل منه��م بتعزيز القضايا الت��ي يتم التعبير 

عنها، مع التزامهم بالقضية األساس��ية من 
أجل التوصل إلى فهم مشترك. وبالطبع، كان 
أولئ��ك الذين لم يتحدثوا خ��الل هذه الفترات 
مس��اهمني كذل��ك، فه��م ل��م يقاطع��وا أو 
يخالف��وا الرأي أو ينقضوا بأية طريقة االلتزام 
بالنقاش املش��ترك. )انظر صفحة 13٠ - لقاء 

النس��اء، أثينا(

III

ومتيزت الكثير من اللقاءات بكونها املرة األولى 
الت��ي جتتم��ع فيه��ا اجلالي��ات الفلس��طينية 
ف��ي الش��تات أو الالجئني منذ عدة س��نوات، 
أو الت��ي خصصوا فيها الوقت ملناقش��ة مثل 
هذا الن��وع م��ن القضايا املدنية والسياس��ة 
ف��ي اجتماع مفتوح كه��ذا. وفي بعض الدول 
املضيف��ة، كان��ت تلك ه��ي املرة األول��ى التي 
يجتمع��وا فيه��ا بهذه الطريق��ة، حيث كانت 
لقاءاته��م مقتصرة عل��ى مجموعات صغيرة 
أو ح��دث لقضية واحدة، أو في حفالت الزفاف 
الكبي��رة أو االحتفاالت الوطنية. ووفقاً لذلك، 
فإن جزء من عملية النقاش االنتقالي لم يكن 
تقدمي��اً متاماً في مداوالته؛ بل كان الناس في 
العديد من املناس��بات يشاركون في تعليقات 
ملش��اركني آخري��ن، فيوافقوه��م في ال��رأي أو 
يقاطعوه��م، كما تت��م مقاطعتهم بدورهم، 
م��ع تق��دم مراح��ل اجل��دل والنق��اش وتقدمي 
احلج��ج املضادة في نفس الوق��ت. وفي أوقات 
أخ��رى، كان يتم مقاطعة هذا اجلدل مبداخالت 
عشوائية حول مواضيع مختلفة. ومع أنه من 
الواضح أن اشتراك اجلميع في هذه النقاشات 
اجلماعي��ة املبك��رة كان بناء ومفي��دا للغاية، 
إال أن��ه كان م��ن الصع��ب محاول��ة صياغ��ة 
نص واض��ح ومفهوم للح��دث. ونتيجة لكون 
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العدي��د من األش��خاص يتحدث��ون في نفس مقدمة نتائج البحث
الوق��ت، لم يكن من املمكن في أغلب األوقات 
ف��ك رم��وز الكثير من ال��كالم املس��ّجل على 
األش��رطة من قبل مفّرغي األشرطة، وأحياناً 
كان ال��كالم الذي يتم تس��جيله غير مترابط. 
إال أن ه��ذا ال يعكس بالتأكيد حقيقة أن هذه 
األوقات كان��ت مؤثرة ومفي��دة غالباً للقاءات 

وللمش��اركني أنفس��هم. 

IV

وتتميز املساهمات كذلك بتنوع اإلعداد الذي 
مت التحضي��ر له ف��ي مختلف اجمل��االت، نتيجة 
للقي��ود اجلغرافي��ة والسياس��ة واالجتماعية 
منطق��ة.  كل  ف��ي  املتنوع��ة  والتنظيمي��ة 
واالخت��الف ب��ني تطبي��ق من��وذج احل��د األدنى 
)أع��اله( ومن��وذج احل��د األقص��ى )انظ��ر اجلزء 
األول لالطالع على مزيد م��ن املعلومات حول 
النماذج اخملتلفة( أوجد مستويات متنوعة من 
الوعي حول طبيعة املشروع ومستوى الفهم 
الدقي��ق للقضايا التي تتم مناقش��تها. وفي 
حال��ة لبن��ان عل��ى وج��ه اخلص��وص، حيث مت 
تنظيم مجموعة أولية مكثفة ومفّصلة من 
ورش العم��ل التجريبية، واللقاءات التمهيدية 
- رس��مية وغير رس��مية- ونش��ر املعرفة من 
خ��الل االنتش��ار والتعبئ��ة، وذل��ك قب��ل عقد 
اللق��اءات احلقيقي��ة، وحيث كان م��ن املمكن 
القيام بهذا العمل املفّصل املس��بق. وساعد 
هذا على تقدمي املش��اركني ملساهمات شديدة 
األهمي��ة تن��م ع��ن س��عة اط��الع وتفكي��ر. 
باإلضافة إل��ى ذلك، فإن النموذج املس��تخدم 
للق��اءات نفس��ها، عند التخطي��ط لكل من 
اللق��اءات النوعية والعامة ف��ي أنحاء الدولة 
ف��ي مختلف مناطق مخيم��ات الالجئني، يدل 

على أن مس��توى املش��اركة كان مرتفعاً جداً. 
ونتيجة لذلك، كانت املناقشات املسّجلة نتاج 
املواقف التي مت حتليلها ومناقشتها ودراستها 
وتطويره��ا بدق��ة بالغة خ��الل عدة أس��ابيع، 
وينعكس هذا في املس��اهمات اجلوهرية التي 
ص��ّرح بها الالجئون في لبن��ان مع اهتمامهم 

ب��أدق التفاصي��ل. 

V

ومتي��زت اللق��اءات أيض��اً بخاصي��ة فريدة من 
نوعها، وهي نوع القضايا التي كان يتم سبرها 
نتيج��ة للمس��احة الكبي��رة لل��دول املضيفة 
حيث مت عقد اللقاءات. وال بد من إلقاء الضوء 
عل��ى عاملني هنا. األول، وهو خاص باملوقع، هو 
وضع الفلس��طينيني والعالق��ة التي أقاموها 
م��ع الدول��ة املضيفة. وأث��ار ه��ذا العديد من 
العوام��ل االس��تثنائية الت��ي ترتب��ط كلي��ًة 
مبجموعة الظروف املدنية والسياسية اخلاصة 
التي يعيش فيه��ا الالجئون الفلس��طينيون. 
والثاني املوازي في أهميته لألول، والذي ينش��أ 
م��ن مجموع��ة األماك��ن التي مت فيه��ا عقد 
اللقاءات، هو اخلصائص املش��تركة املدهش��ة 
لبعض القضايا الرئيس��ية. وأبرز س��مات هذا 
العمل هي تقارب آراء الفلس��طينيني بصورة 
كبي��رة ف��ي حتدي��د طبيع��ة التحدي��ات التي 
يواجهونه��ا، بل وفي حتديد حلول التغلب على 
هذه التحديات. كم��ا متت إثارة بعض القضايا 
امللح��ة ف��ي اللق��اءات، والتي ميك��ن اعتبارها 
قضاي��ا عامة، مث��ل احلاجة إلى إع��ادة تفعيل 
للمجل��س  املباش��رة  واالنتخاب��ات  االحت��ادات، 
الوطني الفلس��طيني بالنسبة ألولئك الذين 
يعيش��ون ف��ي املهج��ر، وحماية ح��ق العودة، 
واحلاج��ة إل��ى إحصاء رس��مي، وإص��دار أوراق 

هوي��ة ثبوتي��ة. وكان يت��م أحيان��اً توجيه هذه 
املطالب لهيئة معين��ة، إال أن معظمها كان 
موجه��اً جلمي��ع الهيئ��ات الوطني��ة، وبالتالي 
ل��م يت��م جتميعها حتت عنوان واح��د، بل ميكن 

إيجاده��ا ف��ي الن��ص بأكمل��ه.

VI

دولت��ني  ف��ي  اللق��اءات  مس��ار  تقيي��د  ومت 
مضيفت��ني. فقد مت عقد لق��اءات متهيدية في 
س��ورية في مرحلة مبكرة من املشروع، ولكن 
في النهاية، لم متنح الس��لطات املعنية اإلذن 
الالزم لعقد ه��ذه اللقاءات. ووفقاً لذلك، فإن 
امل��واد املتضمن��ة هن��ا ال تش��مل س��وى هذه 
اللق��اءات العام��ة املبك��رة الت��ي تزامنت مع 
إج��راء محادثات رس��مية مع املس��ؤولني حول 
إمكاني��ة عق��د لق��اءات حقيقي��ة. وبالتالي 
فإن ه��ذه التس��جيالت اجلزئي��ة ال تتميز بحد 
ذاته��ا مبنزلة النتائ��ج التي تتميز به��ا غيرها. 
وكان��ت هذه اللق��اءات املبكرة استكش��افية 
وغير رس��مية دون توجيه رسمي لالجتماع من 
قبل فريق املش��روع، ولم تتوف��ر فيها جميعها 
الش��روط الت��ي مت مبوجبه��ا عق��د اللق��اءات 
مت��ت  الت��ي  األس��ئلة  مجموع��ات  األخ��رى- 
صياغتها بشكلها النهائي من قبل منسقي 
اجللس��ات، أو الش��روط التقنية مثل اللقاءات 

املس��ّجلة أو نفس مس��توى اإلعداد العام. 

ومت تس��جيل مجموع��ة لق��اءات ف��ي األردن، 
ولكنها ال تشّكل كذلك جزء متكافئ مع هذه 
النتائ��ج. وبعد مضي حوالي عامني ونصف، ال 
نزال ننتظر اإلذن من مس��ؤولي الوزارة األردنية 
املعنية م��ن أجل عقد هذه اللق��اءات املدنية 
في مخيمات الالجئني الفلس��طينيني. ولكن 
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مقدمة نتائج البحث مت تضم��ني اللق��اءات التجريبي��ة املبكرة التي 
عقدت في األردن )حيث مت مناقش��ة القضايا 
الرئيس��ية بصورة عام��ة( ف��ي النتائج. فهي 
تق��دم خالص��ة مفي��دة لوجه��ات نظر بعض 
الالجئ��ني هن��اك. وبالرغ��م م��ن أنه ل��م يتم 
عق��د س��وى لق��اءات متهيدي��ة أو جتريبية في 
األردن وس��ورية، وبالتالي ال نّدع��ي أنها مبنزلة 
اللق��اءات األخ��رى التي مت ش��ملها هنا، إال أن 
فريق املش��روع ارت��أى أن تضمينه��ا قد يكون 

مفيداً إللق��اء الض��وء عل��ى بع��ض األم��ور.

VII

واخلاصي��ة األخي��رة للقاءات هي أن الش��روط 
الت��ي مت مبوجبه��ا عقد اللق��اءات أثرت بصورة 
مباش��رة على أنواع املس��اهمة الت��ي قّدمها 
عق��د  مت  املث��ال،  فعل��ى س��بيل  املش��اركون. 
اللقاءات في مصر بالس��ر، حي��ث أنه من غير 
املسموح عقد مثل هذه اللقاءات في الدولة. 
وفي الع��راق، كانت صعوبات عق��د اللقاءات 
في وجه الوضع األمني املس��تمر كبيرة، إال أن 
شجاعة كل من منسقي اجللسات واملشاركني 
وتصميمهم عل��ى ضمان عقد هذه اللقاءات 
كان��ت فائقة )انظر منس��ق جلس��ة النقاش 
في الع��راق، صفحة ٢78( واتخذت قيمة هذه 
املساهمات، واألساليب والطريقة التي ناقش 
فيها املش��اركون القضايا، أهمية إضافية من 
التحدي��ات املعق��دة والكبي��رة الت��ي واجهها 
الالجئ��ون فيما يتعلق بالقدرة على مناقش��ة 
هذه القضايا املدنية البس��يطة اليومية. لذا، 
ومن أج��ل التمثيل املوث��وق واملتضمن أصوات 
املش��اركني التي نش��رناها هنا وأهم من ذلك 
حلماية املش��اركني، لم يتم ذكر أية أسماء، مما 
جنم عنه ضياع معلومات كانت لتكون مفيدة 

للق��ارئ، خاص��ة م��ن أج��ل معرفة النس��بة 
الكبيرة من النس��اء اللواتي شاركن وساهمن 
في املناقش��ات. أما النس��خ املكتوبة املفّرغة 
واألش��رطة، فهي اآلن محفوظ��ة مبجموعها 
في قاعدة البيانات املؤرشفة في كلية نفيلد، 
وميكن احلصول على هذا األرش��يف عبر تقدمي 
طل��ب للكلي��ة وملدي��رة املش��روع. وال ب��د من 
احملافظة على س��رية هوية بعض املش��اركني 
في بعض ال��دول املضيفة إلى أن يأتي الوقت 
الذي توج��د فيه هيئات حماية األفراد الدولية 

واحمللي��ة الظ��روف حلري��ة احلص��ول عليه��ا. 

VIII

نتائج إضافية: اللقاءات في فلسطني 
واجتماع منسقى اجللسات

مت ش��مل مجموعتان إضافيتان م��ن اللقاءات 
في قس��م النتائ��ج اإلضافية )انظ��ر صفحة 
٢37(، وه��ي اللق��اءات الت��ي مت عقده��ا ف��ي 
فلس��طني، ولق��اء مدته ثالثة أي��ام في قبرص 
اجتمع فيه بعض رؤوس��اء اجللس��ات ملناقشة 
طريق��ة تطبيقهم للمناقش��ات ف��ي دولهم 
املضيفة. وبالنس��بة لنقاش��ات فلس��طني، مت 
عقد ه��ذه اللقاءات حتت ظ��روف مختلفة عن 
املناقش��ات املبكرة، وبالتالي لم يتم ش��ملها 
ف��ي النتائ��ج الرئيس��ية. ف��أوال، مت تنظيمه��ا 
من قبل منس��قي وموجهي اجللس��ات احملليني 
في أربع��ة مناطق )نابلس وبي��ت حلم ورام اهلل 
وغزة( ولم يكن ذلك وفق��اً لنموذج احلد األدنى 
أو األعل��ى، ب��ل مت تنظيمه��ا خملاطب��ة وش��مل 
اللج��ان  املنظم��ات غي��ر احلكومي��ة، وممثل��ي 
الشعبية والقوى الوطنية، وكذلك حق العودة 
وناشطني آخرين من مخيمات الالجئني. ومع أن 

منسقي اجللس��ات املعنيني عّبروا عن رغبتهم 
بعق��د مجموعة م��ن اللق��اءات العامة مماثلة 
لتل��ك التي مت عقدها ف��ي مناطق أخرى، إال أن 
قيوداً مثل الوقت وامليزانية حالت لألس��ف دون 
القيام بعملية ش��املة مماثلة داخل فلسطني 
احملتلة. وفي الوقت الذي ش��ارف فيه املش��روع 
عل��ى االنتهاء، كانت منظم��ات غير حكومية 
وجمعي��ات محلي��ة أخ��رى تس��عى، بال ش��ك، 
لعقد لقاءات لشمل الفلسطينيني املهّجرين 
داخلياً، أي داخل مناط��ق عام 1٩٤8. ويؤمل أن 
تس��تفيد هذه اللجان واجلمعي��ات من النتائج 
لدعم أفكار عقد لقاءات أخرى بحيث تتضمن 
املرحلة التالية من هذا العمل شمل عدد أكبر 
من الفلس��طينيني. أما بالنس��بة للمجموعة 
األخي��رة م��ن النتائج، فهي تض��م مقتطفات 
من جلس��ات النقاش املسّجلة التي مت عقدها 
خ��الل فت��رة ثالث��ة أيام ف��ي قبرص ف��ي أوائل 
خريف عام ٢٠٠٥، حيث اجتمع بعض رؤوس��اء 
اجللس��ات، الذين كان الكثير منهم يجتمعون 
ألول مرة. ولس��وء احل��ظ، منع��ت قضايا مثل 
التأشيرة ووثائق السفر وقيود السفر منسقي 
اجللس��ات من بعض الدول املضيفة من حضور 
جلس��ات النقاش هذه، مثل إسبانيا وأستراليا 
وإيطاليا، واإلمارات العربية املتحدة، وتش��يلي، 
وبالتال��ي فإن هذه النتائج ليس��ت س��وى جزء 
من وجهات نظر الكثير من منسقي اجللسات 
والناش��طني الذي��ن أداروا ه��ذه اللق��اءات في 
الش��تات الفلس��طيني. وفي ذل��ك الوقت لم 
يعق��د بعد اثنان من منس��قي اجللس��ات، من 
مصر والس��عودية، هذه اللق��اءات في دولهم، 
وبالتالي كانوا يناقشون قضايا بصورة تستبق 

األمور ال تس��تعيدها.
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اللغة، والترجمة وتفريغ النسخة الصوتية
مت عقد معظم اللقاءات باللغة العربية. فقد 
كانت هذه هي احلالة بالنس��بة للقاءات التي 
مت عقدها ف��ي العالم العرب��ي. أما في بعض 
ال��دول األوروبية، فقد مت عق��د اللقاءات مبزيج 
من العربية واإلجنليزية ولغة الدولة املضيفة، 
ولكن مع س��يادة اللغة العربي��ة. وهذا املزيج 
الس��ويد،  حال��ة  ف��ي  واضح��اً  كان  اللغ��وي 
حيث تتح��دث األجي��ال اخملتلفة م��ع بعضها 
مختلف��ة.  بلغ��ات  نظرائه��ا  وم��ع  البع��ض 
األصغ��ر،  اجلي��ل  م��ن  الفلس��طينيون  وكان 
والفلس��طينيون الذين عاشوا لفترات طويلة 
ف��ي ال��دول املضيفة، مييل��ون لالعتم��اد على 
اللغ��ة احمللي��ة، كم��ا هو احل��ال في ش��يكاغو 
وأس��تراليا والس��ويد وديتروي��ت وتورنتو. إال أن 
اللق��اءات كان��ت أحيان��اً مزيجاً م��ن العربية 
واإلجنليزي��ة، إذ فّضل أفراد اجملتمع األكبر س��ناً 
التح��دث باللغة العربي��ة، وكان اجليل األصغر 
غالب��اً قادراً عل��ى فهم اللغ��ة العربية ولكنه 
اس��تصعب التحدث بها. أما لقاءات تشيلي، 

فقد مت عقدها باللغة اإلس��بانية.

ومت اس��تخراج جميع هذه األقوال على لس��ان 
قائليها م��ن خالل عملية ش��اقة ودقيقة من 
حتوي��ل أن��واع األش��رطة اخملتلفة إل��ى أقراص 
مدمجة )س��ي دي(، وتفريغ هذه التس��جيالت 
وحتويلها إلى وثائ��ق، وترجمة هذه الوثائق إلى 
اللغ��ة اإلجنليزية، وأخيراً، حتري��ر اللغة العربية 
م��ن أجل عملي��ة التوحي��د والرب��ط التبادلي 
املقتبس��ة.  والعربي��ة  اإلجنليزي��ة  لألق��وال 
واالس��تثناء الوحي��د ه��ي اللق��اءات الت��ي مت 
عقده��ا في أس��تراليا حي��ث مت احلصول على 
األق��وال املقتبس��ة م��ن التفاصي��ل املكتوبة 

بص��ورة مفّصل��ة لوقائع اجللس��ات م��ن قبل 
مس��جلي املالحظات.

جمي��ع  اس��تخراج  مت  أس��تراليا،  وباس��تثناء 
الثان��ي م��ن  اجل��زء  املقتبس��ة ف��ي  األق��وال 
اللق��اءات املس��ّجلة. ولك��ن مت عق��د لقاءات 
أخرى للمش��روع لم نتمكن من ش��ملها هنا. 
فالكثي��ر من اللق��اءات التمهيدي��ة والعامة 
والنوعية إما لم يتم تس��جيلها، أو كان صوت 
التس��جيل مشوش��اً بص��ورة ال ميك��ن معها 
اس��تعادته وس��ماعه، مم��ا جع��ل م��ن عملية 
ش��ملها في التقرير مستحيلة. وتشمل هذه 
اللقاءات بعض اللقاءات التمهيدية والنوعية 
والوالي��ات  وأملاني��ا  والدمن��ارك  هولن��دا  ف��ي 
املتح��دة وفرنس��ا واليمن، واللق��اءات العامة 
ف��ي أس��تراليا والرياض، ولقاء ع��ام دام طوال 
الي��وم )مع سلس��لة م��ن اللق��اءات األصغر 
ش��ملت لقاء لألطف��ال الفلس��طينيني( في 
أوتاوا. وتوجد القائم��ة الكاملة للقاءات التي 

مت عقده��ا ف��ي امللح��ق )أ(. 
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مقدمة نتائج البحث

مالحظة حول النص

الهدف من هذا التقرير هو نقل األصوات الفلسطينية 
بأقصى درجة ممكنة من األمانة والدقة وبأقل وس��اطة 
ممكنة. وقد مت تس��جيل هذه األصوات في اجتماعات مت 
عقدها في ش��تى أرجاء املعمورة وبحضور مش��اركني 
تكلموا بلهجات قراهم ومدنهم ومخيماتهم ويعكس 
كالمهم طبيعة ه��ذه االجتماعات التش��اركية التي 

ضمت كل شرائح اجملتمع الفلسطيني.

والتزام��ا مببدأ احلف��اظ على األصوات واأللس��نة التي 
عبرت من خاللها هذه األصوات وحلفظ املضامني التي 
حملتها فقد قررنا أن ال ننقل سجالت االجتماعات إلى 
الفصحى، وبالتالي يحمل هذا التقرير بني طياته مزيجاً 
هائ��ال من اللجهات والتعابير الت��ي لم يتم تعديلها أو 

حتريرها إال للتوضيح وعند الضرورة فقط.



اجلزء الثاني
أوالً: املمثل الوطني

ماذا سيحصل اآلن نتيجة لتوفر قنصلية لدينا؟ ما الذي سيحدث للذين يعيشون في اخلارج؟ 
 هل اآلن تسير األمور بشكل سهل إذا أردت أن أزور أهلي في الداخل؟ 

هذا أحد األسئلة فقط ... لكن كان هناك العديد من األسئلة التي يرغب الفلسطينيون في 
طرحها وإيصالها للجهات الرسمية الفلسطينية عن طريق اجلهات الوطنية.

)مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية( 
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1( منظمة التحرير الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني

أ( منظمة التحرير الفلسطينية طي 
املمثل الشراي والو يأ 

على ما يبدوا أن اجلميع خلص لنتيجة عاطفية، 
وهي نتيجة تكاد تكون مس��لمة أن م. ت. ف. هي 
املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
أنا ش��خصيا في اللحظة الراهن��ة أضع عالمة 
اس��تفهام حول هذا املوض��وع، هل فعال ما زالت 
م. ت. ف. هي املمثل الش��رعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني؟ أعتقد أن هذا سؤال مهم، وسؤال 
مهم جداً في هذا االجتماع وعندما نطرحه في 
هذا اإلطار، عندما نسأل متى كانت م. ت. ف. ممثل 
ش��رعي وحيد للشعب الفلس��طيني؟ وملاذا رمبا 
ل��م تعد كذلك؟ أنا أق��ول أن م. ت. ف. كانت ممثل 
شرعي وحيد للشعب الفلسطيني،عندما كان 
الطالب الفلس��طيني والعامل الفلس��طيني 
والفالح الفلسطيني واملرأة الفلسطينية، أينما 
كانوا سواء كان الطالب الفلسطيني في داكار 
أو ف��ي موس��كو أو ف��ي لن��دن، كان صوته يصل 
للجنة التنفيذي��ة ل��� م. ت. ف. أوتوماتيكيا عبر 
أطر  وهياكل نقابية منظمة جداً جداً جدا، عندما 
كان الفالح الفلس��طيني في أي قرية يصل رأيه 
ويصل موقفه إلى اجمللس الوطني الفلسطيني، 
ومن ث��م إلى اجمللس املركزي الفلس��طيني، ومن 
ثم إلى اللجنة التنفيذية الفلسطينية بطريقة 
محكم��ة ودميقراطية متام��ا، وبالتالي كنا ندخل 
إلى اجمللس الوطني الفلس��طيني فيكون هناك 
س��بع ممثلني عن احتاد الطالب وعشرة ممثلني عن 
احتاد العمال وخمس��ة عش��ر ممثل عن احتاد املرأة 
وهكذا، وبالتالي كان القرار الذي يصدر عن اجمللس 
التشريعي وتتبناه اللجنة التنفيذية ل� م. ت. ف. 
يكون هو ممثل دميقراطي لكافة ش��رائح الشعب 

الفلس��طيني، وبالتالي كان ف��ي ذلك اللحظة 
كن��ا نقول أن القرار الفلس��طيني الصادر عن م. 
ت. ف. ه��و املمث��ل الش��رعي والوحيد للش��عب 
الفلس��طيني، اآلن ماذا ح��دث؟ م. ت. ف. بقيت 
في إط��ار فارغ من محت��واه متاما، مجلس وطني 
تشريعي غير ش��رعي جلنة تنفيذية غير شرعية 
وغي��ر منتخبة، وأط��ر نقابية مت حله��ا، بقرار من 
داخ��ل م. ت. ف. فغ��اب احتاد الط��الب وغاب احتاد 
العمال وغاب احتاد املرأة، وبالتالي غاب التعبير احلر 
الدميقراطي عن رأي الشرائح الفلسطينية متاما. 

)مشارك، اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة(

يجب أن يكون لدينا هدف محدد وموحد لدعم 
قضيتنا في الش��تات، ودعم م. ت. ف. ، كممثل 
ش��رعي وحيد لكافة الفلس��طينيني. )مشارك، 

اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان( 

إذا م. ت. ف. ال تصل��ح وأن��ا هذا رأي��ي والذي يريد 
أن يواف��ق أو ال يري��د، أن��ا أعتبرها غي��ر موجودة، 
لك��ن نحن كفس��طينيني موجودي��ن ويجب أن 
جند طريقن��ا، نحن جند طريقنا وألغ��وا م. ت. ف. 
وانسوها. )مشارك، اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة( 

بالنسبة ملمثلنا على املستوى الوطني، شئنا أم 
أبينا، هي م. ت. ف. )مش��ارك، اجتماع عام، ستافنجر، 

النرويج(

مصلحتن��ا كفلس��طينيني ه��و االبق��اء على 
م. ت. ف. كممث��ل ش��رعي ووحي��د للش��عب 
سياس��تنا  توحي��د  ويج��ب  الفلس��طيني، 
الفلسطينية، بحيث تكون في صالح الشعب 
الفلس��طيني. في الس��ابق كان��وا يقولون أبو 
عم��ار هو العقب��ة في وجه احللول، ه��ذا هو أبو 
عم��ار توفى، ماذا اعطوا حملمود عباس؟ )مش��ارك، 

اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

تك��ون  أن  اقت��رح  أوالً،  للتوصي��ات،  بالنس��بة 
التوصية األولى، أن قضية فلس��طني، أو قضية 
الشعب الفلسطيني، واملمثل الوحيد للشعب 
الفلسطيني وعنوانه، والذي يستطيع أن يتكلم 
باس��مه، ه��و م. ت. ف. ، حتى ال نت��رك أي مجال 

لاللتباس. )مشارك، اجتماع إرشادي، عمان، األردن( 

ممثلنا واضح، وهو م. ت. ف. ، وهي املمثل الشرعي 
والوحيد لنا كفلسطينيني، أينما تواجدنا وعلى 
أس��اس عدم التنازل عن "حق العودة"، وإذا ما قام 
أي اجت��اه داخ��ل م. ت. ف. ، ذه��ب للتنازل عن "حق 
العودة"، فهو ال ميثلنا بالضرورة. فهذا ميثل نفسه، 
أم��ا في النهاية فنحن ما زلنا حتت رأية م. ت. ف. ، 
وهناك إجماع فلسطيني، وعربي ودولي على أن 
م. ت. ف. ، هي ممثلنا الش��رعي والوحيد وال جدال 

في ذلك. )مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(

هل نحن مستعدون لدعم م. ت. ف. مع أنها تُعتبر 
منظمة فاس��دة؟ أؤكد على أهمية االستقالل 
النس��بي ل��� م. ت. ف. ف��ي مناصرته��ا حلقوقنا 
الوطني��ة كش��عب، خاصة حق الع��ودة. كما أن 
أهمية م. ت. ف. تنبع من كونها ممثلنا الش��رعي 

الوحيد. )مشارك، اجتماع طالبي، سدني، إستراليا(

اخلالص��ة أنا أرى أن نتفق بش��كل أساس��ي أن 
م. ت. ف. أفرغ��ت م��ن محتواه��ا، كان��ت زمان 
قب��ل عش��رين س��نة كان ف��ي أطر سياس��ية 
متع��ددة والن��اس تنتم��ي لهذه األط��ر وكانت 
الناس توصل مطالبها بطريقة أو بأخرى تصل 
للجنة املركزية أو للمجلس الوطني، وأتفق مع 
ال��كالم الذي ط��رح اآلن وهو أن م. ت. ف. ال متثل 
كل الش��عب الفلسطيني اآلن صار في فصل، 
صارت الس��لطة الوطنية ممثلة ال أريد أن أقول 
هذا ال��كالم. الكالم واضح أري��د فقط أن أذكر. 

)مشارك، اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة(

نحن مع م. ت. ف. ممثلة لنا والسبب 
ألننا موزعون هنا وهناك. فنحن 

جزء من هذا الوطن العربي الكبير 
واملآسي املوجودة في الوطن العربي 
تتراكم علينا واحلمد هلل رغم كل 

شيء فإن م. ت. ف. أعادت لنا 
الشخصية الفلسطينية على 
املستوى الدولي وعلى املستوى 

الذاتي نحن لفلسطني. )مشارك، اجتماع 
عام، الشارقة، اإلمارات ا لعربية املتحدة(

1( منظمة التحرير الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني

أ( منظمة التحرير الفلسطينية طي املمثل الشراي 
والو يأ
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ممثل��ي على املس��توى الوطن��ي ه��ي م. ت. ف. 
باعتبارها املمثل الش��رعي والوحي��د، واملعترف 
فيه عربيا ودولياً. فال يوجد بديل. )مشارك، اجتماع 

عام، ستافنجر، النرويج(

م. ت. ف. ، هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلس��طيني في كافة أماك��ن تواجدة، وهذا 
معت��رف فيه دولي��اً، وواضح وال يوج��د إمكانية 
للج��دل الكالمي فيه. )مش��ارك، اجتماع عام، أروس، 

الدمنارك( 

ش��يء آخر، أنا أع��رف أن داخ��ل م. ت. ف. الكثير 
من املساوىء، وأعرف أن في م. ت. ف. أناس ميكن 
أن تطل��ق عليهم لقب خائن، وأعرف أن قيادتها 
م��ش وال بد، ولكن إذا كان لدي مش��اكل مع م. 
ت. ف. فهذا ال يعني أنني ال أعترف بها كممثل 
وطني ش��رعي وحيد لنا نحن الفلس��طينيني. 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا(

املسألة التي نؤكد عليها أن م. ت. ف. هي املمثل 
الش��رعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني 
في كاف��ة أماكن تواجدة. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

ماملو، السويد(

م. ت. ف. بثوابته��ا ه��ي الت��ي متث��ل الش��عب 
الفلسطيني. )مشارك، اجتماع نوعي، فرنكفورت، أملانيا( 

ممثلي الش��رعي والوحيد هي م. ت. ف. ، وال أحد 
سواها. )مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج( 

أما املمثل الشرعي الفلسطيني هي م. ت. ف. 
)مشارك، اجتماع عام، الدمام، السعودية( 

الذي حصل هو أن الش��عب الفلسطيني كان 
ممثل بش��كل ش��رعي ووحيد من خالل م. ت. ف. 

فق��د كبر ه��ذا املمثل ول��م يتم االتص��ال باي 
وكالة أو أي مؤسس��ة دولية، يعني هذا صوتنا 
باي هيئة فلسطينية اخرى. )مشارك، اجتماع عام، 

الدمام، السعودية( 

بالنس��بة ملمثل��ي الوطن��ي، كل فلس��طيني 
حر، يعترف ل��ي بحق العودة إل��ى وطني وبلدي 
وقريت��ي، ه��و من ميثلن��ي. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

ستافنجر، النرويج( 

كفلس��طيني من املمكن أن نؤكد أن م. ت. ف. 
هي املمثل الش��رعي بغض النظر عن الضعف 
الي بتمر فيه. )مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية( 

أوالً، م. ت. ف. ه��ي املمث��ل الش��رعي الوحي��د 
للش��عب  بالنس��بة  وحت��ى  ل��ي  بالنس��بة 
الفلسطيني الذي يعيش في الشتات. )مشارك، 

اجتماع نخبوي، فرنكفورت، أملانيا( 

طبعاً ممثلي على املس��توى الوطن��ي، هي م. ت. 
ف. ، ويا حبذا لو كانت كل اللجان الفلسطينية 
مجتمعة، وتش��كل وحدة وطني��ة يكون أفضل 
وأحس��ن بالنس��بة لن��ا كفلس��طينيني. ه��ذا 
رأي��ي، وف��ي النهاي��ة أي فلس��طيني، ال يتن��ازل 
ع��ن حق الع��ودة، هو ميثلني، وميثل كل الش��عب 
الفلسطيني. )مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج( 

ف��ي تقديري يفت��رض في اجلالية في الش��تات 
أن تقف��ز م��ن نقط��ة البح��ث ف��ي مجموعة 
الهيكلي��ات وكيفي��ة التواصل، إل��ى موضوع 
البحث في ترس��يم ه��ذا التواصل مع م. ت. ف. 
الت��ي كلنا متفق��ني رغم التصاع��د والهبوط 
في منتص��ف الس��بعينات من موض��وع أنها 
املمثل الش��رعي أنها م. ت. ف. بال ش��ك ما في 
أي واحد حاليا بطرح مشروعية متثيلها لشعبنا 

ووحدانية متثيلها لش��عبنا. )مش��ارك، اجتماع عام، 
لندن، اململكة املتحدة( 

ا( الانت الق( مة وقنواى االا (ب
بالنس��بة لقن��وات االتصال، هنا طبع��اً ممثلني 
من هيئ��ات واحتادات ونقابات وه��ي متثل الناس 
وتوصله��ا باملمثل��ني الوطنيني ويوج��د قنوات 
اتص��ال عبر ه��ذه الهيئ��ات. واملنظم��ة بتمثل 
اجلمي��ع وما بدنا تتح��ول املنظم��ة لفئة حتى 
نحاف��ظ عل��ى متثيلها ل��كل الفلس��طينيني. 

)مشارك، اجتماع العمال، مخيم البص، لبنان( 

الهي��اكل واملنظمات التي نتصل بها هي م. ت. 
ف. واللجان الش��عبية وأنا قلت حماس وبعض 
التنظيمات الثانية. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

برج البراجنة مخيم الشمالي، لبنان( 

العالقة بيننا وبني م. ت. ف. أو مكاتب مفوضيات 
م. ت. ف. عالق��ة قائمة، ممك��ن يكون في خالف 
ح��ول موضوع ك��ذا وكذا لك��ن العالقة قائمة 
وموجودة، مكاتب م. ت. ف. عمرها ما رفضت أي 
جتمع فلس��طيني بدو يظل عندها أو أي سؤال 
يوج��ه إليها. )مش��ارك، اجتماع العم��ال، اجتماع عام، 

ستوكهلم، السويد(  

اما بالنسبة للمؤسسات الدولية يتم التواصل 
معها من خالل مؤسس��اتنا ويقدمون اخلدمات 
ال بأس بها. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخيم 

عني احللوة، لبنان( 

يعي��ش  وكش��خص  فلس��طيني،  كمواط��ن 
في كن��دا، وكش��خص في كندا مس��ؤول عن 
رفاهيته��ا كمواطن نحن نتحدث مع الس��فير 
عن هذه األمور، ولس��ت متأكداً فيما إذا كانت 
ه��ذه الفرصة ق��د أتيحت ألي ش��خص. عقل 

م. ت. ف. هي ممثلنا الشرعي والوحيد 
بالتأكيد هذه املنظمة لم تفرض 
علينا فرض، نحن كالجئني وامنا مت 
تكريسها بفعل تضحيات جسام 

قدمها شعبنا وفي املقدمة منهم 
الالجئني. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، 

السويد(
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الس��فير منفتح، وإذا اتصلت به في الس��فارة، 
فس��يعطيك هاتف منزله. )مش��ارك، اجتماع عام، 

تورونتو، كندا( 

أن��ا واح��د م��ن احملظوظ��ني الذي��ن متكن��وا من 
املش��اركة في مجل��س االحتاد ف��ي رام اهلل في 
فلس��طني. واس��تطعت عب��ر ه��ذه املنظم��ة 
التواص��ل م��ع املمث��ل الوطن��ي، إال أن��ه يظل 
تواص��ل محدود. وال يج��ب علينا أن نتحدث عن 
هذه التواصل احملدود امل��دى ملنظمة غير ربحية 
تق��وم بأعم��ال خيري��ة لها نفوذ سياس��ي في 
املدينة. )مشارك، اجتماع العمال، اجتماع عام، ديترويت، 

ميتشغان، الواليات املتحدة( 

بالنس��بة لقنوات االتصال، في قيادة املنظمة 
بلبن��ان وه��ذه القي��ادة متواصلة م��ع القيادة 
املركزية. وما بدنا أي وسيلة اخرى لالتصال بديلة 
ع��ن م. ت. ف. الفلس��طيية، املمثل الش��رعي 
وقن��وات  الفلس��طيني.  للش��عب  والوحي��د 
االتص��ال يت��م تفعيلها عن طري��ق ممثليها في 
لبن��ان، ومن خالل االحت��ادات والنقابات املنبثقة 

عنها.)مشارك، اجتماع العمال، مخيم البص، لبنان( 

عل��ى ما يب��دو لي كان ف��ي الس��ابق أن حلقة 
االتصال بيننا وبني ممثلنا الوطني هي الس��فارة 
الفلس��طينية، كان بالفع��ل هن��اك تقصي��ر 
كبي��ر جداً من قبل الس��فارة، إال أنه في الفترة 
األخي��رة حدث نش��اط كبير وواس��ع م��ن قبل 
الس��فارة عب��ر القيام بنش��اطات في أوس��اط 
اجلالية الفلسطينية، وحتأول أن تشكل وسيلة 
اتصال حقيقية بيننا هنا في النرويج وبني ممثلنا 
الوطن��ي م. ت. ف. وأن��ا أعتقد أن��ه ال ميثلني أي 
ش��خص في هذا البلد وال ينوب عني لالتصال 
مبمثل��ي الوطني إال الس��فارة الفلس��طينية. 

)مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج( 

لدينا في كن��دا جلنة الالجئني الفلس��طينيني 
التي تتعامل مع الالجئ الفلسطيني، ومقّرها 
ف��ي أوت��اوا. وجلن��ة الالجئ��ني الفلس��طينيني 
ه��ي جزء م��ن م. ت. ف. ، ومس��ؤولة عن قضايا 
الالجئني الفلس��طينيني. ولدينا ممثلني من كل 

مخّيم. )مشارك، اجتماع عام، تورونتو، كندا( 

والعالق��ة م��ع املنظم��ة م��ن خ��الل االحتادات 
واللجان الش��عبية. )مشارك، اجتماع العمال، مخيم 

البص، لبنان( 

أنا في اتصال مباش��ر بيني وب��ني مكتب م. ت. 
ف. وبني أعضاء الهيئة اإلدارية مبكتب م. ت. ف. 
حس��ب البرنامج الذي نضعه إلحي��اء الذكرى 
الفلس��طينية ي��وم األرض ي��وم النكب��ة الخ. 
)مش��ارك، اجتم��اع العم��ال، اجتم��اع عام، س��توكهلم، 

السويد( 

ش��عبية،  احت��ادات  متع��ددة،  مخيم��ات  ف��ي 
جمعي��ات، أندية، منظمات ش��بيبة،احتاد امرأة. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

ي( وطل االا (ب مل منظمة التحرير 
الفلسطينية 

نح��ن فع��ال الفلس��طينيني الذي��ن نعيش في 
كندا، بحاج��ة إلى مثل ه��ذه االجتماعات، ألن 
الكثير منا يواجه مشاكل قانونية مع احلكومة 
الكندية، وهناك من يواجه مش��اكل اقتصادية 
ومعيش��ية يومية، وهناك تباعد ما بني اجلالية 
الفلس��طينية ف��ي كن��دا وم. ت. ف. ، وبخاصة 
في السنوات األخيرة، فاالتصال شبه مقطوع، 
والس��فارة غير معنية مبشاكل اجلالية. )مشارك، 

اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

ملاذا أنتم ال تقابلوننا؟ تعالوا إلى بيوتنا وشوفوا 
اللي إحنا فيه. مس��تورين ازاي وعايش��ني ازاي؟ 
وعمالكم عاملني س��فراء ورؤس��اء عالفاضي، 
وتش��وفهم بالعربيات منفوخني! وحرس وراهم 
وحرس قدامهم وأوالدهم في اوروبا وفي روس��يا 
واللي في اجنلترا واللي فرنسا، بيروحوا يتعلموا، 
ليش إحنا أوالدنا ما بيتعلموش! )مشارك، اجتماع، 

حلوان، مصر( 

بالنس��بة للعالق��ة م��ع املنظمة ووض��ع آلية 
للتعام��ل والتخاطب معها، أن��ا متفائل كثيراً، 
أنا ليس��ت لي عالقة مع منظمة التحرير، حتى 
الس��فارة في مبناها القدمي أو اجلديد في شارع 
الس��عدون لم أدخلها إال مرة واحدة. أنت تدخل 
الس��فارة وكأنك غريب، ه��ذا بصراحة، وكأنني 
لس��ت ابن اجلالية الفلسطينية في هذا البلد، 
ويطرحون األسئلة أينما تذهب؟ ماذا تريد؟ من 
تريد؟ على س��بيل املثال، جاء مسؤول الالجئني 
)موظ��ف ف��ي الس��فارة الفلس��طينية(، قبل 
أن يس��قط نظام صدام حسني بس��نة أو اقل، 
فقط دخل منزلني بحي السالم، قام بالتصوير، 
واحلديث، نحن حوالي 40 بيت، لم يدخل س��وى 
بيتني فقط، ليرى اخللل. )مشارك، اجتماع نوعي، حي 

السالم)الطوباجي( بغداد، العراق( 

ي��ا ناس ح��رام عليك��م، واهلل مف��روض الرئيس 
يع��رف الكبيرة والصغيرة، لك��ن ال يتم توصيل 
احلقيق��ة ل��ه. من املفروض أن يش��عر رئيس��نا 
مبعاناتن��ا ويعرفها، وعندما يأتي إلى مصر يقوم 
بزيارتنا ويرى حياتنا كيف. )مشارك، القاهرة، مصر( 

هناك معاناة على صعيد العمل على الصعيد 
االجتماع��ي عل��ى الصعي��د السياس��ي، على 
الصعي��د التمثيلي، هذا املمث��ل الذي يجب أن 
يش��عر مبعاناتي، ولكنه مع األس��ف ال يش��عر 

التواصل الفلسطيني مع القيادة 
الفلسطنية ميكن في الساحات 

األخرى غير الساحة العراقية، وهم 
على اتصال، اخلوف يوحد العامل 
املشترك، بني أعضاء اجلالية، حتى 

من يحمل جواز سفر أيضاً غير مرتاح 
نسبياً، فالهم اليومي يختلف من 
ساحة إلى أخرى. )مشارك، اجتماع عام، 

صنعاء، اليمن( 
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هناك خلل. بالنسبة لتصحيحه، 
على السفارة الفلسطينية أن تنزل 

إلى الشارع وتزور أماكن سكن اجلالية 
الفلسطينية لترى بأم عينها كيف 
يعيش أبناء الشعب الفلسطيني 

في العراق، ولتطلع على معاناتهم، 
ما هي عالقة الشعب الفلسطيني 
مع جيرانه من العراقيني؟ هناك خلل 
فظيع. )مشارك، اجتماع نوعي، حي السالم 

)الطوباجي( بغداد، العراق(

بنا وال يعرف عنها ش��يئاً، أو أن��ه يعرف ويحرف. 
اعتقد أن بامكانه تخفيف جزء من هذه املعاناة 
واعتبارها كبلس��م تداوي اجل��راح، وبإمكانه أن 
يقدم، ولكنه ال يقدم ش��يئاً. ويأخذ املساعدات 
لنفسه، وهذا هو احلاصل مع كل أسف، سابقاً 

وراهنا. )مشارك، اجتماع نوعي، احلرية، بغداد، العراق( 

كي��ف ميك��ن معاجلتها؟ أقت��رح ب��أن يتم طرح 
اقتراحاتن��ا بخصوص إمكاني��ة التواصل بيننا 
وب��ني القي��ادة الدولي��ة، ويقاطعه آخ��ر ويقول: 
"املوبايل والنش��رات الدورية أي��ن املنظمة وأين 
املمثل الوطني ما هي اآللية التي تفكرون فيها، 

هل عندها وسيلة اتصال مثل اإلنترنت 
مث��ل اجلالي��ات الكندي��ة واألمريكي��ة 
واإليطالي��ة التي تتصل مبواطنيها من 
خالل العنوان البريدي واإلمييل. )مشارك، 

اجتماع عام، الدمام، السعودية( 

أنا نفس��ي أنزل على غزة وأش��وف هدا 
عب��اس الل��ي عاملين��ا اياه رئي��س "ابو 
نيله" اقول له تع��ال يا أخي تفرج على 
الن��اس هنا الل��ي مش الق��ني اللقمة، 
بيجيل��وا املالي��ني، واح��د مص��ري وأن��ا 

خارجه من الس��فارة بيقول لي واهلل يا حجة ملا 
تيج��ي العربيات وتصف هنا ما تقوليش عنهم 
فلس��طينيني من أغنى الناس! وبقولك املكتب 
تبع��ه لو تش��وفه! أنت ال تعطي من كيس��ك 

خالص وال مليم! )مشارك، اجتماع، حلون، مصر( 
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ال يوج��د مؤسس��ات ل��� م. ت. ف. ف��ي العراق. 
)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد العراق( 

عالقاتنا مع م. ت. ف. كان لنا عالقات باملناسبات، 
ون��ادرة، وعندما حتدث قضية معين��ة، كانت م. 
ت. ف. تتدخ��ل فيها، اآلن م. ت. ف. بعد تس��لم 
الس��لطة، أق��ول أن��ه ال يوج��د منظم��ة وهي 
غائبة عن��ا، ورمبا ال تع��رف أماكنن��ا حالياً. فلم 
نرى املنظمة حتدثت مع أحد بش��أن مش��اكلنا 
احلالية. أنا من الناس الذين تقدموا بالعديد من 

الشكاوى للسفارة الفلسطينية جراء معاناتنا 
م��ع النظام احلالي، وإلى اآلن ل��م يرد عّلي أحد، 
ول��م أعط��ى جواب��اً. )مش��ارك، اجتماع نوع��ي، حي 

السالم)الطوباجي( بغداد، العراق( 

أق��ول أي��ن اجلي��ش الش��عبي؟ جي��ش التحرير 
الفلس��طيني. أين هو؟ )مش��اركة، اجتماع نس��وي، 

عمان، األردن( 

احلكومة الفلس��طينية حتى هذا اليوم - بعد 
وف��اة الرئي��س الراحل ياس��ر عرفات م��ا حددوا 
ش��و بدهم يعملوا بالضبط بالنسبة لالجئني 

الفلسطينيني وبالنسبة حلق العودة، بالنسبة 
ل��ي أن��ا، أن��ا بحك��ي كش��خص، أي حكوم��ة 
فلس��طينية متثلني أنا كفلس��طيني وكالجئ 
ول��دت الج��ئ وتربيت الج��ئ، ولكن ل��ن أرضى 
ب��أن يرب��ى ابن��ي تربية الج��ئ، للي��وم احلكومة 
الفلسطينية ومحمود عباس لم يقل بالضبط 
ش��و بدهم يعملوا بالنس��بة لي أنا وراء ياس��ر 
عرفات ميك��ن ابتعرفن��ي ش��خصيا، وبحكيها 
أنا تربيت في بيت ياس��ر عرفات س��بع سنوات، 
محم��ود عباس لليوم ما حكاها ماذا بالنس��بة 
لن��ا نح��ن كالجئ��ني؟ )مش��ارك، اجتماع ع��ام، لندن 

اململكة املتحدة(

م��ا ه��و مصيرن��ا كفلس��طينيني في 
الع��راق؟ ماذا فعلت الس��لطة لنا؟ ملاذا 
ال تس��أل عنا وتبحث في مشاكلنا، في 
هذا البلد كل شيء وارد نتوقع كل شيء، 
السلطة حاليا ملهية بغزة، ماذا ستفعل 
لنا السلطة؟ عندما جاء محمود عباس 
األمور انفتحت أكثر. )مشارك، اجتماع نوعي، 

الزعفرانية، بغداد، العراق( 

مؤسس��ات،  بنبن��ي  نح��ن  يقول��وا 
مؤسس��ات م. ت. ف. وكذلك اللجنة الشعبية 
ع��م يحكوا ويقولوا في جلنة ش��عبية. هل عم 
يت��م متابع��ة أوض��اع اخمليم بش��كل حقيقي؟ 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم نهر البارد، لبنان( 

بالنس��بة لقضية التمثي��ل إذا كان هناك قناة 
اتص��ال مع املمث��ل الوطن��ي م. ت. ف. ، فم. ت. 
ف. ما زالت ومن��ذ ثالثني عام، أو أكثر، هي ممثلنا 
لة من الفصائل  الش��رعي والوحيد، وهي مشكَّ
الفلس��طينية، التي حتظ��ى بتمثي��ل داخلها. 
حاليا الوضع بعد م. ت. ف.، وبعد انتهاء الكفاح 
املسلح، على فلسطيني الشتات، وهم حسب 

أعتق��د أن��ه مت تغيبنا عن قصد. أنا ال أري��د أن أتغيب أريد أن أفرض 
وج��ودي. ال توج��د جه��ة توصل مطال��ب الالجئني، مل��اذا؟ ما الذي 
تقترحون��ه كقن��وات اتصال مدنية، ميكن م��ن خاللها إيصال هذا 
الصوت؟ نحن نتحدث عنه ببساطة، نحن غير قادرين على معرفة 
كيفية االتصال والتواصل مع املنظمة. )مش�اركة، اجتماع نس�وي، 

عمان، األردن( 
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االحص��اءات م��ا بني خمس��ة أو س��تة ماليني 
الج��ىء، يج��ب أن يكون لديهم ص��وت، وصوت 
قوي، طي��ب نحن اآلن مجتمعني في الش��تات 
ونق��ول أن قضي��ة الع��ودة قضي��ة مقدس��ة، 
كيف س��نوصل صوتنا هذا إلى ممثلنا الوطني، 
وأي��ن هو املمثل الوطني الذي سيس��معني؟ أو 
يأخذ بصوت��ي ومطالبي وباحتياجات��ي؟ أو إلى 
املؤسس��ات الدولية املعنية بقضية الالجئني؟ 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

من ناحية سياسية أنا واحد فلسطيني 
عاي��ش خارج فلس��طني ما ف��ي عنده 
إطار غي��ر  م. ت. ف. وبالتالي أنا ما بدي؛ 
يعني ال النظام األردني ميثلني وال احلزب 
الفالني وال املنظمة الفالنية، م. ت. ف. 
متثل كل الش��عب الفلس��طيني خارج 
فلس��طني، لكن م. ت. ف. عندما جاءت 
اتفاقية أوسلو عملت قفزة كبيرة عالية 
- قفزة كبيرة على تفكيرنا نحن ما عاد 
الفلسطيني خارج فلسطني  الشعب 
أو داخل فلس��طني يقدر يتماش��ى مع 
الط��رح اللي طرح��وه. فبالتال��ي إحنا 
ه��ون كنقاب��ات كنا كثير نش��طاء، ما 
ع��ادوا بحاج��ة إل��ى ن��اس ينتقدوه��م 
ويقول��و له��م توقف��وا إنت��و بتعمل��وا 
ش��غالت الشعب الفلس��طيني مش 

راضي عنها، فهم على ط��ول أختاروا بأن تكون 
هناك جالية فلس��طينية تنوب عن املؤسسات 
التي تناقش وتعترض، ولألس��ف حتى اجلاليات 
الفلس��طينية أتت كإطار اجتماعي مش أكثر 
وحت��ى اجلالي��ة الفلس��طينية ما بده��م إياها 
تكون موجودة - يعني السلطة الفلسطينية 
- ألن��ه ممكن في حلظة م��ن اللحظات تعترض. 

)مشارك، اجتماع نخبوي، فرنكفورت، أملانيا( 

من��ذ البداي��ة أن مش��كلة الش��عب العراقي، 
الش��عب العراقي نفس��ه كفيل بحلها، نحن يا 
دوب نخلع ش��وكنا. نحن مشكلتنا أوسع وأكبر، 
بحيث اصبح لن��ا 100 عام وبعدنا نضع أقدامنا 
على أول الطريق. ولألس��ف ه��ذه اجلالية، غائبة 
متاماً عن أذهان املسؤولني في م. ت. ف. ، حتى في 
تصريحاتهم على س��بيل املثال، عندما يطالبوا 
بع��ودة الالجئني الفلس��طينيني إلى ممتلكاتهم 
ودياره��م، يقولون الالجئني الفلس��طينيني في 

لبنان وس��ورية واألردن، ويصمتوا، وال أحد منهم 
يتطرق إلى الالجئني الفلسطينيني في العراق! وال 
في مصر أيضاً، اجلالية الفلسطينية في مصر ال 
أحد يتطرق لها ملاذا؟. حتدثنا كثيرا في هذا اجلانب 
مع العديد من املس��ؤولني الفلس��طينيني قلنا 
لهم عن��د ذكر الالجئني الفلس��طينيني، اذكروا 
اجلالية الفلس��طينية في الع��راق، حتى يقولوا 
الالجئ��ني في العراق أن هناك يكون أناس يفكروا 

فينا، وهذه فجوة، فأنت عندما تذكر فلسطيني 
األردن ولبنان وغزة والضفة وسورية، وبالتالي هو 
منس��ي ماذا س��يكون شعوره؟ س��يقول إذا هو 
بتصريحه ل��م يذكرني، فهل س��يدافع عني إذا 
م��ا حدثت مصيبة ما لي؟ يقول لك أنا قلت في 
كل أماكن الش��تات، أنا في العراق أريد قليالً من 
اخلصوصية، هذه اخلصوصي��ة تطمئنه أنه غير 
منسي. )مشارك، اجتماع نوعي، حي السالم، )الطابوجي( 

بغداد، العراق( 

الفلس��طينية  والوكاالت  املؤسس��ات 
املوجودة س��واء كانت السفارة أو غيرها 
تتضم��ن الروت��ني املم��ل. فح��ني أدخل 
إليها أش��عر بفرق في املعاملة، أنا داخل 
املؤسسات الفلس��طينية بشعر بفرق 
ف��ي املعاملة ألنه مس��ألة مهمة عند 
الفلسطيني وهي اإلحساس بالكرامة 
بصي��ر أنت ل��ك وضعي��ة داخلها وحتس 
بفرق ملا بتتعامل مع فلس��طيني، لكن 
ه��ذه املؤسس��ات م��ا بتق��درش تفعل 
نفس��ها النها محجوزة مقفولة أمنيا 
أمام طبقات الش��عب كلها في األرض 
ما عدا الطبقة اللي معها فلوس وهي 
الطبق��ة اخملت��ارة ولكن م��ن ضمن هذه 
الطبق��ة الفلس��طينيني راح يكون في 
عملية تفاوت وبالتالي النظام يعمل لها 
قمع والزم تدخل حتت نفس الدائرة التي توظفها 
احلكومة بصفة عامة، وهذا سبب من األسباب. 
الس��بب الثاني وهو أعتقد دور الوكاالت ده ألنها 
مش ق��ادره تش��تغل الن الش��عب كل��ه متأزم، 
تش��تغل على مني وإالَّ مني؟ ولهذا السبب فهي 
غير ق��ادرة تعمل أي حاج��ة. الصحافة منتهكة 
اإلع��الم منته��ك نقاب��ة احملام��ني يقتحموه��ا، 
وبالتالي أنت بتتكلم عن س��لطة فلس��طينية 

م. ت. ف. تعان��ي م��ن ش��لل جم��ود واهت��راء لكن من��ذ انطالقة 
املنظمة وهي املمثل الش��رعي والوحيد للش��عب الفلس��طيني 
ونحن نتمس��ك بها. دورها منذ ع��ام 1983 غائب واجمللس الوطني 
كان يجتمع الهداف سياس��ية لكن كافة دوائر املنظمة مفقودة.
حالياً اجتماع القاهرة صدر عنه قرارات ليختار الشعب بنفسه من 
ميثله لهذا اجمللس. السلطة الفلسطينية متارس دورها في الضفة 
وغزة وان كان منقوصاً، لكن بالنس��بة للشعب الفلسطيني في 
اخل��ارج فهي غائبة عن��ه كلياً. نحن جميعاً نتمس��ك بحق العودة 
كب��اراً وصغاراً على أس��اس القرار الدول��ي  194. الواليات املتحدة 
األمريكية تتحمل مس��ؤولية ع��دم تطبيق هذا القرار. )مش�ارك، 

ورشة عمل متهيدية، مخيم سبينه سورية( 

غياب املؤسسات هو سبب املشكلة، 
ال يوجد مؤسسة فلسطينية تشتغل 
عّلي كإنسان، كمواطنة فلسطينية، 
أنا موجودة "والبذرة"، موجودة بداخلي، 
إما أن اسقيها وتكبر وإما أن أنساها 
وتذبل. قبل معاهدات السالم كانت 
لألحزاب الفلسطينية فاعلية أكبر، 
وكان لنا صوت، كنا نعمل صح! وكنا 

نسمع صوتنا للعالم كله. حالياً فقط 
يسمع صوت الرئيس الفلسطيني، 

ورئيس الوزراء. كمواطن أنا لم يعد لي 
صوت، هو صوته يكفي. وقبل قضية 
السالم أنا صوتي كان مسموعاً، إذا 
كان السالم يريد أن يكتم صوتي ال 
أريده! )مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(
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بالنسبة ملن ميثلني على املستوى 
الوطني، بالنسبة لي ال يوجد أي 
ممثل ميثلني. بالنسبة للسفارة 

الفلسطينية، أنا ألول مرة أعرف أنه 
يوجد سفارة فلسطينية، وأن هناك 

من يعمل في هذه السفارة، ويلتقون 
بالناس. أنا وال مرة التقيت أحد من 
أعضاء السفارة الفلسطينية، ولم 
يتم عمل أي مشروع، أو حتى دورات 

اجتماعية أو تعريفية، حتى تدل 
الفلسطينيني كيف يتجمعوا أو 
كيف يشتغلوا في هذا البلد، هذا 
الكالم كثير مهم، وهذا كثير مهم 
لنا كفلسطينيني. )مشارك، اجتماع عام، 

ستافنجر، النرويج( 

مهما كان��ت قوتها أيضاً مش زي ق��وة دولة لها 
وضعها في اخلارج بنتكلم عن س��لطة ضعيفة 
حتكمها املؤسسة األمنية في األول وفي اآلخر، ما 
في عامل ضاغط على املسألة وهذا سبب كمان، 
هناك جزئية هناك حالة فقد. سلطات مقطوعة 
بني الفلسطينيني بعضهم وأنا برأيي ما في حد 
اشتغل على اجلزئية ده، انه أنت تربط السلطات 
الفلسطينية بعضها ببعض علشان يحسوا انه 
لهم هوية مستقلة. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

لم يسبق أن قام املمثلون بتقدمي أنفسهم لنا. 
أما الش��خصني اللذي��ن عينتهما احلكومة في 
اجمللس الوطني الفلس��طيني أو جلنة الالجئني 
في اجملل��س الوطني الفلس��طيني، )عضو في 
جلنة الالجئني في اجمللس الوطني الفلسطيني(، 
فهما وم��ع علمهم��ا بوجودنا، فلم يس��بق أن 
اتصل��وا بنا، وحتى لو اتصل��ت بهم فال يعاودون 
االتص��ال بك. لذا نح��ن نعرف أن��ه حتى بوجود 
ش��خص ما ف��ي منص��ب وزاري فه��و ال يقوم 
بعمل ش��يء. وفي أية عملية دميقراطية، ميلك 
الن��اس حق التواصل م��ع من ميّثلهم. )مش��ارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا(  

مكتب م. ت. ف. ال يريدك، السلطة الفلسطينية 
ال تريدك نحن حقنا مهض��وم من تاريخ النكبة 
والى اآلن. مكثنا 40 سنة في لبنان، لم يأخذ أحداً 

بصوتنا باملرة! )مشارك، اجتماع عام، كوج، الدمنارك( 

ج��اء األخ وحتدثنا معه، وقلنا له بلغ حتياتي للرمز 
القائ��د أبو عمار. أبو عم��ار يعرفنا ونعرفه، … وهو 
لي��س غريب عّن��ا، ولكن ال يوج��د ذاك االهتمام 
لشعبنا في العراق، األخ املدرس مثالً ممنوع يتعني 
إال أن تك��ون بعثياً، صدرت الكثير من املمنوعات 
بحقنا بحيث ال تس��تطيع شراء "دراجة هوائية" 
البن��ك، "فضل من اهلل ال حصلن��ا ال دنيا وال دين 

ف��ي ه��ذا البل��د". أقول لن��ا أمل في الس��لطة 
فقط، واألخ أبو مازن مسؤول جديد واألخوان في 
الس��لطة مسؤولني جدد وبإذن اهلل، هو مسؤول 
جدي��د بالرئاس��ة نحن نعت��ب علي��ه فنرجو أن 
يلتفت التفاتة كرمية على شعبنا في العراق. وإذا 
ما حتس��نت األمور نرجو أن يأتي لزيارتنا. )مشارك، 

اجتماع نوعي، الزعفرانية، بغداد، العراق( 

في ش��غلة ثاني��ة إنو نحن��ا ما في م��ني ميثلنا 
إحنا هون بالش��تات باخمليم��ات أو بأي دولة ثانية 
م��ني عم بيمثلن��ا إحنا صحيح ممثلن��ا م. ت. ف. 
اللي هي ممثلنا الوحيد والش��رعي ولكن ما في 
تواص��ل ال مع م. ت. ف. وال مع ش��عبنا اللي هو 
باألراض��ي احملتل��ة، وي��ن التواصل بينن��ا ما في 
تواص��ل بالنس��بة لطالبنا مثال في مؤسس��ة 
س��بلني للتعليم ف��ي لبنان. هي��دا مش كافي. 
ما بتقبل طالبنا بدون واس��طة ميكن كم شاب 
يت��م قبوله��م. ليش م��ا بيعملو مؤسس��ات؟ 
كلية متل "س��بلني" ما بتقبل إال الشاب يكون 
أنها الرابع، طيب الش��اب اللي خلص الثالث أو 
التاني طيب هيدول عم بيدوروا بالشوارع يعني 
هذه حالة اجتماعية صعبة كثير. من سيحض 
ه��ؤالء األوالد اللي تركوا امل��دارس وما أكثرهم. 
بنعان��ي منها كل يوم خاصة أنا ابني تخرج من 
"س��بلني" هاي قاعد بالبيت ما في عندو فرصة 
عمل. ش��غلة ثانية إحنا هال بنطالب بس��فارة. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان( 

هذه ليست حياة، ليأتوا ويتعايشوا مع معاناتنا، 
أبس��ط ش��يء قدم لي املس��اعدة والدعم. قل 
لي ه��ذا كتاب وهذه أس��ماء العوائل املتضررة. 

)مشارك، اجتماع نوعي، احلرية، بغداد، العراق( 

بالنسبة ألوضاعنا كجالية، بعد اتفاقية أوسلو 
��رت كل النقاب��ات واالحتادات واللج��ان التي  ُدمِّ

كان��ت موجود ف��ي اجلالية، تس��تطيع أن تقول 
أنه��م خول��وا أنفس��هم عن��ا. م. ت. ف. تخلت 
عن احتاد الطالب، احتاد العم��ال، احتاد املرأة، احتاد 
النقابات، كان هناك العديد من االحتادات. كلها 
كانت تعمل حتت رأية م. ت. ف. ودعمها، إعالميا 
وحتى قيادياً، أصبح��وا أعضاء في م. ت. ف. من 
الناس العاملني في اخلارج.بعد اتفاقيات السالم 
مت تخري��ب كل هذه االحت��ادات، وتخلت م. ت. ف. 
عن كل ه��ذه االحتادات والنقاب��ات، وثقة الناس 
فقدت في املنظمة ليس كممثل وامنا كعملية 
صلة واتصال، لم تعد موجودة. )مش��ارك، اجتماع 

نخبوي، فرنفكورت، أملانيا( 

إحن��ا ما في عنا جتمع��ات أو جاليات هذه األمور 
أول م��ره بتمر علينا إحنا م��ا في عنا إتصال مع 
الس��لطة الفلسطينية. )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

عمان، األردن( 

"حق العودة" كلن��ا نريده ولكن إذا ال يوجد "حق 
ع��ودة" نحن نري��د بدائل للواقع الذي نعيش��ه. 
ألن الس��يد أبو مازن طال��ب فقط بال� 67، نحن 
بعيدين عن أخبار الس��لطة، نحن نسمع فقط 
أخب��ار التلفزي��ون، أين مناطق ال���48؟ الجئ ال� 
48 أي��ن ه��ي حقوقه؟ نحن وضعن��ا مثل مرض 
الس��رطان، أخذن��ا كل األدوية ول��م تنفع! بعد 
س��قوط النظام، جربنا كل وس��ائل العالج لم 
تنفع، صورنا كل املالجئ وأرس��لناها للسلطة، 
خاطبن��ا محمد دحالن، خاطبن��ا فاروق قدومي، 
خاطبنا ياسر عرفات، ولم يردوا علينا بأي جواب، 
بالنس��بة ألوضاعنا هنا، خاطبنا بوش مسؤول 
احلري��ات بالعالم، وال يوجد حل ملش��اكلنا. نحن 
مش��كلتنا أنه لي��س لدينا كبير يس��تطيع أن 
يحل مشكلتنا. )مش��ارك، اجتماع نوعي، الزعفرانية، 

بغداد، العراق( 
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داخل جتم��ع الالجئني ما ف��ي مرجعية عنا. كل 
ش��ي مغي��ب إذا بدنا نقول ما هي الوس��ائل أو 
الهي��اكل املدني��ة الل��ي تس��تخدمونها حالياً 

كتجمع.
ال يوجد آليات، كل تنظيم عم بيعمل جهده   
ليخ��دم الش��عب بطريقته اخلاصة وبأس��لوبه 
اخلاص، اما شي موحد ما في. اللجنة الشعبية 
مغيبة لتلك التنظيمات املوجودة على الساحة 
وتَعتبر حالها أنها عم تخدم شعبها. كل واحد 
بجهدو ومقدر ش��و قاعد عم يخدم هالشعب 
طرف��و، طبع��اً بهالناحي��ة ع��م بيصي��ر كثير 
استثناءات لكثير من الناس. كل ناس بيخدموا 
الناس اللذين يهمونهم وفي ناس متضايقة ما 
حد بيق��رب نحوها وال حد بيخدمها. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان( 

االحتاد الع��ام للطلبة هو اس��م فقط 
ال يوج��د انتخابات واألم��وال التي تأتي 
للط��الب ال يوج��د منه��ا ش��يء وفي 

الوكالة املنحة الدراسية بالواسطة.
ال يوجد مطعم أو استراحة، في املعمل   
ميرض العامل ويؤخذ إلى املشفى بدون 
العم��ال وجميع  اس��تراحات للمرضى 

املعام��ل يتصرف��ون هكذا ال يوج��د أي خدمات 
ألوالدنا. )مشارك، ورش��ة عمل متهيدية، مخيم سبينه، 

سورية( 

العالقة مع النظ��ام اجلديد، االحتالل معروف ما 
هو، فأول ما وصل، طالََب س��ورية إغالق مكاتب 
باعتباره��ا  الفلس��طينية،  املقاوم��ة  فصائ��ل 
منظمات إرهابية، بالطبع كافة مكاتب فصائل 
الفلسطينية أغلقت في العراق. وحتى السفارة 
الفلس��طينية، محروم��ة م��ن صفة س��فارة، 
محرومة من احلصانة الدبلوماسية، أحتدث، ليس 

دفاعاً عن السفارة، أنا أراهم نادراً، طاملا السفارة ال 
حتمل احلصانة الدبلوماسية، هم رفعوا احلصانة 
الدبلوماسية عن كل السفارات، ولكن خصوصاً 
بعد اعتق��ال القائ��م باألعمال الفلس��طيني، 
وامللحق التجاري الفلس��طيني، حت��ى يبرروا أنه 
ال يوج��د حصانة، س��فارة بدون حصان��ة، جالية 
أصبحت في مهب الريح، مرجعيتها عندما تتصل 
في الفصائل، الفصائل ليس لديها جواب ألنه ال 
يوجد إمكانيات عندها، هناك إمكانية للفصائل 
وباجتماع��ات  العراقي��ة،  باألح��زاب  تلتق��ي  أن 
محدودة، وهذه القوى واألح��زاب العراقية، تقول 
ومتدح فيك وتس��تقبلك وترحب فيك، لكنها في 
فع��ل القرار ليس لها تأثير! )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

حي السالم )الطابوجي( بغداد العراق( 

أق��ول لك م. ت. ف. معطلة، ومجمدة. )مش��ارك، 
اجتماع عام، كوج، الدمنارك( 

مل��اذا ال نقوم بعمل كرافان��ة لكل عائلة ونخرج 
لنعيش بالصحراء، هذا أفضل من معاناتنا في 
هذه املالج��ىء، الذي ميثلنا، ال يفعل ش��يئاً، وال 
يعمل على حل مش��اكلنا ملاذا؟ )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ احلرية، بغداد العراق( 

ثانياً، السفارة نفسها ما الذي فعلته لنا؟ لنرجع 
قليال إلى الوراء، مشكلة امللجأ هذا، اكثر من مرة 
أتتنا قوائم تقول أننا ال نس��تطيع عمل شيء! 

أنا واحد من الناس لو ُكشفت لُعدمت، ظهرت 
بالتلفزيون، وقلت لهم أن تقاريركم فيها أخطاء 
كثي��رة عن أوض��اع الالجئني، وميك��ن لديه علم 
فيها. تتح��دث عن املعاناة، املعان��اة كثيرة فمن 
أي��ن نبدأ؟ طيب ملاذا نعي��ش هنا، هل هذه غرفة 
تتس��ع خلمس أنفار؟ املياه تتس��اقط عليك من 
هذا اجلهة، نصلحها تنزل عليك من جهة أخرى، 
لم أشتكي للسفارة التي متثلني، طيب ما هي 
السفارة، سيف على رقبتي! معاناتنا كبيرة، ماذا 
تري��د أن نقول لك عنها، أوضاعن��ا كلها معاناة 
م��اذا تريد أن نتح��دث؟ ولو حتدثنا م��ن اآلن إلى 
الصباح لن ينتهي احلديث عنها. لن تداوي اجلرح، 
فكل الفلسطينيني يعانون في هذا البلد. هذا 
الس��ياج املوجود في اخلارج مت بناءه على حسابنا 
اخلاص حلماي��ة العوائل، جمعنا من كل 
عائل��ة 250، و500 دين��ار وقمن��ا ببنائه. 
أكث��ر من م��رة طرحن��ا معاناتن��ا على 
الس��فارة وال توجد فائدة، من ميثلنا في 
هذا البلد؟ سؤال واحد فقط من ميثلنا 
في العراق؟ السفارة. بصراحة السفارة 
ال متثلن��ا بل متثل نفس��ها. كم موظف 
في السفارة؟ أال يس��تطيعوا بناء هذا 
الس��ياج؟ م��ا هو اخلطأ ف��ي ذلك؟. هل 
خطأ أن نتكاتف في وضعنا الراهن؟ ماذا تريد أن 
نفعل، نحارب من ومن. إذا أنت ذهبت لتش��كوه 
فهو الذي يحاربك. أمتنى أن يأتي مس��ؤول ليحل 
لنا مشاكلنا، أتانا عزام األحمد، ما الذي فعله؟ 
وال ش��يء، وحتى لو أتى مسؤول آخر فلن يفعل 
لنا ش��يء، هذا م��ا أقوله ب��كل صراح��ة. عزام 
األحمد شاهد معيشتنا وسكننا املزري ما الذي 
فعله لنا؟ ال ش��يء. )مش��ارك، اجتم��اع نوعي، ملجأ 

احلرية، بغداد العراق( 

الشارع الفلسطيني كله "مخربط" 
ال أحد يرد علينا وهو حبر على ورق 

ومحمود عباس ال يرد علينا. )مشارك، 
ورشة عمل متيهدية، مخيم جرمانا، سورية( 

لم أكن أعرف، حتى اليوم، أن لدينا ممثل وطني. من هو؟ وماذا يفعل 
بالضبط؟ وماذا يستلزم موقعه ودوره؟ ينبغي على املمثل الوطني 
أن يحأول القيام بنشاطات مع األطفال والشباب، مثل بناء املواقع 
اإللكترونية ومحأول��ة الوصول لإلعالم اإللكترون��ي للوصول إلى 

الشباب الفلسطيني. )مشارك، اجتماع طالبي، سيدني، أستراليا( 
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أنا مع كل احلديث الذي طرح، 
ولهذا يجب وضع آليات جديدة 

لتفعيل االحتادات والنقابات التي 
كانت موجودة في كندا قبل م. ت. 
ف.، وبخاصة االحتاد العام لطلبة 

فلسطني، واحتاد العمال، لتحويلها 
لقنوات اتصال وتواصل مع م. ت. 
ف. على اعتبار أنها ممثلنا الشرعي 
والوحيد. )مشارك، اجتماع عام، مونتريال، 

كندا( 

الس��احة  عل��ى  نظ��ر  وجه��ات  ع��دة  هن��اك 
الفلس��طينية، حق الع��ودة بالنس��بة لنا حق 
ف��ردي وجماعي غير قابل للتص��رف واإلنابة وال 
يحق التصرف به، والدولة الفلسطينية ليست 
بديل��ة عن ح��ق العودة، نح��ن ال نقبل بديل عن 
تنفيذ الق��رار ) 194(، بصراحة تعودنا من ينوب 
عن��ا دائماً بحيث أن القيادة تفّصل ونحن نلبس 
والقيادة السياسية ال تأخذ رأينا، نحن ال نقبل أن 
يؤخذ رأي غيرنا، م. ت. ف. ممثلنا الشرعي والوحيد 
لكن مت تهميش دورها ولم يكن هناك تش��كيل 
لالحت��ادات، عل��ى صعي��د اخمليمات املؤسس��ات 

كاف��ة غائبة عن اخمليم. )مش��ارك، ورش��ة 
عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

احلقيق��ة عندما أقول م. ت. ف. أش��عر 
بأنها بعيدة عني، رغم أنني أشعر أنني 
عرب��ي، وفلس��طيني الج��ئ ق��ادم من 
اخملي��م، أنا ال أعرف ش��يء عن املواضيع 
السياس��ية، ولكنني أرغب في العودة 
إلى وطن��ي وبلدي. )مش��ارك، اجتماع عام، 

برلني، أملانيا(

نق��ول منظم��ة التحري��ر! أي م. ت. ف. 
التي هي املمثل الشرعي الوحيد؟ هنا 

القائمة موجودة ثلثينها ماتوا أو تقاعدوا. إذا م. 
ت. ف. هي املمثل الشرعي حينما تشكل يجمع 
الش��عب الفلس��طيني بكل أطيافه. )مشارك، 

اجتماع عام، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة( 

ا( اي(نة جلت جا(ةل انشيح منظمة 
التحرير الفلسطينية وج ي( ه( 

حول م. ت. ف. فهي غائبة عن الالجئ ومطالبه 
وحقوق��ه ال يوجد احت��ادات فاعل��ة، وضع اخمليم 
س��يء. ال يوجد مراكز ش��بابية جتمع الش��باب 
لتثقيفه��م هناك مركز للتنمي��ة االجتماعية 
وه��و غير كافي،.األون��روا وجودها مهم له داللة 
ذات مع��ني سياس��ي وه��ي معني��ه بالالجئني 
واحتياجاتهم. م. ت. ف. نطالب بإعادة تشكيلها 
واملب��ادرات من جنيف إلى البحر امليت ش��كلت 
ردة فعل س��يءة في أوس��اط الالجئني، حيث أن 

حق العودة ال يس��قط بالتق��ادم. يجب تفعيل 
جلان حق العودة ومن الض��روري أن حتمل خطاباً 
سياسياً. بالنسبة لألونروا هناك خط سياسي 
خلوض نشاطاتها، مركز التنمية االجتماعية ال 
يحقق متطلبات اجملتمع احمللي حيث أن الباحثة 
ال تنزل إلى الش��ارع وال يوج��د تأهيل مهني، ال 
يتم إعطاء قروض لتحس��ني الدخل، حتول مركز 
التنمية ملركز استثماري وهذا شيء خطير، ومن 
الضروري أن يكون هناك تأهيل مهني. )مش��ارك، 

ورشة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية( 

أق��ام الكثي��ر م��ن أعض��اء اجملل��س الوطن��ي 
الفلسطيني في كندا. وسؤالي لهم هو كيف 
مارسوا وظيفتهم كأعضاء في اجمللس الوطني 
الفلس��طيني. وهن��اك أيض��اً تل��ك املنظمات 
األخرى مثل االحتاد العام للنسوة الفلسطينيات، 
وأقس��ام أخرى م��ن م. ت. ف. التي قد ال تتواجد 
بصفة رس��مية في كندا. فمث��الً من املُفترض 
أن يعمل االحتاد العام للنس��وة  الفلسطينيات 
من أجل الفلسطينيني في ميسيساجا، إال أننا 
لم نش��اهد أية نشاطات، لذا ال نعلم على ماذا 
نحاسبه بسبب انعدام نشاطه. )مشارك، اجتماع 

عام، تورنتو، كندا( 

أما أن نش��كل جلنة بهذا البلد تش��تغل 
حلاله��ا وجلن��ة البل��د بتش��تغل حلالها 
حكي فارغ يعن��ي كان قبل عندما جتربة 
باإلم��ارات مل��ا كان��ت م. ت. ف. قوية، اآلن 
م. ت. ف. تهمش��ت، واملقص��ود تهميش 
م. ت. ف. ألن الس��لطة الوطنية  بتمثل 
الفلسطينيني اللي بقلب الضفة وغزة 
فق��ط، أم��ا م. ت. ف. بتمث��ل الش��عب 
الفلسطيني بكل جتمعاتُه، برنامج لكل 
الشعب الفلسطيني الجئني ومقيمني 
حت��ت االحت��الل، بغض النظ��ر موافقني 
أو غي��ر موافقني على برنامجها كان ل��� م. ت. ف. 
مؤسسات ثابتة، مؤسسات شعبية، احتادات مرأة 
واحتادات طالب ومهندس��ني وعمال لكل الفئات. 
االحتادات لها مؤسساتها التي متثلها وجتعل كل 
الفلس��طينيني ب��كل أماكن تواج��دةم يتصلوا 
ببع��ض يكون لهم برنامج خاص مش��ترك لكل 
جتمع ولكن في برنامج عام لكل الفلسطينيني، 
املطل��وب اآلن أفض��ل أن��اس ميثل��ون الش��عب 
الفلس��طيني وهو منظمة التحرير. )مش��ارك، 

اجتماع عام، الش��ارقة، اإلمارات العربية املتحدة( 

نحن الذين يتوجب علينا االهتمام بفلس��طني، وال يجب أن نطلب 
ذلك من أي ش��خص. فنحن جالي��ة وبالتالي نحن نق��رر أننا نريد م. 
ت. ف. ، ل��ذا علين��ا، كجالية، أن نؤس��س م. ت. ف. ، فإن أردت التغيير 
فعليك أن تك��ون عامالً فاعالً وقد قمنا بذلك م��راراً وتكراراً، ويجب 
أن نستخدم القوة التي منلكها، فنحن ال نفعل ذلك. وبدالً من ذلك 
جلس��نا وتركنا الكونغرس ليفعل ذلك. وعلينا أن نتوقف عن القول 
أنهم يجب أن يحدثوا التغيير، بل علينا أن نقول أننا نحتاج ألن نتغير. 

)مشارك، اجتماع عام، ديترويت ، ميتشغان، الواليات املتحدة األمريكية( 
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مسألة متثيل الشعب الفلسطيني في الشتات 
هي السلطة أو املمثل الشرعي أو في السلطة 
الفلس��طينية املوج��ودة أو ف��ي الق��رارات التي 
تتخذ حاليا، هذا هو الوجه الثاني للعملة، يعني 
ه��ذه عالقة كجالي��ة فلس��طينية موجوة هنا 
أو ف��ي فرنس��ا وفي كل دول العال��م والتي لهم 
حق في إعطاء ص��وت، ما في حدا بعترض على 
هذا الكالم، كي��ف هي العملية هنا الس��ؤال؟ 

يعني تقترح ب��أن نكتب في اإلقتراحات 
تفعيل دور املنظمة ثم نتركه ألفكار في 
املستقبل أنشوف كيف. )مشارك، اجتماع 

ناشطني، أثينا، اليونان( 

طبع��ا ليس ه��و لوحده قل��ق من هذا 
املوضوع كلنا في الشتات الفلسطيني 
حت��ى اليوم ممثالً ب� م. ت. ف. وليس ممثال 
بالس��لطة، هذه مس��ألة مهمة جدا، 
لذلك يش��رح أن هناك تغييب ملنظمة 
التحرير. في أي مش��روع قادم مثل هذا 
املش��روع أو غي��ره يج��ب أن يثبت إعادة 
إحياء مؤسسات م. ت. ف. وهي موجودة 
ألبناء الشتات الفلس��طيني. )مشارك، 

اجتماع ناشطني، أثينا، اليونان(

إحنا عنا عجز ف��ي منطقة البقاع بإنه 
في عن��ا حلد اليوم احتادات ما إلها مجال 
عمل. احتاد الكتاب ب��دون عمل، وكذلك 

لها  احت��اد الصيادل��ة، في عن��ا احت��ادات الزم نفعِّ
ونطال��ب بتفعيلها من اإلخ��وان القائمني على 
م. ت. ف. فرع لبنان. )مش��اركة، اجتماع نسوي، مخيم 

ويفل، لبنان( 

املوضوع الثان��ي: م. ت. ف. أنا بعتقد يجب أن ال 
نرك��ن أنو ه��ذا العمل بدون دع��م من منظمة 
التحري��ر. في تقدي��ري الش��خصي ليس هناك 

ش��يء اآلن لألس��ف الشديد اس��مه منظمة 
التحري��ر. قيادة ملنظمة حترير ل��م تعد موجودة. 
اللي تقاعد وهذه أصالً القيادة لو كانت موجودة 
لم تعد متثل الشعب الفلسطيني. آخر مجلس 
وطن��ي فلس��طيني كان من عش��رين س��نة. 
ونصف أعضاء مجلس الوطني الفلس��طيني 
إما ماتوا إما تقاعدوا وإما راحوا. عملياً ال يوجد 
منظمة حترير بواقعها احلالي. ثانياً: م. ت. ف. لم 

تع��د في هذه اللحظة متناس��بة مع تناس��ب 
الق��وى الفلس��طينية. حماس ليس��ت بها وال 
اجلهاد، وبالتالي م. ت. ف. وأنا مش حماس ولكن 
لم يَعْد ممن املمكن تتجاهل هذا الواقع وبالتالي 
أن��ا أق��ول اجلهد الش��عبي هو ال��ذي راح يحيي 
منظم��ة التحرير. )مش��ارك، اجتماع عام، الش��ارقة، 

اإلمارات العربية املتحدة( 

م. ت. ف. همشت ماليني الالجئني حول العالم، 
فأن��ا ال اعترف بأب��و مازن وأرف��ض اإلعالن الذي 
حت��دث ب��ه ع��ن مطالب��ة أي دولة تري��د إعطاء 
اجلنسية للفلسطينيني بديالً حلق العودة. أدعو 
إلى إعادة تش��كيل م. ت. ف. ومؤسساتها ألننا 
بحاج��ة إل��ى هذا املمث��ل الوطن��ي ليدافع عن 
قضايانا الوطنية واالجتماعية. )مش��ارك، ورش��ة 

عمل متهيدية، سبينه، سورية( 

من املهم جداً التواصل مع ممثلنا الوطني 
والشرعي والوحيد، م. ت. ف. ، ولكن هذا 
التواص��ل يجب أن يتم عبر مؤسس��ات 
وليس بش��كل فردي. وإذا لم يكن هناك 
تواصل بني املؤسسات )قياداتها( وأعضاء 
هذه املؤسس��ات فهذه مشكلة كبيرة، 
يجب أن نعمل على حلها. )مشارك، اجتماع 

نخبوي، برلني، أملانيا( 

السلطة الفلس��طينية حسب ما هو 
معروف واملتع��ارف عليه اآلن متثل فقط 
شرائح الشعب الفلس��طيني املوجود 
في الداخل بشكل رئيسي. م. ت. ف. هي 
التي متثل القاعدة األكبر من الش��عب 
الفلس��طيني في مناطق الدول اجملاورة. 
فأعتقد كنوع من الضغط ليس فقط 
عل��ى املف��اوض الفلس��طيني بل على 
الطرف اآلخ��ر يعني من الض��روري جداً 
تفعيل دور م. ت. ف. بش��كل أكبر بحيث أن تُكوِّن 
ن��وع من الضغ��ط ألنها هي تضم كل ش��رائح 
الشعب الفلسطيني وليس فقط الفلسطيني 

في الداخل. )مشارك، اجتماع عام، الدمام، السعودية( 

أود أن أشير إلى أننا نريد هياكل ميكن مساءلتها 
وأنن��ا بحاجة إلعادة بن��اء مثل ه��ذه الهياكل. 

)مشارك، اجتماع عام، تورونتو، كندا( 

املطلوب اآلن تفعيل منظم��ة التحرير. كيف نفّعلها؟ ليس نحن 
من نطال��ب الفلس��طينيني كجالي��ات فلس��طينية بتفعليها. 
نفع��ل االحت��ادات الل��ي كانت موج��ودة. إحن��ا كان عن��ا باإلمارات 
احت��اد مرأة، احت��اد طالب، احتاد عمال احتاد مهندس��ني، احت��اد كتَّاب، 
وصحفي��ني وكان إله��ا مقرات وكانت بتش��تغل. ملّا تهمش��ت م. 
ت. ف. انته��ت هذه االحتادات، ما انتهت بق��رار الدولة انتهت بقرار 
مّن��ا إحنا. انتهت بقرارنا إحنا ألنُه اآلن يلي عّم بفاوض الس��لطة 
الفلسطينية. السلطة الفلسطينية عّم بتفاوض على الضفة 
وغ��زة، عّم بتفاوض على حقوقي وهيك عّم بتعاملوا معها وهيك 
املقص��ود أنو م��ا يتفاوضوا كمنظم��ة حترير، يفاوضوا الس��لطة 
فلس��طينية. الفلسطينيني هم املوجودين في الضفة وغزة مش 
الفلس��طينيني اللي موجودين باخلارج والغالبية موجودين،أفضل 
قناة للتمثيل عمل جلنة هنا. )مش�ارك، اجتماع عام، الش�ارقة، اإلمارات 

العربية املتحدة( 

م. ت. ف. بنيناها بالدم، وهي املمثل 
الشرعي والوحيد لنا، أين هي اآلن، 
فكافة مؤسساتها معطلة، عدد 

سكان مخيم جرمانا 34 ألف نسمة، 
وال يوجد لديه عضو مجلس وطني 
لذلك ندعو إلعادة تشكيل م. ت. ف 
على أسس دميقراطية وانتخابات. 

حول قنوات االتصال ال يوجد أي قناة 
اتصال ال مع م. ت. ف. وال املؤسسات 

الدولية لذلك يجب على اجملتمع 
الدولي دعم هذه اخمليمات وبناء أطر 

أهلية تعبر عن مصالح الالجئني 
الفلسطيني. )مشارك، ورشة عمل متهيدية، 

مخيم جرمانا، سورية( 
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من خالل احلديث استخلصت إنو 
املشكلة مش بالناس، املشكلة 

مبؤسسات منظمة التحرير، في بعض 
االطراف ما عندها ثقة ب� م. ت. ف. 
أو مرجعيتها نتيجة الفساد داخل 
منظمة التحرير، عدم متثيل كافة 

القوى وكافة االطياف وبالتالي ادى 
لشرخ بني الناس وم. ت. ف. فاملطلوب 

بشكل أساسي إنو يصير فيه أول 
شي اصالح داخل م. ت. ف. وبعدين 

تفعيل املؤسسات بحيث تكون 
املشاركة من كافة الناس. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم شاتيال، لبنان(

في العقد املاضي، وألننا قمنا بأنفسنا بتنظيم 
وإنش��اء منظمات جدي��دة كانت ممت��ازة، ولكن 
أعتق��د أننا يجب أن نضغط أكثر على م. ت. ف. 
، فإم��ا أن تكون هذه املؤسس��ات جزء من م. ت. 
ف. أو أن تكون استشارية، بحيث تؤخذ قضيتنا 
بجدية في نف��س الوقت الذي تنظم فيه خارج 
ه��ذه املنظمات. ورمبا علين��ا الضغط أكثر على 
م. ت. ف. للتفكي��ر أوالً باملؤسس��ات القائم��ة 
وإصالحها. تعودنا خالل العقد املاضي على تولي 
األمور بأنفسنا، ولكننا أحياناً ننشئ منظمات 
جدي��دة بدالً م��ن بناء املنظم��ات القائمة. وقد 

أخبرني أحده��م ذات مرة عم��ن تركوا 
م. ت. ف. في الس��تينيات واملؤسسات 
هي أكبر غلطة. فمعظم النقاش��ات 
التي أجريناها أُجريت س��ابقاً في م. ت. 
ف. في الستينيات، فيما يتعلق باتخاذ 
القرارات واملساءلة. وبالطبع مت تشجيع 
هذه األصوات الش��جاعة على الرحيل. 
لذا من مس��ؤوليتنا التأكد من بناء م. 
ت. ف. ألنها منظمة ُمعترف بها. وعلى 
األق��ل لدينا نوع من الس��جل الدولي، 
وعلين��ا تزوي��ده أكث��ر، ودع��م امليث��اق 
الفلس��طيني، وهن��اك آلي��ات معينة 
حلمايت��ه، ألن��ه حتى ف��ي ه��ذه احلالة 

فهم يعانون من مش��كلة م��ع امليثاق وميلكون 
طرق مختلفة للتعامل معه، ولكنه يظل إجنازاً 
عظيماً للش��عب الفلسطيني. )مشارك، اجتماع 

عام، تورنتو، كندا( 

أعتقد أن العمل على إعادة برمجة املؤسس��ات 
الفلس��طينية هذا مطلب أساس��ي للجالية 
الفلسطينية. )مش��ارك، اجتماع نخبوي، فرنكفورت، 

أملانيا( 

تعالو خلينا نؤكد على أن م. ت. ف. مهما كانت 
ضعيفة تبقى قوية لقوة الشعب الفسطيني. 

)مشارك، اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان( 

أش��د احلاجات الصحية والتعليمية والش��غل 
وأفض��ل عمل. مؤسس��ات حق��وق مدنية هذا 
كل��ه مطلوب ويس��جل مالحظ��ة بالتفصيل؛ 
يعني أنا ملا بكون موظف بعيل ستة عائالت بس 
أنا قاعد ال ش��غلة وال عمل��ة كيف بدي اعيش 
م��ع احترامي لكم انتو كلك��م بتيجوا حاملني 
كتيب��ات وكاتب��ني مالحظات وجاي��ني وكأنكم 

مركب��ني األمور ُجمل بالتسلس��ل، كلكم أوالد 
مخيم��ات وعانيتم وعارفني األم��ور كلها، قبل 
ال� 82 كانت م. ت. ف. تس��اعد بتعليم ش��بابنا 
من خالل بعثة إلى روسيا أو كوبا وعزل الدكتور 
اللي ما معو سيرتفيكات دكتور اخصائي. هاي 
ايجابيات م. ت. ف. اللي رفعت املستوى العلمي 
من االبتدائي للسادس، بالطب وبالتعليم. إحنا 
في لبنان ش��و بدن��ا حقوقنا املدني��ة الوطنية. 
على األقل نقدر نش��تغل إذا انزلنا عند ش��ركة 
لبناني��ة ب��س ننج��ح باالمتح��ان م��ا بتقول��و 

فلسطيني بيقلك شكراً. طيب ما إحنا عارفني 
وي��ن اإلخوان ب��� م. ت. ف. بلبنان بدون اس��تثناء 
الل��ي كان من ه��ون، أو من ه��ون، كلهم بيجو 
بيلقو خطاب وبيبعونا وطنية من الصبح لغاية 
ما إنام. طيب ما كلنا أوالد مخيمات وقيادة في 
الس��احة ل� م. ت. ف. أوالد زينكو كلنا ناش��ئني 
توافق بعض خلينا نحط اس��س سليمة إلعادة 
بناء م. ت. ف. وتش��كيل مرجعية أساس��ية مع 
الدولة اللبنانية. )مش��ارك، اجتماع عام، برج البراجنة، 

لبنان( 

أرغ��ب بع��ودة م. ت. ف. ، وه��ذا ش��رط 
ضروري، ألننا ضائعون كجالية. كما إننا 
غير قادرين على تنظيم أنفسنا، ونحن 
بعي��دون عن ذل��ك ألننا ال منلك ش��يئاً 
نتطل��ع له، فنحن ال نحترم الس��لطة، 
وهذا س��بب عدم تنظيمنا. وحني يكون 
لدينا م. ت. ف. س��نصبح منظمني. ف� 
م. ت. ف. ه��ي املظل��ة ويج��ب أن تكون 
هي الس��لطة العليا، وليس الس��لطة 
الفلس��طينية. أما ف��ي الوقت احلالي، 
فهي مج��رد فرع. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

ديترويت، ميتشغان، الواليات املتحدة( 

أرفض العودة إلى أراضي ال� 67 وأمتسك بالقرار  
194 ح��ول م. ت. ف ال تفع��ل ش��يء حيث أنها 
هي��كل ال ف��ي اخل��ارج وال ف��ي الداخ��ل. يجب 
إعادة احلياة ملؤسس��اتها من خ��الل االنتخابات 
الدميقراطية. )مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، مخيم 

جرمانا، سورية( 

كثير عنا ش��باب م��ا أعطو أهمي��ة للهيكلية 
التنظيمية، إحنا مقرين إن م. ت. ف. هي املمثل 
الش��رعي وكم��ان كل الفلس��طينيني في كل 
بقاع العالم متمسكني بهذه القضية. يوجد ب� 

في احلقيقة اجلواب س��هل جدا، وهو أن يُتخ��ذ قرار داخل منظمة 
التحرير، وداخل الس��لطة الفلس��طينية بإعادة احلياة في جس��د 
اجملتمع املدني الفلسطيني، بإعادة احلياة للنقابات، احتادات طالب، 
عم��ال، امرأة، فالح��ني، صيادلة، أطب��اء، محامني، إل��ى آخره، وعبر 
هذه القنوات س��يصل رأي إبن الش��عب الفلسطيني املوجود في 
نكراغوا والبرازيل متاما، كما س��يصل رأي الش��عب الفلسطيني 
املوج��ود في لندن أو عني احللوة أو في مخيم الدهيش��ه. )مش�ارك، 

اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة( 
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م. ت. ف. مؤسسات مش بس اللجنة التنفيذية. 
إذا كان��ت اللجنة التنفيذية بدون مؤسس��ات، 
ف��إذاً ص��ارت قيادة ب��دون قواعد ف��إذاً هي جلنة. 
مؤسسات م. ت. ف. ُعطلت، ُعطلت بقصد من 
اجل اضعافنا ونحن قاعدين نعمل مؤسس��ات 
حق الع��ودة. اللجان الش��عبية فارط��ة ال متثل 
أح��داً. احت��ادات نقابي��ة، طالب وعم��ال، واطباء 
ومهندس��ني كمان وهم أعجز م��ن أن يقدموا 
أي خدمة لش��عبنا. وعندنا اللجنة السياسية 

العلي��ا وجلنة ش��ؤون العائدي��ن، كلها 
تعطلت بإرادة خارجية. ونحن لالس��ف 
كفلسطينيني ساعدنا في التهدمي. ال 
بد من إعادة بناءها على أس��س وبطرق 
حضارية وطنية التي تضمن لنا عملية 
التواصل مع هذه املؤسس��ات. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم نهر البارد، لبنان( 

وأنا واحدة من الناس قلت وأقول أن م. ت. 
ف. هي املمثل الش��رعي الوحيد لنا وإن 
كان علينا دور فهو إحياء مؤسس��ات م. 
ت. ف. وليس األلتفاف حول مؤسسات 
منظم��ة التحرير. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة( 

و( السلطة الفلسطينية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية 

هنا في طرفني: القاعدين بره حاس��ني 
فيه��م،  حاس��ه  م��ش  الس��لطة  أن 
ف��ي  فق��ط  مهتم��ه  الس��لطة  أن 

فلس��طينيني الداخل، أما الفلس��طينيني في 
الش��تات عندهم نوع من الضي��اع، يعني مني 
إحنا؟ السلطة مشغولة بحالها ومبؤسساتها، 
فهنا السؤال من ميثل الشتات؟ )مشاركة، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان(

م. ت. ف. ، ه��ي املمث��ل األكبر للفلس��طينيني، 
والس��لطة هي املمثل األصغر ألنها متثل فقط 
فلس��طينيي الضف��ة الغربي��ة وقط��اع غزة. 
وال يج��ب أن يك��ون رئيس الس��لطة هو رئيس 
املنظم��ة. وكان هن��اك محاوالت م��ع أبو عمار، 
إلنهاء دور منظمة التحرير. )مش��ارك، اجتماع عام، 

مونتريال، كندا( 

ويجب أن ال ننتظر حتى نشكل جلنة متثلنا. "حق 

الع��ودة" واضح، ولكن يجب التركيز عليه، طاملا 
أن هناك محادثات جت��ري. يجب أن أوصل صوتي 
أوالً إلى السفارة الفلس��طينية، التي يجب أن 
تنقله بدورها إلى السلطة الفلسطينية حتى 
نؤك��د على متس��كنا بح��ق العودة. أيض��اً نريد 

 حق الع��ودة والتعويض. )مش��ارك، اجتم��اع نوعي، 
هيلرود، الدمنارك( 

بصراحة، أن��ا ذهبت للس��فارة الفلس��طينية 
م��ن أج��ل مس��ألة. أن��ا أش��عر ب��أن الس��فارة 
الفلس��طينية ال تعمل من أج��ل الالجئني في 
ه��ذا البلد، أش��عر وكأنه��ا ألن��اس غيرنا، ميكن 
ألهالي الضفة الغربية.، أو ملناطق ال�67 فقط، 
فأنا ال أشعر أن السفارة متثلني. حتى السلطة 
ال أش��عر أنها تعمل خلدم��ة الالجئني، 
أنا أشعر أن الس��لطة هي ألهالي غزة 
والضفة الغربية، املوجودين في الداخل. 
الالجئ مغيب، وحقه ضائع. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن( 

احلكوم��ة الفلس��طينية احلالي��ة ماذا 
س��تعمل بالنس��بة إلنا إحنا؟ )مشارك، 

اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة( 

نرجو وضع النقاط على احلروف يجب أن 
يكون لدينا برنامج سياس��ي واضح أي 
زوجة يتضمنها الطالئع الفلسطينية، 
السياس��ي  البرنام��ج  يقب��ل  زوج  أي 
وهو ينقس��م إلى قس��مني سياس��ي 
وعس��كري، السياسي نقطة اجلماهير 

الفلسطينية في الداخل واخلارج.
ثاني��اً: أس��تاذي الفاض��ل م��اذا أقول.   
أختص��ر وأق��ول أنا أريد الع��ودة وال أريد 

احلرمان.
أن��ا تعليقي مش بس��يط أنه اخلط��أ بدأ من   
زمان عندما همش��ت م. ت. ف. والدول اجلاليات 
الفلس��طيني،  والش��عب  الفلس��طينية، 
باألس��اس لم يكن هناك دور أبداً للجاليات، لم 
يكن هن��اك انتخاب��ات، وال تصويت وب��دأ أيضاً 
تكس��ير مؤسس��ات م. ت. ف. منذ فترة طويلة 

موضوع م. ت.ف. عمليا بعد دخول الس��لطة الوطنية إلى اراضي 
الضفة وغزة في شي اسمه أصبح اسم على ورق ملاذا؟ عمليا نحن 
نع��رف ان م. ت.ف. تض��م جميع الفصائل املوجودة على الس��احة 
الفلس��طينية وخارج الساحة الفلس��طينية في لبنان واخمليمات 
عمليا. احلزب أو التنظيم الذي كسب الرهان في هذا التنظيم، هو 
تنظيم فتح. تنظيم فتح، وافق على دخول الس��لطة في اتفاقية 
اوس��لو عمليا. طبعا هذا كان شي غير صحيح انه اتت السلطة 
وتقريبا ُفقَد اسم م. ت. ف. ، وأخذت املبادرة في الطرح السياسي، 
وباس��م جميع الفلس��طينني عامة ف��ي الداخل واخل��ارج، واجراء 
االتفاقيات واحللول السياس��ية، عمليا م ت.ف. منذ كم س��نة لم 
يحدث اجتم��اع واحد للمجلس الوطني أو املركزي في تصوري من 
20 س��نة لم يحدث جتديد أو تفعيل لهيئات م ت آخر اجتماع عند 
مجئ كلينتون عام 1996، عمليا هذا االجتماع كان من اجل هدف 

واحد وهو شطب حق العودة. )مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا( 

متى سمعنا أن م. ت. ف. عنا أو أي 
قيادة للسلطة الوطنية عندها 
خطة أو رؤيا بتحرير فلسطني، أو 
لعودة الالجئني؟ )مشارك، اجتماع عام، 

لندن، اململكة املتحدة( 
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بداي��ًة بتهمي��ش احتادات الطالب ب��دأوا يدمروا 
فيه��ا واآلن تقريباً أختفت ول��م يعد لها وجود، 
احت��ادات نس��وية، احت��ادات مهندس��ني ُدم��رت 
املؤسس��ات، صامد ُدمرت وأخي��راً آخرها أقفال 
الفن��دق القوم��ي واآلن مؤام��رة أصبح بعد ما 
كان��وا متآمري��ن بداية مع الش��عب لم يفعلوا 
داخل املنظمة اآلن ب��دأو يتأمروا على املنظمة 
داخ��ل  الس��لطة  بالس��لطة ألن��ُه  وإحالله��ا 
الضفة والقطاع واملنظمة متثل الشباب فاآلن 
مطل��وب تصفي��ة النظ��م وهم يعمل��وا على 
تصفية املنظمة. أن��ا أرى حالً أن تقود املنظمة 
اجلالي��ات الفلس��طينية وتفعي��ل دور اجلاليات 
وأن تستقوي هي بالشعب ويستقوي الشعب 
فيه��ا، إذا ل��م يحدث ه��ذا لم يك��ن هناك في 
حل وشكراً. )مش��ارك، اجتماع عام، الشارقة، اإلمارات 

العربية املتحدة( 

ف��ي داخل م. ت. ف. محأول��ة الضعاف املنظمة 
وس��حب حقها بالتمثيل. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

الدمام، السعودية( 

أهم موضوع أود التأكيد عليه هنا كفلسطيني 
ه��و تهمي��ش م. ت. ف. فنحن الفلس��طينيون 
كان لنا في الس��ابق هيكلية متثلنا، أما اآلن فال 
منلك سوى السلطة، وكما قلت سابقاً، فهي ال 
متثل الفلس��طينيني، ليس حتى فيما يتعلق أنا 
أحت��دث من الناحية الهيكلي��ة، على األقل قبل 
أن تشمل م. ت. ف. بعض احلركات واحتاد العّمال 
فإلى أي��ن تتجه بالفلس��طينيني ف��ي العالم. 
في الوقت احلالي نش��عر بأننا غريبني، وأصبحنا 
متفس��خني في كل دولة بعد مجيء السلطة 
فنح��ن نراقب دون أي صلة أو عالقة أو س��يطرة 
على اجتاه الس��لطة. وبالنس��بة لي فهذا أكبر 
خلل نواجهه م��ن الناحية الهيكلية. )مش��ارك، 

اجتماع عام، ديترويت، ميتشغان،الواليات املتحدة( 

نح��ن هن��ا رأينا إن��و في خل��ط ع��م بصير بني 
الس��لطة الفلس��طينية وب��ني م. ت. ف. إحن��ا 
ش��ايفني إنو الس��لطة الفلس��طينية بتمثل 
اخوتنا واهلنا الفلس��طينيني اللي انتخبوهم. 
هذا رأين��ا إحنا ما بدنا ننتخب بالس��لطة إحنا 
بدن��ا ننتخ��ب باملنظم��ة. م. ت. ف. ه��ي ممثلنا 
الش��رعي والوحيد واذا كان ب��دو يصير انتخاب 
حل��د ميثلن��ا، بدنا ن��اس ميثلونا باجملل��س الوطني 
الفلسطيني مش باجمللس التشريعي الذي ميثل 
الن��اس بقطاع غزة وبالضفة الغربية. )مش��ارك، 

اجتماع عمال، مخيم البداوي، لبنان( 

ياجماعة في ش��غلة هامة ج��دا، م. ت. ف. هي 
املمثل الش��رعي والوحيد وهذه ليست مسألة 
هامشية منذ 74 س��نة عندما مت اإلعتراف بها 
من قمة الرباط أوال: في هناك إجماع عربي على 
أن املنظم��ة ه��ي املمثل الش��رعي والوحيد أي 
مبعنى املمثل السياسي للشعب الفلسطيني 
في الداخل واخلارج، السلطة الوطنية ياجماعة 
متثل فق��ط فلس��طينيي الداخل م��ش أنو إذا 
غيَّب��وا املنظمة إحنا كمان بدن��ا إنغيبها، أصال 
في برنامج للمنظمة ال��ذي يقول بحق العودة 
إذا غيبن��ا إحن��ا كم��ان املنظم��ة ول��م نطالب 
بإص��الح أوضاعها كأنو بنغي��ب حقوقنا وأولها 
حقن��ا بالعودة بصير ما في عنا ممثل سياس��ي 
يداف��ع عن هذا احل��ق. إذا غيبنا املنظمة - طرح 
األخ دقي��ق - إع��ادة إحياء مؤسس��ات م. ت. ف. 
عل��ى أس��س دميقراطي��ة هذا مطلب ش��عبي 
للفلسطينيني، ألبناء الش��تات وألبناء الداخل 
ألن م��ش منفصلني ال الداخ��ل وال اخلارج، هذه 
هي املطالب املوحده للش��عب الفلس��طيني. 

)مشارك، اجتماع ناشطني، أثينا، اليونان(

وإذا كان هن��اك ج��واب عل��ى التس��اؤل ح��ول 
استعادة م. ت. ف. ملكانتها وإعادة تفعليها، فهو 

اإلجابة على عدم حرماننا من امتيازاتنا. فنحن 
ف��ي اجلالية س��ندافع عنها. وما أقول��ه هو أننا 
أصحاب حق. وأنا أرغب بتفعيل م. ت. ف. فنحن 
نحتاج إلى س��لطة حقيقية، ال إلى الس��لطة 
الفلسطينية، ألنها ال متّثل الفلسطينيني، بل 
متّثل قطاع معني من الفلسطينيني الفاسدين، 
وكل أولئك الذين يالحقون َوْهَم املفاوضات في 
حني أننا كنا س��ابقاً منل��ك برنامج مقاومة، أما 
اآلن فه��و برنامج مفاوض��ات. وقد قلت ما فيه 
الكفاية. )مش��ارك، اجتماع عام، ديترويت، ميتش��غان، 

الواليات املتحدة( 

يجب أن ننتبه إلى قضية أن م. ت. ف. ، ليس��ت 
هي السلطة الفلسطينية، ألن السلطة متثل 
الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 
فقط، أما م. ت. ف. فهي متثل كل الفلسطينيني 
ف��ي كافة أماكن تواجدةم س��واء خارج أو داخل 
فلس��طني، في الش��تات أو في اخمليمات، أو في 

اجلاليات. )مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

السلطة ال متلك معلومات عن الفلسطينيني 
في اخلارج. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك( 

اجمللس الوطني الفلسطيني، هو نتاج م. ت. ف. 
، ولكنه ليس جزء من الس��لطة الفلسطينية. 

)مشارك، اجتماع عام، برلني، أملانيا( 

أنا بدي حق العودة بس ما بدي تكون الس��لطة 
الفلسطينية هي املمثل للشعب الفلسطيني 
أو ممّث��ل إلي يعني وال محمود عباس وهالش��لة 
هاي، وبقبل أن تكون م. ت. ف. ممّثل بس باستثناء 
السلطة الفلسطينية. )مش��ارك، اجتم��اع عام، م. 

ت. ف.، النرويج( 
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ح��ول احمل��ور األول لم يش��كل وال خ��الف بني أي 
فلس��طيني وأخ��ر ب��أن م. ت. ف.  ه��ي املمث��ل 
الش��رعي والوحيد وأود أن أشكرك على التركيز 
بأن السلطة هي املمثلة للشعب الفلسطيني 
في الداخ��ل وليس في اخلارج. م. ت. ف. هي جزء 
من كل. هذه نقطة فيها على غالبية األهمية 
وبرز كثيرين عن انتخابات في اجمللس التشريعي. 
ناق��ش األخوة الالجئني في مجتمعات الالجئني 

ف��ي الداخل ه��ل يتم ترش��يح الجئني 
للمجلس التش��ريعي أم��ا ال؟ وخرجوا 
بقرار بأنه ال يرشح أي الجئني ألن أصبح 
ه��ذه احلالة وكان هذا ه��و املمثل. وفي 
أنواع من التحايل على قضية الالجئني. 
)مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، الش��ارقه، اإلم��ارات 

العربية املتحدة( 

لألس��ف من ي��وم م��ا دخل��ت القيادة 
الفلس��طينية إلى فلسطني، أدارت م. 
ت. ف. ظهرها للش��عب الفلسطيني 
في اخلارج! وكأننا لس��نا فلس��طينيني 
ول��م تأخذ آرائن��ا حتى ف��ي االنتخابات 
التي جرت في فلسطني. )مشارك، اجتماع 

جتريبي، عمان، األردن( 

األخ تكلم عن االنتخابات الفلسطينية 
برغ��م من أنن��ا موجودين هن��ا ولكن ال 
يحق لنا االنتخاب للس��لطة الوطنية، 

ألن الس��لطة الوطني��ة ه��ي ممث��ل الش��عب 
الفلس��طيني داخ��ل أراض��ي الس��لطة وهي 
الضفة الغربية وقطاع غزة. )مشارك، اجتماع عام، 

لندن، اململكة املتحدة( 

أري��د أن أثير قضية الس��لطة، حي��ث أعتقد أن 
عليه��ا أن تعرف م��اذا تفعل وتتبنى سياس��ة 
واحدة، وهي أوالً التسجيل. فهي تأمل باحلصول 

على ش��يء من ش��ارون ولهذا يتفاوضون معه 
إلقام��ة دول��ة، ولكنه��م يحلم��ون. وأعتقد أن 
عليهم التوق��ف عن تصرفاته��م، فلن يتخلى 
أحد عن املقاومة أبداً، ولن ينس��ى أحد القضايا 
الرئيس��ية، وه��ي حق العودة والق��دس، كما إن 
هن��اك قضايا أخرى. وه��ذا مهم جداً. )مش��ارك، 

اجتماع عام، ديترويت، ميتشغان، الواليات املتحدة( 

التوج��ه اإلس��رائيلي إللغاء منظم��ة التحرير، 
يعني واحنا ساهمنا بالضبط أن السلطة هيك 
ش��كلها فأُبَع��دت م. ت. ف. وص��ارت ضعيفة. 
وه��ذه بنتحمل مس��ؤوليتها والل��ي بيقول ما 
زالت م. ت. ف. هي القوية وهي السند للسلطة 
السلطة سند ملنظمة التحرير. )مشارك، اجتماع 

عام، جدة، السعودية(

  حقيقة في البداية أننا نحأول أن نفصل بني 
املؤسسات الفلس��طينية، بأن نقول بأن هناك 
م. ت. ف. وهناك السلطة، وهنالك جلان شعبية، 
واحت��ادات ونقاب��ات، وفعالي��ات سياس��ية،.الخ، 
وكأن هذه املؤسس��ات مفصول��ة عن بعضها 
البع��ض. ال��ذي اعرفه ويعرفه اجلمي��ع أن م. ت. 
ف. هي املمثل الش��رعي، والوطني والسياسي 
واالجتماع��ي للفلس��طينيني، بغ��ض النظ��ر 
عما س��تقوله عن م. ت. ف. اآلن، ممزقة، 

مترهلة. )مشارك، اجتماع عام، برلني، أملانيا( 

القي��ادة  ب��ه  اعن��ي  ال��ذي  األس��اس 
الفلس��طينية في الداخ��ل انه عامل 
مس��اعد وليس األس��اس ه��و القيادة 
الفلس��طينية في الداخل وانا أستمد 
الفلس��طينية  القي��ادة  م��ن  قوت��ي 
اكثر بكثي��ر مما القيادة الفلس��طينية 
بتس��تمد قوتها مني.أنا كمغترب في 
الس��ويد ممكن القيادة الفلس��طينية 
تستمد قوتها من الشعب في الداخل 
أكث��ر بكثير من��ا إحن��ا املتواجدين هنا 
في الس��ويد. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، ماملو، 

السويد(

الب��د أن تظ��ل م. ت. ف. ه��ي الراع��ي 
واملس��ؤول عن الش��عب الفلسطيني 
في اخلارج ألنه من هنا بدوا يتم عملية 
تذوي��ب وتضيع الآلجئني، بكرا خلص بنروح ألنه 
صار في س��لطة عندنا جوا. )مشارك، اجتماع عام، 

جدة، السعودية( 

أق��ول أن الس��بب ف��ي التراخ��ي املوجود ب��ني أف��راد اجلالية خالل 
العش��ر س��نوات األخي��رة، هو وج��ود الس��لطة الفلس��طينية، 
الت��ي حجمت م��ن تأثي��ر وصالحي��ات االحت��ادات الفلس��طينية 
في اخل��ارج. فهي ألغ��ت العديد منه��ا ولم يعد وج��ود لبعضها، 
وش��ّلت فعالي��ات احت��ادات أخ��رى. حت��ى العالق��ة ب��ني االحتادات 
واللجان والروابط الفلس��طينية في اخل��ارج وم. ت. ف. تكاد تكون 
مقطوع��ة، في كثير من األحيان. الس��لطة اآلن تش��عر أنه ليس 
له��ا مصلحة مع هذه االحت��ادات، في حني في الس��ابق كان ل� م. 
ت. ف. مصلح��ة في وجود هذه االحتادات، وتش��عر أنه��ا امتدادات 
له��ا، وبالتالي كانت تتواص��ل معها، أما الس��لطة فال يوجد لها 
 مصلح��ة، لهذا همش��ت ه��ذه االحتادات وح��ّدت م��ن فعاليتها.
أن��ا إذا لي مصلحة من مؤسس��ة معنية فأنني س��أنتمي لهذه 
املؤسس��ة، س��واء من اجلالي��ة، أو الس��فارة. )مش�ارك، اجتماع عام، 

ثيسالونيكا، اليونان( 

املشكلة أن الطاسة ضايعة حول من هو 
املس��ؤول عن الش��عب الفلسطيني في 
الش��تات. )مشارك، اجتماع عام، لندن ، اململكة 

املتحده( 
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نفس اجلالية ما هي مستوعبة إنو 
صار عندها قنصلية. )مشارك، اجتماع 

عام، جدة، السعودية( 

ا( الاي(ي م(  ع السلط(ى
أنا اآلن من يافا نزحت إلى غزة واخذنا جواز اردني 
ابو سنتني، بس هذا حقي موجود معنا كوثيقة 
غزة ويافا عفوا اآلن السلطة مع اوسلو بتعتبرها 
تنازلت عن يافا مني بيضمنلي رجوعي إلى يافا؟ 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 

ولكن أين هو دور املنظمة في أوساط الالجئني؟ 
وأي��ن هو دورن��ا؟ )مش��اركة، اجتم��اع نس��وي، عمان، 

األردن( 

الل��ي بنالحظه إنو ما ف��ي أبداً تواصل 
بني القيادة والالجئني. عشان يتم حتديد 
دور الالج��ئ في العملية السياس��ية. 
)مش��ارك، اجتماع عم��ال، مخيم ع��ني احللوه، 

لبنان( 

كيف يتم تش��كيل م. ت. ف. لتشمل 
كل األطياف؟

ال تستطيع أن تتحدث في هذه اجللسة، 
هذه بحاجة إلى خبراء وناس لهم درأية 

كإدارة شعبية.
قد تك��ون أكثر م��ن نعم إمن��ا يجب   
أن تك��ون ممثل��ة لكل أطياف الش��عب 

الفلس��طيني وال يبع��د أحد عنه��ا، هذه م. ت. 
ف. بتكون هي التي تقرر تقول العودة يكون لها 
نصيب معاك فيش عودة بطلنا عنك مثالً هذه 

هي منظمة التحرير.
أريد برنامجاً سياسياً يحتوي كل ما تقولونه،   
أريد نظام داخلي ككافة املنظمات في العالم.

تكرم عينك من مني بدك برنامج سياسي؟ 
أن  م. ت. ف. عليه��م  برنام��ج سياس��ي م��ن 
ل��وه. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، الش��ارقة، اإلمارات  يفعِّ

العربية املتحده( 

أود أن أع��رف من هو ممّثلي، فأنا كفرد في اجلالية 
الفلس��طينية ف��ي كندا ال أع��رف كيف أصل 
ملمثل��ي، ول��م يس��بق أن رأيته أو س��معت بأنه 
يضمن حقوقي كالجئ فلس��طيني. )مش��ارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

وبعد قيام السلطة الفلسطينية، ازدادت األمور 
تعقي��داً، حيث أصب��ح األردن يتعامل معنا على 
نظام "الكوتا"! ومصيبتن��ا في"الكوتا" مصيبة 
كب��رى. 5% للداخ��ل واخلارج، وغزة، وفلس��طيني 
الش��تات. أصبحنا ال نس��تطيع تدري��س أبنائنا، 

إضاف��ة إل��ى أنن��ا ممنوعني م��ن العم��ل، إال في 
الش��ركات واملؤسس��ات اخلاصة، ه��ذا إذا قبلت 
تش��غيلنا! وإذا ل��م يوفر لن��ا العمل، ف��ال يوجد 
أموال كافي��ة لتدري��س أبنائنا، فأوالدن��ا ضاعوا 
مثل ما ضعنا نحن من قبل! بالنسبة للمعاجلة، 
في املاضي كن��ا نتقدم للدي��وان امللكي بكتاب 
ونحصل على إعفاءات! لكن اليوم ممنوع، أنت لك 
سلطة وطنية، فيجب أن تلجأ إليها، ونحن مثل 
م��ا يقول املثل "ال مع خالت��ي بخير وال مع خالي 
بخي��ر"! فأصبحنا ضائعني بني األردن والس��لطة 

الفلسطينية. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن( 

ميكنني أن أقول باملناس��بة أن السفير في كندا 
لم يتم اس��تبداله، بل مت نقله، وبالتالي ال يوجد 
س��فير ل� م. ت. ف. هنا ف��ي كندا، فقد مت نقله، 
ورمبا تقوم السفارة بتمثيلنا. ولكن علينا توجيه 
األسئلة وتولي القيادة واملطالبة باحلصول على 

تواصل أفضل. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

نح��ن  يري��دون  مثلم��ا  األم��ور  س��ارت  إذا 
كفلس��طينيني بالش��تات، ه��ل نس��تطيع أن 
نأخذ جواز فلس��طيني، وجنس��ية فلسطينية 
مثلنا مثل غيرنا؟ )مش��ارك، اجتماع عام، كوج-أولبي، 

الدمنارك( 

ح��ق العودة ه��ل هو حق ثاب��ت ال ميكن 
املس��اومة عليه أم ال؟ ه��ل يوجد وجود 
ل� م. ت. ف. س��واء في الداخل أو اخلارج؟ 
وه��ل له��ا دور فاع��ل ف��ي اخل��ارج وهل 
ميك��ن التعرف عل��ى املؤسس��ات متل 
مؤسس��تكم؟ )مش��ارك، اجتماع عام، بودا، 

إيطاليا( 

املش��كلة األخ��رى، إذا م��ا غصن��ا في 
مش��كلة اجتماعية للجالية في برلني، 
فلن نخلص، وس��نبقى ن��راوح مكاننا، 
ألن��ه على ما يب��دو أن هناك مش��اكل عويصة 
ج��داً من الصع��ب إيجاد حلول لها بس��رعة، أو 
بس��هولة ويس��ر. ولهذا نقول مع من أنا كفرد 
من اجلالي��ة س��أتواصل، وبخاص��ة وأن اجلالية، 
ليس��ت مؤسسة من مؤسسات م. ت. ف. ، هل 
مع اجلهات األملانية؟ )مش��ارك، اجتماع نوعي، برلني، 

أملانيا(

ال يوجد أحد أحتدث إليه، إذا ملن أحتدث؟ إذا كان هذا الشخص يواجه 
املش��اكل، ويعاني من البطالة، ليس لدى واس��طة في هذا البلد، 
ملن أحتدث حتى أمتكن من حل مشاكلي؟ في هذا البلد ليس لدينا 
أن��اس يلعبون كحلقة وصل ما بيننا ال��ذي نعيش في األردن، وبني 
القي��ادة في فلس��طني. ولكننا نحن نعيش في ه��ذا البلد ويوجد 
لدينا ممثلني فيه. القضية تأتي بالتدريج. ولكن أريد وسيلة اتصال، 
ألُس��مع صوتي ملمثلي في فلس��طني، أنا لم أجد ممثل لي هنا في 

هذا البلد أصالً. )مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن( 
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2( مط(لان( مل ممثلين(

أ( املف(وا(ى الأولية
ح��ول م. ت. ف منذ دخلت م. ت. ف. همش دورها، 
وان بقيت العنوان الذي يتمس��ك به الش��عب 
الفلس��طيني، ولكن يجب ان يعاد بناءها على 
أس��س دميقراطية وباالنتخ��اب، اللجان األهلية 
التي تش��كلت جاءت نتيجة خ��وف ان تقدم م. 
ت. ف أو السلطة على تسوية سياسية تتنازل 
فيه عن حق العودة إلى الديار، لذلك كانت هذه 
اللجان تأخذ دورها بيدها انطالقاً من التمسك 
بح��ق الع��ودة لذل��ك فنح��ن نحاف��ظ عليه��ا 
باعتبارها جلان مس��تقلة بقرارها، وعليه فنحن 
نتجه ف��ي س��ورية والش��تات إلى بن��اء حركة 
الجئني دميقراطية ومستقلة. )مشارك، ورشة عمل 

متهيدية، حمص، مخيم العائدين ، سورية(

أرى أن القضي��ة اجلوهري��ة هي املس��ؤولية التي 
سيتم إلقاءها على عاتقنا، كأمة متحدة ليست 
مستعدة للجلوس ومراقبة سياسة إغالق الباب. 
فعلين��ا اتخاذ خط��وات ملقاومة ذل��ك، وال يجب 
علينا اجللوس ومراقبة املمثلني الفلس��طينيني 
يتخل��ون عن حقوقنا دون أن يتم س��ماع صوتنا، 
فصوتن��ا يجب أن يُس��مع. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

ديترويت، ميتشغان، الواليات املتحدة األمريكية( 

اجلمي��ع يري��د حق الع��ودة، صحيح ميك��ن يقال 
ل��ك أني دمناركي، ولكنني أن��ا الجئ أريد العودة 
إل��ى بلدي إلى قريتي، وأرضي. حتى الذي يحمل 
جنس��ية لبناني��ة يري��د أن يعود إلى بل��ده. غداً 
يب��دأ تقري��ر القضايا الكبيرة مث��ل حق العودة، 
والق��دس واحل��دود، والالجئ��ني، وتقري��ر املصير، 
ولكنن��ا نري��د أن نص��وت على أي وض��ع معني 
يتم إقراره بش��أن قضيتن��ا، حتى لو كنت أقلية 

كجبهة دميقراطي��ة، وفي الداخل هناك أغلبية 
لرمب��ا تكون مع��ي، ولكن يج��ب أن أصوت حتى 
أقول أنني ضد هذا املش��روع، ميكن أن نش��كل 
املناهضني للمش��روع 10% أو 20%، أنا ضد هذا 
املش��روع، وه��ذا رأيي. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، كوج، 

الدمنارك( 

إذا أردمت أن تكون صلة الوصل مع م. ت. ف. ، فإننا 
نطالب م. ت. ف. أن تتمس��ك مبيثاقها الوطني، 
م��ن أج��ل أن تبق��ى وتك��ون املمثل��ة الوحيدة 
للش��عب الفلس��طيني. ويجب أن تكون هناك 
مب��ادرات لتوصل صوتن��ا إلى الس��لطة، فإننا 
نطلب من الس��لطة أن حت��دد هي موقفها من 
الثواب��ت. فالش��عب الفلس��طيني في املهجر 
والش��تات واخمليمات يريد العودة إلى فلسطني 
التي يريدها كاملة ومحررة. )مش��ارك، اجتماع عام، 

فاالرديجن، هولندا( 

أريد أن يتم االعتراف بي رس��مياً. وأريد أن أعرف 
ما الذي سيتفاوضون على انتزاعه مني. أحتاج 
إلى املعرفة وإلى املعلومات. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ديترويت، ميتشغان، الواليات املتحدة األمريكية(

إحن��ا قاعدين بنوص��ل صوتنا حتى للس��لطة 
وللمفاوض��ني، وبالعكس إحنا ندع��وا لهم إنو 
هما ياخذوا خطوات اكثر واكثر ويكون عندهم 
ط��ول النف��س. )مش��ارك، اجتم��اع ش��باب، الدمام، 

السعودية(

أنا أضي��ف صوتي على كاف��ة املالحظات التي 
قيلت، وأقول أيضا، أن م. ت. ف. هي ممثلنا الوطني، 
ولكن يجب أن يكون لنا نحن في كندا لدينا دور 
كبير في دعم قضيتنا. لألس��ف هناك التفاف 
عل��ى قضيتنا وبخاص��ة نحن الفلس��طينيني 
املتواجدي��ن ف��ي الش��تات، وأنا س��معتها من 

أناس قياديني، أن الس��لطة الفلسطينية تروج 
ش��ائعات، أننا ال نريد الع��ودة إلى أرضنا، وهناك 
من يروج أن اس��رائيل والفلسطينيني متفقني 
م��ع بع��ض ح��ول مصي��ر الفلس��طينيني في 
الش��تات، لتوطينهم وبقائهم حيث هم، وهذا 

غير صحيح. )مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

بالنس��بة حل��ق الع��ودة، نحن كفلس��طينيني 
نتمس��ك بأن "حق الع��ودة"، ال يناقش، فهو حق 
طبيع��ي ش��رعي، من��ذ أن خلق اإلنس��ان، هذا 
حق��ه ف��ي أن يعيش عل��ى أرض وطن��ه. ولكن 
بالنس��بة للعالم الثالث هذا احلق غير موجود. 
اس��رائيل ماذا تقول، تقول أنها س��وف تسمح 
بعودة عش��رة آالف من خمس��ة مليون الجىء 
فلس��طيني. والباقي يج��ب أن يبقوا في اخلارج 
وأن يش��طب عليه��م. وأن يبق��وا ف��ي ال��دول 
العربية، فكيف نح��ن؟ هذا احلق يجب أن يكون 
من أس��س املفاوضات. )مش��ارك، اجتماع عام، روما، 

إيطاليا( 

بالنس��بة، لي ش��يء عادي، أنا لي احلق أن أرجع 
إلى أرضي، موض��وع أنني أعيش خارج البلد وال 
أعرف املرش��ح، هذا ش��يء ع��ادي، ولكننا نتابع 
كل أخبار الداخل، ونحن متابعني أخبار ما يجري 
في فلسطني أوالً بأول. وليس املوضوع هو أنني 
إذا لم أك��ن أعيش في البلد أن هذا الش��خص 
جيد، أو س��يء، صحيح نح��ن بعيدون، هم على 
ماذا يساومون؟ هم يساومون على "حق العودة" 
لالجئ��ني، نح��ن نعي��ش في خ��ارج فلس��طني، 
وعندما يقوم ش��خص آخر، ينتخب من يفاوض 
باس��مك. دخلت على منازل أن��اس، بحكم أنني 
ذهب��ت إلمالء اس��تمارات، كل بيت، من البيوت 
التي دخلناها يقول أن "كالمي غير مس��موع"! 

)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن( 

ما يهمني هو أنهم يفاوضون 
بدون أن يأخذوا رأينا، هم يفاوضون 

ونحن غائبون عن الوضع، ونحن 
كفلسطينيني سواء الجئني أو 

غير الجئني، أو الذين يعدون حالهم 
الجئني يفاوضون باسمنا وكأنه ال 
يوجد لنا كلمة أو رأي في املوضوع 

وال منت له بصلة ال من قريب وال من 
بعيد. هم يتحدثون عن حق العودة 
أو التعويض، أو التعويض والعودة، 

ال نعرف عن ماذا يتفاوضون. )مشارك، 
اجتماع عام، مونتريال، كندا( 
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أريد الكالم عن األزمة التي ساهمت 
القيادة الفلسطينية بخلقها 

عندما حتدثت كبديل عن الشعب 
الفلسطيني والذي أدى إلى احلديث 
عن شطب حق العودة، أنا الالجئ 

أطلب عودتي إلى قريتي وأرفض أي 
مكان آخر مبا فيها العودة إلى الدولة 
الفلسطينية في الضفة وغزة وهذا 
ال يعني رفض قيام دولة فلسطينية 
وعاصمتها القدس. )مشارك، ورشة عمل 

متهيدية، مخيم جرمانا، سورية( 

النقط��ة الثاني��ة هي ض��رورة أن تك��ون جميع 
املفاوض��ات علنية وليس خلف األبواب املغلقة، 
وال بد من توجيهها بواسطة الهياكل الوطنية 
الس��لطة  بواس��طة  ولي��س  الفلس��طينية 
الفلس��طينية أو األش��خاص الذي��ن عينتهم 
الس��لطة الفلس��طينية في الضفة الغربية 
وغ��زة. ويجب أن تكون هذه املفاوضات مفتوحة 
للنقاش أمام العامة وللش��عب الفلسطيني. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

ا ن��ا م��ن منطق��ة بيت جبري��ن التي 
احتل��ت ع��ام  1948، كان عم��ري في 
ع��ام 48 إح��دى عش��رة س��نة، وكان 
مق��رر لن��ا طيل��ة اليوم )24( س��اعة 
رغيف واحد لي وكل واحد من أخوتي، 
وكل واح��د منا يدبر حال��ه فيه، حالياً 
أعيش ف��ي مخيم البقعة، أكبر جتمع 
فلس��طيني ف��ي األردن يبل��غ تعداده 
ب��ني 110 � 150 ألف نس��مة، الغريب 
والعجيب أن معظم الناس يسكنون 
في 80 متر، وكأنن��ا قطيع من الغنم 
أو اق��ل! وكل واح��د منا له م��ا بني 5 
و10 ش��باب وبنات، ونحن في اخمليمات 
نكثِّ��ر م��ن األوالد والبنات حت��ى نُعد 
لفلسطني، والغريب أن في ال�80 متراً 
يكون مت��زوج خمس ش��باب. تصوروا 
هذا الظلم الكبي��ر الذي نعيش فيه، 

وأن��ا اش��كركم على ه��ذا االجتم��اع، ألن هذا 
االجتم��اع حس��ب معرفتي األول ال��ذي يعقد، 
والذي كان يجب أن يعقد منذ س��نوات عديدة، 
ألننا نحن أبناء اخمليمات أقدر الناس باحلديث عن 
قضية فلسطني، وقضايانا وعن مآسينا، ولكن 
لألس��ف في كثي��ر من األحيان إخواننا س��كان 
امل��دن أو املناطق الراقية ال يرغبوننا، بل يتقززون 

من أبناء اخمليمات، ويخشون أن نتناقض معهم 
فيما يطرحون. 

أري��د أن اعل��ق على عن��وان الص��راع العربي   
االس��رائيلي، هذا مرفوض جمل��ة وتفصيالً، بل 
ه��و الص��راع الفلس��طيني االس��رائيلي، ألننا 
نحن أولى بقضيتنا والدول العربية تدعمنا. ألن 
مش��كلتنا هو أن الدول العربية هي التي تتآمر 
علين��ا! وهي الت��ي أوصلتنا إل��ى اخمليمات، وهي 

التي تتآمر علينا في اخمليمات.
ومن أهم النقاط التي نحن بصدد مناقشتها   
هي موضوع الالجئني وقضي��ة عودتهم، والتي 
يج��ب أن نحاف��ظ عليه��ا، ألننا نق��ول أننا في 
مخي��م البقعة الذي تبلغ مس��احته كيلو أو 2 
كيلو، ويسكن فيه ما بني 100 و150 ألف الجئ 
فلسطيني. واعرف أناس يسكنون في براكيات 

من اخلش��ب والزينك��و لو ش��اهدتهم لبكيتم 
عليه��م، وهي م��ن املنامة واملطب��خ، واملرحاض 

وامللعب، وماذا أريد أن أوصف.
أق��ول أنني وزمالئ��ي، وأصواتنا، دائم��اً ترتفع،   
أننا نرفض أن يفاوض أحداً عنا. نحن لس��نا ضد 
املفاوضات ولكن لن نس��مح ألحد يس��كن في 
"فيال" وامرأته تتحم��م بالكالونيا، وأنا غير قادر 
على أن اس��قي املاء ألوالدي، أن يفاوض عني أنا 
من يعيش في مخيم البقعة، يفاوض 
عني ع��ن بيت جبري��ن، وحيف��ا ويافا، 
ويقول أنا أمثل الشعب الفلسطيني، 
من أعطاك حق هذا التمثيل؟ )مشارك، 

اجتماع جتريبي، عمان، األردن( 

أعتق��د أنه من الضروري ج��داً إيصال 
تلك الرس��الة، وه��ي أن الناس ال متلك 
حق الكالم. فاألش��خاص املتفاوضني 
اآلن ال ميلك��ون ح��ق احلدي��ث باس��م 
الفلس��طينيني، فل��م نق��م مبنحهم 
ه��ذا احل��ق، كم��ا ال تعت��رف اجلالي��ة 
الفلسطينية في العالم مبفاوضاتهم. 
وال ب��د أن تك��ون اللجن��ة العلي��ا من 
فلس��طيني العال��م بأس��ره، ولي��س 
فقط م��ن األش��خاص املتفاوضني أو 
سكان غزة أو الضفة الغربية. )مشارك، 

اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

أنا غير مؤمن بعملية الس��الم. )مش��ارك، اجتماع 
نخبوي، هيلرود، الدمنارك(  

أعتقد أن السياسيني مييلون أحياناً لالعتقاد أن 
عليه��م التفاوض حول أم��ور ميكنهم احلصول 
عليها ولهذا يلجأون للحلول اللوجستية. ولكن 
ال يوج��د ما ي��دل على أنهم س��يحصلون على 
ح��ل بإقامة دولت��ني، وبالتالي عليه��م التوقف 

إحنا حلد األن ما في عنا دولة، ممثلنا املوجود هنا هو املفروض أن ينقل، 
وأن يش��عر معنا في مش��اكلنا ألنه واحد منا، فهو املفروض أن ينقل 
ألن م��ش منطقي أنا في عندي مش��كلة أو إحن��ا مجموعة في عنا 
مش��كلة ونتصل مباش��رة في رام اهلل أو في غ��زة يعني املفروض أن 
ننقل مش��اكلنا ملمثلين��ا الذين عنا في مدري��د، ومدريد املفروض أن 
تهت��م باملوضوع، ولكن مدريد على األق��ل في إنقطاع كامل، حوالي 
عشر سنوات إنقطاع تام وكامل بني مدريد وليس فقط برشلونة بل 
كل إس��بانيا. ما في حلقة الوصل، إحنا إذا بدنا أن نحل مشكلة إلنا 
نتصل مباش��رة عنا إمكانيات عنا معارف، ألن من حس��ن احلظ كان 
في عنا جماعة وصلوا للس��لطة من الذين كانو موجودين معنا في 
برش��لونة وإال هذا الش��يء لم يكون موجود بصير ما فيش عنا حتى 
هذه القناة لنتصل بهم، فهذه نقطة حساس��ة جد. )مشارك، اجتماع 

عام، برشلونة، أسبانيا( 
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ع��ن املطالبة مبا ال يريدون��ه والبدء باملطالبة مبا 
يرغبونه فعالً وهو احلل بإقامة دولة واحدة على 
كل أرض فلسطني، بحيث تكون دولة مفتوحة 
وش��املة وحرة ودميقراطية. )مش��ارك، اجتماع عام، 

تورنتو، كندا( 

ا( ةو  من(اب املمثلي(ى واملستش( يل 
والسف( اى

أردت فق��ط لف��ت انتباهكم إل��ى أن لدينا ممثل 
ف��ي جاليتن��ا ظل ملدة س��نة واحدة م��ن م. ت. 
ف. )مش��ارك، اجتماع عام، ديترويت، ميتش��غان، الواليات 

املتحدة األمريكية( 

ال يجب أن متسك السفارة بكل زمام األمور، بل 
بالعكس يجب أن يكون لنا أناس داخل السفارة 
يش��اركون في القرارات. ويج��ب أن يكون هناك 
موظف��ني رس��ميني م��ن اجلالية في الس��فارة 
وحتم��ل رأي الن��اس املوجودة ف��ي اجلالية، ويأخذ 
بآرائه��م. وتلزم الس��فارة بهذا الرأي.)مش��ارك، 

اجتماع عام، سالجيلز، الدمنارك(

إحنا بنطال��ب م. ت. ف. انه إحنا محتاجني لكل 
ذلك، أنا عندي مش��كلة في إيجاد ملجأ، عاألقل 
مكتب ش��كاوى. أنا مش بطلب مشروع ضخم 
أنا بطلب املش��روع العادي، انه يبقى عندي أحد 
متحدث، أنا لي صف��ة دولية أنا مش مصرية أنا 
فلس��طينية، هنا أي واحد بعم��ل أي حاجة في 
الشارع بيلجأ لسفارته والسفارة بتبدأ تتعامل 
إن��ه ده مواطن عندها، تخي��ل لو حصلت خناقة 
بيني وبني أي حد فني وجودي هنا كدولة بتحميني؟ 
إي��ه هو دور م. ت. ف. باملوض��وع ده؟ املفروض هي 
حتم��ي حقوق��ي هن��ا وم. ت. ف. اصبح��ت ادارة 
فقط بطلع ضرأيب علشان تاخد منها اإلقامة 
وختمها ضروري علش��ان مش عارفة جتيب ايهو 

وهي كراعية ملواطنيها ما الهاش عالقة خالص 
إحنا أصبحت مصاحلنا بترعاهااحلكومة املصرية، 
إحنا أصبحنا تابعني للحكومة املصرية. )مشاركة، 

اجتماع، القاهرة، مصر( 

أن��ا أفضل أن يكون اإلتصال مباش��ر بالنس��بة 
لي، أن أصير أروح إلى السفارة، طبعا مش حلالي 
هي��ك كجمعي��ة. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، أثينا، 

اليونان( 

اآلن أختل��ف الوضع اصبح في قنصلية عندك، 
القنصلية هي بتقدم خدمات للمواطن، مواطن 
في الس��جن مواطن ف��ي الترحيل، مواطن في 
اجلوازات، مواطن معه مش��كلة عنده مشكلة 
هنا إيش في خدم��ات؟ مفهوم القنصلية هي 
خلدم��ة املواطن الفلس��طيني وراحة باله، إيش 
في عن��ده مش��كلة املف��روض القنصلية هي 

مرجعية له. )مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية( 

أنا رأيي من التجربة السابقة إنو عدم السلبطة 
ألن املف��روض إن��و إحنا ممثلنا منظم��ة التحرير، 
ومكت��ب م. ت. ف. عب��ارة عن س��فارة، املفروض 
مطالبن��ا الوطني��ة أو رؤان��ا الوطنية تكون عن 
طريق املنظمة وهذا بس��تدعي بالتالي تفعيل 
دور املنظمة بنفسها، مكتب م. ت. ف. مفروض 

ينزل للناس ويهتم بقضاياهم ككل. 

طبع��ا يتم عقد اجتماعات ويكون على معرفة 
بعناوي��ن الن��اس ويع��رف الوافدي��ن، الزم يعرف 
الوافدي��ن باس��تمرار ويع��رف الوافدي��ن عل��ى 
عناوينه��م، ويفتح بابه الحتياج��ات الناس كل 
القضايا اجتماعية، احصائية، أمور ش��خصية 
يعن��ي أنا بدي ورقة انطلبت مني في الس��ويد 
لس��بب ما املف��روض املكتب يس��اعدني زي أي 
س��فارة في العال��م. أنا بدي ش��هادة - ضاعت 

مني شهادة مثال وفي نفس الوقت يرفع كمان 
رغباتنا الوطنية دورنا في التمثيل الرس��مي ل� 
م. ت. ف. نكون على عالقة إذا صار  مؤمتر وطني 
مثال يطلع منا مش��ارك بشكل رسمي يسمع 
إيش املالحظات اللي بتصير يجي يحكيلنا اللي 
برج��ع اقولة إن��و مكتب منظم��ة التجرير هي 
احللق��ة االنس��ب واالقصر واملهي��أة اكثر لهاي 

األمور. )مشارك، اجتماع عام، أبساال، السويد( 

أعتقد أن علينا التركيز على الوصول للمجلس 
الوطني الفلسطيني، أو م. ت. ف. ، أو السلطة 
الفلسطينية، إذ أن لديهم مكتب في الشتات 
وأعتقد أن أنيس البرغوثي كان مدير الس��لطة. 
ووظيفته تتطل��ب منه أن يكون مس��ؤوالً عن 
جميع الفلس��طينيني في اخل��ارج. وأعتقد أننا 
وصلن��ا إلى املرحلة التي نحت��اج فيها إلى ممثل 
رس��مي عن الس��لطة لتمويل مثل هذا األمر، 
ألنه كما تعرف��ون ميكن في هذه األيام التطوع 
عل��ى أس��اس مس��تمر، وتأس��يس مكاتب في 
املناطق الرئيس��ية، واملدن الرئيس��ية سواء في 
أمريكا أو في أي مكان آخر من العالم، وأن يكون 
هناك ش��خص واحد أو املكتب هو صلة الوصل 
بني اجلالية والس��لطة الفلس��طينية أو م. ت. 
ف. أو اجملل��س الوطني الفلس��طيني، وميكنهم 
جم��ع املعلومات، والذه��اب للمنظمات احمللية، 
واحلصول عل��ى العناوين والبريد، واحلصول على 
جمي��ع املعلومات ومعاجلتها ف��ي دليل يحتوي 
على عش��رة آالف شخص. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ديترويت، ميتشغان، الواليات املتحدة األمريكية(

أن��ا ضد أي عم��ل يكون خارج إط��ار م. ت. ف. أياً 
كان نوع��ه، املس��ألة األخيرة ه��ي نحن نطالب 
هنا كجالية فلسطينية إذا كنتم أنتم معنيني 
مبتابعتنا كالجئ��ني أن يكون لنا حق املش��اركة 

أي واحد من أي جنسية ثانية اللي 
بطلبه من سفارته أنا بطلبه من 
سفارتي، أنا لَِنقل تونسية عايشة 
مبصر إيش التونسية ده بتطلب من 
سفاراتها من حماية ومن رعاية من 
متابعة، أنا كفلسطينية وصار لي 

سفارة وصار في سلطة بطلب منها 
الرعاية واملتابعة.إحنا مش عايزين 

فلوس بس رعاية ومتابعة وأحس إني 
أنا انتمي لهذه السفارة اللي ممكن 
حتميني وقت الشدة، ممكن أجلأ إليها 

حتميني، وهذا أقل ما بطلبه من 
سفارتي اللي هي دولتي. )مشاركة، 

اجتماع، القاهرة، مصر( 
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مس��تقبالً في أي انتخابات فلس��طينية جتري 
في الداخل، وهذا ال يتم إال من خالل س��فاراتنا 
وقنصلياتنا في اخلارج وش��كراً. )مش��ارك، اجتماع 

عام، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة( 

كي��ف يت��م حتدي��د العملي��ة الت��ي يت��م على 
أساس��ها تعيني الس��فراء. فهن��اك دول تواجد 
لعش��رين  الفلس��طينيون  الس��فراء  فيه��ا 
عام��اً. فما هي خطوات تعيني الس��فراء؟ وهل 
لألشخاص الذين يعيش��ون في مدينة معينة 
رأي ف��ي ذلك أم ال؟ وإذا كان الس��فير س��يرحل 
فنح��ن ال نعرف الس��بب، وهذه مش��كلة. لذا 
أطالب فقط بتوضيح هذه العملية ليتمكنوا 
من الوصول للناس الذي��ن يجب الوصول لهم. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

اآلن إحنا بنس��مع إنو في س��فارة ل��� م. ت. ف. 
في اململكة وغيرها بيس��مع س��مع باالذاعات، 
أنا أحت��دى إنو واحد غير الي��وم حضر للمهرجان 
لك��ي يتعرف��وا على حض��رة الس��فير إذا واحد 
فينا ش��افوا. القضايا اليومي��ة ال تتدخل فيها 

السفارة. )مشارك، اجتماع عام، الدمام، السعودية( 

إحنا الذي نريده هو أن السفارة تأخذ برأينا إذا ما 
أقدمت على شيء تريد أن تقوم به في هذا البلد. 
ولهذا يجب أن ال نكون جزء من السفارة، ولكن 
الس��فارة إذا ما تنش��طنا وتعززت اجلالية، فهي 
س��تضطر أن تأخذ بعني االعتبار رأينا. السفارة 
يج��ب أن متثلني أنا، نحن هنا جزء من الش��عب 
الفلس��طيني، ونحن هن��ا نفك��ر باالنتفاضة، 
وبكيفية دعمها، لهذا يجب أن تأخذ الس��فارة 
بآرائنا. الس��فارة فيها ش��كل معني من اإلدارة، 
نحن كفلسطينيني في هذا البلد فإننا نشكل 
جزءاً من السفارة، والس��فارة تريد أن تأخذ قرار 
معني، ونحن كجالية نش��كل جزء من السفارة 

وبالتال��ي يج��ب أن تأخذ الس��فارة برأينا في أي 
قرار ألننا جزء منها. )مش��ارك، اجتماع عام، سالجيلز، 

الدمنارك( 

الزم يك��ون في س��فارة تك��ون مرجعي��ة لكل 
الالجئني وكمان في تقصير من جانب املنظمة 
والزم تطالب بفتح حوار سياس��ي رس��مي مع 
الدول��ة اللبناني��ة حل��ل كافة املواضي��ع معها. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم عني احللوه، لبنان( 

إحن��ا نعاني من مش��كلة ع��دم ثق��ة جاليتنا 
باملكت��ب، نحن نعاني من ترس��بات قدمية حتى 
اآلن م��ش قادرين نش��يلها. )مش��ارك، اجتماع عام، 

جدة ،العربية السعودية(

كون الس��فير هو املس��ؤول الكبير هو إلي الزم 
يتصل، فهو الزم يس��وي القنوات، الزم يس��وي 
األس��امي. هو كس��فير كي��ف راح يتصل مع 
الناس؟ هو يعرف الناس بنفسه أن يعمل حفلة 
س��نوية ويقدم منقوش��ة أو أجنيب حلويات من 

زالطيمو.
تقديري الش��كل األمثل لوجودنا اإلجتماعي   
والسياس��ي واملدن��ي واإلقتص��ادي ف��ي البلد 
تقريب��ا أفض��ل، االتصال مع ه��ذه اجلهات نفرز 
ه��ذه اللجان ونفرض على الس��فارة أن تتعامل 
مع جلنة على حده ملس��اعدتها ف��ي برنامجها، 
ه��ذه هي الوس��يلة األفض��ل، أم��ا نطلب من 
الس��فير أن يتصل م��ع كل واحد، مش معقول 
نحن نبرمج حالنا عش��ان نش��كل هذه اللجان، 
مث��ال صارت جلنة بإس��م ألفا بدن��ا إجتماع مع 
الس��فارة يوم كذا. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، أثينا، 

اليونان( 

أنا بقول عش��ان هيك، أنا كمان مع )املشاركة( 
أن الس��فارة تك��ون ف��ي إتصال دائم ومباش��ر. 

يعني يصيرلو إيشي واحد من اجلالية على طول 
يكون عنده إتصال مع الس��فارة. ميكن مش مع 
الس��فير زي ما األخت ه��ون بتحكي، بس يكون 
مع حدا من السفارة ألن في موظفني وقاعدين. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان( 

املفروض من الس��فارة الفلسطينية، هي التي 
تش��كل قن��وات االتص��ال، وهي الت��ي يجب أن 
تعلن عن تشكيل جتمع لالجئني الفلسطينيني، 
واإلعالن عن مقر له��ذا التجمع، تكون مهمته 
حل كافة املش��اكل التي تواجههم. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن( 

وبعدي��ن اقت��راح أخير إن��و يكون عن��ا مرجعية 
فلسطينية متثلنا في الوطن اللي إحنا قاعدين 
فيه وب��را أيضاً ولو على صعيد س��فارة يتكلم 
بإس��منا الس��فير الفلس��طيني الل��ي بكون 
بالبلد املضيف لم يبق لنا شي، ضايعني ألن في 
الش��تات ضياع. معنى الش��تات ضياع، لذلك 
إحن��ا نطلب ونتمنى من اإلخوان في االعالم إنو 
إحنا يكون إلنا س��فارة في لبنان النه 350 الف 
الجئ واحلمدهلل ما فيش عنا س��فير. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان( 

ما ف��ي ترابط ما بني اجلالية الفلس��طينية ما 
في ترابط قوي والحتى متوسط، ما بني اجلالية 
الفلس��طينية وب��ني الس��فارة أو القنصلي��ة. 

)مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية( 

سفارة في لبنان حتى تشكل مرجع فلسطيني 
وضمان حقوق الالجئ الفلس��طيني في لبنان. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم البداوي، لبنان( 

ميكن أختلف مع اللي حكاه اخونا إنو نحنا بحاجة 
لس��فارة لدولة فلسطني هون ألننا نحن بحاجة 
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الى مكت��ب باعتبارنا باخلارج والل��ي متثلنا واللي 
بتعبر باس��منا وبتعبر عن هويتنا، وعنا كالجئني 
فلسطينيني م. ت. ف. نطالب مبكتب ل� م. ت. ف. 
لرعاية شؤون الفلسطينيني في اخلارح والتعبير 
عنه��م ورعاي��ة ش��ؤونهم وكل قضاياه��م في 
هالبلد. في اجلانب الثالث يعني غير مؤسس��ات 
املنظم��ة الدولة اللبناني��ة الدولة اللبنانية عم 
حترم الفلس��طيني ع��ن تلقي الع��الج والرعاية 
االجتماعي��ة في مستش��فيات الدول��ة مع إنو 
الفلسطيني موجود هون مش بإرادته وال برغبته، 
قسراً موجود هون وجوده هون نظم بإطار اتفاقات 
جامعة الدول العربية واملؤمترات العربية املتعددة 
واعطى للفلسطينيني حقوق اللي عم بحققها 
أو بيحص��ل عليه��ا ف��ي دول اخ��رى مث��ل االردن 
وس��ورية، مثالً له كامل احلقوق مثل أي مواطن. 
اللي هون املواطن الفلسطيني في لبنان ليس له 
ادنى حد من احلقوق املدنية واالجتماعية والرعاية 
الصحية واالجتماعية بهذا البلد. نحن بنطالب 
إنو مننح هذه احلقوق حتى نعيش. نشعر بقيمتنا 
كإنسان وإلنا حقوقنا اإلنسانية. )مشارك، اجتماع 

عمال، مخيم البداوي، لبنان( 

مكتب الس��لطة الفلسطينية افتتح مبمثليه 
للسلطة الفلسطينية، لم يعد القناة األفضل 
بالنس��بة ل��ي كفلس��طيني موج��ود في هذا 
البلد للتواص��ل مع منظمة التحري��رأو غيرها، 
الن ه��ذا املكتب إذا بتحكي مع املدير بقولك أنا 
ممثل الس��لطة الوطنية الفلسطينية بحكي 
مع س��فراء ومع اعضاء البرمل��ان وما يجري في 
اجلالية "ال حول وال قوة اال باهلل". )مش��ارك، اجتماع 

عام، أبساال، السويد( 

هم يقولون أن السفارة الفلسطينية ليس لها 
دور مل��اذا نحن ال نّفعل دورها، بحيث تقوم بعمل 

نش��اطات وندوات لالجئني، أو تعمل اجتماعات 
دورية له��م في مقارها، أو تفتح مكاتب خاصة 
بالالجئ��ني. كانت في الكويت م��دارس تابعة ل� 
م. ت. ف. ، وكنا نعرف أننا الجئني فلس��طينيني، 
وأن اليهود قد اس��تولوا على فلسطني. لنعمل 
نش��اطات للصغ��ار لنعرفه��م عل��ى بالدهم، 

ويلعبوا. )مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن( 

في أي مؤسس��ة إذا هذه املؤسسة كانت قوية 
وش��غلها ق��وي ومثبت��ه وضعها عل��ى األرض 
إتأكدي أنو الس��فير هو راح يدّور عليكي عشان 
يشوف هاي املؤسس��ة القوية. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان( 

يأت��ي ويقول ل��ك نري��د أن نعمل مج��اري، بدنا 
ننقل الزبالة من هنا، طيب أين مشاكلنا نحن؟ 
حقوقن��ا املس��لوبة التي س��لبها من��ا النظام 
الس��ابق، واآلن س��لبت أكثر فأكثر من النظام 
الالحق، من الذي سيدافع عن حقوقنا؟ السفارة 
ال أظن ألنها ضعيفة، وال تتمتع بأي صالحيات، 
ألنها نفس��ها م��ن مخلفات النظام الس��ابق. 
وه��ي ال تريد أن تفعل ش��يء، ألن عالقاتها هي 
عالقات قدمية مع النظام السابق. نحن بحاجة 
ألن تدعمنا ونعمل ش��يء على األرض. )مشارك، 

اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق( 

ال نري��د أن نأخ��ذ كل وقتكم، بالنس��بة للمثل 
احمللي حالياً ال يوج��د من ميثلني، نحن عبارة عن 
جلن��ة حديثة نحأول م��ن خالله��ا أن نعمل وأن 
نطور. نأم��ل من الذين يريدون االلتحاق بنا وفي 
جلتنا في املستقبل القريب إنشاء اهلل، أن يكون 
ممثلني لنا وأن يوصلوا صوتنا. )مشارك، اجتماع عام، 

ستافنجر، النرويج( 

يعني أنا امس تطرقت لهذا املوضوع بالنس��بة 
ملوض��وع إخوان��ا ف��ي البحري��ن على مس��توى 
انتخابات وشاركنا معهم. وبعدين على مستوى 
فرض��ا ملا صار ف��ي امكانية لدراس��ة اجلامعات 
في البحرين فكان دور الس��فارة الفلس��طينية 
هناك ايجاب��ي معنا في حل مش��اكل الطلبة 
الفلس��طنني املقيمني في املنطقة الش��رقية 
للدراسة في البحرين، فكان اجابة من السفارة. 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

حقيق��ة أن أكب��ر مش��كلة يعانيه��ا الالجئني 
الفلسطينيني، سواء داخل اخمليمات أو خارجها، 
هي عدم وج��ود ممثل لهم يطال��ب بحقوقهم، 
نحن في جلنة فلس��طني النيابية، طالبنا بعدد 
من احلقوق لالجئني، واستطعنا حتقيق البعض 
منها، فعلى سبيل املثال حتدثنا مع جاللة امللك 
حول تخصيص مكرمة ألبناء اخمليمات للدراسة 
في اجلامعة األردنية، كانت 200 مقعد وارتفعت 
إل��ى 300 مقع��د. حتدثن��ا في موض��وع العالج 
في املستش��فيات احلكومي��ة وخاصة للذين ال 
يحملون رقم وطني، واملوضوع يبحث في رئاسة 
ال��وزراء، ووزي��ر الصحة يعد مش��روع للمعاجلة 
بتأم��ني صحي أختياري، وقد يؤمن له مبالغ من 
ال��دول املانحة. النقطة التي أريد أن اركز عليها 
ه��و أن هناك ضرورة لوجود ممث��ل يعرف حقيقة 
مش��اكل هذا القطاع ويطالب فيها. )مش��ارك، 

اجتماع جتريبي، عمان، األردن( 

خالل العمل في السابق مع جماعات الناشطني 
الفلس��طينيني، كانت طبيعة اجلماعات تعني 
أن ه��ؤالء املش��تركني ف��ي اجلماعة/املنظم��ة 
كانوا متحمسني للحفاظ على متاسكها، وفي 
ه��ذه احلالة فمن امله��م العمل على املش��روع 
من أساس��ه. ميكن مث��الً أن يعن��ي العمل مع 
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املمث��ل الوطني أو غيره في احلرس القدمي، أنهم 
س��يحأولون الس��يطرة على املش��روع، وعلينا 

العمل بصورة مستقلة ليكون أكثر فعالية.
م��اذا الذي تعنيه بالعمل بصورة مس��تقلة؟   
لو كان اجلميع متحمس��اً مثلك للعمل بصورة 

مستقلة فلن يكون هناك وحدة في العمل.
عني��ت العم��ل بص��ورة مس��تقلة ال بصورة   
فردي��ة، وأعن��ي بذلك العمل بصورة مس��تقلة 
ع��ن ممثل م. ت. ف. وأمثاله، مبا أنه لن يتش��اور أو 
تتشاور مع الناس. )مش��اركون، اجتماع طالب، 

سدني، أستراليا( 
أي��ن ه��ي الس��فارة؟ نرج��و أن يص��ل صوتنا   
للسفارة وللقيادة الفلسطينية، حتى يتعرفوا 
على معاناتن��ا، وأحوالنا الصعبة. وضعنا وصل 
إلى أقس��ى درجة من البؤس، ليصل إلى قيادتنا 
الفلس��طينية، وغ��دا ه��ي ال تري��د الش��عب 
الفلسطيني، فالش��عب الفلسطيني يرفض 
الذي يرفضه وال يحل مشاكله. )مشارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ احلرية، بغداد العراق( 

مطل��وب وج��ود من ميثلن��ا هنا ف��ي لبنان مثل 
الس��فارة الفلس��طينية. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

بيروت، لبنان( 

ثاني��اً يتوج��ب على الس��فارة عمل نش��اطات، 
الس��فير مغل��ق عليه ب��اب الس��فارة وجالس 
لوحده، ملاذا ال تقوم الس��فارة بعمل نش��اطات 

جلاليتها؟ )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك( 

في العراق صارت في مشكلة اللي معاه وثيقة 
س��فر عراقية عنا هيك طب السفارة بتجدده، 
بدو يجدد وثيقة م��ا فيش جهة جتدد له وثيقة. 
فإذا صار الوضع الرسمي إنو إحنا اتصلنا بقطر 
بالس��فارة في قطر وتفاهمنا نحن��ا وياهم إنو 
بتعددوا وثيقة الس��فر أو ه��ل الوثيقتني أو هل 

املئ��ة املوجودي��ن عن��ا لوثائق الس��فر العراقية 
وه��م بيتصلوا بتجدي��د أو متديد ه��ذه الوثائق 
م��ع الس��فارة العراقي��ة عنده��م، ويرجعوا لنا 
اياها وس��بيلنا لهون واضح وهكذا صار نوع من 

التواصل. )مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

أعأرض متاماً النقطة الت��ي أثارها أحدهم وهي 
أن املمثل الفلسطيني في كندا ال ميثل اجلالية 
الفلس��طينية وإمنا ميثل م. ت. ف. لدى احلكومة 
الكندية. ففي الواقع، فإن مهمة الس��فير هي 
متثيل اجلالي��ة في الدولة التي يعيش��ون فيها، 
متحدثاً باس��م السلطة في دولتهم. فهذا هو 
تعريف الس��فير، وأعتقد فعالً أن السفير ميّثل 
جالية الدول��ة التي ميّثلها. )مش��ارك، اجتماع عام، 

تورنتو، كندا(

إحنا م��ن خالل موقع القنصلي��ة بنفتح موقع 
للقنصلي��ة، واللي ب��دوا أي حاجة بصير يناقش 
فيها، وبصير تتحاور مع بعضنا من خالل موقع 

القنصلية. )مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية( 

ي( ةو  القي(ةل السي( ية
ميك��ن كل م��ن الجئ��ي الش��تات أن يفك��ر في 
عمل مثل هذا املوضوع، ويبدأ يكتب عن هموم 
ومش��اكل الالجئني وحاجياتهم، ويطرح هموم 
الالجئ��ني وكذلك يش��رح مس��ألة حقهم في 
الع��ودة إلى ديارهم وأمالكهم، كما نص عليها 
القرار  194، الصادر عن األمم املتحدة عام  1948، 
وهذا النش��اط يجب أن يكون موح��داً وبتعاون 
اجلمي��ع، وله��ذا يج��ب االس��تعانة مبؤسس��ة 
فلس��طينية رس��مية أو ب� م. ت. ف. ، لإلشراف 
على عمل من هذا النوع، ولتساعد اجلالية، على 
تش��كيل حلقات وهياكل لالتص��ال والتواصل 
فيما بينها، وفيما بينها وبني الدولة املضيفة، أو 

ما بني اجلاليات في كافة بلدان الشتات. ويجب 
أن تقوم م. ت. ف. بتنس��يب أي هيئة أو هيكلية 
م��ا تش��كل بتنس��يبه رس��مياً، وعلى أس��اس 
أن نتعل��م من جت��ارب التجمع��ات اليونانية في 
اخلارج، أو من جت��ارب اجلالية العربية، أو األجنبية 
املتواجدة في اليونان، والتجمعات اليونانية في 
اخل��ارج تعقد لها اجتماع س��نوي ف��ي اليونان، 
ومبتابعة من وزارة اخلارجي��ة اليونانية، ولهذا أي 
جتم��ع ألي جالية بحاجة إلى جه��ة من الوطن 
األم لكي تش��رف عليه، وتدعم��ه وتوجهه. أما 
كل واحد يعمل لوحده، فإن هذا سيفشل بكل 

تأكيد. )مشارك، اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان( 

ه��ل ميك��ن أن تك��ون عالقاتن��ا مع ال��دول ومع 
ممثلن��ا الوطن��ي أو املمثل الش��رعي للش��عب 
الفلس��طيني، م. ت. ف. ب��كل أطره��ا وحت��ى 
م��ن ه��و خ��ارج م. ت. ف. ه��و اب��ن الش��عب 
الفلس��طيني، وجتري املفاوض��ات اآلن واحلوارات 
االخوي��ة لك��ي يك��ون هن��اك كيان واح��د ممثل 
الشعب الفلسطيني، وممثل واحد أمام العالم، 
ه��ذا املمثل يجب ان تكون عالقاتنا معه متينة 
جداً، إذا هذا التكامل في العمل الفلس��طيني 
يجب أن يكون بعيد عن أي حساس��يات اطالقاً، 
ويجب أن يكون من منطلق العمل من مصلحة 
اجلميع وليس لفئة فالن وعالن. )مش��ارك، اجتماع 

عام، اخلرطوم، السودان( 

أرغب أن نكون أكث��ر تنظيماً، وأكثر قوة. فاألمر 
ليس كالم فق��ط، بل علينا التفكي��ر فيما قد 
يقوين��ا، وف��ي األمور الت��ي قد تس��اعدنا على 
تنظيم أنفس��نا، وكيف ميكن أن نوصل صوتنا 
للعال��م، فه��ذه قضي��ة مهم��ة للغاي��ة. وما 
أفك��ر فيه هن��اك مظلة قد ترع��ى احتياجاتنا، 
قبل أن تنس��ى الس��لطة ما نحتاجه، وقبل أن 

إحنا هون عايشني بلبنان ما إلنا أي 
حقوق. وين بتصير هون؟ الزم القيادة 

تعمل شي وتطالب بالغاء كل 
القوانني اجلائرة بحق اللالجئني. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم عني احللوه، لبنان(
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ينس��وا القدس. ال أع��رف ماذا يفع��ل أبو مازن 
واألشخاص احمليطني به، وفي الواقع أنا متخوف 
مم��ا قد يفعلونه. لذا فإن الس��لطة الوحيدة لنا 
يجب أن تكون م. ت. ف. ، وال أعرف ما هو موقف 
املنظم��ة في الوقت احلالي، فال أملك مثل هذه 
املعلومات. علينا أن نس��اعد م. ت. ف. )مش��ارك، 

اجتماع عام، ديترويت، ميتشغان، الواليات 
املتحدة األمريكية( 

أما عل��ى الصعيد احملل��ي فيكون 
عبر االجتماعات الش��هرية أو عبر 
االنترنت إذا ما ش��اءت اجتماعات 
السفارة الفلسطينية، الزم تكون 
كأس��اس بالنسبة خملتلف املناطق 
على لبنان وهي عبارة عن وس��يلة 
اتصال بينها وبني املناطق الثانية. 

)مشارك، مخيم ويفل، لبنان( 

كم��ا أن دور م. ت. ف. ه��و أن تقوم 
بارس��ال مش��رفني ووف��ود. ويجب 
الشرح لهم أن املوضوع هو هكذا، 
يعني أكب��ر مقلب ش��ربناه أنهم 
ضحكوا عل��ى ذقونن��ا بقصة "م. 
ت. ف."! ومل��ا قال��وا أن عرف��ات في 
كام��ب ديفي��د رفض التن��ازل عن 
ح��ق الع��ودة، ل��م نس��تطع نحن 
ف��ي إيطالي��ا عم��ل ش��يء! نحن 
لم نس��تطع عم��ل أي حت��رك ألن 
س��فارتنا ف��ي إيطاليا ل��م تخبرنا 

بش��يء. اعتقد أن هذه هي القضايا الرئيسية 
الت��ي تش��جعني أن اعم��ل كجالي��ة، واطالب 
بك��وادر. أطالب بان تكون االتص��االت فيما بني 
أعضاء اجلالية مستمرة ومتواصلة، سواء على 
صعي��د املناس��بات الوطني��ة، أو عل��ى صعيد 

اص��دار مجل��ة أو نش��رات أو البري��د الكتروني، 
وذلك بهدف توصي��ل املعلومات لكافة أعضاء 
اجلالي��ة، بكافة األحداث واألخبار واملس��تجدات 
على الس��احة الفلس��طينية بالطبع كل فرد 
في اجلالية هو رس��ول لش��عبه مع اإليطاليني، 
ويجب أن ننتبه على النقاط التي نتحدث فيها 

معه��م. هذه بالطبع هي الت��ي متنح الفرد منا 
حوافز للمش��اركة ف��ي اجلالية، وف��ي جتمعها، 
وتش��كيل هيئات قيادية لها.امتنى على األخوة 
ف��ي م. ت. ف. ، أن يرس��لوا بكل مناس��بة أو إذا 
كان هن��اك مس��تجدات جديدة على الس��احة 

الفلس��طينية، أن يرس��لوا لنا وفداً، أو رس��وال 
يوضح لن��ا احللقة املركزي��ة للمرحلة، وليوضح 
لنا املس��تجدات، وينقل لنا آخ��ر األخبار. ويجب 
أن يرس��لوا لنا النشرات واجملالت والصحف التي 
تصدر عن السلطة الفلس��طينية.حاليا ميكن 
أن الق��ى مواطن فلس��طيني، ميك��ن أن يكون 
ص��ادق في قلب��ه، ولكنه بعيد عن 
األحداث ألنه متضايق مالياً طول 
عمره. وهن��اك مس��اعدات مالية 
تص��رف للفلس��طينيني، عندم��ا 
يواجه ضائقة مالي��ة ما. ف� م. ت. 
ف. مبنية على أس��اس مس��اعدة 
املواطن��ني الفلس��طينيني اينم��ا 
تواج��دوا. بالطب��ع نح��ن نطال��ب 
بتفعيل كافة هذه القضايا ونحن 
نطالب بها بقوة وع��زم، بأن تكون 
موجودة، هذه القضايا التي اعتقد 
أن��ه يجب علينا كجالي��ة أن نقوم 
فيه��ا وأن نعم��ل م��ن أجلها ومن 
أج��ل تفعيلها. عدا ع��ن أنه يجب 
أن يك��ون لدين��ا ق��در كام��ل من 
الوعي ل��دى افراد اجلالية وقيادتها، 
وكوادرها، وكذلك يجب أن نحافظ 
عل��ى عاداتن��ا وتقاليدن��ا في هذا 
البل��د، هن��اك العديد م��ن األمور 
الت��ي يجب بحثه��ا، ويجب العمل 
عليه��ا، ولكن بالطب��ع، نرجع مرة 
أخرى ونقول يجب أن يكون هنالك 
قرارا سياس��يا فلس��طينيا بدعم 
ه��ذه اجلالي��ة وجهوده��ا، وآلية عمله��ا، ويجب 
أن نوف��ر الدعم الكامل العض��اء اجلالية ايضا. 

)مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا( 

فنحن ج��زء ال يتجزأ من ذلك من الداخل واخلارج. أي طفل فلس��طيني ُقتل 
من قبل ضابط إس��رائيلي يعن��ي إحنا قلبنا يبكي قبل م��ا تبكي األم على 
ه��ذا الولد، وأيضاً جند أي واحد فلس��طيني هنا ال يج��د لقمة العيش رغم 
أن هن��ا موجود ومعروف عنا الرفاهية كما يقول��ون، لكن هم يعرفون أن في 
ون أيديهم إلى الناس، حتى في هذه  بع��ض املناطق ال يوجد هناك أوباش ميدُّ
املنطق��ة كلهم يعرفون هذا املوضوع. على ه��ؤالء املمثلني أيضاً أن يعملوا 
على أن يكون هناك تكافل اجتماعي بني أبناء الشعب الفلسطيني، ضروري 
جداً ملزيد من التالحم، كيف نحب بعضنا البعض؟ وكيف ميكن أن من ليس 
يبكي��ه من أبناء جلدت��ه بكاؤُه فهو من جلد التماس��يح، حت��ى يكون كلنا 
م��ع بعض يجب أن نكون متعاونني كيف نتع��اون إذا كنت أنت تبني وغيرك 
يه��دم؟ اللي فوق هو الذي يجمع الن��اس صحيح الناس يجوز بيفلطوا بهذا 
االجتاه صح علينا كلنا أن نعمل من أجل تغير هذا الواقع املّر الذي نحن فيه، 
نحن اجتمعنا عدة اجتماعات من س��نوات متعددة حتت قيادة م. ت. ف. ومن 
أج��ل جلنة اجتماعية ومن أجل هذه املش��كالت وما تواف��ق عليها. التواصل 
االجتماعي بني بعضنا البعض كيف ميكن جناحه؟ بدنا نش��اطات اجتماعية 
بدنا ش��غالت كثيرة هذه ال بد أن تتوافر هنا وحتل مش��اكلنا هنا مع الدولة 

أيضاً. )مشارك، اجتماع عام، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة( 
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يجب أن يكون هناك حلول مشتركة بني القيادة 
الفلس��طينية والقيادة العراقية اجلديدة. هذه 
نقط��ة هامة ج��داً، يجب أن تبح��ث األمور من 
مس��ؤول إلى مس��ؤول. إذا ما كانت هناك لغة 
مش��تركة ما بني املس��ؤولني، ما بني مسؤولي 
اجلالية الفلسطينية في العراق، وبني املسؤولني 
في احلكومة العراقية. وس��يبقى الفلسطيني 
في الع��راق مهم��ش وجميع حقوق��ه ضائعة، 
كمسؤول عن اجلالية الفلسطينية في العراق، 
يجب أن أحتدث مع رئيس الوزراء ومع وزير التربية، 
وزي��ر املهجرين، وم��ع الوزير املعن��ي عن حقوقنا 
كمواطنني. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد 

العراق( 

هناك ضرورة الصالح اخللل بني القيادة والالجئني 
والزم قنوات االتصال تكون مفتوحة عبر ندوات، 
وحوارات، وزيارات للمخيمات واألنروا كلنا عارفني 
انها مقصرة وعليها مس��ؤولية كبيرة. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم عني احللوة، لبنان( 

بالنس��بة للمطال��ب واالقتراح��ات: األس��اس 
ه��و تنظيم العالقة م��ع لبنان وخل��ق نوع من 
املمث��ل الرس��مي السياس��ي، وان يك��ون ممثل 
وحيد بالنس��بة لالعتراف بشرعية هذا الوجود 
الفلسطيني. نحن نعاني من ضياعنا وتشتيتنا 
وال جند فرصة للتعبير ألنه ال يسمح لنا التعبير 
ونتيج��ة السياس��ات املتخ��ذة ضدنا. )مش��ارك، 

اجتماع عام، بيروت لبنان(

و الش��يء اإليجاب��ي حاليا أن ال��كل يتكلم عن 
وحدانية منظمة التحرير. )مش��ارك، لندن، اململكة 

املتحدة( 

تتج��ه االجتاه��ات احلديثة ب��أن تب��دأ اجملتمعات 
األهلية بالتواصل على مستوى العالم. وهناك 

تلك االتفاقية األولية حول األشخاص األهليني 
وال أظ��ن أنه مت متثيل فلس��طني ف��ي ذلك. لذا، 
وفيم��ا يتعل��ق باملطال��ب م��ن م. ت. ف. ، أود أن 
أضيف أن تدرس املنظمة العمل مع الس��كان 
األصليني في جميع أنح��اء العالم، حتت مظلة 
األمم املتحدة، وأيضاً بصورة مستقلة. وأن يكون 
ل��� م. ت. ف. خط سياس��ي واض��ح حول حقوق 
الس��كان األصلي��ني، في كن��دا وف��ي الواليات 
املتحدة واملكس��يك. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، تورنتو، 

كندا(

أن��ا أقترح بأن��ه يجب وجود جهة رس��مية ليتم 
من خاللها العمل، لكن يجب أن تبقى املبادرات 
م��ن قبل هذه املؤسس��ة، وممك��ن كل واحد منا 
يط��رح ملي��ون فك��رة، وليس��ت فك��رة واحدة، 
ولك��ن املهم ه��و كيفية تطبيق ه��ذه األفكار، 
أي عم��ل تطبق فيه فكرة يج��ب أن يكون لديه 
متوي��ل معني، وميكن أن نبدأ نحن بتطوير العمل 
االجتماعي ل��دى اجلالية، وعمل كهذا مطلوب 
متويله من قبل الس��لطة الفلسطينية وم. ت. 
ف. ، أو متويله من قبل التجمعات الفلسطينية 
الغنية في الش��تات. فهناك بعض التجمعات 
الفلس��طينية، فقيرة وال يوجد لديها إمكانية 
لكي تس��تأجر مقر له��ا، في نهاي��ة األمر، وأي 
جالية أو جتم��ع من التجمعات الفلس��طينية 
لديه��ا إمكاني��ة ألن تس��تأجر مق��راً وتؤم��ن 
اإلمكاني��ات املادي��ة. ش��رط أساس��ي أن يت��م 
االتفاق والتنس��يق في كيفية قيام الش��ركات 
الفلس��طينية، أو التجمع��ات الفلس��طينية 
الغنية لتدعم هذه التجمعات الفلس��طينية 
الفقيرة، وتأمني مقر لهم، وكافة املس��تلزمات 
لتش��كيل حلق��ة اتص��ال وتواصل س��واء عبر 
اإلنترنت أو تأس��يس جري��دة أو صحيفة يومية، 
أو أس��بوعية، أو شهرية، من أجل ان تعمل على 

تواصل هذه اجلالية مع اجلاليات األخرى، املوجودة 
في الش��تات، أو ما ب��ني أفراد اجلالية نفس��ها، 
ه��ل يوج��د هناك مؤسس��ة فلس��طينية من 
اجل توفي��ر الدعم لهذه اجلالي��ات والتجمعات 
الفلسطينية الفقيرة؟ أم ال؟. وكيف يتم عمل 
هذه اجلاليات من أجل القيام بعمل وطني؟ فأي 
عم��ل تقوم ب��ه التجمعات الفلس��طينية في 
اخلارج فهو عمل وطني، سواء أكان عمل ثقافي، 
أو اجتماعي أو نشاط رياضي، أو عمل سياسي، 

أو االحتفاالت مبناسبات وطنية فلسطينية. 
ه��ل لدينا إمكانيات لتوصي��ل هذه املطالب،   
بالدع��م له��ذه اجلالي��ة؟ ه��ل يوج��د إمكانية 
لتوصي��ل صوت ه��ذه اجلالي��ة ل��� م. ت. ف. ، أو 
السلطة الوطنية؟ هل يوجد إمكانية لتوصيل 
صوت هذه اجلالية للمؤسسات الدولية املعنية 
بالقضية الفلس��طينية؟ )مش��ارك، اجتماع عام، 

ثيسالونيكا، اليونان( 

بالنس��بة للمنظم��ات الدولية، نح��ن نطالب 
م��ن م. ت. ف. كممث��ل لن��ا التح��رك عبر هذه 
املنظمات الدولي��ة، والعراق اصبح بلد مفتوح، 
م��ع  األم��ور  ه��ذه  كل  فت��ح  باس��تطاعتهم 
منظمات األمم املتحدة، ومؤسس��اتها املوجودة 
في العراق. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد 

العراق( 

أنا عن��دي تعليق بالنس��بة للحكي اللي حكاه 
أخونا بالنسبة للمجالس، بطريقة عفوية أجت 
الفك��رة أنه مل��اذا ال تكون وظيف��ة من وظائف 
منظمة التحرير، م. ت. ف. عبارة عن مظلة , وإذا 
إحن��ا متفقني إنه كل التنظيمات السياس��ية 
تعت��رف ب��� م. ت. ف. كممث��ل ش��رعي ووحي��د 
للشعب الفلس��طيني وين املشكلة؟ يعني أن 
يكون لها دور تنظيمي في اللي بصير في اجملتمع 

لو كان هناك سلطة أو هيكلية تدير 
حياة اجلالية الفلسطينية، ولو كان 
هناك رعاية حقيقة لرعاية الشعب 
الفلسطيني بالعراق هل سينجرف 

هؤالء األشخاص؟ بكل تأكيد ال. 
 )مشارك، اجتماع نوعي،

ملجأ الزعفرانية، بغداد، العراق( 
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الس��ويدي من حيث اجلالية الفلس��طينية من 
أعماله��ا الثقافية من الرواب��ط يعني كحلقة 
وص��ل. أنا ش��خصيا أفتقد هذا ال��دور من قبل 

مكتب منظمة التحرير.
وطبع��ا أن تعمل مجلس جدي��د يكون عنده   
اط��الع عل��ى مس��ؤوليات ومهم��ات ووظائف 
االحت��ادات واملنظم��ات ما إل��و ضرورة. )مش��ارك، 

اجتماع عام، ستوكهولم، السويد( 

نري��د أناس تقف معنا وحتل لنا مش��اكلنا، نريد 
قيادة تقف معنا في فرحنا وعزانا وبردنا وشتانا، 
مش متطر السماء علينا وانا اتلقاه باجلاط. متطر 
م��ن ناحية ونضع اجلاطات حت��ت املطر، ومن ثم 
تب��دأ باملط��ر من نواحي أخ��رى. )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق( 

دعوني أخبركم ش��يئاً. إن الس��ر  ف��ي ذلك هو 
التموي��ل، فأنت حتتاج إلى دع��م. متلك م. ت. ف. 
األم��وال لدع��م املكاتب. ونحن منل��ك املال. وقد 
كن��ت معه��م ف��ي حينه��ا، وق��د كان لديهم 
دوالر،  أل��ف  إل��ى مائت��ي  باإلضاف��ة  الطع��ام 
وأربعمائة شخص من كل أنحاء العالم. وهؤالء 
الناس لديهم املال. فالسر هو في احلصول على 
املال منهم لدعم مثل هذه األمور، ألن التمويل 
هو القوة التي تقف وراءهم. )مشارك، اجتماع عام، 

ديترويت، ميتشغان، الواليات املتحدة األمريكية(

عل��ى  ملمثل��ي  بالنس��بة  بش��كل ش��خصي، 
املس��توى الوطني، أنا ش��خصيا، أي شخص أو 
أي مجموع��ة، أو أي مؤسس��ة ال تفكر بالتنازل 
عن حق العودة. أما ممثلي على املس��توى احمللي، 
ف��ي منطق��ة روغالن��د وأس��تطيع أن أتق��دم 
إليه بش��كوى ما، أو أتقدم حلل املش��اكل التي 
أواجهه��ا، ويس��تطيع أن يوصل��ه إل��ى اجله��ة 
اخملتصة فإنه غير موجود بكل أس��ف أقول ذلك. 

وآم��ل عن قريب أن تش��كل جلنة، أو مؤسس��ة، 
بغض النظر عن مس��مياتها، أو أي ش��خص أو 
أش��خاص، قائمني عليها، املهم في النهاية، أي 
ش��خص قادر على إيصال صوتي كفلسطيني. 

)مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج( 

في مالحظة، إذا املؤسس��ات ممكن تعمل اتفاق 
ذاتي مثل الهالل األحمر الفلسطيني، وعارفني 
أن الالجئ الفلسطيني في لبنان لديه صعوبة 
بالش��غل ألنه ما عم بقدر على تأمني املعيشة 
الالزم��ة، والس��بب أن اإلنس��ان الفلس��طيني 
ال يعمل ولي��س لديه االكتف��اء الذاتي، يكفي 
خدمات الهالل األحم��ر، ملاذا كان الهالل يعالج 

مجاناً أما اآلن فال؟ 
أن��ا طرح��ت تفعي��ل مؤسس��ات م. ت. ف.   
ومنه��ا الهالل االحمر كمؤسس��ة موجودة، أنا 
م��ا طرح��ت أن الهالل عن��ده اكتف��اء ذاتي. ما 
تفهمون��ي غلط أنا طرحت تفعي��ل مبعنى أنه 
جمعية الهالل االحمر الفلسطيني مؤسسة 
من مؤسس��ات منظم��ة التحري��ر، يعني إحنا 
هي��ك مستش��فى موج��ودة بقل��ب اخمليم عم 
بتقدم خدمات أحس��ن من خدمات األنروا، بس 
في نواقص مش موجودة باملستشفى، إحنا عبر 
الن��دوات واحملاضرات واتصاالتنا اللي نقدر نقدم 
املس��اعدة لهذا املستش��فى وتقدم النواقص. 
أصغر ش��غلة "الكوف��از« عم يخل��ق الولد عنا 
باملستش��فى بحاج��ة لكوف��از بياخ��دوا الولد 
وبودوا على مستش��فى ثاني��ة مبصاري باهظة 
جداً. إحنا ملا نتصل بهذه املؤسسات هاي وجتيب 
كوفاز ملستش��فى اله��الل االحم��ر، إحنا كثير 
قدمنا خدمات لش��عبنا الفلس��طيني، يقدم 
ش��ي رمزي للمستش��فى بس متل م��ا بقدم 
مبستشفيات تاني. )مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم 

برج البراجنه، لبنان(

أنا بحب أقول أنو نحن الفلسطينيني مشردين 
ف��ي ب��الد العربي��ة ال جتمعنا س��لطة وال نحنا 
قلوبن��ا على بعضنا في جتم��ع معني. كل واحد 
بيغن��ي على ليالُه كم��ا قالوا. فأرج��وا نحن أن 
يك��ون إلنا إحنا مجموعة متثلن��ا حتى في دولة 
اإلمارات أو في أي جتمع فلس��طيني حتى يصل 
صوتن��ا جميعاً وبح��ق إل��ى م. ت. ف. اللي إحنا 
م��ا بنعرفه��ا إال عن طريق الصحاف��ة. لكن ما 
بنش��وف أي واح��د فينا بيجي عل��ى البلد هذه 
وبي��روح بيتغدى ف��ي أي فن��دق ويبطلع بعدين 
بيسافر لكن ما بيتعب نفسه أو بيشغل نفسه 
بأنه يدعي اجلالية الفلسطينية بيقول أنا واهلل 
أن��ا ممثل م. ت. ف. أو أنا أب��و اللطف رئيس م. ت. 
ف. ، لك��ن ما مّر ف��ي جمعنا وال ح��د من رجال 
منظمة التحرير. وأنا صار ألي خمس وعش��رين 
س��نة بهذا البلد، أحتدى إذا أي رجل من م. ت. ف. 
أجا هن��ا البلد ودعا اجلالية الفلس��طينية أحنا 
ال منثل اجلالية الفلسطينية إحنا اجملموعة هي 
ال منثل اجلالية الفلس��طينية، ف��ي عنا العامل 
في عنا امليكانيكي، إحنا الزم كيف نوصلها ألنا 
وكيف نقعد معهم وكيف نش��عرهم أنو نحن 
املتعلمني فع��اًل نتمنى ألهم يتمن��وا ألنا لكن 
إحن��ا في وادي وه��م في وادي، وأن��ا بقولكم أنا 
فلسطيني من يافا لكن إخوانا الفلسطينيني 
وإخوانا العرب أعطوني جنس��ية بإني أنا غزاوّي 
هذا مش فلس��طيني هذا غ��زاوي، واعتقد هذا 
النقص فينا، إحنا الزم نشعر مبرحلة في قيمتنا، 
إحن��ا في أنفس��نا، إحنا وفي وحدتنا كش��عب 
فلس��طيني، ثم نطالب اآلخرين أنهم يعطونا 
احلق��وق وش��كراً. )مش��ارك، اجتم��اع عام، الش��ارقة، 

اإلمارات العربية املتحدة( 

أود أن أؤكد على أنه إلى جانب حق العودة، علينا 
أن نك��رر أن جمي��ع ه��ذه املطال��ب تقريباً ميكن 
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تنفيذه��ا بعملية التكامل م��ن قبل م. ت. ف. ، 
فعل��ى املنظمة دمج اجلالي��ات في املهجر التي 

ترغب بالبقاء )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

حت��ى نعي��د الثق��ة ما ب��ني املنظم��ة واجلالية 
الفلس��طينية، عل��ى م. ت. ف. ان تفكر بوضع 
اجلالية مبشاكلها، مبعاناتها، وأن تنزل إلى الناس، 
وال تنتظ��ر أن تأتي لها الن��اس، الناس ال تذهب 
لوحده��ا، الن��اس تريد أن تدافع ع��ن مصاحلها، 
ومصالح الن��اس هي مصالح منظمة التحرير، 
ومصال��ح م. ت. ف. مع الن��اس، ألن بدون الناس 
م��اذا متث��ل منظم��ة التحري��ر؟ وبالتال��ي حتى 
الن��اس ال تش��تمنا، وال تتهمن��ا، علين��ا أن جند 
املنهج والوس��يلة القادرة على تلبية احتياجات 
الناس، ولو بنس��بة 70% مثلم��ا تفضلت، حتى 
تق��ول ه��ذه اجلالي��ة أن هناك أناس تس��أل عنا 
وتدافع عنا. )مش��ارك، اجتماع نوعي، ملجأ حي السالم 

)الطابوجي( بعداد، العراق( 

ف��ي الفت��رة األخي��رة وألول م��رة، لي��س عل��ى 
مس��توى  عل��ى  ولك��ن   ، ف.  ت.  م.  مس��توى 
ووزارة  الفلس��طينية،  الوطني��ة  الس��لطة 
اخلارجية الفلس��طينية، حيث بعثوا ش��خصاً 
م��ن وزارة اخلارجي��ة الفلس��طينية إلي مندوب 
ع��ن جلن��ة املغتربني، وهنا س��يتم إيج��اد حلقة 
وص��ل وتواصل بني اجلاليات الفلس��طينية في 
الش��تات، وما بني املؤسس��ات الفلس��طينية 
في داخل الوطن الفلسطيني، ومع فلسطني، 
وسيأتي مبعوث من م. ت. ف. أيضاً ليجتمع مع 
املؤسس��ات جميعها، وإنش��اء اهلل جتري األمور 
بشكل س��لس، وإنشاء اهلل بهذه الطريقة يتم 
االتصال والتواصل مع املمثل الوطني، م. ت. ف. 
وس��يكون ذلك ألول مرة. )مش��ارك، اجتم��اع نوعي، 

برلني، أملانيا( 

ة( املش( بة واال تو( (ى وال( اة
إن فك��رة احلص��ول عل��ى ممثل فلس��طيني من 
اجمللس الوطني الفلس��طيني ف��ي كندا فكرة 
جي��دة، وعلين��ا مطالب��ة م. ت. ف. بذل��ك ألننا 
كفلس��طينيني نعي��ش ف��ي كن��دا، يج��ب أن 
نتمكن من التواصل مباش��رة مع قيادتنا. كما 
ينبغ��ي علينا املطالب��ة بإجراء اس��تفتاء حول 
جمي��ع االنتخابات وكذل��ك نتائ��ج املفاوضات 
التي ستتم. وقد وعدونا بأن يتم التصويت على 
أي نتيجة يتم التوص��ل لها في املفاوضات، وال 
أدري إن كان��وا يقص��دون الفلس��طينيني داخل 
الضفة الغربية وغزة فقط. )مش��ارك، اجتماع عام، 

تونتو، كندا( 

إحن��ا ما في نقاش بيننا عل��ى إنو م. ت. ف. هي 
املمثل الش��رعي والوحيد ب��س الزم يكون فيها 
آليات معينة. )مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم شاتيال، 

لبنان( 

بالنس��بة للمجلس الوطني الفلسطيني، في 
حال انتخابه يجب أن يستمزجوا أصواتنا وآراءنا 
نحن املتواجدين في الشتات. ونحن نتساءل على 
سبيل املثال، املمثلني عن اجلالية الفلسطينية 
في كن��دا داخل اجمللس الوطني الفلس��طيني 
كي��ف مت تعيينه��م؟ وما هي املعايير واألس��س 
التي مت انتخابهم كممثلني للجالية التي مت على 
أساسها؟. وما هي آليات التعيني، من أجل وضع 
جهاز، ومن أجل أن يأخذ هؤالء املمثلني مطالبنا 
وينقلوها إل��ى اجمللس الوطني الفلس��طيني؟ 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

وهناك من يقول يجب أن يصل صوتنا عن طريق 
مؤسسات، ويجب أن تكون هناك هيئات متثلني 
جمعيات، نقابات، احتادات، وميكن التصويت على 

أي موض��وع خ��اص بقضيتن��ا، والنتيجة التي 
تظه��ر يتم إيصالها باس��م اجلالي��ة، لتقول أن 
اجلالية في كوج تقول كذا وكذا! )مشارك، اجتماع 

عام، كوج، الدمنارك(

م. ت. ف. هي املمثل الشرعي الوحيد لنا، ويجب 
إعادة بناء مؤسس��اتها على أس��س دميقراطية 
انتخابية. )مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، 

سورية( 

كم��ا أعتقد أن االنتخابات ف��ي اجمللس الوطني 
الفلس��طيني يج��ب أن تك��ون قائم��ة عل��ى 
أس��اس جغرافي، ال قطاعي، حيث يتم انتخاب 
ممثلي كندا مثال من قبل الفلس��طينيني الذين 
يعيش��ون في كندا، وال ينبغ��ي أن يكون هناك 
أش��خاص معينون في اجمللس من قبل الرئيس. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

عندي اربع��ة نقاط اطرحهم: نق��اط حتضيرية 
ونقاط مطلبية. أنا اعتقد أن أول خطوة على م. 
ت. ف. ان تفعلها هي إعادة ترتيب بيت م. ت. ف. 
الداخلي، وعدم اقتصاره��ا في فريق واحد كما 
نحس نحن الش��عب الفلسطيني في لبنان ان 
املنظمة ه��ي فصيل واحد فق��ط، اآلن نتمنى 
عل��ى م. ت. ف. إع��ادة االعتب��ار إل��ى الفصائل 

االخرى التي متثل قسم من شعبنا.
اجل��زء اآلخ��ر، عل��ى م. ت. ف. ان تعمل جاهدة   
إلعادة االعتب��ار لها خاصة من ِقَبل الس��لطة 
الفلس��طينية بأن ممثل شرعي ووحيد لشعبنا 
لتسهيل عملهم داخل اخمليمات وخارج اخمليمات 

لتقدر تشتغل.
النقطة الثالثة، إنو مطلوب ان تكون عالقتنا   
مع م. ت. ف. تبدأ من االعلى إلى االس��فل لكن 
إحنا كالجئني فلس��طينيني نعتبر م. ت. ف. هي 

املرجعية هي املسؤولة كما اتفقنا. 

وعلى املستوى السياسي من املطالب 
التي يتحدثوا عنها حسب املشروع 
املطروح، دور الفلسطيني في اتخاذ 
القرار، القرار املتخذ على املستوى 
الدولي، القرار الفلسطيني يتخذ 

اما عن طريق املمثل الفلسطيني م. 
ت. ف. أو من السلطة الفلسطينية، 
والالجئ الفلسطيني مغيب متاماً. 

)مشارك، اجتماع عام، اخلرطوم، السودان( 
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فنحن نقول على م. ت. ف.  "نحن كمجموعات   
معاق��ني" نحن جزء من اجملتمع نطلب إعادة بناء 
والنقابية  والسياسية  الهيكليات االجتماعية 
واالعالمية والطبية والقانونية ل� م. ت. ف. كما 
كن��ا نراها متفاعلة مع ش��عبها قبل االجتياح 
بغ��ض النظر ع��ن انحرافها. ولك��ن كان هناك 
كيان��ات ونقابات واحتادات عم��ال واحنا جزء من 
الفلس��طينية  التح��رر  املؤسس��ات ملنظم��ة 
لتش��مل جوان��ب حي��اة الفلس��طينيني ف��ي 
الشتات. النقطة االخيرة: إعادة بناء املرجعيات 
الشعبية على أساس انتخاب اللجان الشعبية 
ه��ذه حقيق��ة كم��ان م��ن واجب��ات م. ت. ف. 
ومطالب احلكومة اللبنانية. )مشارك، اجتماع عام 

لذوي االحتياجات اخلاصة، بيروت، لبنان( 

املقصود بذلك، عندما يأتي س��فير للمنظمة، 
ممث��ل م. ت. ف. ، يج��ب أن يهتم بأمور الش��عب 
وبوج��ود اجلالية فهو ال ميثل فقط ش��خصية أو 
م��ن يدعمه فقط ال غير، يج��ب أن يعمل على 
حل مش��اكل الناس املوجودين في كل منظمة 
إن كان ف��ي اإلم��ارات، أو في الس��عودية، أو في 
الكويت أو في أي منطق��ة يتواجد فيها، يجب 
أن ال يتأثر مبا ميلى عليه فقط من أجل مصلحة 
زيد، بس من أجل مصلحة ش��عب، وهذا ش��يء 
نعاني منه نحن. هذه واحدة من أشكال املعاناة 
الت��ي يجب أن يهت��م بهذه األمور أكث��ر وأكثر، 
بالتال��ي على م. ت. ف. أن تقوي نفس��ها وتعيد 
توحيد نفسها مبا يكون متثيل حقيقي الشعب 
الفلسطيني، ثم يسأل شخص قائالً: كيف يتم 
التمثيل احلقيقي؟ جنيبه عن طريق االنتخابات، 
اجمللس الثوري يا أخي من اجلاليات الفلسطينية 
في وجوه معروفة إذا تَكلمت يستمع لها الناس. 
ليس ش��رطاً أن االنتخاب دائم��اً، ميكن أن يكون 
االنتخ��اب ف��ي كل منطقة م��ن املناطق فقد 

يكون هناك انتخاب لرموز معينة يعرفها الناس 
ويحترمونها من خ��الل ليس ضغط األخوان بل 
األقوال املدعم��ة باألفعال، هناك وجوه يجب أن 
متث��ل كل الش��رائح ال فقط األغني��اء، بل أيضاً 
املتوس��طني والفق��راء م��ن ش��عبنا ومعظم 
ش��عبنا على فكرة متعلم بش��كل عام ولكن 
هموم احلياة تشغل الناس كثيراً، وبالتالي يجب 
على كل من ميثل الش��عب الفلس��طيني في 
أي منطق��ة متواجد فيها هذا الالجئ يجب أن 
يهتم بأم��ور وهموم هؤالء الناس املوجودين في 
كل اإلم��ارات وفي كل منطق��ة وفي كل جتمع 
حت��ى يعمل عل��ى حله��ا وال يكون ه��و بعيداً. 
ويج��ب أن يتكلم معك باملعروف، وال يس��كتك 

وكأن��ه رب ونحن ال نقبل أن نك��ون عبيداً ألحد 
إال هلل سبحانُه وتعالى. املهمة الثانية احلقيقة 
نحن نع��رف أن��ه هن��اك الوجه الفلس��طيني 
التفريق��ي؟. بني ش��مال وجنوب وش��رق وغرب 
وداخل وخارج يجب أن نؤكد على إدانتها بشكل 
مطل��ق، ال ف��رق بني فلس��طيني ف��ي الداخل 
وفلس��طيني في اخلارج، ومن هنا على م. ت. ف. 
أن تؤك��د عليها بش��كل كام��ل ال تظن أن من 
موج��ود هناك هّم ممثلني ك��ذا، وبالتالي عملية 
الصراعات بني الداخ��ل واخلارج يجب أن تنتهي، 
ألن ال��كل يرضى بالهّم الواح��د، "إذا أملت بوادي 
النيل منزلٌة كما قال ش��اعرنا باتت لها راسية 

الش��ام تضطرب". )مش��ارك، اجتماع عام، الشارقة، 
اإلمارات العربية املتحدة( 

ال يجوز أن يتم تش��كيل جلنة قيادية ل� م. ت. ف. 
، أو مؤسس��اتها الوطني��ة التي متثل الش��عب 
الفلس��طيني كاجمللس الوطني الفلس��طيني 
والهيئ��ات األخ��رى اال بعد اج��راء انتخابات في 
أوس��اط اجلاليات الفلسطينية في اخلارج، وفي 
أوس��اط التجمعات الفلسطينية في اخمليمات 
الفلس��طينية، ويجب أن يتم انتخاب ممثلي كل 
جالية، من قبل افراد اجلالية نفسها، وعلى هذا 
األس��اس يتم انتخ��اب اعضاء اجملل��س الوطني 
الفلسطيني، وال يجوز التعيني في هذه احلالة. 
كذلك هنالك احتادات ونقابات وجلان ش��بيبة   
واحتادات املرأة الفلسطينية، يجب أن جترى فيها 
انتخاب��ات دميقراطية، حتى متثل أبناء الش��عب 
الفلس��طيني بش��كل صحيح. وليس كما هو 
ج��اري حاليا م��ن عملي��ات تعيني. يج��ب إعادة 
تشكيل وهيكلة االحتاد العام لطلبة فلسطني، 
الذي كان ناش��طا قبل اتفاقية أوس��لو، وهناك 
احت��ادات أخ��رى كان��ت ناش��طة، يج��ب إع��ادة 
تفعيلها وإج��راء انتخاب��ات دميقراطية داخلها. 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

نحن ممكن أن نطالب بشكل أخر إذا أعدنا صياغة 
الس��ؤال، وهو أن يكون لنا ح��ق التصويت، نعم 
هذا هو املطلوب. )مش��ارك، اجتماع عام، ساندنبورج، 

الدمنارك(

أعتق��د أنن��ا يج��ب أن نبن��ي البن��ى التحتي��ة 
النتخاب املمثلني الوطنيني. )مش��ارك، اجتماع عام، 

تورنتو، كندا( 

بالنس��بة للمش��اركة أن��ا بقت��رح أن كل م��ن 
يحمل اجلنسية الفلس��طينية ويعيش مبدن أو 

أنا الذي جعلني أبكي اليوم هو عندما 
رأيت واحد كردي عراقي بصوت على 

من يصبح رئيس بالعراق، وأنا من 
املكافحني في لبنان وإنحبست في 

معسكر أنصار وإنحبست بالرملة، ال 
أملك حق التصويت على من يكون 
رئيس جمهوريتي. )مشارك، اجتماع عام، 

لندن، اململكة املتحدة(

ه��ذا يرس��خ م��ش فق��ط حقن��ا العاطفي 
مس��ألة حقنا للمشاركة في اتخاذ القرارات، 
ومحاسبة ممثلينا على هذا األساس. )مشارك، 

اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة(
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مبخيمات أن يكون لهم ح��ق االنتخاب، انتخاب 
من س��وف يحكم بفلس��طني. )مش��ارك، اجتماع 

عام، لندن، اململكة املتحدة(

إحنا من أشبال م. ت. ف. على األقل إذا إحنا بدنا 
نوصل لهذه املرحلة، إنو يكون النا حق األختيار، 
نح��ن يجب أن نصوت إل��ى م. ت. ف. ، لم يأخذوا 

صوتنا أبدا. )مشارك، اجتماع عام، الدمام، السعودية(

مبدئي��اً، م��ا مت مناقش��ته حت��ى 
اآلن ه��و احلاج��ة للحص��ول على 
ممث��ل منتخب للمجل��س الوطني 
الفلسطيني، بحيث يتم انتخابه 
على أس��اس جغرافي وليس على 
أس��اس قطاع��ي أو فصائلي، وأنه 
ال يج��وز تعي��ني مجل��س وطن��ي 
فلس��طيني ب��ل انتخاب��ه ليكون 
العال��م،  لفلس��طينيي  س��جل 
الفلس��طينيني  لع��دد  وإحص��اء 
ف��ي العالم، مع اقت��راح باحلصول 
على هويات فلس��طينية، وأن يتم 
تعريف الفلس��طيني على نطاق 
واسع، وهناك قضية أن يكون كال 
أو أحدهما،  األبوين فلس��طينيني 
أو أن يك��ون هناك رابطة حقيقية 
مع فلسطني. )مش��ارك، اجتماع عام، 

تورنتو، كندا( 

بالنس��بة ملوض��وع التصوي��ت واملش��اركة في 
االنتخاب��ات م��ن قبل أف��راد اجلالية، ه��ذه تتبع 
القوانني الفلسطينية، وكيفية السماح أيضاً 
وفقا للقانون الفلس��طيني، ف��ي إحدى املرات 
كتب وزير اخلارجية الدمناركي، حول املشاركة في 
االنتخاب��ات العراقية، فأن��ا كتبت له أنت تقول 
الدميقراطية للعراق، واملشاركة في االنتخابات 

ضرورة دميقراطية لهم، فقلت له ملاذا ال تتحدث 
بنف��س اللهج��ة وتطالب أيض��اً بالدميقراطية 
للفلس��طينيني! فكت��ب لي الرد، وق��ال أن هذا 
األمر يتعلق بالقانون االنتخابي الفلس��طيني 
أوالً وأخيراً وليس بالقرارات الدولية فقط. وهذه 
القضية يجب إقرارها في الداخل الفلسطيني 
أوالً. ف��إذا كان لدينا دس��تور مينح حق التصويت 
يس��مح مبشاركة الفلس��طينيني في الشتات 

فدول العال��م ال متانع ذلك. )مش��ارك، اجتماع عام، 
هيلرود، الدمنارك( 

وملاذا نحن كفلسطينيني ال يحق لنا التصويت. 
)مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

م��ن  وكان  توف��رت  الت��ي  الوحي��دة  الفرص��ة 
املمك��ن أن جتمع الناس حولها، هي "االنتخابات 
هيل��رود،  ع��ام،  اجتم��اع  )مش��ارك،  الفلس��طينية. 

الدمنارك(

املس��ألة الت��ي أس��تغربها ه��و أنن��ا ال نعم��ل 
بالتصويت، وهو املبدأ األساس��ي، فمن أجل أن 
أُوصّلك رأيي على التصويت، ال على القرار 194، أو 
على األمور األساسية مثل الوضع 
الفلس��طينية،  لألراضي  النهائي 
يت��م  ال  ه��ذا  باخل��ارج،  وبخاص��ة 
مطلق��اً، ميكن أن يس��تدعونا في 
الدمنارك للتص��وت على قضية ما 
نذهب ونصوت، فما هو مبرر وجود 
صوتي، إذا، أنا لم أستطيع أن أقول 
رأيي في قضايا احل��ل النهائي عبر 
التصوي��ت! وهذا يجب أن يش��مل 
اجلميع س��واء فلس��طيني اخلارج 
حت��ى  الداخ��ل،  فلس��طيني  أو 
بالتصوي��ت ح��ول م. ت. ف. نح��ن 
من حقنا أن نص��وت، وبخاصة وأن 
األكثرية هم بالشتات بغض النظر 
ع��ن عددهم، من حق��ي أن أصوت، 
يج��ب أن يكون لي حق بالتصويت، 
وبخاصة عل��ى املواضي��ع الكبيرة 
كالجئ��ني،  مصيرن��ا  تق��رر  الت��ي 
وبش��كل خاص حق الع��ودة، يجب 
أن يك��ون هناك نقاش عام ح��ول هذا املوضوع، 
يجب أن جتري انتخابات، وكل شخص معه ورقة 
انتخابات يج��ب أن يصوت، ولرمبا تخرج النتيجة 
معاكس��ة ملا يقرره اآلخرون. )مشارك، اجتماع عام، 

كوج، الدمنارك( 

أبدأ من م. ت. ف. وإعادة االعتبار لها باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني حيث ملسنا أن مؤسساتها قد تفككت، وبعض الرموز فيها ال 
متثلنا مثل ياس��ر عبد ربه، نحن نعرف حالنا أكثر منه نحن ال نريد بس��بور أو 
هوية، وأنا كفلس��طيني لي احلق في االنتخاب النتخب من ميثلني ليس كما 
هو حالي اآلن، ولكي أضمن عدم التفريط في حقوق الش��عب الفلسطيني 
التي تضمنتها قرارات االمم املتحدة وخاصة حق العودة إلى الديار واملمتلكات، 
وح��ول احتياج��ات الالجئني، هناك طبق��ة معدومة جداً والتمس��ك بوكالة 
الغوث ينبع من كونها شاهد دولي على قضية الالجئني الفلسطينيني، اما 
من حيث اخلدمات فهي حتمل اس��م هيئة تشغيل الالجئني لكن دون معنى 
لذلك، حيث ال يستفيد غالبية الالجئني منها، ولكننا نتمسك بها إلى حني 
عودتنا إلى ديارنا، كما نتمس��ك بكل كيلو طحني وحبة أسبرين، ونطالب ان 
تك��ون خدماتها أفضل خاصة مع ازدياد البطالة التي يعاني الكثير من ابناء 

اخمليم. )مشارك، ورشة عمل متهيدية، حمص، مخيم العائدين، سورية(
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إحنا كفلس��طينني يح��ق لنا أن نص��وت على 
أختي��ار الرئيس. )مش��ارك، اجتماع عام، س��اندنبورج، 

الدمنارك(

أن��ا بعتقد هن��اك مس��ألتني بع��د األنتخابات 
برمل��ان  التش��ريعية،  واالنتخاب��ات  الرئاس��ية 
فلس��طيني طبع��ا، كان هن��اك ح��وارات ب��ني 
الفصائ��ل حول إعادة تفعيل مؤسس��ات م. ت. 
ف. ، جمعن��ا مجموع��ة م��ن اإلقتراح��ات، أحد 
اإلقتراحات، إجراء انتخابات للفلسطينيني في 
الش��تات، طبعا هذه أح��د اإلقتراحات مربوطة 
باألنظم��ة العربية التي يتواج��د على أراضيها 

هن��اك  لك��ن  فلس��طينيني،  الجئ��ني 
مصداقي��ة األن أصبح��ت أم��ام الرأي 
العامل��ي، ف��ي الع��راق، العراق��ني أُتيح 
لهم الفرضة لالنتخاب في كل أماكن 
تواجدهم ليش ما بصير للفلسطينيني 
فرص��ة. )مش��ارك، اجتم��اع ناش��طني، أثينا، 

اليونان( 

أول شي كالجئ فلسطيني أنا لي احلق 
واحنا كلنا لنا احلق إنو نكون مشاركني 
واالنتخابات  التش��ريعية  باالنتخاب��ات 

البلدي��ة واالنتخاب��ات الرئاس��ية اللي حصلت، 
كل الالجئ��ني اللي ب��دول العالم كان��وا يروحوا 
على س��فارات الدول املوجودين فيها، وينتخبوا 
مث��ل أي حدا، أنا كالجئ فلس��طيني ابن م. ت. 
ف. انتمي إل��ى مكتب الطالب احلركي، أنا يحق 
لي ش��رعاً إنو يكون الي س��فارة بلبنان أو يكون 
الي تش��ريعي بلبنان اروح انتخب ألعبر عن رأيي 
الش��خصي ألن التعبي��ر عن الرأي الش��خصي 
هو نوع من الدميوقراطية التي هي مش��اركة أو 
حكم الشعب بالش��عب أو حكم الشعب من 

الشعب.

وج��ود وزي��ر للش��ؤون االجتماعي��ة وش��ؤون   
الالجئ��ني وهذا جندة مفق��ود أنه ما في عنا وزير 
يختص بشوؤن الفلس��طينيني. )مشارك، اجتماع 

طالب، مخيم ويفل، لبنان( 

على مس��توى الس��لطة طبعاً متت االنتخابات 
باألرض احملتلة بغزة وبالضفة الغربية إحنا ابناء 
الشتات املوجودين في اخلارج علمنا ومش الكل 
انه��م يريدون انتخاب فالن من الناس بس ش��و 
رأيك بفالن ما في حدا اخذ رأي واحد من الشعب 
الفلس��طيني، وال صار اصالً استفتاء باخمليمات 
إنو ش��و االش��ي اللي إحنا بدنا اي��اه لذلك هاي 

الش��غلة كثير كثير منيحة إن��و يكون في عنا 
أقل ش��ي يعني بصورة الوض��ع اللي بدو يصير 
على الصعيد الفلسطيني خاصة إنو إحنا في 
الش��تات إحنا اللي ضايع��ني إحنا اللي تعرضنا 
لألزمات في لبنان، إحنا اللي تعرضنا للمشاكل 
16 سنة حرب لبنانية كانت علينا إحنا اكثر من 
الشعب اللبناني. )مش��اركة، اجتماع نسوي، مخيم 

ويفل، لبنان( 

اللي ب��دي اقولو انه إحنا عنا ممثل ش��رعي وهو 
م. ت. ف. ، ومعت��رف فيه��ا دولي��اً وعاملي��اً والزم 

تش��تغل عل��ى اس��س دميقراطي��ة، يعني حتت 
ش��عار )فلس��طني لكل الفلس��طينيني( مش 
ب��س جلماعة واح��دة، اللي بصير عن��ا انه هناك 
تقصي��ر كبير في مجتمعن��ا، بالوقت اللي الزم 
عملي��ة التخطي��ط والتط��ور للش��عب. وهذا 
كمان بيخلينا نحكي باالش��ياء إن��و كٌل بغني 

على لياله. )مشارك، اجتماع عام، برج البراجنه، لبنان(

إحن��ا اتفقنا ضم��ن اجملموعة انه ف��ي 3 جهات 
نتعام��ل معه��ا سياس��ياً، م. ت. ف. ، األن��روا 
كخدماتياً، واللجان الش��عبية. واملنظمات غير 
احلكومي��ة وم. ت. ف. كان ف��ي اتف��اق على اراء 
مختلفة، لكن اتفاق عام في شخصني 
قال��وا أ،ن  م. ت. ف. كثير منيحة وممتازة، 
ولكن بعض األش��خاص بقولوا أنه في 
خل��ل ف��ي م. ت. ف. بطريقة التعاطي، 
وكانت الفكرة عند األشخاص االخرين 
إحنا لي��ش ما بننتخب؟ إجراء انتخابات 
في لبن��ان كان التركيز على لبنان إحنا 
ننتخب اللي عم مبثلونا. مثالً مس��ؤول 
م. ت. ف. أخون��ا اب��و م��ازن ه��ذا الزمل��ه 
طلع مس��ؤول م. ت. ف. انتخبوا اجمللس 
الوطن��ي أو اللجن��ة التنفيذي��ة، حن��ا 
ما اقترحنا إحنا كش��عب فلس��طيني موجود 
بلبن��ان، ما أخترن��ا هذا الزمله طل��ع رئيس م. ت. 
ف. بغ��ض النظ��ر إذا منيح أو م��ش منيح نحن 
ما خصن��ا بهاملوضوع بس هذا الزمله مس��ؤول 
عنا كشعب فلسطيني، مسؤول عنا، إحنا الزم 
نختاره وبالتال��ي الزم يكون في انتخابات ضمن 
الشعب الفلسطيني عشان نختار هاي الناس. 

)مشارك، اجتماع عام، مخيم شاتيال، لبنان(

أنا بقدر اعيش بأوروبا الف س��نة، وامتسك بحق 
العودة، بس إحنا اآلن بحاجة لالنخراط بش��كل 

عندما حصلت انتخابات العراق 
ُطلب من اجلالية العراقية التوجه 
إلى صناديق اقتراع مت وضعها هنا 

في سوندنبورغ ولكن عندما جاءت 
االنتخابات الفلسطينية، محمود 

عباس لم يأتي على ذكرنا ملاذا؟ )مشارك، 
اجتماع عام، ساندنبورج، الدمنارك( 

الزم يك��ون إلن��ا دور في االنتخابات ليش إحنا نت��رك القرار لإلخوان 
ف��ي الضفة وغزة فقط، وبالتالي إذا بدنا نكون ش��عب دميقراطي، 
األصول أن االنتخابات تش��مل اجلميع، يعني زي ما عملوا اإلخوان 
في دفت��ر العائل��ة لالجئني، أو الش��عب الفلس��طيني في اخلارج 
يت��م توظيفه داخل م. ت. ف. ، باعتبارها املمثل الش��رعي والوحيد 
ويش��ارك اجلميع في االنتخابات وتك��ون انتخابات م. ت. ف. أفضل 

من الوضع احلالي. )مشارك، اجتماع عام، م. ت. ف.، النرويج(
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جدي في العملية السياس��ية، وانه شي كثير 
مهم انه الزم م. ت. ف تترك الالجئني يعبرو هم 
بأنفسهم عن ش��و بدهم. )مشارك، اجتماع عمال، 

مخيم عني احللوة، لبنان( 

أؤمن حقاً أن األش��خاص الذي��ن يبذلون جهداً 
في التفكير، ويس��تطيعون التمييز بني اخلطأ 
والص��واب س��يتمكنون م��ن التق��دم وتذك��ر 
البرنامج، ألنني أعتق��د أن ما يتحدثون عنه ال 
يح��دث بهذه الطريقة عل��ى أرض الواقع. فأبو 
م��ازن لم يأت م��ن العدم، وعرف��ات كان يهمل 
اجلمي��ع، وفعل م��ا كان يريد فعل��ه، لذا فاألمر 
وْقف على من سيتولى السلطة. لذا فما يجب 
علينا فعله فيما يتعل��ق بعالقاتنا معهم، هو 

تطبيق بعض األم��ور التي ال ميكن 
أخذه��ا من��ا، فه��م يس��تطيعون 
اآلن  الس��لطة،  عل��ى  االس��تيالء 
ونواف��ق على ذل��ك حالي��اً، ألننا ال 
منل��ك الس��لطة للتأثي��ر عليه��م 
لفعل عكس ذلك، فهم ال يهتمون 
أصالً. وهم يفعلون ما ميليه عليهم 
برنامجهم، سواء قريع أو عريقات أو 
أبو م��ازن. فهذه هي الطريقة التي 
تسير بها األمور ولهذا يجب علينا 

تطبي��ق البرام��ج، فنحن نري��د أن نعرف مكان 
كل فلس��طيني في العال��م، ومن هم أجداده، 
وعناوينهم وقراهم وأراضيهم، وال بد من توثيق 
كل ه��ذه األمور. واملكان الذي أتوا منه ميكن أن 
يعزز قوتهم، واألش��خاص في الواليات املتحدة 
ق��د يكونون ضمن األش��خاص الذين يطالبون 
بح��ق التصوي��ت م��ن الفلس��طينيني. وميكن 
للجي��ل الثان��ي القي��ام بذلك، وأن��ا أحتدث عن 
جيل أبو مازن وعرفات. وما أقوله أنه سنحصل 
عل��ى املعلومات بع��د ذل��ك. فتواصلوا معهم 

حت��ى لو كانوا قادة منظمات، وهذا طلب ليس 
باملس��تحيل. فهذه س��لطة قد مت االس��تيالء 
عليه��ا س��واء أحببت ذل��ك أم ال. ويتم س��لب 
حقوقك في هذا البل��د، وعقلية الفكر اجلديد 
س��تتولى أمر فلسطني ونس��تطيع التصويت 
من هنا وال نرغب بأن يس��لبونا حقوقنا األخرى. 
)مش��ارك، اجتماع ع��ام، ديتروي��ت، ميتش��غان، الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة( 

واجلمي��ع يبح��ث ف��ي موضوعية إع��ادة تفعيل 
هيئات م. ت. ف. هذا هو مربط الفرس بإعتقادي، 
بالنس��بة لنا نح��ن كجالي��ة، يج��ب أن نوضح 
هيكلياتنا وحقنا في انتخاب ممثلينا جمللس وطني 

منتخب. )مشارك، اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة( 

كي��ف بدنا نتواصل معه��ا إذا ما كان فينا ممثل 
فننتخبه ف��ي اجمللس الوطني كيف بدنا نوصل 
صوتن��ا؟ موضوع انتخاب ممثل��ني للجاليات في 
اجملل��س الوطن��ي يعن��ي إحنا نش��ارك بانتخاب 
هذا الش��خص على األمل ملا بدنا صوتنا يوصل 
نع��رف مني ب��دوا يوصلوا. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

الدمام، السعودية( 

اجلالي��ة  ف��ي  يك��ون  أن  ض��روري  ش��يء  أول 
الفلس��طينية وف��ي أماكن تواجدن��ا، نحن ما 
ع��م نحكي عل��ى مس��توى اململك��ة العربية 

الس��عودية ه��ون أو حتديدا ف��ي منطقتنا الزم 
يك��ون في ممثلني للجالية لهم عالقة مباش��رة 
في جهة رسمية تابعة ملظمة التحرير. )مشارك، 

اجتماع عام، الدمام، السعودية( 

م. ت. ف. إليجادها وظائف املقيمني، وطلبوا من 
اجلاليات العمل مع م. ت. ف. في تونس أو غيرها، 
وتعلمون أن الهياكل موج��ودة، والهياكل التي 
س��يتم إصالحها في املس��تقبل موجودة، إال أن 
الفك��رة هي أننا منفصل��ون متاماً عن مثل هذه 
األم��ور، مثل وظائ��ف املقيمني ه��ذه، وفيما إذا 
كانت كن��دا قد اعترفت ب� م. ت. ف. بالس��ماح 
له��ا بوجود ممث��ل لها هناك، رمبا ميك��ن ملثل هذه 
البرامج التي ترعاها كندا على املستوى الدولي، 
متوي��ل مثل ه��ذه املواق��ع الداخلية 
بحي��ث ميكنن��ا أن نطل��ب أن يت��م 
تعيني مقيمني في وفد األمم املتحدة 
ذل��ك  ألن  لفلس��طني،  الصيف��ي 
س��يوجد فهم��اً أكبر جليلن��ا اجلديد 
عن املؤسسة القائمة أو املؤسسات 
التي س��يتم إصالحها مس��تقبالً. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

املف��روض أن تعمل��وا عل��ى تغيي��ر 
امليثاق ويسمحوا لنا باالنتخاب، وهذه الهيئة أو 
اللجن��ة املنتخبة يجب أن تضغط على اجلهات 
الرس��مية لتمكنا من االنتخاب، واملشاركة في 
العملي��ة االنتخابية الفلس��طينية. )مش��ارك، 

اجتماع عام، أروس، الدمنارك( 

هدف املؤمتر الشعبي ان يكون لنا مشاركة في 
الق��رار الفلس��طيني، وليس فق��ط ان نعطي 
صوتن��ا للس��لطة وم. ت. ف. وان برأي��ي ان م. 
ت. ف. يج��ب ان متث��ل كل قطاع��ات الش��عب 
الفلس��طيني يجب إعادة احيائها. وأنا أخالف 

ب��رأي أن يتم ط��رح قضية الالجئني ف��ي املفاوضات اجلارية بني الس��لطة 
وإس��رائيل. هذه القضية األساس��ية التي يجب التركي��ز عليها، إضافة 
إلى حقوق اجلالية الفلس��طينية في اخلارج، اجلالية ال تعامل مع موضوع 
الالجئني كقضية سياسية، فاجلالية لها حق في االنتخاب وفي املشاركة 
السياس��ية. فأنا إذا ما مارست حقوقي السياس��ية، أستطيع أن أمارس 

حقوقي املدنية األخرى. )مشارك، اجتماع عام، صنعاء، اليمن( 

أنا من الناس الذين شاركوا في 
انتخابات، وفي احتادات، ونقابات حتى 

زهقت، فلم يكن يجري انتخابات 
نزيهة في أي من هذه االحتادات، 

وهذه املؤسسات، وكان ميلى علينا 
من يكون عضوا في الهيئة اإلدارية، 
باخملتصر، كانت تأتي أسماء من فوق، 
التنظيم الفالني، يريد أن يرشح فالن 
وفالن، من فتح أو الدميقراطية، أو من 
الشعبية، يتم إمالء علينا األسماء 

ونحن نبقى شاهدين زور. )مشارك، 
اجتماع نوعي، برلني، أملانيا( 
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االخ ف��ي انه كان ف��ي تغييب وش��لل ل� م. ت. 
ف. ، وعمل املؤسسات في الفترة األخيرة، نعم 
كان ف��ي اجتم��اع جلنة تنفيذية م��ع احلكومة 
الفلس��طينية، بس في اخلارج، مؤسس��ات م. 
ت. ف. ويج��ب أن يك��ون تفعليه��ا ليك��ون لنا 
دور ف��ي اجمللس الوطن��ي، وفي م. ت. ف. ، بحيث 
أن اجلالي��ات الفلس��طنية في اخل��ارج يجب ان 
يك��ون لها دور سياس��ي وليس فقط دور صوت 
ودور دع��م، وامنا مس��اهمة في الق��رار، ولذلك 
نح��ن متثيلنا الدميقراطي هدفه املش��اركة في 
الص��راع الذي يحدث، مش��اركة ف��ي الصراع 
السياسي انه ما ان يكون لنا صوت ومشاركة 
فعلية - وليس فقط في إيطاليا وفي مناطق 
اخ��رى في العال��م العربي، أنا برأي��ي أن اجلالية 
الفلس��طينية تبلغ 5 مليون فلسطيني وهي 
اكث��ر من الش��عب الفلس��طيني املوجود في 
الداخ��ل، هذه ق��وة دع��م للمش��روع الوطني 
الفلس��طيني، ويج��ب ان يكون له��ا متثيل في 
الق��رار الوطن��ي الفلس��طيني، وكذل��ك في 
مواضي��ع اوس��لو واملواضيع االخ��رى لم يأخذ 
رأينا. املفروض ان يكون في قرار، وهذا التغييب 
ال��ذي يح��دث حت��ى املزاي��ادات على الش��عب 
الفلسطيني منذ فترة 65 لليوم يجب ان يكون 
عنا قرار فلس��طيني موحد ان��ه كل الفصائل 
الفلس��طينية تتمس��ك بالق��رار، وكل واح��د 
يحتف��ظ بخصوصيته، ولكن يكون في برنامج 
مش��ترك يت��م املوافق��ة عليه، وتنفي��ذه على 
مس��توى خارجي، وداخلي، وهذا ياتي بالتمثيل 
الدميقراط��ي، لذل��ك ه��دف بناء املؤسس��ات 
الفلس��طينية ف��ي إيطالي��ا وعم��ل للوج��ود 
الفلس��طيني في إيطاليا وليس فقط اجلالية 
النه فيه جتمع��ات أخرى. لذلك يجب اخذ تنوع 
الشعب الفلس��طيني وغنى وجوده في اخلارج 
ونس��تغل كل وج��وده مب��ا فيهم فلس��طيني 

48 - أن��ا نس��يت اجلمل��ة هاي - وه��ي ضرورة 
ايجاد صيغة لتمثيل الش��عب الفلس��طيني 
الذي يعيش في الش��تات، من اجل املس��اهمة 
الفعلي��ة في اتخاذ القرار، يعن��ي إحنا لنا احلق 
الوحيد بتقرير مصيرنا وليس يفرض علينا من 
خالل مفاوضات، أو غيرها، هذه القضية ولكن 
الوس��يلة نفس��ها فانا اقترح انه كل اجلاليات 
الفلس��طينية في العالم عل��ى األقل تنتخب 
من��دوب عنها أو 3/2 حس��ب الع��دد، وتلتقي 
عل��ى األقل م��رة واحدة في الس��نة. )مش��ارك، 

اجتم��اع ع��ام، ب��ودا، إيطالي��ا( 

اطالع ومشاركة، عالقة دميقراطية بني الالجئني 
والقيادة.

أيضاً يعني املنظمة هي هويتنا اصبحت هي   
الهوية الفلس��طينية، ه��ي الكيان اللي بضم 
كافة شرائح اجملتمع الفلسطيني، فيجب على 
ه��ذه املنظمة مبا انها الراعي الوحيد للش��عب 
الفلس��طيني، وه��ي الت��ي تدي��ر ش��ؤون كل 
الش��عب الفلس��طيني، واللي بتفاوض بإسم 
الش��عب الفلس��طيني، أيضاً ان تش��ارك هاي 
الن��اس وكيف بدها تش��ركها طامل��ا هي بعيد 
عنها. في بُعد ما بني القيادة واجلماهير، في بُعد 
بني القيادة التمثيلية وبني الناس اللي مفترض 
متثيله��م. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام ل��ذوي االحتياجات 

اخلاصة، بيروت لبنان( 

انتخاب السياسي الفلسطيني يتم على أساس 
ان يك��ون انتخابه من الوس��ط الفلس��طيني 
م��ن اخمليم��ات الالجئني ف��ي الش��تات ألن عم 
بقول م. ت. ف. بتمثل الش��تات بتمثل الشعب 
الفلسطيني املفروض تكون هاي هي م. ت. ف. 
الفلسطيني، طبقة دميقراطية. )مشارك، اجتماع 

عام لذوي االحتياجات اخلاصة، بيروت لبنان(

بالنس��بة لي، فإن ممثلي الوطني هو ش��خص 
أش��ارك في انتخابه، خاصة وأن��ه من املُفترض 
أن يك��ون لنا برملان في املهج��ر، اجمللس الوطني 
الفلس��طيني، ولك��ن حالي��اً م��ن املُفترض أن 
تُقام انتخابات اجمللس التشريعي الفلسطيني 
في وقت مبكر من العام املقبل، وميّثل س��كان 
غزة والضفة الغربي��ة فقط، وال ميثل أحداً في 
الش��تات أو مخيمات الالجئ��ني. ولكننا نحتاج 
أن نكون جزء من الناخبني الفلس��طينيني في 
الش��تات، ألختي��ار عض��و في اجملل��س الوطني 
الفلس��طيني، ولكي يكون الشخص املنتخب 
واض��ح جداً ف��ي هويته ومن ينتخب��ه، وليكون 
هن��اك خطوط اتص��ال واضح��ة كالهاتف، أو 
البريد اإللكتروني، حيث ميكنني االتصال بهذا 
الشخص، وإرسال تعليقاتي ومطالبي بصورة 
ش��به منتظم��ة. وأعتق��د أننا نحت��اج إلجراء 
الفلس��طيني،  الوطني  انتخاب��ات للمجل��س 
انتخاب��ات  هن��اك  س��تكون  فهم��ت  وكم��ا 
ف��ي  الفلس��طيني  التش��ريعي  للمجل��س 
فلس��طني في اخلامس والعش��رين من كانون 
الثان��ي )يناير(، حي��ث يُفت��رض انتخاب نصف 
أعضاء اجمللس الوطني الفلس��طيني، لذا فإن 
األش��خاص الذي��ن يت��م انتخابه��م للمجلس 
التش��ريعي الفلس��طيني هم نص��ف أعضاء 
االحت��اد، وعل��ى م��ا يبدو، فق��د وافق��ت جميع 
الفصائل السياسية في نفس الوقت على أنه 
يجب أن يكون هناك انتخابات في الشتات. لم 
أس��مع بذلك من قبل ولك��ن أحدهم ذكر ذلك 

لي. )مش��ارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

اي ق��رار بيطل��ع م��ن الداخ��ل بك��ون إلن��ا حق 
املش��اركة بأي قرار سياس��ي، واعتبار الش��عب 
الفلس��طيني ش��عب واح��د موجود ف��ي اكثر 
من محل، ويش��ارك بكل ش��ي كش��عب واحد. 

أنا كالجئة، وكمواطنة، أريد أن 
أعطي لفلسطني، وأنا موجودة 

هنا، أنا أختلف عن الشعب املوجود 
في الداخل، ملاذا خرجت؟ قبل أن 

أحتدث عن االنتخابات، أنا ال أعيش 
هناك بصراحة، قبل أن أحتدث عن 

االنتخابات، يجب أن أحتدث عن حقي 
في العودة. كيف سيكون لك حق 

في االنتخاب، وتنتخبي شخص، وال 
تعيشني على أرضك، وال تعرفي عن 
هذا الشخص شيئاً، أنا ال أنتخب 

شخص ال أعرف عنه شيئاً. بأي حق 
تريدين أن تنتخبي، وأنت ال تعيشني 
في تلك األرض ولن تستفيدي من 
انتخابه شيئاً؟ )مشاركة، اجتماع نسوي، 

عمان، األردن( 
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)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان( 

م��ن احلق��وق امللح��ة الل��ي إحن��ا بنحتاجه��ا 
وبالض��رورة تتوفر النا: حق التعبير السياس��ي، 
هيكلية مؤسس��ات محلية فلس��طينية، حق 
املشاركة في االنتخابات احمللية، طبعاً موضوع 
اللجن��ة الش��عبية ال��خ. وح��ق املش��اركة في 
انتخابات اجمللس الوطني الفلسطيني باعتباره 

ميثلن��ا. يعن��ي إحنا لس��نا معنيني 
باخملي��م على االنتخابات الرئاس��ية 
أي��ام الس��لطة لي��ش م��ا انتخبنا 
وليش ما ش��اركنا وليش إحنا مش 
فلس��طينية مش عارف شو يعني 
ه��ذا تعبير ع��ن عدم وع��ي حلالتنا 
كالجئني، شو اجلهة الرسمية اللي 
بتمثلن��ا وبتعب��ر عنا، نح��ن بنقول 
الرئاس��ية والتشريعية  االنتخابات 
والبلدي��ة ما بتعنينا إحنا، كالجئني 
في اخلارج بتعني اهلنا داخل قطاع 
غ��زة الضف��ة الغربي��ة والق��دس، 
لكن ف��ي اخلارج م��ن ميثلن��ا ويعبر 
عن��ا م. ت. ف. ومؤسس��تها األولى 
اجمللس الوطني الفلسطيني، نحنا 
معن��ني بض��رورة اج��راء انتخاب��ات 
إلع��ادة تفعي��ل اجملل��س الوطن��ي 
الفلسطيني، مبا يعبر عن مجموع 
الالجئني الفلسطينيني، والسلطة 

الوطنية الفلس��طينية هي احدى أدوات م. ت. 
ف. ، وليس م. ت. ف. أدوات الس��لطة. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان( 

بحالة العودة ل� م. ت. ف. ، أختيار ممثلني للمجلس 
أن  يج��ب  للجالي��ات  الفلس��طيني  الوطن��ي 
يكون هؤالء ه��م املمثلني احلقيقيني في أختيار 

الشخص. )مشارك، اجتماع عام، الدمام، السعودية(

النك��ذب عل��ى بع��ض والنضحك عل��ى بعض 
في عنا خلل كبير على مس��توى القيادة وعلى 
مستوى السلطة وعلى مس��توى التنظيمات 
وعلى مس��توى فلس��طني على مس��توى كل 

شيء. )مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية( 

أن��ا بعرف وضع��ي واحلمد هلل مرت��اح، وبعرف أَن 
ل��ي مصداقية في التعامل، تأك��د من الكالم، 
الش��يء الل��ي بيحصل ِمن��ح تطل��ع م. ت. ف. 
، املف��روض بأن تذه��ب ألبناء الش��هداء، ولكن 
لألس��ف أصحاب املناص��ب الكبيرة يس��تولوا 
على الفلوس واملنحات. )مش��ارك، اجتماع عام، جدة، 

السعودية( 

ال أري��د أن أطي��ل عليكم، تفعي��ل دور م. ت. ف. 
وتنظي��ف الس��فارات من الفس��اد، ونتمنى أن 
يكون هناك عملية اتصال بني أهلنا في الداخل 
واخلارج وفي الشتات ال بد أن يكون هناك أسس 
وأطر س��ليمة، إنهم فقط يخدمون مصاحلهم 
الش��خصية، م. ت. ف. في اخلارج متثل الفس��اد 
ال ميثلون الش��عب الفلسطيني ميثلون الفساد 
فقط، وميثل ابن فالن وابن عالن. )مش��ارك، اجتماع 

عام، لندن، اململكة املتحدة( 

أنا كفلس��طينية موجودة بالداخل 
ميكن أكثر احتياج لي، هو اإلحساس 
بالقضية أن ال أتغيب عن االنتخابات 
الفلسطينية، حتى لو كنت بعيده 
يج��ب أن أش��ارك فيه��ا. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، عمان ، األردن(

ميكن أن نلفت النظر، وهو أن نطلب 
أننا نريد أن ننتخب. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، عمان، األردن( 

ال أدري أن كان األشخاص من اخلليج 
يعرفون ذلك، ولكن كان هناك ضرائب 
الفلس��طينيني  عل��ى  مفروض��ة 
تذه��ب ل��� م. ت. ف. ، وال أعل��م إن 
كان ذلك أمراً جي��داً أم ال. رمبا كانت 
تلك وسيلة جلمع املال لفلسطيني 
الشتات، األمر الذي قد يحل بعض األمور، بإيجاد 
مش��اريع في دول الش��تات لل��وكاالت القائمة. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

واهلل إذا س��محتم بالنس��بة له��ذا املوض��وع، 
يجب عدم مس��اعدة أي فلسطيني إال إذا كان 
عضوا في اجلالية، ودافع اشتراكاته، ويجب على 
الس��فارة أال تختم له معامالته أو تساعده في 

م��ع الهج��رة بتتغير بتح��ب حتس بريح��ة تاريخك وتتمس��ك بخواتك هم 
هدول الشي الثابت.على فكرة الناس اللي اجوا معنا من ليبيا اصطدموا 
بالواق��ع وكان الوضع مختل��ف متاما وما حتملوا الل��ي رجععلى غزة وحتى 
بغزة تاهوا، تخيل أنت مش قادر تكون الفلسطيني اللي بالداخل، مش قادر 
تكون خالص صفاتك أختلفت عن صفاتهم أخدت من هنا واخدت من هنا 
وال أنت قادر تكون مصري ألن أنت تاريخك وجذورك مختلفة والزم تشكلك 
بشكل مختلف وال أنت قادر تكون أنت "مني"؟ ال أنت فلسطيني صرف وال 
أن��ت مصري صرف وال أنت اردني صرف؟ ميكن حق العودة يعمل ميكن أنا ملا 
ارج��ع واتربى تاني في األرض وانزرع تاني في األرض ميكن؟ مش عارفة؟ميكن 
أنا عاوز أكون فلسطينية في الشكل اللي بحلم فيه !أنا ملا اشوف الناس 
بنتخب بعض أصير )أعيط(. من حقي اني احس االحساس ده، أنا أخوي نزل 
مراقبة انتخابات عايز اقولك انه هو كان أس��عد إنس��ان وعماله بيضحك 
وبيقول أنا أول مرة في حياتي بحس انه ده احلق مش ممنوع عني صحيح لم 

أمارسه لكن رأيته وهو بيتمارس. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

فإذاً يجب ان يتم انتخاب 
اعضاء باخمليم ليمثلوا اجلاليات 

الفلسطينية، ضمن اطار اجمللس 
الوطني الفلسطيني، وهو البرملان 
الفلسطيني املوحد لكل الشعب 
الفلسطيني، وهذا الشيء طبعا 

مغيب من زمان وما حد حكى فيه وما 
عم بيصير انتخاب.حكينا بدنا ناس 
مستقلني يكونوا باللجنة الشعبية 

اللي هم بتحدثوا باسم ناس 
مستقلني ومش منتمني لتنظيمات 
وحكينا عن انتخاب شخص ميثلنا ب� 
م. ت. ف. أو اكتر من شخص طبعاً 
باجمللس الوطني. )مشارك، اجتماع عمال، 

مخيم البدواي، لبنان( 
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حتصيل قبول ألبنه. في السابق كان االحتاد العام 
لطلبة فلسطني يفرض رأيه على السفارة ألن 
االحتاد كان قوياً، وفاعالً وناش��طاً في الس��احة 
السياس��ية اليوناني��ة، وكان ينظم نش��اطات 
وطنية فلسطينية، وكان يجمع أموال لدعم م. 
ت. ف. حالي��اً االحتاد أصبح ضعيفاً، وال ميلك أية 
صالحيات. )مشارك، اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان(  

ا( الشمولية
يوج��د  ال  م.ت.ف  أن  كي��ف  نس��تغرب  نح��ن 
له��ا مرجعي��ة لتمثي��ل مؤسس��ات املعاق��ني 
الفلسطينيني والنقطة االهم يجب ان نطلب 
من املكتب الصحافي رف��ع مذكرة بتمثيل من 
املعاقني في لبنان في املؤمت��رات والقدرات التي 
تفق��د في العال��م العربي. )مش��ارك، اجتماع عام، 

بيروت لبنان( 

مكت��ب الصح��ة االقليم��ي لبعلب��ك: هن��اك 
مجتمعات فلسطينية مهملة متاماً وال تدخل 
ضمن الدراس��ات واالحصائيات. )مشارك، اجتماع 

عام، بيروت، لبنان( 

اللي بنالحظوا انه في تغييب كبير لدور الالجئ 
وموض��وع الالجئ��ني ف��ي املفاوض��ات وتغييب 
الالجئ عن العملية السياس��ية الدميقراطية، 
والالج��ئ محروم من التعبير ع��ن رأيه ومن حق 
االنتخ��اب ملمثلي��ه الوطنيني. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان( 

ام��ا املنظمة نح��ن مقرين إنه��ا بتمثل جميع 
الالجئني، بس بدنا املنظم��ة تقوم بدورها بدون 
م��ا  املنظم��ة  وان  واحملس��وبية،  هالعش��ائرية 
تش��جع العش��ائرية اللي برزت كثي��راً في املدة 
األخيرة، وروابط العائالت اللي صارت تقوم بدور 

بيضع��ف املنظم��ة، والفصائ��ل وأنهم غايبني 
عن الن��اس ومش��اكلهم وهمومهم وعجزهم 
يعني التقدم والنهوض باجملتمع الفلسطيني. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان( 

ميك��ن مش ق��ادرة أعب��ّر ش��و املف��روض يكون، 
ب��س الزم يكون اله��ا دور مهم وهذا بترس��موا 
هيئات طبعاً. متى م��ا بيصير هيكلية اللجنة 
الش��عبية بينرس��م ألن بدو يك��ون فيه ممثلني 
ع��ن املرأة داخ��ل اللجنة الش��عبية، على م. ت. 
ف. عت��ب كبير يوجد كثير من املناضلني االوائل 
م��ش فرد، باالالف بيجو على تنظيماتهن يعني 
خّلصوا أو استغنت عنهن، يا اخي خلالف بالرأي. 
يعني الواحد تعب عم يطلعوا مظلومني كثير، 
هاي فئة كبيرة كثير داخل مخيماتنا هاي الفئة 
محرومة من كل ش��ي من التنظيمات نفسها 
وم��ن م. ت. ف. الل��ي ما أنصفت ه��اي العالم، 
يعن��ي اجبلك مثال عن حالي وفي مثلي متايل، 
أن��ا عندي مثالً 5 أوالد، بنصغر املوضوع هيك أنا 
عندي 5 بنات وش��اب تخرج من اجلامعة، ما في 
شغل، له خمس بنات بدرسوا، وسوق عليها أنا 
عاملة جولة عل��ى اخمليمات كلها وعاملني جلنة 
كن��ا للمناضل��ني االوائل طبعاً اكث��ر من جهة 
منع��ت إن��و نس��تمر بهاملوض��وع بطريقة غير 
مباشرة، بتش��عر أنو هذه الفئة محرومة كثير 
كثي��ر من م.ت.ف. )مش��اركة، اجتماع عم��ال، مخيم 

البدواي، لبنان( 

هأل ال ش��ك إنو ال��كل متفقني عل��ى إنو م. ت. 
ف. ه��ي املمث��ل الش��رعي والوحي��د للش��عب 
الفلسطيني بس هون عنا بلبنان ما عم بصير 
التعام��ل هناك متيي��ز، يعني ملا ع��م بكون في 
موازن��ة ل��� م. ت. ف. يفت��رض أن متثل الش��عب 
الفلس��طيني، تري��د ب��أن حت��ل كل املش��اكل 

االجتماعي��ة املوج��ودة باخمليمات، يعني ش��وف 
مث��الً مخيم��ات اجلن��وب بتالقيها جن��ة، طيب 
اخمليمات الباقية تفتقر لكل القضايا فمفترض 
تتعاطى باجلملة مع كل اخمليمات، مش باملفرق، 
الش��غلة الثاني��ة تفعي��ل املؤسس��ات إحن��ا 
بصراحة مؤسس��ات حتولت ملؤسس��ات خاصة 
يعني بااله��ل هأل معك مص��اري بتتحكم، ما 
معك مص��اري ما بتتحكم ب��األول كنت تقدم 
دواء، اآلن إيش عم بتقدم؟ يعني في مؤسسات 
انش��طبت، تعطلت، القضية الثانية مفترض 
العمل على القوان��ني اجلائرة اللي ُوضعت بحق 
الش��عب الفلس��طيني من الق��وى اللبنانية. 

)مشاركة، اجتماع عمال، مخيم شاتيال، لبنان( 

و( اي(نة جلت اعأاةاى  ن( ية و ي( (ى 
ا  ( ية و حث المي

هل نعرف أين يعيش كل فلسطيني في أمريكا؟ 
ال أعتقد أننا نعرف ذلك وال أعتقد أن أحداً يعرف 
ذلك. لذا فمن املمكن أن يكون هذا الشخص أو 
ه��ذا املكتب اإلقليمي، هو ال��ذي ميلك األموال، 
خ��ارج  الفلس��طينيني  لتنظي��م  والس��لطة 
فلسطني. )مش��ارك، اجتماع عام، ديترويت، ميتشغان، 

الواليات املتحدة األمريكية(

علين��ا أن نناق��ش تعريف الفلس��طيني. كيف 
حتدد أو كي��ف تثبت أنك فلس��طيني؟ وما هي 
االلي��ات التي ميك��ن اس��تخدامها لتمكني أي 
ش��خص من إثبات أنه فلسطيني، ليكون جزء 
من هذه العملية؟ وه��ذه قضية مهمة. فمثالً 
هن��اك الكثير من الفلس��طينيني ف��ي كندا ال 
يس��تطيعون إثبات ارتباطهم بفلسطني، فقد 
ولدوا هنا، وعائالتهم الجئ��ة، كما إنهم فقدوا 
هوياتهم أو أية وثائق تثبت أنهم فلس��طينيني. 
وه��ذه قضي��ة أخ��رى يج��ب معاجلته��ا بإجراء 

في شغله حكاها االستاذ عن املِنح 
إنو عم بيصير منح بس ل�منطقة 

صور، يوجد مركزية لكل شيء حتى 
الوفود اللي عم تيجي من فلسطني 
تبقى في بيروت، صور الشمال بيظل 

على طول مهمل، املنح عم تيجي 
ل�صور وبيروت والشمال ال يصله 

 شيء.
)مشاركة، اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان( 
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إحصاء حقيقي ألعداد الفلسطينيني. )مشارك، 
اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

م��ن األولوي��ة تفعيل دور مؤسس��ات املنظمة، 
أولوي��ة ثاني��ة من ضم��ن اإلقتراح��ات أن يكون 
عمل��ي عش��ان ندم��ج العمل��ي م��ع النظري، 
اإلحص��اء، كي��ف بدن��ا عم��ل ه��ذا اإلحصاء؟ 

)مشارك، اجتماع ناشطني، أثينا، اليونان( 

مل��ف العوائ��ل، مل��اذا ال يوجد بالس��فارة ملف 
للعوائل، وتعدادها؟ نريد أس��ماء أف��راد اجلالية، 
أين هي األس��ماء؟ ملينا! )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

ملجأ احلرية، بغداد، العراق( 

إن كن��ت الجئ وذهب��ت ل��� م. ت. ف. للحصول 
عل��ى بع��ض الوثائق، فل��ن يعطوك إياه��ا. لذا 
يج��ب الضغ��ط ومطالب��ة م. ت. ف. بإعطائنا 
البيان��ات الت��ي نحتاجه��ا. وح��ني نتح��دث عن 
بيانات الالجئني، فال يتعلق األمر فقط بالبيانات 
التاريخية فقط، هناك الكثير جداً من البيانات 
الت��ي نحتاجه��ا, وهذا م��ا أردت اإلش��ارة إليه. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

يعن��ي إحص��اء الالجئني بش��كل ع��ام في كل 
مناط��ق العال��م أعتق��د أنه هذه ه��ي مهمة 
منظمة التحرير، فهي ليس��ت ثقل على م. ت. 
ف. لكي تقوم بهذه املهمة. )مشارك، اجتماع عام، 

برشلونة، إسبانيا( 

في نقطة فكرت فيها بالنسبة ملوضوع األعداد 
إنه ش��يء مؤس��ف عدم وجود إحصاء للجالية 
الفلسطينية في ستوكهولم وفي كل السويد 
, طبع��ا ه��ذا التقصير ممكن يك��ون من املكتب 
بحد ذاته. ملا صارت االنتخابات الناس السويديني 

سألوني كفلسطيني هل انتخبت؟ 

حت��ى لو ما إلي حق االنتخاب كفلس��طيني   
عايش في الس��ويد ولكن فك��رت في موضوع 
إن��و ما في قاع��دة ما في أس��ماء تثبت هويتي 
كفلس��طيني نرجع ملوض��وع الهوية - هويتي 
فلسطينية، يعني أنا بثبت  هويتي الفلسطينية 
بس بتس��جيلي في الرابطة الفلسطينية في 
س��توكهولم فقط ال غير ولكن هذا غير كافي 
قانوني��ا، فبالتالي في حاجة لو في املس��تقبل 
إحنا كجالية فلس��طينية ف��ي املهجر إذا صار 
إلنا أحقية إبداء الرأي أو إيصال القرار للسلطة 
الزم تك��ون هذه القنوات موثق��ة. يعني هل أنا 

فلسطيني؟ ما الذي يثبت إني فلسطيني؟
ممكن يكون فكرة إعطاء هويات للفلسطينيني 
املقيمني في الس��ويد كنوع من اجلرد. )مش��ارك، 

اجتماع عام، ستوكهولم، السويد( 

بصراح��ة، املعلوم��ات الت��ي منلكه��ا محدودة، 
وهن��اك حاجة لوج��ود املزيد من ال��وكاالت عن 
فلس��طني. ونحت��اج إل��ى املعلوم��ات أكثر من 
ذي قب��ل حول جاليات الالجئني الفلس��طينيني 
األخرى في فلسطني. )مشارك، اجتماع عام، ديترويت، 

ميتشغان، الواليات املتحدة األمريكية( 

يج��ب أن يك��ون لدين��ا إجم��اع إذا رغبن��ا ببناء 
التواصل مع الفلس��طينيني في أنحاء العالم. 
فعلينا أن نعرف من هم، وأين يتواجدون، وما هي 
أس��مائهم، فإذا عرفنا أسمائهم ميكننا حينها 
التواصل معهم عبر البريد، واجملالت، والصحف، 
كما يفعل اليهود دائماً. فهم يتواصلون شهرياً 
مع كل أسرة في أنحاء الواليات املتحدة. فليكن 
إذن لدين��ا إجم��اع وبعده��ا س��نفكر بطريقة 
التواص��ل مع بعضن��ا البعض. )مش��ارك، اجتماع 

عام، ديترويت، ميتشغان، الواليات املتحدة األمريكية( 

إن الهيئة التي تعالج موضوع إحصاء األراضي 

املسلوبة، وما حدث لها هي مؤسسة األراضي 
الفلس��طينية ف��ي إجنلت��را. أعتق��د أن��ه رمب��ا 
يتمكن اجمللس الوطني الفلس��طيني من دعم 
مؤسس��ة األراضي الفلس��طينية التي تقوم 
بعم��ل رائع. فقد قامت بعمل ش��امل برس��م 
أطلس لفلس��طني يتضمن صورة فوتوغرافية 
للمنطق��ة وجمي��ع املعلوم��ات الت��ي متكنت 
م��ن جمعه��ا واملتعلقة مبا ح��دث لألراضي في 
فلسطني وفي كل قرية، والهياكل القائمة في 
تلك القرية أو الهياكل غير املوجودة. وأعتقد أنه 
من املهم أن يدعم ممثلنا هذا العمل ويس��اهم 
في��ه، ألنن��ي واثق أن هن��اك معلوم��ات مفيدة 

للممثلني. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

ا( اخلأم(ى
ملاذا الس��لطة الفلس��طينية ال تتصل بالدول 
وتطلب منهم تسهيل واحترام وثيقة السفر؟ 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 

في األول وفي االخر  إحنا بنطلب من الس��لطة 
توفر لنا في موضوع الصحة وموضوع التعليم 
وباالخص الوضع االجتماعي ألنه هنا في عائالت 
فلس��طينية كثير ليس��ت في حلوان ومناطق 
كثيرة من اجلمهوري��ة، وامللمة فيها احتاد عمال 
فلس��طني، يعني في عائالت فلسطينية حتت 
األرض معدومني متاما، وبنطلب من الس��لطة 
الفلس��طينية توج��ه رس��الة للس��فارة يكون 
مندوب م��ن عندهم ويبدأ يبحث ع��ن العوائل 
هدول ويش��وف إي��ش متطلباته��م وايش اللي 
بده��م اي��اه وحأول��وا يوفرولهم عيش��ة كرمية. 

)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(  

ونح��ن يج��ب أن نطال��ب مبنح مالية ش��بيهة. 
)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ الزعفرانية، بغداد، العراق( 

2( مط(لان( مل ممثلين(
 و( اي(نة جلت اعأاةاى  ن( ية و ي( (ى 

ا  ( ية و حث المي

كيف نستطيع أن نوصل الصوت، 
أول شيء بعتقد يجب أن يكون في 
قاعدة بيانات، الن الفلسطينيني 

موجودين في كل مكان. )مشارك، اجتماع 
عام، الدمام، السعودية( 
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اجلهة الثانية املسؤولة عنا اللي نحنا بنعتبرها 
مس��ؤولة عن��ا، عن احلال��ة الصحي��ة أو اجلانب 
ف��ي  مبؤسس��اتها.  ف.  ت.  م.  وه��ي  الصح��ي 
مؤسس��ة ل��� م. ت. ف. وه��ي اله��الل األحم��ر 
الفلس��طيني، مبا يعني تفعيل مؤسس��ات م. 
ت. ف. حتى تقدر تتابع قضايا وش��ؤون الالجئني 
الفلطس��ينيني في اخمليم��ات. )مش��ارك، اجتماع 

عمال، مخيم البدواي، لبنان( 

بعد م. ت. ف.، كان هناك ما يُس��ّمى "مبعاشات 
)مخصصات/روات��ب  الش��هداء" 
الش��هداء(، وال أع��رف كي��ف أترجم 
ذل��ك إلى اللغ��ة اإلجنليزي��ة ولكن مت 
قطعه��ا متاماً بحي��ث اضطر الناس 
إلى التسول من أجل احلصول عليها. 
ل��ذا م��ن امله��م ج��داً أن نع��رف أين 
يذهب امل��ال ومن يأخذه ومكان وجود 
جمي��ع الوثائق. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

تورنتو، كندا(  

وملا رحت على السفارة الفلسطينية 
بالدق��ي وقلتلهم انه ابني في ليبيا 
أروح  توس��طولي  ب��س  محب��وس، 
أشوفه، قالوا إحنا نتوسط لنفسينا، 
وكلهم الل��ي بياخد مع��اش، يعني 

أق��ل واحد الف��ني جنيه، طيب ب��دل ما نعطي 
ملوظف الف��ني جنيه اعطيه الف ونص وارفعه 
الباقي لالسر الفلسطينية احملصودة، صح وال 
أل؟ وكل ده م��ا فش منه، وعن��دك غازي فخري 
هذا صار مستش��ار، صدقني ده اني ملا رحت أنا 
عنده على املكتب كأنها ش��قته ملكه اني ملا 
دخل��ت كانت س��كرتيرته عيل��ه صغيرة عنده، 
عنده مكتب وال كانه للرئيس، وقعد يش��خط 
ف��ي! أنا قل��ت أنا م��ش جاي اس��تعطي منك، 

إذا رجال االعم��ال الفلس��طينيني بتدفعلكم 
وانت مفروض تدفع للفلسطينيني بتدفعوش 
حل��د ليه؟بيقول��وا إحن��ا واهلل حري��ن، أم��ا الزم 
أوالدكم تروح فرنس��ا وامري��كا تتعلموا وأوالد 
الناس الثانية قاعده في الش��وارع ! طيب مش 
ح��رام ده؟أنت اللي زيك بتاخد خمس��ة آالف أو 
10 آالف جني��ه ادفع��وا النص واعط��وا النص 
للعال��م، روحوا إحنا نبقى نتص��ل فيكم وهذا 
وجه الضيف، ما اتصلش وال قالوا لنا وين إنتو؟ 
إنتو مفروض توقفوا معان��ا إحنا وتيجوا تلفوا 

على البيوت، ارملة مالهاش ال ابن وال حد، مش 
املفروض يتصلوا عليها يش��وفوها ش��و بدها؟ 
الس��فارة ما بتعم��ل أي حاجة بس ش��اطرين 
يحطوا ف��ي بطنهم وياكلوا ويس��يبوا الناس، 
خشوا شوفوا االسر بتقدر ما بتقدرش؟ معها 
معه��اش؟ إنتو ف��ي بالد مش ش��ايفيني حاجة 
ل��و تعيش��وا هنا بتش��وفوا الب��الوي اللي هم 
عاملينه��ا، احتاد امل��رأة الفلس��طينية بيجيها 
ب��الوي م��رة ذهبت له��م وقالولي إحن��ا يا دوب 

نكفي اللي عنا، إيش اقولهم:هلل يا محس��نني، 
ما فش��روا. )مش��ارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

اجلالي��ة م��اذا تفعل مبش��اكلها احلالي��ة، هناك 
مسألة اإلقامة، ومسألة توفير العمل، واملعيشة 
املزري��ة، حالياً ال يوجد ش��يء بني أيدين��ا، ولندع 
الس��فارة وهي هيئة موجود حتل لنا مش��اكلنا، 
وأي موظ��ف لديه��ا لتق��وم بتكليف��ه، بح��ل 
مشاكلنا مع النظام اجلديد، وبخاصة مشاكلنا 
الس��كنية امللحة، فالزعفراني��ة، أو احلرية هؤالء 
مجمعات آيلة للسقوط، ما العمل؟ 
ملاذا ال تعني الس��فارة موظف، تراجع 
فيها دائرة الهج��رة واملهجرين وتنقذ 
اجملمع من حالته اآليلة للسقوط. هذا 
اجملمع في��ه 38 عائل��ة، هناك مجمع 
الزعفراني��ة فيه 70 عائل��ة، وكذلك 
مجم��ع األمني، أيضاً آيل للس��قوط، 
ملاذا ال تأتي الس��فارة وتضع موظف 
يراجع دائرة الهج��رة واملهجرين، وتبدأ 
تتحرك. ثانيا، مسألة اإلقامة، يا أخي 
هناك موظفني غير مثقفني، يقومون 
بتوجي��ه ألفاظ بذيئ��ة وغير أخالقية 
حتى للنساء، يا أخي أنا لم أستطيع 
أن اق��ف على الطابور دمي حار، ونحن 
الفلس��طينيني حلمنا غالي. ملاذا هذا 
التقصير، اجلالية ماذا تريد غير حتس��ني السكن 
واإلقام��ة، وتلبية متطلباتها امللح��ة. من الذي 
يعني األرملة والناس املعوقني من يعينهم، كيف 
سيعيش��ون، إذا الس��فارة لم تساعدهم؟ حتى 
بينن��ا نحن كجالية ال نس��اعد بعضنا البعض، 
ملاذا ال نس��اعد حالن��ا؟ ملاذا ال نش��كل جلان في 
مجمع��ات الزعفراني��ة واحلرية، وتق��وم مبتابعة 
مش��اكلنا من خالل الس��فارة. )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

على مستوى احلقوق املدنية، م. ت. ف. وممثلنا لو مثل ما عم يدفعوا لواحد 
حامل كالش��نكوف في زاروب��ة اخمليم يدفعوا معاش إن��و يوجد صندوق 
لالعانات االجتماعية للمعوقني ويعمل��وا بحوث اجتماعية للمعوقني، 
ف��ي معوقني ما عم بقدروا يش��تروا ربطة خبز ألهله��م هدول أهم، ما 
بدن��ا نقول أهم، كم��ان ناضلوا على كراس��يهم ليحركوها كما هدول 
بناضل��وا بحمل الكالش��نكوف فنحن منطالب ان يك��ون في صندوق 
لالعانة منطالب رس��مياً من منس��ق الس��احة ممثل م��ن م. ت. ف. في 
لبنان اليجاد هذا الصندوق وايجاد معاش��ات للمعوقني الفلسطينيني 
غير العاملني وغير املنتخبني وغير ذوي األمالك. )مش�ارك، اجتماع عام لذوي 

االحتياجات اخلاصة، بيروت، لبنان( 

من سنة 1967 حتى اآلن لم نتلقى 
أي اعانات من أي احد، وبنروح على 
سفارتنا في مصر وبتقول لنا ما 

في أي دعم وال حاجة. )مشارك، اجتماع، 
القاهرة، مصر( 
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وكل فلس��طيني هون بيس��مع الكالم نفسه 
من الس��فارة الفلس��طينية؛ ولذلك إحنا بدنا 
من السلطة الفلسطينية إنها متشي بالعدل 
ومن حقنا إحنا االرامل هون ان ييجينا مساعدة 
من الس��فارة الفلس��طينية، ألنه بيجينا إحنا 
من الدول الثانية للفلس��طينيني، إحنا هون ما 

بنشوف اشي. )مشاركة، اجتماع، القاهرة، مصر( 

نطال��ب م.ت.ف بوجود عيادات تخصصية داخل 
اخمليم النه في عائالت وضعها صعب وتعيس ما 
بتقدر تطلع تتحكم باخلارج عند دكتور اخصائي 
الن��ه الدكتور االخصائي تكلفته 40 أو 50 دوالر 
وعي��ادات األنروا ما بتلبي احلاجات املطلوبة ألنه 
كله��ا طباب��ة وال يوجد عالج ف��ي صيدلياتها. 
مشكلة االمراض النفس��ية والعصبية طبعاً 
الس��بب األوض��اع السياس��ية واالقتصادي��ة 
والضغط النفس��ي كلنا منعيش فيه اجماال، 
وعدم وجود ع��الج واخصائيني له��ذه االمراض 
ومطلب دار للمس��نني ومأوى للعجزة.ً )مشاركة، 

اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان( 

إن م.ت.ف ه��ي بده��ا تق��دم الع��الج مجاني أو 
تعمل العالج مجان��ي أو بناء مدارس هون نحنا 
عم نساعد األنروا على تقليص خدمات األنروا، 
خلين��ا نقول ان��ه هي تعمل عي��ادات النها هي 
املسؤولة عن الشعب الفلس��طيني خدماتياً. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

نيج��ي ملكت��ب م. ت. ف. اللي صار س��فارة هنا، 
يأخ��ذ هذا املكتب عش��ر مقاعد ف��ي اجلامعة 
وخمس مقاعد دراسات عليا، إما انهم يبيعونها 
أو يعطوها لالقارب واحملاس��يب قليل من الناس 
اللي بعرف��وا إنه الس��فارة عندها ه��ذا، يعني 
ألبن��ه لبنت��ه ألخوه.الخ مقاع��د مجانية واحنا 
معن��اش خبر، ال عالقة مع األن��روا هنا ما فيش 

أن��روا، مداخل��ة من مش��ارك "ه��ل الزالت هذه 
املقاع��د موجودة ومت ترحيله��ا من مكتب م. ت. 
ف. للسفارة؟ مشارك آخر :نعم الزالت موجودة. 

)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

إخ��وان يعن��ي بالنهاي��ة أنا مواف��ق على حكي 
بالنس��بة  نقط��ة  ف��ي  لك��ن  اإلخ��وان كل��ه 
للتعليم اجلامعي، ومسؤولية م.ت.ف. بالنسبة 
للتحصي��ل العلمي اجلامع��ي. اللي عم بيصير 
عنا إحنا إنو اغلب شبابنا عم بيوصلوا للثانوية، 
بيخلص بكالوريا وبعدين م��ا عم بيقدر يكمل 
هون، إحنا بدنا نطالب الس��لطة إنو ممثلنا إحنا 
م. ت. ف. بس أنا ش��ايف إنو املن��ح اللي بتيجي 
من ال��دول االوروبية وامي��ركا ودول العالم كله 
عم تيجي للسلطة، هال السلطة هون بتمثلنا 
برعايتها لالجئني الفلس��طينيني بقس��م من 
املنح املهمة، يعني بال م��ا يحكي الواحد كالم 
قاس��ي، وما يلبي طموحات الطالب وخصوصاً 
الطالب املتفوقني املوجودين قاعدين عنا، بتوصل 
للرشيدية عشر منح فيها منحتني طب بروحو 
بالرشيدية، في منح هندسة بتروح بعني احللوة، 
بتوصل للشمال منحة إيش؟ منحة أدب عربي! 
ه��ذا اللي عم بيصير، يعني مس��ؤولية م.ت.ف 
ومس��ؤولية الس��لطة الوطنية الفلسطينية 
لطالبنا اللي هم قاعدين، يعني إحنا عم نحفر 
بالصخر لنق��در نوصلهم للبكالوري��ا، وبعدين 
بعد البكالوريا عم نستس��لم. )مش��ارك، اجتماع 

عمال، مخيم البدواي، لبنان( 

أول شي بنأكد إنو م. ت. ف. هي املمثل الشرعي 
الوحي��د، ما نتمن��اه إنو يخص��ص رصيد مالي 
تساعد املؤسس��ات املوجودة في اخمليمات، مثل 
اللجان الش��عبية واملراكز الصحية وتقوم بدور 
داع��م للش��عب الفلس��طيني ألن مثال عندي 

عشر أوالد، عندي أربعة - خمسة أوالد بيتعلموا 
ومش قادر أقوم بواجبهم. )مش��ارك، اجتماع عمال، 

مخيم نهر البارد، لبنان( 

وكمان بنطالب املنظمة إنو يتم تطوير خدمات 
اله��الل االحم��ر الفلس��طيني عب��ر الك��وادر 
واالطب��اء وتق��دمي االمكاني��ات والدع��م حتى 
نخفف عن اهلنا وشعبنا التحديات االقتصادية 
في مج��ال الصح��ة والطبابة. )مش��ارك، اجتماع 

عمال، مخيم البص، لبنان( 

بالنس��بة لطالبنا مثال في مؤسس��ة س��بلني 
هي��دا م��ش كفاية م��ا بتقب��ل طالبن��ا، بدها 
واس��طة، ميك��ن ك��م ش��اب بينقبل��و ليش ما 
بيعمل��و مؤسس��ات؟ كلي��ة مث��ل س��بلني ما 
بتقب��ل اال انه الش��اب يك��ون مخل��ص الرابع، 
طيب الشاب اللي خلص الثالث أو التاني طيب 
هي��دول عم بيدورو بالش��وارع يعني هيدا حالة 
اجتماعية صعبة كثير مني بيحضن األوالد اللي 
طلعوا من املدارس وما اكثرهم نعاني منها كل 
يوم خاصة أنا ابني تخرج من س��بلني هاي قاعد 
بالبي��ت ما في عندو فرص عمل، ش��غله ثانية 
إحنا هأل بنطالب بس��فارة. )مشارك، اجتماع عمال، 

مخيم البدواي، لبنان( 

عل��ى كل حال واضح انه هن��ا في مصر بنعاني 
األمرين في اإلقامة والتنقل والتعليم والعمل، 
مثال اإلقامة اللي بصير عمره اكثر من عشرين 
س��نة الزم يا إما يجيب مبرر انه اش��تغل أو أنه 
بيعمل دراس��ات علي��ا، ال ميكن ان��ك تخش في 
الدراس��ات العلي��ا اال مبوافقة االم��ن وهيهات 
هيهات،مع دفع رس��وم تصل 3 آالف إلى سبعة 
آالف دوالر للجامعة، في األول كنا نتس��اوى مع 
املصريني من حيث الرس��وم ف��ي التعليم. أيضاً 
حرم الفلسطينيون من دخول املدراس احلكومية 

اخمليمات الفلسطينية ما فيها املرجع، 
يعني ما فيش مرجعية، أنت اليوم 
فلسطيني مقيم في مخيم نهر 
البارد بتطلع من اخمليم بتحس إنك 
اجنبي، إنك مش إنسان. فاملطلوب 

تفعيل مؤسسات م. ت. ف. واعطاءها 
دفع وزخم حلماية الفلسطيني 

املوجود في اخمليم. )مشارك، اجتماع عمال، 
مخيم نهر البارد، لبنان( 
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والزم يدخل��وا مدارس خاص��ة ومنعوا من دخول 
كليات القمة اللي هي الطب، الهندسة، العلوم 
والصيدلية.احلقيق��ة  واالقتص��اد  السياس��ية 
االجراء االخير أُسقط أيام الرئيس حسني مبارك، 
الالف��ت ان م. ت. ف. ل��م تتدخ��ل وال مرة واحدة 
لرف��ع الضيم ع��ن الفلس��طينيني وأعتقد بأن 
تدخل هذه القيادة لصالح الفلس��طينيني في 
مصر كان سيجدي وكانت احلكومة ستستمع؛ 
ألنه مبرر هذا قد انتسى مبرر االضطهاد. وأذكر 
احد اصدقائي حكى مع ياس��ر عرفات غفر اهلل 
ل��ه، قاله انه إحنا بنعان��ي من كذا وكذا ويا ريت 
حتك��ي مع احلكومة قال ل��ه "اهلل أنت عاوز تقزم 
الثورة" وكأنه الثورة ضخ رصاص وبس وماكنتش 
بطخ رصاص أيامها، الكالم ده س��نة 1984، أنا 
رأيي أن قيادة م. ت. ف. لم تتدخل لعدة اعتبارات 
أوال تخش��ى أنَّ تدخله��ا يك��ون عل��ى حس��اب 
مسائل ش��خصية وذاتية يعني بدل ما يتدخل 
لكل الفلس��طينيني بيدخل ألبن��ه لبنت أخته. 

)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

الفلس��طيني  الوطن��ي للطال��ب  الصن��دوق 
يق��دم  كان  ش��اتيال،  بناي��ة  باحلم��را  موقع��ه 
للفلسطينيني مساعدات ويسدها على املدى 
البعي��د، ه��أل صاروا يعط��وا ش��روط تعجيزية، 
يعني الس��نة األولى ممن��وع، عل��ى الطالب أن 
يق��دم طلب عن��د احملام��ي إذا راح��و املصريات 
حت��ط بدل أنا لو في عندي بدل باجي باخد منك 
بطلب من االخ )مس��ؤول فلسطيني( أو م. ت. 
ف. بشكل عام إعادة تفعيل الصندوق الوطني 
للطالب الفلس��طيني. )مش��ارك، اجتم��اع طالب، 

مخيم ويفل، لبنان( 

بتمنى إن��و يكون في مكتب��ة جامعة لالبحاث 
العلمي��ة للط��الب اجلامعي��ني الل��ي عندهم 

ابح��اث، فهن��ي كم��ان مضطرين ي��دوروا على 
هاملكاتب ويكون عندهم جامعة ضامنة لهذه 
األشياء، بعدين بدنا كتاب تاريخ يكون عن تاريخ 
فلس��طني ومكتب��ة يك��ون فيها كت��ب حتكي 
وتروي س��يرة تاريخ فلس��طني من اجلدود لغاية 
اآلن حت��ى األطفال يك��ون عندهم اطالع على 
اللي س��بقوهم لقيدروا يكملوا ويشوفوا اللي 

صار. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم نهر البارد، لبنان( 

يج��ب أن تكون اللغ��ات، مثلها مثل أي ش��يء 
يتعلق بالهي��اكل، قائمة على أس��اس احلفاظ 
عل��ى ثقافتن��ا ولغتنا. وال بد أن يك��ون لدينا ما 
يشبه املنهج التاريخي، فهل هناك وزارة تعليم 
في فلسطني متلك هذا املنهج أم هل كان هناك 
مثل هذه الوزارة؟ وهل هناك كتب تاريخية يجب 
أن تك��ون منهج مع��ّرف عاملي النط��اق بحيث 
يتعلم الناس عن تاريخ فلسطني مثل دورة 101، 
102. إال أن األمر ال يتوقف عند اللغة فقط، وال 
أدري إن كنا هنا نتحدث باللغة اإلجنليزية أم هل 
نتحدث كذلك باللغة العربية. )مش��ارك، اجتماع 

عام، تورنتو، كندا( 

وبالنس��بة للمنظم��ة نح��ن بنق��ول عنا خلل 
بالنس��بة للمخيمات وبنتمنى اللجنة األمنية 
تعالج املشاكل وبدنا تعالج املشاكل ومشاكل 
كثير عم حتصل داخ��ل اخمليم، وما في مرجعية، 
منراج��ع اللجنة الش��عبية بتقول نحن ما فينا 
نعم��ل ش��ي وي��ن دور اللجن��ة الش��عبية وين 
هاملؤسس��ات يلي ما عم بتقدم شي نحن يلي 
منطالب فيه ب��س هيك. )مش��ارك، اجتماع عمال، 

مخيم نهر البارد، لبنان( 

لو بحثت عن مصادر تتحدث عن الناشطني في 
اجلامعات، فق��د جتد أنهم ل��م يكونوا مدركني 
أو أنه��م كانوا صغار في الس��ن، لذا ال ميكنك، 

أحيان��اً، االرتباط بأمور معين��ة تاريخياً. لذا فإن 
م��ن مس��ؤولية م. ت. ف. أو غيره��ا مس��اعدة 
الطلب��ة فيما يتعل��ق باحلقائ��ق التاريخية وما 
حدث على أرض الواقع. وال بد أن يكون هناك ما 
يحمي هذه الوثائق، ولكن لألسف، ميكنك إيجاد 
 ،eBay معظم هذه املعلومات على مواقع مثل
حيث ق��د جتد وثائق ع��ن الثورة الفلس��طينية 
لع��ام 1974، وهي وثائق يتم ش��راءها وتختفي 
في مجموعة الكتب الش��خصية لشخص ما. 
ولكننا ال نع��رف أين ميكننا إيجاد معلومات عن 
أشياء محددة، فنحن ال نستطيع احلصول سوى 
على الكتب املكتوب��ة باللغة اإلجنليزية، ونعلم 
أننا جميعا يج��ب على األقل أن منتلك كما كنا 
نفعل في بيروت وقد نحتاج للحصول على هذه 

الكتب. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

كم��ان إحنا هون محرومني من املنح املدرس��ية 
للط��الب، في كثي��ر منهن ما بيق��دروا يكملوا 
دراس��تهن ألنه ما في امكانية. )مش��ارك، اجتماع 

عمال، مخيم عني احللوة، لبنان( 

الطلب��ة  منه��ا  يعان��ي  إش��كاليات  هن��اك 
اجلامعي��ني ب��دءاً م��ن تأمني الس��كن اجلامعي 
ور املغّي��ب الحت��اد الطلبة ف��ي الدفاع عن  وال��دَّ
مصاحله��م خاصة بوج��ه الهيئ��ة التعليمية 
التي تعاني من ضغوطات عديدة على الطلبة 
وه��ذا ما يس��تدعي املطالبة باج��راء انتخابات 
الحت��اد طلبة فلس��طني. ح��ول م. ت. ف. كانت 
تق��دم منح دراس��ية نفتقد له��ا اآلن وإن وجد 
تكون الواس��طة واحملسوبية، هناك منع للعمل 
السياسي بني الطالب داخل اجلامعة وهذا يحد 
م��ن الدور الوطني الذي ميكن ان يلعبه الطلبة. 
)مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، حمص، مخيم العائدين 

سورية(
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بش��كل جيد، وهن��اك مش��اكل يعان��ي منها 
فلسطيني املوصل والبصرة والزعفرانية، هناك 
فلس��طينيني هرب��وا م��ن بداية احل��رب حتى ال 
يس��معوا كلمة من العراقي��ني. العديد منهم 
رافض يرجع إلى بغداد. يوجد لدى اجلالية العديد 
من األطباء واملهندسني وحملة الدكتوراه ليس 
لديهم أش��غال، وهم عاطلني عن العمل. وأقل 
واح��د في اجلالية لديه ش��هادة خري��ج معهد، 
ولكن ال يوجد لديهم أي عمل. أنت كمس��ؤول 
فلس��طيني يج��ب أن تعال��ج أوض��اع اجلالية، 
وتساعدهم في تأمني عمل لهم، أو تقدم لهم 
مس��اعدات ولكن مع األس��ف ال يوجد ش��يء 
من هذا القبيل. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، 

بغداد، العراق( 

كم��ان عندي نقط��ة إنو االحتاد الع��ام للعمال 
الفلس��طيني مقص��ر والزم يعم��ل اتصاالت 
مع الش��ركات وم��ع املؤسس��ات وخاصة اللي 
برأس مال فلسطيني، أنهن يوجدوا فرص عمل 
للعمال الفلس��طينيني. )مش��ارك، اجتم��اع عمال، 

مخيم عني احللوة، لبنان( 

أنا الجئة من فلس��طني، من بلدة اسمها يبنا 
قضاء يافا طبعا أنا جيت مصر عدة مرات، طبعا 
إحن��ا بندخل عن طري��ق اجلواز الفلس��طيني، 
اجل��واز ده بيأخ��ذ ع��دة اجراءات علش��ان يبقى 
جاهز للسفر، بالنس��بة عالية، وثانيا بالنسبة 
للمعامالت بتم بطريقة بطيئة جداً، بالنسبة 
للس��فارة الفلسطينية هنا صراحة ما بتقدم 
ألي ح��د خدم��ات أو مس��اعدات ومعامالتهم 
روتين��ة جداً ومكلفة ج��داً وممكن تكون الدولة 
املضيف��ة حتى أرحم منهم ف��ي معاملتنا. أنا 
حصل مع��اي موق��ف كانت معاي الش��هادة 
بتاعتي اجلامعية وش��هادتي اجلامعية من غزة 

كمان النظام املدرسي واحلاجة امللحة للتدريس 
الثانوي وعنا مدرس��ة واحدة هي ثانوية بيسان 
وهي م��ا بتكف��ي للط��الب املوجودي��ن باخمليم 
واجلوار وبيجي عنا من صي��دا والغازية من وادي 
الزينة من عبرا هذا ال يكفي، ثانوية واحدة لكل 
اخمليم��ات املوجودة وه��ون نطال��ب املنظمة، إذا 
األنروا ما قادرة إنو تفتح مدارس ثانوية منطلب 
من م.ت.ف. مساعدة هيدول الطالب. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

حني كنت في اجلامعة األمريكية في بيروت في 
لبنان في الثمانينيات والتسعينيات، كان هناك 
ش��يء يُس��ّمى صندوق الطالب الفلسطيني 
حي��ث كان الط��الب الفلس��طينيني الالجئني 
يحصلون على املال الستكمال تعليمهم، إال أن 
ذلك انهار متاماً في أوائل التس��عينيات. )مشارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

السفارة الفلس��طينية بتوظف أوالدها ولهم 
األولوي��ة، اما إحنا فالس��فارة مش مس��تعدة 
تأخ��ذ طلب منا واذا أخذوا الطلب بيضعوه في 
املهمالت حتى ما بحأولوا يتصلوا فيك ويقولوا 
إحنا آسفني مش قادرين على توظيف أوالدكم. 

)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

وطبعا بتمنى وضعي يتحس��ن وانه الس��لطة 
تدع��م اللي هنا ب��أي حاجة، يعن��ي يوفرولي أي 
وظيف��ة هناك ف��ي أي بنك في الس��لطة في 
الش��رطة في شركة في أي حاجة حتى لو مش 
مجال احلاسوب مش مشكلة بس أروح ووضعي 
يتحس��ن أما ه��ون ما في أم��ل باملرة. )مش��ارك، 

اجتماع، القاهرة، مصر(

أق��ول هذا ألنه إذا ما انبثقت جلان ش��عبية عن 
اجلالية، حت��ى يتعاملوا مع احلكوم��ة العراقية 

كن��ت موثقتها من وزارة اخلارجية املصرية ومن 
مكت��ب التمثيل الفلس��طيني في مصر، كان 
ف��ي إدارة احلاكم وكن��ت طبعا دافع��ة عليها 
الرس��وم املفروضة وكنت موثقاها من جامعة 
االزه��ر، وده حص��ل مبجرد تخرجي، أن��ا تخرجت 
ع��ام 1986-1987 ومل��ا جي��ت مص��ر وكن��ت 
ع��اوزه اعم��ل معادلة للش��هادة بتعتي وكنت 
عاي��زة اكمل ف��ي جامعة القاه��رة، وملا قدمت 
الش��هادة بتعتي قالوا لي أنت بس عايزه ختم 
من الس��فارة بتاعتك انه األختام دي صحيحة 
وأن الش��هادة بتاعتك س��ارية املفع��ول، قلت 
له��م انها موثقة جاه��زة قالولي أل بس جتديد 
اخلتم ب��س ختم واحد م��ن الس��فارة بتاعتك، 
رحت للس��فارة بتاعتي رفضوا يوثقوها وقالوا 
لي دي أخت��ام قدمية واحنا ما الناش دعوة فيها 
وانتي الزم تطلعي على وزارة اخلارجية من تاني 
وتوثقيها من تاني وتدفعي رسوم من تاني ألنه 
كل مرحل��ة ليها رس��ومها وليه��ا امضائتها، 
وطبعا كل��ه على الفرد واملواطن نفس��ه، هم 
بس��نوا قوانني ما براعوش فيها ظروف املواطن 
نفس��ه، يعني هم بس��نوا قوانني م��ا براعوش 
فيه��ا راحة املواطن وال ظروفه بالذات الظروف 
املادية وبالنس��بة للرسوم بالنس��بة لتصديق 
الش��هادات املفروض تبقى برسوم رمزية مش 
رس��وم كثي��رة، ألن��ه بالنس��بة للمادي��ات في 
مصر هنا ضعيفة ج��داً والرواتب قليلة يا دوب 
تكف��ي اكل وش��رب، فالزاي انه هو ع��اوز يوثق 
أوراق؟ طبع��ا ه��م غلبون��ي جام��د ورحت عدة 
م��رات لوزراة اخلارجية وهي تبعتني عالس��فارة 
والس��فارة تبعتن��ي عل��ى وزارة اخلارجي��ة، في 
االخ��ر قالول��ي علش��ان ترتاحي من ه��دا كله 
الزم ترجع��ي غزة، تس��تخرجي ش��هادة جديدة 
م��ن اجلامع��ة وتوثقيها م��ن التعلي��م العالي 
وم��ن وزارة اخلارجي��ة في غ��زة وبعدي��ن جتيبها 
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نختمه��ا لك إحنا م��ن أول جديد، وهذا بيعمل 
دوامة للش��خص وطبعا فرصة تقدميي السنة 
هذه للجامعة راحت بس��بب االشياء اللي هم 
طلبوها، ه��م املف��روض يريحونا ف��ي احلاجات 
ده، ويس��هلوا علينا االج��راءات مش يعقدوها، 
طبع��ا االج��راء اللي حصل مع الس��فارة مش 
مع��ي أن��ا لوحدي م��ع كل الجئ فلس��طيني 
هن��ا عايز يعمل ش��هاداته أو يوثقها في مصر 
هنا عن طريق الس��فارة الفلس��طينية نفس 
االجراءات الروتين��ة اململة والقاتل��ة واملكلفة 
طبع��ا، وه��م ضيع��وا عل��ي الس��نة ده كده، 
طبعا أنا ملا رحت وسألت بالنسبة للتأمني في 
اجلامعة علش��ان أنا فلس��طينية حاملة جواز 
فلس��طيني بالنسبة للرس��وم بتاعتي غالية 
جداً مقارنة بأي طالب مصري، الطالب املصري 
م��ا بتع��داش م��ن 300-400 جنيه، بالنس��بة 
للطالب الفلس��طيني الرس��وم بتاعته 1000 
جني��ه اس��ترليني مقدماً طبعا غير الرس��وم 
واحلاج��ات الثاني��ة واالمتحانات وم��ا بعد ذلك 
طبعا غير املعيش��ة والتكلفة الثانية، لو إحنا 
كن��ا متمتع��ني بنفس احلق��وق املصري��ة كان 
ممك��ن قدمت م��ن زمان وحصل��ت عليها وهذا 
بيأخ��ر حاجات كثي��رة أوي، يعن��ي طموح ناس 
كثي��ر بيتحطم عند الصخرة دي. لذا أنا اتوجه 
طالب��ة م��ن اجله��ات اخملتصة يس��اوننا بنفس 
احلقوق، إحنا عايش��يني بنف��س البلد، ليش ما 
نبق��اش متمتع��ني بنفس احلق��وق والواجبات، 
زي م��ا علين��ا الواجبات نفس��ها احلقوق تبقى 

نفس��ها. )مش��اركة، اجتماع، القاهرة، مصر( 

شيء آخر قبل فترة في السفارة اصدروا جوازات، 
ملاذا فرضوا س��عر اجل��واز خمس��ني دوالر، هناك 
أناس اخلمسني دوالر ال تسوى لهم شيئاً، ولكن 
هناك أناس ال يستطيعون دفع اخلمس دوالرات. 

)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق( 

عل��ى س��بيل املث��ال عندم��ا نزلنا عل��ى لبنان، 
الهوي��ة  س��لبتنا  اللبناني��ة،  الس��لطات 
الفلس��طينية )الوثيق��ة(، مبعنى أن��ه لم يعد 
هناك دليل مادي مع الفلس��طيني في املهجر 
ف��ي الدمنارك أن يثب��ت أنه فلس��طيني. ملاذا ال 
تصرف الس��فارة الفلس��طينية ف��ي الدمنارك 
بطاق��ة هوي��ة للمهاج��ر الفلس��طيني الذي 
يعيش ف��ي الدمنارك تؤكد على فلس��طينيته. 

)مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك( 

وبالنس��بة لتجدي��د الوثائق بالنس��بة لنا كل 
س��نة بيطلعولنا بحرك��ة جدي��دة وبيطلعوا 
روحن��ا بال��ذات علش��ان تصريح العم��ل، على 
أق��ل حاج��ة يرفض��ون التصري��ح وكل س��نة 
بده��م ورقة ش��كل، وطبعا إحن��ا بنطلب من 
الس��لطة تبعتنا ومن أبو مازن انه مينحنا جواز 
الس��لطة اجلواز الفلس��طيني ألن مهما كان 
إحنا ما بنطمع انه ناخد اجلنس��ية املصرية وال 
الوثيقة املصرية، يعني علش��ان الواحد يحس 
بأم��ان وباس��تقرار ويحس ان��ه إل��ه قيمة بني 
الش��عوب وبني الناس واملف��روض يعطينا أقل 
حاج��ة الوثيقة، بدناش نقول هوية، بدنا وثيقة 
فلسطينية علشان الواحد يعرف يتحرك يروح 
ويجي وما يكنش في االخر يروح أي س��فارة وما 
يعرفش يأخذ تأش��يرة بس��فر بتأش��يرة عمرة 
حتى الواحد بيتغلب عليها، تأشيرة احلج حتى 
الواحد بيتغلب ملا يحصل عليها، أي مكان في 
العالم ما بنقدرش نطلع بالوثيقة، نتمنى من 
اهلل س��بحانة وتعالى انه إن ش��اء اهلل يطلعوا 
لالجئني اللي في الوط��ن العربي كله وبالذات 
اللي في مصر اساسا هم أتعب حاجة، فيدونا 
ُهوي��ات، يدونا وثائق بحيث ان��ه نقدر نعيش زي 

الناس. )مش��ارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

هذه املسألة بالنسبة للعسكريني والفدائيني، 
نحن نقول ملاذا السلطة الفلسطينية وم. ت. ف. 
ال تنسق مع الدول العربية، األردن وسورية ودول 
اخلليج، لتس��هيل مهمة س��فرنا إليها؟ العام 
املاضي مت إرجاع الفلسطينيني الذاهبني للحج، 
ملاذا ال تقوم السلطة بحل هذه القضية، هناك 
جواز س��فر فلس��طيني، هذا الش��عب املهجر 
وذاق األمّري��ن منذ زمن، ملاذا ال يتم مس��اعدته. 
)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ الزعفرانية، بغداد، العراق( 

على صعيد م. ت. ف. على الصعيد السياس��ي 
حماية الفئ��ة التي ال متل��ك أوراق ثبوتية يعني 
تعون 67 حماية املوجودين في اخمليم كأشخاص 
مواطنني حراسة للمخيم عدم الشعور باالمن 
واالستقرار. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخيم ويفل، 

لبنان( 

أهال وسهال بكم هنا في برشلونة، قبل سنتني 
تعرض��ت إلى مش��كلة م��ن خ��الل أوراق اثبات 
جلوازات السفر أو جتديد جوازات سفر ألن روحت 
على البالد هناك، وردوني اليهود على أساس إنو 
معاي جوازات إس��بانية فرجعت إلى هنا تقريبا، 
س��بع س��نني ما جددت اجلوازات الفلسطينية 
وطلب��وا أوراق هنا تقريب��ا تعجيزية، الزم أروح أنا 
هناك على البلد على أس��اس أن نقوم بتجديد 
جوازات الس��فر، س��ؤالي أنه وظيفة الس��فارة 
الفلس��طينية هن��ا ف��ي مدريد، إل��ى كم من 
الصالحيات ممكن أنها حتل مش��اكلنا نحن هنا 
في اخل��ارج؟ أعتقد أنها تواجهنا أش��ياء كثيرة 
وبال��ذات أوراق أوإثبات��ات ج��وازات أو أوراق أحيانا 
حس��ن سيرة وس��لوك من البالد هناك، فيعني 
مبا أننا نقوم بجهد خاص بإتصاالت مثل ما قال 
األخ بأنن��ا نحن نق��وم بعمل ف��ردي نحن نود أن 
الس��فارة الفلسطينية أن تش��عر بنا، حلد األن 

أنا أريد هوية فلسطينية من غزة 
فهل أحد منكم يستطيع احلديث 
مع السفير ليمكنني احلصول على 

الهوية الفلسطينية من غزة. )مشارك، 
اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك( 
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أنا واحدة من الناس بتذكر ميكن مرة أن السفير 
الفلس��طيني ق��د رأيت��ه م��رة واح��دة هنا في 
مدري��د، طيب إحنا في برش��لونة في كتالونية 
بدنا أن نشوفه، بدنا يساعدنا في حل مشاكلنا 
نش��عر أن هناك ناس مهتمة بن��ا، مع إحترامي 
لألخ )مش��ارك( ألن من م. ت. ف. بس كمان الزم 
ننتقد ألن إحنا بنعاني في مشاكل وال جند حد، 
أرجو أن نتفاعل أكثر بالعمل مش مجرد حديث 
وينته��ي املوضوع، إحنا بنطالب من الس��لطة 
الفلس��طينية أو م��ن م. ت. ف. أنها تقوم بحل 
نوع ما من مش��اكلنا املتعلقة بدخول البلد أو 
اخلروج منها وأن جند مساعدات. )مشاركة، اجتماع 

عام، برشلونة، إسبانيا( 

ل��م تتمك��ن ابنت��ي من احلص��ول على 
األوراق ألننا فلسطينيون، وهم مولودين 
في اخلارج فم��اذا يعني ذلك؟ هذا يعني 
أنه��م يطلبون من اجلي��ل الذي جاء في 
الستينيات أن يرحل، وال يوجد لدى أبنائنا 
هنا ما يثبت أنهم فلسطينيني، وليس 
لديهم وثائق. وأقول أننا يجب أن نطالب 
به��ذه الوثائ��ق ل��ألوالد، حتى ل��و كانت 
زوجتك أمريكي��ة، وأوالدك يقولون أنهم 

فلس��طينيون، ف��إذن يجب أن يتم تس��جيلهم 
على أنهم فلس��طينيني. ونأتي إلى احلقوق التي 
يتحدث عنها ندمي، فنحن نريد أن نصّوت من هنا 
ونريد املواطنة املزدوجة، وسنحصل على كل ذلك 
بعد أن يتم توثيقهم وتس��جيلهم. وأتطلع إلى 
حدوث ذلك. )مش��ارك، اجتماع عام، ديترويت، ميتشغان، 

الواليات املتحدة األمريكية( 

أين جواز الس��فر الفلس��طيني اللي قدمنا له 
إحنا من 10 س��نوات من أول ما أتت السلطة؟ 

)مشارك، اجتماع نخبوي، فرنكفورت، أملانيا( 

ميكن نحن أن نرفع إلى السلطة الفلسطينية 
باملطالبة بهوية أو جواز فلسطيني على اعتبار 
أنه��ا دلي��ل أننا فلس��طينيني. عندم��ا تزوجت 
طلب��وا من��ي ورقة من الس��فارة للس��ماح لي 
بالزواج. عندما ذهبت إلى السفارة، قلت له أريد 
هوية فلسطينية فقال لي من أين أنت قلت له 
فلس��طيني من لبنان، قال أين اإلثبات؟ فقلت 
ل��ه إن اللبنانيني قد س��حبوا الهوية مني، في 
هذه احلالة نريد إثبات أننا فلس��طينيني، ولهذا 
نطالب بإعطائنا هوية فلسطينية وجواز سفر 

فلسطيني. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك( 

جواز س��فر بقرار من مكتب الرئاس��ة مباشرة 
م��ن مكت��ب الرئي��س يواف��ق على ه��ذا، رجل 
اعم��ال، وثيقة الس��فر حتى يقدمه��ا لوثيقة 
ج��واز حت��ى ول��و معوش ش��يء بس ش��رطه 
الوحيد إنو ما يكنش في جواز ومش��ان يتحرك 
فيه برا أجنز هذا الوض��ع حلاالت ثانية غير رجال 
االعم��ال، يعن��ي مثال على املس��توى االس��ري 
- زي ما اتفضلت أنت على املس��توى االس��ري 
- أن��ا لي بن��ت وتزوجت خلارج الس��عودية مثال 
باالم��ارات بيصير م��ن الصعب ج��داً انها هي 
وذويها يروحوا ويك��ون تواصل ما بينها وما بني 
اسرتها. )مشارك، اجتماع شباب، الدمام، الس��عودية( 

هناك كتاب رسمي في مديرية اإلقامة اخلاصة 
بالفلسطينيني بأنهم سوف يسحبون اجلنسية 
العراقية. أنا واحد من الناس ذهبت لعمل إقامة 
لس��تة اشهر، عرضوا علي أن أعطيهم هوياتي 
وهوي��ات أبنائ��ي الفلس��طينية، وأن يعطوني 
اجلنس��ية العراقية، وأنا رفضت. )مشارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ الزعفرانية، بغداد، العراق( 

أعتق��د أن احلص��ول عل��ى هذه الهوي��ات فكرة 
ممت��ازة، ولكن يج��ب أن نحرص عل��ى أن يحصل 
عليه��ا كل من الالجئني واملواطنني اآلخرين في 
دول أخرى أيضاً. وتثير قضية الهويات مجموعة 
قضايا أخ��رى، ولكنها تبدو فكرة جيدة. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو كندا( 

البطاق��ة  توحي��د  مه��م  ش��ي 
الفلس��طينية ف��ي كل انح��اء العالم 
يعني ايجاد بطاقة فلس��طينية تضم 
فلسطينيني س��واء كان في سورية أو 
في لبنان أو في الضفة أو في غزة أو في 
الوطن فهم كلهم فلسطينية، طبعاً 
ايجاد بطاقة فلسطينية محددة يكتب 
عليها فلسطيني الجئ في لبنان مثالً، 
لتحديد الهوية ومعرفة الفلسطيني إنو دائماً 
خليك حتافظ على الهوية هاي يس��تلمها ابنك 
لول��د الول��د هاي هوي��ة دائمة. )مش��ارك، اجتماع 

عمال، مخيم البدواي، لبنان( 

حقن��ا كش��عب م��ن ناحي��ة إنس��انية وليس 
سياس��ية أق��ل م��ا في��ه يعن��ي ج��واز س��فر 
فلس��طيني يعطين��ا حرية التنقل ف��ي لبنان 

وخارجه. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

أحمل جواز سفر فلسطيني بدون 
رقم وطني، وال أقبل أن أبقى في 
هذا البلد. أنا عمري 66 سنة ما 

الذي جنيته في هذا البلد؟ غسالة، 
تلفزيون هذا كل الذي جنيته طول 

هالعمر. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، 
بغداد، العراق( 

أنا ش��هادة امليالد تبعتي كانت موجودة في يافا مس��جلة في يافا 
وف��ي مرة من امل��رات أردت أن أحصل على ش��هادة ميالد وكلفتني 
ش��غل كثير حت��ى حصلت عليها م��ن عمان، مثل ه��ذه الوثيقة 
م��ش بس أنا وكمان في وثائق كثيرة مت تدميرها ولكن ال أعرف هل 
يوج��د إمكانيات أن جند بعض هذه الوثائق التي كانت موجودة، وال 
يوجد معي اآلن ش��هادة ميالد، ال توجد معي أي وثيقة تثبت أنني 

فلسطيني. )مشارك، اجتماع عام، برشلونة، إسبانيا(  
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يعني في رسائل معينة بنحب نوصلها للجهات 
الل��ي ذكرناه��ا - م. ت. ف. واجله��ات الدولية - 
وه��ي كل ما يتعلق بأمور مثل االقامات واخلروج 
والع��ودة وج��وازات الس��فر يعني مس��تلزمات 
احلي��اة اليومية. خلينا نتكل��م عن املعاناة. فعال 
ه��ي معاناة، يعن��ي أنت بدك ت��روح جتدد وثيقة 
سفره، بدك تتبهدل بدك تروح جتدد إقامة بدك 
إي��ش ابصر إيش بدك خروج وعودة بدوا ينش��ف 

ريقك! )مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية( 

ال أعتب��ر الس��فير الفلس��طيني ه��و املمث��ل 
الوطن��ي للجالي��ة الفلس��طينية ف��ي كندا. 
فالس��فير الفلس��طيني ممث��ل م. ت. ف. ل��دى 
احلكوم��ة الكندية، وال ميّثل جاليتنا ومنظماتنا 
هن��ا. وأعتقد م��ن الضروري متابع��ة مثل هذه 
القضية بأن يكون لنا ممّثل. وهذا يقودنا لقضية 
أخرى وهي حتديد هوية الفلس��طيني في كندا. 
نحتاج إلى دراس��ة من هذا النوع لتحديد أعداد 
ومواقع الفلسطينيني. ونأمل أن يتم مناقشة 
قضي��ة الهوي��ات لتمكني الفلس��طينيني من 
املش��اركة ف��ي االنتخابات. أعتق��د أنه يتوجب 
على م. ت. ف. البدء بتس��جيل الفلس��طينيني 
ف��ي أنحاء العالم، ألن ال أحد يعرف اآلن نس��بة 
الالجئ��ني الفلس��طينيني في معظ��م الدول. 
فهن��اك بص��ورة رئيس��ية نس��بة س��كان من 
الالجئ��ني. وأعتقد أنه مت اإلش��ارة إل��ى هذا في 
وق��ت س��ابق، مث��ل حال��ة الدمن��ارك، أي ضرورة 
احلصول على هويات لتمكينهم من املشاركة. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

ولك��ن ال نس��تطيع أن نق��ول أن م. ت. ف. ليس 
له��ا دور في حل هذه املش��اكل. ألن الكثير من 
الناس، وبخاصة من أف��راد اجلالية القادمني من 
لبنان، يتوجهوا إلى م. ت. ف. ، حلل مش��اكلهم، 

الذاه��ب إلى لبنان يريد إثب��ات من املنظمة أنه 
فلسطيني، ومن سكان لبنان، ولتحل مشاكله 
مع السفارة اللبنانية ليتمكن من رؤية عائلته، 
وكذلك الفلس��طيني القادم من لبنان، يذهب 
للمنظم��ة، ليأخذ إثبات بأنه فلس��طيني، من 
س��كان اخمليم��ات في لبن��ان، ليتمك��ن من حل 
مش��كلة اللجوء اإلنس��اني في أملانيا. )مشارك، 

اجتماع نوعي، برلني، أملانيا( 



اجلزء الثاني
ثانياً: الدول املضيفة

بعد مبادرة السالم 77-78 "كامب ديفيد" صار املصريني يتعاملوا معنا كأجانب في الفترة اللي قبل 
كده، كانوا بيتعاملوا معنا زينا زي املصريني، دخلنا حتت قائمة االجانب، جتديد اقامات، مصاريف للمدارس، 
مصاريف للجامعات، حتى اجلامعات حددت، ببعض اجلامعات مش كل اجلامعات، فبالتالي بدأنا نشعر انه 

إحنا غير مصريني أو ابتدينا نشعر انه إحنا أجانب. 
)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(
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1( قنوات االتصال مع البلد 
املضيف

أ( قنوات االتصال املوجودة
نحن كاجلالية فلس��طينية ال يوجد لدينا جلنة 
لالتصال مع أوروبيني. )مش��ارك، اجتماع عام، هيلرود، 

الدمنارك(

ال يوج��د ل��ي أي عالقة ش��خصياً 
- على صعيد مؤسس��ات الدولة، 
الصعي��د  عل��ى  العالق��ة  فق��ط 
الرسمي. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ 

حي السالم )الطابوجي( بغداد، العراق( 

ف��ي  املضيف��ة  لل��دول  بالنس��بة 
اتص��االت معه��ا ع��م بت��م م��ن 
خ��الل قي��ادة املنظم��ة والفصائل 
واملش��كلة عند الدول��ة اللبنانية. 
)مش��ارك، اجتم��اع عمال، مخي��م البص، 

لبنان(

للص��وت  بالنس��بة  بعدي��ن  و 
الفلسطيني إحنا موجود عنا جلنة 
برملانية، إحن��ا بنتواصل مع البرملان 
الس��ويدي وم��ع وزارة اخلارجية ومع 
الس��ويدية ع��ن طري��ق  األح��زاب 
البرملان، في جلنة برملانية مكونة من 

ال� 6 أحزاب املوجودين في البرملان إحنا بنتواصل 
الل��ي  والفلس��طينيني  باس��تمرار،  معه��م 
أخ��ذوا إقامات في الس��ويد ع��ن طريق اللجنة 
البرملاني��ة، كان ف��ي حوالي 1500 فلس��طيني 
مرف��وض أن يعط��وا إقامات فإحن��ا عن طريق 
اللجن��ة البرملانية وبالضغ��ط على وزير الهجرة 
الس��ويدي وعلى رئاسة الوزارة السويدية أخذوا 

اإلقام��ات وانفتحت اإلقامات للفلس��طينيني، 
فلس��طيني الضفة الغربية وغزة. )مشارك، لفاء 

عام، ستوكهولم، السويد( 

لألس��ف طرق التواصل مع الدولة معدومة وال 
س��يما الس��بيل الوحيد لالتصال ه��ي اللجان 
الشعبية واألمنية، ولكن بعد ان طرحنا ضعف 
هذه اللجان بسبب هرمها فقد صعب التواصل 
م��ع الدول��ة اللبناني��ة الت��ي تق��وم بالتميي��ز 

العنص��ري ب��ني الجئيه��ا وب��ني مواطنيها من 
واملدنية  واالجتماعية  السياسية  ناحيةاحلقوق 
واحلياتي��ة بحيث يصع��ب على أي من��ا العمل 
ف��ي مجاالت التخصص، وس��لب ح��ق التملك 
خارج اخملي��م لذلك نأمل من ه��ذه الدولة وذوي 
االختصاص املس��اواة ب��ني املواطنني والالجئني. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم البداوي، لبنان( 

أعتقد أنه يوجد بني حكومتنا واحلكومة الكندية 
قن��اة مفتوحة متّكن اجلالية الفلس��طينية من 
التعبي��ر عن رأيها. وال أع��رف إن كان هناك قناة 
م��ع أي جالية. فع��ادة ما يتحدث��ون مع أعضاء 
البرملان، ولست متأكداً إن كانت تلك قناة ميكن 
للفلس��طينيني عبرها التحدث م��ع احلكومة، 
أي م��ن خالل عض��و في البرمل��ان ال ميثل اجلالية 

الفلسطينية. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

هن��اك وزارة املهجري��ن واملهاجرين، 
هناك القس��م الفلس��طيني في 
هذه الوزارة وعملوا لهم دورة، ليتم 
تس��جيل الالجئني الفلسطينيني، 
وفرزهم، ه��ذا فلس��طيني يحمل 
جواز س��فر أردني، وهذا فلسطيني 
يحمل وثيق��ة عراقية، وهذا يحمل 
وثيقة س��ورية وهذا وثيقة لبنانية، 
متهي��داً  مصري��ة،  وثيق��ة  وه��ذا 
لدمجهم في اجملتمع العراقي، وحلل 
مشكلة الس��كن، بالطريقة التي 
تقول منح الالجئ��ني قطع أراضي، 
العراقيني،  مثلم��ا كان��وا يعط��وا 
وبه��ذه الطريقة يعجلوا بس��كن 
كل  الفلس��طينيني.  الالجئ��ني 
السكن الذي ترتبه وزارة املهاجرين 
واملهجرين لالجئني الفلسطينيني، 
كله سكن مؤقت حسب ما تقوله 
هذه الوزارة، ش��قق إيجار مؤقتة. )مشارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ حي السالم )الطابوجي( بغداد، العراق(

الى اآلن لم نستطع تثبيت عالقة مع احلكومة، 
ألنه ال يوجد حكومة ثابتة إلى اآلن، كله مؤقت. 
الشيء الثاني القوى واألحزاب التي اتصلنا فيها، 
ليس له��ا تأثير فقط ميكن أن يوعدوك بالكتابة 

الالجئ��ون متواج��دون في مجموعة من ال��دول العربية منه��ا األردن. لكن 
نالح��ظ ع��ادة وغالب��اً، أن قضية الالجئ��ني مرتبطة بالدول��ة املضيفة، وم. 
ت. ف. مهمش��ة ف��ي هذا اجلانب!؟ فمث��الً جلان اخمليم تتبع مباش��رة لدائرة 
الش��ؤون الفلس��طينية، وال دور ل� م. ت، ف، في هذه اللجان. قبل فترة زارتنا 
في مخيم الوحدات "جلنة صحفية"، حاولت أن جتد مؤسس��ة واحدة حتمل 
العلم الفلس��طيني وتعبر عن الالجئني الفلسطينيني لتجري اجتماعات 
م��ع أعضائها فلم جتد! ماذا مين��ع أن يرفع على هذه املؤسس��ات التي متثل 
الالجئ��ني الفلس��طينيني العلم الفلس��طيني إلى جانب العل��م األردني 
باإلضافة إلى علم األونروا؟ وهنا نؤكد على أن هناك تغييب متعمد لدور م. 
ت. ف. في هذا اجلانب. واعتقد أن هذا اجلانب يخضع للحالة السياسية بني 
م. ت. ف. وهذه الدول، إذا كانت هذه الدول راضية عن املنظمة فأهالً وسهالً 
به��ا! لكن إذا كانت ه��ذه الدول غير راضية عنها، ف��ال منظمة حترير وال أي 

شيء. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(
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في صحفه��م من أج��ل إنصافنا، الس��فارة ال 
تتمتع باحلصانة، سلطاتها مقيدة وإمكانياتها 
مح��دودة، من هنا وج��ه نقد ال��الذع للفصائل 
وللسفارة، من قبل اجلالية، وهذا حقها، ألنهم ال 
يعرفون طبيعة الظروف التي تعيشها السفارة 
أو الفصائل، هم يعرفون أن لدي مشكلة يجب 
حلها، وحتى في أيام النظام الس��ابق كنا نحل 
مشاكلنا على التلفون مع مركز حركات التحرر، 
كانوا يحلون بعض القضايا، ويسيروا لنا بعض 
األمور. اآلن ال يوجد ش��يء من هذا القبيل. اآلن 
نحن مستهدفني، بالشعوبية، وهذه الشعوبية 
بتذب��ح، وأصبح الواح��د منا يخاف عل��ى اوالده 
م��ن اخل��روج إل��ى الش��ارع، منع��ت اوالدي من 
الذه��اب إلى العمل بس��بب ما ح��دث البارحة 
من مظاهرات ضد الفلسطينيني، نحن نسمع 
الش��تائم واإلهانات لنا في الش��ارع، ال نسكت 
جبن��اً ولكننا ال نريد أن نش��عل فتيل احلرب، ألن 
هذا هشيم إذا دقت فيه النار ال تتوقف. ومثلما 
تفضل��ت في بداية احلديث ه��ذه اجلالية عددها 
محدود جداً. وبالتالي أنا أقول دائماً أي إشكالية، 
نساعد نحن على دفعها وإشعالها فهذا خطأ، 
يجب أن نعمل على امتصاصها، يجب أن نصبح 
إس��فنجة، متتص مياه "اجلردل"، ألنه إذا أشعلت 
احلرب، واملش��اكل سنس��حق بني أسنانهم. اوالً 
عددنا قليل، وال منلك اإلمكانيات لنتصدى لهم، 
إذا ما أش��علت املش��اكل. )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

ملجأ حي السالم )الطابوجي( بغداد، العراق( 

بالنس��بة للمثل لنا في ه��ذا البلد، ال يوجد لنا 
أي ممث��ل بالطبع. وعندما نفتقد إلى األس��اس، 
اجلمعي��ة أو اجلالية، بالطب��ع فنحن نفتقد إلى 
ممثلين��ا أمام البل��د املضيف ال��ذي نعيش فيه. 
بالنس��بة للهياكل املدني��ة، والهيئات املوجودة 
لدينا، بالطبع ال يوجد شيء من هذه الهياكل، 

فال يوجد غي��ر التجمعات االجتماعية والتعرف 
وال يوجد ش��يء جديد على الس��احة. )مش�ارك، 

اجتماع عام، ستافنجر، النرويج( 

من بدايات عملنا في اململكة العربية السعودية 
من الس��بعينات عندما أُنشىء مكتب لنا في 
الري��اض كان بدايات العمل هي حل مش��اكل 
الفلسطينيني في اململكة العربية السعودية 
مبالها وما عليها وما يتعلق باجلوازات وبالدروس 
املعيش��ية وبال��دروس االجتماعي��ة والقانونية 
واملدنية واللي ان��ت حكيت عن جزء منها وكان 
هناك استجابة عالية جداً من االخوة املسؤولني 
في اململكة العربية الس��عودية ومت تفعيل هذا 
الوضع بحل جميع مشاكلنا اللي كنا نطرحها 
على االخوان الرس��ميني في اململك��ة العربية 
الس��عودية والتج��اوب ادى إل��ى تفعي��ل ه��ذا 
الوضع واخذ استثناءات لكل القضايا املتعلقة 
باجل��وازات وف��ي وزارة الداخلي��ة خاص��ة حت��دث 
اجلهات احلكومية االخرى زي اس��تثناءات اثبات 
جنس��ية، هناك اثبات جنسية مشان الدراسة 
في املدرس��ة أو في اجلامع��ة. . الخ فكان هناك 
اس��تثناء للفلس��طيني؛ حلل جميع مش��اكله 
حت��ى أُقرِّب الصورة أكث��ر، يعني مثال ملا مت إلغاء 
العق��ود للمدرس��ني في بداي��ة الثمانينات في 
املنطق��ة الغربية، بلش��ت باملنطق��ة الغربية 
مل��ا مت الغاء عقوده��م كان الوضع طبيعي عند 
الغ��اء العقود كونك بدائرة حكومية يعاقدوها، 
فطرح على االخوان اللي ف��ي اململكة العربية 
الس��عودية إنو الفلسطينيني تشردوا قلنا بدنا 
نس��اعدهم في حل مشكالتهم يوقف التنازل 
فط��رح املوضوع االخ ابو ش��اكر عل��ى االخوان 
رس��ميا وكان��ت االجاب��ة ان��و ال مانع م��ن خبر 
اس��تثناء خاص بالفلسطينيني وس��افر الكل 
والفلس��طيني مكث في الضفة وبقي موجود 

هون، ملا كانت تصير عنا مشاكل اجتماعية انو 
هل املتقاعد هذا اللي موجود هنا وجاي يشتغل 
ومقيم صارت حالة فش��ل، اسرتوا وين تروح، إذا 
كان بيحم��ل وثيقة س��فر لبنانية وعم يذبحوا 
فيه بلبنان وين بودي مرت��وا واوالده، بعدما مات 
قال��وا ايش املطل��وب؟ قلنا لهم ي��ا عمي خلوا 
املثل هيك حالة إذا في امكانية يصير اس��تثناء 
ووصف��وا له��م أي كفي��ل، إذا الهم اب��ن عمره 
ثمانية عش��ر س��نة اوخليهم مقيمني هنا ألن 
ما بنقدرش نوديه��م على صيدا أو على مخيم 
وظروف الهدن��ة واحلرب في لبنان قائمة فقالوا 
ال مانع فصار اس��تثناء ألنه األردنيني في منهم 
من س��كان الضفة الغربية برضو فيش مجال 
انهم يروحوا، فقالوا حتى أي فلس��طيني على 
اختالف اجلنس��ية مبعن��ى إنو أي مش��كلة كنا 
نطرحها معهم س��واء اجتماعية أو قانونية أو 
مدني��ة أو متعلق��ة باجلوازات ه��ي اللي حكينا 
عنها، كان في استجابة، بعد حالة اجلمود اللي 
متت من عام 1990 نتيجة حرب التسعني )حرب 
اخلليج الثانية( واالن احلمد هلل هناك حتسن في 
الوض��ع ونأمل إن��و يكون نتيجة هذا التحس��ن 
استجابة حلل مش��اكلنا االجتماعية القانونية 
وحتى املعيش��ة. )مشارك، لفاء شباب، الدمام، 

السعودية( 

ر( اللنوات واان تة امللا (ة
بس السؤال كان عن وس��يلة اإلتصال باجلهات 

الرسمية شو هي؟ 
بدي أحكي أنو إذا عملنا نش��اط على مس��توى 
مش رس��مي إحن��ا بنحكي عن��ه إذا بدنا نعمل 
عي أحزاب،  على مس��توى رس��مي مثال بدنا ندَّ
وقتها بنحكي للسفارة أنو أنتو أدعونا فالن دعوة 
رسمية ألنكم الس��فارة إذا مش على مستوى 

رسمي. )مشارك، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان( 
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هل هذه مؤسس��ات رس��مية بتمثلك أم أنها 
مؤسسات طوعية؟ 

هي مؤسسات مسجلة رسمية في اليونان 
طي��ب كيف تفضل��ون أن تتصلون م��ع البلد 

املضيف؟ من ناحية احلكومة والشعب نفسه. 
يعن��ي املوض��وع إلي أن��ا أثرته هذا م��ا بتقدري 
تتصل��ي مع البلد املضيف إال ع��ن طريق أوروبا 
ألن ف��ي وضع، أنا ليش أحط اجلالية في وضع أنا 

بعرف اجلواب من قبل 
بتصور إنا إذا نحن بنصي��ر جالية قوية كمان   
ه��م اليونانيني مش ش��اعريني بالوج��د العربي 
في اليونان نحن سياس��يا وعربيا ما عنا العرب 
مخفيني عن اخلارطة بس إحنا ما عنا دور إنو إنأثر 
على احلكومة اليونانية ألن هون املواطن العربي 
بيدف��ع ضرائب عم نش��تغل وع��م نعطيهم. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان( 

إذا إتفقن��ا عل��ى اجله��ة التي متثلن��ا عن طريق 
إتصالن��ا بالدولة اليوناني��ة أو الدولة التي نحن 
س��اكنيني فيه��ا، إذا إتفقنا عن طري��ق اجلالية 
أو الس��فارة س��وف نتف��ق عليها أكي��د، نفس 
الطريق��ة الت��ي نتفق عليه��ا أن تكون هي من 
يق��وم باإلتص��ال. يعني ل��و كلن��ا إتفقنا على 
السفارة، السفارة هي بتصير تتصل إذا اتفقنا 
اجلالي��ة اجلالي��ة بتصي��ر، يعني نف��س املصدر 
يصير مصدر إتصال. )مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، 

اليونان(

أنا اس��تغرب واختلف مع سعادة النائب عندما 
حتدث بأن هناك جلنة اس��مها "جلنة فلس��طني 
البرملانية"! صحيح ه��ذه اللجنة موجودة ولكن 
قضي��ة الالجئني مؤثرة ف��ي األردن، ملاذا لم يكن 
هن��اك جلنة خاصة في مجلس النواب اس��مها 
"جلنة الالجئني"؟! أو وزارة أو مؤسسة رسمية أو 

دائرة رسمية خاصة، وال اعني هنا دائرة الشؤون 
الفلس��طينية، التي ال متثل الفلس��طينيني أو 
الالجئني في أي ش��يء! وال تقدم لهم أي شيء 
عل��ى اإلط��الق! أنا الج��ئ فلس��طيني أعيش 
في ه��ذا البلد، في حياتي م��ا حققت لي دائرة 
الش��ؤون الفلس��طينية أي غاية! ملاذا ال يكون 
هناك دائ��رة أو وزارة بوزير ف��ي احلكومة األردنية 
تس��مى "وزارة الالجئ��ني"؟؛ حت��ى تك��ون ه��ذه 
القضية شاهدة وموجودة، تؤثر في كل القضايا 
س��واء في املفاوضات أو في املؤمت��رات الدولية، 
أو ف��ي التعامل م��ع قضايا ته��م الالجئني في 
املنطقة؛ لهذا أطال��ب أن يكون في األردن وزارة 
أو دائرة مختصة رسمية، اسمها دائرة الالجئني 
تكون هي املنسق، والرابط احلقيقي بني اجلهات 

واملؤسسات الدولية وم. ت. ف. 

الفلس��طينية والالجئني أنفس��هم واحلكومة 
األردنية، وتلعب هذا الدور بنقاء وصفاء. )مشارك، 

اجتماع حتضيري، عمان األردن( 

ممارس��ة الضغوط فكرة جي��دة، ولكن ال بد من 
احلص��ول على دع��م اجلالية الت��ي متّثلها؛ لكي 
تتمك��ن من رفع هذه املطالب للحكومة. وأظن 
أنن��ا يج��ب أن ندرس أوض��اع اجلالي��ة الداخلية 
قبل البدء مبمارسة الضغوط. ونحتاج لتفعيل 
النظ��ام  ف��ي  واملُهّمش��ة  املبع��دة  جاليتن��ا 
السياس��ي لكندا. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، تورنتو، 

كندا( 

بالنسبة للقانون، فهو غير إلزامي، والبلدية حرة 
في أن تقرر ما تريده، يجب أن تس��تغلوا الوضع 
وتفرضوا ش��روطكم على املرش��حني للبلدية. 
يجب أن تتفاوضوا مع أي حزب من األحزاب التي 
تؤيد قضايانا، على أساس أن تعطوه أصواتكم 
مقاب��ل أن يلبي مطالبكم. أنا متأكد أنه يوجد 

اكثر من حزب مستعد للجلوس معكم لبحث 
هذا املوضوع. ليس فقط على صعيد البلديات 
ولكن على صعيد البرملان أيضا، يجب التصرف 
بش��كل جماعي ف��ي أي قضية ته��م اجلالية. 

)مشارك، اجتماع عام، هيلورد، الدمنارك(

أَن��ا ه��ون بأكد عل��ى دور اجلالي��ة؛ ألن إحنا مش 
اجلالي��ة الوحي��دة ف��ي اليون��ان أيض��اً اجلالي��ة 
الس��ورية إله��ا ممثليه��ا واجلالي��ة املصرية إلها 
ممثليه��ا، فاجلالي��ة الزم تش��تغل عل��ى دوره��ا 
املؤسس��ي، أنها تش��تغل م��ع الباق��ي، ألن زي 
محكين��ا قب��ل هلمره دور الس��فارة سياس��ي، 
يعني أنا مش��كلتي اإلجتماعية إذا بدي أحلها، 
عن طريق جتمع اجلالية كله��ا، هو كمان تأكيد 
اإلتص��ال باجلالي��ات التاني��ة، لإلِس��تفادة م��ن 
خبراتهم وجتميع القوة. )مش��ارك، اجتماع نس��وي، 

أثينا، اليونان(

بالنس��بة لإلتصال مع البلد املضيف، تشكيل 
الفلطس��ينيني  م��ن  هيئ��ة خاص��ة  أو  جلن��ة 
اللجن��ة  تس��مى  اليوناني��ة  اجلنس��يات  م��ن 
الفلسطينية اليونانية، على أساس أنها تكون 
معها إتصاالت وش��خصيات مرموقة لهم وزن 
في اجملتمع اليوناني على املستوى اليوناني مش 
بس على املس��توى الفلس��طيني على أساس 
أن يك��ون لهم اتصاالت مع ن��اس مثل االحزاب 
اخملتلف��ة ورؤس��اء البلديات ويوصل��وا مطالبنا 
ومش��اكلنا إل��ى هذه اجله��ات. )مش��ارك، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان( 

ملاذا ال نش��ارك ف��ي األحزاب األردني��ة املوجودة؟ 
)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، االردن(

الدولة املضيفة اللي هيي لبنان، احنا بنطالبها 
بفتح س��فارة إلن��ا هون وهيي تك��ون مرجعية 



أ( قنوات االتصال املوجودة
ر( اللنوات واان تة امللا (ة

الدول املضيفة

اجلزء الثاني: النتائج   77

وأهم اال(اياجات املتلوبة 
وااساسية الضغط على الدولة؛ 
إللغاء اللوانني املاعللة بالعمل 
والاملك وهذا بيصي  من خالل 
عالقة مباش ة بني املنظمة 

والدولة. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم 
البص، لبنان(

الالجئني الفلس��طينيني، ما بدنا أكتر من هيك 
بهاملرحلة. )مش��ارك، اجتماععم��ال، مخيم عني احللوة، 

لبنان(

لألس��ف طرق التواصل مع الدولة معدومة وال 
س��يما الس��بيل الوحيد لالتصال وهي اللجان 
الشعبية واألَمنية ولكن بعد أن طرحنا ضعف 
هذه اللجان بسبب هرمها، فقد صعب التواصل 
م��ع الدول��ة اللبناني��ة الت��ي تق��وم بالتميي��ز 
العنص��ري ب��ني الجئيه��ا وب��ني مواطنيها من 
واملدنية  واالجتماعية  السياسية  ناحيةاحلقوق 
واحلياتي��ة، بحي��ث يصعب عل��ى أي منا العمل 
ف��ي مجاالت التخصص، وس��لب ح��ق التملك 
خ��ارج اخمليم؛ لذلك نأمل من ه��ذه الدولة وذوي 
اإلِختصاص، املس��اواة بني املواطنني والالجئني. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم البداوي، لبنان( 

ف��ي نقطة نس��يناها بس اتفقن��ا عليها، اللي 
هي اللجنة األمنية املطلوب تكون موجودة في 
اخمليم وهذه اللجنة بتك��ون مرجعية أمنية مع 

الدولة. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم البداوي، لبنان(

أم��ا العالقة م��ع الدولة املضيفة ف��الزم تكون 
العالقة بني الدولة والقيادة السياسية املمثلة 
للش��عب الفلس��طيني. )مش��ارك، اجتماع عمال، 

مخيم البص، لبنان(

وبالنس��بة إل��ى م. ت. ف. على مس��توى البلد 
املضي��ف يج��ب أن يكون هناك س��فارة خاصة 
وجلن��ة متابعة للقضايا الفلس��طينية، عاملة 
على املس��توى الثقافي والصحي واإلجتماعي 
والتعبيري. )مش��ارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيدية، 

لبنان(

ومنطالب كمان بس��فارة فلس��طينية، يعني 
يكون إلنا س��فير فلس��طيني ميثلنا على أرض 
الواقع مع الدولة املضيفة وهي الدولة اللبنانية. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيدية، لبنان(

في الس��ويد ميكن %99 من الناس متجنس��ني 
جنس��ية س��ويدية، إذا إحن��ا مث��ال بدن��ا نقوم 
بعم��ل قانوني؛ لنتابع القضية مع الس��لطات 
السويدية كيف بعتبرونا إحنا الجئني كونا احنا 
ملا وقعنا انه عّنا جنس��يات متخلني عنها نعتبر 
حالنا سويديني. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

بالنس��بة للنقط��ة الثاني��ة والثالث��ة زي م��ا 
يعن��ي  موافق��ة،  بده��ا  حكي��ت  تفضل��ت، 
الس��ويدين مثال آراؤهم تصل من خالل نقابات 
تابع��ة لألحزاب السياس��ية، فاحن��ا مثال حتى 
نوصل صوتنا للمؤسسات املعنية الزم نشتغل 
من خ��الل احتادات طالب واحت��ادات عمال طبعاً، 
إذا كان االتصال على املس��توى احمللي الزم يكون 
��ل صوتي للس��ويديني.  س��ويدي، أنا ب��دي أوصِّ

)مشارك، اجتماع عام، أوبسيال، السويد(

نطالب بتنظي��م العالقة مع لبنان، والتي تأتي 
عبر خلق نوع من التنظيم الرس��مي والشرعي 
الذي يؤدي إلى تنظيم كاف��ة العالقات االخرى 
وال ي��دوي أي تأثير س��لبي. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

بيروت، لبنان(

بالنسبة للعالقة مع البلد املضيف، أنا باسمي 
وباس��م الش��عب الفلسطيني وباس��م م. ت. 
��ه التحية للش��عب اللبنان��ي حكومًة  ف. أُوجِّ
وش��عباً ورؤس��اًء؛ ألنه فعالً احتضنوا الش��عب 
الفلس��طيني ومازال��وا يحتضن��وه حت��ى حل 
القضية الفلس��طينية، فعالً فعالً هي عالقة 
صحيحة وقائم��ة على التفاهم ب��ني م. ت. ف. 

ولبنان وأنا دائماً أدعو إلى اإلقتراحات والتوصيات؛ 
لفتح س��فارة ف��ي لبنان تدير ش��ؤون الالجئني 

الفلسطينيني. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان(

العالق��ة مع لبنان يجب أن تك��ون عبر م. ت. ف 
والزم تكون العالقات جيدة، بنتمنى من الدولة 
إنها تفتح س��فارة فلس��طينية أو مكتب ل� م. 
ت. ف. حت��ى يكون مرجعية سياس��ية ووطنية 
لالجئني في لبنان، يعني كمان الزم الفلسطيني 
ف��ي لبنان يكون له حقوق وم��ا يكون ممنوع من 
العمل والسكن، ومحاصر في اخمليمات. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم البص، لبنان(

من خالل أنيِّ أعرف لغة هذا اجملتمع وأتََعلَّم هذه 
اللغة هذه واحدة اني اشتغل ادخل احزاب اقيم 
عالقات مع محيطي الي أنا عايش فيه هيك أنا 

ممكن اني اؤثر. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

املشكلة أنهم غير معترفني ان القدس جزء من 
اس��رائيل أنا برأيي هذا مكس��ب نحن سنظل 
ننحى ه��ذا اإلجتاه البس��يط، نخاطب االحزاب 
والقوة الس��ودية ونخاط��ب احلكومة بعريضة 
الفلس��طينيني.  م��ن كل  نوقعه��ا جماهري��ا 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

قضية أخرى، أنه يوجد قرار س��ابق، جمللس الثورة، 
رق��م 203، ف��ي 13، أيل��ول 2001، ين��ص عل��ى 
مس��اواة الفلسطيني أس��وة بالعراقي، بكافة 
احلقوق والواجبات، عدا ح��ق "التجنس"، فلماذا 
ال نس��تثمرها مع النظام اجلديد، حتى ال يبقى 
الفلس��طيني تائه، وكذلك هن��اك التصاق ما 
بني الفلس��طينيني والعراقيني. )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق( 
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في الس��ابق كان يوجد جلان بينن��ا وبني الدولة، 
اآلن الف��راغ األمني بني اجلالي��ة والدولة، والذي 
يقر هذه السياسة هو جزء من قوات بدر، مبعنى 
أي فلسطيني يلتقي مع اجلعفري رئيس الوزراء، 
أو مع عبد العزيز احلكيم رئيس الثورة اإلسالمية، 
)وه��م من قادة بدر(، وه��ؤالء بإمكانهم إعطاء 
تعليم��ات لقوات ب��در بطريقة مباش��رة أو غير 
مباشرة قادرة على التخفيف من معاناة اجلالية 
سواء على مستوى دوائر الدولة أو على مستوى 
الش��ارع، وه��و أن ه��ذا املواطن الفلس��طيني 
م��ن حق��ه أن يعي��ش، وإعط��اء هوي��ات جدية 
للفلسطينيني، هذه األمور يجب حتقيقها قبل 
احلديث عن وكالة الغوث أو املؤسسات الدولية، 
ألننا إذا ل��م نؤمن اجلالية اوالً ف��ي هذا البلد ال 
ميكن تأمينها عبر املؤسس��ات الدولية. )مشارك، 

اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

حوار موس��ع مع الدولة اللبناني��ة يعتبر مهم 
جداً أق��ل ما في انه يوصل آرائنا وبيعرفوا ش��و 
متطلباتن��ا وش��و تطلعاتن��ا، وال��دول املعنية 
وخاص��ة االحت��اد االوروب��ي وهيئ��ة االمم املتحدة 
لالغاث��ة وتش��غيل الفلس��طينني ف��ي لبن��ان 
وه��ي باالص��ل خلقت علش��انا لكن لالس��ف 
املس��تفيدين من األنروا الناس اجملنس��ني يعني 
اللي نالوا كل حقوقهم املدنية. )مش��ارك، اجتماع 

عام، بيروت، لبنان(

يوجد جلن��ة، ولكنها جلنة تعارف ال أكثر وال أقل. 
ولم يحصل أن هذه اللجنة قد أجرت اتصاالت ما 
بني السلطات النرويجية واجلالية، أو بأشخاص 

معينة وقدمت لهم خدمات. هذا اوالً. 

ثانيا: كل ما يحصل هنا هو عملية تعارف ما بني 
العائالت الفلس��طينية، وميكن أن تتطور هكذا 
األمور. عملية انتخاب��ات لهذه اللجنة ال يوجد 

على ح��د علمي. ولكن كل م��ا مت هو بالتزكية، 
ميك��ن أن أزك��ي )عضو في اجلالي��ة( أو غيره من 
أعضاء اجلالية الفلس��طينية. )مش��ارك، اجتماع 

عام، ستافنجر، النرويج(

ولك��ن نحن في دول الش��تات في اوروب��ا امورنا 
تختلف، نحن لس��نا بحاجة على س��بيل املثال 
لالتص��ال بالدولة املضيفة نح��ن اصبحنا جزء 
من ه��ذه الدولة. )مش��ارك، اجتم��اع عام، أوبس��يال، 

السويد(

النقطة الثانية هي النش��اط السياس��ي في 
بريطانيا، األخ تكلم عن النشاط السياسي، أو 
اجملهود السياس��ي للجالية الفلس��طينية في 
بريطاني��ا، أنا أريد أن أس��أل س��ؤال واحد فقط 
ك��م ش��خص فين��ا حك��ى ألبن��ه روح على أي 
حزب بريطاني داخل بريطانيا وروح س��جل فيه؟ 
لألسف وال واحد ليش؟! )مشارك، اجتماع عام، لندن، 

اململكة املتحدة(

ال بد من أن يكون ممثلني أمام الس��لطات احمللية 
املضيفة. )مشارك، اجتماع عام، الدمام، السعودية(

فيم��ا يتعلق بالتواص��ل مع الدول��ة املضيفة، 
ذكرن��ا أس��ماء بعض املنظم��ات، مث��ل االحتاد 
الكن��دي العربي، والبيت الفلس��طيني، اللتان 
لعبت��ا دوراً ف��ي عملية التواصل م��ع احلكومة 
الكندية، ومارس��تا نوعاً م��ن الضغط من أجل 
ذلك. إال أن اجلالية لم حتّملهم مسؤولية األمور 
التي قاموا بها، من أمثلة ذلك ما مت تقدميه في 
وق��ت مبكر من هذا االجتم��اع حني أقام االحتاد 
العرب��ي الكن��دي عالقات حميمة مع ش��رطة 
تورنت��و دون أن يتأك��د إذا كان هذا م��ا يرغب به 
الفلسطينيون في املدينة، مبا أن شرطة تورنتو 
فتحت الطريق أمام إس��رائيل، وأرسلت رؤوساء 

الش��رطة من جنوب أونتاريو في مهمات تدريب 
تعليمية في إسرائيل. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، 

كندا(

أرادت كن��دا أن تلع��ب هذا الدور في البوس��نة، 
وكان لديه��ا قض��اة ف��ي أوروب��ا، وق��د تفاخرت 
بالفعل باحلديث عن قدراتها والقضاة الدوليني 
الذي��ن يحققون في ه��ذه األم��ور. وال أعرف إن 
كنتم قد قرأمت هذا اخلبر، إال أن ش��ارون مرّش��ح 
اآلن لني��ل جائزة نوب��ل، حيث رش��حته إيطاليا 
لذل��ك. وال يزال الكثي��ر من األش��خاص الذين 
ارتكب��وا جرائ��م وحش��ية أحياء في إس��رائيل، 
ويجب اس��تجوابهم على األقل، وهناك أساتذة 
ف��ي إس��رائيل، وأكادميي��ني يس��ّجلون بالفعل 
هذه األمور، ورمبا يتم حتميلهم مس��ؤولية على 
الصعي��د الدول��ي. وأظ��ن أن التواصل مع مثل 
هؤالء األساتذة اإلسرائيليني الذين يبحثون في 
ه��ذه األمور أمر جي��د. وقد متكن��ت أن أجد عم 
مفقود لي في الس��جون اإلس��رائيلية من أحد 
التاريخيني في اجليش اإلسرائيلي، إذ متكنا العام 
املاضي من احلص��ول على بع��ض الوثائق التي 
تثبت وجود هؤالء الس��جناء، وقد كانوا ينكرون 
وجودهم في السابق. وبالتالي فهناك أشخاص 
يكشفون هذه املعلومات على الرغم من أنهم 
ال يذكرونه��ا عالنية. ولهذا الس��بب أعتقد أنه 
من املفيد تكوين عالقات مع هؤالء األشخاص. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

ما نالحظة ان هناك انحيازا سافرا في سياسة 
وزارة اخلارجي��ة يتزاي��د ي��وم بع��د ي��وم لصالح 
السياس��ة االس��رائيلية، ول��و كان لدينا لوبي 
سياس��ي ضاغط عل��ى احلكوم��ة الكندية، ملا 
انساقت بهذه الطريقة الفاضحة للسياسات 
القمعية االسرائيلية ضد شعبنا في األراضي 
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الفلس��طينية احملتلة، أو عل��ى األقل ألصبحت 
محاي��دة، ولي��س مؤي��دة لطرف على حس��اب 
الطرف اآلخ��ر. االنحي��از الكندي يأتي بس��بب 
ايدلوجي��ا، وليس بس��بب مصال��ح اقتصادية، 
وكل ه��ذا التغيي��ر اجلاري اآلن لي��س فقط في 
كن��دا ولكن في معظم بل��دان العالم الغربي، 
األوروبي، والواليات املتحدة. يتهأ لي أن السياسة 
اخلارجية في معظم بلدانالعالم هي سياس��ة 
مصالح، وليس مبني��ة على ايدلوجيا، أو انحياز 
ايدلوج��ي له��ذا اليلد أو ذاك. م��ا الذي يجبرني 
على التعاطف مع الش��عب الفلسطيني؟ إذا 
لم تكن لي معه مصالح سياسية أو اقتصادية. 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا(

رمبا ميكن الضغط على كندا لزيادة األموال التي 
تقدمها لألنروا. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

أطالب كندا بتقدمي مس��اهمتها املالية لألنروا 
التي تعتني بالالجئني الفلس��طينيني. )مشارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا(

س��أقوم فقط بتعداد مطالب��ي، والتي ميكن أن 
يش��اركني بها الكثيرون. اوالً هو إلغاء اتفاقية 
التج��ارة احل��رة الكندية اإلس��رائيلية، وثانياً هو 
إلغ��اء الصف��ة اخليرية من الصن��دوق الوطني 
اليهودي، وثالثاً اتخاذ موقف واضح جداً لصالح 
حق الالجئني الفلس��طينيني بالع��ودة ألراضي 
19٤٨ في فلسطني احملتلة والتوقف عن ترحيل 

الفلسطينيني. 
لكن��دا دور ف��ي تقس��يم فلس��طني، وهناك   
وثائ��ق تثب��ت ذل��ك، وال ب��د م��ن حتمي��ل كندا 
املس��ؤولية، أو دراس��ة ه��ذه املعلوم��ات عل��ى 
األق��ل. فكن��دا، بطريق��ة م��ا، مس��ؤولة ع��ن 
الورطة التي يقع بها الش��عب الفلس��طيني، 
وتتوفر الكثي��ر من املعلومات ح��ول ذلك، أم أن 

الناس ميارس��ون الدبلوماسية السياسية حول 
دور كن��دا ف��ي تفكي��ك فلس��طني. ال أطال��ب 
باعت��ذار رس��مي، ولكن يجب أن يتم مناقش��ة 
ذلك حتى م��ع احلكومة الكندية، وعليها تقدمي 
الوثائق والس��جالت إن كانت بحوزتها للجالية 

الفلسطينية الكندية. 
ألنهم حظروا األحزاب الرئيسية التي ينتمي   
له��ا معظم الفلس��طينيني باس��تثناء واحد. 
ومن الضروري ج��داً التأكيد على هذه النقطة 

مراراً وتكراراً. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

وجهة نظري كانس��ان يعيش في الدمنارك منذ 
17 س��نة ويش��تغل فيها ويعرف شو هي البلد 
مث��ال أق��ل ما ميك��ن قان��ون انه الفلس��طيني 
يحافظ على هويته بالبداية ثم تربطه بقضية 
نفس��ية انه انت ما اخذت اجلنسية الدمناركية 
واصبح��ت خل��ص نقطة عل��ى الس��طر بعد 
ان��ت ما ب��دأت ف��ي مرحلة م��ن املراحل تعطي 
الن��اس قوائم وطنية يعني هذا بس��منة وهذا 
بزي��ت مث��ال ه��ذا املغرب��ي أو اللبنان��ي خليني 
أق��ول بياخ��د اجلنس��ية الدمناركي��ة بقولوا انه 
اتخلى عنا املغربيني، بعدها بروح على السفارة 
بيوخده��ا، احنا حقنا ما في اط��ار يربط الناس 
الفلسطينيني ببعض بش��كل منيح. )مشارك، 

اجتماع عام، كوبنهاجن، الدمنارك(

مثال أنا بقترح نعمل توصية بعد تشكيل اللجان 
للحكومة الدمناركية، إن اجلالية الفلس��طينية 
في الدمنارك متمس��كني بحق الع��ودة وبالقرار 

19٤. )مشارك، اجتماع عام، هيليسنجر، الدمنارك(

شغالت بس��يطة يعني أقل شيء يعترفو فينا 
أحنا كفلسطينني في أوروبا مازلنا فلسطينني، 
ويحقن��ا الع��ودة إلى بلدن��ا أو ح��ق التعويض. 

)مشارك، اجتماع عام، سوندنبورج، الدمنارك(

من ناحية املشاكل فهي كثيرة ومتعددة سواء 
في فلسطني أو هنا في النرويج، في اآلخر، حتى 
لو بقينا نلف وندور إذا لم ترجع فلسطني، فمن 
الصعب أن نعود، وسنبقى في الشتات. )مشارك، 

اجتماع عام، ستافنجر، الدمنارك(

أن  فعلين��ا  س��يحدث،  ش��يء  هن��اك  كان  إذا 
جنعل��ه يحدث م��ن األعلى. فاألمر أش��به بلوح 
الش��طرجن والواليات املتحدة م��ن أكبر الالعبني 
بالنسبة لي. وحالياً الواليات املتحدة األمريكية 
ليست مشتركة فعلياً في العملية السلمية 
واالنس��حاب بالقدر الذي يج��ب أن تكون عليه. 
والطريق��ة الوحيدة جلعلها تهتم أكثر هي عبر 
إيصال همومنا م��ن الواليات املتحدة من داخل 
دول مجموعة الثمانية، فهذه اجملموعة هي التي 
س��تقوم بالضغط. وإذا بقينا صامتني سنظل 
بعيدين عن الس��احة، وهذه هي الطريقة التي 
أرى به��ا األم��ور. )مش��ارك، اجتم��اع عام، ش��يكاغو، 

إلينيوس، الواليات املتحدة(

يج��ب عق��د لق��اءات م��ع احلكوم��ة الكندية، 
نحن ليس لدينا مش��كلة، ولك��ن لنتحدث عن 
املشكلة التي يواجهها اخواننا في اخمليمات في 
البالد العربية، وكذلك في اخمليمات املوجودة في 
الضف��ة الغربيةوقطاع غزة، حي��ث يعانون من 
مشاكل قانونية وحياتية ومعيشية، اضافًة إلى 
الضائق��ة االقتصادية، بالرغ��م من أن الالجئني 
في الداخل الفلسطيني ال يعانون من مسألة 
االتصال والتواصل م��ع ممثلهم الوطني، مع م. 
ت. ف. ، أو مع السلطة الفلسطينية. املطلوب 
منا كجالية فلس��طينية في كندا هو أن نوفر 
له��م الدعم السياس��ي، ف��ي مواجهة القمع 
االس��رائيلي ونوف��ر احتياجاته��م االقتصادية، 
والدعم املالي، وكذلك لنش��كل لوبي سياسي 
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ضاغ��ط عل��ى احلكوم��ة الكندية، لك��ي تأخذ 
موقف��ا متوازنا على األقل م��ن قضية الصراع 
لتق��ف  وكذل��ك  االس��رائيلي،  الفلس��طيني 
مع حق الالجئ��ني الفلس��طينيني بالعودة إلى 
وطنهم، وهو حق انس��اني مشروع لكل البشر. 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا(

أنت م��اذا ينقصك في الدمن��ارك؟ أنا ينقصني 
انتمائ��ي السياس��ي، انتمائي لوطن��ي، عندما 
أرى القت��ل في فلس��طني على قن��اة اجلزيرة، ال 
أستطيع أن أخرج إلى البلكونة واصرخ وأقول أن 

هذا ال يجوز! )مشارك، اجتماع عام، هيليرود، الدمنارك(

2( (الة الفلستينيني وظ وفهم

أ( الظ وف ال اهنة
على فك��رة أنا واجهت مش��كلة كم��ان داخل 
املدرس��ة، لن أقول حالة متييز علشان ما تستمر 
املسألة واسعة، وهم بتعاملوا معاك من فكرة 
إنك عربي، والعرب، واملصريني بيقولوا احنا مش 
عرب، وانتو الفلس��طينيني بتفج��روا وبتعملوا 
وبنخ��اف منك��م. فك��رة الس��لوك فاملصريني 
بصنف��وا الفلس��طيني عل��ى ان ل��ه س��لوك 
عني��ف فدائما بتالقيهم انه��م مرعوبني، منك 
م��ش عارفينك ان��ت ايه؟ في حال��ة جهل حتى 
على مس��توى الشباب املثقف مش مستوعب 
شكل القضية الفلسطينية، عامل ازاي؟ مش 
مس��توعبها ص��ح؟ بتوصلو معلوم��ات كثيرة 
غل��ط، وهذه أمور مؤثرة كمان على اجلواز، يعني 
ان��ت بتتكلم مش فقط ع��ن املهنية عن اجلواز 
كم��ان، تخيل انه ان��ت تقول لوح��ده أنا مقيم 
وعاوز اجتوز فلسطينية، أنا اخوي فسخ خطوبته 
من س��تة بس��بب املوضوع ده بسبب موضوع 
ان��ه فلس��طيني ونف��س املش��كلة لغاية اآلن 

اخوي وابن خالت��ي بواجهها الن خالتي مصرية 
ومتجوزة فلس��طيني، فلس��طيني يعني انت 
الزم تاخد بنتنا وتسافر، الفلسطينيني غدارين. 
. الفلسطيني ميسك امراته ويضربها. . أنا اخوي 

تعب جداً ملا جتوز. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

هناك مشكلة اجتماعية حصلت أذاعها الراديو 
بخصوص وحده اس��مها بس��مة. نسمة مش 
عارفه ايه دي كان��ت أم مصرية، واحده مصرية 
اجتوزت فلس��طيني والفلس��طيني خ��د بناته 
االثن��ني وس��افر بره، أنا مش ش��ايفه من وجهة 
نظري ان��ه املوضوع ده ازمة كبي��رة، ممكن واحد 
مصري ياخد والده ويطلعوا بره ممكن يخطفهم 
ويق��ول ان��ي أن��ا مش خاطفه��م، عاي��ز اقولك 
ازاي اش��تغل االع��الم عل��ى املوض��وع باعتباره 
فلس��طيني وانه الفلسطيني ده عمل الكارثة 
وعم��ل ضجة اعالمية لدرج��ة أّن كل املصريني 
امتنع��وا انهم يتجوزوا فلس��طينيني بش��كل 
مش ق��ادر اقلك علي��ه؟ ! أنا اقل��ك على حاجة 
تافه، أنا بابا يوم حرب اخلليج كان بحب يس��مع 
الراديو في حد بّلغ عننا وقال انه ده عميل سري 
وجاس��وس، وهذا املوضوع عمل لنا قلق لفترة. 
ع��اوز اقول ل��ك إنه��ا دي حاجات تاف��ه في كل 
جامعة بنحط يتزرع حد للشباب الفلسطينيني 
علشان يعرفوا سلوكهم عامل ازاي وعالقاتهم 
بالش��باب املصري عامل��ه ازاي؟ مندمجني مش 
مندمجني؟ ده بأثر بنفس املصري، املصري كمان 
على فكرة بعبع. النظرة شوي بدأت تتغير على 
فكرة، في ناس اش��تغلت على املسألة بشكل 
كويس، االعالم املصري كمان اش��تغل. )مشارك، 

اجتماع، القاهرة، مصر(

كانوا بيقولوا الفلس��طينيني مؤيدين لصدام 
وه��ذا الفك��ر اللي راج ف��ي وقت م��ن األوقات، 

كان لنا وجود في العراق كبير، فاملس��ألة كانت 
لن��ا كفلس��طينيني كان وضعه��ا  بالنس��بة 
حس��اس أنا كنت في اعدادية وكنت حاس��س 
ف��ي املس��ألة، وكنت أش��وف بابا وهو ماس��ك 
الرادي��و ومتاب��ع املس��ألة لدرجة انه باب��ا أجاله 
الس��كر ولدرجة ان��ه العرب وقف��وا وقفة ضد 
العراق، وموقفهم ازاي انهم حطموا نفس��هم 
بنفس��هم أي��ا كان بيس��مع االخب��ار بش��كل 
ع��ادي ويطل��ع على البلكون علش��ان يس��مع، 
وجارنا اللي فوق ش��اف بابا وهو بيسمع االخبار 
وكان دائماً بيكرهه ألنه فلس��طيني وبيعتقد 
أن الفلس��طينيني خون��ة وراح بل��غ األم��ن انه 
ف��ي جاس��وس هنا وبيرس��ل بالالس��لكي "عن 
الرادي��و". وف��ي رواي��ة هون ف��ي مصر ان��ه كان 
بيجوا اليهوديات احللوين للفلسطينيني، وكانوا 
بيغازلوه��م وكان��وا بيكتبوه��م عل��ى اقرارات 
وتن��ازالت بالبيع، وباعوا أرضه��م ونتيجة لذلك 
بيس��تاهلو اللي بيحصله��م، فهم منطقهم 
منط��ق الغدار، فدائماً ببصولك النظرة دي من 
الناحية االجتماعية... منطق الغدار اوعى تامن 
لهم أوعى تديه��م بنتك اوعي تتعامل معهم. 
اوع��ى تديه��م فل��وس، دول حرامي��ة! وبعدي��ن 
اوعى تخش معاهم دول ممكن يقتلوك. احس��ن 
يس��تاهلوا الل��ي يحصله��م! )مش��ارك، اجتماع، 

القاهرة، مصر(

نحن في دول��ة، حتترم الناس، وحتت��رم حقوقهم 
املدنية واالنسانية. 

الدولة الكندية حتترمنا كطلبة، أو كعاملني،   
أو كجالية، أو كمجتمع فلس��طيني يعيش في 
هذا البلد. بغض النظر عن سياسات احلكومة 
الكندية، املنحازة لصالح الدولة االس��رائيلية. 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا(
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أنن��ا مغيبني والدول��ة الدمناركي��ة التي نعيش 
فيها حتاول أن تغيبنا أكثر فأكثر. )مشارك، اجتماع 

عام، هيليرود، الدمنارك(

عل��ى صعي��د الدول��ة اللبناني��ة تأم��ني فرص 
ومس��اواة  الش��بابية  الفئ��ة  احت��رام  عم��ل، 
املتعلم اللبناني مع الفلس��طيني في املدارس 

اس��عار  مراقب��ة  واجلامع��ات، 
االدوية. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، 

مخيم ويفل، لبنان(

م��ا هي املش��اكل السياس��ية 
واالجتماعية التي تودون إثارتها 
مع هذه اجلهات؟ هناك العديد 
م��ن القضاي��ا واملش��اكل التي 
نحن بحاج��ة إل��ى طرحها، وال 
يوجد أحد في الكون يعيش بدون 
مش��اكل، ولس��ت أنا شخصيا 
الق��ادر على طرحه��ا. احلكومة 
النرويجي��ة الت��ي تأخ��ذ املرتبة 
الثالث��ة على مس��توى العالم، 
والش��عب النرويجي الذي يأخذ 
أعل��ى مس��توى معيش��ة في 
العال��م، مليء باملش��اكل، وأنا 
الجئ في هذا اجملتمع أعاني من 
ومن  أحيانا،  بعض االضطه��اد 
التميي��ز العنصري أحياناً أخرى. 
أعان��ي من مش��اكل م��ن عدم 

معرفة مناطق عديدة في هذا البلد، أو مناطق 
العم��ل، أو معرف��ة بعض القوان��ني، ولكن كل 
هذه املش��اكل حتتاج إلى جه��د جماعي وفردي 

حتى حتل. )مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(

هنا في أوبس��اال لنفرض يوجد مش��اكل إدمان 
ومش��اكل بطالة ومش��اكل كبيرة ممكن حتى 

هذه املش��اكل يكون يعني مخطط لها أو في 
أط��راف خلفها مث��الً, يعني هيك مش��اكل أنا 
ما بش��وف إال أن��ه الزم يصير ف��ي ضغط على 
احلكومة السويدية لتتدخل بحب هيك مسائل. 

)مشارك، اجتماع عام، أبسال، السويد(

عالقتنا مع الشعب العراقي بشكل عام كانت 

جيدة. وم��ع الس��لطة نفس الش��يء، فأحيانا 
هن��اك يت��م إعطائن��ا بع��ض احلق��وق وأحيانا 
حرمانن��ا من احلق��وق، كان في بع��ض األحيان 
يعطون��ا وظائ��ف حكومية، هن��اك كان بعض 
احلقوق املدنية، وهناك كان يتم استخدام أعداد 
من الالجئني، كان يعطونا وظائف عادية، وأقل. 

وليس كما يتهموننا، ويّدعون أن صدام حس��ني 
كان يعطين��ا آالف ال��دوالرات. )مش��ارك، اجتم��اع 

نوعي، ملجأ حي السالم )الطابوجي( بغداد، العراق(

وبالنس��بة للصحة ال يوجد لن��ا أي دعم ال من 
مص��ر وال من املنظم��ة وال من الس��فارة، احنا 
بنتعالج على حسابنا وما فيش لنا تأمني صحي 
طبعا اي��ام املدارس م��ا كان لنا 
تأمني صحي، واآلن إحنا عاملني 
خاص��ة  اجتماعي��ة  تأمين��ات 
بالن��اس العمال عام��ة، بس ما 
بيهتموا فيها يعني ما بعاملونا 
زي املصريني، يعني املصري اللي 
بيعم��ل تأمني صحي بتطلع له 
بطاق��ة ويتعالج على حس��اب 
الدولة مبستش��فيات حكومية، 
لك��ن إحنا النا تأمني بس ما إلنا 
إّن��ا ن��روح نتعال��ج عندهم في 
املستش��فيات. طبع��ا بنطلب 
م��ن احت��اد عم��ال فلس��طني أو 
وزارة الق��وى العامل��ة املصري��ة 
إنه يتم التنس��يق بينهم وتوفر 
لنا التامني الصحي على أساس 
أن��ا مش��تركني ف��ي التأمينات 
االجتماعي��ة، لكن م��ا إلنا احلق 
إن��ه نتعال��ج زي م��ا املصري��ني 
بيتعامل��وا ألن هذه فيها تفرقة 
احن��ا بنتعال��ج على حس��ابنا، 
والس��فارة الفلس��طينية ال يوجد له��ا أي دور 
بال��ذات في موض��وع الصحة وحت��ى لو عندنا 
مش��كلة ف��ي الصح��ة أو ف��ي العم��ل أو في 
الوثائق، كوننا الجئ��ني ما بتعمل إلنا أي حاجة. 

)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

حالياً، أينما تذهب في أي مكان في العراق، ال يستطيع ابن اجلالية الفلسطينية، 
أن يُعّرف عن نفس��ه بأنه فلس��طيني، ألنه يخاف من االنتقاد أو االنتقام، أو من أي 
كلمة جارحة، أو مثل ما جرى مع أحد أفراد اجلالية وهو والدي، ذهب ليأخذ تقاعده، 
فس��أله املوظف أنت حجي من وين، قال له فلسطيني فذهب املوظف وخبر عنه 
الش��رطة، وق��ال لهم هذا فلس��طيني، وقام��وا بحجزه ملدة س��اعتني، وقال لهم 
أنني كنت اعمل هنا ولدي تقاعد، أي واحد من أفراد اجلالية الفلس��طينية عندما 
يركب في الس��يارة ويتم احلديث عن أي موضوع ال يتجرأ أن يقول أنا فلس��طيني. 
كن��ت راكب "كيا" جاء واح��د عراقي، يقول أن العرب كله��م بدهم حرق، وبخاصة 
الفلس��طينيني، حيث كان صدام حسني يعطي لكل واحد منهم بالسنة مليون 
دينار عراقي، مصروف جيب. وكان يعطي لكل واحد كمبيوتر، وس��كن، في حلظتها 
قلت له أنا فلسطيني من أين لك هذه املعلومات. هذا كله كذب. ولكنني تندمت 
أنني قلت له أنني فلسطيني، ألن اجلميع معبأين بروح عدائية ضد الفلسطينيني. 
حالي��اً أنا موظ��ف بالدائرة، الذين يعرفون أنني فلس��طيني يع��دون على األصابع 
فق��ط، حالياً طالبونا بهوية جديدة ألنهم لغوا الهوي��ة القدمية. لم أجرأ إلى اآلن 
أن أعبئ االستمارة حتى ال أكتب على شهادة اجلنسية أنني "فلسطيني"! تسمع 

تعليقات وشتائم وتلطش! )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(
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بالنسبة حلل هذه اإلشكالية؟ ال أعرف هذه بيد 
املس��ؤولني، يجب أن يجدوا حل لهذه املشاكل، 
العام��ل الذاتي وخاصة بالنس��بة أثناء البحث 
عن العمل، أن يقول الش��خص أنا فلس��طيني 
هذا إذا القي استحس��ان من الشخص املقابل. 
بالطب��ع ه��ذا حل بس��يط. ولكن احل��ل اجلذري 
يكون من قبل املسؤولني. )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

بالنس��بة لإلقام��ة، ان��ه إذا ح��دث انفجار في 
الش��ارع، يقومون باعتق��ال كاف��ة املتواجدين 
في الش��ارع حلظة االنفجار، يطلبون من الناس 
الهويات، وإذا عرفوا انك فلسطيني، يقولون لك 
أنت إرهابي، ويأخذون��ك مع املعتقلني، اخذ عدد 
من الفلسطينيني بهذه الطريقة وال أحد يعرف 
ماذا جرى لهم؟ فقط اعتقل كونه فلسطيني، 
واهلل يس��تر، إحن��ا في كم واح��د نحمل هويات 
عراقية ال يتحرش��ون بنا، ال تس��تطيع أن تقول 
أن��ت فلس��طيني ف��ي الش��ارع خوفاً م��ن أن 
ميس��كون بك، ويوجهون لك أي تهمة. )مش��ارك، 

اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

فلس��طيني  )مجن��ون(  مخب��ول  واح��د  ف��ي 
ماس��كينوا ف��ي الش��ارع كون��ه فلس��طيني، 
بالعدي��د م��ن  اتهام��ه  ومت  بتعذيب��ه  وقام��وا 
التفجي��رات واقّر، نتيجة التعذيب، وهو مخبول، 
ل��م يقم بأي ش��يء، ه��و مجنون ولي��س معه 
عق��ل كيف يتهمونه؟ وكل م��ا يقولون له أنت 
س��ويت هذا التفجي��ر يقول نعم، أنت س��ويت 
هذا الش��يء يقول لهم نع��م، فهو مخبول وال 
يفهم ما يقول. طلعوا على التلفزيون، وسألوا 
أمام الناس ويقول أنا س��ويت ك��ذا وكذا، حالياً 
أي واح��د عربي، ميس��كونه م��ن التعذيب يقول 
ل��ك أنا عملت كذا. وك��ذا، وهو في احلقيقة لم 

يعمل ش��يء. )مش��ارك، اجتماع نوعي، ملج��أ احلرية، 
بغداد، العراق(

أما بالنسبة للفلسطيني في مفهومهم فهو 
إنسان تائه، وال يوجد له سند، ملاذا ال نأخذ بيته 
وال يوجد من يدعمه. )مش��ارك، اجتماع نوعي، ملجأ 

احلرية، بغداد، العراق(

رفع احلص��ار عن اخمليمات يعن��ي اعطائنا االمن 
واالم��ان يعن��ي انت كمواطن مل��ا بتحس براحة 
نفس��ية عندك في شغالت كثير بتتأمنلك من 
االمن واالمان. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخيم عني 

احللوة، لبنان(

يعاني الفلسطيني من االقامة في الدول التي 
يعي��ش فيه��ا، من الترحي��ل. التعلي��م. واحيانا 
يقال انن��ا كفلس��طينيني يوجد معن��ا فلوس 
كثيرة، يفرض علينا رسوم اعلى!ونسمع الكالم 
هذا كثيرا. االذالل الذي نعاني فيه في املطارات، 
وفي الطرق من اجل ان نصل ألي دولة، الصحة، 
كن��ا نعاني من املستش��فيات، موضوع العمل 
كانت واضحة وأس��وأها في لبنان، لكن في كل 
الدول العربية كلنا بنعاني. )مش��ارك، اجتماع عام، 

اخلرطوم، السودان(

نتمتع بالترف في هذه الدولة، ونحن نتحدث عن 
جميع دول الشتات! )مش��ارك، اجتماع عام، ديترويت، 

ميتشغان، الواليات املتحدة(

نح��ن ومنذ عام 19٤٨، ونحن نعيش في العراق، 
جاءت هذه الكارثة ونحن نعيش في ذات العيشة 
ولم يتغير علينا ش��يء. حتى أيام صدام حسني 
لم يتحس��ن وضعنا، وكان وضعنا س��يء، وإلى 
أن جاء النظام احلالي، وأقام ثورة علينا واتهمونا 
أن صدام كان يعطينا دعم��اً مالياً، ويعطيكم 

نفط، ولكن هذا احلديث لم يكن صحيحاً! وجاء 
هذا احلك��م اجلديد، واصب��ح يتهمونا باإلرهاب، 
وإن كان هناك كم شخص، والدنيا ال تخلوا من 
هذه النفوس، فتم اإلس��اءة لنا واصبح وضعنا 
صعباً داخل العراق. )مش��ارك، اجتم��اع نوعي، ملجأ 

حي السالم )الطابوجي( بغداد، العراق(

الالجىء الفلس��طيني بال��دول العربية وبدول 
أخ��رى يعني كس��روه تكس��ير. )مش��ارك، اجتماع 

شباب، الدمام، السعودية(

الدول العربية دمرتنا وكس��رتنا. )مشارك، اجتماع 
عام، جده، السعودية(

ر( احلوا واال(اياجات
1( احلقوق املدنية

أن��ا ما قدرش أقولك ان��ه يقال علينا الجئني الن 
احنا ما إلنا أي حق من حقوق الالجئ، احنا أجانب 

عايشني في مصر. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

ما في متابعة من احلكومة اللبنانية ما بتهتم 
بالشعب الفلسطيني اكيد نحنا عبء عليها، 
احلكوم��ة اللبنانية بتعاملنا كأننا مش ناس وال 
إلن��ا قيمة، مثالُ: ما بتراع��ي ظروفنا، مثالً طرق 
تواصلنا يجب أن نطور طرق التواصل بيننا وبني 
احلكومة اللبنانية ع��ن طريق منظمة التحرير. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيدية، لبنان(

األنظم��ة أو احلكوم��ات العربي��ة، وم��ن بينها 
األردن، دائم��اً يس��عى بش��كل مقص��ود أو غير 
مقصود، لتجهيل ومس��ح قضية الالجئني من 
عق��ول أبناء هذه القضية. علماً بأن األردن على 
راس الدول املضيفة التي تطالب الفلسطيني 
بأن يبقى فلس��طيني الهوية وأردني اجلنسية، 

نحن مع م. ت. ف. ممثلة لنا والسبب 
ألننا موزعون هنا وهناك. فنحن 

جزء من هذا الوطن العربي الكبير 
واملآسي املوجودة في الوطن العربي 
تتراكم علينا واحلمد هلل رغم كل 

شيء فإن م. ت. ف. أعادت لنا 
الشخصية الفلسطينية على 
املستوى الدولي وعلى املستوى 

الذاتي نحن لفلسطني. )مشارك، اجتماع 
عام، الشارقة، اإلمارات ا لعربية املتحدة(
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وهذا تناقض غريب!؟ عندما نرفع ش��عار "األردن 
اوالً"! يعني بأن الفلس��طيني الالجئ احملسوب 
على اجلنس��ية األردنية، وال يتمتع بحقوق هذه 
اجلنسية، إال في جانب واحد فقط وهو أن يكون 
بق��رة حلوب ت��ّدر امل��ال لرفد االقتص��اد األردني 
فق��ط، مع حرمان��ه من كافة حقوق��ه املدنية، 
وهذا يستثنى منه شريحة قليلة جداً معدودة 
على أصابع اليد الواحدة في اجملتمع األردني، هم 

أصحاب رؤوس األموال أو أصحاب 
النف��وذ املنخرط��ني ف��ي اجملتمع 
األردني. مثال عل��ى ذلك، النظام 
جملل��س  األردن  ف��ي  االنتخاب��ي 
الن��واب، من من��ا ال يعلم أن هذا 
النظ��ام إمنا هو موج��ود لتغييب 
الالجئ الفلس��طيني أو املواطن 
األردن��ي م��ن اصل فلس��طيني 
ع��ن واق��ع العمل السياس��ي أو 
رس��م سياس��ة ومالم��ح احلياة 
السياس��ية في األردن، وبالتالي، 
ه��ذا اجمللس ال يس��تطيع أن يؤثر 
بش��كل أو بآخ��ر، م��ن بعي��د أو 
م��ن قريب، ف��ي املوق��ف األردني 
الرس��مي من قضية الالجئني أو 
بالتعام��ل م��ع قضاي��ا الالجئني 
على الصعي��د الدولي. )مش��ارك، 

اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

أن تلغ��ي كندا جمي��ع احملاكمات الس��رية، ألن 
ذل��ك يؤثر عل��ى جميع أعض��اء جاليتن��ا ودائماً 
تش��ير أصابع االته��ام للعرب، واألمر مس��تمر 
وس��يتفاقم، وه��ذا مص��در قلق كبي��ر لنا في 
اجلالية. فما يًسّمى عصر اإلرهاب يرهب جاليتنا 
هن��ا وأعتقد أننا يجب أن نرف��ع صوتنا باحلديث 

عن ذلك. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

هذا السؤال أساسا ما في الجئ بيعرف القوانني 
الدمناركية بالنسبة للجوء، يعني شو إلك وشو 
عليك يعني ممكن تعرف ش��غالت بسيطة من 
حقوقك بس حقوقك الباقية مش عارفها النك 
م��ش ضليع ف��ي القانون الذي ين��ص على هذا 

الصعيد. )مشارك، اجتماع عام، هيلزجنر، الدمنارك(

أنت تراجع أي مكان، ال أحد يساعدك حتى برزقك 
في الش��ارع يحاربون��ك فيه. تنزل إلى الش��ارع 
وتق��رأ الش��عارات املناهض��ة لن��ا، وإذا اوقفتك 
الس��يطرة من احلرس الوطني والشرطة، وقال 
لك هويتك، قلت لهم فلس��طيني، فوجهوا لنا 
اإلهان��ات والش��تائم، وبعد كذا س��اعة افرجوا 
عنا، فأنت ال تس��تطيع أن تتح��رك من مكانك 

إل��ى مكان بعي��د لتعمل، وتش��تغل. )مش��ارك، 
اجتماع نوعي، ملجأ الزعفرانية، بغداد، العراق(

اوالً ع��ن البل��د املضيف الذي تقي��م فيه حالياً 
هنا في بس��ورية الجئني فلس��طينيني وباالردن 
الجئ��ني  لبن��ان  وف��ي  فلس��طينيني  الجئ��ني 
فلس��طينيني، في س��ورية أنا بعتبر انو الدولة 
تعطي الفلس��طيني حق��ه وبتعامل��ه تقريباً 
بالنس��بة  الس��وري،  مثله مث��ل 
لالردن نفس الشي، اما بلبنان وال 
أي ح��ق من احلقوق املدنية اخذها 
الشعب الفلسطيني املوجود في 
اخمليمات، نيجي لش��غلة اخمليمات 
العيش��ة الل��ي عايش��ها بقلب 
اخملي��م يعن��ي عيش��ة يرث��ى لها 
هأل الش��عب الفلس��طيني في 
اخمليم وخاصة ف��ي لبنان طالبني 
ان��ه احلي��اة الرفاهي��ة، أن يعيش 
بأم��ان وياخ��د حقه، فأن��ا بطلب 
من الدولة اللبنانية اللي هي بلد 
مضيفة إنه يصير في فرز لبعض 
املمثل��ة  الثقافي��ة  الفعالي��ات 
للشعب الفلس��طيني من اجل 
صحي��ة  حل��ول  وتأم��ني  وض��ع 
الفلس��طيني  الش��عب  له��ذا 
لتحف��ظ كرامت��ه ويعي��ش ف��ي 
أم��ان، إل��ى أن نرجع عل��ى دولتنا 
ألننا م��ا بدنا نعيش في لبن��ان ونضل مقيمني 
البل��د هي مضيفة لنا حت��ى يصير حق العودة 
للفلسطينيني. )مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم برج 

البراجنة، لبنان(

هن��اك كثي��ر من املطال��ب التي يطال��ب فيها 
املواط��ن الفلس��طيني البس��يط، مث��ل ح��ق 

املعيش��ة هن��ا بعاملون��ا اجان��ب، زي أي أجنبي، أن��ا مقيم في مص��ر وانا اصال 
فلس��طيني مواليد هناك مش مواليد هنا، تربيت هنا وعشت هنا، وجتوزت من 
هنا مصرية، وش��غال هنا وعندي سيارة وبشتغل عليها، ومعاملتنا هنا صعبة 
اقامات غالية، طلبات كثير وفلوس كثير، يعني يعتبر انه احنا هنا مَحاربني يعني 
بحاربونا، ال يوجد معاملة حسنة، السعوديني والليبيني معاملتهم احسن من 
معاملتنا وكلهم لهم ميزة عنا، عندي ابني عمره س��ت س��نني دخلوه مدرسة 
خاصة دفعتلوا 1200 جنيه، هنا املصري بياخد 100 جنيه مصاريف رس��وم، وانا 
االقامات عندي هنا غالية، والس��نة هذه رفعوا علينا االقامات، وتصريح العمل 
مش��كلة، بتقدم عليه النهارده بتاخده بعديها باربع ش��هور أو س��نة، تعبانني 
يعن��ي وعايزي��ن أي حاج��ة. . أنا عايز ارجع بلدن��ا ارجع على غزة، حت��ى يبقى لنا 
قيم��ة هنا احنا ما إلنا قيمة، هن��ا قيمتك اجلنيه، يعني أنا عندي س��يارة أردت 
ترخيصها دفعت عليها رس��وم حوالي الف ونص، كتبتها باس��م واحد مصري 
زوج اخت��ي دفع 100 جنيه بس، وهذا فرق كبير وهذا نوع من التمييز بني املصري 

والفلسطيني. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(
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التمل��ك لي��ش م��ا يطل��ع للفلس��طيني إنه 
يتملك وهذا يقوم على أس��اس شروط معينة 
مث��الً املواطن الفلس��طيني يحق له أن يتملك 
بي��ت واحد عل��ى س��بيل املثال، هاي الش��روط 
مش بتملك مؤسس��ات معين��ة أو مثالً يكون 

عن��ده اكث��ر من بي��ت، يكون 
التملك على أس��اس االس��ر 
الفلس��طينية بعدد األسرة، 
كم ش��خص وعلى اساسها 
يكون ح��ق التملك. )مش��ارك، 
اجتم��اع ط��الب، مخي��م ش��اتيال، 

لبنان(

هن��اك اقتراح��ات للمطالبة 
واالنس��انية  املدنية  باحلقوق 
واالجتماعية ورفع احلصار عن 
الضغط  وتخفيف  اخمليم��ات 

على االهالي 

بعد ذلك املطالبة بحق العمل 
بالدرج��ة االول��ى للمواط��ن 
والتواص��ل  الفلس��طيني، 
م.  مؤسس��ات  خ��الل  م��ن 
بعدي��ن  وقياداته��ا  ف.  ت. 
نطالب ونقترح بفتح سفارة 
لبنان.  ف��ي  للفلس��طينيني 
)مش��اركة، اجتماع نس��وي، 

مخيم عني احللوة، لبنان(

بالنسبة للعالقة مع الدولة 
املضيفة احنا بنطالب برفع احلصار عن اخمليمات 
وعل��ى ضرورة إنه اجله��ات املعنية تضغظ على 
الدولة وتخفف اجراءاتها حول مخيمات اجلنوب. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(

بالنس��بة للدولة املضيفة لبنان احنا بنش��وف 
انو هي مش بس مقصره بحق الالجئني وكمان 
بتفرض علين��ا اجراءات أمني��ة صعبة كثير ما 
ف��ي الواح��د يروح على الش��غل أو املدرس��ة أو 
املستشفى. ضغط كبير، في ناس ما عم بتروح 

على الش��غل بس��بب هذه االجراءات. وهنا دور 
القيادة السياس��ية للمنظمة انها تبحث هذه 
املواضيع بش��كل رس��مي مع الدولة، وحتس��ني 
أوضاع اخمليمات، والس��ماح بادخال مواد االعمار 

خمليمات اجلنوب واحنا عارفني انه هون ما في النا 
حقوق وال عمل وال متلك والشي. )مشارك، اجتماع 

عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(

الزم يك��ون هن��اك حمل��ة ش��عبية منظم��ة 
نطالب فيها باصدار عفو عن 
املطلوبني بقضايا سياس��ية 
وهن��ا  اللبناني��ني  زي  زيه��ن 
الشيء بيخفف من األوضاع 
األمني��ة الل��ي م��ش مريحة 
اجتماع عمال،  )مش��ارك،  باخمليم. 

مخيم عني احللوة، لبنان(

واحن��ا بنطال��ب الدولة أنها 
تخفف اجراءاتها التعسفية 
حول اخمليم��ات، وترفع احلصار 
نفت��ح  الزم  وكم��ان  عنه��ا. 
س��فارة أو مكتب ل� م. ت. ف 
بلبنان لرعاية شؤون الالجئني 
الدول��ة  م��ع  بالتنس��يق 
اجتم��اع  )مش��ارك،  اللبناني��ة. 

عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(

العالق��ة م��ع الدول��ة: احن��ا 
ه��ون ضي��وف عل��ى الدولة، 
والزم تتعام��ل الدول��ة معنا 
مبوج��ب  معه��ا  ونتعام��ل 
القوان��ني. واجب��ات وحق��وق. 
ش��و النا وش��و علين��ا واحنا 
ب��كل  لاللت��زام  مس��تعدين 
القوانني والنظام، بس يعاملونا كناس كبش��ر 
واحنا حتت القانون. )مش��ارك، اجتم��اع عمال، مخيم 

عني احللوة، لبنان(

بالنس��بة للمعاملة أيام صدام حس��ني، كانوا يعاملوننا بش��كل جي��د، ليس مبا يتمناه 
الش��عب الفلسطيني ولكنه بشكل عام جيد. بعد سقوط نظام حسني، جاءت أحزاب 
كثي��رة ال نع��رف كيف، صحي��ح أن هناك أحزاب قومية، ولكن الذي ميس��ك بالس��لطة 
هي األحزاب الش��يعية، وهي التي تس��ير األمور اآلن. نحن نتمنى أن تتحس��ن األوضاع 
في املس��تقبل، ولكن هذه بحاجة إلى جهود كبيرة، وبخاص��ة من قبل األحزاب العربية 
القومية، ألننا كش��عب فلس��طني لن نبقى إل��ى األبد في هذا البل��د. من املفروض أن 
يعاملوننا بش��كل جيد، ومثلما كانت األحزاب الجئة عندما كانت تعمل في اخلارج، في 
حتركاتها، ليعاملوننا نفس الش��يء إلى أن حترر فلس��طني، ولو أننا نضحك على بعضنا 
البعض، ولو أن فلسطني لن تتحرر في ظل وجود الرموز احلالية للسلطة الفلسطينية. 
ونتمنى ل��و يعاملوننا معاملة الالجئ لنا حقوقنا في التعلي��م والطبابة، أن يعاملوننا 
كبش��ر، يعاملونن��ا بالعمل وتوفير الوظيف��ة لنا، وفي اإلقامة، نح��ن الجئني من 19٤٨، 
ف��ال يجوز أن يطلبوا من��ا إقامة، أو دفع مخالف��ات، أنا من مواليد بغ��داد عام 1956، أي 
شخص يقيم في بلد ما ملدة خمس سنوات يأخذ اجلنسية، أنا أقيم منذ خمسني سنة 
ف��ي العراق، هناك إجراءات غير صحيحة تتخ��ذ بحقنا كالجئني. احلكم اجلديد بإجراءاته 
احلالية يعاملنا معاملة غير إنس��انية. بغض النظر، أنا أعمل س��ائق تاكس��ي، ولكنني 
أسمع الكثير عن معاناة الناس، وأسمع اإلهانات، والذي أستطيع أن أرده. أرده، ولكن ماذا 
تري��د أن تفعل. البعض جاهل. جاهل، وأي ش��يء تريد أن تق��ول عنه، . قله. وكل ما يقال 
له يقوم به، طارد الفلس��طينيني يقوم مبطاردتنا، هناك أناس وطنيني، ولكن البعض من 

الصعب العيش معه. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ حي السالم )الطابوجي( بغداد، العراق(
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يعطون��ا حقوقن��ا وحق��وق ش��بابنا ويتواجدوا 
معه��م باملستش��فيات للمحامية ليش��تغلو 
معاهم وتش��ارك معها للوحدة يعطونا زي ما 
معطني احلق في س��ورية، احلق ب��االردن نحن ما 
عنا حق��وق في لبن��ان. نحن متمس��كني بحق 
الع��ودة حتى ل��و اعطونا حقوقن��ا بس لنعيش 
مثلنا متل باقي العالم وبس ننحرم من هاحلقوق 
ونعي��ش هالعيش��ة ما ح��دى مقدر العيش��ة 
يل��ي عايش��ينها فمنطال��ب بحقوقن��ا ونحن 
متمس��كني بحق الع��ودة بأي س��اعة ومنترك 
كل ش��ي بلبنان ومنرجع. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

مخيم نهر البارد، لبنان(

بالنس��بة للدول��ة املضيفة نحنا منتش��كرها 
كثير على انها اس��تضافتنا ملدة 57 عام، ولكن 
نطال��ب الدول��ة بتأم��ني احلق��وق الت��ي تؤمن 
للفلس��طينيني، ولو جزء بس��يط م��ن حقوقه 
املدنية واالجتماعية واالقتصادية، وان يكون لها 
قنوات من خالل مخيم اللجان الش��عبية تبني 
عالقة وطيدة مع الدولة على الدولة، اللبنانية 
ان تأخذ بعني االعتبار بأننا شعب متمسك بحق 
العودة وبهويته، ونرفض التوطني والتهجير، إلى 
أي مكان متمسكني بالعودة وتسهيل معاملتنا 
من خالل س��فارة فلس��طينية، هذه الس��فارة 
توكل إليها العديد من املهمات وتوصيلها إلى 
الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطيني 
في الداخل بالنس��بة ملقترحاتنا نحن اجملموعة. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم نهر البارد، لبنان(

أظ��ن أن��ه ال بد م��ن إيق��اف ه��ذا التمييز ضد 
الفلسطينيني في دولتنا، فيجب أن يتوقف من 
هن��ا، وأن نقول للحكوم��ة األمريكية أننا نقيم 
هن��ا مثلنا مث��ل اإلس��رائيليني. فعندما نذهب 
ألي م��كان يت��م إهانتن��ا وتفتيش��نا، ويجب أن 

يتوق��ف ذل��ك. ورمبا تفعل إس��رائيل ذلك كي ال 
يعود الفلسطينيني، لذا علينا العمل بجد من 
هنا مع املنظمة. فه��ذه أهم خطوة في طريق 
إيقاف هذا التمييز. )مش��ارك، اجتماع عام، ديترويت، 

ميتشغان، الواليات املتحدة(

املف��روض املوض��وع هن��ا ص��ار ولو أنو م��ا بدي 
أزعل األديان، هي عدم وج��ود جامع في اليونان، 
مقبرة ما في مقب��رة، هذا موضوع إكثير مهم 
إحن��ا مثال بعد إلي صاحبات تركو اليونان وقالو 
إحن��ا ما بدنا أمنوت وما ننعرف وين إحنا بنندفن، 
الس��فراء صارله��م عش��رين س��نة ب��س إحنا 
كمجتمع مدني مسلميني عايشني في اليونان 
عدم وجود جامع أو مقبرة إس��المية، الس��بب 
أن الدول��ة م��ا بدها تعطي، م��ا في ضغط من 
حكوماتنا على الدول��ة كمان، يعني حكوماتنا 
بتقولك ه��اي دول أوروبية، اظن أن هذا موضوع 
م��ا بنحل إال عن طري��ق أوروبا. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان(

قن��وات االتصال عنا بالبلد املضيف اوالً؛ احترام 
اجلنسية التي يحملها الالجئ، عدم التمييز بني 
االنسان، واخيه االنسان احترام احلقوق املدنية، 
عدم النظر إلى اجلنسية، الالجئ الفلسطيني 
إذا بدن��ا نيجي نحكي بهيك عدم التمييز، وهذا 
نص عليه الدستور اللبناني وهذا ما نصت عليه 
احد املواد في الدس��تور اللبنان��ي من القضايا 
الت��ي يجب ان بنحث فيها ه��ي حقوق العامل 
الفلسطيني وعدم وجود نقابات للعمال، حيث 
ان هناك 72 مهنة محروم منها الفلس��طيني، 
وعندما تأتي وزارة العمل نرى رب العمل يخفيه، 
عدم حتديد س��اعات العمل للفلس��طيني مع 
العلم أن حتديد س��اعات العم��ل للبناني هي ٨ 
ساعات يومياً وما فيش النا ضمانات من الدولة 

كالجئ��ني فلس��طينيني من��ذ 5٤ أو اكث��ر منذ 
57 س��نة الكل بقل��ك اللبنان��ي بعرفش أرضو 
الفلس��طيني يعرفش أرضو ونحن��ا نصر على 
ح��ق العودة ولك��ن مع هيك هني عم بس��يؤوا 
العالقات االجتماعية مع لبنان وأكبر دليل على 
ذلك ما في واحد منا هون كالجئ فلس��طيني 
بيقدر يتملك بلبنان، واذا كان زملي متجوز وعندو 
ثروة هاي الثروة بس ميوت ما بتنتقل لالبن شرعاً 
بتنتق��ل للدول��ة أو بتنتقل لبنك الش��رع عدم 
املشاركة في االنتخابات هذه احنا حتى كالجئني 
فلس��طينيني بكل بلدان العالم بدناش نشارك 
باالنتخابات، لكن على الصعيد التعليمي نحن 
كطالب ف��ي اجلامعة اللبناني��ة محرومني من 
االنتخابات داخل اجلامعة، الالجئ الفلسطيني 
ف��ي جميع ال��دول العاملي��ة، وجميع ال��دول له 
حقوق وأكبر دليل عنا بس��ورية بعاملو الالجئ 
الفلسطيني كاملواطن السوري. )مشارك، اجتماع 

طالب، مخيم ويفل، لبنان(

مع مالحظة انه كلم��ا احتدم اخلالف بني قيادة 
م. ت. ف. وب��ني احلكومة هنا بتطلع تش��ريعات 
تعس��فية ضد الفلس��طينيني، وتبق��ى ألن م. 
ت. ف. مل��ا قيادتها بتتصال��ح مع احلكم املصري 
بعادوش يتدخلوا طب شيلوا احلاجات هذه لدينا 
كم مهول من التشريعات التعسفية. )مشارك، 

اجتماع، القاهرة، مصر(

في ه��ذه التجم��ع الفلس��طيني لي��س لدينا 
حقوق، حقوقنا كلها مس��لوبة. )مشارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

نحنا بدنا متلك مطلق أنا كفلس��طيني بتملك 
بي��ت أو 10 بي��وت. )مش��ارك، اجتماع ط��الب، مخيم 

شاتيال، لبنان(
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أنا بحكيك بش��كل انه أنا عايشة هذا املوضوع 
انه نوقف على احلاجز هذا مذلة كبيرة لشعبنا 
ه��و عم بيف��وت وهو ع��م بيطلع عل��ى اخمليم، 
حت��ى إذا واحد جاب عنده قطع��ة كهربائية أو 
يغي��ر قطعة كهربائي��ة بصير في ج��دل كبير 
كبير عليه��ا، وعم بيحاولوا يعن��ي كثير يذلونا 
بالطريق��ة هاي، فك احلصار عن اخمليمات بعتبره 
مطلب أساسي طرحنا هذا املوضوع ولكن بدنا 
نعلق عليه منشان نشدد عليه. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

نح��ن ال نع��رف املش��اكل الت��ي يعان��ي منها 
الكثي��رون، وأعتقد أن ذل��ك ينطبق على جميع 
هذه املنظمات التي تقوم بإجراء هذه الدراسات. 
ف��اوالً، نحتاج إلى ممث��ل فلس��طيني، فنحن ال 
نع��رف حقاً من ه��م ممثلينا في الش��تات. ثانياً، 
نحتاج إلى عضو في الشتات الفلسطيني، فأنا 
أعتقد أنه ال يتم متثيلي في فلس��طني. فليس 
لدي ممثلني في فلسطني ولكننا نحتاج إلى ممثل 
هناك، ألنهم ال يس��تطيعون تنفيذ حق العودة 
للفلسطينيني …فالكثير منا في اجلالية على هذا 
املستوى. فنحن ال نرتاح بالتعبير عن معأرضتنا 
للسياس��ة األمريكي��ة املتعلق��ة بفلس��طني 
والقمع. ونستطيع تغيير ذلك بحدود واحلصول 
على بعض احلقوق في هذه الدولة. وكمواطنني 
أمريكيني، تزعجنا حقيق��ة أن القانون الوطني 
األمريكي ينص على أنه من املس��موح اعتقال 
أي ش��خص يتحدث ضد احلكوم��ة األمريكية، 
وإن كان ذلك صحيح��اً، فنحن نحتاج إلى املزيد 
من املعلومات ليتم تقدميها إلى األشخاص في 
هذه املكاتب إلبالغها إلى جالياتهم ملساعدتنا 
عل��ى فه��م الواقع. وأعل��م كم يبدو س��خيفاً 
اتهام فلسطيني في رام اهلل بإسقاط أي حزب 
أمريك��ي جملرد أنه يجم��ع املال ويش��تري احللوى 

لألطفال الفلس��طينيني، وتس��مع الناس مثل 
ه��ذه القصص، وميك��ن أن يكون األم��ر خطيراً 
ومخيفاً. ونحن ال منلك معلومات كافية. )مشارك، 

اجتماع عام، ديترويت، ميتشغان، الواليات املتحدة(

باجلوان��ب القانوني��ة نطال��ب بإلغ��اء القوانني 
التعس��فية التي حترم الفلسطيني من حقوق 
كثي��رة مث��الً حرم��ان الفلس��طيني م��ن حق 
العمل، حرمان الفلس��طيني في امتالك شقة 
ايضاً، الغاء هذه القوانني وفتح مكتب م. ت. ف 
لتأمني رعاية شؤون الفلسطينيني بهذه البلد. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البداوي، لبنان(

انو نعيش بالدرجة االولى كرعايا الدول العربية 
ال��ذي نص عل��ى بروتوك��ول ال��دار البيضاء انه 
الش��عب الفلس��طيني بعي��ش كرعاي��ة في 
الدولة وممارسة حقه الكامل بالعمل والسكن 

وباملعيشة. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان(

ان القضايا املدنية التي يجب ان يركز عليها مع 
الدولة اللبنانية املضيفة هي حق العمل، وحق 
متلك املس��كن، وتطبيق كافة القرارات الدولية 
التعلق��ة بش��رعة حقوق االنس��ان. )مش��اركة، 

اجتماع عمال، مخيم شاتيال، لبنان(

ح��ق التملك اللي حترمنا منها مجدداً ما بيقدر 
الفلسطيني يشتري شقة سكن. 

عنا حق فك احلصار عن اخمليمات، السجن اللي   
احنا عايشني فيه، الوضع النفسي واالقتصادي 
اللي كثير يضيقون علينا فيه. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

ح��ق التمل��ك وانع��دام الضم��ان االجتماعي، 
يعن��ي الفلس��طيني أول ما اجين��ا على لبنان 
كان فينا نتملك، نش��تري بي��ت أو قطعة أرض، 

التغ��ى القانون هأل الي متل��ك متلك، بس هأل ما 
ع��اد في حدا بيق��در يتملك واضاف��ة اللي كان 
متمل��ك ومات ما فيه يورث، ب��روح لدار االوقاف 
بعقد كأرض أو عقار. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم 

البداوي، لبنان(

اغلب الشباب املوجودين هون كلهن متعلمني، 
املوجودين متعلمني بس ما عم بيمارسوا املهن، 
عفوا مش املهن التخص��ص املتخصصني منو 
نازلني في عمل، العمال وعم بيش��تغلوا عمال 
ميكن الظروف اللي نحنا سامحتلينا ميكن اهلنا 
م��ا قدروا يعلمون��ا بس نحنا ش��عب متعلمني 
ومتثق��ف نحن��ا واصل��ني بالعل��م اغلبيته��م 
واصل��ني للبكالوريا وعم يش��تغلوا عمال وفوق 
هذا ما مالقيني عمل يشتغلوا فيه، يعني هذه 
مصيبة كبي��رة، يعني لوينتا نح��ن يعني نحنا 
ميك��ن دقنا هال��كاس ووالدنا بكرة ع��م بيكبروا 
وعم ينبتوا، يعني بكره كيف نحنا بدنا نأمنهن 
ال يعن��ي اه��م بيت يس��كن فيه ويك��ّون حياة 
كرمية، قاع��د فيها ممنوع عليك تش��تغل ممنوع 
علي��ك توكل، ممنوع عليك تش��رب م��ا معقول 
يعني فيه ظل��م هادا بنتمنى انو يكون في حل 
وتوص��ل العل��ى اجلهات. )مش��ارك، اجتم��اع عمال، 

مخيم البداوي، لبنان(

نح��ن منعرف من كذا س��نة ان الفلس��طيني 
ُمنع من التملك. األرض ممنوع يتملك، بيت ممنوع 
يتمل��ك. )مش��ارك، اجتماع ط��الب، مخيم الرش��يدية، 

لبنان(

في عنصري��ة موجودة في دول عربية اخرى اجتاه 
الفلس��طينيني. )مش��ارك، اجتم��اع ش��باب، الدمام، 

السعودية(

حرية االعالم عنا كثير اضطهاد 
لالعالم الفلسطيني، ابسط احلقوق 

املرئية واالجتماعية شايفني داخل 
اخمليمات منعاني من حصار. )مشارك، 

اجتماع عام، بيروت، لبنان(
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واغلب املوجودين عانو معاناة ش��ديدة جداً جداً 
خالل فت��رات طويلة قد تتجاوز االربعني س��نة، 
وجوده��م في بلد غريب، حصولهم على أي نوع 
م��ن الدع��م من منظم��ة التحري��ر، لدرجة انه 
اصب��ح وضعهم حتى في البل��د اللي هما فيه 
زي كأنهم عالة على ه��ذا البلد. ال نحن قادرين 
نتجن��س ال في قرار من جامعة ال��دول العربية 
متنع جتنس��نا وال منا قادرين نتحرك حتى نتحرك 
كاي اطار في داخل البلد أو خارج البلد. فالبتالي 
اصب��ح احلم��ل حام��ل الوثيقة الفلس��طينية 
اصب��ح رجل منكس��ر طموحه ال يتع��دى. وانا 

اراه��ن كل القاعدي��ن إذا واح��د فيهم 
بيق��در يخطط ألس��بوع اي��ش بيقدر 
يساوي ال يحق له ان يزرع وال ان وال حتى 
ان يس��افر يتعلم وال يحق له أي شيء. 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

انت زملة صاحب مصالح مثال بتس��افر 
كثير، أو ش��غلك يس��تلزم انك تسافر 
كثي��ر، م��ش محت��اج كل ي��وم تطل��ع 
للجوازات مش��ان خروج وع��ودة، وجتيب 
ورق��ة م��ن كفيل��ك. يعني تص��ور كم 
واحد منا احنا النا نظام اس��تعباد نبدا 
واح��د بيجي مص��ر وواح��د بيجي من 

بنغالدش وواحد بيجي من باكستان عارف ليش 
جايي، جايي ملصلح��ة معينة فيقعد في البلد 
س��نة س��نتني ثالث، ب��دوا يلف مبلغ م��ن املال 
ويروح، اس��س حياته. بس أن��ا حياتي هنا صارت، 
أنا مقيم، أنا انسان، حياتي اصبحت زي املواطن، 
أنا انس��ان بصرف مثلي مثل الس��عودي ان لم 
يك��ن اكث��ر منه، من اه��ل البلد، لي��ش انت ما 
بتعمل جلان وتعاملني مثل اهل البلد واملواطن. 
اعطين��ي حق اني أس��افر واروح وأرجع اعطيني 
امتلك، اش��تريلي بيت باسمي اشتريلي قطعة 

أرض، أعيِّ��ش فيه��ا اوالدي م��ن املف��روض على 
القيادة الفلس��طينية ان تناق��ش وضع الناس 
املوجودين في ه��ذه البلد تعال يا عمي أعطونا 
شوية تسهيالت خلي الناس تعرف تعيش احنا 
ال نطل��ب اجلنس��ية. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، جده، 

السعودية(

اعطونا جزء من احلرية اللي االنس��ان بيستمتع 
فيها هذا اللي احنا بدنا اياه. )مشارك، اجتماع عام، 

جده، السعودية(

2( حق التنظيم
هن��اك أيض��اً ظلم واق��ع على اجلمعي��ات، عبر 
قانون ينص على "أنه يحق لوزير الداخلية إغالق 
أي جمعي��ة بدون إبداء األس��باب أو الرجوع إلى 
احملاك��م"! نحن نس��تملك األراض��ي والقاعات، 
واجلوام��ع وامل��دارس، ولك��ن تلغى ه��ذه في أي 
حلظ��ة، إضافة إلى أننا ممنوع��ني أن نتحدث في 

السياسة! )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

حقيقة هن��اك العديد من مؤسس��ات اجملتمع 
املدن��ي الت��ي تتعامل مع قضي��ة الالجئني في 
اخمليمات، مثل األندية ومراكز الش��باب واملراكز 
الثقافية، وعندما أُسس��ت ه��ذه املراكز كانت 
فاعلة، وتعمل مبنتهى اجلدية وكان انتماء الالجئ 
الفلس��طيني لألردن م��وازي النتمائه للقضية 
الفلسطينية وقضية الالجئني، وعندما حتولت 
املراكز إلى أندية تابعة لوزارة الش��باب، في ذلك 
الوق��ت بع��د فك االرتب��اط، لألس��ف أصبحت 
الهيمنة الرسمية واجلهات األمنية تتدخل في 
اختي��ار أعضاء الهيئات اإلدارية بش��كل أو بآخر 
لهذه النوادي، ومورست ممارسات كثيرة، 
جميعن��ا يعلمه��ا لتهري��ب وتس��ريب 
والوطنني،  واملتعلم��ني  املثقفني  جميع 
ومنعه��م من التعامل مع هذه األندية 
وُش��طبت  منه��ا  وُحرم��وا  واملراك��ز، 
أسمائهم حتت أسباب واهية، وبدون أن 
تك��ون هناك ذرائع حقيقية تس��توجب 
الش��طب، وأنا أح��د الذي��ن منعوا من 
التردد عل��ى هذه املراك��ز واألندية. حتت 
ش��عار "أمني"!؟ )مش��ارك، اجتماع جتريبي، 

عمان، األردن(

وهناك أمر آخ��ر. هناك برامج أحياناً في 
الواليات املتحدة وكندا بش��أن التعدد احلضاري 
املزع��وم، وال��ذي م��ن ش��أنه إتاح��ة الفرص��ة 
للفلسطينيني لتنظيم أنفسهم، حول إرثهم 
الثقافي، وباملناس��بة هناك الكثير من املؤمترات 
الت��ي تُعقد ف��ي األمم املتحدة ع��ن األمم التي ال 
دولة له��ا. وأعتقد أن الفلس��طينيني مبعدون 
نوعا ما عن هذا النوع من التنظيم، لكي ال يتم 
االعتراف بهم. لس��ت متأكداً بالضبط، ولكن 
األمر يستحق الدراس��ة، وعن األمم التي ال دولة 
له��ا والتي حتميها هذه الهيئ��ات الدولية فيما 

أم��ا عن فكرة ان��ك تتجمع يعني فكرة التجمه��ر بحد ذاته عندنا 
في القانون محّرمة، فعلشان تعمل حلقة وصل متصلة ستوضع 
حتت مائة منظار، واحتمال انه ما تصدر إلك إقامة، ده حقيقي، عاوز 
تعمل ده الزم يكون على مس��توى ش��ويه عائلي، ألنه لو اشتغلت 
كفلس��طيني على مش��روع من وجهة نظ��ري حتدخل مبداخالت 
أمنية كثيرة كثيرة، املكان ُمراقب وانت ماشي باعتبار انه انت حد 
مش طبيعي، وعلشان تخرج من حدة االمن، وتقدر تعمل مشروع 
واقعي ش��وي تكون مش��تغل على الفن، مثال انك تعمل حفالت 

في الفن الفلسطيني. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(
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يتعلق باحلفاظ على إرثه��م الثقافي، والبرامج 
اخملتلفة املتعلقة بالنواحي التعليمية. )مشارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا(

هذه يجب ان تبدأ من اجلامعات، حيث أن نسبة 
الالجئ��ني من الطلبة الدارس��ني في اجلامعات، 
كبيرة جداً، وباإلم��كان البدء من هناك، . . نحن 
كالجئني باستطاعتنا أن جند ممثلني لنا، مبعنى أن 
هذا املمثل أو من هو أعلى منه، ولكن نريد فقط 
أن يصل صوتنا لهذا الشخص، ألننا بصراحة أن 
عددنا كبير في اجلامع��ات. ولكن وضع اجلامعة 
لن يسمح بذلك أنك الجئة، وبالتالي أنك متثلي 
الالجئني! فهذا ش��يء صعب، وفي حدود. إذا ما 
أردنا ش��يء يجب أن يكون علني، ألننا ال نسرق، 
بل هذا حق من حقوقنا. نحن نريد ممثلني لنا في 
اجلامعة أو في مدينة معينة، ولكن هذا املمثل 
هل يتم اإلعالن عنه؟ أو مس��موح لنا االتصال 
به. هذا الش��يء تالقيه في اخمليمات أكبر جتمع 
لالجئني الفلسطينيني، هو موجود في اخمليمات 
ولهذا نريد أحد ميثلنا في هذه اخمليمات. أنا أعرف 
اخمليمات، ولو أردت شيئاً أعرف الطريق إليها. وأنا 
برأي أن الطالب اجلامع��ي لديه فكر أيضا، ألنه 
ميتل��ك رأي ومثق��ف، ولديه جراءة. أنا ش��اركت 
مبظاه��رة في ي��وم من األيام وفي الي��وم الثاني 
اس��تدعوني إلى عمادة ش��ؤون الطلبة. وألنني 
حمل��ت "احلطة الفلس��طينية" فج��اء عميد 
ش��ؤون الطلبة، وأخذ "احلطة الفلس��طينية" 

مني. )مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

حق السفارة أن يكون لنا سفارة بلبنان. )مشارك، 
اجتماع طالب، مخيم شاتيال، لبنان(

ف��ي إلن��ا حق وج��ود مرجعي��ة اللي ه��ي م. ت. 
ف. واالعت��راف فيه��ا واالخذ بع��ني االعتبار حق 
احلماية وحق التعبير عن الرأي. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

خاصة بع��د عملية ميونخ بقين��ا حتت املنظار 
األمني األملاني، ومت منع ما يس��مى باملؤسسات 
الط��الب  احت��ادات  من��ع  الفلس��طينية، 
الفلس��طينية واحت��اد العم��ال الفلس��طيني 
بشكل قانوني، ممنوع ممارس��ة أي نشاط نقابي 
فلس��طيني على األرض األملانية. ث��م تدريجيا 
رُف��ع هذا الوض��ع، قانونيا ال ي��زال موجود، لكن 
هناك نشاط فلسطيني مالحظ في الشوارع، 
املظاه��رات واالجتماعات وف��ي أماكن التواجد 

الفلسطيني في أملانيا. 

طاملا أنا ال أهدد النظ��ام األملاني مت غض النظر 
عنه. هنا وصل��ت الذروة عندما أعيد تش��كيل 
التنظيمات، احت��اد الطالب واحت��اد العمال، هنا 
الش��يء امله��م أنه يوج��د رغبة فلس��طينية. 

)مشارك، اجتماع عام، فرانكفورت، أملانيا(

البد أن يكون في تواصل بيننا. 
طيب هل هذا مس��موح على املستوى الدولي، 
واحلكومة السعودية هل تسمح بهذه التجمعات 
الش��هرية مثال أو االس��بوعية حت��ى لو كانت 

شكلية. 
أنا بدي أعطيك كلمة اآلن - حطها حلقة بأذنك 
- اململكة العربية السعودية ما بتعترض على 
أي شيء، بالعكس بتدعم هذه االجتماعات من 
الناحية األمنية والناحية السياس��ية بس الزم 

نحترم سياسة هذا البلد. 
السعودية منعتنا، أن نعمل معسكرات. 

يحصل ج��دال في ال��كالم ثم يتاب��ع االخر: ما 
بتحسن متنعنا من أي شيء. 

ث��م يجيبه اآلخر: ال تضع تفس��ير من عندك   
عن البل��د املوجود أنت فيه. )مش��ارك، اجتماع عام، 

جده، السعودية(

هناك منع للعمل السياسي بني الطالب داخل 
اجلامعة، وهذا يحد من الدور الوطني الذي ميكن 
ان يلعب��ه الطلبة. )مش��ارك، ورش��ة عم��ل متهيدية، 

حمص، مخيم العائدين، سورية(

اآلن احنا في مصر كمان بنزعجوا من االنشطة 
الل��ي بنعملها، ف��ي عنا جلنة اس��مها اللجنة 
العربي��ة للتحرير والعودة، وهي دوناً عن كل جلان 
العودة الفلسطينية اس��مها اللجنة العربية 
وبتضم ع��رب غير فلس��طينيني، وهي للتحرير 
والع��ودة، مش ب��س العودة ألنه كم��ان رأينا انه 
فلسطني قضية عربية، لذلك الزم يكون العرب 
مشاركني فيها وال يوجد عودة بدون حترير، كذب 
ه��ذا العودة ب��دون حتري��ر، فس��ميناها التحرير 
والع��ودة، ومنزعجني كمان من نش��اط ثاني لي 
وهو أنا عامل ورش��ة من سنة 1990 وكانت في 
س��ورية ش��غاله، وهون في مصر ش��غاله من 
1996 بدّرب فيها كوادر كتابية، باحثني ولنا لقاء 
اس��بوعي كانت ف��ي ال��دار أول وبعدين ضاقت 
ال��دار صرن��ا نعمله��ا في ح��زب مص��ر الفتاة. 

)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

3( الوضع القانوني
املش��اكل الل��ي بتواج��ه الفلس��طيني كثيرة 
تب��دأ م��ن ورق الس��فارة، واملصري��ني بعامل��وا 
الفلس��طينيني معاملة مختلف��ة خالص، واي 
كلم��ة بقولوه��ا للفلس��طيني ان��ه انت مش 
قاعد في بلدك، والبلد مقرفة جداً في التعامل 
م��ع الفلس��طينيني هنا، مش��ان ت��روح تطلع 
باس��بورت أو ورق، َدْه يَِودِّْي��ْك لِ��َدْه، وتدفع فلوس 
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أنا من مخيم غزة، أنا أحس أنني 
لست حية، أي أنا أنسانة جثة بدون 
روح، أرى زميالتي األردنيات القريبات 
مني وفي مثل سني، وهن ميارسن 

حقهن في االنتخابات، سواء البلدية 
أو البرملانية، ملاذا أنا كإنسانة محرومة 

من هذا احلق؟! )مشارك، اجتماع جتريبي، 
عمان، األردن(

كثي��ر، واي مص��ري بقولك انت قاع��د من خير 
بلدنا، وهم ما يعرفوا انه انت قاعد في البلد ده 
بفلوسك انت، مش انت بتدفع اقامة زي أي واحد 
س��ايح بيدخل البلد ده بتدفع فلوس، وبالنسبة 
لدراس��تي كانوا داميا ينتق��دوا النقطة ده، انت 
كفلس��طيني بتدفع بالدوالر وم��ا بتتعاملش 
املعاملة املصرية، وكانت زمان في مش��اكل مع 
أصحاب��ي، مع جيران��ي، أي كلم��ة بيقولها لي 

انتو بعتوا أرضكم، انتو ما لكمش 
حاجة عندن��ا، وهم م��ا بيعرفوش 
النقط��ة ه��ذه وهي انه الش��عب 
اللي هنا ش��عب استغاللي وأكثر، 
وبالنس��بة ملوضوع الدراس��ة هنا 
بالنس��بة للفلس��طيني مثال في 
االختب��ارات أو توقيع الورق وحاجات 
زي ك��ده، يقع��دوا يقول��و لك انت 
روح هنا وتعال من هنا، أما املصري 
بيخلصول��وا ورقه، هم بيقولوا لك 
ان��ت جاي هنا الجئ م��ش أكتر. أنا 
اختي درس��ت في دار علوم وجايبه 
في كل املواد امتيازات وهي االولى 
طالع��ة  وكان��ت  دفعته��ا،  عل��ى 
منح��ة، وَفق��وا املصري��ة الثاني��ة 
عليها، وقالوا لها إنتي فلسطينية 
ما بينفعش تطلعي منحة، واللي 
اخدت املركز التاني صعدت املنحة 
ده. وقال��وا املصري��ة أب��دى، وطبعاً 

وا الفلسطينيني على املصريني،  هم مش َحْيَبدُّ
إحنا الفلس��طينيني هنا يد واحده متماسكني 
عكس��هم خال��ص، نرج��ع للتعلي��م كطالب 
فلس��طيني يدخ��ل االمتحان تدف��ع على مادة 
مث��ال 25 جني��ه تنجح ف��ي امل��ادة واالختبارات 
كلها كده. خرج ألسباب خاصة. )مشارك، اجتماع، 

القاهرة، مصر(

كنا تاب��ع لوزارة الش��ؤون االجتماعية، اخلدمات 
االجتماعي��ة، وهي تقدم لن��ا اخلدمات "بالوالدة 
والوف��اة"، أو باحلاج��ة ألخ��ذ كت��اب أنني مقيم 
بالعراق، بعده��ا انتهت وميك��ن تعطيك كتاب 
للمستش��فى، وهي هيئ��ة إدارية بحت��ة. واآلن 
هناك تنس��يق بني هذه الهيئ��ة واإلقامة، تأخذ 
كتاب منها لإلقامة. )مش��ارك، اجتماع نوعي، ملجأ 

الزعفرانية، بغداد، العراق(

أنا أعيش كإنسانة وكمواطنة، كالجئة، أحمل 
جواز س��فر مدته خمس س��نوات، ولكن عندما 
أريد السفر إلى فلسطني يسحب جواز سفري 
على اجلس��ر ملاذا؟ لظروف تتعلق بأمن وس��يادة 
الدولة، . طيب أعطونا معايير حتى نتعرف على 
أمن وسيادة الدولة! حتى نتجنب اخلط األحمر. 
معايي��ر الدول��ة به��ذا األم��ر غير واضح��ة، أنا 

أطالب أن تكون واضحة. نحن كالجئات س��واء 
كنا أردنيات أو فلسطينيات، الكثير من اخلدمات 
حرمتن��ا منها األونروا والدولة نفس��ها. األخوة 
املوجودي��ن في مخيم غزة، ونس��بة كبيرة أخرى 
موجودة ف��ي مناطق أخ��رى، محرومني من حق 
ممارسة احلياة السياسية، ال انتخاب وال ترشيح، 
وال اش��تراك في العضوية. "يكث��ر خير اهلل"، أن 
هن��اك جلان نس��وية تابعة األونروا م��ن خاللها، 
النس��اء والرجال باستطاعتهم أن 
يعبروا عن حاج��ات اخمليم، وحاجات 
الش��عب املعّث��ر. )مش��ارك، اجتم��اع 

جتريبي، عمان، األردن(

أيضاً هناك امل��رأة األردنية املتزوجة 
م��ع  يعم��ل  ولكن��ه  أردن��ي،  م��ن 
الس��لطة في الضف��ة الغربية أو 
في قطاع غزة، وه��ي حتظى بجواز 
أردني ورقم وطني، واوالدها أردنيني، 
في النهاية يتم سحب جواز زوجها 
وجوازها، وجواز أمها. ، وتعطى جواز 
مؤقت، مل��اذا؟ أي��ن يذه��ب هؤالء؟ 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

فيما مضى املرحوم "وصفي التل" 
أصدر لنا هويات، هوية مدنية تتيح 
لك العم��ل والتح��رك والبقاء في 
األردن. وأعطوا البعض منا جوازات 
س��فر ملدة س��نتني فق��ط! ولك��ن جتديدها له 
قص��ة، واملوافقة عليها له قصة أخرى، وعندما 
تخ��رج من األردن لك قصة، وعند رجوعك لديك 
قص��ة أخرى، نق��ول ف��ي النهاية نح��ن أفضل 
م��ن غيرنا خاصة الذين ال يحمل��ون أية وثائق!؟ 
)البدون(. لقد حاولنا أن نشكل جلنة، "جلنة أبناء 
قطاع غزة"! واألس��تاذ…على عل��م بها، واتصلنا 

ويعن��ي أن��ا هون ملا تخلص إقام��ة أبني بحط ايدي عل��ى قلبي خايف عليه 
في الش��ارع، خايف ياخ��ذوه، الزم اقامته قبل ما تخلص بعش��ر ايام تكون 
معمول��ة، لو ما عملها برحلوه. وهذا ابني دفع��وه مبلغ حتى اقدرنا نعمله 
اقام��ة، وال وين بدو يروح، ما بقدر يقعد هون بدون اقامة، واخوه الثاني نفس 
الش��ي وصرف لهم معاش ابوهم قالوا خلص هذول كبروا، هذاك ُعمره 2٤ 
سنة والثاني 22 سنة وهذا ُعمره 30 سنة، أنا بوخذ معاش زوجي وصار أقل 
من األول ألني اجتزت الس��تني، وبوخذ اقامة 5 س��نني أعطونا اياها س��نة، 
قلتلهم ما بقدر ادفع مصاريف لالقامات وال لغيره، أخوه البني هذا "رش��اد" 
بعثلوا اخوه من غزه اللي عنده س��تة أنفار، اعط��اه يعمل اقامته، بتصدق 
وتآمن باهلل هذا أخوه اللي في غزة ومعاه 6 عيال وهو س��واق على تكس��ي 
هن��اك. ايش أقولك؟وبعث ل��كل واحد 300 جنيه حتى اخ��ذوا اقامة ملدة 3 
س��نني ودفعوا خروج وعودة حتى يرجعوا إذا استطاعوا أن يدخلوا فلسطني، 
اخل��روج والع��ودة بناخذها م��ن اجملمع من هون، ل��و ما أخذتها بت��روح عليك 

االقامة. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(
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بوزي��ر الداخلي��ة، وبرئيس الوزراء، ووزير الش��ؤون 
االجتماعية. وبعدها بدء بإحضار هذا الشخص 
وضرب��ه كف��ني. . واحضر ه��ذا وأضغ��ط عليه 
شوي. ! احلل هو أن تنسوا املوضوع وأن تسكتو؟! 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

أن��ه عندما قدمنا إلى طلب جنس��يات في أخر 
بن��د جاء في��ه أنه أن��ت متنازل عن جنس��يتك 
األصلي��ة مهما كان��ت. انك انت مل��ا تنزل على 
لبن��ان أنا كنت حامل اجل��واز الدمناركي، قال لي 

منني ان��ت قلت له فلس��طيني، قال 
لي حلظة ياخي قلت له ش��و إلي بدك 
اياه قال لي أن��ا بدي اروح على امللفات 
وعلى االرشيف تاعي عشان نشطب 
لبناني  اس��مك كالجئ فلس��طيني 
الن��ك دمناركي، يعن��ي كل الناس اللي 
موج��وده هون إذا ب��دك ترجع لبنان وال 
واحد اصلو لبناني. )مشارك، اجتماع عام، 

سوندنبورج، الدمنارك(

الهوية الفلسطينية من التسعينات، 
الس��فر عل��ى الوثيق��ة العراقية إلى 
ال��دول العربي��ة، ليس له��ا قيمة، وال 
أحد يعترف بها. )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

ملجأ الزعفرانية، بغداد، العراق(

بالنس��بة لوضع اجلالية، بعد س��قوط النظام 
امللك��ي، يج��وز حتس��نت قلي��الً في ظ��ل نظام 
صدام حسني، وقام ببناء العمارات بعد أن كانوا 
في البركس��ات. واصبح هناك نوع من احلقوق، 
أصبحوا يعاملوننا مثل العراقيني مثل اجلنسية 
واخلدم��ة، مبعن��ى مت هن��اك قفزة ف��ي إعطائنا 
بعض احلقوق، ولو كانت بس��يطة. مع ذلك كنا 
نطمح أن يعاملوننا بش��كل أفضل، ومينحوننا 
حقوقاً أوس��ع، على سبيل املثال، الفلسطيني 

يعام��ل معاملة األردني، ولك��ن كالجئ. له كل 
حق��وق املواطن األردن��ي، ولكن له ح��ق العودة 
كالج��ئ، مبعنى ل��ه معاش ومس��اعدات دولية 
وكل ش��يء. نحن هنا في العراق نفتقر إلى كل 
شيء، نعم صدام حسني أصدر قانون ملعاملتنا 
مث��ل العراقيني ولكن��ه بقيت حب��راً على ورق. 
كان��وا يعطونا بعض املس��اعدات ف��ي املدارس 
واجلامعات وتقدمي بعض املنح، ولكن هناك كان 
ش��رط وهو أن يكون الش��خص بعثياً. صحيح 
كانوا يس��محون لبعض الفلس��طينيني دخول 

الكليات واجلامعة، ولكن ليس كما هو املنتمي 
حلزب البعث، كان هناك تفاوت. )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ حي السالم )الطابوجي( بغداد، العراق(

أن��ا بتوق��ع ابوي م��ا راح ش��افو ألن منع��و بدو 
تصري��ح اجا بع��د ثالثة اي��ام كان مدفون نفس 
الش��ي توفا جدي وكان من االردن بدا جتي ستي 
بعد اربعة ايام لعطوها تصريح. )مشارك، اجتماع 

طالب، مخيم نهر البارد، لبنان(

نح��ن مطالب��ون أن نطال��ب الدول الت��ي فيها 
الجئني فيها بتكريس كوننا الجئني فلسطينيني. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

أن��ا اخ��ذت اجلنس��ية الدمناركية ومع��ي بناتي 
الثنتني في بنت مس��جلة وبنت مش مسجلة 
باألن��روا بعث��ت أوراق بنت��ي صدقته��ا الدول��ة 
اللبناني��ة، بس ماس��جلتها مني س��جلي إياها 

األينروا. )مشارك، اجتماع عام، سوندنبورج، الدمنارك(

احن��ا كلن��ا فلس��طينيني وكل واحد 
وأق��ل واح��د فينا له اربعني س��نة في 
هذا البلد ايش يعني انت يكون معك 
اقامة زي م��ا كان م��ع اليمني اقامة 
ف��ي الزمنات، كان اليمني معه اقامة 
ح��رة بتطلع وبت��روح وبتيجي فيها ما 
ح��دا يقولك انت وين. )مش��ارك، اجتماع 

عام، جده، السعودية(

اخلدم��ات املقدمة للفلس��طيني في 
األردن لم تقدم في سورية أو في لبنان 
أو في أي دولة ثانية بنفس الوقت أنت 
م��ا إلك حقوق كامله ب��س انت أردني 
يعني مثل املناصب العليا املؤسسات 
العس��كرية هاي ما بطلع��ك فيها. . 

)مشارك، اجتماع نوعي، عمان، األردن(

الكهرب��اء ف��ي اخمليمات لها 50 س��نة ما اعادوا 
هيكليته��ا، حتك��ي عن املش��اكل الل��ي يعاني 
منها الفلس��طيني داخل لبنان ليش ما يكون 
مع الفلسطيني بسبور فلسطيني ميثله وهذا 
البس��بور مثالً أنا بديش اتنازل عن حقي بلبنان 
يكون هناك رقم معني مييز الالجئ الفلسطيني 
اللي بيحمل البس��بور الفلسطيني في لبنان. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم شاتيال، لبنان(

أن��ا من الناس الذين ش��كلوا جلنة ألبناء قطاع غ��زة، طالبت احلكومة 
األردنية بحل مش��اكلهم اليومية، "إال بكّبر حجره ما بيضرب"! فنحن 
ال نري��د انتخاب��ات، وال نريد أن نترش��ح لهذه االنتخاب��ات، أو ندخل في 
الترش��يح، خوفاً من الطرف اآلخ��ر األردني. فقط ما نري��ده هو "هوية 
مدني��ة" تتيح لنا العم��ل والتحرك، والتصرف. أنا ال��ذي أحتدث إذا أردت 
أن أصرف ش��يك من البن��ك... يقولون لي أين بطاقت��ك. . هذه رخصة 
السواقة. . غير معترف بها؟ أين رقمك وطني. . غير موجود!؟ هناك في 
األردن 150 ألف يعانون مثلي، وهناك أيضاً مئات املهندس��ني واألطباء، 
والصيادلة واحملامني ال يسمح لهم بالعمل؟! كونهم ال يحملون الرقم 
الوطن��ي! حاولنا وبحثنا وطالبن��ا. وال أريد أن أقول ماذا كان الرد حتى ال 

نصبح في "مكان آخر"!؟ )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

أنا ابوي املفروض إنه يعمل عملية 
بعينه وعلشان كده الزم يدخل 

مستشفى، ويدفع اربع خمسة االف 
جنيه، املوضوع مش ُملِح، تخيل لو 
صار املوضوع ضروري تبيع نفسك 

بقه، أنا ابوي سواق تكسي مش عاوز 
اقولك هم بعملوا فيه ايه بادارة املرور 

علشان هو فلسطيني، مش قادر 
اقولك حجم املعاناة عاملة ازاي، عاوز 
اقولك انه فاحت جنبنا محل الة تصوير، 
يقول أنا مشغل احملل عشانكم كل 
يوم والتاني نصور ورق علشان نطلع 

تصريح العمل احنا طول عمرنا 
داخلني طالعني نصور ورق، كمية ورق 
ملهاش عالقة، ولو رجل االمن مسك 
في الشارع واحد فلسطيني يا نهار 
ابويا انت فلسطيني يا نهار اسود 
اعمله محضر ده نهاره ما حصلش 

دنا حوريكو يا حرامية يا والد. . يا اللي 
بايعني اراضيكو. . ده موال مختلف. 

مش بقلك احنا بنطالب بأقل احلقوق. 
)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(
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اجلالية بالتعاون م��ع املنظمة، ألن هناك بعض 
القضاي��ا القانوني��ة، ميكن أن تدع��م املنظمة 
فيها بطريقة افضل، ألنها هي التي متثلنا أثناء 
تعاملنا م��ع الس��لطات األملاني��ة، كمصلحة 

للشعب الفلسطيني، أمام احملاكم األملانية. 
الذي أريد أن أقوله، نحن نعيش في بلد، لغاية   
هذه اللحظة يرف��ض رفضاً تاماً مبادئ الهجرة 
وبالتالي يرفض أيضاً كل املبادئ الدولية للهجرة 
في العالم. تصور أن الطفل الذي يُولد في أملانيا، 
ال يعتبرونه أملانياً، وال يعطى اجلنس��ية بالتالي. 

وال تعتبر أملانيا بلده. في أملانيا صدر 
قانون في 1/1/ 2005، هذا القانون 
كان م��ن املف��روض، حس��ب م��ا دار 
ف��ي الصحافة، وحس��ب اإلعالنات، 
يح��ل  أن  والنقاش��ات،  واألحادي��ث 
مشاكل قطاع واسع من املهاجرين 
يش��مل العديد من الفلسطينيني 
املتواجدين في أملاني��ا، . نحن عملياً 
م��ن فئة "الب��دون" من غي��ر حملة 
الوثائ��ق، وه��ؤالء الن��اس، حتى غير 
ُمعرفني لدى منظمة التحرير. تكون 
النتيج��ة أن كاف��ة املهاجرين الذين 
وصلوا إل��ى أملانيا وحتى في 12/1/ 
19٨9 تقريباً اصبح لهم 15 س��نة 
ف��ي هذا البلد، وأقل من ذلك، هؤالء 

لم يعد لديهم جلوء سياس��ي، ولم يعد لديهم 
إقامة، ول��م يعد لهم أماكن عم��ل، فهؤالء ال 
يحملون وثائق، اصبحوا من فئة )البدون(. فصدر 
هذا القانون، وأعلنوا أنهم سيعملون على حل 
مشكلة )البدون(! وبخاصة املقيمني في أملانيا 
منذ 1٨ س��نة، أو الذين ال يوجد أحكام عليهم، 
ولم يرتكب��وا مخالفات قالوا س��يتم إعطائه : 
"إقامة"! وعلى هذا األساس أخذ الناس يقدمون 
اإلثباتات املوجودة لديهم في هذا الوقت بالذات 

كانت الس��لطات األملانية تعمل اتصاالتها مع 
احلكوم��ة اللبنانية وحتاول احلصول على جوازات 
س��فر، للن��اس الذي ل��م يس��تطيعوا احلصول 
عل��ى ج��وازات س��فر م��ن الس��فارة اللبنانية، 
رس��مياً. النتيجة كانت أن ه��ؤالء الناس قدموا 
طلبات فجاءهم رس��ائل باللغة األملانية، تقول 
قدموا لن��ا "إذن اإلقامة" الذي متلكونه واملوجود 
بحوزتك��م، ملن يريد أن نخرج له جواز س��فر من 
الس��فارة اللبناني��ة. ولطب��ع إقام��ة له��ؤالء، 
السلطات بحاجة إلى جوازات سفر. وكان هؤالء 

املس��اكني يس��ألون بعض املؤسس��ات اخلاصة 
بذلك، ويقولون لهم، انهم سيعطوكم إقامة، 
ولكن عليكم بإخراج جواز س��فر لكم. وعندما 
ذهبوا إلحضار جواز السفر، أخذوهم من نقطة 
الش��رطة، وبدون س��ابق إنذار ومن هناك فوراً مت 
ترحيلهم إلى املطار مباش��رة. ه��ذه جرت ثالث 
م��رات خالل األس��ابيع القليلة املاضي��ة. حالياً 
نحن نواجه مشكلة، الناس الذين سيسمعون 
بهذا املوضوع، لن تتقدم بجواز السفر للحصول 

عل��ى اإلقامة وبالتالي س��يبقون ب��دون وثائق، 
وب��دون اقامات، وبالتالي م��ن الصعب احلصول 
عل��ى عمل لهم، وبالتالي أيض��اً يُحرم اوالدهم 
من املدارس. وهذه حقيقًة مش��كلة اجتماعية 
عويصة. كان من املفروض لو طبق هذا القانون 
لتغي��ر الوضع، وأعطي الن��اس اقامات، وأصبح 
لديه��م "حق بالعمل"! وه��ذا أدى إلى أن الناس 
الذين امضوا أكثر من 15 سنة هنا اوالدهم لم 
يس��تطيعوا أن يدخلوا م��دارس، وال أن يتعلموا 
مهن��ة. والطالب الذين ينته��وا من التوجيهي، 
يجب أن يعتمدوا على ذاتهم ويدبروا 
أنفس��هم بالعمل. )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، برلني، أملانيا(

أنا أحمل جنس��ية مؤقت��ة، وهذا ال 
يعني أنني أحمل جواز س��فر أردني، 
ه��ذا يعن��ي أن أتخلى ع��ن قضيتي 
الفلسطينية، وأتخلى عن حقوقي. 
أنا في بلد مضيف. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، عمان، األردن(

باالضافة إلى حرية التنقل والسفر 
يعني جواز الس��فر بتالقي كثير من 
الفلس��طينيني ما معنا جوازس��فر 
معنا الهوية اخلضراء الزرقاء. )مشارك، 

اجتماع طالب، مخيم الرشيدية، لبنان(

أنا ال أس��تطيع أن أصل إلى مركز اإلقامة، حتى 
ال أسمع كلمة متس كرامتي، كيف الرجل كبير 
السن أو املرأة كيف باستطاعتها الوصول؟ على 
أي أس��اس، إذا كنت أنا "مجبجب" اذهب، كيف 
املرأة س��تذهب؟ كيف مع احتراماتي ألبو طارق 
كيف سيذهب؟ الكثير من الناس يعانون منها. 
املس��الة األخرى، قضية الس��كن، انتم عندما 
دخلتم وص��ورمت من اخلارج، علماً بأن هذا الوضع 

لهم خاطر يطردونا، إذا كنتم ال 
تريدوننا، والسلطة منذ بداية 

احلرب والى اآلن لم تفعل لنا شيء، 
فأصبحت ال تعترف بنا. انطالقة 

الثورة الفلسطينية كانت من هنا 
من بغداد، عندما كنا أشبال تدربنا 
هنا في معسكر الرشيد في بغداد. 

)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ الزعفرانية، بغداد، 
العراق(

كل حكوم��ة عراقية تأتي، تفرض علينا قوانني جديدة، نحن ال نعتب على 
نظ��ام واحد فقط بل على جميع األنظم��ة. مبعنى أي رئيس جديد يقلب 
النظام، يضع قوانني جديدة على الفلسطينيني. وكل مرة يعطونا هوية 
جدي��دة، عندما قدم إلى الع��راق الالجئني األوائل جدودن��ا، أعطونا هوية 
"الجئني"، ذهب النظ��ام وجاء نظام آخر جديد أعطونا هوية "مقيم"! في 
النظ��ام اجلديد، مت إلغاء هوية مقيم دائم، وأعطونا "هوية مقيم لس��تة 
أش��هر فقط". في العالم قاطبة، الذي يحمل إقامة خمس سنوات يأخذ 
جنس��ية، نحن اصب��ح لنا في هذا البلد 56 س��نة، ويعطونا هوية مقيم 
س��تة أش��هر؟! أين العدالة، هل هذه عدالة؟ )مش�ارك، اجتماع نوعي، ملجأ 

الزعفرانية، بغداد، العراق(
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طرح أكثر من مرة، سوف نساعدكم، وسنجمع 
لكم 100 دوالر، انتم تريدون 50 دوالر من النادي، 
سوف نحضر لكم 100 دوالر من السفارة، وانتم 
شاهدمت الطريق. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، 

بغداد، العراق(

املس��ألة األخرى، هناك مسألة املهجرين، حيث 
وضع��وا لنا ش��خص قاس��ي. هذا الش��خص 
عبارة عن س��خطة على الفلسطينيني، تذهب 
لتتحدث معه، يتحدث معك من "وراء خشمه"! 
أنت أبو فالن، وأنت أبوك فالن، أنت ساكن، أليس 
لك غرفة؟ إذا هذا معني من الس��فارة، ما هذا؟ 

)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

األغلبي��ة من املوجودي��ن في اململك��ة العربية 
الس��عودية لي��س معهم ال لم ش��مل وال رقم 
مواطن��ة وال هوية. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، الدمام، 

السعودية(

يعني باالس��اس بدنا نلفت نظر الالجئني انو في 
مني عن يس��أل اآلن إذا بدنا تطلع حضرتك على 
الالجئني في االردن ولبنان أو س��ورية بتالقي هما 
مجموع��ة من الن��اس مقيمني بش��كل أو بأخر 
بكم مخيمات أو في مناطق يعني يطلق عليها 
مخيم��ات وهذه رتبتهم الدول��ة اجال ان يحملوا 
جوازات سفر أو ميتلكوا وثائف معينة يعني بيعرف 
فيه��ا انو الجىء يعني غير املواطن األصلي لكن 
اآلناحنا في اململكة ته��ون في جر يئن كبير من 
الناس يعني معظم الالجئيني منني ما بيحضروا 
وثائق هدول بيعتب��روا الالجئيني وانا منهم وفي 
جزء آخر اللي بيعتبروا انو موطيه االردن أو موطيه 
سورية أو موطيه هذا فعمليا هدول يعني عمليا 
ما راح يكونوا بياك��دوا موضوع عودة الالجئيني. 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

آخر ليش ما بنعمل جلنة. . تقوم بعملية ضغط 
على ال��دول العربية تكون هي الس��بب لعمل 
ان��و تخلي الفلس��طينيني كي��ف كان اليمني 
زمان بدون اقامة ب��دون كفيل. . باقامة وكفيل 
وكفيلن��ا ه��و املنظمة وفقا. . واك��ون أنا حر ما 
عنديش نظام جتديد االقامة اللي عم بيشتغلوا 
فيه اآلن وتكاليف العالية وفي بعض الناس من 
الفلسطينيني أنا بعرفهم كثير جايني يشتغلوا 
وي��ن. . تكاليف اقامة أنا بعرف ناس انو عندهم. 
. والش��عب الوعود كثير نع��م حق العودة ففي 
ناس عن جد مش قادرة تغطي تكاليف مدارس 
اوالده��ا واقامتها وال قادرة ن��اكل لقمتنا وليس 
نحن زي برنامج ميني زمان ايشي ما نسوي جلنة 
تضغط على املواطن العربي. )مشارك، اجتماع 

شباب، الدمام، السعودية(

4( التعليم والعمل
وبالنسبة للتعليم في حاجة اسمها الوافدين، 
ملا بدك كفلس��طيني تدخل مدرسة أو جامعة 
الزم جتي��ب جواب م��ن الوافدين، علش��ان ابنك 
يدخل املدرس��ة، اخ��وك يدخل املدرس��ة، طبعا 
احن��ا ما الن��ا م��دارس حكومي��ة وكل املدارس 
املتاحة للفلس��طينيني هنا مدارس خاصة ألنا 
محسوبني كأجانب، وبالنسبة للرسوم يدفعها 
الفلس��طيني باجلنيه االس��ترليني أو الدوالر أو 

مايعادله باملصري. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

ام��ا م��ن ناحي��ة احلق��وق الت��ي يتمت��ع فيه��ا 
الفلس��طيني طبعا انت هنا ل��ك حق التعليم 
لكن انت كفلسطيني لك مدارس مستقلة اللي 
بنسميها مدارس خاصة، وهي مبصاريف وبفلوس، 
بالنسبة للجامعة املسألة بدات تختلف شوي، 
لو االم مصرية أو لو االم مش مصرية، والوضع ده 
ما كان اال مؤخراً املس��ألة بدات تفصل إذا كانت 

االم مصرية أو غي��ر مصرية بخصوص التعليم 
بال��ذات، بالنس��بة لالبن��اء االم املصرية تعليم 
مدارس بيس��تمر، تعليم مدارس خاصة بفلوس، 
لكن ملا تطلع للجامعة وانت بتعرف انه مصاريف 
اجلامعة عالية جداً ألنها بتتعامل باالسترليني 
على ايامي كانت بألف ونص استرليني بالنسبة 
لليس��انس والبكالوريوس 3000 استرليني وهي 
امل��واد العلمية، ومن بعد ما ب��دأو بتعاملوا باالم 
املصرية بدأ ابناء االم املصرية يأخذوا تخفيضات 
بتدفع فقط نسبة %10 من املبلغ املطلوب منك 
بجانب املصاريف املصري��ة 200-300 جنيه وبدأ 
ش��وي يعنيلهم اش��ي وضع االم املصرية، لكن 
بالنس��بة للعالج فالعالج على نفقتك اخلاصة 
ممنوع تتعالج في املستش��فيات عامة وتتعالج 
في مستشفيات خاصة. )مشارك، اجتماع، القاهرة، 

مصر(

اي��ام عب��د الناص��ر كان ابني وبنتي ف��ي احلى 
مدارس واحس��ن جامعات عمرهم ما أخدوا منا 
قرش، طال��ب زي ده دفع 2650 وبده الفني جنيه 
بني ما يروح ياخد مراجعة، حتى ما يقدرش يروح 
عن��د الدكتور يق��ول له هات 50 جني��ه أو 100 
جني��ه، من وي��ن يجيبهم الطال��ب اللي زي ده؟ 

)مشارك، اجتماع، حلوان، مصر(

تُشطب قضية الالجئني والقضية الفلسطينية 
من مناهج التربية والتعليم ليقدم برنامج موازي 
حتت بند حقوق اإلنسان ملؤسساتنا، ويُدعم هذا 
البرنامج ويغط��ى إعالمياً وتوضع له اليافطات، 
بربكم هل وجدمت يافطة منذ أن وجدنا على هذه 
األرض موضوعة في شارع أو على بناية تدعو إلى 
"التمس��ك بحق العودة"!؟ وإن وضعت سيذهب 
صاحب هذه اليافطة إلى مكان ال نعلم جميعاً 

أين يكون!؟ )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(
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الذي��ن نطرحه كش��باب الجئني ف��ي اخمليمات، 
نحن بحاجة إلى فرص، ملاذا هناك مكرمة ألبناء 
اجلي��ش، وأبناء املعلم��ني، . الخ، هن��اك مكرمة 
ألبن��اء اخمليمات، بغ��ض النظر ع��ن العدد، 200 
مكرمة ماذا متثل من النس��بة الس��كانية في 
اخمليم��ات؟ ه��ل هناك ش��يء ميك��ن أن يؤهلنا؟ 
ملاذا الفلس��طيني ممن��وع من دخ��ول اجليش أو 
األجه��زة األمنية؟ ملاذا هو محروم من الوظيفة 
احلكومية؟ ه��ذه جزء من حقوق املواطن ومقرة 
في الدس��تور، ملاذا الفلسطيني محروم منها؟ 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

ال يعترف��ون بالطالب الفلس��طينيني كطالب 
دولي��ني، وال أدري ما جّد بخصوص هذا املوضوع. 
ولك��ن إن كنت طالب فلس��طيني، فال ميكنك 
التقدم بطل��ب احلصول عل��ى التمويل املتوفر 
للط��الب الدوليني ألن��ه ليس هناك م��ا يُدعى 
"فلسطني" بالنسبة لكندا. )مشارك، اجتماع عام، 

تورنتو، كندا(

ع��دم وج��ود حق��وق انتخابي��ة ف��ي اجلامعات 
اللبنانية للطالب الفلس��طيني م��ا يؤدي إلى 
تهمي��ش دوره اجلامع��ي. )مش��ارك، اجتم��اع طالب، 

مخيم البداوي، لبنان(

ولألس��ف في عائالت فلس��طينية كثيرة مش 
ق��ادرة تعلم اوالدها الزم مدارس خاصة، أنا فقير 
مش ق��ادر اعل��م اوالدي، أنا س��معت في واحد 
طّلع بناته من املدرسة، ومش قادر يحطهم في 
مدارس خاصة واقتصر على تعليم االوالد، النه 
م��ا فيش دخل يكف��ي حتى يعل��م بناته، وهذه 
بحد ذاتها مش��كلة للفلس��طيني أو لألجنبي 
هن��ا في مصر، أبوي مل��ا كان عايش قال لو طبق 
رس��وم اجلامعات عليك��م كنا احنا س��تة كان 
ما قدرت اعلم واح��د فيكم ألنه مش مبقدوري. 

يعني احنا ملا اتخرجنا طبق نظام الرسوم على 
االجنب��ي وربن��ا رحمن��ا. وجامعة االزه��ر كانت 
آخ��ر حاجة يطبق عليها القرار. )مش��ارك، اجتماع، 

القاهرة، مصر(

القضي��ة االولى، لطلب��ة اجلامع��ة، أو الطلبة 
الذي��ن أنهوا دراس��ة املرحلة الثانوي��ة، ال يوجد 
لديه��م من يتبن��ى "الالجئني الفلس��طينيني، 
ميك��ن قب��ل فت��رة كان يعط��وا منح دراس��ية، 
ويكمل��وا دراس��اتهم، أن��ا أحتدث ع��ن الالجئني 
الفلس��طينيني في األردن من هو املس��ؤول عن 
طلبة التوجيهي؟ وهم يحصلون على معدالت 
عالية ٨0 و%90، في حني ال يستطيعوا احلصول 
على مقعد جامعي لهم، من هو املس��ؤول عن 
إكماله��م لدراس��تهم؟ في حني أن��ه لم تتوفر 
لهم فرص تنافس��ية للدراس��ة ف��ي اجلامعة. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

بالنس��بة للتعلي��م أن��ا بوج��ه الس��ؤال لكل 
االخوات إذا عملنا إحصاء حلد ٨2 فقط منالقي 
إنه نس��بة الثقافة ونس��بة التعليم للش��عب 
الفلس��طيني داخل اخمليمات نسبة كثير عالية 
جداً اآلن عندك من س��نة ٨2 حلد الس��نة هذه 
النسبة انخفضت إلى النص واكثر حتى، فإحنا 
املف��روض نفت��ش عن الس��بب هل ه��و الوضع 
االقتصادي بالنس��بة للناس احنا بدنا نتحاشى 
هاي املش��كلة حتى ما نعرض شعبنا للجهل، 
هاي النقطة الزم نفتش عليها. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، مخيم برج البراجنة، لبنان(

حالي��اً أبن��اء غ��زة يت��م التعامل معه��م مثل 
األجانب، ويدفعوا بالدوالر للجامعات. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن(

َمنح الفلس��طيني في اخمليم��ات كافة احلقوق 
املدني��ة وتقدمي املس��اعدات االجتماعية واملنح 
التعليمية للطالب ذات املع��دالت العالية إلى 
اخل��ارج، ليصبح الفلس��طيني ف��ي لبنان كأي 
فلس��طيني في الدول العربية االخرى. )مشارك، 

اجتماع طالب، مخيم البدواي، لبنان(

صار لي 36 س��نة في مصر من السوافني، بدنا 
الوالدنا شغل، بشتغلوا يوم وعشر بقعده معي 
هن��ا ولدين وابني وزوجته قاعدين مع بعض في 
البيت هذا، وملا يراجعوا اوالدي الس��فارة بقولوا 
لهم ما في ش��غل واللي اله واس��طة بشتغل 
واللي ما اله واسطة اله اهلل، احلكومة املصرية 
ي��ا يدوب يوظف��وا اوالده��م اهلل يكث��ر خيرهم 
املصري��ني احنا قاعدين في بالدهم، حتى عندما 
ن��روح نخت��م ورق من الس��فارة بَنّش��فوا رِيقنا 
وبندفع على الطل��ب50 جنيه ومرة 100 جنيه، 
مطالبنا بدن��ا يوظفولنا والدنا عش��ان نعيش، 
أي واحد بش��تغل يوم وبقعد عش��رة. وبدنا من 
الس��فارة أو غيرها تامن ش��غل الوالدنا بدل ما 
ه��م قاعدين. نروح ملني ونش��كي ملني؟ احلكومة 
املصرية ما بتوظف فلسطينني. )مشارك، اجتماع، 

القاهرة، مصر(

بالنس��بة للش��غل :ان��ت عن��دك جانب��ني من 
الشغل، القطاع اخلاص وفكرة انك فلسطيني 
مس��ألة مرعبة بالنس��بة اله يعن��ي أنا اخوي 
فلسطيني ومعه ماجستير لغة عربية علشان 
يروح يش��تغل في مدرسة خاصة بيقولك احنا 
الزم ناخ��ذ موافقة أمنية من احلكومة، مبنتهى 
البس��اطة بتس��مع كالم فظيع. ما بنش��غل 
فلس��طينيني دول ارهابي��ني وبيمتنع��وا انه��م 
يسمعوا انه انت فلس��طيني يعني انته نكره، 
وتعاملوا مع الفلس��طيني مثل اخلليجي اللي 
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جاي يس��تثمر فلوس��ه وياخدها وميشي، وكان 
لذلك اثر على معظم الناس واثره على القطاع 
اخلاص وبدا القطاع اخلاص يتعامل معاك على 
أساس انك شخص حتسرق ومتشي حد ارهابي 
حد شايل السالح، االفكار ده مت ترويجها بشكل 
عالي جداً وهذا أفرز ازمة في مشكلة التوظيف 
بالنسبة للفلسطيني في مصر. اما بالنسبة 
لبعض املهن التي لها عالقة. ككلية الهندسة 
وكلية احلقوق بدأوا يعملوا ش��ويه مراعاة لالم 
املصري��ة، نقاب��ة احملامني وب��كل صراحة أعتقد 
انه��ا اكث��ر نقابة رائ��ده في املوض��وع ده، ميكن 
الدراكها باحلس وباملشكلة بدات شويه تتعامل 
مع الفلسطينيني بشكل مختلف، وبتنادي ان 
يكون هناك استثناء للفلسطيني أو السوداني 
ش��وي بدأت املس��ألة أس��هل ملا دخلت مسألة 
األم املصري��ة وهذا بدأ يس��اعد الفلس��طنيني 
في اجلانب املهني، وبالنس��بة انك تش��تغل في 
مهنة احملاماة اليوجد فيها أي ازمة نهائياً ألنها 
مهنة ح��رة وترتبط فقط بنقابة احملامني ما دام 
وافق��ت عليك خ��الص املس��ألة ارتبطت بقى 
بشغلك وعالقاتك. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

نحن نطال��ب الدول��ة اللبناني��ة أن توفر فرص 
عم��ل، احنا منع��رف انه الوض��ع االقتصادي ال 
يعتب��ر ما بيعتب��ر وضع اقتص��ادي عالي، فرص 
العمل اكي��د ما في ش��غل للبنانيني يعني ما 
ف��ي ش��غل للفلس��طينيني، بس اعط��اء احلق 
للفلس��طينيني عن��ا مهندس��ني عن��ا اطب��اء 
جمعه��م ال يجدون ش��غل بالدول��ة اللبنانية 
ش��غلهم عم يقتص��ر داخل اخمليم��ات، احملامي 
اللي درس اربع س��نني وخمس سنني ليش حلتى 
يروح يش��تغل ضمن مكتب يكتب ويس��هر هو 
طول اللي��ل حتى يكتب القضية وباالخر يطلع 
اللي برافع فيها ش��خص لبناني طيب من حق 

هذا الفلسطيني يطلع داخل احملكمة. )مشارك، 
اجتماع طالب، مخيم نهر البارد، لبنان(

ملاذا الفلس��طيني ممن��وع من دخ��ول اجليش أو 
األجه��زة األمنية؟ ملاذا هو محروم من الوظيفة 
احلكومية؟ ه��ذه جزء من حقوق املواطن ومقرة 
في الدس��تور، ملاذا الفلسطيني محروم منها؟ 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

فاللي بيحصل انه بتجري من البلد فش ش��غل 
ورغ��م وجود م��وارد اال ان��ه بتح��س ان االماكن 
محجوزة وبتحس ان��ه انت مكانك محجوز، الن 
املكان راح يش��تغل فيه فالن ابن فالن ابن عالن، 
وفي ظ��ل الضغط امل��ادي عليك غي��ر املصري، 
م��دارس خاصة والى آخره. فال جت��د بديال اال انه 
ان��ت تس��افر، أو تش��تغل في مهن تن��زل فيها 
درجة كسواق تكس��ي، في مطعم هنا ما حدا 
يقولك انت جاي من وين وبتعمل ايه وجنسيتك 
ايه؟بالنس��بة لرب العمل انت واحد واقف مش 
حتفرق انت فلس��طيني أو مصري، فترى خريج 
جامعة ويش��تغل في مثل هذه املهن. )مش��ارك، 

اجتماع، القاهرة، مصر(

أنا لي ش��غلي لكن ما في نش��تغل عند الناس 
أو ف��ي احلكوم��ة زي ك��ده، أن��ا على مس��تواي 
الش��خصي م��ا بطم��ع بحاجة م��ن احلكومة 
املصري��ة ألن��ي آجال أو عاج��ال ب��دي أرّوح يعني، 
احلكوم��ة املصري��ة من زم��ان بالعم��ل بتمنع 
الفلسطينيني أو االجانب عامة انهم يشتغلوا 
ف��ي القطاع العام وزي ما انت ش��ايف صار في 
االونة االخي��رة خصخصة حتى العامل املصري 

مش القي شغل. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

بالنس��بة للعم��ال يعن��ي ه��ون احنا م��ا فينا 
يت��م  والزم  الش��اقة،  باالش��غال  اال  نش��تغل 

مطالب��ة الدولة بإلغاء قوان��ني العمل اللي ما 
بتسمح للفلس��طينيني مبمارسة مهن كثيرة 
وعن��ا االف الش��باب ب��دون عمل وف��ي منهم 
خريجني من اجلامعات واملعاهد. )مش��ارك، اجتماع 

عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(

ال يوج��د مطع��م أو اس��تراحة ف��ي املعم��ل، 
يضط��رب العام��ل ويؤخ��ذ إلى املش��فى بدون 
اس��تراحات للمرضى العمال وجمي��ع املعامل 
يتصرف��ون هك��ذا ال يوجد أي خدم��ات الوالدنا. 

)مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم سبينه، سورية(

طالبنا بعد ما يتخرجوا ما في شغل، الزم فرص 
عمل مع الدول املضيف��ة، ومع دول اخلليج ومع 
الش��ركات اللي أصحابها فلسطينني. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(

اجملاالت االقتصادية ج��زء منها بتصريح العمل 
كيف يت��م احلصول عل��ى تصري��ح العمل؟كل 
الفلسطينيني باستثناء املهنيني وهم معدودين 
"مهندسني، اطباء، محامني" ما عندهم شكل 
منظ��م يتبعون��ه، مبعنى م��ا عنده��م احتادات 
صحفية، احتادات محامني، احتادات مهندس��ني، 
التح��ادات الل��ي كان��ت بتخ��دم وكان��ت تابعة 
ملنظمة التحرير، ألنه بقرارات الدولة املصرية في 
الثمانينات وقف كافة انشطة التعاون والتعامل 
مع ه��ذه االحتادات، ما عدا احت��اد العمال. فصرنا 
كلنا نحصل على تصريح من احتاد العمال، مبعنى 
أنا باحثة بندرج حتت الباحثني ممكن تدرجني حتت 
الصحفيني بش��كل عام ما عن��دي أي اتصال أو 
قدرة اني اتعامل مع نقابة الصحفيني املصريني، 
أو احت��اد للصحفي��ني الفلس��طينيني يعطيني 
ما يثبت انه أنا بش��تغل باالقلي��م املصري، بناء 
عليه اقدر احصل عل��ى تصريح، فأضطر اعمل 
اي��ش اكتب املهن��ة في اجلواز م��ن اجل احلصول 

صدقيني مرة راح اشتغل في 
االسمنت يومني وباالخر بيقوله 
وين البطاقة؟ قاله معيش؟ انت 
فلسطيني امشي!وأخدوه مرة 

مصريني شغلوه قعد اربع خمس 
ايام باليوم 10 جنيه وباالخر قاله وين 
البطاقة، قاله أنا فلسطيني، قاله 
تفضل امشي! )مشارك، اجتماع، حلوان، 

مصر(
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على تصري��ح العمل، مثل عامل نقاش��ة، فني 
س��يارات، بائع متجول. حتالقي شباب هنا كثير 
من الفلس��طينيني في جوازاتهم هذا املوضوع 
مع انهم ممكن يك��ون منهم حدا مخلص طب، 
بس م��ش قادر يش��تغل، انت عندك ف��ي قانون 
العمل املصري، الزم املؤسس��ة حتت��وي على 1% 
منه��ا اجنبي طبع��ا بتدفعله ضراي��ب خاصة، 
وتامين��ات اجتماعي��ة خاص��ة، وتأم��ني صحي 
خ��اص، زيادة على راتبه كم��ان. فبالتالي صاحب 
أي مؤسس��ة أو مصن��ع صغي��ر حت��ى يقولك 
طي��ب ليش وج��ع هال��راس، وليش بدي اش��غل 
واحد فلسطيني، كّبر راسك بشغل واحد بداله 
اردن��ي، كمان هاي ازمة انخلقت في العالقة بني 
فلس��طينيني االردن اللي بيجوا على مصر، النه 
صار فلس��طيني االردن بيقدر يف��وت مصر بأي 
وقت بدون تأش��يرة، يعني يتعلم زيه زي املصري، 
إذا بدخل تعليم خاص بيدف��ع مصاريف بس إذا 
دخل جامع��ة القاه��رة بتعامل معامل��ة 10%، 
وصارت انه املؤسسات االقتصادية كمان تشغل 
االردن��ي مش أصل��ه فلس��طيني وال أل، مقابل 
انه ف��رص العمل للفلس��طيني راحت، فصف 
بطالة جوة للمجتمع الفلس��طيني عالية جداً 
م��ع العل��م أنه مت توقي��ف اخملصص��ات الكثيرة 
الل��ي كان��ت بطله��ا م. ت. ف. باعتبارها معونة 
وليس��ت حق، ما ع��دا الش��هداء، يعني معاش 
الشهداء ضله مستمر اتخلقت لنا جسم تاني 
اس��مه اجلمعية الفلسطينية بتعمل معونات 
للفلس��طينني ضمن "معاش فق��ر" بتقدمها 
لالسر الفلسطينية هنا، بس بتطلب منك كم 
اوراق م��ا ان��زل اهلل به من س��لطان، وقديش بده 
يعطي��ك 50 جنيه، يعني أكب��ر معاش فيكي يا 
جمعية فلسطينية 100 جنيه، 100 جنيه بوضع 
اقتصادي زي مصر وال ش��ي. بس على األقل في 
اسر كثيرة بتاخد منها، احتاد املراة الفلسطيني 

كان بق��دم ج��زء م��ن التبرع��ات الل��ي كان��ت 
بتيجيله��ا من جهات خيرية، وهذا كله بش��كل 
تطوعي ومش مقنن، احنا النا مخصصات طبقاً 
لالجراءات اخلاصة داخل منظمة التحرير. )مشارك، 

اجتماع، القاهرة، مصر(

م��ن  الكثي��ر  هن��اك  املث��ال،  س��بيل  عل��ى 
الفلس��طينيني اخلريج��ني، وهن��اك أيضاً عمال 
مهني��ني، عاطلني ع��ن العم��ل، وإذا أرد الذهاب 
إلى ش��ركة أو مؤسس��ة مهني��ة للعمل، بس 
يس��معوا أنه فلس��طيني، "يتخبلوا" يقول له 
أالً يج��ب توظي��ف العراقيني، ويب��دأ يوجه لك 
الش��تائم واإلهان��ات ويقول لك أن��ت إرهابي؟! 
ملاذا هذه املش��اكل واملعاناة الت��ي يعاني منها 
ابناء اجلالية في العراق، ال يتم مناقشتها على 
صعي��د القيادة الفلس��طينية؟ ملاذا ال يحصل 
الفلس��طيني ف��ي الع��راق على أدن��ى حق من 
احلقوق اإلنس��انية؟ نحن نريد أن نعيش بكرامة 
وف��ي احلياة التي يتمناها كل إنس��ان. )مش��ارك، 

اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

للكف��اءات  املالئم��ة  الوظائ��ف  توف��ر  ع��دم 
الفلس��طينية بع��د التخ��رج م��ع العل��م ان 
الش��ريحة املتعلم��ة كبي��رة ج��داً ف��ي اجملتمع 
الفلس��طيني وتراخ��ي أي هيئ��ات ومنظمات 
اجتماعي��ة وثقافي��ة في بحث هذه املش��كلة 
وكيفية حلها. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم 

البداوي، لبنان(

عدم متك��ن الطالب الفلس��طيني في تطبيق 
خبراته في أي مؤسس��ة اوشركة يختارها بعد 
االنتهاء من التعلم. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم 

البدواي، لبنان(

تناقشنا بالقضايا املدنية والقانونية واالجتماعية 
والسياس��ية، حكينا أول ش��ي عن فرص العمل 
اللي مش متاحة لش��بابنا ملا بتخرجوا ما بيقدوا 
يشتغلو بأي مجال ان كان طالب ان كان متخرج 
عن طريق مدرس��ة أو عن طريق عمل. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم البداوي، لبنان(

باجلان��ب االجتماع��ي احنا النن��ا محرومني عن 
حق العمل خاصة، ممكن يكون في ش��ي بيمرق 
هيك االشغال الشاقة بالبناء يعني الناس عم 
تش��تغل والدولة بتغض النظ��ر في قوانني من 
هذا املوض��وع رغم انها مش مضطرة رس��مياً 
يعن��ي م��ا النا ح��ق العمل ب��س نحن��ا بنقول 
ف��رص عمل للخريج��ني اللي بيتخرج��وا اطباء 
ومهندس��ني وحقوقيني محام��ني والخ. هذول 
الن��اس مفت��رض الدول��ة تس��اهم، وم. ت. ف. 
تس��اهم واألنروا تس��اهم في ايجاد فرص عمل 
لهم حتى يقدروا يساعدوا عائالتهم واسرهم. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البداوي، لبنان(

أيض��اً م��ن اب��رز مش��اكل وض��ع الالجئ��ني في 
لبنان، ومنهم نحن، ع��دم اعطاء احلقوق املدنية 
واالجتماعية، أي عدم اعطاء الفلس��طيني حق 
العمل في لبنان وهن��اك 72 مهنة ال يعمل بها 
وان عمل العام��ل أو املدرس أو الطبيب ال يتمتع 
ب��اي حق��وق. ال تعوي��ض وال أي نواح��ي قانونية 
ومعرض للطرد س��اعة يشاء رب عمله، يتعرض 
ش��عبنا الفلس��طيني بكافة ش��رائحه ألبشع 
انواع التمييز العنصري املرعب اللي أيضاً بنعاني 
منها، م��ع العلم انه نحنا حتت القانون اللبناني، 
لكن ال نتمتع باحلقوق التي اقرتها أيضاً اجلمعية 
العمومي��ة ل��المم املتح��دة بحق العم��ل وبحق 
الالجئ الفلسطيني بالعمل في الدول املضيفة. 

)مشارك، اجتماع عام، مخيم ويفل، لبنان(
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احلق��وق املدني��ة املش��روعة بدن��ا كمخيم��ات 
فلس��طينية اعطائن��ا عبر عدة بن��ود اللي هّي 
فرص العمل بعده بح��االت االطباء والصيادلة 
إذا بده��م يفتح��وا عيادة خاص��ة أو صيدلية أو 
أي فلسطيني بيفتح وكالة خاصة بدو رخصة 
ونحن��ا منطالب بتحقيقه��ا. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

عدم متكن الفلسطيني من مزاولة اربع وسبعون 
مهن��ة يتمت��ع فيها مواطن غير ف��ي عالم حر، 
وم��ن تل��ك الوظائ��ف الدكتور واحملام��ي، وعدم 
متكن��ه، من فتح عيادة خ��ارج اخمليم مما يؤدي إلى 
ضغط اقتصادي كبير يضطر االدمغة الكبيرة 
إلى الهرب إلى اخلارج، إذا متكن لصعوبة التنقل 
والس��فر للفلس��طيني خاصة الدول العربية 

وجوارها. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم البدواي، لبنان(

احلاج��ة الرئيس��ية لالجئ��ني في اخمليم��ات في 
لبن��ان باألخص فك احلصار االقتصادي عن هذه 
اخمليم��ات، مما يعني حوال��ي 72 وظيفة ممنوع ان 
يعمل بها مهما كان تخصصه جامعي، أو فني، 
ال تس��تطيع اللحاق بالقوى العاملة اللبنانية 
مما يفتح امام��ك طرقات تكون مضطر الختيار 
احداهما، الطريق األول ان تعلق شهادتك مهما 
كان مجاله��ا على حائط منزل��ك، وجتلس على 
عتبة منزل��ك تنتظر أي فرصة عمل ضايعة زي 
ما بقولو الطريق الثاني ان تترك اهلها وتتعرض 
ملش��كلة اللجوء مرة اخرى. )مشارك، اجتماع طالب، 

مخيم البدواي، لبنان(

القضايا االجتماعية واملدنية هي حتسني فرص 
العمل للفلس��طينيني داخل اخمليمات. )مشارك، 

اجتماع طالب، مخيم الرشيدية، لبنان(

بدنا اعطائنا احلقوق املدنية ومنها العمل. نحن 
محرومون من من 73 وظيفة. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

طبع��ا أنا موافق على كل كلمة قالتها األخت، 
ألن كالمه��ا جوهري جداً، ولكن أحب أن أضيف 
بعض القضايا. أنه نحن الفلس��طينيني، حتى 
لو حصلنا على اجلنسية الكندية أو أي جنسية 
أخرى، يبقى مرجعنا الوحيد الذي نعود اليه دائما 
هو مع حق العودة وأننا لن نتخلى عن أي ش��يء 
اس��مه حق لنا، في أرضنا ووطننا ومملتكاتنا، ما 

دمنا أحياء على وجهة األرض. 
وبعدين نحن كفلس��طينيني، ميك��ن اجلميع   
يعرف أننا كفلس��طينيني متواجدين في لبنان 
مهددين بش��كل كبير، ودائم. وال يتصوره عقل. 
م��ن ع��دة نواح��ي، اوله��ا التعلي��م، والصحة، 
واحلق��وق املدنية، ومن ناحي��ة العمل، حيث أننا 

محرومني من العمل في عشرات املهن. 
اريد أن احتدث عن نفسي نبذة صغيرة، أنا ممرض 
قانوني، وخبير في هذا اجملال، واحمل دبلوم، ومعي 
ترخيص من الصحة العامة ان أعمل في لبنان 
كممرض قانوني. وكل هذا يتطلب أن اذهب إلى 
وزارة العمل لكي أحصل على موافقة وترخيص 
لي بالعمل في لبنان. وفي وزارة العمل قالوا لي 
اذهب وس��وف نرد عليك ونخب��رك في لبنان، مّر 
شهر، شهرين، ثالثة اشهر، ذهبت مرة أخرى إلى 
وزارة العمل قالوا ل��ي قدم طلب آخر للحصول 
على العمل. وبقيت دون عمل وبدون أن يعطوني 

ترخيص بالعمل، وال حياة ملن تنادي!؟
فيما بع��د عملت في مستش��فى املقاصد   
اخليري��ة، اللبنانية ف��ي بيروت، قالوا لي س��وف 
نش��غلك كمم��رض، ولك��ن ل��ن نكت��ب ف��ي 
الوظيفية أنك تعمل ممرضا لدينا. سوف نكتب 
بالوظيف��ة أنك عامل تنظيفيات. ألنه حس��ب 

القان��ون املوجود ف��ي وزارة العم��ل، الذي يقول 
هنالك مهن مس��موح للفلس��طينيني العمل 
فيه��ا، وهنال��ك مهن أخ��رى غير مص��رح لهم 
بالعمل فيها. وفعال عملت على هذا االس��اس 
كنت اعمل ممرضا في املستشفى حتت مسمى 
وظيفة عام��ل تنظيفات، حيث عملت في هذا 
املستش��فى س��نة كاملة. واس��مي مس��جل 
واعطوني بطاقة، تقول أنني عامل تنظيفيات، 

ولست ممرضا. )مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا(

احلكومة اللبنانية في عندها ما شاء 
اهلل سلبيات كثير، أول شغلة حق 
التعليم نحنا بنتعلممثالً لنوصل 
للبكالوريا منروح عاجلامعة ما في 

نحنا مثل أنا ما بتعلم الشيء اللي 
منحبوا. فينا نتعلمو بس ما فيني 
اشتغل فيها للشهادة. في متييز 

عنصري مثالً رايحة اقدم عليوظيفة 
أول شي بيسألوني ياه شو اجلنسية 
بس يعرفوني فلسطينية )هاي منا 
متييز عنصري هاي طائفية( هاي منا 
طائفية الطائفي مسلم مسيحي. 
التمييز العنصري هو نحن بس نروح 

نشتغل ويعرفوا إنه نحنا فلسطينية 
ببدو اللبناني. )مشارك، اجتماع طالب، 

مخيم الرشيدية، لبنان(



اجلزء الثاني
ثالثاً: املنظمات الدولية واإلنسانية

يأتوا يصورنا ويأخذوا املساعدات كلها، أين هي املساعدات التي تأتي إلينا؟
ونحن نبقى على نفس الوضعية ال تتغير.

)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ الزعفرانية، بغداد، العراق(



1( وضع الالجئني
ج( الالجئغ  ويج املس (ني

املنظمات الدولية 
واإلنسانية

98   سجالت فلسطينية: أسس وحتديد اجتاهات

والس��بب الرئيس��ي في هذه األوضاع السيءة 
هو أن الدول املانحة لوكالة الغوث، بدأت تقلص 
منحها شيئاً فشيءا، وبدأت تخف وتذهب إلى 
مشاريع غير موجودة. اجملتمع الدولي قاصر، ألن 
هناك هيمنة رهيب��ة ومرعبة من قبل الواليات 
املتح��دة التي تقود ش��ركات العوملة، لذلك من 
هذا املنطلق األموال بدأت تذهب إلى مش��اريع 
وهمية، اسمها مش��اريع "السالم"! مما أدى إلى 
معاناة الناس. وهذا ألن إسرائيل ال حتترم اجملتمع 
الدولي وال متتثل لقراراته. )مش��ارك، اجتماع جتريبي، 

عمان، األردن( 

مش��اكلنا ومعاناتنا لن حتل م��ن قبل احلكومة 
العراقية، أو من قبل ممثلنا الوطني أو الس��فارة، 
يجب طرح مش��اكلنا على املؤسسات الدولية، 
لتحلها لنا ولتقدم املس��اعدات اإلنسانية لنا، 
وهذه جزء من معاناة الش��عب الفلس��طيني، 
ولذل��ك ال تتوقع من احلكومة العراقية أن تقوم 
بحل مش��اكلنا، أنا غير قادر على عمل اليومي 
والتنزيل والتحمي��ل أو النقل، عالوة على أنهم 
يري��دون من��ي 160 دين��ار غرام��ات، إضافة إلى 
الش��تائم واإلهان��ات، واأللف��اظ البذيئ��ة التي 
نسمعها يوميا. تتذكر عندما قام مدير اإلقامة 
وهو برتبة ضابط ق��ام يتهجم علينا وقال أنتم 
ماذا تريدون يا فلس��طينيني؟ ووجه لنا اإلهانات 
والش��تائم، مل��اذا ال تس��افروا وتترك��وا العراق، 
انحرجن��ا وذهبن��ا، وله��ذا أقول أن��ه يجب طرح 
مش��اكلنا على مس��توى عالٍي ودولي. )مشارك، 

اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

أنا الذي أقول��ه أننا نريد فقط أن نوصل صوتنا، 
نح��ن نريد "حق العودة ونتمس��ك ب��ه، نريد من 
اجلميع أن يسمع صوتنا، سواء من قبل املنظمة 
أو م��ن قبل املؤسس��ات الدولي��ة املعنية بهذا 

األمر. )مشارك، اجتماع عام، أروس، الدمنارك(

1( وضع الالجئني

ج( الالجئغ  ويج املس (ني
هناك عشرات اآلالف من الالجئني غير مسجلني 
في األونروا، وخاصة هؤالء الذين يعيش��ون في 
العقبة ووادي عربة، وفي بعض مناطق األغوار، 
ه��ؤالء ال ميلك��ون هوي��ة أو ج��واز س��فر، وهم 
يعيش��ون على هامش احلي��اة. )مش��ارك، اجتماع 

جتريبي، عمان، األردن(

أعتق��د أن قضي��ة الالجئني غير املس��ّجلني لم 
يت��م إعطائه��ا حقها فقد حتدثنا ف��ي حواراتنا 
عن حق العودة، وعادة األشخاص املسجلني في 
األونروا هم املعنيني بهذا األمر، وهناك أشخاص 
يعيش��ون في مخيمات الالجئ��ني ولكنهم غير 
مس��جلني في األونروا. وبالتالي يجب إثارة هذه 
القضية لنرى ما سيحدث ملثل هؤالء األشخاص 

مبن فيهم أنا. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

في كمان مش��كلة الالجئني الغير مس��جلني 
ل��دى وكالة الغ��وث( ه��ؤالء مهمش��ني باملّرة 
باألنروا، أنا مثالً غير مس��جل لدى وكالة الغوث 
ما بيحقللي أي مس��اعدة من صندوق الطلبة، 
م��ا بحقلي انه من جدي��د باملعاجلات يعني صار 
في جديد بها الش��ي انه أن��ا ما إلي أي حق من 
األنروا فهاي الزم تكون نقطة أساسية. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

ح��ول اخلدمات لدين��ا مس��توصف فيه طبيب 
جلميع األمراض، أعداد كبيرة من الفلسطينيني 
م��ن بلدة أك��راد البقاره غير معت��رف بهم لدى 
األونروا، حني مت االعتراف بهم ومتكنوا من العالج 
لدى مس��توصف الوكالة ال��ذي كان يخدم ما 
يق��ارب 15 ألف الجىء وبعد زيادة فلس��طيني 

أك��راد البق��اره لم ي��زد كمية ال��دواء للمخيم. 
)مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم سبينه، سورية(

ب( األنجوا، بطاقات اإلعاشة والغضع 
القانغني

مرضي��ة  حال��ة  ولدي��ه  املري��ض  الش��خص 
مستعصية، يقولون له أحضر لنا تقريراً بأنك غير 
منتفع من التأمني الصحي بالوكالة. أنا منتفع 
بحبة أسبرو وكبسولة، ماذا تعطي الوكالة غير 
ذل��ك! وإذا كنت أنا منتفع، أنت حترمني من عمل 
عملية جراحية بحاجة إل��ى مبلغ ضخم وليس 
باستطاعتي تأمينه! هذه إحدى القضايا الهامة 
التي يعاني منها الالجئني في اخمليمات، بالنسبة 
للساكنني خارج اخمليمات، عندما يريد أن يتعالج 
يقولون له أنت ال تس��كن ف��ي اخمليم! انتم ليس 
لك��م عندنا تأم��ني صحي وال حق ف��ي املعاجلة! 
أتس��اءل ما هو تعري��ف الالجئ الفلس��طيني 

بالتالي؟ )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

بالنسبة "لكرت اإلعاش��ة" هل تعرفون أن كرت 
اإلعاش��ة هو الدليل الوحيد ال��ذي يعطي رقماً 
حقيقياً عن عدد الالجئني الفلس��طينيني؟ األمم 
املتحدة ال تعطيك كرت إعاشة إال إذا كان أسمك 
قد وصل إلى مؤسس��اتها، أنا لم أخذ إقامة في 
الدمن��ارك إال عل��ى كرت اإلعاش��ة. فقد اتصلت 
السلطات الدمناركية باألمم املتحدة واستفسروا 
عن إس��مي إذا كان موجودا ل��دى األمم املتحدة أم 
ال؟ وعندما وجدوا إسمي على لوائح األمم املتحدة 
أعطوني اإلقامة. بالنسبة لإلحصائيات اخلاصة 
بالالجئ��ني الفلس��طينيني في لبن��ان، أي طفل 
فلس��طيني في جميع أنحاء العالم يولد، ممنوع 
أضافت��ه اآلن. الصحي��ح عندم��ا يول��د الطفل 
الفلس��طيني خارج لبنان يسجل باسم الدولة 
الت��ي ولد فيها وال يس��جل عل��ى مواليد لبنان. 
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الهوي��ة اللبناني��ة ال تهمني، أن��ا يهمني "كرت 
اإلعاشة" ال ميكن ألي واحد في العالم أن يأخذوه 
مني، حيث يتم تسجيل أسماء األوالد في "كرت 

اإلعاشة". )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

على أساس طبعا إنه أنا فلسطيني وأنا بعرف إنه 
إحنا في عنا كرت مؤن لكن طبعا إحنا عايشني في 
أوروبا س��نني طويلة، الوالد رحمة اهلل عليه توفي، 
لكن هذا يعني من سنني طويلة، إحنا عددنا طبعا 
زادو عدد أوالدنا إلى أخره، لكن لم يتم تسجيل أي 
ولد في أي مكان أكيد مية باملية، وبالتالي ش��يء 
مهم جداً إنه أوالدنا يشعروا أنهم هم مسجلني 
فلس��طينيا ألن اإلنتم��اء يجب أن يك��ون إنتماء 
فعلي، وبالتالي يجب أن تثار هذه النقطة ونوجد 

احلل. )مشارك، اجتماع عام، برشلونه، أسبانيا(

ل��ه إخوة ف��ي الس��عودية وفي قط��ر والكويت، 
وه��ؤالء أصبح عنده��م أوالد، وه��ؤالء األوالد لم 
يتم تسجيلهم، أي أنهم مش موجودين في كرت 
األونروا هذا هو املقص��ود، بالرغم من أنه موجود 
باخل��ارج على أس��اس كإثب��ات فلس��طيني إنه 
املفروض أن يتسجلوا. )مشارك، اجتماع عام، برشلونه، 

أسبانيا(

كل ش��يء مكتوب علي��ه اجلمهوري��ة اللبنانية 
س��حبوا منا، ب��س كرت اإلعاش��ه مش مكتوب 
علي��ه اجلمهورية اللبناني��ة. )مش��ارك، اجتماع عام، 

سوندنبورج، الدمنارك(

هذا كرت املؤن بشكل أساسي كان مساعده في 
إكثير من الفلس��طينني أوضاعهم اإلقتصادية 
إحتسنت أكثير وتركو كرت املؤن، ولكن في نفس 
الوقت ه��ذه كانت الطريقة الوحيدة التي تثبت 
أنني فلس��طيني. )مش��ارك، اجتماع عام، برش��لونه، 

أسبانيا(

أنا طبعا مس��جل بوكالة الغوث لكن مس��جل 
م��ن حد ما كان عمري 14 أو 15 س��نة بس اليوم 
مابعرف شو صار فيه. )مشارك، اجتماع عام، برشلونه، 

أسبانيا(

أنا عندي كرت إعاش��ة لس��ه عندي بالبيت، وانا 
وين إنولدت مش هون بس بعده معاي من جنيف 
بس املش��كلة هوية ما بتقدر اتطلع قالي اسف 
م��ا بق��در اتطلعك هوي��ة. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

سوندنبورج، الدمنارك(

األصل أن الش��عب الفلس��طيني، منذ مجيئه 
كالجئ��ني إل��ى الع��راق، املف��روض أن تأت��ي األمم 
املتح��دة واملنظمات العاملية أس��وة ب��دول اجلوار 
الذين سجلوا كالجئني، حتى يرفقون أسمائهم 
في س��جالت األمم املتحدة. )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

ملجأ حي السالم )الطابوجي( بغداد، العراق(

بالنس��بة حلق العودة هو حق مقدس والش��رائع 
الدولية بالتحرير، القرار الوراثي، )عبارة عن مهمة 
ج��داً غير قابلة للتعرف( مبعنى ال متتلك أي جهة 
حتى وإن كانت ممثلة عن الش��عب الفلسطيني 
حق التن��ازل عن هذا احلق، ألن��ه حق من جهتني. 
ح��ق جماع��ي للش��عب وف��ردي لكل ش��خص 
والنقطة املهمة وتوقعتها هو حقاً مهوب مبعنى 
الالجئني وأبنائه��م إلى هذه أمور حقيقة ثوابت. 
أود أن أؤكد عليها قبل البدء باحلديث، بالنس��بة 
لوكالة الغوث ال يوجد لها في دول اخلليج العربي 
بس��بب ف��ي البداي��ة ل��و انطلقنا إل��ى تعريف 
الوكالة وجدناه يختلف عن تعاريف أخرى تعرفه 
حضرت��ك في املفوض��ات مت طرح أرب��ع تعريفات 
لالجئ��ني الفلس��طينيني أحدها تعري��ف وكالة 
الغوث والتعريف األمريكي والتعريف اإلسرائيلي 
والتعريف النهاية. األوروبي وكالة الغوث هي فرع 
وجود هنا وبالتالي أبناء اجملتمعات الفلسطينية 

رمبا أعطوكم وجهة نظر أكثر عنهم بس بالنسبة 
الحتياجات الالجئني الفلس��طينيني في اخلليج، 
كلم��ا دار احلدي��ث عن الالجئني الفلس��طينيني 
في العالم، يتم اس��تثناء احلدي��ث عن الالجئني 
الفلسطينيني في اخلليج بحجة أنهم مرتاحني 
مادي��اً، وأن احلديث ي��دور العود االقتص��ادي ألنه 
أصلنا وكالة الغوث لتش��غيل الالجئني أي لسد 
احتياجات معيش��ة ومبا أنهم في اخلليج معناه 
هم��ا س��ادين حاجته��م، الغال��ب املوج��ود في 
اجملتمعات، ما املش��كلة أنه غال��ب موجودة في 
اجملتمع��ات يتم غض الطرف ع��ن هذه النقطة 
بالنس��بة يتم دخول طرف أخرى في املوضوع لو 
س��معته اجعله يكمل بالش املقاطعة. )مشارك، 

اجتماع عام، الشارقه، اإلمارات العربية املتحدة(

أنا كمان كفلس��طيني من لبنان اش��عر انه أنا 
بحاجة مثل ما قال اخونا املهندس أن أقل ما ميكن 
اللبناني، مل��ا يتنازل عن اجلنس��ية اللبنانية بعد 
خمس دقائق بيتصل بالس��فارة اللبنانية، ويأخذ 
هويته اما أنا كفلس��طيني ملا تنازلت عن هوية 
الالجيء، أو جواز السفر للالجئني الفلسطينيني 
في لبنان أن��ا ما عندي اتص��ال أو أنا غير موجود 
اص��ال في س��جالت العالم غير أن��ا موجود على 
ما أظن في فينا كرت اإلعاش��ة، اللي يقال عنه 
كرت اإلعاش��ة أما أي س��جالت اآلن ف��ي لبنان 
شطبت أنا اآلن أنزل أريد ان استخرج هوية الجيء 
فلس��طيني من لبنان بتطلعوا على السجالت 
بقولولي انته ماخذ جنسية اوروبية وضعوا أربع 
اكسات حمر معناه جنسية اوروبية فأقل حاجة 
الفلسطيني في هذه البالد التعريف أو االنتماء 
إلى جنس��يته االصلية هذا أقل حق له. )مشارك، 

اجتماع عام، كوبنهاجن، الدمنارك(
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موض��وع تس��جيل الالجئ��ني ف��ي الع��راق في 
س��جالت وكالة الغوث وتشغيل الالجئني، هذه 
مهمة أساسية، للسلطة الفلسطينية مع م. 
ت. ف.، وه��م عليهم أن يضغط��وا بهذا االجتاه، 
ألنني ال نس��تطيع كجالية أن نص��ل إلى األمم 
املتحدة أو منظماتها الدولية، بينما الس��لطة 
الفلسطينية لها ممثل في األمم املتحدة، وعليه 
أن يناق��ش م��ع ممثل��ي ال��دول العربي��ة األخرى 
وم��ع األمم املتح��دة، قضية تس��جيل الالجئني 
الفلس��طينيني ف��ي العراق في س��جالت األمم 
املتح��دة، يج��ب أن يطرح��وا أن هن��اك جالي��ة 
فلسطينية منسية تعدادها ال يتجاوز الثالثني 

ألفاً، لسنا كثيرين، هل "زوروا فينا"؟ ممكن 
يس��توعبونا في أي مخيم من مخيمات 
س��ورية، مخي��م اليرم��وك في الش��ام 
تع��داده 120 ألف فلس��طيني، اعتبرونا 
مخيم س��بينه، كلنا ال نش��كل مخيم. 
)مش��ارك، اجتم��اع نوع��ي، ملج��أ حي الس��الم 

)الطابوجي( بغداد، العراق(

ال يوج��د ل��ك ح��ق تتوظف أو تش��تغل، 
فق��ط ميك��ن أن نق��وم باألعم��ال احلرة، 
ه��ل أن��ا أس��تطيع أن أعمل مث��الً مثل 

العراق��ي؟ ال. كان��وا يعط��وا مس��اعدة لفترة 
مح��ددة وقطعوه��ا، إذا كان ال��ذي يعم��ل في 
التجارة يس��رق، الفلسطيني الذي يحمل جواز 
س��فر أردني، يتاجر ويس��تفيد، أما الذي يحمل 
وثيقة "ملعون أمه بعزاء أبوه"! وضعيه بائس��ة 
مزرية مر علينا سنوات ونحن نعيشها. )مشارك، 

اجتماع نوعي، ملجأ الزعفرانية، بغداد، العراق(

2( األمم املتحدة واألنجوا

ج( املرانيا الساندة  غو األنجوا والنظجة 
للي(ا

توضيح��ا له��ذه النقط��ة عن��د التح��دث عن 
وكالة الغوث ان الفلسطيني يعتبرها الشاهد 
الوحيد، وانه بدونها يكون حلت قضية الالجئني، 
فالالج��ئ يرى ف��ي غيابها انه ه��ذا تهديد حلق 
الع��ودة، تهديد لالجئ الفلس��طيني. )مش��ارك، 

اجتماع عام، بادوا، إيطاليا( 

ملاذا ال يفكر االحت��اد األوروبي بدعم وكالة غوث 

الالجئ��ني القائم��ة أص��الً، وهي لديه��ا هياكل 
وش��رعية دولية، وهي رمز، ولي��س متثيلية، وهذا 
مؤك��د، ولكنه��ا رمز من رموز مأس��اة الالجئني 
الفلس��طينيني، رمز سياس��ي، وب��ذات الوقت 
هي قائمة على تق��دمي اخلدمات، اخلدمات التي 
يحتاجها الالجئني. )مش��ارك، اجتم��اع جتريبي، عمان، 

األردن(

أنا لس��ت ض��د حتس��ني الش��روط املعيش��ية 
واحلياتي��ة للناس، أبداً، بالعك��س هذا مطلوب، 
ولكنن��ي أنبه يجب أن يج��ري كل هذا من خالل 

وكالة الغوث! هذه هيئ��ة دولية موجودة لديها 
أطر وهياكل قائمة، وحتظى باعتراف دولي، وهي 
رمز من الرموز السياسية للجوء الفلسطيني، 
وهي بالطبع ليس رمزاً متثيلياً! )مشارك، اجتماع 

جتريبي، عمان، األردن(

منذ عام 1٩4٨، وضعوا لنا وكالة الغوث لترعى 
مصاحلن��ا، ولتحافظ على حقوقن��ا، ولكن هذه 
كذب��ة كبيرة، فهي فّرط��ت بحقوقنا. والقانون 
الدولي، والش��رعية الدولية، كله كذبة كبيرة! 

)مشارك، اجتماع عام، كوج، الدمنارك(

األون��روا، تعم��ل وتنفذ مش��اريع إلعانة 
الالجئني الفلس��طينيني ومساعدتهم، 
وتق��دمي خدم��ات التش��غيل، والتعليم، 
وتوفي��ر األدوي��ة في بع��ض األحيان، عبر 
التبرعات املقدمة من الدول واملؤسسات 
الدولية األخرى، مل��اذا ال تقوم دول االحتاد 
األوروبيي على زيادة مساعداتها لوكالة 
الغ��وث لالجئني الفلس��طينيني، لتقوم 
بتحس��ني خدماتها، وتقدمي مس��اعدات 
أكبر لهم. ملاذا ال تقوم وكالة الغوث برعاية 
حق العودة لالجئني الفلسطينيني، الذي 
يطال��ب به يومياً الالجئ��ون املقيمون في لبنان 
وس��ورية واألردن، وفي مناطق أخرى من العالم؟ 
هنالك العديد من املش��اريع التي قدمت ما بني 
سنوات 1٩4٩، و1٩52، بالنسبة حلق العودة، ملاذا 
لم يقم االحت��اد األوروبي بإحياء هذه املش��اريع، 
والعمل على عودة الالجئ��ني إلى ديارهم؟ أقول 
أن ال��ذي يطالب دائماً بحق الع��ودة ويثبت هذا 
املطلب ليس املؤسس��ات الدولي��ة، أو العربية، 
إمنا من يثبت هذا احلق هو الالجئ نفس��ه الذي 
يعان��ي ف��ي اخمليمات. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، برلني، 

أملانيا(

الننك��ر ايجابية األن��روا واخلدم��ات التي تقدمها م��ن الناحية 
الصحي��ة، وتعليمية، واجتماعي��ة، اال انها في بعض مجاالتها 
لديه��ا نواق��ص ال تؤديها بضمير مث��ال: االدوي��ة التي تعطى 
مح��ددة، وبع��ض االدوية رغ��م وجودها في األن��روا ال توزع على 
املرض��ى. مماطل��ة في اعط��اء حتاويل للمرضى. سياس��ة األنروا 
ال ترضي طموح الفلس��طينيني. )مش�ارك، اجتم�اع عمال، مخيم 

البدواي، لبنان(
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حول احتياجات الالجئني هناك طبقة 
معدومة جداً والتمسك بوكالة 

الغوث ينبع من كونها شاهد دولي 
على قضية الالجئني الفلسطينيني، 

أما من حيث اخلدمات فهي حتمل 
اسم هيئة تشغيل الالجئني لكن دون 
معنى لذلك، حيث ال يستفيد غالبية 

الالجئني منها، ولكننا نتمسك 
بها إلى حني عودتنا إلى ديارنا كما 
نتمسك بكل كيلو طحني وحبة 

أسبرين ونطالب ان تكون خدماتها 
أفضل خاصة مع ازدياد البطالة التي 
يعاني منها الكثير من ابناء اخمليم. 
)مشارك، ورشة عمل متهيدية، حمص، مخيم 

العائدين، سورية(

النس��بة لوكالة الغوث الدولي��ة أنا قرأت قليل 
م��ن كتاب حق الع��ودة، وكالة الغ��وث وضعها 
القانون��ي بالنس��بة لالمم املتح��دة يختلف عن 
وضع الوكاالت التي انشئها من اجل املفوضية 
العليا لالجئني اخواننا الالجئني الفلس��طينني 
ف��ي اخمليم��ات ف��ي كل دول��ة م��ن دول العالم 
بيعط��وا أمل كبير إن��ه على وكال��ة الغوث أن 
تكون كش��اهد عل��ى اللجوء الذي ل��ه من 60 
س��نة هي عملي��ا ال متثل ذلك، ب��ل باألحرى هي 
عمل سياس��ي معدوم، وال حتى على مستوى 
أن تعطي معلومات يؤخ��ذ فيها كقانون دولي 
على أس��اس أن حق الع��ودة مهم��ش. - إذا ما 
املطلوب من وكالة الغوث؟ املش��كلة ليس��ت 
ف��ي وكالة الغوث بل في االمم املتحدة وقانونها، 
إذا االمم املتحدة ليس��ت قادرة ان تطبق قانونها 
التي خرجت به بالنسبة للقضية الفلسطينية 
من أول ق��رار آلخره، املطلوب نعمل جلان تقصي 
حقائ��ق عل��ى األق��ل ان ياخ��ذ ه��ذه القضايا 
باالعتبار بالنسبة للفلسطينني. وكالة الغوث 
قامت بش��كل الالجئني املمثلني في مؤسسة 
خاصة هم الالجئني الفلس��طينني الذين كانوا 
يفكروا بعد سنة يعودوا للبالد الشعب الوحيد 
كانوا الفلسطينني فقط ال غير. )مشارك، اجتماع 

عام، بادوا، إيطاليا(

االقت��راح ه��و كم��ا أرى أن دعم وتعزي��ز وتقوية 
وكال��ة غوث الالجئني، على م��ا هيه عليه اآلن، 
ه��و أمر س��لبي! هل تعزيز ودع��م وكالة الغوث 
بشخصيات من هذه الهيئة على سبيل املثال! 
والت��ي س��تعنى 100%  مثالً، نح��ن ليس لدينا 
هيئات تهت��م باألمور الفلس��طينية وبخاصة 
ف��ي هيئ��ة األمم ومنها وكالة الغ��وث. ليس لي 
ثقة حقيق��ة مبا عملته وكالة الغ��وث، احلالية، 
من��ذ حلظ��ة تأسيس��ها مب��ا فعلت��ه للالجئني 

الفلس��طينيني، لي��س لي ثقة عمي��اء بوكالة 
الغ��وث، ولكنن��ي ادعو إل��ى بقائه��ا واحملافظة 
عليه��ا. ألن هنالك أطروح��ات تدعو إلى ازالتها 
ع��ن الوج��ود، وه��ذا بالطب��ع هدف سياس��ي 
ولي��س عمل��ي، فه��ل هدفك��م سياس��ي أم 
عملي؟ سياس��ي مبعن��ى توثيق وكال��ة الغوث 
انه��ا موجودة، فقط لتثبي��ت "حق الالجئني". أو 
عملي، مبعنى أننا س��نبقى نحصل على متويل، 
من وكال��ة الغ��وث )لتخدي��ر الفلس��طينيني 
الالجئني واملهجري��ن، املتواجدين ف��ي اخمليمات. 

الخ(. )مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا( 

العالقات مع الوكاالت الدولية واحنا أهم وكالة 
عم تشتغل فينا هي وكالة األنروا وكالة األنروا 
يا اخوات في تقصير كبير عم بتقوم في بالرغم 
من انها م��ش الزم يكون هالتقصير، الزم تبقى 
تس��اعدنا حلتى نرجع إلى وطن��ا ألن دول العالم 
هي التي أخذت وطنا، مش بس اس��رائيل، واللي 
ح��ط إس��رائيل كلياتهن هدول هن مس��ؤولني 
عن ش��عبنا، لذلك وكالة الغوث هي من الدول 
املانحة والدول املناحة هي دول العالم اللي عمال 
متد وكال��ة الغوث من املفروض أن وكالة الغوث 
تبقى تش��تغل على أساس أملها هي تكفيلنا. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

أن��ا بدي أق��ول ان األنروا معنية بأمور الش��عب 
الفلس��طيني، وهي معنية بالطبابة والتعليم 
واالم��ور احلياتي��ة، واألساس��ية، وه��ي بتقصر 
معانا واملؤسس��ات ع��م منرب��ي ومندفع لكل 
ش��ي من رواتبنا. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، مخيم برج 

البراجنه، لبنان( 

بالنس��بة لألنروا كان أبو الشيخ طالب مبدرسة 
األنروا اتفق��وا إنه في خلل موج��ود ضمن اطر 
األن��روا، وممك��ن تفعليه بكثير مش��اريع ومنها: 

تش��غيل اليد العأمل��ة الفلس��طينية وإعادة 
تأهيل املدارس واملس��توصفات، وعيادات األنروا، 
وفكرة كانت موجودة هناك، وفروا اللي بتجيبها 
مس��اعدات ال��دول املانح��ة الل��ي بتعطيه��ا 
مصاري إنه تيجي جلن��ة تتطلع على األنروا إنتو 
دفعتو مصاري تعالو ش��وفو مصاريكو وين عم 
بتروح، االقتراح��ات املوجودة إصالح تنمية اآلبار، 
التغطي��ة التعليمية إصالح اخمليمات في لبنان 
بش��كل عام. )مش��ارك، اجتماع طالب، مخيم شاتيال، 

لبنان( 

باختص��ار ال يوجد لنا راع��ي حقوق في اخمليمات 
س��وى األنروا التي تؤمن لنا العديد من احلاجات 
كالتعليم، خدمات صحية واجتماعية ولكنها 
اصبح��ت تتقلص بش��كل واضح للعي��ان بدءاً 
م��ن اخلدمات الصحي��ة والثقافي��ة حتى املنح 
الطالبي��ة باتت مقتص��رة ومحصورة على عدد 
معني من الطالب، بيد ان الطالب يحتاجون إلى 
ايجاد فرص علم وعمل، خارج إطار لبنان بسبب 
انعدامها في لبنان، وس��عيهم إلى حياة كرمية، 
وبن��اء مس��تقبل. )مش��ارك، اجتماع ط��الب، مخيم 

البدواي، لبنان(

الالجئني الفلس��طينيني في الش��تات وحتديداً 
املناطق الت��ي تخضع خلدم��ات الوكالة تعاني 
معان��اة ضخم��ة بس��بب م��ن تس��ييس عمل 
الوكالة للضغط على الالجئني، خدمًة ألهداف 
النيل من متس��كه بحق الع��ودة. واملعاناة التي 
تف��رض على الجئني لبنان خي��ر دليل على ذلك 
حي��ث ه��م محروم��ني م��ن العم��ل تدفعهم 
للهجرة. )مش��ارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم حمص، 

مخيم العائدين، سورية(
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وكال��ة الغوث جاءت تعبيراً ع��ن حالة الالجئني 
لتقدمي اخلدمات لهم إل��ى حني عودتهم. وحول 
جلان التنمي��ة بالرغم من وجود قرار يحدد مهام 
وعمل جل��ان التنمية لكن ف��ي التطبيق ما زال 
هناك إش��كالية، اخلدمات املقدمة لالجئني في 
اخمليم غير كافي��ة، والوضع االقتص��ادي متردي 
ج��داً، املعام��ل التي تنتش��ر حول اخملي��م تراها 
مليئة بالعمال الصغار متس��ربني من الدراسة 

)مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم سبينه، سورية(

بالنسبة للمس��اعدات املقدمة من األونروا، أنا 
أقولها هم يقدمون مس��اعدات، باستطاعتي 
أن أقولها بالف��م املألن "اهلل ال يخلف عليكم"! 
ألن ه��ذا جزء م��ن واجباتهم، إذا م��ا نظرنا إلى 
أس��س تأس��يس ه��ذه املنظمات، ه��ي أقيمت 
من أجل خدم��ة الالجئني، وهي مموله من جميع 
دول العال��م. هم لم يقدموا معروفاً للش��عب 
الفلسطيني. فهذا الشعب هو صاحب مأساة 
وُهجر م��ن بلده بالق��وة، إذن رأس امل��ال املوجود 
بحوزتهم هي ملساعدة مثل هؤالء الناس. لكن 
إذا م��ا الحظنا فإن بأمريكا تس��يس املش��اريع 
اإلنس��انية، مثل املش��اريع التي تخدم الالجئني 
كالتعلي��م والصح��ة وتأمني الغ��ذاء، وأضحت 
أمريكا تضغط عبر هذه املساعدات اإلنسانية 
لتحقيق مصاحلها، وابتزاز الشعب الفلسطيني 
إلجباره على التنازل عن حقوقه املشروعة. أتفق 
م��ع األخ��وة الذي��ن يطالبون بتحس��ني أوضاع 
الالجئني وتوفير اخلدم��ات لهم، املقرة لهم من 

األمم املتحدة. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

مل��اذا كل العالم يتعامل م��ع املفوضية العامة 
لالجئ��ني إال نحن نتعامل م��ع األنروا. )مش��ارك، 

اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

النقط��ة الثالث��ة: وأس��ف إذا أطل��ت موضوع 
وكالة الغوث، أنا متفق مع ما قاله األستاذ حول 
طبيع��ة وكال��ة الغوث، لك��ن اآلن يجب نعض 
عليه��ا بالنواش��ف بدن��ا تبقى وكال��ة الغوث، 
وتبق��ى فاعلة، ألن اخلطر الذي قالو الدكتور أنه 
إذا ضعفت أو انتهت له معاني سياسية كبيرة 
ض��ارة جداً بنظأمن��ا بعجرها وفجره��ا بقد ما 
بتقدر تعطي يجب أن نتمس��ك بوكالة الغوث، 
وبالعكس إذا في مجال آلن الدول العربية تدعم 
وكالة الغ��وث وتزيد إس��هاماتها فيه��ا، وتزيد 
نشاطاتها مع أن هذا مش متفائل الواحد فيه 
يعني فليكن شكراً. )مشارك، اجتماع عام، الشارقه، 

اإلمارات العربية املتحدة(

بدأت مشكلتنا مع وعد بلفور، إذا بريطانيا هي 
املس��ؤولة أوالً عن النكبة التي حلت بالشعب 
الفلس��طيني نح��ن نتمس��ك بإقام��ة دول��ة 
فلسطينية لكننا نتمس��ك أيضاً بحق العودة 
إلى الدي��ار واملمتلكات الت��ي هاجرنا منها عام 
1٩4٨ ولي��س الع��ودة من خالل وثيق��ة جنيف، 
نح��ن ال نبحث عن س��كن وبرنامجنا هو تعبئة 
طاقات شعبنا ورفض العودة إلى أراضي 1٩67، 
الوكالة هي الش��اهد الدولي ونحن ال نتمسك 
به��ا من اجل خدمات بس��يطة بل ألنها عنوان 
اللجوء وم��ا تقدمه من خدمات فهو غير كاف. 
)مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، حمص، مخيم العائدين، 

سورية(

هل األمم املتحدة تعمل لصالح الفلس��طينيني 
والع��رب، أو لصال��ح إس��رائيل وأمري��كا؟ األمم 
املتحدة هي كل العالم، والدول العربية هي 24 

دولة. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

هناك قضية بدي أركز عليها حتى ما أنس��اها، 
قضي��ة النش��اط االوروبي في مخيم��ات لبنان 

وبع��ض اخمليمات ف��ي الضفة وغ��زة من ضمن 
خطورة اتفاقيات اوسلو كان التآمر على األنروا 
لش��طبها من الوجود، لكونها تعبير سياس��ي 
عن حق الالجئني بالعودة هذا مبوافقة السلطة 
الفلسطينية ولالسف. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، 

السويد(

وكال��ة الغ��وث حتى ان��ت ما بتس��تفيد منها 
بشكل شخصي وعائلتك بس برنامج سياسي 
موجود هي اللي متثل الشرعية الدولية. )مشارك، 

اجتماع عام، جدة، السعودية(

القرار ليس بيد الش��عب، هناك فئة متسلطة 
على الق��رار، صحيح نحن بحاج��ة إلى خدمات 
الوكالة ولكن األقوى إنها الشاهد الدولي على 
قضي��ة الالجئني ونؤكد على الق��رار1٩4 وعدم 
املس��اس به. )مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، حمص، 

مخيم العائدين، سورية(

ح��ق العودة وم��ن ممثل م��ن م. ت. ف األنروا هي 
مؤسس��ة ترعى ش��ؤون الالجئ الفلسطيني 
م��ن حيث الطباب��ة والتعليم لذل��ك يأتي هذه 
االجتماع��ات ممثلني األنروا لذلك يجب إش��راك 
بع��ض ممثلي األنروا في هذا املش��روع. )مش��ارك، 

اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

ب( الرساغ وتاريخ ا ديات ووياب 
الدوب

وكال��ة الغوث في ع��ام 1٩4٨، عفوا تش��كلت 
توِج��د  حت��ى   ،1٩52 ع��ام  الغ��وث  وكال��ة 
للفلس��طينيني العاطل��ني عن العم��ل، عمل 
وتش��غلهم، وتدري��س أبنائه��م، ومتابعة كافة 
أمورهم وقضايأهم وإحصائهم، وهذا ما كانت 
تقوم به الوكالة بالنس��بة للفلسطينيني في 

أما بالنسبة ملعاجلة االحتياجات 
اليومية احلياتية واملادية للشعب 
الفلسطيني، وبخاصة الالجئني 

منه، والعطائه مزيد من القوة على 
الصمود، إلى أن حتل قضية فلسطني 
كما يرتضيه الشعب الفلسطيني، 
نوصي الدول املانحة بدعم األونروا، 

وااللتزام بالقرارات التي أُنشأت 
األونروا من أجلها، واالستمرار في 
تقدمي أفضل اخلدمات للشعب 

الفلسطيني إلى أن حتل قضيته. 
)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(
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األردن وس��ورية ولبن��ان، أما بالنس��بة للجالية 
الفلسطينية في العراق، فنحن نطالب وكالة 
الغوث أن نك��ون فعلياً حاضرين، وليس مغيبني 
كما يحصل حالياً، ونطلب من الوكالة أن تهتم 
ف��ي اجلالية الفلس��طينية في الع��راق، وتقدم 
له��ا كافة اخلدم��ات مثلما تقوم ب��ه في األردن 
وس��ورية ولبنان. وكما هي موجودة في الضفة 
وغزة. ونطالبها بإيجاد فرص عمل للعاطلني عن 
العمل من الفلسطينيني، وتشغيلهم، وتقدمي 
خدمات التعليم والعالج، أنا كأي فلس��طيني، 
لدينا طموحات في اس��تكمال دراساتنا العليا، 
وألبنائنا وجاليتنا من الذي يوفر للفلس��طيني 
عم��ل وتش��غيله، ولهذا يج��ب ان تهتم وكالة 
الغوث بكل هذه األعمال. )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

أما بالنسبة لوكالة الغوث فال يوجد لها أي دور 
وأن��ا ش��خصيا ما بعرف هي فني ! ما ش��اهدت 
لها أي مش��روع، أو أي نش��اط اطالقاً، رمبا يكون 
لها نش��اطات بحثية، لك��ن دور فعال وملموس 
ال يوج��د، واأله��م أنه��ا وكال��ة زي ده الزم تنزل 
ب��ني الناس وتتع��رف عل��ى همومه��م، وتعرف 
أماكنه��م، وتوصل لهم، ه��ل عندهم تعدادات 
لعدد الفلس��طينيني، وأماكن جتمعهم بعتقد 
اني أن��ا قرأت له��م بحث في املوض��وع ده، كل 
االبحاث اللي بتم بتطلع بره، طيب أنا حشتغل 
على ناس ومش ع��ارف وجودهم فني وتعدادهم 
كام؟ م��ش عارف فكره��م ايه؟ أعتق��د اني أنا 
ومجموع��ة من الش��باب الل��ي أعرفه��م زيي 
وزي بيس��ان بنش��تغل في مكان ب��ارز، ومبنتهى 
البس��اطة توصل لن��ا، لكن بالنس��بة لوكالة 
الغوث ما ش��اهدت لهم حاجة. )مشارك، اجتماع، 

القاهرة، مصر( 

بالنس��بة لألن��روا اخلدم��ات عنده��ا ه��ي اللي 
بتقدملنا اياها هي الطبابة التعليم. بالنسبة 
للطبابة تقليص اخلدمات بالنس��بة للتحاويل 
املرضي��ة حتويل جزئ��ي لبعض احل��االت، ال تلبي 
حاجات املريض، واألدوية قليلة وكثير من األمراض 
يصرفون نفس الدواء، ال يوجد اطباء اخصائيني. 
بالنس��بة للتعليم ما في كفاية بعدد املدارس 
وكثاف��ة في عدد الطالب ف��ي الصف كثير 50 
أو 60 ول��د في الص��ف ونقص خبرة املدرس��ني 
وخاص��ة بالنس��بة للمنهج اجلديد، املدرس��ني 
ال يش��رحون كثير للطالب مم��ا يضطر الطالب 
ألخ��ذ دروس خصوصية وه��ؤالء الطالب فقراء 
ال يقدرون أن يدفع��وا ثمن الدروس اخلصوصية، 
تقلي��ص اخلدمات وعدم دف��ع مصاريف لبعض 
الطالب، الترفيع األلي للطالب انه ولد س��اقط 
في الصف األول ب��دو يطلع يطلع وهون بالقي 
حال��و ما بيعرف ش��ي وبيوصل للراب��ع ابتدائي 
اال هن مبطلينوا من املدرس��ة. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

الواقع اخلدمي، من طروحات األخوان اس��تنتج 
أنهم وضع��وا كل هّمْنا على ال��دول املضيفة، 
ال��دول املضيف��ة كاألردن عل��ى س��بيل املثال، 
كواقع خدمي، تصرف نحو 400 مليون دوالر على 
اخمليم��ات من املوازنة األردني��ة، وهذا يفوق املبلغ 
املقدم من وكالة الغ��وث الدولية. هناك قصور 
ف��ي من قبل الدول املانحة ف��ي تقدميها املبالغ 
املالي��ة لدعم الوكالة، وهن��اك تراجع وتقليص 
في املنح املقدمة، وتراج��ع في خدمات األونروا، 
وه��و أننا نحم��ل بطاق��ة األونروا من عش��رات 
السنني وأصبحت عبارة عن بطاقة بدون قيمة. 
فالوكال��ة تقدم بش��كل مح��دود خدمات في 
اجمل��ال الصحي وهو قاصر ج��داً. الواقع اخلدمي 
ف��ي اخمليمات مقس��وم إلى قس��مني القس��م 

الرئيسي، وهو التماس اليومي مع املواطن، وهي 
خدم��ات الصحة والتعلي��م، واخلدمات البيئية، 
وهذه اخلدم��ات كلها مربوط��ة بوكالة الغوث، 
حفاظ��اً على هيكلي��ة اخمليم وبق��اء القضية. 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

هذه املطالب نتقدم بها إلى وكالة الغوث بعد 
أن تقوم بتس��جيلنا في س��جالتها الرس��مية. 
مبدئيا يجب التس��جيل أوالً في وكالة الغوث. 
تعرضنا إلى نقص هائل من االحتياجات نتيجة 
غياب وكالة الغوث منذ خمس��ني عاماً، ولهذا 
يج��ب عل��ى الوكال��ة أن تعوض ه��ذا النقص. 
إيجاد ف��رص عمل، إيجاد مؤسس��ات رس��مية 
لوكالة الغوث، وتأم��ن عمل للمثقفني وحملة 
الش��هادات واألطب��اء واملهندس��ني، وأن تكون 
هناك مؤسس��ات فاعلة، أس��وة مب��ا هو موجود 
م��ن مؤسس��ات لوكال��ة الغ��وث ف��ي الوطن 
املوج��ودة  الفلس��طينية  اجلالي��ات  العرب��ي. 
ف��ي س��ورية ولبن��ان وف��ي البلدان األخ��رى لم 
تعان��ي مثلما عانت اجلالية الفلس��طينية في 
العراق. ألنن��ا كجالية لم تس��جل وعانت، ولم 
تس��جل وُغيب��ت، وكنا مهمل��ني، وكان النظام 
ه��و ال��ذي يحركنا كما يش��اء، ويس��لط علينا 
ويقمعن��ا كما يش��اء، ويقول أم��ام العالم أنه 
يصرف على الفلس��طينيني ويدعي أنه يحمي 
الفلس��طينيني. وعندما حاول��ت وكالة الغوث 
تس��جيلنا في الس��ابق كان النظ��ام العراقي 
يرف��ض دائماً، قبل الس��قوط بس��نتني، طلبت 
جهة معينة أن تعمل إحصاءاً للفلس��طينيني 
في الع��راق، وقمنا بإحضار االس��تمارات وبدأنا 
منلؤها بأسماء أفراد اجلالية، اسم الفلسطيني، 
وعنوانه وعمره وبلده األصلي، ومؤهالته، ونوعية 
عمله، فوجئنا وبعد ثالثة أيام أن اتصلوا بنا على 
املؤسس��ة التي تهتم بن��ا، وعلى مكتب "فتح" 

االحتياجات نحن ال نعفي األونروا 
حيث أنها هي املسؤولة عن تقدمي 
اخلدمات، ويجب الضغط عليها 
لتقدمي وحتسني اخلدمات إلى حني 

تنفيذ القرار 1٩4 بعودة الالجئني إلى 
ديارهم وممتلكاتهم )مشارك، ورشة عمل 

متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(
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إذا ما انسحب ش��بابكم وأوقفتم هذه املهزلة 
سوف نقوم ونعتقلهم، بأي حق أنت تعتقلني؟ 
وأنا اعمل إحصائية للشعب الفلسطيني وهو 
ش��عبي حتى تصل ه��ذه اإلحصائي��ة لالونروا، 
ولكنن��ا إس��تمرينا باإلحصائي��ة، ج��اء تلف��ون 
آخر لع��زام األحمد إذا اس��تمر ه��ؤالء بالعمل 
اإلحصائي س��وف نقوم باعتقالهم. واضطرت 
السفارة مجبرة إلى سحب العناصر التي تقوم 
بإجراء اإلحصاء، وقالوا له كل االستمارات التي 
عبئ��ت يج��ب أن حتضروها على مرك��ز حركات 
التح��رر، حتت طائل��ة املس��ؤولية. بصراحة إحنا 

جتاوزنا املوضع وأوصلناه للسفارة. 

حالي��ا الواقع احلالي تغيي��ر، إذن تغيرت األحوال 
من نظام س��ابق متعس��ف، إلى نظ��ام جديد، 
نحن بحاجة إلى ع��دم تغييبنا. يجب أن نتصل 
بوكالة الغوث، وأن نبدأ بتس��جيل أبناء شعبنا 
ونعمل على تأمني احلياة الكرمية لألرأمل، وتأمني 
الس��كن، والعمل، هذا الس��كن ال��ذي ترفضه 

حتى احليوانات، فهو سيء للغاية. 

معاناتن��ا كبيرة، من الس��كن، للعمل، للهوية، 
لإلقام��ة، ه��ل ممن��وع أن أقول أنا فلس��طيني؟ 
هذا يعني أن أبس��ط األمور من حقوقي املدنية 
مح��روم منه��ا، وال أس��تطيع أن أعب��ر عنه��ا. 
ولهذا نطالب وكالة الغوث كمؤسس��ة دولية 
أن تتح��رك، إلنقاذن��ا من ه��ذا الوض��ع البائس 
والصعب. مؤسس��ة اليونس��يف ومؤسس��ة 
األمم املتحدة املوجود في بغداد، وهي مؤسسات 
دولي��ة، قدم��ت للعراقيني مثلما تق��دم وكالة 
الغوث لالجئني الفلسطينيني وأكثر، بنت لهم 
مستشفيات ومدارس، حسنت لهم اجملاري، هي 
املؤسسة الوحيدة التي تعمل بإخالص وأمانة. 

)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

نح��ن نتمنى أن تق��وم وكالة الغ��وث، أن تنظر 
ف��ي قضيتنا وجت��د لنا ح��ل. يقال أنه��م بدّلوا 
مندوبهم، ولكن لم نرى شيءنا إلى اآلن. ولكن 
ما نش��اهده أن الوضع يزداد سوء يوماً عن يوم. 
)مش��ارك، اجتماع نوعي، ملجأ حي الس��الم )الطابوجي( 

بغداد، العراق(

طيب أنا قلت لك حاجة، القانون املصري ملا طلع 
حول االم املصرية ومنح اجلنسيات وان اجلنسية 
متنح بقوة القانون مفترض أنه وكالة زي وكالة 
الغوث تش��تغل على حاجة زي ك��ده، في البلد 
ن��اس كثي��رة تقدم��ت بطلب��ات وارتفضت، ما 
حترك��وش، مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي املعنية 
باجلوان��ب القانوني��ة مبوض��وع االم املصرية زي 
مركز الطفل املصري بش��تغل على املسألة أنا 
لم أرى وكالة الغوث أجت واش��تغلت وتعاملت 
الفلس��طينيني  يري��ح  وه��ذا  املوض��وع،  م��ع 
إنك تبق��ى مصري عل��ى األقل على مس��توى 
االج��راءات وان��ت بتتعامل بش��كل كويس. لم 
أرأهم اتش��غلوا مبوضوع زي ده. ليس لهم أصال 
وج��ود. وهل هو دوره��م إنه يجيبولن��ا بطانيات 
والزم نبق��ى قاعدي��ن ف��ي الش��وارع علش��ان 
يجيبولنا بطانيات وأكل، هذا هو دورهم؟ طيب 
إذا احنا كنا بناكل متغطيني لم يبق مش��اكل 

تانية! )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

يوجد مع��ي "كرت الجئني" وال أتس��لم ش��يئاً 
من الوكال��ة إذا من هو الذي يأخ��ذ؟ هل هناك 
أن��اس معين��ني يأخذوا م��ن الوكال��ة، أم هناك 
أناس مسؤولني عنهم يبيعونهم، ال يوجد أناس 
تطالب؟ أرس��لك إلى إحدى املراكز، س��تجدين 
كل ش��يء، يأتي للفلس��طينيني مس��اعدات، 
ولكن هناك أناس معينني يتسلموها. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن(

وبخص��وص التقدمي��ات اخلدماتي��ة التي تقوم 
بها األنروا فهي عقيم��ة وغير مجدية وبحاجة 
إلى مساعدة من الدول املانحة. )مشارك، اجتماع 

عمال، مخيم شاتيال، لبنان(

ف��ي عن��ا املؤسس��ات احمللية ومنها مؤسس��ة 
األن��روا متل ما منع��رف هأل األن��روا عم بتقوم 
بخدمات كانت تقوم بخدمات أكثر بشوي بس 
ه��أل عم بتقلصها زيادة أكتر من الالزم، في عنا 
نقص أول شي بخدماتها االجتماعية والطبية 
والصحية التي هي يومية، حتى والدنا كثير عم 
بنقص عليهن شغالت ما عم بتقوم بواجبها. 

نحنا الل��ي منطلبوا تفعيل دوره��ا بالكامل   
وتقدمي كامل املس��تلزمات املطلوبة منها اللي 
الزم عليه��ا تقوم فيه��ا مش تقلصه��ا تأمني 
الطبابة الكاملة من مستش��فيات من طبابة 
من مس��تلزمات صحية للناس ف��ي كثير ناس 
بحاج��ة ألدوي��ة يروح��و لألن��روا، األن��روا ما عم 
بتقدملن إياها بتقلهن نحنا مش مس��موحلنا 
نقدمها في أدوية كثي��ر غالية الناس ما بتقدر 

تشتريها األنروا مش مستعدة تقدمها. 
بالنس��بة للم��دارس والتعلي��م ه��أل ش��تتوا   
الط��الب صراح��ة باملدارس، كان ف��ي دوام كامل 
هأل ص��ار في دوام��ني منقطع��ني دوام للبنانت 
ودوام ل��ألوالد، في نقص بال��كادر التعليمي في 
نقص باالختصاصات الالزمة، جند أستاذ العربي 
عم بعلم رياضيات، وأس��تاذ االنكليزي عم بعلم 
عرب��ي، ما ف��ي اختصاص نحن نطل��ب أن يكون 
ال��كادر التعليم��ي موج��ود ومناس��ب م��ن ذوي 
االختصاصات، والطالب الزم يقدر يكمل تعليمه، 
يش��تغل، في كثير مدارس وفي كثير طالب من 
ثعلباي عم تيجي عشان تتعلم ثانوي عنا، ما في 
مدرسة ثانوية في ثعلباي عم بيقطعوا مسافة 

كبيرة حتى ياخدوا ساعتني تعليم. 
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بالنس��بة للرعاية االجتماعية ما في شؤون   
اجتماعية حتى في تقليص مبس��اعدات األنروا 
بخدماتها ملّا نطلب ش��يء بقول��وا: نحنا مش 
موجود عنا شغلك ش��وف مؤسسة تساعدك 
مع إنو هذا منصوص دولياً على أنهم يساعدوا 
الش��عب الفلس��طيني بهذه األمور. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

أما وكالة الغ��وث فأعتقد أنها تقفل مكاتبها 
ومتشي من هنا خالص النه ما إلهاش أي دور وما 
بتعملش أي حاجة خالص، حتى املش��اكل اللي 
ممك��ن تعمل ضج��ة تالقي مؤسس��ات اجملتمع 
املدني املصري��ة االهلية بتتعامل مع املس��ائل 
بش��كل جدي وفعال ش��وية، أما وكالة الغوث 
ليس لها أي تواجد وكل ما هنالك انه لها مكتب 
مفتوح في مصر بس، املس��ألة كلها بقت بيد 
األمن، في عندنا هنا أرامل فلسطينيات، زوجها 
متوف��ي وعندها أوالد معرف��ش دول بعملو ايه؟ 

)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

بالنسبة ملؤسسات األنروا عم تقلص خدماتها 
قلصتها بشكل واضح. )مش��اركة، اجتماع نسوي، 

مخيم البدواي، لبنان(

األون��روا موجودة كإس��م فقط، فه��ي ال تقيم 
مش��اريع لتش��غيل الالجئني الفلس��طينيني، 
وقلصت خدماتها الطبية، وال تقدم مساعدات 
 اقتصادي��ة لالجئ��ني. )مش��اركة، اجتم��اع نس��وي، 

عمان، األردن(

حت��ى نعط��ي تفصيل أكث��ر بالنس��بة للدول 
املانح��ة، األن��روا هي املؤسس��ة املس��ؤولة عن 
الش��عب الفلس��طيني من عام 4٨ حتى اآلن، 
التقليص��ات يلي ع��م بتصير، يل��ي عم بصير 
عمرو ُعمره 1٨ س��نة وهو يكون رب ألس��رة وملا 

صار 1٨ سنة بعده يوجد 6 و7 اخوة فبيقطعون 
اإلعاش��ة عنهن ليه؟ على أي أس��اس؟ ما هذا 
حقن��ا! )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخيم نه��ر البارد، 

لبنان(

ال يوجد لدينا مراكز لتوعية الش��باب أو لدورات 
الكمبيوت��ر، خدم��ات األون��روا ضعيف��ة ج��داً، 
االحت��ادات ال توجد. )مش��ارك، ورش��ة عم��ل متهيدية، 

مخيم جرمانا، سورية(

اما بالنسبة خلدمات األنروا فهناك تقليص، كما 
انها تعاقدت مع مستش��فى بعيدة عن اخمليم 
فاملريض قد ميوت قبل أن يصل إلى املستشفى، 
وكذل��ك هن��اك تعاقد م��ع مستش��فيات غير 
مجهزة بأحدث التقنيات. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

مخيم نهر البارد، لبنان(

ف��ي احلي��اة االجتماعية كل ما يق��دم لنا كالم 
وحبر على ورق، الوضع الصحي سيء والقروض 
املقترض��ة لتحس��ني وض��ع الالجىء ال ش��يء. 

)مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

حول خدمات األنروا، عم تتقلص اإلعاشة كثير 
من التموي��ن، عم يتقلص التعلي��م والطبابة. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيديه، لبنان(

كنا نفتقر إلى إحصاءات عامة، فلم نعرف كم 
عددن��ا الفعلي، وكنا نفتقد لوجود األونروا، ولم 
تكن تأتينا مس��اعدات، وُحرمن��ا من أي حق من 
حقوقن��ا املدنية التي يتمتع به��ا العراقي، ملاذا 
كل ه��ذا التجاهل؟ )مش��ارك، اجتم��اع نوعي، ملجأ 

احلرية، بغداد، العراق(

بالنس��بة لوكالة الغ��وث املف��روض هي هيئة 
أو منظم��ة مس��ؤولة عن الالجئ��ني في جميع 

أنح��اء الدول، يعني مهم��ا كان الالجئ في بلد 
املفروض هي تعرف أخباره وتعرف ظروفه وتقدم 
ل��ه خدمات، لك��ن هنا في مص��ر صراحة ليس 
له��ا وج��ود أو أي تعامل من خالله��ا، وما فيش 
أي خدمات تقدمها الي الجئ فلس��طيني في 
مص��ر. أنا بعرف إنه ف��ي مكتب موجود هنا في 
مص��ر للوكالة، واملوجودة في��ه موظفة واحده، 
وما فيش أي تعامل مع اجلمهور خالص. )مشارك، 

اجتماع، القاهرة، مصر(

حول خدمات األونروا تعيسة في اجلانب الصحي 
ال يوج��د دواء، التنظيفات ال يوجد ش��ي منها، 
حول تش��غيل الالجئ��ني كلمة فقط. )مش��ارك، 

ورشة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

بالنس��بة لألون��روا هناك خط سياس��ي خلوض 
نشاطاتها، مركز التنمية االجتماعية ال يحقق 
متطلب��ات اجملتم��ع احملل��ي حي��ث أن الباحثة ال 
تن��زل إل��ى الش��ارع وال يوجد تأهي��ل مهني، ال 
يتم إعطاء قروض لتحس��ني الدخل، حتول مركز 
التنمية ملركز استثماري وهذا شيء خطير، ومن 
الضروري ان يكون هناك تأهيل مهني. )مش��ارك، 

ورشة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

نح��ن اآلن بحاج��ة إلى االعتماد على س��ياقات 
معين��ة، ومتينة وقوي��ة، ويجب أن جند دراس��ة 
توثيقية ونح��ن بحاجة أن نثبت من خاللها كل 
هذه االحتياجات واملش��اكل. وتُقدم إلى وكالة 
الغ��وث واألمم املتحدة ونق��ول لهم أن هنا يوجد 
أن��اس مضطهدي��ن ويعانون يج��ب أن تقدموا 
لهم يد املس��اعدة. )مش��ارك، اجتماع نوع��ي، ملجأ 

احلرية، بغداد، العراق(

حول البطالة في عنا جلان ش��عبية نبادر ليكون 
ف��ي هناك مش��اريع خاصة الفلس��طينني في 
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اخمليمات، لتشغيل الشباب الفلسطيني داخل 
اخمليم��ات في مجال املستش��فيات، نرى حوالي 
50 الف فلسطيني عايش في لبنان ما عندهم 
وال أي مستش��فى ممك��ن يق��در يس��د حاجات 
الفلس��طيني ف��ي اخملي��م، لي��ش يتم انش��اء 
مستش��فى خاص بالفلسطيني ذات هيكلية 
عالية أو تكنولوجيا عالية متكن الفلس��طيني 
النط��اق  إط��ار  ضم��ن  ويتعال��ج  يتحك��م  أن 
الفلسطيني بدل ما تروح األنروا حتولهم 5 ايام 
أو 4 اي��ام مبستش��فى هي تختاره��ا، وهي حتدد 
نطاق العالج. )مش��ارك، اجتماع طالب، مخيم شاتيال، 

لبنان(

مخي��م جرمانا يعان��ي الكثير من االش��كاالت 
وال يوجد خدم��ات للمخيم تفي احلاجة، وهناك 
تقصير من كافة املؤسسات املعنية في اخمليم، 
هناك ح��ي كامل ال يوجد لديه ماء واملش��كلة 
تتابع مع الهيئة العامة لالجئني الفلسطينيني، 
التي تشرف على هذا األمر. ما زال سكان مخيم 
جرمان��ا وبعد مرور 57 عاماً على النكبة يعانون 
م��ن ع��دم االس��تقرار، أكثر من نصف س��كان 
اخمليم هدمت منازلهم بسبب مشروع املتحلق 
اجلنوبي دون إعطاء مس��اكن بديلة للمهجرين، 
وه��ذا يعن��ي اس��تئجارهم ملن��ازل تأويه��م مما 
يضاع��ف االعب��اء االقتصادي��ة واالجتماعي��ة 
التي يعاني منها الالجىء الفلس��طيني أصالً، 
االتص��االت املكثف��ة الت��ي أجريناه��ا لم تعط 
ثم��اراً حتى اآلن ال م��ن قبل الهيئ��ة العامة أو 
وكال��ة الغوث أو احملافظة أو غي��ره. هناك تراجع 
ف��ي التحصيل العلمي. حيث نش��هد تس��رب 
من الدراس��ة مبكراً منها ألس��باب اقتصادية 
تعاني منها األسرة بسبب الفقر، ومنها تراجع 
االهتم��ام م��ن قبل وكال��ة الغوث ف��ي اجلانب 
التعليم��ي. نفتق��ر إلى وجود مراكز نش��اطية 

في اخمليم. الوضع العمالي يعاني من اشكاالت 
س��اعات العم��ل الطويلة، وكذل��ك عدم وجود 
تأمينات اجتماعي. )مش��ارك، ورش��ة عم��ل متهيدية، 

مخيم جرمانا، سورية(

حكت االخت انه تفتحوا عيادة هنا، نحنا نفس 
الشي احنا نعاني من األنروا، كمان نفس الشي 
ع��م يتعام��ل معن��ا اله��الل )االحم��ر(، احيانا 
أن��ا زوجي تصاوب بح��رب 1٩٨6، م��ا كان قاعد 
بالبيت، عم بيش��رب قهوة أول ش��يء باملعارك 
دفاع��اً ع��ن اخملي��م، م��ا بيقبل��وا بفوت��وا جوزي 
املشفى اال بتحويل، وانا حلكيلك الصراحة لوال 
انه عنا نس��بة نخب فلس��طينية انك انت انك 
تش��د ظهرك فيهم، مث��ل أنا بحكيل��ك اياها 
ب��كل صراحة مس��ؤولة االحتاد امل��رأة العام هي 
عن جد انسانة ما الزم الواحد ميدح فيها ولكن 
نحن��ا األنروا م��ش كل همنا األن��روا باملره لكن 
نحن كمان عنا سلبيات الهالل )األحمر( كمان 
دور على بيوت عنا باخملي��م احيانا لقمة اخلبز ما 
بيالقوه��ا ألوالدهن بيقدروا يدفعوا 10000 ليرة 
لبنانية كشفية دكتور، نفس الشي حتى كانوا 
يتعاملوا مع اس��ر الش��هداء ان��ه مجاناً كمان 
قلصوا، بطلوا اسر ش��هداء، يعني وين ما كان 
عندك نقص. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخيم عني 

احللوة، لبنان(

الكثير من العائالت عانت من احلرمان، بس��بب 
غياب وكالة الغوث، كان هناك بعض األشخاص 
الفلس��طينيني، اجنرفوا للعمل م��ع األمريكان 
واجلن��ود العراقي��ني، بالرغ��م من أنهم ليس��وا 
بحاج��ة. )مش��ارك، اجتماع نوع��ي، ملج��أ الزعفرانية، 

بغداد، العراق(

بالنس��بة لألنروا في تقصير كبي��ر. الزم األنروا 
تقوم بدورها كامل، هي انعملت عش��ان تخدم 

وتش��غل الالجئ��ني. وم��ن ه��ون الزم يعني يتم 
االتصال باألنروا والضغط عليها عش��ان تقوم 
بالدور اللي هي ملزمة فيه. )مشارك، اجتماع عمال، 

مخيم عني احللوة، لبنان(

بالنس��بة لألن��روا ه��ي األن��روا عملت أش��ياء 
كثيره، بالنس��ب للش��عب الفلطس��يني في 
عندك التعليم ان التعليم ش��به مجاني. نحنا 
هون باخمليمات الفلس��طينية نحنا عم نحكي 
بالنس��بة للحس��نات، يعن��ي ف��ي الس��لبيات 
ب��س انو هيك ع��م نحكي، انت ع��م حتكي عن 

احلسنات؟
ع��ن احلس��نات أن��ا قل��ت ان التعلي��م، كلنا   
نع��رف أن هن��ا، الطباب��ة واخلدم��ات الصحية 
الل��ي تقدمه��ا، وبالنس��بة للطبابة ف��ي عنا 
التوظيف هأل في عناكثير من الشباب والبنات 
أو الرج��ال حت��ى موظف��ني باألن��روا يعني هاي 
شغلة كثير منيحة، وقدمت فرص عمل كثيرة 
للش��عب الفلس��طيني، وف��ي ش��غلة كمان 
ش��ؤون اخلدمات االجتماعية مثل اإلعاشة الي 
بتقدمها للش��عب الفلسطيني هذا بالنسبة 
للحس��نات. بالنس��بة لألنروا صار عندا بالفترة 
االخي��رة تقليص للخدم��ات، بالنس��بة للدواء 
بالعي��ادات يوج��د كثي��ر تقصي��ر بال��دواء، وايا 
دواء ف��ي بالعيادة مثالً بيعطوك روش��يتا لتروح 
تشتري من العيادة ميكن نحن ما معنا مصاري. 
املس��اعدات الشعبية عم تتقلص يعني كمان 
مثل اإلعاشة االشياء اللي كانو يسلموها قبل 
صارت كل ش��ي للن��ص، كانو يعطونا أش��ياء 
كثيره هأل كثير تقلص��ت. التعليم مقارنة بني 
هأل وبني قبل صار في عنا تقليص بالقرطاسية 
اللي كانو يقدموها قبل، ش��غلة ثانية هو عدد 
الطالب بالصف صار عدد الطالب فوق األربعني 
حتى يصير في جناح الزم على األكثر عدد الطالب 
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يك��ون بني 30 و35 طال��ب، مثالً في عندك هون 
م��دارس غير مؤهلة للتعليم. ف��ي كمان بيوت 
باخمليمات مثالً ما مؤهلة حتى االنس��ان يعيش 
فيها. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيديه، لبنان(

ا( ليوانية التغا ة يع املنظمة 
والتراعية والتمغلية واما (ة

إذا ما حتدثنا عن الواسطة واحملسوبية في األردن، 
فإنه��ا أيضاً موجودة ف��ي الوكالة! ابن املوظف 
ف��ي الوكالة ل��ه حق في العالج، وف��وراً، أما ابن 
الالجئ غي��ر املوظف ليس له ح��ق في العالج. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

نع��م هذا غياب للدميقراطية بعدين بالنس��بة 
للج��ان االجنبي��ة احيان��اً بيجيبوا مس��اعدات 
وتتتوزع هذا محس��وب عل��ى منظمة التحرير، 
أو هذا محس��وب على تنظي��م، يصير موضوع 
محس��وبيات، ه��ذا متيي��ز ويعمل حساس��ية. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم البرج الشمالي، لبنان(

أش��عر أن مثل هذه الندوات ه��و حبر على ورق، 
وأمتنى أن يتحول ه��ذا احلبر إلى أفعال، ألن احلبر 
أي نقطة ماء متحيه! أمتنى أن يخرج هذا الكالم 
إل��ى حيز الوجود، وأمتنى من األخت "د. كرمة" أن 
تكون هذه اجللس��ة فاحتة خي��ر فيما بينها وبني 
مجتم��ع الالجئ��ني، ألن االحت��اد األوروبي عندما 
جاء قال لنا هذه فاحتة خير، لقيناها فاحتة ش��ر! 
فاحتة خير عندما قدموا للقيام مبشاريعهم هم 
وأعطوها ملؤسسات تدعمها احلكومة األردنية، 
وتّدر عليها أم��وال بطريقة مش طبيعية. هذه 
املؤسسات قدمت لها املنح من االحتاد األوروبي، 
املؤسس��ات األخرى لم متنح أي أموال! )مش��ارك، 

اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

بدنا نحكي ع��ن الهبات يلي بتيج��ي من الدول 
املانحة واملشاريع يلي عم تيجي، يعني نتمنى أن 
يكون في رقابة ألن بعض املافيا اللي عم تشتغل 
منهم مس��ؤولني. مجاري املياه هاي يلي كلفت 
فيها الدول املانحة بكرا بيسجلوا على الشعب 
الفلسطيني، وهذا بدنا ندفع ثمن باهظ، ومثل 
م��ا قال اخونا انو يكون فيه قرض على امد بعيد 
وانا بعتبر انو كل الدول املانحة هذه عم بتسجلوا 
على الدولة الفلسطينية مستقبالً إذا القرض 
ج��رى، هذا عم يتس��جل علين��ا ألن االمم املتحدة 
مل��ا تعمل خصم من بترول الع��راق ورهنته مئات 
الس��نني وهاي مافيات عم بيس��تلموا مشاريع. 
عم بيس��لموا مش��اريع ملافيات عرف��ت كيف؟ 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم نهر البارد، لبنان(

يأتي من اخلارج لالجئني الفلسطينني مساعدات 
ومتوي��ن يكفي س��نة كاملة. أين يذه��ب؟ ال أحد 
يعرف. وأين تب��اع؟ ملاذا يباع، مادام هو مس��اعدة 
نس��وي،  اجتم��اع  )مش��اركة،   للفلس��طينيني؟ 

عمان، األردن(

اإلعاش��ة للمدعوم في األونروا. )مش��ارك، ورش��ة 
عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

اخلل��ل مش باملؤسس��ة اخللل بال��كادر اللي عم 
ميس��ك املؤسس��ة، الكادر عم مييز، في عنا متييز 
عنصري باملؤسسات عنا مؤسسات عم بتنسق 
مع األنروا، أنا بس��اعد فالن، األنروا بتيجي تاني 
يوم بتقلك تعني الش��ؤون فالن، ساعدك، ليش 
اخذت مساعدة من فالن وما اخدتش مساعدة 
ال��ك؟ يعني عنا املش��كلة صارت بال��كادر اللي 
عنا، هون تنس��يق الكادر الل��ي باألنروا، تقليص 
اخلدمات باألنروا هاي من االش��ياء التي تساعد 
عل��ى تقليص اخلدمات لألن��روا اللي عم يحكوا 

فيها. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم ويفل، لبنان(

بالنس��بة لألنروا هي مقصرة كثير رغم أهمية 
تقدمه. الزم نحاف��ظ عليها النها مش مكتب 
ومت تش��كيلها بقرار دولي. )مشاركة، اجتماع عمال، 

مخيم عني احللوة، لبنان(

عندما قابلت الناس، قالت لي أحد النس��وة أن 
أبنه��ا يعمل في وكال��ة الغوث، قال��ت عندما 
أذهب إلى املرك��ز الصحي، بدون ما تنتظر على 
ال��دور وال دقيقة يتم إدخاله��ا للمعاجلة، هناك 
أناس آخرين يذهبوا إلى هذه املراكز لكي يعاجلون 
أس��نانهم يذهبون الساعة الرابعة فجراً. وهذه 
امل��رأة تدخل مباش��رة وتأخ��ذ الدواء!املش��كلة 
أننا كفلس��طينيني بصراحة مع بعض لس��نا 
جيدي��ن! وال نخدم بعضن��ا البعض. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن(

نقط��ة اخرى مث��ل واح��د اجنبي بيج��ي على 
اخمليم يص��ور اتعس بي��ت واتع��س عائلة فجأة 
بتيج��ي مس��اعدات، اللي اتصوروا م��ا بياخذوا 
ش��ي وبتيجي من جهة معنية أين املساعدات 
وصارت كذا مرة امامي. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، 

مخيم البرج الشمالي، لبنان(

خدم��ات األون��روا اإلداري��ة هن��اك فس��اد حيث 
املس��اعدات ال توزع على مستحقيها. التعليم 
يتراجع في اخمليم. نس��بة البطالة تزيد ال يوجد 
مراك��ز تعليم. مركز املرأة أس��عاره غالية، م. ت. 
ف غائبة وال يوج��د أقنية اتصال معها، أطالب 
مبعاهد من اجل دورات للطالب. مراكز ثقافية ال 
يوجد في اخمليم. )مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم 

جرمانا، سورية(

عندنا عدد كبير من هذه املؤسسات وعم تنصرف 
بطرق عش��وائية مش منظم��ة صحية وتربوية 
وبيئية، من عش��رة س��نني من التسعني بتقدم 

 ا( ليوانية التغا ة يع املنظمة والتراعية
والتمغلية واما (ة

في موضوع مهم كثير انو املساعدات 
اللي بتيجي للجمعيات والتنظيمات 

هي لكل الالجئني، مش لناس من 
هون أو من هناك. يعني الزم تتوزع 
بدون متييز سياسي أو أي شي ثاني، 
محسوبيات وقرايب وأوالد بلد وحارة 
وحدة شي من النوع. )مشارك، اجتماع 

عمال، مخيم البص، لبنان(
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الدول االوروبية هذه املساعدات لهذه املؤسسات 
املوجودة، اين تصرف هذه االموال؟ ما عم نالحظ 
في تط��ور باجملتمع الفلس��طيني، يعن��ي مثالً 
باخمليم 20 مؤسسة بس ما في مؤسسات تربوية 
متط��ورة صحية بيئية، كل االن��واع، كأنها هي 
مصدر رزق جملموعة معينة تتظاهر على ش��كل 
ش��خص زوجته، بنت عمه م��ا عم بيصير تطور 
في اجملتمع، مثالً في برج البراجنة 20 مؤسس��ة، 
وين التطور وين التحس��ن املوجود، يعني ما في 
حتسن هذه االموال واملساعدات تُصرف بطريقة 
غير مناسبة هل كانت هذه لعملية أبحاث لهذه 
املؤسس��ات طبعاً في املستقبل تكون حتت راية 
واحدة ان تشمل م. ت. ف. أو منظمة مسؤولة أو 
باخمليمات، تصر جبهة واحدة جتيب لهذه اخمليمات، 
في مخيم برج البراجنة أعمل مش��روع تربوي أو 
صحي بعد سنة أو سنتان هل صار في حتسن؟ أو 
صرفت في اجملال احلقيقي الفلوس وهل العملة 
دُفعت ألش��خاص؟ فإذا كان هيك تنظيم صرف 
هذه االموال باملاليني من قبل اجملموعة االوروبية 
بهذه املؤسس��ات احمللية واالهلية بغض النظر. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم برج البراجنه، لبنان(

أال يوجد مساعدات؟ بال يوجد مساعدات. يعني 
إذا هم قاموا بإجراء دراس��ة عامي 2004 2005، 
وضعوا س��ؤال خالل ش��هر مت��وز مت توزي��ع كذا! 
عملت 20 استمارة وال توجد أي عائلة تسلمت 
أي شيء؟ أين ذهبت هذه املساعدات؟ من الذي 
يأخذها؟ هناك مقاعد ف��ي كلية تدريب عمان، 
م��ن الذي يذهب إليها؟ )مش��ارك، اجتماع نس��اوي، 

عمان، األردن( 

األنروا هي ممثلنا؟ ال مش ممثلنا هي تدعمنا على 
أس��اس احنا الجئني هلق هي مل��ا تخفف تنهي 
هي موجودة بصفة احنا الجئني فلس��طينيني، 

ه��ي ملا تخفف هيدا الش��ي عم تلغ��ي وجودنا 
احنا وجودنا معروف بالش��تات احنا أكثرية، إلنا 
الرأي وإلنا كل ش��ي بالنس��بة لهيك موضوع، 
م��ن ناحية العلم حتى مدارس األنروا من ناحية 
العلم م��ا عم تعطينا ش��ي، بوصلوا الش��اب 
ملرحل��ة معينة وبقول��وا خلص يعن��ي هون ما 
في أي ش��ي، حتى التوظيف باألنروا بواس��طة، 
بأي مج��ال حتى مبجال التعلي��م أو حتى عأمل 
تنظيفات بدو واس��طة ليدخل األنروا. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان(

في نقطة ح��ول ذوي االحتياجات اخلاصة، يجب 
أن يك��ون أكت��ر تأهيل، حتى إن��ه يجب أن تكون 
املراك��ز ُمجهزة كبن��اء، كيف الول��د بدو يفوت 
وي��روح؟ يعني نحن��ا محرومني منها. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان( 

اما بالنس��بة لنا ف��ي مخيمات الش��تات التي 
تعاني من بؤس وحرمان وأهمال للمعاقني بحيث 
اخلدمات والتقدميات للمعاقني فهي موس��مية 
بتأمني بعض احلفاضات والعكازات وفرشات املياه 
وكرسي متحرك إذا كان موجود وبعض العمليات 
اجلراحي��ة إذا امكن لالفراد وفق العالقات اخلاصة 
واحملسوبيات، كما يعاني املعاقني من عدم صرف 
األدوية الش��هرية والفحوص��ات اخملبرية والصور 
الشعاعية وبحيث ان األنروا ال تقدم سوى بعض 
األدوي��ة وهذا مت قبل ثم صرف ال��دواء والكهرباء 
لألطفال فقط بحيث يعانوا بعض املرض املعاقني 
باالعصاب بتقليص خدمات األنروا بحيث املعاقني 
يطلب لهم من األطفال اخصائيني في كل فترة 
تخطيط لل��رأس وص��ور ش��عاعية، وفحوصات 
مخبرية بحيث ان املعاق يدفع كل هذه التكاليف 
على نفقته اخلاصة ويعاني املعاق من عدم تأمني 
فرص عمل، لهذا نرف��ع صوتنا عالياً ونطالبكم 

ونس��تعطف قلوبكم احلية بدعم املعاق ليكون 
إلى جانب بيئته ليكمل مس��يرة النضال واحلياة 
الكرمي��ة حتى يتحقق حلمه في العودة إلى ربوع 
فلس��طني. )مش��ارك، اجتماع ع��ام ل��ذوي االحتياجات 

اخلاصة، بيروت، لبنان(

هن��اك مس��اعدات إلقام��ة مش��اريع تنموي��ة 
لكنها غير ش��أملة لكافة اخمليمات، هناك ناس 
مس��تفيده من ه��ذه املس��اعدات أي ان هناك 
محس��وبيات عند وكالة الغوث يستفيد منها 
املتنفذين في الوكالة والهيئة العامة لالجئني، 
يج��ب أن يكون هناك تبادل للخبرات بني اللجان 
اخملتلف��ة في اخمليمات، خدمات الوكالة س��يءة 
ج��داً وخاصة ف��ي موضوع األستش��فاء حيث 
الغ��رض  ت��ؤدي  إل��ى املش��افي ال  التحوي��الت 
املطلوب. )مشارك، ورشة عمل متهيدية، حمص، مخيم 

العائدين، سورية(

على األنروا العمل على تأمني السكن الصحي 
داخل اخمليمات، وتوفير الشبكة الصحية واملائية 
وغيره��ا أو بناء مخيمات جدي��دة كلياً تتضمن 
املواصف��ات الدولي��ة والقانوني��ة واالجتماعية 
وغي��ر ذلك. في ش��غلة مهمة كم��ان إن األنروا 
مش عم بتق��دم ال��دواء الكام��ل للمريض، أو 
تعطي ب��دل، وفي عنا كثير اب��وي أو ابوك أو أي 
واح��د إذا ما كان من ذوي الدخل امليس��ور ممكن 
ميوت وهو على الفرشة وال يجد أحد يدخله إلى 
العملي��ة، بتروح على األن��روا بتقول بدي اعمل 
البوي أو الم��ي عملية قلب مفت��وح بتكلف 7 
آالف دوالر م��ن وين؟ بتالقي الواح��د بياخد ابنه 
��م! املفروض إنه  وي��روح ببيعوا من ش��ان يْتَحكَّ
األنروا قامت على مساعدة الفلسطيني بيوم 
من االيام عم بتقلص خدماتها. )مشارك، اجتماع 

طالب، مخيم ويفل، لبنان(

الهموم الفلسطينية كبيرة جداً 
اهمها حتصيل لقمة العيش فكيف 
لنا ان نفكر بالهم الوطني خاصة 

إذا كنت اعاني مأساة اجتماعية. اال 
أن الدول املانحة واملؤسسات تساعد 
الالجئني حسب ما تريد هي وليس 
حسب ما تريد نحن الفلسطينيني، 
أي تساعد الفلسطينيني في وجهة 

النظر التي يجدةا مناسبة لها 
وليس ما هو مناسب للمخيم واهله. 

)مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 
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حقي كمريضة، وكبيرة في السن وال أستطيع 
أن أصل من الهاشمي إلى النزهة، وال أملك أجرة 
"السرفيس" والكثير منهن يقلن أنه بعيد كثيراً 
ال أس��تطيع الوصول، عندما أص��ل يكونوا قد 
أغلقوا املركز، ملاذا الدوام فقط للساعة الثانية 
عشرة؟ إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية من 
ن��وع ما، ال يوجد مستش��فيات متوفرة، إذا أريد 
أن أعالج أسناني ال يوجد. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

عمان، األردن(

غ( قنغات انت او
باملؤسس��ات  لالتص��ال  بالنس��بة 
والهيئ��ات الدولي��ة الت��ي توف��ر لنا 
فلس��طينيني،  كالجئ��ني  اخلدم��ات 
لألسف اتصالنا ش��بة مقطوع مع 
أي مؤسس��ات إنس��انية أو هيئ��ات 
دولي��ة تهت��م أو تقدم لن��ا خدمات 
كالجئ��ني في هذا البلد. وعلى األقل 
لو س��مينا األمم املتح��دة، ال يوجد أي 
اتص��ال بينن��ا وب��ني األمم املتحدة، إال 
إذا كان عندي مش��كلة ش��خصية، 
فأنا آخذ املس��ؤولية على املس��توى 
اتصاالتي كفرد  وأجري  الش��خصي، 
وليس كمجموعة أو كجالية. فنحن 
في النرويج نفتقد ألي جهة رسمية، 

أو شبه رس��مية أقوم من خاللها باالتصال بأي 
مؤسس��ة أو هيئة دولية. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

ستافنجر، النرويج(

ألن اللبناني��ني مختلف��ني بينهم ح��ول حقوق 
الفلس��طينيني وبالعالق��ة مع األنروا فتس��ير 
األمور من خالل اللجان الش��عبية في اخمليمات. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البص، لبنان(

األن��روا الزم تزيد الدعم واملس��اعدات، والعالقة 
معه��ا من خالل اللجان الش��عبية واملنظمات. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(

وم��ع األن��روا الزم تك��ون بينه��ا وب��ني اللج��ان 
الش��عبية في اخمليمات وهاي اللجان هيي اللي 
بتتواص��ل مع األن��روا اضافة ملنظم��ة التحرير. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البص، لبنان(

مع األنروا الزم تتم ااالتصاالت من خالل اللجان 

الش��عبية ومنظمة التحري��ر. )مش��ارك، اجتماع 
عمال، مخيم البص، لبنان(

بالنسبة للمؤسس��ات الدولية. االتصال فيها 
بيك��ون عن طري��ق اللجنة الش��عبية املنتخبة 
والل��ي اعيد هيكلتها طبعاً ومهمتها االتصال 
باملنظم��ات الدولي��ة واخلدماتية الل��ي بتعني 
ش��ؤون اخمليم والالجئني. )مش��ارك، اجتم��اع عمال، 

مخيم البدواي، لبنان( 

واملنظمة باعتبارها املس��ؤولة السياس��ية عن 
الالجئ��ني، الزم العالق��ة مع املنظم��ة تتم من 
خالل جلان شعبية واحتادات ومع األنروا من خالل 
اللجان الش��عبية. )مش��ارك، اجتماع العمال، مخيم 

البص، لبنان(

بالنس��بة للعالقة م��ع األنروا، احن��ا بدنا تكون 
العالقة م��ن خالل اللجان الش��عبية، بس جلان 
تكون فعالً متثل الالجئني مش بس على أس��اس 
فصائلي وفئوي، والزم تكون اللجان منتخبة من 

اجملتمع احمللي بكل شرائحه. 
األنروا هي املسؤول األول واالخير   
عن حقوق الالجئ��ني اخلدماتية بكل 
م��ا يتعل��ق باحلياة اليومي��ة لالجئني 
والزم احنا نطالبها وما نسكت عنها 
أن تزي��د دعمها في مجاالت الصحة 
والتعلي��م والبنى التحتية. )مش��ارك، 

اجتماع عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(

ف��رد  لألون��روا عن��دي 11  بالنس��بة 
عندما نطلب مس��اعدة ال يعطونا، 
وظ��روف عملن��ا صعبة ومعيش��تنا 
غالي��ة، حول الوض��ع الصحي ال يتم 
صرف الدواء، وح��ول العمل اجلراحي 
ال يتم الدف��ع الكامل، ال يوجد صلة 
وص��ل مع الوكالة، وال يتم التوظيف 
عنده��م حيث الظروف املادي��ة ضعيفة وفرص 
العمل بالواس��طة حول م. ت. ف ال توجد، حيث 
أنها مهمش��ة يجب أن يعود لها دورها. )مشارك، 

ورشة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

 

يجب أن يدخل إلى اجملموعة التي تخاطب في األنروا ممثلني عن الشعب 
الفلسطيني، وما يضل واحد قاعد في جنيف هو اللي عم بخطط عن 
الش��عب الفلس��طيني في لبنان، يجب ان يكون التخطيط في األنروا 
على أعلى مس��توى من يوم ورايح باملشاركة مع مسؤولني عن الشعب 
الفلسطيني، ونحن في قطاع االعاقة، ان اخلدمات قليلة نتيجة أنه ما 
عندهم وما عم يجيبوا لهذا القطاع ولكن احلقيقة باملشاركة مع قطاع 
االعاقة حلد اآلن كانت جتربة جيدة ونتمنى ان يرتفع هذا التخطيط إلى 
مس��توى أعلى ونطالب نحنا باملش��اركة، لكن الفئة املستفيدة يجب 
ان تش��ارك في التخطيط وتش��رف على التنفيذ نقط��ة كثير مهمة 
لتصحيح العالقة مع وكالة األنروا والالجئني الفلس��طينيني. )مشارك، 

اجتماع عام لذوي االحتياجات اخلاصة، بيروت، لبنان(
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هأل ف��ي مؤسس��ات خاصة تابعة ملؤسس��ات 
معين��ة خاص��ة ميك��ن نق��در نق��ول محصورة 
عل��ى فئة معينة من الناس، بينما املؤسس��ات 
الل��ي نحنا منش��تغل فيها مؤسس��ة الرعاية 
ومؤسس��اتنا نحنا عم بتقوم بدورها باالتصال 
وبالتفعي��ل لدوره��ا الكامل، ثم قد م��ا بتقدر 
بغض النظ��ر انو في نقص كثير عنا في نقص 
بالدع��م نأم��ل أن تفع��ل دوره��ا باالتص��االت 
الداعمة مع املؤسس��ات اخلارجية، كمان نتأمل 
أن يكون في جلنة ش��عبية جديدة منتخبة من 
قبل اجملتمع احمللي وتساعد هاملؤسسات لتقوم 
بدورها على اكمل وجه. )مش��ارك، اجتماع عام لذوي 

االحتياجات اخلاصة، بيروت، لبنان( 

أريد أن أتط��رق ألهداف املش��روع، أنت تطرقت 
ملوض��وع الالجئ��ني، ومتكينهم م��ن التعبير عن 
أنفس��هم، يا ترى لو أردنا أن نتساءل أين هامش 
احلري��ة حت��ى نعبر عن أنفس��نا؟ نح��ن مُمكنني، 
فأبن��اء الش��عب الفلس��طيني مُمكن��ني وهم 
في بط��ون أمهاتهم، رغم وجود قتل سياس��ة 
دم��ار وتش��ريد، ولك��ن أين ه��و هام��ش احلرية؟ 
نح��ن نعمل في مراكز نس��وية تابع��ة األونروا، 
وّقعنا قبل س��نتني عل��ى اتفاقية بعدم اخلوض 
ال ف��ي السياس��ة وال في الدي��ن، حتى ال تتهم 
األون��روا بأنها منظمة "إرهابي��ة"! وتعمل على 
دع��م اإلرهاب في اخمليم��ات. بالتالي حّيدونا عن 
السياس��ة وعن الدين. وتأتي أن��ت تتحدث عن 
متكيني م��ن أجل أن أطالب بحقوقي! )مش��ارك، 

اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

الزم وجود جلان اهالي في املدرس��ة إليجاد حلول 
للمش��اكل التي تواجه ابناءهم مع املدرس��ة. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

أعرف مث��الً أن بعض طالبي اللج��وء في كندا 
سعوا للحصول على الدعم من منظمات مثل 
منظمة العفو الدولية إلرس��ال رس��ائل تأييد 
لقضايأهم، وحاولوا احلصول على دعم أكبر من 
املنظمات لتأييد مطالبهم. )مشارك، اجتماع عام، 

تورنتو، كندا(

يك��ون ف��ي جه��ة سياس��ية  دامي��اً  ب��س الزم 
فلس��طينية واحدة تتابع مع األنروا كل القضايا 
املطلبي��ة وخاصة املتعلقة بالصح��ة ألن األنروا 
كثير تراجع��ت وخففت م��ن تقدمياتها وخاصة 
للمسنني اللي فوق الستني سنة ويتركون لرحمة 
ربهن. والبنى التحتية ما بدي احكي عنها واكرر، 
الشباب كفووا ووفوا. النها كارثة خاصة بالشتاء. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم ويفل، لبنان(

نيج��ي لألن��روا وم��ا ادراك م��ا األنروا الن��ا مدير 
مع االس��ف بيشبه كل ش��ي اال مدير مخيم، 
واللجان الش��عبية ما عم بتوصل حقنا، يعني 
احنا في كثير حاجات صحيح اإلطار الرس��مي 
أن يكون مدير للمخيم يكون مش لألنروا يكون 
مدي��ر للمخيم م��ش مدير األن��روا مدير مخيم 
نهر البارد الزم يطرح ويحكي شو بدو نهر البارد؟ 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم نهر البارد، لبنان(

ويكون في النا مرجع تاني، وهو السفارة واللجان 
الش��عبية اللي تضغ��ط على األن��روا من اجل 
تقدمي خدمات أكتر رغ��م التقليصات اللي عم 
بتم. شغالت عم بتقلصها األنروا والناس نامية 

وساكتة عليها. 
مف��روض يتفع��ل دور األن��روا أكث��ر من جهة   
التعلي��م من جه��ة الطبابة وم��ن جهة البنى 
التحتية اشياء كثيرة يعني األنروا عم بتقلص 
 به��اي اخلدم��ات. )مش��ارك، اجتم��اع عم��ال، مخيم 

البدواي، لبنان(

في عن��دي كاتص��االت اعالمي��ة يعني مهمة 
تك��ون داخلي��اً وخارجي��اً ان كان عل��ى صعي��د 
املنظم��ة أو عل��ى صعيد اجلالي��ات ياللي خارج 
لبنان. هذا االتصال االعالمي مانو موجود على 
صعيد الهيئات الدولية واوروبا. )مش��ارك، اجتماع 

عمال، مخيم البدواي، لبنان(

بتعرف شو اآللية؟ هي عبارة عن توزيع منشورات 
للمس��ؤولني وتطبع��ي أوراق وتوزعيه��ا عل��ى 
املسؤولني وإلي بتعرفيهم إنهم مهتمني، وللي 
بقدر مث��ال الصليب األحم��ر. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، ماملو، السويد(

علينا بالفعل أن نطالب هؤالء األشخاص بقول 
احلقيق��ة. فالصلي��ب األحمر مث��الً يضع على 
أجندته قضية خدمة السجناء السياسيني في 
كل مكان، ولكنه ال يقوم فعلياً بالضغط على 
احلكومة أو الدولة املوجود فيها. وأعتقد أن أحد 
النقاط التي يجب أن نوضحها ونعلنها كل مرة 
هي أن هذه املؤسس��ات ملتزمة بالكشف عن 
احلقيق��ة للحكومة الكندية واألمم املتحدة، ألن 
معظم هذه املؤسسات تعمل حتت مظلة األمم 
املتحدة، وهذا هو هدفن��ا كجالية، أي الضغط 
على ه��ذه اجلماعات لق��ول احلقيقة. )مش��ارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا(

أخيراً الطالب وكافة االفراد في اخمليم يبرز دورهم 
في ايص��ال صورتهم بعدة ط��رق كاملظاهرات 
واالعتصامات. اذن هل يصل صوتنا إلى اجلهات 
املعني��ة والظاهر ال تص��ل لعدم وج��ود نتائج. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم البدواي، لبنان(

بالنس��بة للتغطية عن األمراض املستعصية، 
بتغط��ي مبلغ قلي��ل وفي ناس كثي��ر حالتهم 
صعبة، يعني بدنا مؤسس��ات، في مؤسس��ات 
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أريد أن أقول شي، صدقا من خالل 
الدراسة، البيت الذي كنا نروح عليه 
واضح عليه الفقر والعازة إلخ، كان 

كل اجوبته تتجه نحو بدنا نأكل بدنا 
نعيش، بينما البيت الذي تدخله وجتد 

فيه املتطلبات األساسية موجودة 
جتد عنده وعي، أننا نريد وطنا ونحن 

الجئني وقد خرجنا من بلدنا إلخ، هذا 
على مستوى إستقرآء صغير جتد ان 

االنسان إلي مش القي يوكل أول شي 
بفكر فيه األكل، أول شي راح يفكر 
فيه أن يتعالج، ممكن أن يكون في 

شخص فقير ويفكر في وطنه لكن 
االحتمال املنطقي بحكيلك مش 

القي يوكل، بفكر باألكل مش القي 
يتعالج بفكر بالعالج. )مشارك، اجتماع 

نوعي، عمان، األردن(

ع��م حتاول تعمل إلها مش ل��كل الناس، بعدين 
بدنا جلان تتاب��ع هذه املؤسس��ات، يعني يا جلان 
شو اشتغلتو؟ ويا فالن شو اشتغلت؟ بس بدنا 
نش��وف ش��غلهم، وال لقاءات وال حوارات دائماً 
بني جميع الفئات الوطنية والعمالية. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان(

إذا ايجين��ا للهيئ��ات املدني��ة، عن��ا املؤسس��ات 
االهلي��ة كان اختص��ار فيه��ا، الزم يصي��ر في��ه 
هيئة التنس��يق وتتفادى األغالط القدمية، زمان 
هيئة التنس��يق ما بتكون اال للمؤسسات اللي 
الها علم وخب��ر، نحن مع هيئة التنس��يق لكل 
املؤسسات مش بس اللي معها علم وخبر، ومش 
بس مؤسسة غس��ان كنفاني وأطفال الصمود 
ال، كل املؤسس��ات، النجدة اللي ما عندها حتى 
علم وخبر وتصير تابعة للجنة تنسيق حتى تصير 
مشتركة للجميع عنا، كمان في بالنسبة لألنروا 
املالحظ��ات كلها معروفة بالنس��بة لألنروا بس 
احنا اللي بدنا نحكي تواصل، احنا منحس ما في 
تنس��يق يعني فجأة ما بنحس انو في بنى حتتية 
عم تتس��اوى فجأة، ما بنحس ما في تنسيق بني 
األنروا بني اللجنة الشعبية وبني الشعب باخمليم، 
يعني ما بتعرفي شو عم بيصير يعني ما بتعرفي 
وين رايح، في ش��ي مفقود بعدين الزم يكون في 
مندوب لألنروا باللجنة الشعبية لتتوصل احللقة. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان(

ل��ذا ال يتعلق األم��ر فقط باتصالن��ا باألنروا، بل 
بامتالكن��ا ن��وع من النف��وذ على األم��وال التي 
تتلقاها مخيمات الالجئني، وما يحدث بالداخل، 
ون��وع الدعم الذي حتصل علي��ه. ورمبا كان علينا 
مناقش��ة كل تلك األم��ور كذلك. فم��ا ينبغي 
التركيز علي��ه هو األنروا ولي��س منظمة العفو 
الدولية، وهذا رأيي. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

العالقة بني التنظيمات قبل كل شي الزم تكون 
تنس��يقية مش هيمنة وس��يطرة ومصادرة دور 
االخرين. والزم التنظيمات تكون متوافقة على 
القضاي��ا االجتماعية واحلياتية حت��ى لو كانوا 
مختلفني بالسياسة. ألن املواضيع االجتماعية 
هي��ي بتم��س كل الالجئني مش ن��اس من هادا 
التنظي��م أو تنظيم تاني. )مش��ارك، اجتماع عمال، 

مخيم عني احللوة، لبنان(

بالطب��ع أري��د العودة إل��ى بلدي وقريت��ي، وانتم 
تعرفون أنه ال يوجد أحد يحب أن يعيش غريباً عن 
بلده، ووطنه، ولكننا نريد بشكل عام، أن جند حل 
ملشاكل الفلس��طينيني، مثل ما تقوم به "جلنة 
حق العودة" أن يكون لها إتصال مع هيئات دولية 
عليا، حتى تس��تطيع أن تص��ل إلى حل لقضية 
عودتن��ا إلى أرضن��ا ووطنن��ا. وأن تناضل من أجل 
أن تثبت حقنا في العودة في هيئة األمم املتحدة. 

)مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(

ونطلب أن يكون في ممثل من اللجنة الش��عبية 
ليقوم بدوره باالتصال مع االونروا ملتابعة األوضاع 
اللي بتصير باخمليم واللي بينقصها شغالت كثير. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

بداي��ة أود أن أصحح معلوم��ة وردت في حديث 
األس��تاذ، أن في الوكالة ثالث جلان، وهي ليست 
نقاب��ات! ولم ترقى إلى مس��توى النقابات، وامنا 
هي مجرد جلان استش��ارية! وال يوجد لها نظام 
داخل��ي، هي جلان منتخب��ة، إال أن وكالة الغوث 
تتعامل معها كلجان استشارية فقط. )مشارك، 

اجتماع نوعي، عمان، األردن(

الزم التواصل بني الهيئ��ة التعليمية واالهالي 
عب��ر اجتماع��ات دورية. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، 

مخيم عني احللوة، لبنان(
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حول العراق،  أحتدث عن أيام امللكية أنهم تكفلوا 
بتأمني احتياجات أبناء الش��عب الفلس��طيني 
الذي��ن أحضروه��م معهم من فلس��طني. من 
س��كن وطباب��ة ووظائف. الخ، ولك��ن كل هذه 
التعهدات لم حتص��ل. لذلك نطالب املنظمات 
العاملية أن تقوم بتسجيل وإحصاء أبناء الشعب 
الفلسطيني لضمان حقوقهم، ولو على األقل 
ضمان "حق العودة " لهم، كالجئني، أسوة بدول 
اجلوار، مثلما يحق لالجئني الفلس��طينيني في 
األردن وس��ورية ولبنان، حيث تؤمن لهم املدارس 
والطباب��ة، أو تأمني ج��زء من اإلعان��ة الطبية، 
نح��ن محروم��ني من كل ه��ذه القضاي��ا. حتى 
املس��اعدات التي تأتينا من اخلارج ال أحد يعرف 
أين تذهب. )مش��ارك، اجتماع نوعي، ملجأ حي السالم 

)الطابوجي( بغداد، العراق( 

افتقاد اخمليم ش��روط الصرف الصحي واملالهي 
واملالع��ب واالم��ور الترفيهية االخ��رى تهميش 
العج��زة ودوره��م وع��دم التفكير بفت��ح مركز 
افتق��اد  مبش��اكلهم،  تعن��ى  ومراك��ز  تأهي��ل 
االطعم��ة واحلل��وى الت��ي تب��اع ف��ي امل��دارس 
للش��روط الصحية واملراقب��ة، وافتقاد التوجيه 
من قبل االس��اتذة الختيارات األوالد في احللوى 
املفيدة، تس��ريب االكل الفاس��د الت��ي تفتقر 
للش��روط الصحية، وعدم انشاء هيئات طبية 
تعنى مبراقبة األدوية التي تباع في الصيدليات 
افتقار للبرامج الثقافي��ة والتوجيهية االهلية 
والهيئية خاصة للش��اب والش��ابات املراهقني 
في اجملتمع الفلسطيني غير احلوار بني مختلف 
الش��رائح الطالبية والوطنية واالبنية. )مشارك، 

اجتماع طالب، مخيم البدواي، لبنان(
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التجمع��ات الس��كانية هي عبارة ع��ن وحدات 
سكانية متالصقة ال تهوية وال شي، إكتظاظ 
بعدد الس��كان، وبدأنا في اخمليم��ات عائلة، رجل 
وأمرأة ثم أطفالهم واليوم صارو عشرين أو أكثر 
إلخ، الوحده الس��كانية ال تصل��ح اآلن للوضع 
اإلنس��اني الس��ليم، احلاجة الثاني��ة هو الفقر، 
معظ��م الالجئني في اخمليم��ات وضعهم املادي 
سيء، فاخمليمات عدد سكاني هائل وتقريب 50% 
منهم يعاني من الفقر ال يس��تطيع أن يعيش 
حياة بس��يطة كحد أدنى، النقطة الثالثة هي 
ف��رص العمل احملدودة. العوائ��د املادية ال تكفي 
للش��خص أن يعي��ش حي��اة مادي��ة س��ليمة، 
فالفقر يؤدي إلى حاجة سيءة، النقطة الرابعة 
هي الصحة اإلنتظار في الوكالة الغوث، صحة 
ولكن هناك قتظاظ، يعني ال تكفي عدد املراكز 
الصحية وعدد األطباء للتجمعات الس��كانية. 

)مشارك، اجتماع نوعي، عمان، األردن(

نقترح بوجود مستشفى في اخمليم، بناء مدرسة 
ثانوي��ة وتوس��يع املدارس وإعادة بناء مؤسس��ة 
صامد التعاونية وحتس��ني الوض��ع االجتماعي 
واالقتصادي وتأمني حقوقنا املدنية لكي نقاوم 
ونس��تمر حياتنا كأي انس��ان. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم نهر البارد، لبنان(

ح��ول االحتياج��ات نح��ن نتمس��ك بالوكال��ة 
ونطالب بتوسيع مستوى اخلدمات التي تقدم، 
يوجد في اخمليم 14 ألف الجىء ومساحة األرض 
املق��ام عليه��ا اخمليم ال تكف��ي، طالبن��ا بأرض 
جدي��دة يتوس��ع فيها اخمليم، لك��ن ال يوجد من 
يسمعنا، هناك أوضاع اقتصادية صعبة، يعاني 
العدي��د من أبناء اخمليم م��ن البطالة، فمن هم 
حت��ت خط الفقر يتج��اوز إلى 50 % من س��كان 
اخمليم، وال توجد اعتمادات جديدة حلاالت العسر 

الش��ديد وهناك حاالت كثيرة شطبت. )مشارك، 
ورشة عمل متهيدية، حمص، مخيم العائدين، سورية(

القضايا امللحة التي اتفقت عليها أنا والصبايا 
أنه باخمليم قضايا عديدة مثل مستشفى كبير 
ومركز لغس��ل الكلى، تأمني مدرسة ثانوية في 
مخيم نهر البارد وع��م يطلع أكثر من 11 باص 
عل��ى ثانوي��ة الب��داوي، تأمني حدائ��ق األطفال 
حي��ث ينحص��ر الطفل ضم��ن البي��ت بيعمل 
مش��اكل ألمه وممكن تضرب��وا. تأمني الكهرباء، 
واملي��اه، تأمني مجارير، تخفيف عدد الطالب في 
الصفوف ب- بالص��ف 50 أو 60 طالب لو بدن 
يتنفس��و ما بيقدروا والوق��وف أمام تقليصات 
خدمات األنروا ألن هذا يعتبر حق مكتسب النا 
الناس بتش��عر بتميي��ز باألنروا وفي واس��طات 
بتش��عر بناس وضعهم مرتاح وبياخدوا إعاشة 
وفي ن��اس بحاجة مش عم تاخ��د، فكمان هاي 
مش��كلة عم نعانيه��ا في اخمليمات، بالنس��بة 
له��ذا اجلانب موضوع تس��وية الش��وارع كمان 
هاي قضية ملح��ة في اخمليم. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم نهر البارد، لبنان(

يعن��ي نف��س املأس��اة يلي كن��ا عم نعيش��ها، 
وبالنسبة لالش��ياء نحن بتنقصنا اشياء كثيرة 
وعشان املستشفيات الزم يكون عنا مستشفى، 
في كثي��ر مس��تلزامات الزم نحك��ي فيها وفي 
عنا كثافة س��كانية داخل اخمليمات، والزم اقامة 
مؤسس��ات تربوي��ة وصحيح للط��الب، بيتخرج 
الطالب وبيقعد بالبيت ما في شغلة ليعملها. 
وبالنسبة ملوضوع العمال ما في شغل. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، مخيم نهر البارد، لبنان(

يجب معاجلة قضية االعاش��ات وحاالت العسر 
الش��ديد ألننا في س��ورية نعيش حتت مستوى 
خط الفقر، ومس��ألة الفلس��طينيني من غزة 

ولبنان واألردن املقيمني في س��ورية وال يحملون 
اثبات ش��خصي، خدمات املؤسس��ة بخصوص 
امل��اء والص��رف الصح��ي نعاني من مش��كلة 
كبيرة، وان حلت جزئياً حيث كان يتم ش��راء املاء 
مببل��غ 75 ل. س للخزان بينما اآلن تصل املاء كل 
ثالث أيام إل��ى منازلنا لكن يبقى مزاج املوظف 
س��يد املوقف. )مشارك، ورش��ة عمل متهيدية، مخيم 

سبينه، سورية(

الظ��روف املعيش��ة ف��ي اخمليمات صعب��ة، ولها 
أس��بابها، لرمب��ا أس��باب مادي��ة، أو اجتماعي��ة، 
أو سياس��ية، أو اقتصادي��ة، لنتح��دث ع��ن هذه 
الظروف ولنحدد بالضبط ما هي املش��اكل، جزء 
منك��م حتدث عن مش��اكل التعلي��م، وجزء آخر 
حتدث عن مشاكل التوظيف، واملشاكل األخرى، 
مثل الواسطة، والفساد املوجود. دعونا نسير في 

هذا االجتاه. )مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

ع��م بنحكي عل��ى مش��اكلنا، أنا كالج��ئ، أنا 
كإنس��ان عادي في ناس عندهم مشاكل لسه 
مضاعفة أكثر من مشاكلنا، هم فلسطينيني، 
امل��راة، املس��نني، املعاقني. ه��دول الثالث جهات 
عندهم مشاكل مضاعفة عنا مني بدو يعتني 

فيهن. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

الزم العمل على تطوير كل اجملاالت في اخمليمات. 
التعلي��م، الصح��ة، األوض��اع االجتماعية، كل 
شي وهذا الزم يتم بالتعاون مع األنروا واملنظمة. 
أألنروا النها هي املعنية واملس��ؤولة عن الوضع 
الصح��ي والتربوي. )مش��ارك، اجتم��اع عمال، مخيم 

البص، لبنان(

أتوق��ع أه��م احلاج��ات الت��ي نريده��ا كالجئني 
فلس��طينيني وجودن��ا ف��ي اخمليمات ه��و وجود 
مسكن مناسب، معظمهم يعانو، من املسكن 

نطالب بأن حتضر وكالة الغوث إلى 
العراق. ونحن نريد أن تكون مسؤولة 
عنا مثل بقية دول اجلوار، مثل بناء 
املدارس، وأن ترى البيوت املهدمة 

إلعادة اعمارها، وأن تبنى في كل حي 
مستشفى أو مستوصف على أقل 
تقدير، وهذه املستوصفات من خالل 
املساعدات التي تأتي من اجلمعيات 

اخليرية العاملية ميكن أن تعالج 
وتطبب الالجئني. مبعنى أن تكون 

عالقة الالجئني الفلسطينيني هي 
أساساً مع "األونروا" ومن ثم تكون 
هناك عالقة ما بني األونروا" والدولة 
العراقية. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ حي 

السالم )الطابوجي( بغداد، العراق(
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املوض��وع علي��ه الزينكو، وبعانوا من مش��كلة 
احلش��رات ألنها جتّمع احلش��رات، أيض��اً بحاجة 
لتحس��ني أوضاع إقتصادي��ة، يعني في عائالت 
15 نفر وأكثر، وما في إال الوالد بشتغل أو واحد 
أو إثن��ني في البي��ت، أيضاً مش��كلة الوظائف 
احلكومي��ة قليل منه��ا متوف��ر، وبالتالي ميكن 
بحاج��ة إلى تأم��ني صحي أو احلاج��ة إلى توفير 
م��دارس قريبة، امل��دارس معظمه��ا بعيده عن 
التجمع��ات، ومراكز صحية قريب��ة، أتوقع هذه 

أهم املشكالت )مشارك، اجتماع نوعي، عمان، األردن(

ج( الت (يا وال حة
النقط��ة األخ��رى، وكال��ة الغوث، مس��تويات 
التعليم، من حيث األداة، واكتظاظ الطلبة في 
الصفوف، وندرة الوس��ائل التعليمية، موضوع 
عيادة الوكالة، من تاريخ 5 من كل ش��هر، ال جتد 
"حب��ة ريفانني" ف��ي العيادة، اخلدم��ات املقدمة 
لكبار الس��ن والرعاية االجتماعية للمس��نني، 
واملعاقني واألطف��ال واملرأة ولكل ه��ذه الفئات 
االجتماعية، ليست باملستوى املطلوب باملطلق. 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن( 

ان م. ت. ف ه��ي بده��ا تقدم الع��الج مجاني أو 
تعم��ل العالج مجاني أو بناء مدارس هون، نحنا 
عم نس��اعد األنروا عليتقليص خدمات األنروا، 
خلين��ا نقول ان��ه هي تعمل عي��ادات النها هي 
املسؤولة عن الشعب الفلس��طيني خدماتياً. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

كم��ان احتياج��ات الالجئ��ني أه��م ش��ي فيها 
هو الوض��ع الصحي والترب��وي. والزم يكون في 
مستشفى باخمليم، وحتسني مستوى التقدميات 
في مج��ال الصحة من قب��ل األنروا. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

الالجئ��ني  بقضاي��ا  املتخصص��ة  األن��روا 
الفلسطينيني معنية بالتعاقد مع مستشفيات 
مجه��زة بأجهزة طبية حديث��ة وطاقم اطباء ذو 
كفاءة، ال يوجد مراعاة للشروط الالزمة اخملتصة 
بالنظاف��ة لع��دم توف��ر مكبات كبي��رة، كما أن 
البي��وت والش��وارع واكتظ��اظ بع��ض املكبات 
بالزبالة الس��امة بكثير من شوارع اخمليم. افتقاد 
التعلي��م باألنروا خلطة منهجية مدروس��ة قبل 
البدء بالعام الدراسي، والضغط الكبير للمنهاج 
واملواضي��ع املطلوب��ة خ��الل الس��نة املنهجية 
الدراس��ية. عدم وجود املرجعي��ة التعليمية في 
حاالت التقصير التعليمي افتقاد ش��ريحة من 
االساذة للخبرات والدورات التعليمية قبل احللول 
العام الدراس��ي، افتق��اد التجهي��زات واخملتبرات 
واملكتب��ات وافتقاد برامج مفيدة في الكمبيوتر. 
عدم التعرف على جهاز الكمبيوتر ووظائفه في 
اجملتمع االقتصادي والبرامج املفيدة لهم، افتقاد 
املس��اكن في اخمليمات ملقومات العيش الكرمية 
والش��روط الصحية الالزمة، وانع��دام الهيئات 
التي تعنى بالس��كن واملساكن. )مش��ارك، اجتماع 

طالب، مخيم البدواي، لبنان(

للرعاي��ة  ملؤسس��ات  بحاج��ة  نح��ن  كم��ان 
االجتماعي��ة ف��ي عندنا جهتني ممك��ن يقدموا 
لهذه املؤسس��ات أو يوفروا لهذه املؤسس��ات. 
أوالً: مؤسسات األنروا بشكل أساسي، مفترض 
يك��ون جهة للرعاي��ة االجتماعية للحاالت عم 
بيقولوا "هارد ش��يب كيس" )حاالت متر بظروف 
صعبة( يعني هيدي بتتزايد وبتتناقص حس��ب 
تقدمي��ات األن��روا وموازناتها. اللجان الش��عبية 
الل��ي مفروض تكون ه��ي الراع��ي االجتماعي 
بش��كل رئيسي في اخمليمات اآلن بنحكي وتأتي 
تفاصيل على هذا املوضوع. )مشارك، اجتماع عمال، 

مخيم البدواي، لبنان(

نح��ن نطال��ب بوج��ود مستش��فيات مجانية 
ويك��ون فيها كفاءات م��ن الدكاترة واملمرضني. 
باالضاف��ة إل��ى التعلي��م، يعني نحن��ا نطالب 
مبجانية التعلي��م والزامية التعلي��م االبتدائي 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيديه، لبنان(

ا( التعليم
وضع رياض األطفال بحاجة إلى معاجلة حيث ال 
يوجد س��وى روضة واحدة وهي ال تفي بالغرض 
إل��ى جان��ب قس��طها الس��نوي املرتف��ع جداً. 

)مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم سبينه، سورية(

أريد أن أقول شيء، مبا أنني أدرس بوكالة الغوث، 
وهناك أيضاً متيز بني الفلس��طينيني أنفسهم، 
من أين أنت؟ مثالً أنا من البقعة، أو من الوحدات، 
يقول��ون هؤالء "مقرفني"! وإذا ما نظرنا إلى بؤرة 
الالجئني، أين هي؟. في اخمليمات، فأعداد الالجئني 
املوجودين بجبل احلسني أو بالصويفية، مقارنة 
باخمليمات. ملاذا أصبح نظرات الناس للمخيمات 
خاطئ��ة؟ وإذا ما دققن��ا في التجمع��ات، وهي 
م��دارس الوكالة، أع��داد الطلبة ف��ي الفصل 
الواحد من )50� 60( طالب، وهناك غياب املرشد 
عن هذه املدارس، ولهذا جند أنه يوجد الكثير من 
املش��اكل االجتماعية داخل اخمليمات، وكل هذه 
املشاكل تنبع من املدارس، فيكبر الطفل ومعه 
املش��اكل وتتطور، ومن هنا أصبح نظرة الناس 
للمخيمات نظرة خاطئة. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

عمان، األردن(

احلد من تقلي��ص اخلدمات باألن��روا خاصة بس 
بدن��ا نحكي عن الطالب كان قبل باخد الدفاتر 
والكت��ب واالق��الم وسندويش��ة وحلي��ب، هأل 
الطالب مش عم بلح��ق الكتب نصفها يكون 
منزوع وخربان وهو بدو يش��تري الكتب الباقية، 
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ه��و ليالقي أبوه الش��غل حلتى يجبل��وا الكتب، 
تش��كيل جل��ان تُعن��ى باملش��اكل االجتماعية 
لألس��رة الفلس��طينية ه��ون كان ف��ي ش��ي 
معارض بس أنا بدي اش��رحها. )نحنا هون كثير 
من العائالت الفلسطينية بتعاني من مشاكل 
اجتماعية ونفس��ية إذا مش بعد احلرب بسبب 
الوض��ع االقتص��ادي ل��دى الفلس��طينني، فأنا 
برأيي يجب أن تتش��كل جلنة من علماء النفس 
الفلس��طيني،  االجتم��اع  أو  الفلس��طينيني 

لتعالج مشاكل األسر الفلسطينية. 
زي��ادة النش��اطات التعليمي��ة داخ��ل اخمليم   
فمس��توى التعليم في مدارس األن��روا متدني 
يكون في مراكز للمتعليم��ن باجلامعة يعلموا 
األوالد الصغ��ار ألن كلن��ا اخوة كفلس��طينية. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم شاتيال، لبنان(

كمدير مدرس��ة، املش��كلة الت��ي نعاني منها 
هي موض��وع تأمني الكتاب املدرس��ي للطلبة. 
أري��د أن أوضح وأقول أن ُعمر الكتاب املدرس��ي 
في امل��دارس اخلاصة س��نة واح��دة، وعمره في 
مدارس التربية والتعليم سنتان، أما في مدارس 
الوكالة فعمر الكتاب املدرس��ي ثالث س��نوات! 
نحن نعاني كثيراً من قضية الكتب املدرس��ية، 
مثلما حتدث��ت األخت، عندما نوزع��ه في بداية 
الع��ام، خاصة عندما يك��ون الكتاب ناقص 20 
30 صفح��ة، ونضط��ر نوزع��ه ألنه محس��وب 

علينا. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

اكتظ��اظ مدارس األنروا وعدم متابعة الهيئات 
اخملتص��ة للموضوع، عدم انش��اء مدراس اخرى 
تستوعب عدد الطالب، عدم التوفيق في اختيار 
مواق��ع املدارس التي يفتقر جوراها إلى ش��روط 
الس��المة العام��ة، ش��وراع وازدح��ام س��يارات 
مما يش��كل خط��ر على س��المة األوالد وخاصة 

األطفال. دفن املواهب الفلس��طينية من رسم 
وش��عر ورق��ص ش��عبي وغيرها، وع��دم تبنيها 
م��ن املواهب الثقافية. احملس��وبيات والرش��اوي 
والواس��طات ف��ي ام��ور الله��و والتوظيف في 

اخمليم )مشارك، اجتماع طالب، مخيم البدواي، لبنان(

نوعية التعليم اختلفت، حالياً مدارس احلكومة، 
ج��اء ملدرس��ات العل��وم والرياضي��ات كمبيوتر 
محمول، في مدارس احلكوم��ة مبا فيها املدارس 
التي ال يوجد فيها كهرباء وصلتها كمبيوترات، 
أي��ن مدارس الوكال��ة من ه��ذا؟ أال يوجد وكالة 
غوث، دول مانح��ة، ودعم"! هذا غير معقول. ملاذا 
يتناس��وا أنه يوج��د كمبيوترات وتعلي��م أو في 
برجكت��رات؟ ولك��ن أين تذهب األم��وال؟ عندما 
يكون قد مر على مبنى املدرسة 70 سنة كيف 
آمن من أنه لن يقع فوق رؤوس التالميذ، إلى اآلن 
ومبنى املدرسة مستأجر. والسقف "يدلف" على 
الطالب، إذن ماذا سيتعلم هذا الطالب. وبعدها 
كيف س��يتخرج، بكل تأكيد س��يكون إنس��ان 
"ناقم"، فأوالد اخمليمات سيتخرجون ناقمني على 
أوضاعهم املزري��ة، بالرغم من متتعهم بالطاقة 
واحليوي��ة والكف��اءة ولك��ن ال يحظ��ون بظروف 
تعليمية، واجتماعي��ة، واقتصادية جيدة. أنا لم 
أنش��أ في اخمليم، فما بالك بابن اخمليم، الذي خرج 
من الصف الرابع االبتدائي من أجل أن يس��اعد 
أبوه في العمل. فهذا الشخص لن يصبح ناجحاً 
في يوم من األيام، إال إذا وجد من يدعمه. املشكلة 
أنن��ا كالجئني نتح��دث إلى بعضن��ا البعض، إذا 
من يوصل صوتنا إلى اجلهات املعنية! )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن(

تطوير تقينة التعليم في املدارس تتناس��ب مع 
املناه��ج احلديثة، إذا كنت مبدرس��ة نه��ر األردن 
عملوا لهم مختب��ر كمبيوتر، نزلنا على مختبر 

الكمبيوتر كل 5 أش��خاص، جلسنا على جهاز 
يعني بلبنان كله مبخيمات األنروا إذا بتجمع عدد 
اجهزة الكمبيوتر وبتقسمها على عدد الطالب 
بيطلع لكل طالب فصل. )مش��ارك، اجتماع طالب، 

مخيم البدواي، لبنان(

أري��د أن أحتدث ع��ن نوعية التعلي��م اجلاري اآلن 
في الوكالة! اس��كن في منطق��ة يوجد فيها 
م��دارس وكال��ة، أس��وأ س��معة ه��ي مل��دارس 
الوكالة في منطقتنا. صادفت معي اس��تمارة، 
قال لي أحد األس��اتذة أن��ه يعمل بعقد، ويقول 
أن��ه لكي يبق��ى يجب أن ي��ود أو يتزلف للمدير، 
إضاف��ة إلى االكتظ��اظ بالصف��وف هناك، 60 
طال��ب ف��ي الص��ف األول )أ، ب( به��ذا الع��دد 
الضخ��م من الطلبة، كيف س��يتعلمون؟ ماذا 
يستطيع األستاذ أن يوصل لكافة الطلبة؟ كم 
سيستوعب الطفل من الدروس؟ عندما يعطي 
مدرس الوكالة من 26 27 ساعة أسبوعياً، فإن 
هذا س��ينعكس س��لباً على الط��الب. املدرس 
يتعب، وتك��ون نوعية التدريس س��يءة، يتخرج 
جيل م��ن الالجئني، الذي درس في وكالة الغوث 
يتح��دث عنه��م أبن��اء اخمليم��ات بأنه��م "جيل 

فاشل"! )مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن( 

بدي احكي عن املس��توى التعليمي اللي حكت 
عنه األخت؛ نس��بة التعليم في مدارس األنروا 
كثير متدنية، الزم يكون هناك في جلنة متابعة 
ملعرفة املش��اكل وط��رح حلول لرفع مس��توى 
التعلي��م ألن كثير عم نش��وف تهرب طالب ان 
كان ش��باب وال بن��ات من املدرس��ة وعم يظلوا 
بالبي��ت، هيك ع��م بتزيد املش��كلة لذلك بدنا 
جلنة لترابع هاي املش��كلة لنطرح حلول ونطور 
املس��توى التعليمي. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم 

الرشيديه، لبنان(
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باملوض��وع التان��ي اللي ه��و املوض��وع التربوي 
يعني ميكن قبل عش��رين سنة أو 25 سنة أيضاً 
نفس الش��ي أن العالقة باألنروا وتدني مستوى 
التعليم أدى إلى تدني مس��توى املعلم. ويعني 
تدني امكانية التحصي��ل العلمي في املدارس 
وبالتالي صار فيه تس��رب من املدارس. )مش��ارك، 

اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

األون��روا مس��اعداتها تتراج��ع، األدوي��ة، يذهب 
الالجىء فال يوجد دواء، م. ت. ف. تسأل عنها وال 
جت��دةا نريد صلة بني الالجئني، أوضاعنا س��يءة 
ال يج��د الطال��ب م��كان للدراس��ة، والظروف 
املعاشية تدفعه للعمل بدل الدراسة. )مشارك، 

ورشة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

ه��ذا اللي اضطر يطلع من املدرس��ة من صف 
التكميلي أو من االبتدائي عش��ان يعيش اهله، 
طيب هأل بظرف التطور وعصر السرعة، وعصر 
املعلوماتية يعني فينا نقول ما ذنب هذا الطفل 
اللي ترك املدرسة عشان يعيِّش أهله؟ مفروض 
على اجلهات املعنية على مركز التأهيل يعرفروه 
املصلح��ة، أو تعلمة صنعة تتماش��ى مع هذا 
العصر. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم البدواي، لبنان(

إع��ادة تأهيل األطفال املتس��ربني م��ن املدارس 
واملساعدة على حل مشاكلهم. )مشارك، اجتماع 

طالب، مخيم البدواي، لبنان(

م��دارس األن��روا الزم يت��م توس��يعها وتأهيلها 
لتستوعب االعداد الكبيرة من الطالب. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(

أنا إخواني درس��وا ف��ي مدارس الوكال��ة، كانوا 
م��ن أجنح الطالب وفي التوجيهي أبدعوا، ولكن 
مدارس الوكالة حالياً تختلف من ناحية نوعية 

التعلي��م ع��ن م��دارس الوكالة فيم��ا مضى! 
)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

هناك مطل��ب للمدارس الغ��اء الدفعتني، النه 
ال��دوام املس��ائي كثي��ر صعب وبالصي��ف حار، 
وتصبع االس��تفادة أقل، ألن الوقت أقل. والعدد 
بامل��دارس كثير كبير، ما بتس��نى لالس��تاذ انه 
ينتب��ه لكل ولد لو اعط��اه دقيقة ما في مجال 
النه كلها احلصة عنده ثلث س��اعة. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

عل��ى صعيد األن��روا نطال��ب ب��دوام واحد في 
املدرس��ة، وتقليل عدد التالميذ في الصف ألن 
العدد كبير وضغط وكذلك حتديد االختصاصات 
في التعليم كل معل��م واختصاصه، واخضاع 
املعلم��ني لدورات تربوي��ة للمنهجي��ة اجلديدة، 
وتأمني القرطاس��ية للتالمي��ذ ومعاجلة ظاهرة 
الهروب من املدرس��ة، وأخيراً عدم تكفل األنروا 
باملرحلة ملا بعد الثانوية يعني اجلامعة. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

بع��ض الش��باب الذي��ن تخرجو م��ن البكالوريا 
مبجم��وع قلي��ل ال ميلك��ون القدرة عل��ى دخول 
اجلامعات اخلاصة، وبع��ض االقتراحات تقول ان 
يقدم لهم مبلغ ليتمكنوا من إكمال الدراسة 
وفق شروط مناسبة. )مشارك، ورشة عمل متهيدية، 

حمص، مخيم العائدين، سورية( 

أما بالنس��بة خلدمات األنروا هناك تقليص من 
خدمات األنروا، وهناك حالة ضعف للطالب في 
امل��دارس، وتقصير في العالج، وعدم املس��اعدة 
ف��ي اس��تكمال الدراس��ة اجلامعي��ة للطالب 

املتفوقني وخدمات األنروا واإلعاشة. 
أقترح: بناء مدارس جديدة الغاء الدوامني )دوبل   
ش��فت(، تأهيل املدرس��ني للتعلي��م التكميلي 

والثانوي، حتسني العالقة بني الطالب واملعليمن، 
تأمني الدراس��ة كمصاريف للطالب اجلامعيني. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

املتفوقني اللي عم بيخلصوا الثانوي ومش عم 
بيقدروا يكفوا دراسة جامعية ما في حدى عم 
يّطلع فيهن هؤالء مشكلة مهمة النه بيعيلوا 
مخي��م  نس��وي،  اجتم��اع  )مش��اركة،   مجتمعاتن��ا. 

ويفل، لبنان(

ح��ول الوكالة يجب ان تهتم بتوعية الش��باب، 
يجب أن يكون هناك ورشات عمل تأهيل ومتكني 
األف��راد لتطوي��ر إمكاناتهم الفني��ة والعلمية 
وتفاعلهم مع مجتمعاتهم. )مشارك، ورشة عمل 

متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

في سياس��ة لدى األنروا، هي عندها عم بيصير 
سياسة جتهيل، ألنه التسرب املدرسي اللي عم 
بيصير في هي أعمار صغيرة وهاي االعمار اللي 
عم تترك امل��دارس هي بحاج��ة ملعاهد مبهنية، 
الن��ه الولد بهيك ُعمر ما بيكون حتت 15 س��نة 
أو 1٨ سنة، بعده بيكون بفترة طفولة، شو بدو 
يش��تغل؟ وه��ون نطلب معاه��د مهنية لهذه 
االعمار ملساعدتها. )مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم 

ويفل، لبنان(

نح��ن في اخمليم نحتاج إل��ى مركز ثقافي وقاعة 
للمطالعة حتى يتمكن الطالب من الدراس��ة. 

)مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم سبينه، سورية(

من االشياء الثانية حق التعليم، أي فلسطيني 
والالجئ��ني  يتعل��م،  أن  ح��ق  ل��ه  لبن��ان  ف��ي 
الفلس��طينيني ف��ي لبن��ان م��ا عن��دن مدارس 
كافي��ة ومتوفرة، وحت��ى يتمكنوا م��ن التعليم 
ف��ي اجلامعات على س��بيل املثال م��ن النواحي 
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التقصيرية في التعليم انهف في بيروت ما في 
غير مدرس��ة واحدة مدرسة ثانوية، مني مسؤول 
عن هذا احلكي؟ األنروا. في شغلة ثانية مثالً في 
عنا صندوق الطالب الفلسطيني يشمل جميع 
الطالب الفلس��طينيني، فالصن��دوق هدفه إنو 
يس��اعد الطالب احملتاج، في عندك ناس بتجيب 
٨0 % تقدي��ر بياخد ٨0 % من القس��ط بس هذا 
الطال��ب مقدرته املالية كثير عالي��ة، وهو مش 
بحاجة ألن يأخد من الصندوق، في طالب بيجيب 
60 % بحاجة للتعليم وبحاجة انو يتس��اعد من 
الناحية االقتصادية. ش��غلة ثالث��ة حق العمل، 
في عنا ناس م��ن اجلامعات بيتخرجو وما بيالقوا 
فرصة واحدة من العمل لشتغلوا فيها، احنا عنا 
منحكي على انو الطالب الفلسطيني يعمل أو 
العأمل الفلسطيني يتوفر له العمل في سوق 
العمل اللبناني على اس��س معينة، يعني مش 
الزم يعم��ل ف��ي الدوائر احلكومي��ة أو يخدم في 
اجليش أو يش��تغل مثالً بالداخلية أو املؤسسات 
احلكومية يشتغل باملؤسسات االقتصادية، في 
عندك مجال الهندس��ة، مجال االتصال، مجال 
الكهرباء، في كثير من اجملاالت اللي ممكن الطالب 
أو العأمل الفلس��طيني يشتغل فيها. )مشارك، 

اجتماع طالب، مخيم شاتيال، لبنان( 

لق��د منع��وا العمل السياس��ي ف��ي املدارس 
فكيف للطالب ان يتواصل مع قضيته. )مشارك، 

ورشة عمل متهيدية، مخيم سبينه، سورية(

2( الصحة
بالنسبة للخدمات الصحية، كان للوكالة في 
املستشفيات أسّرة خاصة، اآلن هذه األّسرة لم 
تعد موجودة. إضاف��ة إلى أن اخلدمات الصحية 
املقدمة احلكومة، سيءة جداً، وخاصة من خالل 
مستشفى البشير، الذي يخدم مئات آالف من 

املواطن��ني. اإلغاثة انقطعت من��ذ فترة طويلة 
عن عائالت دخلها س��يء ومحدود، والذي يعمل 
م��ن هذه العائ��الت يعمل في هامش األش��ياء 
وليس في عملية إنتاجي��ة يعاني من البطالة. 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

بالنس��بة ملؤسس��ة اله��الل االحمر ه��أل نحنا 
باالسم عنا مؤسسة الهالل، صراحة في بعلبك 
ألو ببر الياس في مستش��فى، وقائم بحد ذاته 
وعم بقدم خدم��ات منيحة بينما الهالل عنده 
نقص كثير يعني ش��به خالي، يعني بدك تقول 
بأنه مستوصف بسيط، نحنا اللي منطلبو ما 
في عندو امكانيات م��ا في عندو اجهزة ما في 
عندو مستلزمات اللي بحاجة الها اجملتمع احمللي 
أن يكون هناك مس��اعدات من قبل املؤسسات 
الداعمة وأن تفعل دور الهالل ليصبح اس��مها 
مستش��فى والناس تلجأ لها. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم ويفل، لبنان( 

تطوير املستشفى أو التعاقد مع املستشفيات 
ميكن، مستشفى رحال يعني اسم على مسمى 
بعتقد بدك ش��ي س��اعة ون��ص تتوصل على 
مستش��فى رحال، الواح��د إذا كان نازل ضغط 
بيوصل لهناك عم بيقيس حس��نات وس��يئات 
بتن��زل عليه املالئك��ة، أنت األن��روا تعاقدها مع 
االس��المي معليش على عش��رة االف ليرة فرق 
ما بدن��ا يتعاق��دوا م��ع الهالل االحم��ر. طيب 
يتعاق��دوا مع اله��الل االحمر. وك��ذا واحد من 
جيرانا ماتوا على الطريق. )مش��ارك، اجتماع طالب، 

مخيم البدواي، لبنان(

أنت تتحدث أن %1٨ م��ن الالجئني في اخمليمات، 
والباقي خارج اخمليمات، أين هي املراكز الصحية 
التابعة للوكالة املوفرة لهم؟. ال يوجد وال مركز 
صحي للوكالة، أو أي مستش��فى تابع لها. وال 

يوجد أدوية، وال يوجد أدوية سكري، أو للضغط، 
وأطباء ال يوجد، وكل الالجئني الفلس��طينيني 
معهم "ضغط وس��كري"! وال يوجد مطاعيم، 
والس��اعة العاش��رة، يقول لك انته��ت األدوية، 
فأرخ��ص دواء حالي��اً، وبخاص��ة املض��اد احليوي، 
علبته بعش��رة دنانير، من أي��ن يأتي بها الالجئ 
املع��دم؟ يقول��ون أن اخمليم��ات %1٨، طي��ب أنا 
س��اكنة ف��ي حي ن��زال، كل هذا احل��ي هم من 
الالجئني الفلسطينيني، ولكن ال يوجد أي مركز 
لوكالة الغ��وث، أو أي مرجعية لها هناك. أليس 
من حقي أن يكون هنالك مركز. )مش��ارك، اجتماع 

جتريبي، عمان، األردن(

إضافة إل��ى املواصالت، عند املعاجلة، الدواء غير 
متوفر، يجب ش��راءه من اخلارج. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، عمان، األردن(

هذا جانب، اجلانب التاني يعني حتسني تقدميات 
األن��روا باجلانب الصحي بزي��ادة األدوية واالطباء 
االختصاصي��ني بالعي��ادات مم��ا يخ��دم احلال��ة 
الصحي��ة اللي بيعيش��وها الناس ف��ي اخمليم. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

النقط��ة التالية الل��ي بدنا نحك��ي عليها هي 
ميكن حكي عليها االخ )مشارك(عن مؤسسسة 
وكالة األنروا عنا باخمليم تقلص من زمان باخلدمات 
اخلدمات الصحية تعاقد مع املستش��فيات، إذا 
بيصيرعنا نقطة بيجو بتعاقدوا مع مستشفى 
غير مجهز وبدها واسطات لتأخد حتويلة من هون 
للمستشفى وتروح املستشفى وبتالقي صعوبة 
لتدخل، ايام بتحجج��وا الصيدلية غير جاهزة أو 
عدد املرضى، املطلوب 60 مريض وعنا 60 مريض 
ندخ��ل مريض جديد ميكن املري��ض ميوت قبل ما 
يدخلوا على املستش��فى. )مش��ارك، اجتماع طالب، 

مخيم نهر البارد، لبنان(

أريد أن أقول نحن كمدرسني في 
األونروا وقعنا على كتاب، مينع 

التحدث بأي حديث سياسي بخاصة، 
فيما يخص الالجئني الفلسطينيني 
مع الطالبات، بشكل مباشر، أو غير 
مباشر. والذي يرفض التوقيع يعتبر 
مفصول. وممنوع إلصاق أي لوحة في 
املدارس تدلل على انتفاضة، أو ثورة، 

أو تعبير عن حقك كالجئ. كان هناك 
اعتراضات، ولكن الكل متمسك 

بوظيفته. هل أصبح دور وكالة الغوث 
هو محو الهوية الفلسطينية؟ 

)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(
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أهم املشاكل اللي من عاني منها هي مشكلة 
األن��روا، عل��ى صعي��د االمم املتح��دة بنالح��ظ 
مش��اكل باألنروا، نعاني منها كثي��ر، وهي عنا 
مستشفيات احنا األنروا متعاقدي معها برات 
اخمليمات ملّا يكون انس��ان مري��ض بحالي طارئة 
ويكون اخذ حتويل عن طريق األنروا ملستش��فى، 
طيب هذه املس��افة والوقت الل��ي بياخد معاه 
من اخملي��م لعند املستش��فى هيدي املس��افة 
ميكن ت��أدي لتدهور حالته الصحية مس��تحيل 
حتى هو يتحس��ن بهيدي املس��افة فنحن هون 
منطال��ب انش��اء مستش��فى داخ��ل مخي��م 
نه��ر الب��ارد كون ه��ذا اخمليم من أكب��ر اخمليمات 
الفلس��طينية، ويحتوي على حوال��ي 31 الف، 
ممكن هيدا املشكلة هي اللي عم بتسبب هاي 
األم��راض، اللي عايش داخل هذا اخمليم بش��وف 
األم��راض منتش��رة بأكث��ر اخمليمات، منتش��رة 
مبخيم نه��ر البارد األمراض الس��رطانية، طيب 
شو أس��باب هيدي األمراض الس��رطانية اللي 
ع��م نعاني منها؟ م��ا في عنا أي مستش��فى 
بيك��ون متعاقد مع األنروا، ما في عندو معدات 
خاصة لغس��يل الكلى، ع��م بيضطر هاملريض 
يطلع لبرا وهو من الشمال، نطالب مبستشفى 
يك��ون مجه��ز مبع��دات طبية خاصة بغس��يل 
الكل��ى، والقل��ب املفت��وح وخاص��ة باألمراض 
السرطانية والعالج الكيميائي وكمان نطالب 
بحضور بدنا جلنة تيجي تكش��ف على األوضاع 
الصحية باخمليم وتشوف شو هي االسباب اللي 
عم بتأدي لهيدي األمراض. )مشارك، اجتماع طالب، 

مخيم نهر البارد، لبنان(

م��دارس األنروا بتفتقد الش��ياء كثيرة متل في 
عنا مدارس األنروا ما عندها مش��رف اجتماعي 
اللي هو عم يرش��د الطالب ويش��وف ش��و عم 
بيعانو من مش��اكل اجتماعية نفس��ية، طب 

وين طب النفس ما في اخصائي لطب النفس، 
ب��كل عيادات األنروا بلبن��ان كلياتها طيب ليه! 
منطالب بتوفي��ر كادر طبي لعيادة األنروا حلتى 
تعالج املرضى اللي تبعان��ي من أمراض كثيرة. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم نهر البارد، لبنان(

أريد أن أقول ش��يئاً، في املدرسة التي اعمل بها 
يجري بش��كل دوري فحص األس��نان للفتيات، 
يأتي باص تابع للوكالة إلى املدرس��ة، وبالطبع 
هناك أع��داد كبيرة م��ن البنات يش��تكون من 
أس��نانهن، بعضها مس��وس بحاجة إلى خلع، 
ولك��ن البع��ض بحاج��ة إل��ى معاجل��ة، ولكن 
الدكتور يستس��هل األمور ويبدأ بخلع أس��نان 
البنات، بدون أن يلجأ إلى املعاجلة، األكثر جناعة. 
يذهنب إليه 15 طالبة للمعاجلة، ونس��ألهن هل 
قام الطبيب بعمل حش��وة أسنان لكن، يقولن 
جميع��اً، أنه قام بخلع أس��نانهن. ملاذا يتم خلع 
أسنان الصبايا، وبكل تأكيد أن بعضهن بحاجة 
إلى حش��وة إلس��نانها. )مش��اركة، اجتماع نسوي، 

عمان، األردن( 

بالنسبة لألنروا كل شهر عم بتقلص خدماتها 
يعني ياللي بتعطينا اياه ش��فقة علماً انو االمم 
املتح��دة ه��ي الزم تقوم ب��دور أكبر م��ن هيك. 
بالنس��بة للمخيم��ات وموض��وع اخمليمات يلي 
عايش��ني فيها، وضع األنروا أنا مثالً عندي قلب 
مفت��وح وبدي ع��الج أدوية بتنزل عن��د الدكتور 
مابيمد ايدو عليك والش��ي بيس��أل شو بتاخد 
دواء وبيقول��ك ه��ذا ما عنا منو ب��س عنا بديل، 
يعطينا اس��برين أو بنادول. )مشارك، اجتماع عمال، 

مخيم نهر البارد، لبنان(

يل��ي عم بيصي��ر باخملي��م أول ش��ي األن��روا ما 
بتقوم بش��ي وما بتقدم ش��ي للكبار املس��ن، 
ميكن أنا عمري 60 س��نة، م��ا معي اتكفل ثمن 

عملية اموت أنا؟ وباقي الناس يللي بتس��اعدك 
وبتقلك نحن مبقدورنا ندفع كذا. تاني شي عدد 
األماك��ن في املستش��فيات غير كاف��ي. بتروح 
على املستشفى بيقولك ما عندي سرير بتروح 
لعندن بيقولك من بدو يدفع ثمن العالج، نحن 
ال عنا وزارة صحة وهذا أهم االش��ياء؛ طيب أنا 
بتحمل مسؤوليتة املريض من معاناته. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم نهر البارد، لبنان(

باالضافة إلى تقليص اخلدمات الصحية يعني 
بتروح عليالعيادة بيعطيك روش��تات دوا، بتروح 
بتش��تريها من الصيدلية وفي كثير من الناس 
م��ا معها مص��اري ت��اكل، مش تش��تري الدوا. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيديه، لبنان(

املري��ض الذي يحتاج إلى عملي��ة ال يحّول على 
حس��اب الوكالة، والدواء غير موجود، مما يضطر 
املريض لش��راء الدواء على حس��ابه، الس��كري 
منتش��ر في اخمليم، وعدم توفر الدواء كما يجب 
ي��ؤدي إلى زي��ادة ع��دد الوفيات، ع��دد األمراض 
وخاص��ة عند األطف��ال نتيجة س��وء التغذية 
مرتفع. )مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، مخيم سبينه، 

سورية( 

ب ظهري وكتب لي الدكتور نوع من الدواء  َقطَّ
عل��ى أنه موجود ف��ي الوكال��ة لكنهم رفضوا 
اعطائ��ي ه��ذا ال��دواء )مش��ارك، ورش��ة عمل 

متهيدية، مخيم سبينه، سورية(

كان يعم��ل في مس��توصف الوكال��ة ممرضات 
لرعاية احلوأمل ومنذ فترة انتهى العمل لرعاية 
احلوأمل وه��ذا ما يزيد من مخاط��ر الوفاة عند 
الوالدة. )مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، مخيم سبينه، 

سورية(

نحن دفعنا ثمن على صعيد األنروا 
وعلى صعيد الدولة. األنروا في 

العقدين االخيرين تالشت خدماتها، 
يعني خدمات شكلية، بيحكولك 

مببنى أو مستشفى، حتى املستشفى 
ما في منو اال اسمع غير مهيأ انه 

يعمل عمليات جراحية. والطبيب بدو 
يشوف 400 مريض وبعدين أنا جربتو، 
أنا عندي سكري بيقولك روح اشتري 
دوا. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم نهر البارد، 

لبنان(
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كم��ان طرحنا انو يكون دورات إس��عافات اولية 
ل��كل التنظيم��ات ومجان��ي وم��ن دون مقابل، 
املهم نعمل دورة إِس��عافات اولي��ة كيف نقدر 
ننق��ل جريحن��ا إذا ص��ار معو ش��ي، ب��س نقدر 
نسعفه مبكانه حتى يتسّنى الوقت إليه ليروح 

حملل ثاني. )مشارك، اجتماع عام، مخيم ويفل، لبنان(

احنا مش ضد الدكتور، احنا ضد إنه ما في كادر 
طبي اخصائي داخل عيادة األنروا ألنه الدكتور ما 
عندو الوقت الكافي ليفحص كل مريض، فنحنا 
معاه للدكتور انو عنده عبء وضغط كثير على 
املرض��ى، فهون في إهم��ال للفحص للمعاينة، 
فمنطال��ب توفي��ر االطباء االخصائي��ني، بتنزل 
على األُنروا بتقولك انت من شو بتعاني بتقوله 
مريض؛ بقولك رح احولك لطبيب مختص مش 
على حس��اب األنروا، على حساب املريض، ميكن 
ه��ذا املريض ي��روح عند دكت��ور اخصائي وميكن 
مش قادر يروح؛ فمن هون الزم نفصل االخصائني 
لكل مرض مبرض داخل كل عيادة. )مشارك، اجتماع 

طالب، مخيم نهر البارد، لبنان(

مشاكل املؤسس��ات الصحية، يعني هناك ما 
في خدم��ات صحي��ة كافية جلمي��ع املوجودين 
داخ��ل اخمليم. )مش��ارك، اجتماع ط��الب، مخيم ويفل، 

لبنان(

االجتماع��ي، نطال��ب  الوض��ع  عل��ى صعي��د 
بفرص عمل، معاش��ات للفقراء الهجرة للفئة 
الش��بابية املتعلمة. وبالنسبة للوضع الصحي 
ال يوجد مستش��فيات داخ��ل اخمليم والتكاليف 
باهظة ف��ي الهالل وقلة التجهيزات في املراكز 
الصحي��ة، وم��ن املفت��رض تأم��ني األُدوي��ة من 
عيادة األن��روا حتى على األُن��روا أن تتكفل بكل 
العالجات؛ يعني إذا كان في أي عملية أو ش��ي. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

في مستش��فى الهالل األحمر الفلس��طيني 
ما ف��ي العالج الكيميائي ملرض الس��رطان وال 
القل��ب املفتوح، من هون ان��ه من املفروض بدل 
ما يتعاقدوا مع مستش��فيات برى مثل غسان 
حم��ود وغيره��ا، تطوي��ر مستش��فيات الهالل 
االحمرٍ )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخي��م عني احللوة، 

لبنان(

نح��ن  االنس��انية:  احلق��وق  ناحي��ة  م��ن  أوالً 
كفلس��طينيني حتى اآلن ال نشعر أننا في هذا 
البل��د نعأمل كإنس��ان له كافة احلق��وق التي 
يتمت��ع فيها االنس��ان في أنح��اء العالم كله. 
ه��ذا جانب. اجلانب الثان��ي: محرومون من كثير 
من القضاي��ا ذات الطبيع��ة االجتماعية التي 
نقس��مها نحن إل��ى: املس��توى الصحي، ففي 
اجلانب الصحي نقول إنه يوجد تردي كبير جداً في 
الوضع الصحي في اخمليمات؛ نتيجة لتقصيرات 
أطراف ثالثة أو جهات ثالثة معنيَّة بهذا الوضع 
الصحي: أوال األنروا، واحد باعتبارها املؤسس��ة 
الّدولي��ة التي نتمس��ك بها كتعبي��ر عن وجود 
قضية سياسية لالجئني الفلسطينيني، اثنني 
كتعبير عن جهة دولية مكلَّفة دولياً من مجلس 
األُم��ن واالمم املتح��دة برعاي��ة الفلس��طينيني 
صحّي��اً وإِجتماعياً وإِنس��انّياً وإمِنائياً وتش��غيال 
حلق عودتنا إلى وطننا. يعن��ي األنروا في اجلانب 
الصحي. الكل بيش��وف عن��ا باخمليمات عيادات 
أنروا بدأت من التسعينات بالتقلُّص التدريجي 
املمنه��ج خلدماته��ا، إن كان باجلان��ب الصحي 
العي��ادات م��ا عاد فيه��ا أدوي��ة ما ع��اد اطباء 
اخصائي��ني. الطبيب بيزوروه مرتني، واحد باليوم 
على حبيتني اسبيرين حبة بنادول الخ. التعاقد 
مع املستش��فيات عم بخلقوا صعوبات كبيرة 
جداً للفلسطينيني عشان يوصلوا، واحد عنده 
عملّية أوالً حجم الليالي السريرّية في املنطقة 

مح��دود ج��داً ال يكفي ل� 60 ألف فلس��طيني 
ف��ي ع��ّكار، بيصي��ر الفلس��طيني بيفضل ما 
يدفع مواصالت على عّكار، جاي ورايح علش��ان 
يتعالج في املستشفى أو بده يزور مريضه اللي 
هناك، بيقولك الّتكلفة نفس��ها هون بدفعها 
مبستشفى خاص وبالتالي تبّطل الناس تتلقى 
الّرعاي��ة الصحية الي مطلوبة من األنروا. نحنا 
به��ذا اجلان��ب بنطالب أن��ه األن��روا تتعاقد مع 
مستش��فى قريب م��ا بني اخمليم��ني واحد. اللي 
بيس��هل عل��ى الن��اس حركته��م ومعاجلتهم 
ومستش��فى  للمستش��فيات  وحياته��م 
تخصص��ي حتى يقدر يعال��ج احلاالت الصحّية 
أو الل��ي بتتطلب معاجلات حس��ب التخصص 
املطلوب، مش يعني ش��ي عام. )مش��ارك، اجتماع 

عمال، مخيم نهر البدواي، لبنان(

ب( ال(يئة وال(نة التحتية
وهناك قضّية املوضوع البيئي الذي يعاني منه 
س��كان البقع��ة، مثل تل��وث املي��اه وفيضانات 
شبكات اجملاري ودخول اجملاري على شبكات املياه 
وانخفاض مس��تويات الرعاية الصحية االوليَّة، 
والصح��ة الوقائي��ة في مختلف اجمل��االت، هذه 
الظروف حولت اخمليم إلى مجمع نفايات موزعة 
على املن��ازل؛ ألن عدد عم��ال النَّظافة املعينني 
م��ن وكالة الغ��وث هو عدد مح��دود، ومنذ عام 
6٨ ل��م يزد عدد العمال وبقي كما هو، والعأمل 
ال��ذي يتوفى ال يعني أحد مكان��ه، واحلكومة ال 
تري��د أن تعني عمال نظافة؛ حت��ى ال تقول أنها 
أخذت صالحيات الوكالة، وإذا عينت ليالً عينت 
خلسة. واس��تهالك الناس يزيد؛ ألن عدد الناس 
ي��زداد، مما يؤدي إلى خلق مش��كلة صحية - لها 
عالقة ف��ي النفاي��ات - في الش��وارع العامة. 
مما ي��ؤدي إلى خل��ق حالة م��ن التوت��ر واألزمات 

االجتماعية. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(
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الوكال��ة له��ا أنظم��ة، منه��ا أن��ه ل��كل ألف 
نس��مة يضعوا لها حاوية نفاي��ات، بالطبع هذا 
غي��ر كافي، كم��ا أنَّ طبيع��ة البن��اء الهيكلي 
��ة مزدحم��ة. ه��ذأ  للمخيم��ات صغي��رة. واألَزقَّ
ينعكس على البيئة بشكل ملحوظ؛ ألنها تأتي 
في إطار مساحة محدودة )100 دومن أو 1٨0 دومن(؛ 
فبالتالي يشاهد هذا املشهد، واألخوة في مخيم 
حطني قبل فترة كان لديهم مش��كلة نفايات، 
والتلفزي��ون األردني ّصْور وط��رح هذا احلديث من 
خالل االجتماع املفتوح واألستاذ عروة زريقات من 
قبل ش��هر تقريباً، ومت معاجلة هذه القضيَّة. اآلن 
يقول��وا أن هناك قضية مياه ف��ي اخمليم، أعتقد 
أن األخ��وان يجب أن يطالبوا بحل هذه القضية. 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

رش املبيدات وإنش��اء مكبَّ��ات صحيَّة للنفايات 
ف��ي اخملي��م؛ للحف��اظ عل��ى الصحة. )مش��ارك، 

اجتماع طالب، مخيم البدواي، لبنان( 

نحن أيضاً منطالب ببناء مستشفى، بس هذا 
ما بحل املش��كلة جذري��اً، منطالب األُنروا بحل 
هذا املوضوع من أَساس��ه؛ يعني ايجاد األماكن 
املناس��بة لألش��خاص والعائالت وحل موضوع 
األمراض املتفش��ية داخل اخمليم��ات، يعني من 
الناحي��ة الصحي��ة معاجل��ة املي��اه والنظاف��ة 
للمخيم واجملاري يعني هاي أهم ش��ي قبل بناء 
املستشفى، واألمراض املس��تعصية عم تكثر 
ف��ي اخمليم مش معروف الس��بب وعنا أهم بناء 
ش��ارع املدرسة ألنه ملا أطفالنا عم بروحوا على 
امل��دارس عم بروحوا كلن وح��ل وواحد بروح ايدو 
وواح��د اج��رو وعنا الش��وارع كلها ب��دون زفت، 
بطلب من األنروا تؤمن هالش��ي لسكان اخمليم 
وللطالب. )مش��اركة، اجتماع نسوي، مخيم نهر البارد، 

لبنان(

مركز البرامج النسوية الذي يتبع أربد، هو املركز 
الوحيد املوجود خارج اخمليم منذ عام 1٩53، وقبل 
س��بع س��نوات تكرمت علينا الوكالة، ومنحتنا 
قطعة أرض مدير مخيم إربد السكني بيت آيل 
للس��قوط نعمر عليه، وبعد سنتني تفاجئنا أن 
مركز التأهيل شريك معنا، ملاذا؟ ال نعرف، وكونهم 
يؤدون رسالة إنس��انية ونحن كذلك، فتقاسمنا 
األرض ومل��ا بدن��ا نعم��ر املرك��ز، ال يوج��د أموال! 
والوكال��ة قال��ت ليس لدي أم��وال ألدعم تعمير 
املركز. الوكالة هي مظلة، وإذا عملنا فيها يلزمونا 
ياسة  بالتوقيع على تعهد مينع علينا احلديث بالسِّ
كما ذكرت األخوات، وممنوع علينا التحدث بالدين، 
مبعنى آخر يجب أن تخضعي لتعليماتنا، بنفس 
الوق��ت ال نريد إعطاءك أموال لتعمري ويجب أن 
تتواجدي على أرض اخمليم. طرقنا أبواب الش��ؤون 
الفلس��طينية - مع إِحترام��ي للجميع - قالوا 
تواجدي عل��ى أرض اخمليم نعطيك��ي "مصاري"، 
وهناك مخّيمات س��بقتنا بالش��كاوي وموجودة 
عل��ى أرض اخملي��م ول��م يت��م إعطائه��ا األموال 
الالزمة! عندما أريد أن أُوجد مركز في أرض اخمليم 
يق��دم خدمات الهالي اخمليم، من أين س��أحصل 
على األموال، هو الش��عب الفلس��طيني كتب 
علي��ه أن يبقى حأمل ش��نطة ويط��رق األبواب 
يشحذ مصاري؟ ذهبنا إلى القنصلية البريطانية 
قبل سنتني فقالت لنا ألغينا متويل البناء، بعدين 
أنتم وكال��ة غوث، الدول��ة البريطانية تدفع من 
موازنتها لوكالة الغ��وث، إذا كان لوكالة الغوث 
مخصصات. فأين هي هذه اخملصصات؟ فأس��م 
وكال��ة الغوث مينع الدعم عنا بذريعة أن الوكالة 
تقدم املعونات، والوكال��ة حقيقة األمر ال تقدم 
إال النذر اليسير! ارفعوا علم األردن رفعناه. ارفعوا 
عل��م األونروا رفعناه، وفي النهاية س��رقت كافة 
األعالم ولم يبق لدينا شيء. )مشارك، اجتماع جتريبي، 

عمان، األردن(

حول الّصحة، مخيم حمص يقع على 
امتداد مباشر من مصفاة النفط، 

وبالتالي فهذا اخمليم يعتبر غير صالح 
للسكن ويعاني العديد من الالجئني 

فيه من أمراض الربو والسرطان 
وأمراض أخرى مستعصية، واألدوية 

غير متوفرة بالشكل املطلوب، ونفتقر 
إلى مخبر تصوير شعاعي، هناك 

أكثر من )160( منزل مهدد بالدمار 
تعهدت الوكالة بترميم )22( منزل 
فقط. )مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم 

حمص، مخيم العائدين، سورية(

البني��ة التحتية ص��ارت باخمليم مش��اريع، بنية 
حتتي��ة ب��س طبع��اً كلها مش��اريع، م��ش من 
املش��اريع اللي بتحس��ن اخمليم، كلها مش��اريع 
كانت نص نص. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم 

الرشيدية، لبنان(

تطوي��ر األندي��ة الرياضية في مخي��م البداوي. 
)مشارك، اجتماع طالب، مخيم البدواي، لبنان(

ق��رار 1٩4 االمم املتح��دة ملزم��ة في��ه حيث اننا 
متمس��كون بالقرار والع��ودة إلى الق��رى التي 
هجرن��ا منها، الالجىء يج��ب أن يعيش بكرامة 
في اخمليم وال يوجد حديقة والسكن غير صحي، 
األون��روا ال تصرف اإلعاش��ة، مركز امل��رأة التابع 
لألون��روا محتكر م��ن قبل جماعة م��ن الناس، 
الدورات التي تت��م في املركز غالية الثمن مثله 
مث��ل القطاع اخلاص، ري��اض األطفال ال تكفي 
)ري��اض ع��دد 2( للمخيم، لقاح��ات األطفال ال 
يوجد ف��ي اخمليم، تأتي س��يارة من خ��ارج اخمليم 
له��ذا الغ��رض ال يوج��د تصوير إش��عاعي في 
مستوصف الوكالة والتحويالت فقط للحاالت 
الصعبة، واخمليم يعاني من مشكالت في البنية 
التحتية. )مش��ارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، 

سورية(

جتديد ش��بكة الكهرباء باخمليم. )مش��ارك، اجتماع 
طالب، مخيم البدواي، لبنان(

البنى التحتية، ما بدنا منها شي غير االتصاالت 
هال عنا احنا الس��نتراالت ب��س مش عم بتقوم 
بالواجب بعد الساعة 12 بالليل، بيجيك اتصال 
ر، وعم بياخ��دوا قيمة  بكون الس��نترال مس��كَّ
االتصال ثالث أضع��اف وخمس أضعاف خاصة 
الزم تكون في اتصاالت الدولة. )مش��ارك، اجتماع 

طالب، مخيم نهر البارد، لبنان(
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ح��ول خدم��ات الوكال��ة فهي ال تقدم ش��يء 
مفيد لنا لدي قطعة أرض وكنت مسجل لدى 
الوكال��ة لتبني لي بيت��اً ولكنهم لم يفعلوا مما 
اضطرني العط��اء األرض إل��ى متعهد مقابل 
ش��قه صغيرة. )مشارك، ورش��ة عمل متهيدية، مخيم 

حمص، مخيم العائدين، سورية(

الزم ترمي��م البنى التحتية؛ ألنه البنى التحتّية 
الت��ي عن��ا كل أك��م س��نة برجع��وا بعي��دوا 
تصليحه��ا، الكهرباء عنا ش��ي معدوم ما عم 

واإلش��تراكات  دامي  بش��كل  بتيج��ي 
كثير غالية، في ن��اس ما بتقدرأن متد 
إش��تراك بضلها قاعدة على العتمة؛ 
مما يأثر على الدراس��ة بشكل أو بآخر، 
بالنسبة ملشكلة املي عم بصير خلط 
ب��ني الصرف الصح��ي وامل��ي العاِديَّة 
فامل��ي بتتلوث منها. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

ح��ول اخلدمات حتدي��داً امل��اء في حي 
القيطي��ه ال توج��د، الش��وارع غي��ر 
معب��دة، االنارة غير موجودة. )مش��ارك، 

ورشة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

ا( التغ يي وامل غنة
احنا كشعب فلسطيني الجئ بنعاني من امور 
وقضايا ومشاكل يومية خانقة جداً، ال شك انو 
احنا كفلسطينني في لبنان النا حق أول ووحيد 
ه��و اقامة الدول��ة الفلس��طينية املس��تقلة 
وعاصمتها القدس الش��ريف هي محس��ومة 
ممثلن��ا الش��رعي والوحي��د م. ت. ف.، لكن بدي 
اسأل س��ؤال، إذا كان انس��ان عنده مشكلة أو 
عدة مش��اكل، يا هل ترى بيفكر بشكل سليم 
بهموم��ه األساس��ية، الدول��ة الفلس��طينية 

املنظمة، أكي��د ال. طيب هاي بدها تطغى، خذ 
على س��بيل املثال انه عشرات القضايا بيعاني 
منها الفرد في العائلة الفلس��طنية، عشرات 
القضايا لكن ه��اي القضايا - وانا بعاني منها 
عبد الرحمن خليل - كلها تتمحور حول موضوع 
وهوي الهم املادي. عنا نحنا على س��بيل املثال، 
الدول تقدم خدمات - مش��كورة عليها - بنية 
حتتية، مثل مياه الش��رب، مجاري، الخ. ولكن يا 
ه��ل ترى أنا إذا كنت بعاني م��ن العوز مثالً، عوز 
ش��ديد، بقدر اعم��ر، إذا بدي ات��زوج، بقدر افتح 

مصلح��ة. تعلمت مثالً في مح��ل مهني بقدر 
أص��رف عل��ى والدي. طب هذه االم��ور اللي عم 
نحك��ي عنها الت��ي تتمحور حول الع��وز املالي، 
أنا عندي اقت��راح مثالً، حتى نحن نفكر بالوطن 
الزم نكون مرتاحني مالي��اً إلى حد ما. أنا بقترح 
اقت��راح حتى لو كان هذا االقتراح ش��وي صعب 
ولكن يعني شي ومنو زي ما بيقولو. مثل ما في 
الدولة اللبناني��ة املواطن اللبناني بيروح يتدين، 
طب أنا فلس��طيني هل بق��در افوت على بنك 

هون وأقولهن اعطون��ي قرض؟ - ال عندي بيت 
وال عندي مؤسس��ة - ما بقدر. اللي أنا بقترحو 
يعني هال��دول املانحة مثل ما عم ترصد مبالغ 
لهالبن��ى التحتية واملياه اجملاري والطرق يرصدوا 
مبلغ من املال للفلس��طينيني في لبنان. يعني 
على س��بيل املث��ال أنا عبد الرحم��ن خليل بدي 
أفتح مصنع، بدي افت��ح دكانة، بدي اجوز ابني، 
كبرت عائلت��ي بدي أعمر. يا ت��رى هذا الضغط 

النفسي مش احياناً يؤدي إلى االنحراف. 
يعني واح��د بيكون مزنوء مزن��وء، مش ممكن   
ينحف ويسرف مثالً؟ أنا اللي بقترحو 
ان��و مثل م��ا ع��م يقيم��وا ويقدموا 
هالدول املانحة للمشاريع يللى قدأمنا 
يحط��وا ميزاني��ة ويقول��وا واهلل هاي 
للشعب الفلسطيني في لبنان، 500 
مليون دوالر يا اخ��ي، بنيجي على نهر 
البارد يا عمي مني عندو مثالً مشروع 
بدو يفتحو، تعا يا عمي مندينك بدون 
فاي��دة إلى فترة زمنية طويلة ش��وية 
مصاري، بعتقد انو هاي املش��كلة إذا 
انحلت من هون، فينا ننطلقالى باقي 
املشاكل كلها وانا اعتقد انو مطلب 
عادي ج��داً، مثل ما عن��دن امكانيات 
يعملونن��ا مش��اريع، يعطونا ش��وية 
مص��اري ويقول��وا تع��ا ادَّي��ن مثل ما 
هالن��اس بيفوتوا على البنك وبتدينوا. )مش��ارك، 

اجتماع عمال، مخيم نهر البارد، لبنان(

اجلانب اآلخ��ر، في األربع س��نوات األخيرة هناك 
تطوير في واق��ع اخمليمات، حيث دخل على اخلط 
االحت��اد األوروبي ف��ي مش��اريع تطويرية ضمن 
حتسني األوضاع املعيشية واحلياتية للمخيمات، 
وكان م��ن ضم��ن هذه املش��اريع أن��ا ال يعنيني 
أن تس��تبدل س��قف منزل من "زينك��و" وتبنيه 

بالنسبة إلى مشكلة البنى التحتية 
ما في تزفيت للطرقات كلها مليانة 
مياه، الكهرباء مش مزبوطة، أيضاً 

في مشكلة في املياه اخلاصة 
للشرب يعني بيستعملوا آبار، واآلبار 
بيحطولها خزانات واخلزانات تعفن 
املي فيها، وأغلبية سكان اخمليم عم 
بيصيبهم مرض في الكلى نتيجة 
شرب هاي املي. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

مخيم عني احللوة، لبنان(

رافعني شعار لهيئة األمم املتحدة وإدارة تشغيل الالجئني الفلسطينيني 
في لبنان؟ ال فيه تشغيل وال في عمل قهر وظلم وتشريد واضطهاد 
م��ن قبل الّدولة وما في مني اللي يس��أل بهذا، هذا يعني - هذا اللي 
نح��ن بنطلب��وا - أن يك��ون في فرص عم��ل لهذا العامل البس��يط 
الل��ي مش مالقي عم��ل، وأنتو بتعرفوا على مس��مع العالم كله إنه 
لبنان فيه اضطهاد للش��عب الفلس��طيني وفي��ه حصار عليه وفيه 
ظل��م وفيه ذل، طب نحنا لوينتا بدن��ا نضلنا هيك، الزم يكون في عنا 
عالقليلة معامل، يكون في مصانع تكون موجودة في لبنان لتفعيل 
دور وعمل الشعب الفلس��طيني املوجود. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم 

البداوي، لبنان(
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بأسمنت هذا ليس حتسني وضع معيشي، نحن 
نتح��دث عن جيوب الفقر املوجودة في اخمليمات، 
نتح��دث عن توفير ف��رص العمل. هن��اك توجه 
لصنادي��ق لإلقراض إلنش��اء مش��اريع صغيرة 
م��درة للدخ��ل، وأن��ا أحتدث م��ن واقع بس��يط 
وطبق��ت هذه التجربة في اخمليمات، وكان هناك 
إقبال شديد وكانت هذه الصناديق ناجحة جداً، 
ولكن وصلنا إلى مرحلة اآلن كأننا أش��بعنا من 
املشاريع احملدودة داخل اخمليمات، ونحن اآلن بصدد 
إيجاد منتج جديد لكي يطرح في اخمليمات. اآلن 
نتجه ملنح ق��روض باجتاهات أخ��رى، منح لفتح 
بقالة أو مش��روع دواج��ن، تربية أبقار أو ش��راء 

سيارة. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

األونروا التي ب��دأت معنا منذ عام 1٩4٨، كانت 
تقوم بتوزيع إحتياجات أساس��ية، مثل الطحني 
واألرز والزيت والس��منة. أن��ا اآلن في عام 2004، 
ل��م يعد يربطن��ي باألونروا إال "ك��رت" مع أنني 
ومنذ سنوات لم أستخدمه ولم اشعر بقيمته، 
وأخش��ى أن ال تنقطع العالق��ة أيضاً مع م. ت. 
ف. - كما تفضل األخ س��هيل - أن��ه من أبناء 
املقاومة ووصل إل��ى مرحلة أنه لم يعد يربطه 
أي خط معها، وعاد القائد منذ عش��ر س��نوات 
ولكنني أشعر أن الشعب يغيب! )مشارك، اجتماع 

جتريبي، عمان، األردن(

األُن��روا قلص��ت خدماته��ا لدرج��ة كبي��رة، مع 
ان��و في ن��اس وضعه��ا م��ش مني��ح وحياتهن 
صعب��ة، ليش ما بنطالب األن��روا بإعادة العمل 
بتوزيع االعاش��ات اللي كانت تخفف شوي عن 
العائالت الكبيرة مش بس يقدموا إعاشات للي 
بيسموهن الش��ؤون الزم للكل ألنو في عائالت 
عدده��ا كبير ووضعه��ا صعب. )مش��ارك، اجتماع 

عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(
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إحنا نفس الشيء. إحنا هون مقطوعني بالكامل عن أي اتصال.
)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 
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أعتق��د أنه م��ن امله��م ع��دم نس��يان إخواننا 
وأخواتنا في مناط��ق ١٩٤٨، ألنهم في النهاية 
فلسطينيون. وهذا شيء آخر علينا تذكره عند 
محاولة التواص��ل مع اآلخرين. )مش��ارك، اجتماع 

عام، تورنتو، كندا(

بالنسبة للعالقات بني الالجئني يجب أن نوطد 
العالقات ما بني مخيماتنا في سورية والالجئني 
في كل مكان. )مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، مخيم 

جرمانا، سورية(

أعتق��د أن علينا احلفاظ عل��ى عالقاتنا، وإحدى 
ط��رق فع��ل ذلك ه��ي التواص��ل ب��ني أطفالنا 
وأطف��ال أقاربن��ا في الش��رق األوس��ط وبهذه 
الطريق��ة يتم احملافظ��ة عليه��ا. وال أعتقد أن 
هناك وصفة من األس��اس، فالواقع أننا جميعا 
مجتمعني، فليس هناك وصفة سحرية بل قيم 
وتعليم أطفالنا جذورهم، ألن الشعور باالنتماء 
مه��م كذلك، وه��ذا الش��عور باالنتم��اء مينح 
إحس��اس بأننا في مشروع مشترك حتى لو لم 
نك��ن نعرف بعضنا البعض. كما أننا مخطئون 
ف��ي موضوع اللغ��ة، فنحن ال نتي��ح ألطفالنا 
تعلمها. وقد كنت أقرأ تاريخ العهد القدمي، وهو 
كتاب متدأول هنا بكثرة، وهو صعب جداً. لهذا 
أحت��دث عن الروحية أكثر من الدين أو اإلس��الم، 
ل��ذا علين��ا أن من��ارس موض��وع اللغ��ة لش��رح 
القيم الروحية والتعليمية. )مش��ارك، اجتماع عام، 

سانتياجو، تشيلي(

احن��ا نف��س الش��يء احن��ا ه��ون مقطوع��ني 
بالكام��ل عن أي اتصال. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، 

الدمام، السعودية( 

اتفاق م. ت. ف. وتداعياته أدخل م. ت. ف. إلى قطاع 
غزة والضفة الغربية وأنشأ سلطة همشت دور 

م. ت. ف. وأصابها بالشلل حتى أساساتها مثل 
االحتادات الش��عبية. ومن تداعيات م. ت. ف. هي 
إلغاء حق العودة وهذا س��بب مخاوف كثيرة من 
وثيقة جنيف حول مس��كن دائم لالجئني. هناك 
محاوالت لطم��س حق العودة، من هنا نش��أت 
جلان للدفاع عن حق العودة وقنوات االتصال التي 
جرت في الشتات إلى اآلن ال تكفي. لذلك ندعو 
إل��ى تأمني قنوات اتصال أفضل. )مش��ارك، ورش��ة 

عمل متهيدية، حمص، مخيم العائدين، سورية(
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ندعو إلى روح التنافس بني اجلاليات باطار العمل، 
باط��ار االب��داع، وه��ذه توف��ر قضية اخ��رى إلى 

االبداع. )مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

احنا مخيمنا مخيم بعلبك ومن منطقة البقاع 
كثير هاجروا من عنا ميكن 60 % هاجروا ملنطقة 
الدمنارك والس��ويد، وهأل في عنا أشياء حديثة، 
تكنولوجياً "اإلنترن��ت" في كل مخيم، نتواصل 
مع أخوانا املوجودين باإلنترنت، بالرسائل نقلهن 
ش��و في عن وضع، من ش��و عم نش��كي احنا. 
خليهن يضلن قريبني مّنا واحنا قريبني منهن وملّا 
بيجوا من الس��فر كمان نعمل لقاءات معهن 
ما نخليهن ميش��وا - هاي جالية بكرا بس��افروا 
- نقعد معهن ونحكيلن عن همومنا ونش��وف 
ش��و عندن، هني بشكو، وممكن يساعدونا بهاي 
الهموم اللي احنا عم نطرحها. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

ب��س كثير صع��ب الواحد يحكي، أصعب ش��ي 
تكوني فلسطينية وما تقدري تفوتي فلسطني، 
هذا هو أصعب ما حسيت آخر مشوار نزلت على 

فلس��طني، الناس حتت عايش��ني مبأساة صعبة 
كثير. يعن��ي مش عارفة كيف أحكي، أعطيكم 
أنا مثل صغير، بيتنا إحنا عند املطار بني الضفة 
الغربية وب��ني القدس وبيت أبوي باجلهة املقابلة 
له، الشارع مقسوم قسمني هذا بعتبروه ضفة 
غربي��ة وهذا بعتبروه الق��دس، كنت أي من بيت 
أبوي إلى بيت زوجي بخم��س دقائق هأل ما بقدر 
أي من بيت أبوي إلى بيت زوجي بخمس س��اعات 
وممنوع أدخ��ل ألنهأنا بضفة غربي��ة ممنوع أفوت 
إال بتق��دمي تصريح مع إّنه بنفس الش��ارع. هذا 
أَصعب شيء من املعاناة إللي بعانيها الواحد في 

فلسطني. )مشاركة، اجتماع نسوي، ماملو، السويد( 

ميكن للش��باب الفلس��طيني زيارة املدن مثلما 
يفعل برنامج "حق الوالدة" للصهيونيني، ولكن 
هن��اك الكثير من الفلس��طينيني ف��ي العالم 
يحمل��ون جنس��يات دول أخ��رى فلم��ا ال ننظم 
زي��ارات ملدينة ياف��ا ضمن برنامج نش��رف على 

رعايته. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

بالنس��بة للجاليات والتجمعات الفلسطينية 
هناك تواصل ضئي��ل، الّتواصل أحياناً منحصر 
بالعائ��الت واالق��ارب عب��ر الهاتف وزي��ارات عبر 
بع��ض الدول. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخيم عني 

احللوة، لبنان(

أتوق��ع أدوات اإلتصال أهمها التلف��ون، إذا كان 
للشخص أقارب بشكل مباشر وإما في قنوات 
إتصال غير مباش��رة وهي الصح��ف واإلنترنت، 
واإلطالع على أخباره��م هناك وهم مثال نفس 

الشيء. )مشارك، اجتماع نوعي، عمان، األردن( 

أن��ا إّلي فهمته من األخت فاطمة واألخت مها 
إنه يتش��كل وفود أو جلان وتب��ادل زيارات - يعني 
نش��اطات مكثف��ة - وت��روح على فلس��طني 
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وتقابل الناس إلي هناك وتشوف األرامل وكيف 
حياته��م وكيف عايش��ني وتنقله��ا للناس إلي 
هون. والناس إلي هناك تيجي لهون كمان ويصير 
هناك إتصال متب��ادل ويصير في تبادل ثقافات. 
وبالفع��ل ه��ذا ف��ي جمعيتن��ا موج��ود - على 
أس��اس نعمل هذه الزيارات وننش��ر هذا الشي، 
يعني يصير في رواب��ط إتصاالت مجموعة من 
ه��ون إت��روح على األماك��ن زي اخمليم��ات، يكون 
اله��دف من الزيارة ه��ي مقابلة هاي الناس إلي 
قاعده حتت احلرب والضرب يعني الفلسطينني 
املهجرين اللِّي قاعدين في اخمليمات. هأل العنف 
واحلرمان وكل وسائل الترهيب موجودة ومتوارث 
عليه��ا قومي��ا، وإحن��ا باملقابل ه��ون موجودين 
كجالية فلسطينية، كالجئني، رؤيتنا إحنا كيف 
عم بنواجه هاي البلد؟ ش��و املش��اكل إلي إحنا 

بتصادفنا؟ )مشاركة، اجتماع نسوي، ماملو، السويد(

فيم��ا يتعل��ق بالتَّواصل م��ع الفلس��طينيني 
املغترب��ني في اخلارج الزم نس��تقبل الوفود التي 
تأتي لزيارة اخمليمات حتى يطلعون على أوضاعنا 
احلقيقي��ة ع��ن كث��ب، نح��ن كالجئ��ني كيف 
نعيش؟ يسأهموا بالقليل من دخلهم القومي؛ 
حتى نستطيع تأسيس احلياة من جديد وبصورة 

جيِّدة. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم شاتيال، لبنان(

األمر اآلخر ه��و تبادل البرامج. وقد قيل أنه يتم 
فعالً تب��ادل الكثير من البرامج، ولكن بصورة ال 
نظامي��ة أو غير جيدة، باس��تثناء س��يبال الذي 
ينّظ��م نوع م��ن التبادل بصورة أكث��ر نظامية. 
وأعتقد أنه م��ن الضروري جداً دعم هذه اجلهود 
مالي��اً وتنظيمياً، وإليجاد وس��يلة نظامية بني 
جاليات الالجئني والفلس��طينيني في الشتات. 
واألمر اآلخر هو اإلش��ارة إلى بعض األمور التي 
نق��وم بفعلها مع مؤسس��ة العودة، فنحن قد 

تواصلنا م��ع جاليات ومنظمات تعمل من أجل 
حقوق العودة للفلس��طينيني وحقوقهم داخل 
إس��رائيل في أراضي فلس��طني ١٩٤٨. )مشارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا(

ممك��ن تفعيل أي ش��يء ب��اي وس��يلة إذا كانت 
الكمي��ة وافية، وين م��ا تروحوا بتقول��وا ممنوع 
الزي��ارات، ممن��وع الزي��ارات بني الوف��ود وهو أهم 
وس��يلة اتص��ال بني اجلالي��ات؛ ألن��ه كل طرف 
بيطلع عل��ى أعم��ال الطرف اآلخ��ر والتفعيل 
الفلس��طيني بكل نش��اطاتهم ويب��دأ يصير 
عندهم روح من املنافسة. )مشارك، اجتماع شباب، 

الدمام، السعودية(

في وسائل كثيرة، من ضمنها االنترنت والزيارات 
طبعا منه��ا والتلفون هي وس��ائل االتصاالت 

بالتأكيد. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

ال أعتق��د أنن��ا منل��ك آلي��ات تتيح لن��ا كجالية 
التواص��ل مع اجلالي��ات الفلس��طينية األخرى. 
وعل��ى الصعي��د الف��ردي تواصل��ت ش��خصياً 
م��ع الكثير م��ن املنظمات اخملتلف��ة التي جاءت 
من مخيم��ات الالجئني الفلس��طينيني أو احتاد 
العم��ال الفلس��طينيني، ولكنن��ا كجالي��ة، ال 
منل��ك مثل هذه االلي��ات. وأرى أننا يجب أن نتخذ 
خطوات أو آلية ملموس��ة كجالية فلسطينية 
في كندا في الشتات، من املُفترض أن منتلك هذه 
االليات، ولكننا ال منتلكه��ا. يجب أن يبادر البيت 
الفلسطيني في هذا اجملال إن كان راغباً بتطوير 
التواصل ب��ني اجلالية واجلاليات األخرى بش��كل 
عام. وع��دم امتالكنا ملثل ه��ذه االليات هو أحد 

أكبر عيوبنا. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

اإلتص��ال باجلالية الفلس��طينية املوج��ودة في 
برش��لونة. العالقات املوجودة هي نتاج س��نوات 

طويلة، ال��كل بعرف بعض واس��تمرت العالقة 
موجودة. العالقة غير منقطعة بني الفلسطينيني 
في إسبانيا والفسطينيني في برشلونة والذين 
ف��ي الداخل ألنه كلنا بش��كل أو بآخر إلنا أقارب 
في الداخل س��واء في غ��زة أو الضفة أو ٤٨، في 
إتص��ال في عالقات بس عالقات فردية، عالقات - 
مش ضمن قالب سياسي أو ضمن قالب نقابي 
- ما إنقطعت، هاي الفلسطيني الذي سافر إلى 
إسبانيا أو إجنلترا بحكم العمل أو الدارسة، بقي 
فلس��طيني له أهل في الضفة أو في غزة أو في 
٤٨ فما إنقطعت عالقة الفلس��طيني املوجود 
في أي بل��د له عالقة بينه وبني الفلس��طينيني 
الثاني��ني ب��س عالقة غير مبرمج��ة. عالقة مش 
ضمن برنامج عم��ل أو خطة عمل. األن تصعيد 
هذه العالقة ووضعها داخل إطار معني أعتقد أن 
هذا هو املهم، فضياع برنامج سيضل العايشيني 
في الش��تات، عايش��يني في الش��تات مبعنى أن 
اإلحباط الذي حصل للفلسطينيني بشكل عام 
إنعكس على الفلسطينيني في الداخل واخلارج 
زي ما حكا األخ )مش��ارك( في الس��ابق، كان في 
تنظيمات فلسطينية، جميع هذه التنظيمات 
كان لها متثيل في برشلونة نحن كفلسطينيني 
بدون تنظيمات صعب أن نشتغل. )مشارك، اجتماع 

عام، برشلونه، أسبانيا(

اإلتصال مع اجلاليات الفلسطينية يتم من خالل 
إتصال مباش��ر عن طريق اإلتص��ال أو اإلنترنت، 
يعني هو اإلتصال املباش��ر طريق التأكيد على 
منظم��ة  وه��ي  الفلس��طينية  مؤسس��اتنا 
التحري��ر، إن تتص��ل م. ت. ف. م��ع التجمع��ات 
الفلسطينية في جميع أنحاء العالم. )مشارك، 

اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان(

أن��ا مثال بقرأ ف��ي مق��االت كثيرة وعب��ر االنتر 
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ن��ت انه في بكل بلدان أوروب��ا ناس ومجموعات 
بتشتغل بحق العودة وبقيمو مؤمترات وبقيموا 
ن��دوات، ولك��ن ه��ذا العم��ل اللي ع��م بيصير 
بش��كل منف��رد، كل بل��د عم تش��تغل حلالها، 
يعني كم��ان أنا ه��ون بنتهز الفرص��ة انه انتو 
من خالل دراس��اتكم الش��يء يلي عم بتقوموا 
فيها من خالل هاي الدراسة عندكم امكانيات 
مس��خرة اكثر منا. أنا بدعو مث��ال لتوحيد هذا 
اجله��د يلي عم بيصير م��ن كل دولة على حده. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

إحن��ا على مس��توى س��توكهولم ف��ي عندنا 
اتصال حت��ى خارج نط��اق الس��ويد، يعني في 
عندنا اتصال مع فنلن��دا، في عندنا اتصال مع 
لندن، من خالل الروابط الفلسطينية. )مشارك، 

اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

بالضرورة تثبيت دور اجلالية وأتوقع انه في اتفاق 
من اجلميع على هذا املوضوع شوف كيف ممكن 
ه��ذه اجلالية الفلس��طينية ف��ي الدمام كيف 
بينس��قو ا على األقل جلنة س��رية مع اللي في 
الري��اض وكيف باجململ ممك��ن يتصلوا مع قطر 
ومع البحرين. باوروبا حققوا هذا املوضوع اتفقوا 
على آليات معينة للتواص��ل ولتحقيق اهداف 
سياسية. )مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 

احد االشياء االخرى املطروحة، ان يتم التنسيق 
بني اجلالية واالحتادات اجلماهيرية على أساس أن 
يتم مؤمتر شعبي فلسطيني وتنظيم اجلاليات 
الفلس��طينية تنظيم جماهي��ري في ايطاليا. 
ه��ذا مطروح، وفي نقاش لم يتبلور من اجلاليات 
املكون��ة يحاول��وا عم��ل ذل��ك أو كونفدرالي��ة 
تنسيق بني اجلاليات، وأيضاً االحتادات اجلماهيرية 
واالفراد، النه عنا مرشدين جامعيني، صحفيني، 
وميك��ن ان تدعوهم ملؤمتر ش��عبي فلس��طيني. 

ه��ذا فكر مطروح في ايطالي��ا املفروض يتبلور. 
خالل الفترة القادم��ة يوجد مصاعب له ولكن 
نحاول ان نتجاوزها ومطروح ضرورة التواصل في 
ايطاليا وض��رورة االتصال مبناطق اخ��رى باوروبا 
وفي الوطن من خالل املؤسسات املوجودة. ففي 
اجنلت��را مثال أنا بع��رف في جالية فلس��طينية 
قوية ما عندهم احتاد مهندسني اظن، ولكن في 
مناطق اخرى في املانيا موجود احتاد مهندسني، 
فاالحتادات النقابي��ة ممكن تتبادل في رأيي فكرة 
انه مؤمتر ش��عبي فلس��طيني في ايطاليا انه 
يق��وم باتص��االت ف��ي اوروب��ا وم��ع الوطن هي 
تكون فكرة للتواص��ل بحيث يكون في عالقات 

عضوية. 
م. ت. ف. امن خالل ماذا؟ - م. ت. ف. لالس��ف   
احنا عنا مشكلة انه املمثلني عنا هون لم يكن 
في تفاه��م معهم، نتمن��ى جتاوزه��ا، النه كنا 
نعترف ب م ت ممثل ش��رعي وحي��د في ايطاليا 
ان��ه كل االحت��ادات والنش��اطات ص��ار جمل��ة 
نشاطات جماهيرية وال يزال على أساس الوضع 
السياس��ي والتصور السياس��ي الفلسطيني 
موجود نشاطات سياسية وثقافية ويوجد على 
مستوى فلس��طيني، وعلى مس��توى ايطالي 
طبيع��ي ع��دد العناصر الذي يش��ترك يختلف 
حسب الظروف االجتماعية والثقافية. )مشارك، 

اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

قنوات اإلتصال يج��ب ان تكون منظمة، وال بد 
من إع��ادة تفعيل دائرة مهمة في م. ت. ف. هي 
دائرة ش��ؤون الالجئ��ني، وهو ال��ذي يرتب أوضاع 
اخمليم��ات. اآلن الكثي��ر من املش��اكل والهموم 
مشتركة بني اخمليمات الفلس��طينية. )مشارك، 

اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

يج��ب أن يكون لدينا ممثلني ف��ي كل جالية في 

أنح��اء العالم، لكي نعرف م��ا الذي يحدث في 
العراق وفلسطني، وهذه ظاهرة ملفتة ال يهتم 
أح��د بدراس��تها. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، ديترويت، 

ميتشجان، الواليات املتحدة األمريكية(

امكاني��ة التواص��ل على اجملتم��ع الوطني احنا 
ه��ون ممثلنا حرك��ة التحرير الفلس��طينية من 
خالل املنظمات اللي فيها نحنا منقدر نتواصل 
معه��ا. فمن خالل حركة فتح وباألخص مكتب 
الط��الب احلركي حلركة فتح، ميكن التواصل مع 
مختل��ف اجلهات على مس��توى لبنان بش��كل 
عام. بالنس��بة على املس��توى احمللي في اللجان 
الش��عبية في كل مخيم هناك في اجتماعات 
ولق��اءات محلي��ة ودولية حتصل كل ش��هرين. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيدية، لبنان(

إحنا في عنا مشكلة كبيرة، ال أريد أن أطيل، وهي 
أن عملية االتصال يجب أن نعملها على األساس 
داخ��ل األطر الرس��مية يعني تك��ون اجلاليات أو 
اجلالية احمللية عن طريق "الكونفدرالية" مباشرة 
مع ممثلني الس��لطة، التي نسميها مثال ممثلية 
فلس��طني في إس��بانيا، ولكن لألسف الشديد 
أعتقد أن في أسبانيا مثل أوروبا ممثليات فلسطني 
أصبحت س��فارات وحتى سفارات مش مهتمه 
حتى على مستوى قنصلية تعال أنسميها مش 
عم تهت��م إكثير باألفراد أو اجلاليات املوجودة في 
الداخل. إحنا مرات بنضطر بدنا شيء من الوطن 
نضطر على شكل فردي أو على شكل جالية أي 
أن فالن يعرف فالن يتصل في السلطة مباشرة، 
أو في املنظمة مباش��رة، وهذه ليست الطريقة 
الصحيح��ة. ال يوج��د هناك تع��اون، العملية ال 
يوج��د فيها تعاون. )مش��ارك، اجتماع عام، برش��لونه، 

أسبانيا(

بس اقتراح، ما عندي تعليق، بالنس��بة لالقتراح 

بالنسبة للعالقة مع اجلاليات 
الفلسطينية في اخلارج، بالضفة 

والقطاع أو املوجودة في الدول 
االوروبية وفي اميركا، يجب ان يكون 

هناك تعاون ومشاركة متبادلة، 
أي توأمة العالقات بني اجلاليات 

الفلسطينية املوجودة في اخلارج عن 
طريق تصوير اشرطة فيديو للعادات 
التي اكتسبوها في تلك الدول، توفير 

مراكز انترنت لتنسيق املعلومات 
وتكون مراكز االتصال شبه مجانية. 

لبنان بلد بالنسبة لالتصاالت 
يواجه الشعب الفلسطيني ازمة 

اقتصادية، بالنسبة للمواصالت يجب 
ان يكون هناك زيارات متبادلة عن 

طريق مثالُ الوزراء أو وزارة للمغتربني 
زي ما في بلبنان. )مشارك، اجتماع طالب، 

مخيم الرشيدية، لبنان(
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الل��ي اقترح��وا وه��و عل��ى الش��كل التالي أن 
تتش��كل عمومي��ة لالجئ��ني الفلس��طينيني 
ف��ي العال��م عل��ى أس��اس مناطقه��م يعني 
كل خمس��ني ألف مث��الً عدد الفلس��طينيني 
املوجودين في اإلم��ارات مئتان ألف خلي يتمثل 
أربع��ة منهم للجمعي��ة العمومي��ة. هذه من 
خ��الل م. ت. ف. كما طرح��ت بيان أجمع اجلميع 
في ه��ذا اللق��اء التمثي��ل، س��يكون اجلمعية 
العمومي��ة أن تنتخ��ب جلنة علي��ا تضع نظام 
داخلي أو أساس��ي تكون مهمته��ا أوالً إحصاء 
الالجئ��ني الفلس��طينيني ف��ي العال��م. ثانياً، 
التواص��ل مع الالجئني في العال��م. ثالثاً، متثيل 
الالجئني الفلس��طينيني بهذا العالم وبالتالي 
يصل إل��ى الرؤي��ة الكاملة الت��ي أجمع عليها 
اجلميع هون إنه نحنا بالنس��بة ألنا يا أخي هذا 
موقفنا وهذا موقف الالجئني الفلس��طينيني 
وإحنا ما بنعترف إال بعودتنا إلى فلسطني وإلى 
مناطقنا في فلس��طني وشكراً. )مشارك، اجتماع 

عام، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة(

ه��ل التواصل عبر املؤسس��ات. هن��اك تواصل 
بني احتاد املرأة الفلس��طينية وبني احتاد الطالب 
وبني اخمليم��ات أو من خالل الدورات واملناس��بات 
الوطني��ة؟ واملعأرض؟ ش��كراً. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم عني احللوة، لبنان(

احتادات األساتذة، وصانعي األفالم، واملوسيقيني، 
لك��ي نتمك��ن من االتص��ال ببعضن��ا البعض 
ح��ول الوظائ��ف. وميكنن��ا القي��ام بذل��ك عبر 
اإلنترنت. ولك��ن من الرائ��ع أن تتمكن اجلاليات 
الفلسطينية من نش��ر ذلك في أنحاء العالم. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

نقط��ة أخ��رى، كان هنالك مؤمتر الحت��اد األطباء 
والصيادل��ة العاملي في القاه��رة، في جمهورية 
مص��ر العربية، حالياً طلبوا منا مش��اركة اثنان 
م��ن أعض��اء االحت��اد ف��ي أملاني��ا، وه��م الرئيس 
ونائ��ب رئيس االحتاد للمش��اركة ف��ي املؤمتر، عبر 
الوفد الفلس��طيني املشارك، ولكن ذهبنا ستة 
أش��خاص من أملانيا للمش��اركة وج��رى هنالك 
نقاش وثبتنا هؤالء الس��تة في املؤمتر، وكنا أكبر 
وفد مش��ارك ف��ي املؤمت��ر، وحتى أنن��ا متكنا من 
وضع الش��روط التي نريده��ا ونطالب بها، على 
س��بيل املثال، كيف االعتراف بالشهادات، كيف 
يتم عقد املؤمت��رات العلمية، وكيف يتم البحث 
العلم��ي؟ فه��ذه املؤسس��ة ناجح��ة وأظهرت 
عمله��ا في الوط��ن، حيث أقامت مش��اريع في 
قط��اع غ��زة، والضف��ة الغربية، بحي��ث أن هذا 
االحت��اد أثبت نفس��ه، واصبح صوته مس��موعاً، 
حتى أن تقاريره مسموعة ولها صدى في اجمللس 
التش��ريعي، حي��ث مت ق��راءة رس��ائله للمجلس 
التش��ريعي، وقرأت أمام أعض��اء اجمللس جميعاً، 
وس��تجد أن صداه��ا مختلف، بل ويأتين��ا أيضاً 
ال��رد من كل اجله��ات. ولهذا إذا كن��ت أنت قوي 
ف��ي البلد املوج��ود فيها فأنت ق��وي في الوطن، 
وق��وي أمام الس��لطة الفلس��طينية، وأمام م. 
ت. ف. ولو أن اجلالية نش��يطة، وقوية على كافة 
الصعد ستفرض شروطها ومطالبها حتى على 
السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى على م. 

ت. ف. )مشارك، اجتماع نوعي، برلني، أملانيا( 

أعتقد أن مجموعات الطلبة كانت ضرورية جداً 
للتواصل مع الفلسطينيني. فهناك مجموعة 
الط��الب العرب وهن��اك مجموع��ة عربية في 
جامع��ة غ��رب أنتاري��و. فاملنظم��ات الطالبية 

مهمة كذلك. )مشارك، اجتماع عام، تورونتو، كندا(

يت��م  الزم  فلس��طينية  كجالي��ات  التواص��ل 
ع��ن طري��ق تفعي��ل دور النقابات واملؤسس��ات 
االجتماعي��ة وتفعي��ل دور الط��الب ضمن اطر 
معني��ة. الطالب يلتقي م��ع الطالب والعامل 
يلتقي مع العامل. املرأة تلتقي مع املرأة بيصير 
مؤمترات عامة ثانوية مثالً أو كل س��تة أش��هر، 
يطرحوا ش��و في مستجدات شو في افكار عن 
طري��ق اخمليم��ات الكش��فية والتثقيفية ممكن 
يصير كمان. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم نهر البارد، 

لبنان( 

فيما يتعلق بطريقة الدعم، أعتقد شخصياً أن 
مؤسس��ة بديل في بيت حلم لها هيكل مدني 
قادر على أن يّك��ون مجموعة ميكنها التواصل، 
وأن تك��ون حلقة وصل ب��ني مخيمات الالجئني. 
وميك��ن للهي��اكل املدنية هن��ا أن تك��ون مبثابة 
حلق��ة وصل مع مؤسس��ة بدي��ل كمجموعة 
شريكة. وأتس��اءل فيما إذا كان ميكن للهياكل 
املدنية مثل مؤسسة العودة في كندا أن تكون 
وسيلة للتواصل والشراكة مع مؤسسة بديل 
للدفاع عن حقوق الالجئني في الشتات أو داخل 

فلسطني. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

أعتق��د أن خطوط االتص��ال بيننا وبني املناطق 
الفلس��طينية ضعيفة. وأعتقد أننا نستطيع 
حتماً تقوية خطوط االتصال عن طريق إشراكنا 
بصورة أكبر في احلكوم��ة هنا، ألنني أعتقد أن 
حكومتن��ا هنا هي أقوى ق��وة فيما يتعلق بإجناز 
األمور هناك في املناطق الفلس��طينية، سواًء 
في مخيمات الالجئ��ني أو املناطق احملتلة، وهذه 
هي وجهة نظر اجليل الثاني من الفلسطينيني 
األمريكيني، على األقل هذا ما أراه. )مشارك، اجتماع 

عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(
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2( العمل املشترك

ال يوج��د مان��ع وأنت مقي��م هنا ف��ي الدمنارك 
أن تق��دم الدع��م للمخيم��ات الفلس��طينية 
في ال��دول العربي��ة، وفي فلس��طني. نحن في 
الدمنارك يجب أن نك��ون منظمني حتى نتمكن 
من مساعدة اجلاليات الفلسطينية األخرى في 
الش��تات، نقدم لها املس��اعدة املمكنة وتدعم 
الداخل. إذا لم تتمكن حكومتنا من مساعدتنا 
ملاذا نحن ال نساعد بعضنا البعض. هذا نقطة 

من املشروع. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك( 

ل( لا اا ال (أ
نع��م مطل��وب ايجاد الهي��اكل وايج��اد األليات 
للتواصل فيما بيننا، لكن هذه األليات والهياكل 
يفترض انها تكون موجودة على أساس سياسي 
مت��ني، يعبر ع��ن مصلحتنا ع��ن اهدافن��ا وعن 
طموحاتنا، هذه القضيه هون احنا بنقدر نفرض 
على االحتاد االوروبي ما نش��اء أو على األقل نقدر 
نق��ول لالحتاد االوروب��ي أو غير االوروب��ي انك انت 
ل��ن تس��تطيع ان تتجاوزنا، احنا ه��ون موجودين 
هذا خطنا هذه طموحاتنا ه��ذا برنامجنا واحنا 
اقوي��اء من خ��الل وجودنا في ضمن ه��ذه االطر 
وه��ذه الهياكل واالحتاد االوروبي مش منس��جم 
واجملتم��ع االوروبي مش منس��جم أنا بحكي عن 
اجملتم��ع االوروبي ميكن ش��وي ألن بصراحة يعني 
ال مصر وال االردن وال الس��عودية هي مركز القرار 
السياس��ي في العالم، مركز القرار السياس��ي 
ف��ي العالم هي امري��كا واوروبا هال بغض النظر 
بعجبنا هذا املوضوع أو ما بعجبنا هذا هو الواقع 
لذل��ك يفترض انه احنا نش��كل قوة ضغط في 
دول اوروبا نشكل قوة ضغط على صانع وصاحب 
القرار ف��ي اوروبا وكذلك ف��ي م. ت. ف. من خالل 
متسكنا بالثوابت. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

ه��ذا املش��روع باملناس��بة ال يهمنا ه��ذا يهم 
الالجئ��ني ف��ي اخمليم��ات، وظيفت��ي أعطيهم 
دعم، ونحن جاهزين للدعم، وجاهزين عن طريق 
الس��فارة الفلسطينية ش��رح أوضاع الالجئني 
الصعب��ة في اخمليمات، أما أنا ل��و قالوا لك فيال 
ف��ي لبنان ال أعيش فيها اكثر من ش��هر، أو في 
الس��عودية أرفضها، ملاذا؟ ألنن��ي أعيش مرتاحاً 

في الدمنارك. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

ف��ي  كفلس��طينيني  حقوقن��ا  خدم��ة  ام��ا 
داخ��ل فلس��طني أو داخ��ل دول اجل��وار، أو نح��ن 
الفلسطينيني في أوروبا وكندا هنالك واجب أن 
ندبر مساعدات وجنمعها، ونرسلها البناء شعبنا 
احملتاج��ني املتواجدي��ن ف��ي الداخ��ل واخمليمات، 
لنحل جزء من مش��اكلهم احلياتية واملعيشية 

اليومية. )مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا(

أن��ا لس��ت عضوا ف��ي الهيئ��ة اإلداري��ة الحتاد 
األطب��اء الفلس��طينيني، ه��ذه املؤسس��ة لم 
تش��تغل مع مؤسسات السلطة، بل اشتغلت 
مع املؤسس��ات املدنية الفلسطينية، في بيت 
حلم، وفي رام اهلل. وقبل فترة، هناك مؤسس��ات 
ف��ي بيت حل��م وبيت س��احور، ناش��دت وحذرت 
م��ن أن اليه��ود يري��دون القض��اء عل��ى التراث 
الفلس��طيني كلي��اً، فطالب��ت بدع��م م��ادي 
ملواجه��ة هذه الهجم��ة اإلس��رائيلية ً، فذهب 
وفداً من هذه املؤسس��ة( احت��اد األطباء )وقدم 
له��م مبلغ أربعة آالف ي��ورو. كذلك قدم االحتاد 
مبلغ أربعة آالف يورو أخ��رى، جلمعيات املعاقني، 
والصم والبكم، ه��ذا باإلضافة إلى قيام الوفد 
الطبي لالحتاد بعم��ل نحو 500 عملية جراحية 
للمرضى الفلس��طينيني في هذه املدن. ووضع 
برنامج كامل للمعاجلة الطبية. )مشارك، اجتماع 

نوعي، برلني، أملانيا(

السؤال كيف بدنا نتصل؟ أنتم أفترضو أنو في 
عنا هاي الوسائل بس كيف؟ 

إس��محيلي ف��ي مؤسس��ات ثاني��ه بتعمل   
وبتقدر أن تكون الصل��ة بينا وبينها يعني نحن 
مث��الً أعضاء بالتع��اون في برنامج اس��مه من 
أس��رة ألس��رة هذا بكلف كل واح��د ١00 دوالر 
في الش��هر، أسرة موجودة تتبنى أسرة موجودة 
في فلس��طني، نقدر كتجمع فلس��طيني في 
اليون��ان في جمعي��ة البيرة، مش ض��روري إحنا 
نوصل لألفراد نوصل للمؤسسات. أنا ذهبت إلى 
جمعية البيرة قلتلهم أعطويني أغراضكم وأنا 
بعملك��م )بازار( في بيتي ملا يصير جلنة، اللجنة 
بتتصل مع جمعية البيرة وتقول لهم إحنا هذا 
املبل��غ بنحطه إلكم إحنا نوصل لألفراد صعب، 
عش��ان هي��ك بنوصل، ع��ن طريق مؤسس��ات 
جاه��زة موج��ودة. )مش��اركة، اجتم��اع نس��وي، أثينا، 

اليونان(

أظ��ن أن��ه يج��ب أن تك��ون لدين��ا هي��اكل هنا 
كفلسطينيني. همومي ليست مالية كهموم 
الفلس��طينيني ف��ي كندا، أن��ا ال أحتاج الدعم 
املال��ي م��ن الكنديني، ولكني أرغ��ب أن يحصل 
الالجئ��ني الفلس��طينيني ف��ي الش��تات على 
الدع��م املال��ي، والكثي��ر منا هنا يرغ��ب بذلك، 
ولك��ن بس��بب انع��دام الش��فافية، فه��م ال 
يش��عرون بثقة تامة للقيام بذلك. لذا نطالب 
باحلصول على تقارير صريحة وصادقة عن عمل 
مؤسس��ات التكامل من قبل فلسطينيني في 

اخلارج. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

كان أحد خطوط االتصال التي ش��اهدتها بني 
الوالي��ات املتحدة على األقل أو األش��خاص هنا 
في فلس��طني هو صندوق"مؤسس��ة القلوب 
الرحيمة" جلمع امل��ال، والذي أعتقد أنه صندوق 

يجب أن تدعم املنظمات 
الدولية الفلسطينية، اجلامعات 
الفلسطينية والبنى التحتية 

التعليمية، مثل أصدقاء جامعة 
النجاح أو بيرزيت أو أية جامعة أخرى. 
وال بد لنا من احلصول على التنسيق 

الدولي للمساعدة في دعم هذه 
املؤسسات، وال ميكن أن يتم ذلك 

بصورة فردية من كندا بتقدمي بعض 
املال، فهناك جاليات فلسطينية 
غنية جداً وميكننا بالفعل تطوير 

جامعاتنا. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 
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رائ��ع، إذ كان مبثابة خط اتصال أو طريقة متكنت 
م��ن خاللها املس��اهمة م��ن هنا ف��ي الواليات 
املتح��دة ملس��اعدة الفلس��طينيني س��واء في 
مخيمات الالجئ��ني، أو في الضف��ة الغربية، أو 
في قطاع غزة. لقد أغلقت املؤسس��ة من قبل 
احلكوم��ة األمريكية. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

احن��ا حقيق��ة واهلل يا اخ��وان بدون 
مجاملة انه في ن��اس تبرعت باملال 
ب��س وّصلناله��م انه ه��ذه العائلة 
محتاجة متام��اً، واهلل قال��وا قديش 
محتاجني؟ هما ص��دق قالوا بحدود 
ثمانية االف إلى عش��رة االف. قالوا 
موج��ودة الثمانية االف إلى عش��رة 
االف، ب��س الزم تنبن��ى الثق��ة بينا 
وبني نأقل الرسالة، واحنا على شان 
ننقل الرس��الة واهلل العظيم رحنا 
شخصياً. أنا واحد من الناس ومعايي 
اخت روحنا وتقصينا حقيقة في حي 
اسمه في )االلثعالية( هؤالء الناس 
يعني وضعهم حتت الصفر. أس��رة 
فلس��طينية وضعهم حتت الصفر 
كله��م طلعوهم من املدارس. بنات 
كبار وأوالد كبار. أَب أصيب بالصدمة 
انحرف وترك األسرة، فصارت األسرة 
ج��داً مط��رودة من امل��دارس. ما في 
عق��ل ما في، ما في. م��ا في اقامة 

إل��ى اخره جبنا ه��ذه االوراق كلية اج��ار، اتصلنا 
بواحد لسا ما اتصلنا فيه قال قديش التكاليف 
قلنا ك��ذا كذا قال جاهزات. ب��س نتاكد انه هذا 
الكالم صحيح فعالً. واالخ قال انه برضوا نتاكد 
ألن ه��ذا الص��ح. ألن اآلن للمتب��رع الثمان االف 
والعش��ر االف هذي واحد، فقط تبرع فيهم بس 

بدنا ثقة. )مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية( 

نعم، أعتقد أن وج��ود تأييد قوي داخل جاليتنا 
هي أقوى وس��يلة. كما إن التب��رع للجمعيات 
اخليري��ة مه��م للغاية لدعمه��ا، فهي طريقة 
بس��يطة لدعمه��ا للقي��ام بأم��ور مث��ل بناء 
املستش��فيات وإرس��ال الطع��ام، وبالنس��بة 
ل��ي فهذه هي الض��رورات األساس��ية للبقاء 

وملساعدتها على البقاء هناك. )مشارك، اجتماع 
عام، ش��يكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

ن( امللا رات واملشارتا التماا ية
بالقليل��ة م��رة احتف��االت تنتذك��ر الالجئ��ني 
الفلس��طينيني اللي هون، واللي جوا يكون في 

احتفاالت ومناسبات لتذكر الال جئني بالعالقة 
الوطيدة بني ابناء الش��عب الفلس��طيني في 
الش��تات وفي الداخ��ل. )مش��ارك، اجتم��اع طالب، 

مخيم ويفل، لبنان(

يج��ب أن يت��م ع��رض فك��رة برام��ج التب��ادل 
اجلامعية على الطالب الفلسطينيني، وأهمية 
إقامة العالق��ات مع اجلامعات الفلس��طينية 
وط��الب اجلامع��ات الفلس��طينية 
ف��ي فلس��طني. وحم��الت الدعم، 
مثل حملة "ح��ق التعليم" جلامعة 
بيرزيت، ه��ي إح��دى القضايا التي 
ميك��ن تطبيقها في ح��رم اجلامعة 
ومث��ال عل��ى الدع��م ال��ذي ميكن 
تقدميه للوطن. )مشارك، اجتماع طالب، 

أستراليا( 

يتعل��ق بكيفي��ة االتص��ال  فيم��ا 
الالجئني،  الفلس��طينية  باجلاليات 
فس��تكون داخل فلسطني. وهناك 
بعض األش��خاص الناش��طني في 
اجلالي��ة أو ف��ي احلرك��ة الطالبي��ة 
يقض��ون وقت��اً طوي��الً ف��ي عم��ل 
املنش��ورات واملطبوع��ات، وهذا أمر 
جيد وميك��ن تنظيم دورة عمل على 
املنهجي خملتلف مخيمات  التعليم 
الالجئني. وليس عليك أن تكون في 
كن��دا لطبع كتي��ب لتعليم اللغة 
العربية، مث��الً. وعلينا أن نفك��ر بإيجاد وظائف 
داخ��ل اخمليم��ات إل��ى جانب ه��ذه األم��ور التي 
نرغب بفعلها لتوفير املال للناس. لذا فإننا حني 
نتحدث ع��ن البرامج املتعلق��ة باللغة العربية 
أو تاريخ فلس��طني، أو األم��ور الثقافية األخرى 
مثل التطريز أو الدبكة أو الغناء أو احلفاظ على 

أعتقد أن فكرة )مشاركة( جيدة كذلك. فنحن نحتاج إلى طريقة 
إليجاد رابطة مستمرة وليس بطريقة عرضية كما يحدث اآلن، 
وذلك حينما نريد دعم أمر ما في فلسطني. وعادة ما يكون هذا 
الدعم على شكل مساعدات أو بصورة عرضية، ولكن ال اجتاه 
محدد له. والقضية األساسية هي سيارات اإلسعاف التي مت 

إرسالها من تورنتو حني تفجرت االنتفاضة ألول مرة، وأعتقد أنها 
ال تزال متوقفة في ميناء العقبة في األردن، إذ أنها لم تصل إلى 
فلسطني، في األصل ألن اجلمارك لم تسمح لها بالدخول. ولم 
يأخذ أحد هذه االحتمالية بعني االعتبار. وأعتقد أننا يجب أن 

نتخلى عن الفكرة القائلة أن الدعم هو فقط بتقدمي املساعدة، 
ألن هناك عنصر دعم مهم جداً وهو الدعم السياسي، وهو أمر 

ضروري جداً. وقد اتخذنا خطوات بهذا االجتاه، فأوالً هناك السجناء 
الفلسطينيني وسيكون من اجليد توسيع اخلطوات باجتاه خطوات 

أخرى، ومن اجليد تنظيم مظاهرات في اخلارج للسجناء. )مشارك، 
اجتماع عام، تورنتو، كندا(

جاءت فترة من الفترات الناس في 
هذا امللجأ ال متتلك ثمن فاتورة 

الكهرباء، والذين تبرعوا بدفع ثمنها 
هم طالب من فلسطيني الداخل، 

ألنه كان هناك تواصل ما بني الداخل 
واخلارج. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، 

بغداد، العراق(
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التاري��خ احملك��ي، فيمكن جلماع��ات معينة في 
مخيمات الالجئني القيام بذلك. )مشارك، اجتماع 

عام، تورنتو، كندا( 

ش��غلة ثاني��ة قلته��ا بالنس��بة للتواصل مع 
الفلس��طينيني املغترب��ني عبراالنترن��ت، منيح 
ممك��ن نعرف كثير فلس��طينية ب��را ممكن نوجه 
لهم رس��الة يعن��ي ممك��ن يس��اعدونا بتنفيذ 
مش��اريع اللي احنا عايشينوا هون وضع صعب 
والزم يس��اعدونا لفتح مش��اريع تأمني العمل 
لعدد كبير من الفلس��طينيني. )مش��ارك، اجتماع 

عام، بيروت، لبنان( 

أما الفلس��طينيني الذين يعيش��ون ف��ي أوروبا 
وظيفتهم أن يقوم��وا مبظاهرات وتقدمي الدعم 
للفلسطينيني الذين يعيشون في الدول العربية 
من أجل ان يعودوا إلى فلس��طني مادياً ومعنوياً. 
أيضاً يتوجب على الفلسطينيني في أوروبا دعم 
السفارات الفلسطينية في أوروبا حتى يتحدثوا 

باسمنا. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

وقبل ما نتصل بالناس اللي باخلارج وأروبا نتصل 
بأهلنا اللي هم بفلس��طني ما بعرفوا عنا زيادة، 
نكون بوس��ائل االع��الم نحكيلن بيج��وا بقولو 
مخيمك��م انتو ه��ون يا محال مخي��م غزة عن 
مخيم شاتيال طب ش��و صار وينو مخيم كندا 
هني بقولو اتعس ش��ي، بدن��ا نعمل تفاعل انه 
نك��ون قبل مع اهلنا بف��وت الخوي قبل ما اروح 
للجار وأقولو تعال س��اعدني طبعاً احنا عارفني 
امكانيات يطورونا ويس��اعدونا مش انه باحلكي 
يدعمونا بقرار سياسي، بقرار اجتماعي، الوضع 
بحاجة ملس��اعدة من اخوانا قب��ل ما نطلع لبرا 
بعدي��ن منتوجه للخ��ارج بالوس��ائل والقنوات 
الهوائي��ة. )مش��اركة، اجتم��اع نس��وي، مخي��م ب��رج 

البراجنه، لبنان(

هن��اك فكرة أن يبدأ الناس بالعمل على إنش��اء 
مكتبة جلميع ش��هداء القضية الفلسطينية. 
فنحن ال منلك فعلياً أجندة فلسطينية، ونضطر 
لالحتفال بش��هداء كندا ال��ذي قضوا نحبهم 
في احل��رب العاملية االولى. ونحتاج إلى االحتفال 
بش��هدائنا وابتكار املناس��بات. فحني كنت في 
لبن��ان مثالً، كنا نحتف��ل بيوم املعّل��م. رمبا كان 
بإمكاننا حتديد يوم لالحتف��ال مثالً بيوم املعّلم 
الفلسطيني على نطاق العالم. )مشارك، اجتماع 

عام، تورنتو، كندا(

في مليون مشكلة في فلسطني، إحنا املوجودين 
هنا وعايشيني في احسن حال من الفلسطينيني 
الذين في الداخل، نس��تطيع أن نساعد بصوتنا 
وبدعمنا للفلس��طينيني املوجودين هناك فهذا 
أهم ش��يء، نح��ن ننظ��ر بالنت كي��ف نصوت 
عشان إفالن أسير عش��ان تطلقوا صراحه الزم 
إحنا نشارك مش��اركة فعالة وجدية، الزم نكون 
أس��رع، الزم ما نكون بطيئيني إحنا بطيئني جداً 
في إتخاذ أي ش��يء عش��ان نعمل أي مؤمتر الزم 
تأخذنا ش��هور، عشان بدنا نحكي شيء بتأخذنا 
أيام. فعلى األقل الزم يكون عنا فاعلية أكثر من 
هسه الزم نحمس نفس��نا أكثر. )مشارك، اجتماع 

عام، لندن، اململكة املتحدة(

أري��د أن أق��ول فق��ط أن هن��اك العدي��د م��ن 
الفلس��طينيني الذين يناضلون ف��ي كل أنحاء 
العالم، وقبل الهياكل، يحتاجون إلى تأس��يس 
منظماتهم اخلاصة في املدن التي يعيشون بها، 
كالتي لدين��ا في جميع أنحاء الواليات املتحدة. 
ويحتاجون إلى متطوعني وجلان ألنني أعتقد أن 
الفلسطينيني في فلسطني يعتمدون على ما 
نفعل��ه هنا لهم. ولكنهم هم الذين يتعرضون 
وأطفاله��م للقتل، وهم قلقون بس��بب احلرب، 

ولكننا لسنا قلقني بسبب احلرب هنا ألنه ليس 
هناك حرب هنا وال قنابل على جوانب الطرقات. 
فنحن نعيش بس��عادة دون قلق، فاحلياة جميلة 
هنا بالنسبة للفلسطينيني. لذا علينا تأسيس 
منظم��ات قوية هناك ألنهم يحتاجون لنا أكثر 
من اآلخرين ألنهم ال يعيش��ون بس��عادة مثلنا 
ومث��ل أطفالنا، وهذه هي وجه��ة نظري. وال بد 
أن يكون لديهم أشخاص يتواصلون معهم في 
كل مدين��ة، ألنه هنا في أمري��كا، ال أحد يعرف 
ش��يئاً عما يحدث. هناك قناة اجلزيرة التي حتاول 
الوالي��ات املتحدة منعها م��ن قول احلقيقة عن 
األوض��اع هناك، وليس لدين��ا أي معلومات عما 
يح��دث هن��اك. وقبل فع��ل أي ش��يء هنا ال بد 
م��ن تقوية املنظمات وإيجاد أكبر عدد ممكن من 
الناس للعم��ل من أجلهم. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ديترويت، ميتشجان، الواليات املتحدة األمريكية(

ميكنن��ا أن نتح��دث ع��ن الكتب من جمي��ع دور 
الطباعة، بل وعن كتاب يضم كل املنشورات في 
فلسطني بحيث تتم اإلشارة إلى مكان طباعته 
وإلى كتاب آخر من كل دار طباعة في فلسطني. 
وميكننا توثيق صفوف الشهداء واملعلمني بحيث 
يؤدي ذل��ك إليجاد التواصل بني الفلس��طينيني 
في الش��تات والفلس��طينيني في أماكن أخرى. 
لذا يجب علينا الس��عي ملثل هذه األمور، سواء 
على الصعيد املركزي أو بني الفلسطينيني مثل 
م. ت. ف. كان هناك ما ميكن أن نبني عليه إليجاد 
مثل هذا التواصل الذي يّولد نتيجة ما. )مش��ارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا(

في يوم الكتاب العاملي فينا جنمع الكتب القدمية 
ونبعثها إلى مخيم في لبنان مثالً وكذلك ألعاب. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

يجب االحتفاظ بأرشيف جيد عن جميع األفالم 
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الت��ي تتحدث ع��ن فلس��طني والت��ي صنعها 
فلس��طينيون، وس��يكون مبثاب��ة دلي��ل مصور 
ليشاهده الناس من جميع أنحاء العالم. وال بد 
كذلك من االحتفاظ بس��جالت. )مشارك، اجتماع 

عام، تورنتو، كندا(

الش��عب  صعي��د  عل��ى  منقت��رح  ش��ي  أول 
الفلس��طيني في لبنان انه يصير في مؤمترات 
واتصاالت جلميع ابن��اء اخمليمات، مش مهم وين 
ب��س املهم زي��ارات انه ن��زور بعض ونع��رف هذا 
اخمليم ش��و في��ه ألنه اللي صاي��ر ألنه مخيمات 
الالجئ��ني في لبنان مقس��مة من مل��ا اجت من 
فلس��طني، يعن��ي اجين��ا من فلس��طني حيفا 
ويافا وطبريا وعكا ولوبية وفرادة، نروح على عني 
احلل��وة بدك تروحي على س��فوري هاي منطقة 
س��فوري بعدنا بهاي العقلي��ة املفروض نكون 
كلياتنا فكر واحد وش��عب واحد وكلياتنا دايئني 
الهجرة س��وى وبعدين نتصل باخلارج. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان( 

يعني لو مثال دُعي إلى مؤمتر جماهيري أو مؤمتر اوروبي 
فبالتالي يتم مشاركة للجاليات الفلسطينية 
املوج��ودة ويكون مش��روع يعبأ له بص��ورة جيدة 
ومؤقت��ة وحتى يتم التواصل، الن املس��ألة يعني 
بفرديتها قد تؤتي ثمارها لكن على املدى البعيد 
يجب أن يقام مؤمتر كبير بحيث يتم االستماع إلى 
اجلالية الفلس��طينية وبالتالي تستطيع كذلك 
اجلالية ان تتفاعل مع هذا املشروع بدقة. )مشارك، 

اجتماع عام، كوبنهاجن، الدمنارك(

عملية االتص��ال مع هذه اجلالي��ات ان كان في 
داخل فلس��طني عبر الفصائل وعبر مؤسسات 
منظم��ة التحرير، ان كان على صعيد االحتادات، 
احتاد العم��ال، احتاد االطباء وأيضاً املؤمترات التي 
تعق��د في اخل��ارج. ان كان على صعيد منظمة 

العمل الدولة أو لقاءات حق العودة التي تعقد 
ف��ي اوروب��ا أيضاً نش��اهد وحس��ب االنتماءات 
وحس��ب القضاي��ا احملددة نلتق��ي وهناك بكون 
ثقة وتعاون وتبادل اراء أو مش��اكل داخل لبنان. 
االتصال مع اجلاليات التي س��ميت أيضاً يكون 
عب��ر الزيارات وعبر االتصال بواس��طة االنترنت. 

)مشارك، اجتماع عام، مخيم ويفل، لبنان( 

من س��نتني كان في مؤمتر في بروكس��ل عشان 
ي��وم امل��رأة العامل��ي، وكان بده��م ن��اس يحكو. 
اإلس��رائيليني منعو اإلثنني إلل��ي بدهم يحكو، 
العامري وحنان عشراوي يطلعوا، بالصدفة رحت 
أنا م��ع أنه وين أنا هّم بالس��ما وأنا باألرض. بس 
إق��درت أروح. هأل ملا روح��ت أجت وحده كمان من 
باريس بعرفها، وقلتلها انتي جاي مثلي وقالتلي 
أن��ا بأخر حلظ��ة اعرف��ت أن��ا وياها كن��ا لوحدنا 
بينما اثنني اس��رائيليات كانو م��ن جميع انحاء 
أوروب��ا باعثني من منظمات إس��رائيلية قاعدين 
مقابلهم لإلثنني اإلسرائيليات وبتبادلو األسئلة 
واألجوب��ة وان��ت بتصفق��ي هيك وانت��ي هيك، 
وعندنا ما في حدا حتى فلسطينية بروكسل ما 
معهم خبر، يعني في ش��ي ناقص باالتصاالت 

بني بعضنا. )مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان( 

هن��اك فكرة إقامة معس��كرات صيفي��ة دولية 
لألطفال الفلس��طينيني إلتاحة اجمل��ال إلحضار 
األطفال من مختلف اجلاليات. وميكننا البدء في 
قارة واحدة على األقل إذا كان من الصعب س��فر 
األطفال من دولة ألخرى. ولكن كما هو احلال في 
أمريكا الشمالية مثالً، يجب أن يكون هناك مكان 
لتمكني األطفال الفلس��طينيني من التفاعل، 
عب��ر التنس��يق بني مختل��ف جالي��ات الالجئني 

الفلسطينيني. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

نحن نريد أن يتم التواصل بيننا وبني كافة اجلالية 

الفلسطينية في أوروبا وبالذات مع جاليتنا في 
الس��ويد اجلارة، ونس��تقبل أطفال جاليتنا في 
السويد، جيل املستقبل، ونحن بدورنا نستقبل 
أطفاله��م. وفي عملية التواصل سنس��تفيد 
م��ن بعضنا البع��ض، وننقل أفكارن��ا لبعضنا 
البع��ض، إذا لم يكن هن��اك عملية تواصل في 
كل منطق��ة، وانتخاب جلنة ف��ي كل منطقة، 
فأن��ه م��ن املس��تحيل لن��ا أن نتحدث بش��يء. 

)مشارك، اجتماع نوعي، هيلرود، الدمنارك(

وماذا عن برامج فلس��طني واخمليمات الصيفية 
الت��ي تتم إدارتها س��نوياً من قب��ل العديد من 
املنظم��ات اخملتلف��ة؟ وبعضه��ا ميوله��ا االحتاد 
األوروبي للفلس��طينيني من أوروبا؛ يجب علينا 
البحث عن برامج مثلها هنا إلرسالها للشباب 
الفلس��طيني ليتمكنوا من معرفة فلسطني 
وتعلم املزيد عن الصراع عن طريق زيارة الوطن. 

)مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

واالتصال الدائم مع اجلاليات العربية باخلارج اللي 
هي مقصود فيها اجلاليات الفلس��طينية على 
اوسع حد على أساس انه صوتنا ينسمع ال إلهم 
وه��م بالنهاية كمان انه نعرف ش��و عم بيصير 
وانه بدنا كمان مطلب رئيس��ي مه��م أن يكون 
توأمة فلسطينية - فلسطينية ما بني الداخل 
واخل��ارج من اجل ح��ل وبحث القضاي��ا اللي عم 
بتصير ونعطي مث��ل ان االنتخابات العم بتصير 
واإلصالحات العم بتصير داخل م. ت. ف. انه احنا 
منش��وف بوقت من االوقات بيكون النا دور مهم 
من جهة م. ت. ف. انه احنا الزم يشركونا فيه وفي 
اوقات انه ال عدم اش��راك هيدا الفئة املعنية من 
الشعب الفلسطيني اللي احنا بالذات تعول ٤٨ 
اللي خارج الوطن ومنطلب انه يكون في تفعيل 
لهذه املؤسسات لنواصل احنا وجهة نظرنا وارائنا 
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للداخل ويوجهولنا ش��و عم بيصي��ر من احداث 
ومسؤوليات اللنا كشعب فلسطيني واخر شي 
منطلب اللقاءات االجتماعية عن طريق التوأمة 
هيدا اللي عم نطرحه لطرح كل االراء وكل واحد 
ش��و عندو وجهة نظر بحب يحكيها واخر ش��ي 
اللي بحكي دور االعالم دور االعالم اللي الزم يكون 
كثي��ر ال��و دور بتالقي مخيمات بي��روت كثير في 
تسليط لالعالم على قضايا االجتماعية واالمنية. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان(

عملي��ة التوأمة أم��ر رائع، ولكن��ي ال أعتقد أن 
التوأمة يج��ب أن تكون بني بلدي��ة تورنتو وأحد 
مخيمات الالجئني، بل بني اجلالية الفلسطينية 
في الش��تات هنا وبني اجلاليات الفلس��طينية 
األخرى في الش��تات، بغض النظر عن حكومة 
كن��دا أو نوع الس��لطة أو الهيكلية هنا. فعلى 
س��بيل املث��ال، ميك��ن متوي��ل منح دراس��ية هنا 
ملس��اعدة متلق��ني آخري��ن م��ن جالي��ات أخرى 
والعك��س، أو مجموع��ات نس��وية هن��ا تدعم 
مجموع��ات نس��وية ف��ي مناط��ق أخ��رى في 
الش��تات. وأرى أنه ال يجب أن تش��ترك حكومة 
كن��دا في أي نوع م��ن التضامن أو التواصل مع 

جاليات الشتات. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

الناحي��ة الثاني��ة قضي��ة تفعي��ل االتصال مع 
اجلاليات، هناك دراسة في بريطانيا فصل فيها 
اجلاليات الفلس��طينية في أوروب��ا وإمكانياتها 
وخلفياته��ا العلمية، ويؤكد في هذه الدراس��ة 
أن الدول اإلس��كندنافية تلقت أكبر كمية من 
اليد العاملة الفلس��طينية غير املثقفة التي 
تعكس نفس��ها في مختلف مج��االت حياتها 
ومس��أهماتها ف��ي القضي��ة الفلس��طينية 
وكمي��ة وعيها, هذا ال يعن��ي إنه ال يوجد لدينا 
مثقفني, فيه مثقفني وفيه جامعيني هنا لكن 

ال يصل��وا ملث��ل بريطاني��ا مثالً , ال ب��ل هم قلة 
قليلة يعني وغي��ر متعاونني حتى مع بعضهم 
, أن��ا بدي أعطيكوا تص��ور كيف ميكن أن يكون 
هن��اك اتص��ال ب��ني ه��ذه اجلالية املوج��ودة في 
الس��ويد وبني اجلاليات األخرى مثل ما تفضلت 
س��واء من خالل صحف أو راديو أو توأمة , يعني 
أن��ا صح بقول ع��ن حالي متعلم ب��س التوأمة 
كبيرة علي , ما عندي قدرة فنية ألجد وس��ائل 

للتوأمة. )مشارك، اجتماع عام، أبساال، السويد(

في مرات بيصير توأمة بني بلدين أو مدينتني مثل 
ان��و بيصير تبادل ثقاف��ي أو رياضي أو اجتماعي 
مثال وفد من هون يروح هناك كل س��نة ويصير 
في تعارف وتش��ابك واتصال وعالقات بش��كل 
أفضل ش��و رايكو بهذا االشي هل من املناسب 
انكم تعملوه مع مدينة أو مخيم من فلسطني 

أو منطقة ثانية؟ 
مش��كلة ه��اي التجربة ان��ه االهل م��ا فينا   
نعمل اش��ي من دون موافقتهم عليه ألنه داميا 
عندهم خوف وبيقولوا اس��تنوا ش��وي ملا تهدا 
األوضاع، طيب متى راح تهدا األوضاع صار النا 
55 س��نة على هذا الوضع، يعن��ي حتى لو كنا 
بدن��ا نطلع مع اجلامعة في زي��ارة جلامعة ثانية 
في فلس��طني ما راح يرضوا وراح يضلوا قلقني. 

)مشارك، اجتماع طالب، ستوكهولم/أبساال، السويد(

ا( استخ اا وسامل اإتصاا وات(الا 
وئاا(  الليا ات

س��أعود ملوضوع وس��ائل اإلعالم، مث��ل املواقع 
اخملتلف��ة،  باللغ��ات  والصح��ف  اإللكتروني��ة، 
ومحط��ات الرادي��و، والقن��وات الفضائية، التي 
تديره��ا م. ت. ف. للرب��ط بني اجلالي��ات اخملتلفة. 
فليس هناك س��بب مينعنا من إصدار صحيفة 
فلسطينية يتم نشرها في جميع أنحاء العالم 

بلغات مختلفة بحيث تكون وس��يلة للتواصل، 
أو موقع إلكتروني أو قناة فضائية ميكن أن تكون 
فعالة بحيث يشاهدها الناس في جميع أنحاء 

العالم. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

عندم��ا أريد أن اصدر مجل��ة، ليس فقط تكون 
مقتصرة عل��ى انعكاس اآلراء فق��ط، وامنا هي 
لتوعية الناس، وعلى س��بيل املث��ال، تعريفهم 
وإذا م��ا أسس��ت قن��اة  ببلده��م فلس��طني. 
فضائية لالجئني، فالفلس��طينيون سيتابعون 
أخب��ار هذه القناة. اإلعالم ل��ه دور كبير، وميكننا 
م��ن التواصل فيم��ا بيننا، وطريق��ة للتثقيف 
أيضا، بهذا نضرب عصفورين بحجر واحد. وهي 

وسيلة آمنة للتعبير عن الرأي. 
القناة الفضائية، تقرب الالجئني مهما بعدت   
مواقعهم إلى بعضهم البعض، فتقرب الالجئني 
ف��ي لبن��ان، أو س��ورية أو في بالد االغت��راب، في 
أوروبا وأمريكا وكندا، واس��تراليا. فمن خالل هذه 
القناة سنش��عر أننا قريبني من بعضنا البعض. 
عب��ر "غرفة احملادثة" في اإلنترن��ت، أو عبر "الياهو 
مس��نجر"، ميكن أن نوصل أفكارن��ا ومقترحاتنا، 
ملاذا ال يكون لالجئني موقع شبيه يكون له صفة 
العاملية، ألننا كالجئني منتش��رين في كل أنحاء 
العالم. وملاذا ال نؤس��س ملتقى للشباب؟ بكل 
تأكي��د س��يلتقي ه��ؤالء الش��باب كل عام مع 
بعضهم البعض، ويصل��وا صوتهم، وفي اخلارج 

يوجد حرية. )مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

أري��د أن أحتدث عن القن��اة العاملي��ة، التي جرى 
عليه��ا نقاش، وهي تكون مج��رد واجهة إلبداء 
الرأي ملؤسسات أخرى تكون موجودة. األصل هو 
ان نوجد املؤسسة وفيما بعد القناة الفضائية. 
نح��ن ل��م نتف��ق عليها بع��د هل ه��ي عاملية، 
محلية؟نريده��ا عاملية، فالهدف منها التواصل 
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بني مختل��ف جتمع��ات الالجئني ف��ي مختلف 
مواقعهم! أريد أن اسأل أال توجد قناة فلسطني 
الفضائية على سبيل املثال، كم واحد يتابعها 
ال أحد، هناك قناة "املنار" كم واحد يتابعها قلة! 
هناك اجلزي��رة، تقدم آالف البرامج عن الالجئني، 
هذا باألصل ليس أسلوب تواصل، أن أحضر أناس 
ليتحدثوا في موضوع الالجئني! أنا لم أحتدث عن 
املن��ار، املنار قناة للطائفة الش��يعية، نحن نريد 
قناة لالجئني، الذي يبلغ عددهم خمسة ماليني! 

)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن( 

ميكن التواصل م��ع الفضائية الفلس��طينية، 
وميك��ن احلديث معها ح��ول نش��اطات اجلالية، 
وميك��ن عمل مقاب��الت م��ع الفضائي��ة، وأنت 
تدفع ضريبة، هذا املش��روع ينج��ح إذا ما طبق 
أيض��اً على اخمليمات املوجودة في الدول العربية. 

)مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

ف��ي مداخلتي االولى حكيت عن��ا انه االتصال 
بأخوان��ا بفلس��طني قب��ل ما نتصل بالنس��بة 
لالع��الم الل��ي حكيت كثي��ر مه��م نحكي انو 
االعالم أهم شيء اس��رائيل سبقتنا بإعالمها 
بتطور اعالمها وكي��ف بتجيش العملية اللها 
باالعالم تعنا االعالم كثير مهم النا بس ندخل 
في عند اهلنا واخواتنا بفلسطني اللي احنا ما 
نسيناهن وهني ما نس��يونا بس يعرفوا واقعنا 
ويعيش��وا ويصي��ر بالتلفزي��ون الفلس��طيني 
يومي ش��ي عن مخيمات لبنان ش��و عم بعانو 
يعني يحط��وا برنام��ج خاص مبخيم��ات لبنان 
انو يش��رحوا للعالم ش��و هو لبن��ان واخمليمات. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم برج البراجنة، لبنان(

أنا ميكن أن اقترح عليكم إذا كان باستطاعتكم 
انش��اء محط��ة فضائي��ة تلفزيوني��ة، لتواصل 
اجلالي��ات الفلس��طينية املوجودة في الش��تات 

فيما بينه��ا. اعتقد إنه يوجد ك��ردت الين لكم 
من البرمل��ان االجنليزي، ومن االحت��اد األوروبي، من 
برامج التعاون في أوروبا، أنا اعرف مطوال عن هذا 
املوضوع، مبعنى أي شيء من غير متويل لن يكتب 
له النجاح. فاذا معكم كردت الين استغلوه، في 
عمل شيء عاملي، ليصل إلى الرأي العام العاملي، 
والى سياس��ييه، والى صحافته، ووكاالت أنبائه. 

)مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

الزم يك��ون االتص��ال عل��ى الصعي��د الوطني 
االتص��ال عبر االنترنت أفضل ش��يء، يكون بني 
اجلالي��ات اخملتلفة بني البن��ان واملناطق والبلدان 
الثاني��ة. أول اقت��راح يك��ون قن��اة االتصال بني 
اجلالي��ات الفلس��طينية واخمليم��ات ه��ون عبر 

االنترنت. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم ويفل، لبنان(

أود أن أعيد ذكر بعض النشاطات احلالية. وأعتقد 
أن موضوع املوقع اإللكتروني س��يحدث تغييراً 
فعلي��اً في موضوع العالقات ب��ني الناس، أفراداً 
أو جماعات. وأظن أنه يجب ذكرها، فهناك مثالً 
موق��ع: ،PalestineRemembered. com ولذلك 
أعتق��د أن أم��راً من هذا النوع سيس��اعد على 
الدع��م والترويج لهذه اجلهود، وهو بالضبط ما 
نتحدث عنه. فهو موقع ميكن للناس من خالله 
التعارف، ومحاولة إيجاد أقارب لهم ومعلومات 
ح��ول قرأهم. الخ. وبالتالي أعتقد أنه من املهم 
دعم هذا النوع من اجلهود ألنها قائمة بالفعل 
عل��ى اجلهود الفردية، وهو عمل كثير بالنس��بة 
لش��خص واح��د يعم��ل باإلضاف��ة لذلك في 
وظيف��ة أخ��رى، بأن يب��ذل من وقت��ه وميزانيته 

اخلاصة. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

مثالً نحن نريد مواد حتريضية، ميكن أن ترس��لها 
لي في اإلنترنت، وميكن آلخر أن يكتب في مجال 
آخ��ر، وميك��ن أنت��م أن تتراس��لوا ب��ني بعضكم 

البعض. )مشارك، اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان(

اعتم��اداً عل��ى فك��رة الصحيفة، هن��اك فكرة 
إنش��اء دلي��ل للعمل يحت��وي عل��ى معلومات 
متعلق��ة بالبريد اإللكترون��ي والعناوين جلميع 
املنظمات واجلماعات واألشخاص الذين يرغبون 
 أن يت��م االتص��ال به��م. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، 

تورنتو، كندا(

يج��ب أن نك��ون قادرين على الوص��ول لبعضنا 
البعض، ونحت��اج إلى قاعدة بيانات ومعلومات، 
حت��ى لو كان ذلك عبر الكمبيوت��ر أو امللفات، أو 
النظام البريدي أو ما يش��به الرسالة اإلخبارية. 
)مش��ارك، اجتماع ع��ام، ديتروي��ت، ميتش��جان، الواليات 

املتحدة األمريكية( 

أود أن أرى قاعدة بيانات على اإلنترنت على شكل 
خارط��ة للعال��م، حي��ث ميكن للفلس��طينيني 
إعط��اء معلوم��ات ح��ول االتصال به��م أيضا، 
وميك��ن كذلك تس��جيل اختصاصاته��م. مثل 
موق��ع آرتفالي وهو موقع مصادر على اإلنترنت. 

)مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

اليوم االعالم هو اكب��ر. إذا في حرب عم بتصير 
عبر االع��الم وي��ن دور االعالم هون؟ الش��خص 
البس��يط املوجود في اخمليم بدو صلة وصل مع 
األن��روا أو أي جهة تانية، وي��ن االعالم في حلقة 
مفق��ودة، االعالم ضعيف بينم��ا اليوم االعالم 
ع��م يلعب بالعالم أكبر دور، هو اللي عم بحرك 
كل االمور بالعالم. وين االعالم الفلس��طيني؟ 
وين االعالم اللي عم بتحسس مشاكل الناس؟ 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان( 



اجلزء الثاني
خامساً: بنية اجملتمعات احمللية وقنواتها

 كيف نتأكد أن تكون قد وصلت هذه األخبار لتحت،
يعني رئيس اجلالية بقعد مع األعضاء وبنعرف إذا وصلت لتحت أو أل.

)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(
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بالنس��بة لألم��ور الت��ي مت طرحه��ا، ه��ل نحن 
كجالية فلس��طينية لنا في الدمنارك ممثل على 
املستوى احمللي؟ أو هل لنا حلقة وصل مع ممثلنا 
الوطني، أو مع السلطات احمللية؟ ال يوجد. نحن 
نريد حقا تشكيل أو تأسيس هيئة وطنية متثلنا 
وتش��كل حلق��ة وصل م��ا بيننا وب��ن م. ت. ف. 
ممثلنا الشرعي والوحيد، وأن متثلنا على الصعيد 
احمللي، وتخبرنا بكافة املستجدات على الصعيد 
الدولي خاصة بالنسبة لقضيتنا الوطنية، وأن 
تعمل على حل مشاكلنا كجالية مع السلطات 
الدمناركي��ة. ولهذا يجب أن نب��دأ بالنقاش حول 
القضاي��ا الت��ي تهمنا كجالية عل��ى الصعيد 
احمللي أوالً، ومن ثم نناقش القضايا األخرى على 
صعيد ممثلن��ا الوطن��ي، واملؤسس��ات الدولية 
املعني��ة بح��ق الع��ودة لآلجئن فلس��طينين. 

)مشارك، اجتماع عام، أروس، الدمنارك(

لنتحدث بصراح��ة، الذي كان موج��ود هو الذي 
كان يخل��ق حال��ة اليأس، واصب��ح هناك عملية 
تعويد، فهذه الس��فارة موجودة، وه��ذه القيادة 
موجودة، الش��يء اإليجابي ال��ذي يجب أن تفكر 
فيه عملياً، هو في واقع التعليم، وما نس��تطيع 
أن نق��وم به لصالح اجلالية، ونحن نس��تطيع أن 
نقوم بالكثير، مبعنى لو فكر عش��رة من أعضاء 
اجلالي��ة، وكل واح��د تب��رع بعش��رة آالف دوالر، 
وجاءوا إلى الس��فارة وقالوا نحن ندفع النصف، 
والسفارة النصف لنفتح مدارس، أو نفتح عيادة 
طبي��ة، وانتم تعرفون ان��ه ال يوجد أرصدة مالية 
في الس��فارة لهكذا مشروع. ولو أتى مجموعة 
من األشخاص من )5 -10( وقالوا للسفارة، نحن 
نريد أن نؤسس جلنة طبية، تشرف على الشؤون 
الصحي��ة للجالية، ونح��ن بدورنا في الس��فارة 
س��نرفع التقرير إلى الس��لطة، نح��ن مع تبني 
اقتراحاتكم وليس عرقلتها، ال أحد يستطيع من 

احلاضري��ن أن يتهم الس��فارة أنها ال متارس عمالً 
إيجابيا ومغايرا لتحس��ن أوضاع اجلالية! إذا كان 
هناك قضايا أخرى ميكن أن تقولوا، وتدلوا بآرائكم، 
ميكن أن نقوم مبائة ش��غلة بشكل جيدة وواحدة 
بشكل خاطئ، ونحن نتوقع هذا الكالم، يصبح 
كل ما عملناه في السفارة عمالً فاشالً. ونحن إذا 
ما حتدثنا ع��ن ظروف اجلالية، وأوضاعها يجب أن 
نكون موضوعين، ميكن أنا ال أود الس��فير، ولكن 
يج��ب أن يتحكم بنا هو دائم��اً مصلحة اجلالية 
أوالً وأخيراً. وعندما يكون هناك جترد وصدق فإننا 
ل��ن نختلف إطالقاً. هن��اك العديد من القضايا 
نس��تطيع أن نعملها بدون رف��ع تقارير للقيادة 
الفلسطينية، على سبيل املثال ميكن أستطيع 
أن أتب��رع ب��� 10% م��ن راتب��ي، وميك��ن هناك من 
يستطيع التبرع ب� 5%، يجب أن أفسح له اجملال. 
يج��ب أن نقوم بعم��ل يخدم اجلمي��ع )ال أحتدث 
عن املاضي، ولكن أريد أن أحتدث عن املس��تقبل(، 
نحن نريد أن نحل مشاكل اجلالية، ونريد أن جنرى 
فيها إصالحا، نريد أن نحل كافة املش��اكل التي 
يواجهها أي فرد في ه��ذه اجلالية، نحن في إطار 
الثورة الفلسطينية تعلمنا من جتربتنا القاسية، 
تعلمن��ا كيف نب��دأ دائما من جدي��د. وال ننتظر 
حتى يأتي آخرين لدفعنا للعمل. ونحن لن نقصر 
في أي مجال إنشاء اهلل، وأي شيء يجب أن ينبع 

من داخلنا. )مشارك، اجتماع عام، صنعاء، اليمن(

اجلميع حتدث عن اجلالية، وحتدث عن املؤسسات 
ولكن وال واح��د من املتحدثن ق��ال ما العمل؟ 
حتدثوا ع��ن وجود مش��اكل منذ س��نتن داخل 
اجلالي��ة، طيب كيف نريد أن نحلها، ملاذا ال نضع 
حلول أو أس��اليب وط��رق احلل؟ نحن م��ر علينا 
س��نتان ونحن أعض��اء في اجلالي��ة، لم يتحدث 
معن��ا أحد، ولم يعرض علين��ا أحد ماذا ميكن أن 
نعم��ل؟. وم��اذا باإلمكان أن يقدموا مس��اعدة 

ألحد أفراد اجلالي��ة؟ يجب أن نضع اإلصبع على 
اجل��رح، نخ��رج من ه��ذه احللق��ة املفرغ��ة، هذه 
الدوامة التي على ما يبدو ليس لها أول من آخر. 

)مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا(

ميكن لنا كجالية في الدمنارك أن ننظم أنفسنا، 
وال داع��ي للس��فارة، نح��ن عملن��ا نش��اطات 
ومهرجان��ات وطني��ة واحتف��االت، وما ش��ابه. 
أن��ا ال أحتدث عن نش��اطات وطنية، أن��ا أحتدث، 
كمواطن��ن مدنين نعيش هنا، نحن نؤمن بأننا 
في يوم من األيام سنرجع إلى فلسطن، ولكن 
هذا ال يعن��ي أننا نعيش في بيت "مخلع" يجب 
أن نصل��ح الب��اب، والش��باك، وه��ذا ال مينع من 
أن ننظ��م أنفس��نا. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، هيلرود، 

الدمنارك(

نحن كجالية ال نس��اعد بعضنا البعض، ملاذا ال 
نساعد حالنا؟ ملاذا ال نشكل جلان في مجمعات 
الزعفرانية واحلرية، وتقوم مبتابعة مشاكلنا من 
خالل السفارة. )مش��ارك، اجتم��اع نوعي، ملجأ احلرية، 

بغداد، العراق(

أذكّ���ر اجلمي��ع أن احلق��وق ال تعط��ى ال توهب، 
احلقوق تُنت��زع. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، لندن، 

اململكة املتحدة(

1( البنى املدنية السابقة والراهنة

ح( خرعمة التةمي احمللأ
خليني أبلش من األول، حول الوجود الفلسطيني 
في مص��ر في نوع��ن من الفلس��طينين في 
مصر، نوع الجئن 48 والجئن 67، وفيما بينهما 
كان هناك هجرات اقتصادية وليست سياسية، 
ولكنها على نطاق الهجرة هم الجئن سياسين، 
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هدول الهجرتن والهجرات الصغيرة التي بينها 
أوج��دت أوضاع قانونية خاص��ة بالتعامل بيننا 
وب��ن الدولة املصرية كدولة مضيفة، واحد من 
املش��اركن صنفن��ا ضمن عدة فئ��ات في جواز 
الس��فر مبعنى انه فيه فئ��ة "أ"، وفئة "ب"، فئة 
)أ( ه��م الالجئ��ن الفلس��طينين اللي طلعوا 
قب��ل 48 أو أثن��اء 48 نفس��ها، وه��دول حصلوا 
على اجلنس��يات املصرية بالس��تينات، فئة "ب" 
الل��ي أجوا ما بع��د 48 إلى س��نة 56، وبالتالي 
تصنيف فئة "ب" وفلسطينين فئة "د" هم من 
الفلس��طنين اللي طلعوا من بعد 48 إلى ما 
قبل 67، الفلسطينين اللي ما بعد 67 يحملوا 
فئ��ة "ه"، تصني��ف الفلس��طينين عل��ى هذه 
الفئات له عالقة مبعاملتهم مع الدولة املصرية 
مبعنى معاملتهم في التعليم، معاملتهم في 
الصحة، معاملتهم في املس��ائل االجتماعية 
واالقتصادي��ة وف��ي املس��ائل القانوني��ة، هذه 
التصنيف��ات تعم��ل نوع م��ن التميي��ز ما بن 
الفلس��طينين أنفسهم وعالقتهم مع الدول 

املضيفة. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

إن اجل��واب ه��و نعم كما هو واض��ح في اجلالية 
الفلسطينية اليوم. وفي الواقع، زّودنا اإلحصاء 
األخير للسكان بأعدادهم، وإذا لم أكن مخطئاً، 
فهناك 6000 أرثوذكسي في تشيلي. وإذا نظرنا 
إل��ى هذا العدد، جند أنه مخيف. وأعتقد أن عدد 
500000 أو 300000 ال بد أن يخضع للتحليل: أو 
قد يعني ذلك أن حمص قد خلت أو بيت جاال أو 
يت حلم أو بيت ساحور، وليس كافياً الوصول إلى 
هذا الرقم من جهة. بعبارة أخرى، علينا أن نصر 
عل��ى األرقام أكثر من القضي��ة النوعية، ولكن 
م��ا أقول��ه أنني أقّدم أساس��اً موض��وع اإلميان 
كعنصر مركزي للهوية. وفي الواقع، إذا راجعنا 
أس��اس املؤسسات األولى للتجمع في تشيلي، 

فهي تتعلق حتديداً باحملافظة على الدين: إنشاء 
الكنيسة األرثوذكسية، وليس إنشاء املعبد عام 
1917 بل إيجاد مس��احة للص��الة، فلنقل منذ 
عام 1912. وف��ي الواقع، فإن الصحافة العربية 
في تش��يلي، والتي تُعتبر مصدر أساسي لبناء 
عملية الهج��رة، فقد كان هن��اك 24 صحيفة 
باللغ��ة العربي��ة في تش��يلي منذ ع��ام 1910 
وحت��ى ع��ام 1948. وقد مت تأس��يس الصحيفة 
األولى من قبل ق��س، وكان هدفه احلفاظ على 

الدين، ما يعني أن األمر في الواقع غيبي. 
ول��دي بعض االنطباعات. فنحن على وش��ك   
إنه��اء بح��ث هنا ح��ول الهج��رة والش��بكات 
الديني��ة ف��ي جامع��ة تش��يلي باالرتب��اط مع 
مجموع��ة أخرى هاجرت حديثاً م��ن البيرو، وقد 
أجرينا دراسة مقارنة بس��يطة؛ ولكن إذا أخذنا 
بع��ن االعتب��ار ميزة معين��ة للهج��رة العربية 
بص��ورة عام��ة، ولي��س فق��ط الفلس��طينية. 
وكانت حمص األرثوذكسية هي التي متّثل أكبر 
نس��بة مئوية، فحوالي 75% من نسبة الهجرة 
من سورية إلى تشيلي كانت من حمص. وهذه 
املدينة أرثوذكس��ية بصورة رئيسية. و%50-43 
من الفلسطينين العرب املهاجرين إلى تشيلي 
هاج��روا من بي��ت جاال. وإذا درس��نا الس��جالت 
التاريخية، فإن احلقيقة هي أن املصدر املسيحي 
من القرن السابع عشر والسادس عشر ويظهر 
حتى القرن التاس��ع عشر تقريباً من قبل بعض 
البعثات اإلسبانية والفرنسية واإليطالية على 
س��بيل الذكر أو الفضول، إذ يقول: إنها املدينة 
الوحيدة التي تبلغ نس��بة سكانها املسيحين 
قبي��ل  م��ن  ه��ذا  ولي��س   %100 األرثوذك��س 
املصادف��ة، ألن األمر يتعلق بهيكلية الس��كان 
خالل حك��م اإلمبراطوري��ة الرومانية حن كان 
يتم توزيع الس��كان وفقاً للدي��ن أو األصل حن 
أصدروا املرس��وم؛ وبالتال��ي كان يتم توزيع املدن 

أو األحي��اء وفق��اً لألصول الدينية، مم��ا يعني أن 
تش��يلي بال ش��ك تركز بصورة مس��تقلة على 
أعداد النس��بة الكبرى م��ن األرثوذكس، وميكن 
أن يك��ون هذا، بطريقة أو بأخ��رى، نتاج نوع من 
ش��بكة التضام��ن واملعرفة في األبرش��ية، ألن 
السفر كان أمراً شائعاً. ولكن ليس صحيحاً أن 
الرومان كان لديهم مس��احة واحدة: فلم يكن 
م��ن الصعب الذهاب إلى حم��ص أو القدس أو 
بيت حل��م، وله��ذا أعتقد أنها مس��ألة مهمة. 

)مشارك، اجتماع عام، سانتياغو، تشيلي(

الفلس��طينيون في مصر يقس��مون إلى عدة 
طبق��ات. هن��اك اغنياء يس��كنون ف��ي مدينة 
مصر اجلديدة والطبقة األقل جندها في مناطق 
ش��عبية زي عابدي��ن رغ��م عدم وج��ود تكتالت 
للفلس��طينين فيه��ا مثل منطقة الس��يدة 
زين��ب ودار الس��الم وهن��اك فلس��طينين في 
مناط��ق الفالحن مث��ل الش��رقية التي يوجد 
فيها فلس��طينين واعداد فلس��طينية كثيرة 
ج��داً والطبق��ة الفقي��رة للفلس��طينين في 
مص��ر ليس��ت قط��اع كبي��ر. )مش��ارك، اجتماع، 

القاهرة، مصر(

أنا م��ا عن��دي فكرة عن ع��دد الفلس��طينين 
ألنه��م بازدي��اد متواص��ل والبل��د كبي��رة فمن 
الصعب إنك تعرف بالضبط، لكن هناك حاالت 
حسب ما بسمع من اإلخوان، حاالت تقدم جلوء 
سياس��ي بص��ورة خاصة من داخل فلس��طن 
ف��ي الفت��رة األخيرة، وه��اي املالحظ��ة مهمة، 
وغالبا للفلسطينين اللي بيجو من فلسطن 
بيعطوا حق اللجوء بينما اللي بيجو من سورية 
أو لبنان عندهم عقبات أكثر - حسب ما بسمع 

وهذا مش بالضروري يكون حقيقة. 
حقيق��ة الوجود الفلس��طيني يزي��د أو يقل   
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ل��دى  هن��اك كف��اءات  آالف،   3 بح��دود  فه��و 
يحمل��ون  العش��رات  هن��اك  الفلس��طينين 
الدكتوراه، عش��رات يحملون املاجس��تير، هناك 
قوى اقتصادية مؤسسات اقتصادية مستقلة 
هناك ال يق��ل عن 12 طبيب، هن��اك إمكانيات 
برأيي، بشكل عام الفلسطينين اللي بعرفهم 
عندهم وعي بالقضية الفلسطينية وعندهم 
إحس��اس باالنتم��اء الفلس��طيني لك��ن ف��ي 
افتق��اد، عدا عن هيك نعتمد على الفردية وروح 
الدميقراطية وروح التعاون مش موجودة. )مشارك، 

اجتماع عام، أسلو، النرويج(

نحن في هذا البلد، في ايطاليا، نختلف عن كل 
ال��دول األوروبية، كما ان تواجد الفلس��طينين 
ف��ي أوروبا يختلف ع��ن تواجد الفلس��طينين 
في أماكن الش��تات األخرى. نحن ف��ي ايطاليا 
حديثي العهد، ول��و أن بعضنا تواجد منذ فترة 
طويلة. كجالية أو كأناس قرروا أن يعيش��وا في 
ايطاليا. ملاذا؟ جاءت الناس للدراس��ة على أمل 
ان تنتصر الثورة الفلس��طينية، وكل ش��خص 
أو فرد م��ن اجلالية يرجع إل��ى وطنه للعمل في 
مجال تخصصة في الوطن. طالت املدة، وماتت، 
احدهم تزوج، واآلخر بدأ يعمل، أس��باب وجودنا 
ف��ي هذا البلد، مال��ت إلى البق��اء. بالتالي، لم 
ننظم وضعنا كجالية على أس��اس البقاء في 
ايطاليا، ألننا كنا نفكر بالعودة إلى الوطن حال 

انتصار الثورة. )مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

ن( التايعا السيايأ واملدنأ
املقصود في املؤسسات الفلسطينية املتواجدة 
اآلن في أملانيا، هو احت��اد الطالب، واحتاد العمال، 
واحتاد املهندس��ن، واحتاد األطباء، هذه موجودة 
منذ س��نوات طويلة، وأن كان جتمد عملها ملدة 
عش��ر س��نوات، وكان عملها سياس��ياً، ولكن 

أيضاً لدينا مؤسسات أخرى، تعمل كمؤسسات 
أملاني��ة، مث��ل احتاد امل��رأة، ن��ادي الكرام��ة، احتاد 
ش��باب فلس��طن، هذه املؤسس��ات تش��تغل 
عمل اجتماعي، أهلي مباشر. على سبيل املثال 
نحن في مؤسس��ة الكرام��ة، لدينا 250 عائلة، 
ولدينا اتصال مباشرة مع ثالثن عائلة والبقية 
جنري اتصاالت غير مباش��رة، لدينا مشاكل مع 
العائلة نفس��ها، ول��دى العائلة مش��اكل مع 
اجلهات األملانية. )مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا( 

بعد اتفاق م. ت. ف. صار في خراب فلس��طيني 
على مستوى العالم كله، أنا ممكن أجزم أنه هنا 
على مس��توى السويد لم يكن يوجد أي نشاط 
سياسي من 1993 إلى س��نة 2000، وفي ناس 
ثاني��ن لهم رأي آخر ولكن هذه هي احلقيقة. أن 
كل التنظيم��ات والتركيبات التي كانت قائمة 
من احتادات فلس��طينية عمالية، طالبية كلها 
أغلقت. فتم إعادة تفعيل الروابط. من جملتها 
رابطة س��توكهولم، ومن أهم بنودها موضوع 

حق العودة. 
ف��ي  يهمه��ا  الفلس��طينية  الرابط��ة  اآلن   
البداي��ة، مب��ا إن��و هذا أه��م البن��ود الل��ي إحنا 
بنش��تغل عليها، ف��ي عنا العمل السياس��ي 
بش��كل ع��ام وفي موض��وع حق الع��ودة. عدم 
املش��اركة الل��ي تط��رق لها بع��ض الناس هي 
عملية ممكن نس��ميها إحباط بس��بب الوضع 
الل��ي مر فيه الش��عب الفلس��طيني خالل ما 
بع��د 1993 إل��ى اآلن. بالتحدي��د بع��د كام��ب 
ديفيد الثانية. ومت نهوض للعمل الفلس��طيني 
مباش��رة بعد انتفاضة األقص��ى األخيرة، اآلن 
بتالح��ظ إنت ملا تدعو ألي اجتماع سياس��ي أو 
اجتماعي يعني إذا بيجيك 100 واحد هذا إشي 
كبير، وهون اخللل، وحتى نقدر نشتغل على هذا 
املوضوع املفروض تفعيل الروابط املوجودة هنا، 

يعني على مس��توى الروابط الفلسطينية في 
عنا احت��اد الروابط لم يعقد اجتم��اع من تاريخ 
تأسيس��ه. تص��ور ورئيس��ه جالس بينن��ا! هذه 
مش��كلة. إذا احتاد روابط ل��م يعقد اجتماع من 
تاريخ تأسيس��ه هذا اخلل��ل مفروض تصحيحه 
حتى نقدر منشي في الطريق الصحيح. )مشارك، 

اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

م��ن أجل ترتي��ب املوضوع، وحتى نس��تطيع أن 
نفه��م على بعضنا البعض. نح��ن لدينا غياب 
كامل ويومي للقرار السياس��ي الفلسطيني، 
نحن ليس لدينا كفلس��طينين قرار سياسي، 
حت��ى أن اردنا أن نش��رب املاء. كان في الس��ابق 
التنظيمات الفلسطينية فعالة، وفي السابق 
كان هن��اك م. ت. ف. ومؤسس��اتها الوطني��ة 
واالحت��ادات الفلس��طينية والنقاب��ات واللجان 
الفعالي��ات، وكان هناك عرف��ات. حالياً كل هذا 
ذهب هباًء منثورا فال يوجد لدينا قرار سياس��ي. 
املواط��ن الفلس��طيني ميكن أن يزج بالس��جن 
ظلم��اً وعدواناً، فال يلقي أي دع��م له، هذا أوالً. 
ثاني��ا، تعاملنا م��ع الهيئ��ات كاف��راد وجاليات 
فلس��طينية، تعاملنا م��ع الهيئات واملنظمات 
غير احلكومي��ة، وحتى الرس��مية أصبح صعبا 
للغاي��ة. مل��اذا؟، ألن له��م نظ��رة إل��ى قضيتنا 
تختلف عن نظرتنا ب��كل تأكيد، ألننا نحن اآلن 
جميعا مع "حق العودة"، ولكن معظم الهيئات 
واملنظمات غير احلكومية، والتي تدخل كل يوم 

على فلسطن ال تعترف بحق العودة. 
نحن هن��ا كجالية نعيش ف��ي ايطاليا، لدينا   
نق��ص في الوعي، ليس ألنن��ا جنهل حقوقنا وال 
نعرفه��ا، ال! بل ألنن��ا كما تعرف��ون ليس لدينا 
احتكاك يومي باملعاناة الفلسطينية، نحن في 
ايطاليا بعيدين عن مركز األحداث، وبالرغم من 
أننا نع��رف عن أخبار األهل م��ن خالل الهواتف 
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وأحوالهم، اال أننا بعيدين عن القرار السياسي 
الفلس��طيني اليوم��ي، وعن املعاناة واملأس��اة 
التي يكابدها ش��عبنا يومي��ا. ولكن االحتكاك 
الثقاف��ي يج��ب أن يك��ون يوم��ي. واذا لم يكن 
االحتكاك يوميا تصبح لدينا مشكلة، بالطبع 
نح��ن لدينا نقص في الكادر، ال��ذي يكون لديه 
أو إختزن جترب��ة كبيرة، نحن ال نقول أنه ال يوجد 
لدين��ا كادر في اجلالي��ة، ولكن لألس��ف جتربته 
ضعيفة على هذا الصعيد. وليس لديه احلرص 
الكافي، على هذه املبادىء التي نحن نعيش��ها، 
أو التي نس��ير عليها. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، روما، 

إيطاليا(

مل��اذا نحن نقول عن جاليتنا أنها فاش��لة، إذا ما 
قارناه��ا باجلالية، التركي��ة، أو اليونانية، أو حتى 
اليهودي��ة؟ أق��ول أن لدين��ا خصوصية تختلف 
كلي��اً ع��ن كل اجلالي��ات، نحن كل مش��كلتنا 
اآلن، الت��ي نفك��ر به��ا أثن��اء ش��ربنا وأكلن��ا، 
ونومنا، هو الصراع الفلس��طيني الصهيوني. 
إذا أردن��ا أن نعم��ل أي ندوة أو نعم��ل أي احتفال 
نرف��ع العل��م الفلس��طيني، وإذا م��ا فكرن��ا، 
نفك��ر بعمل محاضرة سياس��ية ع��ن الصراع 
الفلس��طيني الصهيون��ي، ل��م نس��تطع أن 
نق��وم برحلة جماعية اجتماعية، نذهب نش��م 
الهواء م��ع بعضنا البعض! فالص��راع العربي 
الفلسطيني اإلسرائيلي، هو الذي يذبحنا، وهو 
مأساتنا. اجلالية اليونانية، ال يوجد لهم هاجس 
مثلن��ا، واجلالية التركية كذل��ك، أما نحن فهذا 
الهاج��س، هو الذي يؤرقنا، فطوال الوقت ونحن 
نفكر، ما هي نهاية هذا الصراع؟ ومتى ينتهي؟ 
وم��اذا يحصل لش��عبنا وما يعاني��ه من أعمال 

دمار وقتل وتشريد؟ 
أعتقد أنه لم يكن لدينا هذا الهاجس اعتقد   
أن اجلالي��ة الفلس��طينية، س��تفكر بإيجابيات 

أخرى، ومبش��اريع أخرى تعزز األواصر االجتماعية 
بن أفرادها. ول��م مير يوماً وقيل لنا تعالوا نعمل 
رحلة له��ذه اجلالية، فقط انحصر تركيز اجلالية 
على قضية الصراع الفلس��طيني اإلسرائيلي، 
وعل��ى قضي��ة "حق الع��ودة"، وهذا الش��خص 
أخوه قت��ل، أو عمه قتل، أو أبوه قت��ل، أو بيته أو 
بيت أهله دم��ر، أو أخوه اعتق��ل، أو ابعد، فهذه 
كلها مشاكل تش��كل هاجس��اً ألفراد اجلالية 

الفلسطينية في أملانيا. 
اعتق��د أن هذا ه��و ّهْم عام ي��ؤرق كافة أفراد 
اجلالية الفلس��طينية، وال ميك��ن ألي منا أن 

ينساه. 
اعتقد أن هذا هو الهم السياس��ي للجالية،   
ولك��ن يجب أن نضيف إلى ه��ذا هْم اجتماعي 
آخ��ر، وأن نعم��ل علي��ه، وه��ي ح��ل املش��اكل 
والصعوبات التي تواجهها اجلالية، كما أسلفت 

في مداخلتي السابقة. 
  نقطة أخرى، أنه ال يجب أن نظلم أنفس��نا، 
ف��ي اللحظة الت��ي نق��ارن جاليتن��ا، باجلاليات 
األخ��رى في هذا البل��د اجتماعي��اً. ويجب أن ال 
ننس��ى أن املدة الزمنية التي مّرت على جاليتنا 
ف��ي ه��ذا البلد ه��ي أقص��ر بكثير م��ن تواجد 
اجلاليات األخرى، ولهذا م��ن اخلطأ أن نقارن من 
ناحية النشاطات االجتماعية جاليتنا باجلاليات 

األخرى. 
نقطة ثالثة، عندما وصلت تلك اجلاليات إلى   
هذا البلد، مت اس��تقبالهم كضي��وف، فمن أول 
ي��وم مت توفير الفرصة لهم لتعل��م اللغة، ومن 
أول يوم مت لها توفير "حق العمل"! وليس العمل، 
ومن أول ي��وم طبق عليهم التعلي��م اإللزامي، 

وأبنائهم ذهبوا إلى املدارس. 
  م��ن جهتن��ا نحن، لق��د قدمنا إل��ى مجتمع 
يرفضن��ا باألص��ل، وفرضن��ا أنفس��نا على هذا 
اجملتمع عبر ثغره كانت موج��ودة في اجلدار الذي 

كان فاص��الً بن برلن الش��رقية، وبرلن الغربية، 
الن��اس الت��ي قدمت ف��ي أع��وام 73 و75، أو في 
أعوام االجتياح اإلسرائيلي، هي التي سمح لها 
بالعمل بشكل قانوني، ومنذ عام 1981، لم يتم 
الس��ماح ملهاجرينا أن يشتغلوا بشكل شرعي، 
وهن��اك أن��اس كان��وا يعمل��ون، مت إيقافهم عن 
العمل، ولم يعودوا يشتغلوا. والذي ال ميارس "حق 
العمل"، وهو حق إنس��اني عاملي، يفقد االحترام 

قيمة للذات، وبدأ يبحث عن اعمال أخرى. 
منذ عام 1981- 1991، أبنائنا لم يكن ينطبق   
عليه��م التعليم اإللزامي، مث��ل بقية اجلاليات 
األخرى. نح��ن األب��اء واألمهات، ال��ذي أبنائهم 
مازال��وا صغاراً وفي س��ن امل��دارس، ومنهم من 
يحمل اجلنسية األملانية، لم يستطيعوا الذهاب 
إلى امل��دارس ويلتحقوا بالتدريس؛ بس��بب قرار 
إحدى احملاكم االحتادي��ة األملانية، التي منعتهم 

من االلتحاق باملدارس. 
له��ذا أنا ال أس��تطيع مقارنة ه��ذه األجيال،   
ونح��ن لوال ه��ذه الظروف الت��ي حكمتنا، لكنا 
من أفضل وانش��ط اجلاليات في أملانيا. )مشارك، 

اجتماع نوعي، برلن، أملانيا( 

أنا اوافق مع ما قالت فهناك ناس بدل ما يدعموا 
العمل، بينتق��دوه وبيقولوا لي��ش عمل هيك؟ 
وكيف عم��ل؟ مثال في ناس بيحس��وا انو جاي 
على بالهم يعملوا اشي بس ما بيعملوه خوف 
من حكي الناس عليهم، والس��بب الثاني على 
ما اعتقد إنه الناس زهقوا، مثال في الثمانبنات 
والتسعينات كان يخرج االف الفلسطينين في 
مس��يرات في يوم عيد العمال، اليوم بيطلعوا 
اثن��ن أو ثالث، وبعدين في اجليل اللي قبلنا كان 
يحرص على عالقات بن ابس��وال وستوكهولم 
وستريت هيل. )مشارك، اجتماع طالب، ستوكهولم/

أبساال، السويد(
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أذكر حن كنت في اخلامس��ة أو السادس��ة من 
عمري وكنت أذهب للمش��اركة في املظاهرات 
وس��ط مدينة شيكاغو، فقد كان هناك نشاط 
لدى اجلالية، وحركة ومظاهرات. أما اآلن، فنحن 
نرى هذا النش��اط أمام شاشة التلفزيون، فهم 

التلفزيون وعلى  يصرخون على 
قناة اجلزيرة، وهذه هي احلقيقة. 
وال أح��د يفك��ر بالكتاب��ة إل��ى 
أعض��اء الكونغ��رس، أو تنظيم 
حرك��ة ما، ب��دالً م��ن التحدث 
عل��ى التلفزي��ون. ف��إذا ذهب��ت 
إلى وس��ط املدين��ة لالحتجاج، 
فس��يكون هن��اك عل��ى األقل 
صوت واحد مس��موع سيلفت 
االنتب��اه. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، 
ش��يكاغو، إلين��وي، الوالي��ات املتحدة 

األمريكية(

نحن فلس��طينيون من املنظور 
القانون��ي واالجتماع��ي، فق��د 
األرض  صن��دوق  لدين��ا  كان 
املقدس��ة، وكانت الناس تتبرع، 
الثق��ة عند  ولكنه��م فق��دوا 
ظهور الفس��اد. ومن املؤس��ف 
أن يتراجع الن��اس ويتوقفوا عن 
إرس��ال األم��وال، وحت��ى الدول 
األوروبية ال تس��اعدنا. )مش��ارك، 
اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات 

املتحدة األمريكية(

طبع��اً بوجود كل ه��ذه االنتخاب��ات كان أيضاً 
يواف��ق، يعني ف��ي بداي��ة الكرنف��ال، كل هذه 
النقاب��ات وأيضاً كان موجود نادي فلس��طيني، 
هذه املرأة الفلسطينية أيضاً عندها مقر وكان 

نادي فلس��طيني، كلهم موجودين، ومت اندماج 
األندي��ة كلها في نادي واحد هو النادي الثقافي 
العربي. أس��باب غياب ه��ذه الناس عن التجربة 
النقابي��ة م��ا كان هو كس��ل من الن��اس، كان 
في أس��باب سياس��ية ألنه ظهر بعد الساعة 

أس��باب سياس��ية واإلم��ارات اعتبرت��ه إنه من 
تاريخ إنشاء سفارة فلسطينية في هذه الدولة 
وقنصلي��ة صار محّرم علينا نعمل احتادات فيها 
 ولكن ال أُؤيد قرارها وسياس��تها، القرار مكتوب 

موجود بالسلطة. 
مبعن��ى آخر ممن��وع يكون مقر الحت��اد الفنانن   
السوريِّن ترخيص من وزارة العمل، ما بتعطيك، 
بتقلك عندك السفارة ترخصلك واآلن عنا نحن 
ملّا فتحت الس��فارة وفتحت القنصلية اعتبروا 
أنه حالن��ا حال أي دول��ة عربية 
رجاًء إفهم جيداً ألنه حس��اس 
فيم��ا وب��ه. نع��م طبع��اً ألّنُه 
مع��روف. إحنا لو جلبتم لنا كل 
رغباتنا كجالية مقدمة بتنفيذ 
ش��غلة  ش��غلتن  إاّل  احت��ادات 
وم��ع  الداخ��ل  م��ع  التواص��ل 
األمانة ل��كل منظمة االحتادات 
األمانة العامة لكل فلس��طن 
واالنتفاض��ة، إذ م��ّرت كله��ا ال 
إحنا م��ن تونس لهن��اك أدمّرنا 
كلياتنا كنا على اتصال مباشر 
م��ع احتادتن��ا ب��دون القنصلية 
القنصلي��ة  وج��ود  دون  حت��ى 
ووجود الس��فارة كانت احتاداتنا 
ف��ي الوري��د كان ماش��ي الدم 
بينا وبينهم كنا نعمل معأهم 
خارجية املعلمن، كانوا يعملوا 
فصار  نش��اطات خطيرة ج��داً 
ف��رز األول��ى وفرز الثاني��ة يعني 
شغالت إحنا منا لفلسطينين 
وص��ار حص��ر لهذه األنش��طة 
لدرج��ة إّنه تقريب��اً أُغلقت كل 
االحت��ادات بعدم��ا أغلقت هذه 
االحت��ادات يعن��ي بعد ش��غالت 
الكويت وش��غالت بعدم��ا صار في ش��وي نوع 
م��ن التخوف ف��ي العم��ل السياس��ي خلصنا 
م��ن الكوي��ت، رجعت اجتن��ا العراق م��رة ثانية 
رجعنا باألحداث لس��نة الثمانين هي األسباب 

نحن فعال في مش��لكة كبيرة منذ س��نة 1992، ألنه نحن ط��ول عمرنا عارفن أن 
هن��اك كذبة كبيرة نحن صدقناها أيضا، وهذه الكذبة هي مش��روع الس��الم، مع 
أن��ه عدون��ا ال يريد الس��الم بأي حال من األح��وال، لكن إحنا صدقن��ا أن العدو يريد 
السالم، وبالتالي ولألسف أن م. ت. ف. مؤسساتها األجتماعية كلها جمدت، يعني 
نش��اطاتها كلها، جمدت في جميع البل��دان حتى التنظيمات التي كانت موجودة 
ف��ي كل البلدان في كل العالم أيضاً نش��اطاتها جمدت، ألنن��ا كلنا فعال صدقنا 
أنه فعال رح يحصل س��الم بعد أربع خمس سنوات وسوف نكون في القدس، وهذه 
الكذبة دمرتنا ألنها فعال البنية اإلجتماعية التي كانت موجودة عندنا سواء إحتادات 
الطالب، إحت��ادات املرأة وغيرها كلها جمدت فعليا في جميع أنحاء العالم وبالتالي 
نحن جند أنفس��نا بعد ثالثن س��نة أو أربعن سنة هنا في أوروبا أن التجمعات التي 
كانت موجودة عندنا واملؤسس��ات التي كان��ت موجودة أصبح ال وجود لها، عدا عن 
ذلك نحن عندنا إنتماءات سياسية وهذه اإلنتماءات السياسية على طول السنن 
جعلت بيننا، صحيح نحن نعرف بعضنا لكن كل أربعة أو خمس��ة أو عشرة بنظرة 
مختلفة، وهذا أيضاً شيء سلبي ولكن اليوم ونحن ننظر إلى أنفسنا جند أنفسنا 
أننا في محاوالت عديدة بحيث أن نكون نحن أبناء جالية قوية اجلالية تعتبر جزء ال 
يتجزء من م. ت. ف.، ومن خالل اجلالية هذه تكون قناة لنا عشان نعّبر عن كل الذي 
نري��ده نحن، ألن هذه اجلالية جتمع جميع اإلجتاهات السياس��ية، ويهمنا جداً كمان 
فعال الشباب، نحن فعال عندنا سيئات كثير قدمية وال تزال مترسخة فينا، وألن هم 

كمان في عندهم أشياء جديدة. )مشارك، اجتماع عام، برشلونه، أسبانيا( 
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حقيقية الزم حتكيها على الطاولة اآلن ولغاية 
ه��ذا الوقت اللي بتكلم مع��ك، في هناك أيادي 
خيرة بتسعى لتنظيم األمور، هذا اجلانب مرتبط 
في ش��قن، الشق األول: تشكلت مثالً ناس من 
غي��ر الفعاليات الفلس��طينية كلهم أصحاب 
رؤوس أم��وال، عملوا للداخل واخلارج كذا وعملوا 
شيًء ممتاز لفلسطن وبنفس الوقت إحنا حاولنا 
نعمل بشكل شعبي، الكل نحنا نشتغل بأيادي 
واح��دة وكلن��ا بيد واح��دة يعني م��ش أنو نفرق 
هدول اللي يش��تغلون لوحدن محتاجن لعامل 
توطن عندهم هذا كثير مهم وأساس��ي، نحن 
بقرار إنشاء اجلالية املوجودة حاولنا نعمل كمان 
في القنصلية نعمل انتخابات عن كل املناطق 
ونحاول متثيلها. طبعاً نحن بالبنك وهذا الكالم 
راضي بالعكس بس باألس��اس أساس املوضوع 
أنو االس��تعداد النفس��ي هيك موج��ود خاصة 
أنو ف��ي جتربة س��ابقة موجودة، مج��رد أن نأخذ 
بعض الضوء من الداخل أو أن يهتم فينا شوي. 
)مشارك، اجتماع عام، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة( 
ل��و أن أطباء األس��نان قدم��وا إل��ى برلن قبل 
ث��الث س��نوات، حلل��وا الكثي��ر م��ن القضاي��ا. 
يوج��د إيجابيات ميكن غي��ر واضحة وهي ضمن 
اإلمكاني��ات الضئيل��ة املوج��ودة، ولكنها على 
جميع األحوال موجودة. نحن استطعنا أن منهد 
الطري��ق، ونحن من��ذ حوالي 6 س��نوات، وعلى 
أس��اس يش��كلوا جالية واحدة، ويشكلوا لهم 
جلان قانونية. ولكن كيف يتس��نى لها مواجهة 
املش��اكل التي ذكرت، وبخاصة وأن املؤسسات 
واالحتادات واللجان والنوادي، التي كانت موجودة 
نعم��ل ونعمل بج��د حلل مش��اكلنا ألننا إذا ما 
تقاعس��نا، ول��م نقوم مب��ا هو مطل��وب يبقى 
كل عملن��ا الذي أجنزناه في الس��ابق طلع على 

الفاضي. )مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا( 

كافة الناس املتواجدين في الساحة اإليطالية 
عل��ى أألق��ل %80 منه��م، التزم��وا بتنظيمات 
سياس��ية، وبالتال��ي اس��معوا صوته��م إل��ى 
تنظيماته��م ف��ي م. ت. ف.، وخ��ارج منظم��ة 
التحري��ر. بالتالي هنالك قن��اة اتصال دائمة، ما 
بن أفراد اجلالية، وم. ت. ف. في الوطن، من خالل 
والفصائل  والتنظيم��ات  األحزاب السياس��ية 
الفلس��طينية، وال ت��زال هذه الصل��ة موجودة، 
بالتالي الذي جرى في الفت��رة الالحقة، أنه في 
كل مدين��ة يتواج��د فيه��ا عدد ال ب��أس به من 
الشباب الفلس��طينين، كان في البداية لدينا 
احتاد ط��الب فلس��طن ال��ذي كان يغطي كل 
الساحة االيطالية، لكن هذا لم يكن يعني وجود 
جالية فلس��طينية تريد أن تستقر في ايطاليا. 
كان وجود طالبي آني مرحلي، مبعنى كل طالب 
يتخ��رج من اجلامعة يس��افر إلى بلده، وليس له 
وجود في االس��تقرار املس��تمر في ايطاليا، في 
كل مدين��ة ايطالية يوجد ع��دد ال بأس به من 
الفلس��طينين شكلوا جالية. واحيانا جاليتن، 
واحيانا ال يوجد ش��يء من هذا القبيل. مع املدة 
اصبح��ت هذه اجلاليات في امل��دن، اصبح هناك 
ض��رورة أن تلتقي مؤسس��ة جتمع هذه اجلاليات 
وتوح��د جهوده��ا وجنم��ع بع��ض األط��ر فيها. 
بالطب��ع هذه األطر ما زالت حديثة العهد وهي 
غي��ر فاعلة بع��د. نظريا هنالك لق��اءات ما بن 
اجلاليات في املدن، يلتقي مسؤولي اجلاليات في 
املدن، ولكن لسنا ولم نصبح على غرار اجلاليات 
في أمريكا الالتينية أو امريكا الشمالية، أو في 
مناط��ق أوروبية أخرى، نحن مش��اكلنا في هذا 
البلد تختلف عن املش��اكل ف��ي البلدان األخر؛ 
بالتال��ي ماذا ميكننا أن نعم��ل؟ من املفروض أن 
نعزز تواجد كل جالية في مدينة. ومن املفروض 
تعزيز كافة اجلاليات في كافة املدن، وهذا يجب 
أن يك��ون إحدى مهامنا في إيطالي��ا، هو تعزيز 

وح��دة اجلاليات في املدن اإليطالية، وتعزيز لقاء 
ه��ذه اجلالي��ات وتعزيز التنس��يق فيم��ا بينها. 

)مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

ة( املية التنسيا السابقة والراهنة
بعد س��قوط بغ��داد هل كان هن��اك محاوالت 

لتشكيل أي هيئة؟
نعم جرت العديد من احملأوالت، بعد س��قوط   
بغ��داد واعتق��ال اثن��ن م��ن أعضاء الس��فارة 
الفلس��طينية، لم يبق أح��د، كان هناك رئيس 
النادي الفلسطيني، فلم يكن هناك أي مسؤول 
فنصب نفس��ه مس��ؤوالً، وجرى اتص��ال بيننا 
وبين��ه ولكنه األم��ر انتهى وقلنا ل��ه دير النادي 
أو اجلالية، وكان يديرها بش��كل من األش��كال، 
الوضع الفلسطيني حالياً ال يسمح بأكثر من 
ذلك، ذك��ر ما ذكر هو صح أو خط��أ العلم عند 
اهلل، ال نستطيع أن نتهم الّرجل، قالوا أن هناك 
تبرع��ات جاءت للنادي بش��كل هائ��ل والعوائل 
التي كانت تس��كن النادي في خيم ليس كلها 
متض��ررة، وال كله��ا كان��ت معت��ازة، وكثير من 
العوائل أغلقت بيتها وذهبت لتخيم في النادي، 
م��ن أجل احلصول على املس��اعدات، من طحن 
وس��كر، ومس��اعدات عينية، أو مي��اه معدنية. 
)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ الزعفرانية، بغداد، العراق( 

احن��ا بلش��نا عض��و ف��ي جمعي��ة الش��باب 
الفلس��طيني، ه��ي بصراح��ة عمل��ت بع��ض 
اجلمعي��ة  م��ع  تع��اون  ف��ي  وكان  االعم��ال 
الفلس��طينية، من أكم سنة درنا على مدارس 
وكان في مشروع قعدنا نحكيلهم عن الهجرة 
بش��كل ع��ام وع��ن الالجئ��ن الفاس��طينين. 

)مشارك، اجتماع عام، أبساال، السويد(
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ال يوجد جلن��ة حتضيرية إلى اآلن للجالية، ولكن 
هذه املس��ألة موض��وع في البال، إل��ى اآلن لم 
يتم انتخاب جلنة حتضيري��ة، ولكن هناك ممثلن 
لشرائح والتنظيمات الفلسطينية، ولرمبا يكون 
من هؤالء ممثلن منهم في اللجنة التحضيرية 
للجالي��ة، ونف��س الش��يء بالنس��بة لقط��اع 
املهندس��ن أو األطب��اء أو الش��بيبة أو امل��رأة، 
سيكون لديهم ممثلن في اللجنة التحضيرية. 
واجل��زء األكبر، س��يكون ملمثلي األعم��ال احلرة، 
وس��يتم دعوته��م إل��ى اجتم��اع وعل��ى أثرها 
للجالي��ة.  حتضيري��ة  جلن��ة  تش��كيل  س��يتم 
وذلك حتى نؤس��س مؤمتر ع��ام للجالية، والتي 
سينتخب مجلس��اً لها، وسيشكل اجمللس من 
هذه الشرائح األساس��ية، وفي حلظة تشكيل 
مجلس للجالية، يبدأ هذا اجمللس نشاطه، وهذه 
هي أحد الطرق األمثل لتنظيم ش��ؤون اجلالية 
الفلس��طينية في اليم��ن، من أج��ل تخفيف 
األعباء، وعدم رمي املس��ؤولية من شخص إلى 
آخ��ر. ومن أجل خلق مش��اريع، أو وس��ائل عمل 

ألفراد اجلالية. )مشارك، اجتماع عام، صنعاء، اليمن(

أري��د أن أجي��ب عل��ى استفس��ار ح��ول ما هي 
طبيعة املؤسس��ات املوج��ودة داخ��ل اخمليمات. 
بالنسبة للهيئات تنقسم إلى ثالث، وهي أندية 
رياضي��ة وأندية ثقافية، وجلان حتس��ن اخمليمات. 
النادي الرياضي توجهه دائماً نحو الرياضة، كما 
يقوم ببعض أعمال اللجان اإلنسانية. وحقيقة 
أنا ش��اركت ف��ي إحدى هذه اللج��ان، وهي جلان 
األيت��ام، كانت ترب��ي، وتغرس فيه��م الوطنية 
الفلس��طينية، ولك��ن هنال��ك م��ن يعتبر هذا 
العمل اإلنساني عمالً سياسياً، ألننا نحاول أن 
نحاف��ظ على حقوقنا، وعل��ى حقنا في العودة. 
بالنس��بة لتش��كيل جل��ان الن��ادي الرياضي أو 
النادي الثقافي باإلضافة إلى جلان اخمليمات تتم 

عب��ر "التعين"! وتعّنْ م��ن قبل فئة منبوذة، وال 
يدخل هذه اللجان الشباب املثقف الذي يتوجه 
بش��كل قوي نحو القضية الفلسطينية. نحن 
لم نشعر بأي تعأرض بن هويتنا الفلسطينية 
ومواطنتنا األردنية، ولكن كان شعورنا من يكون 
وفياً لفلس��طن، فهو وفياً ل��ألردن! لقد غادرت 
فلس��طن وكنت أبلغ من العمر ثالث س��نوات، 

ولكن كلي وفاء لفلسطن!
بالنس��بة لطبيع��ة العالق��ات ما ب��ن هذه   
املؤسس��ات وأهالي اخمليمات، خاصة مع النادي 
الرياض��ي والنادي الثقافي هن��اك عالقات مميزة 
وجيدة. بالنس��بة للجان، لن جتد أي إش��ارة على 
وج��ود ه��ذه اللجان ف��ي اخملي��م، وأنا أحت��دى أي 
ش��خص يريد أن يذهب إلى اخمليمات وسيالحظ 
ه��ذا بأم عيني��ه. )مش��ارك، اجتم��اع جتريب��ي، عمان، 

األردن( 

بعد س��قوط النظ��ام، كون��ا بالبداي��ة "هيئة 
وطنية" وتفركشت، شكلنا رباطة فلسطينية 
أو هيئة فلسطينية كمجلس شيوخ كبار، كل 
منطق��ة تريد أن تأخذ الرابطة لنفس��ها، نحن 
اقترحن��ا لاللزعفراني��ة اثنن، للبلدي��ات اثنن، 
للدورة اثنن. أنت قلت كلمة طيبة، أن مشاكل 
الزغفرانية، ليس��ت مثل البلدي��ات، والبلديات 
ليس مثل ال��دورة أو احلرية، ف��كل منطقة لها 
وضع خ��اص، هؤالء يجتمعون أس��بوعيا جمللس 
الشيوخ، كبار السن. ولكن التكافل االجتماعي 
مفق��ود، ول��و كان هناك تكاف��ل لنجحت هذه 
الرابطة. )مش��ارك، اجتم��اع نوعي، ملج��أ الزعفرانية، 

بغداد، العراق(

نحن ياس��يدي م��ن عدة س��نوات حاولنا جنتمع 
الفلس��طيني  الس��فير  فيه��ا  كان  بنقاب��ة، 
واستطعنا أن جنمع ثمانية أشخاص مهندسن 

ومعلمن حت��ى من يتحدث اللغ��ة الدمناركية، 
لالس��ف جنتم��ع وننتخ��ب وبعد اس��بوعن لم 
يحصل اتصال وتواصل، يعني حاولنا عدة مرات 
عمل اجتماعات وانتخابات. )مش��ارك، اجتماع عام، 

كوبنهاجن، الدمنارك(

مج��االت املعس��كرات الصيفية جي��دة، ويتم 
تبادل خبرات. نحن في هذه املدينة ضعفاء، كنا 
ق��د بعثنا رس��ائل لكي يلعب ن��ادي اجلالية مع 
نوادي دمناركية مبارة كرة قدم، ولكن لم يجيبونا. 
وإذا م��ا حتركنا نحن بن أعضاء اجلالية فإنها لن 

تنجح. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

يعني كان عندك مؤسسة شفيق واجفان كان 
عندك نشاطات وعندك معارض. )مشارك، اجتماع 

شباب، الدمام، السعودية( 

تاريخي��اً م��ا يتعل��ق بن��ا كجالية في الس��ويد 
وبشكل اخص في ماملو، احنا هذه اجلمعية متثل 
شكل من اشكال التنظيم والتعبئة للجالية. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

نح��ن بدأن��ا كأعض��اء ف��ي جمعية الش��باب 
الفلسطيني. 

بصراح��ة عمل��ت بع��ض االعم��ال وكان في   
تع��اون م��ع اجلمعي��ة الفلس��طينية من كم 
س��نة ذهبن��ا على م��دارس، وكان في مش��روع 
بحكي عن الهجرة بش��كل ع��ام وعن الالجئن 

الفاسطينين. 
كي��ف طبيع��ة العالق��ة بينك��م وب��ن هذه   
اللجن��ة؟ وما ب��ن اللجان الثاني��ة املوجودة في 
الس��ويد وجل��ان ح��ق الع��ودة واللج��ان الثانية 
املوجودة؟ هل في إتصال وتواصل؟ هل بتشعروا 
إنكم مقبول��ن؟ وإنهم عم بعطوكم الفرصة 

اللي الزم تكون لهذه املؤسسة؟ 
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احن��ا بصراحة ما كان ف��ي بينا تواصل كبير,   
كيف بدي أقولك. احنا كنا منضمن للجمعية 
الفلسطينية وملا جينا كان في اقتراحات كثيرة 
ونشاطات، بس كان بدها توعية, ملا حكينا مثالً 
ع��ن موض��وع دروس عن تاريخ فلس��طن , كان 
هذا حتى نتعلم ونعرف قبل ما نشتغل, عشان 
نقدر نوصل الص��ورة الزم إحنا يكون عنا فكرة. 

)مشارك، اجتماع عام، أبساال، السويد(

نح��ن مس��جلن كإحت��ادات أملاني��ة ف��ي برلن، 
الدستور يخولنا أن نقوم بعمل اجتماعي، بغض 
النظر عن التواصل مع فلس��طن، أو مع م. ت. 
ف.، أو م��ع الش��عب الفلس��طيني، أو املتصل 
بالتاريخ الفلسطيني، أو باالحتالل اإلسرائيلي 
لفلس��طن، ألن هذا عمل سياسي. واملطلوب 
منا ه��و عمل اجتماعي. )مش��ارك، اجتم��اع نوعي، 

برلن، أملانيا( 

الرابط��ة  منه��ا  موج��ودة،  مؤسس��ات  ف��ي 
الفلس��طينية. )مش��ارك، اجتماع عام، ستوكهولم، 

السويد(

بالنس��بة للتواصل ب��ن الهيكلي��ة الواحدة أو 
اإلط��ار الواح��د، فهن��اك عنا اجتماع��ات دورية 
بصير عنا اجتماعن بالش��هر، وهناك في حرية 
تعبي��ر، ونتناقش، وهناك مش��اركة دائمة بكل 
النش��اطات التي يقوم فيه��ا كل إطار، اضافة 
إل��ى األخذ ب��آراء االخري��ن وأحياناً يك��ون هناك 
معأرضة. )مش��ارك، اجتماع طالب، مخيم الرش��يدية، 

لبنان(

بالنهاية أنا ملا بدي اخذ أحد أوالدي على فعالية 
بها النظر زي ايام زمان ملا كنا جني على معارض 
الفلس��طينين، وفيها معرض خيري بنش��وف 
كيف اخلص الفلس��طيني، اغني��ة دبكة كذا 

هذا عندي أنا بتس��وي مليون فهذه فلس��طن 
راح تالقي في تطور، راح تالقي في ساحة تطور 
يعني احن��ا في النهاي��ة بدن��ا الفعاليات هذه 
بدنا الرجال تتحرك. )مشارك، اجتماع شباب، الدمام، 

السعودية( 

ف��ي مخي��م ش��اتيال مت انتخاب��ات جلن��ة أهالي 
ش��اتيال انتخاب��ات دميقراطي��ة وش��عبية جلنة 

أهلية. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان(

جل��ان اخلدم��ات املوجودة ف��ي اخمليم��ات تنتمي 
ألكثر من اجتاه، االجت��اه األول، هي وكالة الغوث 
ومؤسس��ات اجملتمع املدني، مؤسس��ات رياض 
أطفال، مراكز لرعاية املعاقن، ومراكزنس��وية، 
وهن��اك أندي��ة، وجل��ان اخمليم��ات، األندي��ة تتبع 
للمجلس األعلى للش��باب، وجلان اخمليمات تتبع 
دائرة الش��ؤون الفلس��طينية وهذه دائرة ممثلة 
تتبع ال��دول املضيفة. وال أعتقد أن هذه اللجان 
مسيس��ة بالكامل كما يطرح ويّصْور، صحيح 
أنه ّمر عليه 20 سنة وهون على الكرسي، وأنا مع 
التجديد وأن تكون هناك دماء ش��ابة. وفي جلان 
اخمليمات فعالً دماء ش��ابة مت��ارس العمل ولدينا 
مثقفن وأطباء ومهندس��ن، ميارس��وا العمل 
التطوع��ي، ولكن ه��ذه اللجان ه��ي محصورة 
بتعليمات إدارية فقط وليس صاحبة صالحيات 
باستطاعتها مراجعة السلطات اخملتصة. هي 
ذراع لهذه املؤسس��ة الرس��مية الت��ي تنتمي 
لدائرة الش��ؤون الفلس��طينية ولوزارة اخلارجية 
األردني��ة، تنق��ل ص��ورة وتنفذ مش��روع ال أكثر 
وال أقل وما عدا ذلك، ليس��ت صاحبة س��لطة 

وصالحية. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان األردن( 

احنا ه��ون عن��ا جمعي��ات اهلية أو نش��اطات 
اجتماعية على س��بيل املثال ويوجد لها ممثلن 
يت��م انتخابه��م فيم��ا بينها فممك��ن الواحد 

منهم يك��ون عضو اتصال مع املش��روع أو مع 
املمثل القادم )مشارك، اجتماع عام، أبساال، السويد( 

ميك��ن االتص��ال له��ذه املقترح��ات، ولكن قبل 
االنتخاب��ات. يج��ب طرح االختالف ب��ن تركيبة 
االحت��اد واجلمعي��ات املوج��ودة، واحت��اد األطب��اء 
والصيادل��ة ال��ذي ه��و عملي��اً، هو قاع��دة من 
قواعد م. ت. ف.، ولكن اجلمعية هي مؤسس��ة 
اجتماعي��ة مس��جلة ف��ي أملانيا، و"ال��دار" هي 
مؤسس��ة أملانية، مع فارق أساسي، وهو االحتاد 
الوحي��د ال��ذي لديه اعتراف م��ن حكومة برلن 
احمللية، وهو باستطاعته أن يقوم برعاية األسرة، 
بن��اءاً على رعاي��ة الطفولة والش��باب األملاني. 
وبالتالي التعامل يتم انطالقاً من هذا القانون، 
مع احتاد األس��رة. مبعنى يك��ون لديهم طريقة 
هاجس��هم للمؤسس��ة األملانية، ويتعايش مع 
الن��اس، ويواج��ه مش��اكل ولكن��ه يعمل على 
حلها. وبخاصة في ظ��ل قيام مجموعة كبيرة 
م��ن املتخصصن باجتماع��ات دورية، يتعرضون 
فيها لهذه املش��اكل ويعمل��ون على حلها قدر 
اإلمكاني��ات. إذن هذا االحت��اد، هو نقطة تواصل 
واتصال على مستوى املؤسسات بصورة عامة. 
وقت الذي يكون فيه احتاد املرأة الفلس��طينية، 
يعمل مع النساء، ووقت ما يكون يشتغل نادي 
الكرامة مع الشباب األملاني. والكرامة تشتغل 

مع بناة الشباب، أيضاً نشتغل!
اللقاءات األساس��ية للجالية، يجب أن تخلق   
أطر وأس��س، للعمل ومواجهة مشاكل الناس 
وهمومه��م، ووض��ع إمكانيات احل��ل، وميكن ما 
يكون هناك مش��اكل، ولك��ن علينا أن نفحص 

أوالً. )مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا( 

أن��ا مل��ا بتذك��ر اصدرن��ا مجل��ة واصدرن��ا ملف 
ثقاف��ة باس��م ع��دد م��ن الُكّت��اب الصحفين 
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الفلس��طينين في اململكة العربية السعودية 
وكان البدايات مع االنتفاضة انتفاضة الس��بع 
وثمانن ومشت اعداد اجمللة واعداد ملف الثقافة 
وملفات أخرى من الس��بع وثمانن على اوس��لو 
بعدين فش��لت كلياً اجمللة وال امللف الثقافي وال 
حد استطاع ان يدعم امكانية املشروع طباعة 
فتوقفنا أن��ا اللي بدي أقولوا اتفضلت في جيد 
في هن��اك على مس��توى اآللية، آلي��ة تنفيذه 
بعض الصعوبات. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، الدمام، 

السعودية( 

هناك صفحة اسمها الشبكة الفلسطينية، 
وهذه الصفحة تس��اعد اجلالية الفلسطينية، 
ومر علينا سنة ونصف ونحن نطور فيها، ويوجد 
فيها معلومات قيمة. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، 

الدمنارك(

حول االسئلة اللي طرحت هنا في مخيم اجلليل، 
عنا جلنة شعبية هذه اللجنة الشعبية تأسست 
أول جلنة ش��عبية في مخيمات لبنان عام 1970 
وكان لهذه اللجنة الش��عبية دور كبير في عقد 
أول مؤش��ر للج��ان الش��عبية ف��ي ه��ذا اخمليم 
لتشكيل جلنة شعبية لكافة اللجان الشعبية 
في لبنان، فكانت هذه اللجان الش��عبية سابقاً 
هي التي تنقل االعضاء ومشاكل اخمليمات، ولكن 
مع االسف الشديد اللجان الشعبية انقسمت 
واصبحت هناك جلان شعبية في كل مخيم من 
اخمليمات، لم يكن هناك صلة مباشرة مع اللجان 
الشعبية من خالل القضايا العامة وخاصة فيما 
يتعلق مبوضع تقليص خدمات األنروا واملشاكل 
التي يعانيها شعبنا من جراء هذه التقليصات، 
أيضاً ف��ي اخمليم عندنا اجلمعي��ات املتواجدة في 
هذا اخمليم وبحكم صغر هذا اخمليم هناك تواصل 
دائماً مع هذه املؤسسات لنقل املشاكل ان كان 

على صعيد األنروا أو على صعيد العمل اليومي. 
)مشاركة، اجتماع عام، مخيم ويفل، لبنان(

أري��د أوالً أن أق��ول أنن��ي س��عيد ج��داً لكوني 
أم��ام مجموعة من الفلس��طينين من أصول 
فلسطينية، معظمهم من جيل الشباب الذي 
انتمي له، وميكنني القول أنني من اجليل الرابع، 
وأنا عض��و في اجملل��س الوطني الفلس��طيني 
وش��خص نش��ط، وعض��و نش��يط ج��داً ف��ي 
الن��ادي الفلس��طيني، كم��ا أنتمي للنش��اط 
الفلس��طيني السياس��ي للدفاع عن السالم 
في فلس��طن. نح��ن حالياً نعال��ج قضية من 
الواضح أنها مهمة نتيجة 100 عام من الهجرة 
العربي��ة لتش��يلي، ولكنها جزء م��ن القضية 
الفلس��طينية. بعبارة أخرى، نح��ن نهن اآلخر، 
وال أري��د التعامل م��ع هذا اجلانب عل��ى الرغم 
م��ن أنه يرغ��ب بالقول. لذا ولكون��ي عضو في 
اجمللس الوطني الفلسطيني، كان لدي الفرصة 
من خ��الل الن��ادي الفلس��طيني لتطوعي مع 
زميل آخر ف��ي اجلالية الفلس��طينية والعربية 
بصورة عامة لكي يصل صوت وصراع الشعب 
الفلس��طيني، وش��كراً حلضور رئيس��نا. بعبارة 
أخرى، لدينا مس��احة نستطيع من خاللها ذكر 

مشاكلنا. )مشارك، اجتماع عام، سانتياغو، تشيلي( 
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ه��ل كانت محاوالت، لِنُقل م��ن اجملتمع املوجود 
ف��ي الزعفرانية، لتش��كيل جلن��ة اجتماعية، أو 
سمها كما شئت لتدير الشأن احمللي للجالية؟ 
نعم ج��رت محاوالت، لتش��كيل جلن��ة إال أن   
احلزب أت��ى وهدده��م. احلزب أصب��ح حجر عثرة 
أمامن��ا، وهددهم عدة مرات فانس��حب أعضاء 

اللجنة. حت��ى أننا عملنا إحصاء بعدد الالجئن 
املوجودين بالزعفرانية. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ 

الزعفرانية، بغداد، العراق(

عند التفكير باملش��اكل الت��ي تواجه اجلالية أو 
باألم��ور التي يجب أن نتحدث عنها أكثر إليجاد 
طرق ملعاجلتها، فهن��اك أوالً قضية جو النقاش 
ح��ول األمن، فالناس في اجلالية س��عوا للعمل 
مع الش��رطة واحلكومة، وقرروا إبالغ أش��خاص 
آخرين في اجلالية. وهو أمر ضروري باعتقادي في 
ه��ذه املرحلة ألن هذا يعني أن النش��اط املرتكز 
حول فلس��طن أو العراق أو قضايا أخرى سيتم 
التبليغ عنه للش��رطة من قبل أعضاء اجلالية. 
وقد ذك��ر أحدهم اليوم أن ه��ذا يحدث بالفعل 
في تورنتو، ل��ذا أعتقد أنه يج��ب إيجاد طريقة 
للنق��اش وإليضاح أن��ه ال يج��ب أن يكون مثل 
هذا النوع من النشاط أو التعاون مع الشرطة. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا( 

إال أن املشكلة أننا لم نعرف حتى اآلن أن هناك 
مش��اكل تؤثر على جاليتنا وهي مهمة للجيل 
الش��اب. وأنا أعرف هذا ألنني الحظت أن هناك 
الكثي��ر من األم��ور غي��ر املوج��ودة والكثير من 
التسهيالت للعديد من املهنين الفلسطينين 
ليتمكنوا من العمل في هذا البلد. وقد الحظت 
في أكثر من مناسبة ومنذ خمسن عاماً كيف 
متت مهاجمة الفلس��طينين بصورة مباشرة. 
وهناك حالة املركز الفلس��طيني للنش��اطات 
الرياضية. وجترأت عل��ى احلديث عن ذلك عالنية 
في كتاب اش��تكي في��ه، وحاولوا إلغ��اء املركز 
الفلسطيني للنش��اطات الرياضية. والناس ال 
تعرف ه��ذا، إال أن االضطهاد كان موجود دائماً. 

)مشارك، اجتماع عام، سانتياجو، تشيلي(

حن بدأنا هذا ألول مرة، قلقنا مما 
قد يكون هدف االجتماع. واتفقنا 

جميعنا على أن هذه خطوة، نصف 
خطوة أو خطوة كاملة. والنقطة 

األساسية هي أنها خطوة وعلينا أن 
نفهم أننا نعمل من أجل الشعب 
الفلسطيني، والطريقة الوحيدة 
لفعل ذلك هي اتخاذ خطوة اولى 
والتوقف عن التعثر في خطواتنا. 
وبدالً من اجمليء هنا متخذين أعلى 

درجات احلذر، وكلنا فعلنا ذلك )صوت 
ضحكات(، أصبح الكثير منا متوافقاً 

مع ما تريدونه منا. فيجب أن نفكر 
فيما قد نفعله لتقدمي املساعدة، 
وأعتقد أنه هذا أمر علينا تعّلمه. 
فنحن ال نشعر بالثقة في بعضنا 

البعض، ونظل نفكر أن هناك 
إسرائيلي بيننا وهذا أمر محزن. 

)مشارك، اجتماع عام، ديترويت، ميتشجان، 
الواليات املتحدة األمريكية(
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مت رف��ع دع��وى قضائي��ة على االحتاد اإلس��المي 
لفلسطن، الذي كان منظمة وطنية، من قبل 
اجلاليات اليهودية التي يدعمها الصهاينة. فهم 
يهاجمونن��ا بالدع��اوى التي تكلفن��ا الكثير، ومت 
إصدار حكم كذلك، أوالً من قبل القاضي، حيث 
أنن��ا اجلالية األضع��ف كفلس��طينين، فليس 
باس��تطاعتنا توكي��ل محامن مثله��م. فهم 
يوكل��ون أفضل ش��ركات احملاماة في ش��يكاغو، 
ويش��غلون طابقن في أفضل قس��م. يريدوننا 

أن نتوقف عن احلديث وجتميع الناس 
وفعل كل األمور التي نفعلها. فقد 
توصلن��ا للكثي��ر م��ن االتفاقي��ات، 
ونظمن��ا العدي��د م��ن املهرجان��ات 
والنقاش��ات واالحتفاالت، باإلضافة 
إل��ى ورش العمل وغيره��ا. كما إننا 
نح��اول إص��دار صحيفة، وه��ذا أمر 
مكل��ف كثي��راً. وقد حققن��ا بذلك 
الكثير مما أردناه وهذه هي املش��كلة 
التي تتحدث عنها. ولكنهم نسوها 
وأغلقوها. وكان هذا أحد احللول التي 
جربناه��ا، كما جربنا الطرق اخملتصرة 
ولكنها لم تكن قراراً، وهذا ليس رأيي 
الش��خصي. فأنا أحتدث من منطلق 
كوني رئيس املنظم��ة. والهرب عند 
مواجه��ة العقب��ات لي��س طريقة 
للتعامل مع األمور، فعلينا أن نقاوم 

تلك العقبات، وس��واء انتصرنا أم ال فس��تكون 
إرادة اهلل س��بحانه وتعالى، ولكنن��ا في النهاية 
نحتاج إلى دعم اجلالية، وهو املوضوع الذي كنت 
تتح��دث عنه، ألننا ال نس��تطيع إبق��اء املكاتب 
مفتوح��ة واحلف��اظ عل��ى املراف��ق، أو عقد ورش 
العمل، وهذه املشكلة التي كانت تتحدث عنها. 
)مشارك، اجتماع عام، ش��يكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة 

األمريكية(

جلان حتسن اخمليمات ليست هي اجلهة التي متثل 
الش��عب الفلس��طيني في هذا الوقت. ونحن 
في جلن��ة فلس��طن النيابية، طلبنا م��ن وزارة 
اخلارجية، أن حتدد لنا ما هي األس��س التي يعن 
على أثرها أفراد جلان حتسن اخمليمات، فلم نصل 
إلى ش��يء، ول��م تّعْرنا اهتمام��اً. بالرغم من أن 
مطالبتنا متت خالل الدورة االس��تثنائية األولى، 
أي من ش��هر سبتمبر العام املاضي ولم يصلنا 
ش��يء، ألنه حقيق��ة ال يوجد أس��س أو معايير 

إمنا ه��ي اختيارات تتم بط��رق متعددة، ميكن أن 
تكون بسبب الصداقة، أو بعضاً من احملسوبية. 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

ن( اللاوط م  خاخ  التةمي احمللأ
نحن قضيتن��ا تختلف عن كل القضايا، أغلبية 
الش��عب الفلسطيني يعيش في الشتات اآلن 
وليس داخل فلسطن. )مشارك، اجتماع مركز، 

فرانكفورت، أملانيا(

أنا داخل على الس��عودية كفلسطيني، عايش 
في السعودية، لي هموم تختلف متاما عن اللي 
موجود في الضفة عن اللي موجود في الكويت، 
عن املوجود في مصر، أن��ا اللي خاصية تختلف 
ع��ن أي واحد فلس��طيني ثاني ف��ي احلاجيات. 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

إمكانية العمل هون أخ )منس��ق املش��روع( أنا 
بقولك اياها بصراحة، السياسة، لو هناك قوى 
سياس��ية فلس��طينية بتش��تغل 
من 20 س��نة أو 25 س��نة بش��كل 
واسع جداً على مس��توى النقابات، 
القوى السياسية، اجلامعات، مراكز 
البحث العلمي واالجتماعي، لو كان 
هن��اك قوى فلس��طينية فعال بدها 
تش��تغل برأي��ي الش��خصي هناك 
إمكانيات واس��عة جداً لقيام عمل 
ونشاط بس مثل ما قلت لك عملنا 
مبعظ��م فترات��ه موس��مي مربوط 
بالفرد، مربوط بشخص أو شخصن 
وإذا ما اش��تغلوا انته��ى العمل. ما 
عّن��ا عقلي��ة املؤسس��ة، برأيي هاي 
املش��كلة إحنا وارثينها كلنا وكيف 
نتخلص منها مش عارف؟ )مش��ارك، 

اجتماع عام، أسلو، النرويج(

بالرغم م��ن وجود املمثل الش��رعي م. ت. ف. ال 
يوج��د مرجعي��ة باملعن��ى الصحيح ملناقش��ة 
أوضاع الالجئن م��ع الدولة اللبنانية والهيئات 
الدولية واملؤسسات غير احلكومية اما بالنسبة 
ملؤسس��ات املنظمة ومعها صام��د عدم وجود 
مؤسس��ات انتاجي��ة وعلمي��ة ق��ادرة على حل 
مش��اكل الناس باالضافة إلى وجود مؤسسات 
تابع��ة ل��� م. ت. ف. حتول��ت إل��ى مؤسس��ات 
خاصة ينتف��ع منها افراد باالضاف��ة إلى وجود 

بس كان في فترة كان في طبقية 
هذا غني هذا فقير، شو ما كان دينه 
أو من ما كان معناه أن نحب بعض 
باألول ونعرف بعض، مثل اليوم. أنا 

بهنئ كل واحد في اخلارج يقوم بعمل 
هذه اخلطوة، أول مرة بشوف أنا نسوة 
عرب، ألول مرة بلتقي بعرب بحياتي. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

احلدي��ث ع��ن "االحتياج��ات املدني��ة" لالجئ��ن، تدفعنا للحدي��ث عن بناء 
مؤسس��ات وهياكل مدنية. أستحضر مرة أخرى، من أن%80  من الالجئن 
يعيش��ون خارج اخمليم��ات. عندما نريد أن نتحدث عن مؤسس��ات وهياكل 
مدنية خاصة بالالجئن، هذه مس��ألة من الصعب إجازتها والسماح بها 
من قبل اجلهات الرس��مية، أي مؤسس��ة مدنية يجب إجازتها من اجلهات 
الرسمية لكي تستطيع أن متارس عملها. فليس هناك من إمكانية لقيام 
مؤسس��ات مدنية تعنى بقضايا الالجئن، الله��م إال إذا كانت املقصودة 
هي املؤسس��ات التي اس��تحضارها، والت��ي تقع على حواف مؤسس��ات 
باجملتمع املدني، وهي مؤسسات البحث واالستطالع. هنا يوجد إشكالية، 
وه��ي كيف ميك��ن أن نبني مؤسس��ات حقيقية متثل مجتم��ع الالجئن؟ 
بحك��م الواقع السياس��ي املوجود في البلد من الصعب ج��داً إجازة مثل 

هذه املؤسسات. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن( 
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جل��ان ش��عبية في اخمليم��ات متث��ل اخمليمات من 
خ��الل االمر الواقع وبالتال��ي غير قادرة على حل 
املش��اكل العالق��ة منذ س��نوات منه��ا االمن 
والوض��ع االجتماعي الس��يء والبن��ى التحتية 
من طبابة باالضافة إلى الفس��اد بن افراد هذه 
اللجان الش��عبية التي اصبح��ت تغطي بيوت 
الدعارة والقمار والس��رقة. )مشارك، اجتماع عمال، 

مخيم شاتيال، لبنان(

في ظل غياب املؤسسات التي تكلمنا عنها قبل 
قليل التي ه��ي مؤسس��ات م. ت. ف. والنقابات، 
كنا نحكي أن كل جتمع فلس��طيني في املنفى 
اإلجباري هذا، عليه أن يكون مبدع بحيث يخترع 
ويب��دع طريق��ة للتواص��ل فيما بين��ه للتجمع 
للتعبي��ر ع��ن ذاته س��واء في اجملتم��ع احمللي في 
التواص��ل م��ع اإلجنليز، أو غيره��م أو لتواصل مع 
الشعب الفلسطيني هناك. األن املشكلة التي 
نناقش��ها ع��ام بعد ع��ام، ولقاء بعد لق��اء، في 
بريطانيا هنا هو كي��ف ميكن أن جنعل من رابطة 
اجلالية الفلس��طينية مؤسس��ة فع��ال تعمل 
بطريقة املؤسس��ات. بطريقة العم��ل املنظم، 
حتى نوحد هذا اجلهد الفلسطيني ونضعه في 
إطار واحد س��واء خدمة لقضايان��ا االجتماعية، 
املدرس��ة، العيد، إل��ى أخره، أو خدم��ة لقضايانا 
السياس��ية وهي املظاهرات، وحتى إرس��ال وفود 
إل��ى األراضي احملتلة للتعرف عل��ى قضايانا. األن 
القصة املهمة جدا، إننا قد فش��لنا منذ سنوات 
فش��لنا وبكل جدارة في خلق اإلطار واملؤسسة، 
التي تعبر ع��ن هذا اجملهود الفلس��طيني أو عن 
ه��ذا الوج��ود، األن وصلن��ا إلى النتيج��ة احلالية 
وضعن��ا احلالي في اجلالية الفلس��طينية واحدة 
من إثنتن إما أن نتبعثر إلننا فشلنا في إيجاد هذه 
املؤسسة، وأما أن يكون هناك مجموعة صغيرة 
تأخذ على عاتقها املسؤولية وتقوم بكل ما ميكن 

أن يقوم به فري��ق عمل ثاني، وبالتالي ننعت هذا 
العم��ل أو هذا األداء إما واح��د بقلك يا أخي هذا 
عرض رجل واحد هذه جالية ]رئيس اجلالية[ طيب 
حطوا ]رئيس اجلالية[ على جنب ال نريد أن نشتغل 
بهذه الطريقة، نريد أن نشتغل بطريقة أفضل، 
ما في حل؟ طيب البدي��ل األخر بأن يأتي بقولك 
أن��ا وصلتني الرس��الة إمبارح طيب م��ا هو هذا 
الرجل الذي بعث أكثر من أربعمة أو خمس��مئة 
رس��الة من هاتف��ه احملمول اخلاص على حس��ابه 
اخل��اص، م��ا في مؤسس��ة التي حتمي��ه وما في 
مؤسس��ة بتنظم حتى طريقة شغله، وبالتالي 
في ظل غياب املؤسس��ة حتى لو وقع خطأ إحنا 
بنقول العمش أحسن من العمى احلمد هلل، حتى 
نوصل ونصير ستة على ستة مثل زرقاء اليمامة 
املفروض أن نعمل مبؤسسة، أنا من هنا برجع مرة 
أخ��رى لُصلب املوض��وع الذي يج��ب أن نواجهه، 
صدقا وهذه نتيجة علمية وليست نتيجة عبثية 
غياب مؤسس��ات م. ت. ف. هو ال��ذي وصلنا إلى 

هنا. )مشارك، اجتماع عام، لندن اململكة املتحدة(

بالنس��بة للجنة الش��عبية مع احترامي مش 
متواجدة، بصير أي مش��كلة باخمليم. اجتماعية 
أو أي ش��ي م��ا الها تواج��د اللجنة الش��عبية 
ما في��ش عنده��ا امكانيات وال عنده��ا الناس 
مبس��توى املس��ؤولة. أن تاخذ وتعطي مع هيدا 
اجملتمع وتش��وف أي مش��كلة بالنسبة للناس. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان(

ما في نقابات ما في احتادات. )مشارك، اجتماع عام، 
كوبنهاجن، الدمنارك(

م��ا ه��ي احلاج��ات الت��ي تتطلبه��ا أي جالي��ة 
فلس��طينية، ال يوج��د جالي��ة م��ع احترام��ي 
للجمي��ع، يجب أن يكون هناك مس��ؤولن، كما 
رأينا في فلس��طن، هناك نش��اطات نس��وية، 

ولك��ن هن��ا ال يوج��د مث��ل ه��ذه النش��اطات 
النس��وية، وإذا وجدت جتد 100 عضوه. )مش��ارك، 

اجتماع عام، فالردجن، هولندا( 

أول مرة التقيت مع عرب أو فلسطينية كان في 
املؤمتر اللي عملناه قبل س��نتن وكان فيه اكثر 
من200 عربي من الس��ويد، وانا م��ع اني بعرف 
بوجود مش��كلة في احلضور إلى النشاطات، أو 
املش��اركة فيها بس في مشكلة أيضاً عنا في 
التنظي��م أو في الناس املنظمن للنش��اطات، 
يعن��ي الزم يتعلم��وا طريق��ة التنظي��م اكثر، 
وكي��ف بيقدر يخل��ي الناس يهتموا بنش��اطه 
اكث��ر، ألن احنا في الوقت احلاضر أش��عر انه ما 
ف��ي تنظيم جيد في هذا اجملال، الزم يتجرب في 
ابسوال يعني الزم نبدأ من شهر آب انه ملا ييجوا 
ن��اس نحكيلهم من احنا وش��و الل��ي بدنا اياه 
عشان يش��عروا انه في قاعدة للتنظيم، يعني 
الواح��د كيف بدو يدخل في منظمة ما بيعرف 
أي ش��يء عنه��ا كيف بده يس��تقبل االعضاء، 
وبعدي��ن الزم يكون ف��ي هدف مش��ترك يتفق 
عليه الكل احنا اآلن قاعدين عش��رة وكل واحد 
من��ا بيروح في جه��ة، احنا صحي��ح انه صعب 
جنمع ناس بس كمان الزم يكون في عنا تنظيم 
أقوى ونكون احنا منظمن أكثر، الواحد ملا يكون 

منظم بيعرف من وين بدو يبدأ في النشاط. 

. ب��س احن��ا مش مؤسس��ة يعن��ي إذا بتيجينا 
فك��رة بنعملها بس��رعة. )مش��ارك، اجتماع طالب، 

ستوكهولم/أبساال، السويد(

يجب على م. ت. ف. وبالتحديد ممثل م. ت. ف. في 
لبن��ان النظر بوضع اخمليم وزواري��ب وازقة اخمليم. 
ش��اتيال عانى وال زال يعاني ويكفيه ما قاس��اه 
خالل مجزرة صبرا وشاتيال. نحن حاولنا ان نوصل 
مشاكلنا إلى اجملتمع اللبناني ومنه إلى العالم 

احنا بحاجه إلى شغالت كثير في 
هالبلد انت شو بتقدر تقدملنا احنا 

مبعثرين، ما عنا نقابة، ال نقابات 
التي ذكرتها حضرتك للعمال وال 
للمعلمن وال أي شئ انت بشو 

بتقدر تساعدنا احنا هون في هالبلد 
بحاجة جلمعيات تقدم إلى هذه 

اجلالية العربية عامة خدمات انت شو 
بتقدر تساعدني إذا كنت كفرد بتقدر 
تساعدني بس إذا كنت مؤسسة جاي 
من بره بتقدر تساعدني. )مشارك، اجتماع 

عام، ماملو، السويد(
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على س��بيل املثال ف��ي جريدة الس��فير كتبنا 
الكثر من مرة عن مش��اكلنا مع املاء والكهرباء 
والس��رقات التي تق��وم بها اللجان الش��عبية. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم شاتيال، لبنان(

مكتب اللجنة الش��عبية مكتب يأخذ بدون ان 
يعطي. )مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية(

كان يختل��ف الوضع ع��ن ناحية 
املاء أو الكهرباء وي��ن بالبارد كان 
ب��األول م��ا بياخ��دوا من��ا وصول 
كهرباء اآلن ع��م يأخذوا وصولة 
كهرب��اء واللي ما مع��ه مصاري 
عم يعملولو مش��اكل وظبوطة 
باملالين، عرفت كي��ف من ناحية 
امل��اء بيج��ي مص��اري بأمنولن��ا 
أو  امل��اء  بأمنولن��ا  م��ا  مجاري��ر، 
الكهرب��اء، أو بعمل��وا أي ش��يء، 
يعني اللجنة الشعبية مش عم 
تلع��ب أي دور، اللجنة الش��عبية 
عم تس��رق مش عم تعمل. شو 
اقتراحك للجنة اللي عم تس��رق 
كيف ممك��ن برايك تصي��ر؟ بدها 
تعمل مستشفيات، تعمل شي 
ان متارس  الفلسطيني،  للشعب 
اللجان الشعبية دورها في تأمن 
اخلدمات للش��عب الفلسطيني 
تأمن مستش��فى طامل��ا األنروا 

مش عم تعمل ش��ي. )مش��ارك، اجتم��اع عام لذوي 
االحتياجات اخلاصة، بيروت، لبنان(

في جانب االحت��ادات الزم يتمثل فيهم يجب ان 
يكون تنظيم انه ما في مستقلن، يعني واحد 
م��ا بيكون منتمي لتنظيم وأراد أن يقوم بعمل 
اجتماعي بس مش مس��موح له ان يكون داخل 

هذه اللجان واالحتادات. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، 
مخيم عن احللوة، لبنان( 

كيف صارلوا سنة أو سنتن عنصر الشباب اآلن 
في اللجان الش��بابية مهمش تهميش كامل. 
خل��ص اللج��ان الش��بابية عبارة ع��ن نحكيها 
باللغة العامة احتكارية كمان اللي ماسكينها 
باألول بيضلوهم ماس��كينها إل��ى االخر بدون 

تبديل أي عنصر ش��باب. احنا شباب فرحنا إلى 
اخلارج إل��ى اجلامعات عنا فك��ر مختلف تلقينا 
تعليما في أماكن مختلفة يعني عنا افكار، عنا 
امور بدنا نناقشها. بدنا نحكيها مبعنى أو باخر، 
عنا نش��اط هذا النش��اط الزم يكون له أساس 
والزم يكون له قاعدة وهذه القاعدة بتتمثل في 

اللج��ان الش��بابية لذلك أنا اناش��د إنه اللجان 
الشبابية بتتفعل واذا تفعلت اللجان الشبابية 
كل املشاكل اللي بنواجها واللي ممكن نوصلها 
إلى املنظمة سوف حتل سواء في انشاء قواعد 
الكترونية نحن بنسميها قواعد أو إنشاء وايجاد 
دورية أو يعني جميع النشاطات مت حدودها خالل 
تفعي��ل ه��ذه اللجان وش��كرا. )مش��ارك، اجتماع 

شباب، الدمام، السعودية( 

والتقصي��ر من جهة املس��ؤولن 
االخ��الل ف��ي االم��ن م��ن قب��ل 
اجلهات االمنية املس��ؤولة احياناً 
وع��دم معاقبة مالحقة س��رقة 
الكهرب��اء وتنظيم دورة الكهرباء 
فيها. )مش��ارك، اجتماع عمال، مخيم 

البدواي، لبنان(

جلان حتسن اخمليمات، ال حتمل هذه 
اللجان من هذا األسم وال العنوان 
إال الشكل! فمعظم أعضاء هذه 
اللج��ان م��ع احترام��ي وتقديري 
ملن ه��و عضو ف��ي ه��ذه اللجان 
معظمه��م إما أمي��ن أو جهلة 
أو أصحاب سوابق في ارتباطهم 
باجلهات األمنية، ومارسوا أدواراً ال 
الشخصية  إال مصاحلهم  تخدم 
ول��م يقدم��وا لالجئن أي ش��يء 
يذك��رو فاع��ل ف��ي التأثي��ر على 

حياتهم. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

بالنس��بة للجن��ة الش��عبية يعن��ي اللجن��ة 
الشعبية صراحة باالسم في عنا جلنة شعبية 
ولكن ليس��ت جلنة ش��عبية منتخب��ة من قبل 
التنظيم��ات واملؤسس��ات واجملتم��ع احمللي عنا 
باخملي��م اللجن��ة الش��عبية م��ش ع��م بتقوم 

أنا اللي بشوفه انو احنا مدعومن 
من اجلالية الفلسطينية، وموفر النا 
كل اشي بس ما في ناس تشتغل 
يعني في كثير عنده اولويات، مثل 
انه يقعد في كوفي شوب احسن 
من ان يشتغل لقضيته أو حتى 

يقعد ويشوف الشغل. أنا بعتقد 
انه مافي نقص بالنشاطات واحنا 
بنعمل اعمال انها ما تكون كثير 
رسمية حتى جنلب الصغار كمان 

مثل السينما قبل فترة انعرض فيلم 
فلسطيني. بعدين ما في هدف 

مشترك وانا عشت طول عمري ما 
بعرف حدا عربي. )مشارك، اجتماع طالب، 

ستوكهولم/أبساال، السويد(

أنا صراحة ما بعرف ش��ي اس��مه جلان ش��عبية. في جلنة تنظيم��ات عنا، نحن 
كل جلنة ش��عبية مرتبطة بالتنظيمات اللي بدهم اياه مبش��وه وكل واحد عند 
اللجن��ة ما عم بتقدم للمخيمات ش��يء يفيد الش��عب ع��م تقدم مصلحته 
الش��خصية كل واحد من التنظيم بيعرف شو بده التنظيم وبيشتغل. يعني 
اللجن��ة الش��عبية مقصرة كثي��ر باخلدمات، ومقص��رة كثير بس��عادة الناس، 
ومقصرة بالبنية التحتية، مثل عنا مبخيم ش��اتيال صار لها 18 ش��هر ما فيش 
كهرباء الن اللجنة الش��عبية عم بتبيع كهرباء ش��اتيال لبرا احلي الغربي، وضع 
الكهرب��اء على اخمليم بيجمع مص��اري بتروح املصاري. ش��و اقتراحك؟ املظبوط 
اقتراحي بدي اللجنة الشعبية حتس إنه الشعب كعائلة واحدة تقوم مبهماتها 
واالنتخاب يصير من قبل الش��عب. اللجنة الشعبية علمتها أصول االنتخابات 
أن التنظي��م بعنِّ واحد من عنده. بدال اللي مبوت، ما بصير. يجب إنه الش��عب 

يختار من النظيف ومن مش نظيف. 
وكل��و بيجيبو بحطو بجيباته��م، الدولة بتقولك كم مليون دوالر بيجي على   
اخملي��م، وين عم بتروح املصاري بيجمعوها؟ )مش�ارك، اجتماع ع�ام لذوي االحتياجات 

اخلاصة، بيروت، لبنان(
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بدورها اللجنة الش��عبية احن��ا اللي منطلبوا 
انه تقوم بدورها واللجنة الش��عبية تتكون من 
كافة الفصائل من اعضاء اجملتمع احمللي ويكون 
لكل تنظيم ممثل باللجنة الش��عبية هاي مش 
موج��ودة هذا الل��ي منطلب��وا نحنا. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

ومع األسف الشديد، حتى اللجنة التي شكلها 
نادي حيف��ا، لم تكن على قدر املس��ؤولية، ولم 
تقدم حلول للجالية. )مش��ارك، اجتماع نوعي، ملجأ 

احلرية، بغداد، العراق(

اللجان الش��عبية للمخيمات ال متثل الشرعية 
العظمى للش��عب الفلس��طيني املفروض ان 
يتم تش��كيل ه��ذه اللج��ان. اكث��ر مجتمعات 
الش��مال فيها قلنا عدم اس��تقرار أمني لذلك 
فإن االمن مطلب أساس��ي م��ع وجود مرجعية 

امنية. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

األه��م ليس��ت املعاناة عل��ى الصعي��د احمللي 
اللبنان��ي، لكن عل��ى صعيد الذات ف��ي الواقع 
الفلس��طيني في اكثر معان��اة على الصعيد 
احملل��ي. ألن��ه هاملعان��اة الل��ي ع��م بتعيش��ها 
مخيمات الشتات من خالل هالواقع السياسي 
اللي بيعيش��وا ش��عبنا خاصة الفصائل، هاي 
املعان��اة هي عدم وجود جلنة ش��عبية بتش��ارك 
فيه��ا كل الفصائ��ل الفلس��طينية مب��ا فيها 
االطباء واملعلمن من كل القضايا االجتماعية 
واملدني��ة التي تعب��ر وحتقق اهداف ه��ذا اخمليم، 
هاللجن��ة الش��عبية م��ش موج��ودة م��ن كل 
هالفصائ��ل املوج��ودة وهاالطب��اء وهاملعلمن 
وهاملهندسن وهاملرأة. حاليا هاي القضايا وهاي 
العقبات فعالً هيي اللي ما عم تسمح بتقدمي 
اخلدم��ات لهذا اخمليم، جناحنا م��ن خالل وحدتنا. 
ملن تتشكل اللجنة الشعبية من كل الفصائل 

ومن كل طاقات شعبنا في مخيمات الشتات أنا 
أعتقد كل هاي االمور بتنحل. ما دامت اللجنة 
الشعبية مبعثرة وهي رهينة الواقع السياسي 
بتظل أوضاعنا االجتماعية والقانونية واملدنية 
محرومة. معاناتنا على الصعيد الفلسطيني 
اكثر من معاناتنا على الصعيد احمللي. )مش��ارك، 

اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

النقط��ة الثاني��ة الل��ي عن��ا عن املؤسس��ات 
االجتماعي��ة املوج��ودة باخمليم مث��ل النجدة أو 
الصمود أول ما هو عمل هذه املؤسس��ات مش 
واضح لكل ابناء اخمليم احنا منس��مع مبؤسسة 
النج��دة بتقدمه��ا أو مؤسس��ات الصم��ود أو 
املؤسس��ات الثانية منح��اول. بتقعد مع هيك 
عال��م تبع��ت وف��د تقع��د معه��م بيعطل��وا 
ش��غالت رؤوس اق��الم م��ا بيعط��وك املوضوع 
كل��ه عن عملهم املوجود ش��غلة ثانية تبعيات 
هذه املؤسس��ات لتروح على مؤسسة النجدة 
االجتماعية بس من ورائها ملن تابعة ما بنعرف. 

)مشاركة، اجتماع طالب، مخيم نهر البارد، لبنان(

أود أن أذكر فقط أننا طلبنا من مؤسسة العودة 
املقر املركزي املساهمة الرسمية في فرعنا. وفي 
كل عام كان يتم صراحة رفض طلب املشاركة، 
وأيض��اً طلبنا س��ابقاً العضوية الرس��مية في 
البي��ت الفلس��طيني ومت رف��ض طلبنا كذلك 
كمؤسس��ة وكأفراد. )مش��ارك، اجتماع عام، تورنتو، 

كندا(

أول ش��ي بدن��ا نحك��ي ع��ن الهي��اكل املدنية: 
بالنسبة للجنة الشعبية املوجودة باخمليم عنا أو 
باخمليمات الفلس��طينية اللجنة الشعبية اللي 
عن��ا متمثل��ة أو التنظيمات الل��ي داخله فيها 
م��ش كل التنظيم��ات ففي عن��ا غياب لبعض 
التنظيمات مش��ان احملس��وبيات الل��ي موجودة 

باللجنة الش��عبية ألنه كل واح��د إذا بدنا جنيب 
ممثل حارة راح التنظيم املس��ؤول عنه يؤثر عليه 
وراح ينسحب البس��اط من حتته هيدا الشغلة 
القت فش��ل باللجنة الش��عبية. ش��غلة ثالثة 
بالنس��بة للجنة الش��عبية ما ف��ي اتصال بن 
اللجنة الش��عبية واهال��ي اخملي��م واذا كان في 
اتصال بيكون في اتصال بس��يط يعني إذا واحد 
بده شغلة بيروح عاللجنة الشعبية فإحنا نتمنى 
م��ن اللجنة الش��عبية طباعة نش��رات توعيه 
للمخي��م عن الكهرباء واملياه عن أوضاع اللجنة 
الشعبية، تركيبة اللجنة الشعبية باخمليم هذا 
بالنسبة للنقطة األولى عن اللجنة الشعبية. 

)مشاركة، اجتماع طالب، مخيم نهر البارد، لبنان( 

هناك نقص الدعم املالي جلماعات مثل العودة 
من اجلالية. وأشعر أن هناك انعدام في التواصل 
بن اجلالية وهذه املؤسس��ات التي حتاول القيام 
بعم��ل ضخم على أس��اس تطوع��ي ومبيزانية 
ضئيل��ة. وأعتقد أنه يتوجب عل��ى جاليتنا هنا 
دعم هذه اجلهود أكثر سواء مالياً أو بأية طريقة 

أخرى. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

هنا في س��وندنبورج نحن صراحة قد س��معنا 
عنك��م وميك��ن أنت��م لم تس��معوا عن��ا يعني 
نح��ن بنف��س الدمن��ارك ولك��ن ال يوج��د هناك 
تواص��ل بيننا. إن التواصل هذا ليس موجود هنا 
في س��وندنبورج نفس��ها. )مش��ارك، اجتماع عام، 

سوندنبورج، الدمنارك(

موض��وع املرجعية داخ��ل اخمليمات عن��ا اللجان 
الش��عبية ف��ي مرحل��ة م��ن املراحل تش��كلت 
اللجنة الشعبية اللي بنهر البارد طبعا معروف 
الظ��روف اللي تش��كلت فيها. بالوق��ت احلاضر 
اللجنة الشعبية بنهر البارد ما بتمثل الشعب 
الفلسطيني أو الش��ريحة العظمى منه وهاي 

اجلسم الفلسطيني، يوجد فيه خامة 
جيدة، وكفوءة ولكن لرمبا مترهل 

كثيراً أو كسالن قليالً، ويجوز هناك 
بعض العناصر أو الرموز التي تعبث 

به بشكل سلبي، وهي الطافية على 
السطح اآلن. )مشارك، اجتماع عام، صنعاء، 

اليمن(
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االخ حتدث وقال انه صار انتخابات بشاتيال للجنة 
الش��عبية. املفروض يعني حضرته يقول كيف 
صارت عملية التش��كيل وكيف تنازلوا اجلماعة 
اللي كان��وا قاعدي��ن، كمان في على مس��توى 
مناطق في الش��مال. مخيمات الش��مال واكثر 
حتدي��دا نهر البارد عنا فلتان أمني رهيب كل 4 أو 
5 أو 6 بشكلوا مجموعة وكل يوم في مشكلة 
مبحل. لذل��ك الش��ي مطلب أساس��ي اللجان 
الشعبية تتشكل في املناطق، فإذاً تشكيل جلان 
ش��عبية معترف فيها من كافة شرائح اجملتمع 
الفلسطيني زائد املرجعية االمنية تكون يعني 

بشكل إطار. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

أن��ا عض��وة أمان��ة، أحضرن��ا عم��ال 
ولكن  الش��وارع،  ونظمن��ا  ونظفن��ا 
الناس ال تس��اعدهم، فثاني يوم كان 
كل ش��يء، مفق��ود. مل��اذا ف��ي تالع 
العل��ي وفي عم��ان الغربي��ة، توضع 
احلاوي��ات وتبقى؟ نحن ف��ي اخمليمات 
فوضوين، والتنشئة كثير مهمة فال 
يوجد إرش��اد في املدارس. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن(

التنفيذ ما يتصعب ألن إحنا إذا ا قدرنا نكوِّن جلان 
ألنه طول عمرنا بنقول بدنا إنطور جلان، بدنا نعمل 
جمعيات وأخر ش��ي يختلفوا وما يعملوا أي شي 
ونحط كل جهدنا وطاقتن��ا على أنه عملنا هاي 
اللجنة وعملنا هاي اجلمعية وأخر شي بنطلع مش 
عاملن الهدف األساسي. فإذا كان في أمكانية 
إن��ه نعمل أي ش��ي إذا في مجموعة نش��يطة، 
يعني حتى لو كانو إثنن إلي عم بشتغلوا يعني 
إحنا على س��بيل املث��ال جمعيتنا ما ش��اء اهلل 
ميك��ن اإلدارة كانت 15 نفر وبعدين إقتصر العمل 
على ثالثة أو إثنن ليش خلص صار النش��يطات 

ج��داً والقائمن وكذا. أنا كمان ضد فكرة أنو بدنا 
نعمل جلان وبدنا إنساوي، آه بنعمل جلان وبنشتغل 
وبالطرف اآلخر إذا قدرنا نعمل أي شي بنعمل ألن 
بالفعل املوضوع يس��تحق، املوض��وع مهم جداً 
واملوض��وع ما ح��دا بعرف قدي��ش قلوبنا من جوا 
بتنزف ألنه إحنا مهجرين وبدنا نرجع لفلسطن 
ومن حقنا انه إحنا إمنارس حقوقنا زي أي ش��عب 
تاني وزي أي وطن تاني. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

ماملو، السويد(

أود إعط��اء رأيي. أعتقد أن الطالب في املدرس��ة 
العربي��ة هنا قد طوروا مهم��ة متفوقة وبالغة 

األهمي��ة. أوالً دمجت مجموع��ة دبكة هنا في 
املدرس��ة، وكان عل��ي أن أرق��ص أم��ام الرئي��س 
محمود عباس، وقد ش��عر بالراح��ة لرؤية هؤالء 
الش��باب هنا متمس��كن بالتقاليد التي متارس 
في فلس��طن. وق��د رأيناه يبك��ي متأث��راً، وقد 
ش��عرنا بذلك في ع��دة مناس��بات حن نذهب 
للرق��ص ف��ي مناط��ق مختلفة، فاألش��خاص 
األكبر س��ناً يخبروننا بفرحتهم لرؤية الش��باب 
يرقصون ويعودون جلذورهم بحيث متتلئ عيونهم 
بالدم��وع. ولكني أعتق��د أن هن��اك الكثير من 
الش��باب في مدارس اجملتمع الراق��ي، أي مدارس 

األجانب وال أعرف ملاذا يسجلون أوالدهم في هذه 
املدارس بدالً من إدخالهم إلى املدرس��ة العربية، 
رمبا بس��بب األحكام املسبقة، ولكني أعتقد أن 
امل��رء يجب أن يع��رف ويدخل إلى املدرس��ة ويرى 
الطالب الذين تخرجوا من هذه املدرس��ة أو تلك، 
وس��يدرك كيف يكون الطالب ونوعية التعليم 
الذي يتلقونه، ال أن يقولوا ش��يئاً دون أن يعرفوا 
معناه، ورمبا يس��مون املدرس��ة بصفات ليست 

فيها. )مشارك، اجتماع عام، سانتياجو، تشيلي(

أنا بدي أحكي املهم للجالية الفلسطينية هنا 
انه عندهم كلهم بنفس وبناحية الهموم بس 
الهم��وم بتختلف من ش��خص آلخر 
احن��ا أصبحت حياتن��ا جميعا فواتير 
ف��ي عنا هموم يوميا ف��ي عندي أجار 
بي��ت، عندي م��دارس، ودخ��ل ألوالدي 

عندي آلة تلفون بدي سد فواتيرها 
ويداخل ش��خص آخر ويتكلم بصوت 
ع��ال: هذه احلي��اة س��ارية على هذا 

املنهج. 
ويتكلم آخر: أنا أقولك هذه األمور من 
عندك ب��س لكل جهة فلس��طينية 
يا بن احلالل أنا فاضي بد اروح أش��وف 
والدي أنا مس��تعد ألش��تغل للس��اعة عش��رة 
باللي��ل عندم��ا يكون في ش��يء يا اب��ن احلالل 
خلينا نقول اللي عنده بنات في البيوت ش��ايل 
همه��ا وعمرها عش��رين س��نة والح��د دق باب 
بيت��ه يقول��ه بدي أخط��ب بنت��ك ألن هو طول 
عمره خضع بحياته األجتماعية مقابل ينصف 
بعمله ألنه ما إله ظهر. هو ما إله ظهر املصري 
بجيلك بيشتغل وبيضلوا يحوش عشان يشتري 
قطعة أرض بثالثن ألف جنيه، مبصر ثالثن ألف 
جنيه تقريبا حوالي سبعة عشر ألف ريال يعني 
سبعة عشر ألف ريال بتقدر تصرفهم بشهرين 

م. ت. ف. ممثلنا الش��رعي والوحيد وهناك بع��ض األفراد فيها يخرجون 
بق��رارات ش��خصية ويدع��ون إل��ى التنازل ع��ن حق الع��ودة حول جلنة 
التنمية هي اس��م فقط وجلان حق العودة التي طرحت نفس��ها بديالً 
عن الفصائل لم تأخذ دورها، وعندما طرح مش��روع س��يفيتاس شنو 
حرب��اً على املش��روع. نفتقر ف��ي اخمليم إلى وجود مكتب��ه ونادي ثقافي 
ونادي رياضي ونحن نطمح ان تس��اعد جالياتنا في املهجر أبناء مخيم 

السبينه. )مشارك، ورشة عمل متهيدية، مخيم سبينه، سورية(

أنا اإلشي اللي بدي احكيه انه 
صحيح احنا اآلن مش كبار بس 

إذا بدنا نصير قوين على مستوى 
السويد الزم الواحد يتعلم قواعد 
التنظيم، وزي ما كان يصير معنا 

زمان كان الواحد يقول زهقت مابدي 
اكمل بعدين يطلع امل يعيد 

النشاط واحللو انه احنا بتجمعنا 
فكرة راح تضل مستمرة. )مشارك، 

اجتماع طالب، ستوكهولم، السويد(



2( التحدعات والعقبات
ن( اللاوط م  خاخ  التةمي احمللأ

 بنية اجملتمعات
احمللية وقنواتها

150   سجالت فلسطينية: أسس وحتديد اجتاهات

من بيصرفهم وين بيروحوا. )مشارك، اجتماع عام، 
جدة، السعودية(

من احملزن أن الوضع يحتم علينا اآلن، كفلسطينين، 
عدم التحدث عن االحتالل. فقد أصبح االحتالل 
اآلن هو الوضع الصحي��ح. وهذا يحدث ألول مرة، 
فمن املفترض مساعدة األشخاص الواقعن حتت 
االحتالل، إال أنهم يعتب��رون أنه ال بأس باالحتالل 
للشعب الفلس��طيني. االحتالل هو إحدى طرق 
اإلرهاب، فنحن نستخدم كلمة االحتالل مرادفة 
لكلمة اإلرهاب. ولكنهم يسموننا إرهابين ونحن 
نس��ميهم احت��الل. واالحتالل ه��و بداية جميع 
أشكال اإلرهاب. وال نستطيع أن نقول هذا بسبب 
قلة مشاركتنا السياس��ية. وجاليتنا منهمكة 
بنفسها، فالكل لديه مكان ليذهب إليه، وال أحد 
يهتم فعالً بالوضع، وال أحد أبداً يهتم بالالجئن، 
فشعار اجلميع هو نفسي نفسي. )مشارك، اجتماع 

عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

نفتقد إلى التماس��ك والنش��اط ف��ي اجلالية. 
)مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

لألسف قبل ما نتطلع على الهياكل والقنوات 
الخ الزم الواحد يحاس��ب نفسه كفلسطيني 
أو كمش��ارك في النشاطات الفلسطينية في 
الس��ويد ماذا عمل وكي��ف تفاعل مع األوضاع 
املوجودة على أرض الواقع. الدميقراطية تنبع من 
الداخ��ل وال تُفرض على الناس، إذا كان القاعدة 
الشعبية لم تتفاعل فلن تتواجد الدميقراطية 
وس��يكون الق��رار محص��ور عل��ى ج��زء معن، 
اإلخوان كلهم املوجودين هنا ش��اركوا بش��كل 
أو بآخ��ر أن��ا بحكي عن الرابطة الفلس��طينية 
في س��توكهولم فقط ألنه إحنا نتكلم باسم 
الرابطة الفلسطينية في ستوكهولم. )مشارك، 

اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

تقول س��يدة أخ��رى : عندما ص��ار احلصار على 
الع��راق، عملتله��م معرض أن��ا حلال��ي حتديداً 
احلكوم��ة اليونانية وحتديد الس��ورين بس��بب 
العالق��ة الس��ورية العراقي��ة بتعرف��ي، اص��ال 
مكت��وب عل��ى جوازنا ممنوع ندخ��ل على بغداد، 
عملتلهم معرض كله شغلي أنا، معرض أكثر 
م��ن 40 قطع��ة، وجمعناله��م 20 أو 25 أل��ف 
دوالر، وإشترينا حليب وأدوية، بس كان كل واحد 
بش��تغل حلالو. عشرة س��نن إلنا هنا وأنا بقول 
اعمل��وا لن��ا معرض أن��ا بتبرع بكل ش��يء، ألن 
األوالد تزوجوا ومسؤولياتي خفت ماحدا بسمع 
لي، عم بأقول كل واحد بش��تغل من راس��ه ما 
في عمل جماعي وما في روح الفريق. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

اجلمعيات واملؤسسات احمللية القائمة عنا مش 
ع��م تخدم م��ش عم بتلب��ي حاجات الش��عب 
الفلس��طيني واكثر من هيك ليش النه كمان 
كل واحد بيعمل جلهته اخلاصة يعني مش احنا 
منعمل كش��عب فلسطيني. )مش��ارك، اجتماع 

عام، بيروت، لبنان( 

يعني النشاط اللي كان موجود عنا في الساحة 
كان مجهود ذاتي، مجهود ش��خصي. )مش��ارك، 

اجتماع عام، جدة، السعودية(

املشاكل االجتماعية اللي عم بتعيشها اجلالية 
في السويد هي جزء من ابتعاد الناس عن العمل 
الوطن��ي، هذا جانب كثير مهم والزم نأخذه بعن 
االعتبار. اجلانب الثاني إنه ما حد له ُخلُْق إنه ييجي 
يسمع ممثلن روابط أو ممثلن تنظيمات، كل جلسة 
تتحول بهذه الطريقة من املهاترات الش��خصية 
وهذا كمان س��بب من أسباب ابتعاد الناس ل� 25 
سنة متواصلة لم نتجاوز سقف احلديث نفسه. 
من ناحية عملية ص��ار العمل الفردي كثير برّيح 

الناس، صار الواحد عم بدّور على قنوات عم بنسق 
عن طري��ق الفضائيات الل��ي عم بتق��وم بالدور 
اإلعالمي املغّيب، ألنه ما في إمكانية لتمويله من 
قبل مؤسس��ات وما في دعم ملش��اريع تطرح، ما 
في مجال إلصدار جريدة وإذا صار في جريدة بتكون 
هي عم بتمثل اجللية ومش املوقف الوطني وعم 
بتكون كثير هش��ة، املوض��وع الثان��ي اللي بدي 
أحكي فيه، إحن��ا في بلد دميقراطي وفي تعددية، 
كل واحد يالقي الش��كل اللي برّيحه ويش��تغل 
فيه، ف��ي أكادميين كثير بدل ما يكونوا مهدورين 
وضايع دورهم بهذا النقاش اللي عم بصير يقوموا 
بدور ويعمل��وا، يعني يصير في نقاب��ات غير احتاد 
العمال اللي كان هدف تش��كيله دائما سياسي 
ومتثيل تنظيمي ال��خ. خلينا نكون تكنوقراطين 
وبنقدر ننتج أكثر ونقس��م هذه اجمل��االت بدل ما 
نخلط األوراق ونحس إنو إحنا كلنا ضائعن،  واحد 
بدو يعمل ش��يء ومو قادر يعمل حتت أي إطار ومو 
حاس��س إنو عم مبثله. ثالث ش��يء. جتارب اجملتمع 
املدني مش على الطريق املوجودة اآلن في الوطن 
العربي خلينا نخترع ش��كل نتفق عليه. )مشارك، 

اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

أن��ا أرى دائم��ا ان س��بب املش��اكل ان اجملتم��ع 
في الش��تات مك��ون من ناس ات��وا من مناطق 
مختلف��ة والكل له فكر يح��اول تطبيقه على 
االخ��ر وال يوجد بيننا تفاه��م أو محبة أو تعاون، 
يعني ع��دد الفلس��طينين في س��توكهولم 
باألل��وف، مثال ل��و بدك تعمل جلس��ة زي هيك 
ال تكون سياس��ية أو لها عالقة بالدين - يعني 
تكون عادية - وال تكون جلبهة أو للس��لطة، ما 

بتقدر جتمع ناس يحضروا. 
طب شو السبب؟ 

السبب إنه كل واحد جاي من منطقة وكل واحد 
عايش بطريقت��ه وعنده افكاره وغير مس��تعد 

وإذا كان إحنا بدنا نوصل للهياكل 
هاي الزم نفّعل روابطنا من الداخل، 

بس مش عن طريق الوقوف في 
اخلارج ونسب عليهم، أدخل واشتغل، 

أرغمني إني أشتغل األشياء 
اللي بدك إياها، ما تروح تبعد عن 

االجتماعات وتقول واهلل ما بعملوا 
إشي. )مشارك، اجتماع عام، ستوكهولم، 

السويد(
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للدع��م واذا بتعمل ش��ي بينتقد طريقتك في 
العمل أو حتى يقف ضدك، وفي ناس ما بتهتم 
وفي ناس بتعأرض دون سبب واقعي للمعأرضة 
يعني مثال بيعأرضوا االفكار السياس��ية، طب 
احنا خلينا نترك السياس��ة على جنب، ونلتقي 
في الوس��ط حت��ى نقدر نش��تغل م��ع بعض. 

)مشارك، اجتماع طالب، ستوكهولم/أبساال، السويد(

الن��اس عنده��ا مش��اكل وعندها 
تساؤالت، الناس تقول أين اجلالية؟ 
وليش ما بتسأل عنا، وما بحاكونا؟ 
اجلالية تقول وين الناس، في نوع من 
الفق��ر في اإلتصال فأن��ا ال أقدر أن 
ألوم الناس، يعني ممكن أن نقول هي 
مسؤولياتهم، لكن نحن هنا جنتمع 
عش��ان املفروض نحن مس��ؤولن، 
أن  املف��روض ه��م  ل��و كان  حت��ى 
يتواصلوا معنا وأن نساعدهم على 
إيص��ال، صوتهم طاق��ات ضائعة 
ف��ي خدم��ات ال يحتاجونها، وممكن 
أن تقدم ل��ه للتواصل معهم، فأنا 
ال أقدم حل ولكن أنا أتس��ائل فعال 
وأسأل اجلميع هنا. )مش��ارك، اجتماع 

عام، لندن، اململكة املتحدة(

نح��ن نتعّثر ف��ي خطواتن��ا، ومنتنع 
ع��ن تقوي��ة أنفس��نا والس��يطرة 

على هياكل الالجئن الفلس��طينين، فنحن ال 
نعتب��ر جالية واحدة هنا، بل جالية منقس��مة، 
وأستطيع أن أجزم أن هذا يحدث في كل مكان 
ألن الت��درج عند هذا املس��توى، أو أي مس��توى 
اول��ي، وفي املنظمات الش��عبية س��ليم متاماً، 
ونحن لس��نا متحدين متام��اً، وحامل��ا نصل إلى 
مستوى يخف التدرج ويتنوع وينحرف عن أصل 

مش��كلتنا، واصل مش��كلتنا هو أنن��ا ننحرف 
عن أصل مش��كلتنا. ونحن ال نتواصل عند هذا 
املس��توى. )مش��ارك، اجتماع عام، ديترويت، ميتشجان، 

الواليات املتحدة األمريكية(

أود أن أهنئ اجملموعة التي أجرت هذا االستطالع؛ 
ألن��ه حت��ى ول��و كان ع��دد األف��راد الذي��ن متت 
مقابلتهم قليالً، إال أن النتائج مثيرة لالهتمام. 

لقد عملت ألكثر من 40 عاماً في مؤسس��ات 
العرب، ولألس��ف توصلت إلى نتائ��ج متعلقة 
مبس��أهمة هذه اجملموعة: هناك نقص الشعور 
بالهوي��ة في ذوي األصول العربي��ة في جتمعنا. 
أعتقد أنك ذكرت في النقاط التي أثرتها نقطة 
جتدي��د املفاهيم الت��ي منلكها كجالي��ة عربية: 
أوال تقوية املهنين لدين��ا، ولدينا عدد كبير من 

الشباب الذي نقرأ عنهم في الصفحات األولى 
من الصح��ف، وهم يتحدرون م��ن التجمع، وال 
منل��ك طريقة لالقت��راب منه��م. وأعتقد أنهم 
يجب أن يكونوا في جاليتن��ا، ونهتم بهم لكي 
يكون��وا مبثاب��ة مح��ّرك لك��ي يش��عر اآلخرون 
بالفخ��ر بكونه��م من أص��ول فلس��طينية أو 
س��ورية أو لبناني��ة، وما يجعل ذل��ك مهما هو 
أن هذا الشعور غائب لس��وء حظ أحفادنا )وأنا 
أحتدث ع��ن أحفادي بالفع��ل. ( وإذا 
بقين��ا بهذا احلج��م فال ش��ك أننا 
س��نختفي، وله��ذا أهنئك��م على 
اجلهد الذي تبذلونه. )مشارك، اجتماع 

عام، سانتياجو، تشيلي(

اس��الني أنا النه أنا متاثر باملوضوع 
هذا بش��كل مباش��ر الح��دا بيقدر 
يحكيل��ي عن ح��ق ع��ودة، يعني إذا 
حدا بيس��الني عن ح��ق العودة في 
مفهوم الالجىء، بتصور كل خسائر 
ل��ي كمقيم ف��ي االردن أو كمقيم 
في س��ورية أو كمقيم في مصر أو 
في أي دولة ثانية يعني هون اجملتمع 
ما فيش مواط��ن في اخمليمات على 
أس��اس تق��در حتصرهم، ه��م اللي 
ممكن تخف��ف من عندهم فعال ألن 
ه��دول إذا قربت اليهم مش��كلتك 
تقريبا انحلت. )مشارك، اجتماع شباب، 

الدمام، السعودية( 

اآلن إحن��ا موجودي��ن ف��ي وض��ع عن��ا 20 أو 21 
عات فلس��طينية مختلفة تسمي نفسها  جتمُّ
الرواب��ط  نقاب��ات، ه��ذه  أو  احت��ادات  أو  رواب��ط 
مجّمعة كلها - وهو شيء جيد - في احتاد عام 
للروابط واجلاليات الفلس��طينية في الس��ويد، 

أريد أن أقول ش��يء واحد فقط. أعتق��د أنني أتفق مع األخ فيما قاله حول 
موض��وع الهوية، وال أعتقد أننا يج��ب أن نعمم، بل األمر متعلق بالتجارب 
الشخصية، وقبل عام سمعت أن عائلتي أتت هنا عام 51، فقد اصطحب 
جدي شقيقه الذي طرد من قبل احلكومة األردنية ألنه كان منتسباً للحزب 
الشيوعي وهو الفلسطيني في اجليش، ومن الواضح أن هذه جتربة حياتيه 
يحتفظ بها جدي وعائلتي، والش��يء اآلخر ال��ذي أردت قوله هو أنني أدرس 
العلوم السياسية ويتم دفعنا لتطبيق الطريقة التجريبية كثيراً، وال أعرف 
إذا ما كان س��أقوله جتريبياً ولكني أعتقد أننا نختلق أعذار للفلسطينين 
الذين ليس��وا هنا، وأعتقد أنه ال يوجد دافع أفض��ل من التنظيم والقدرة 
عل��ى التعلم. وهناك مركز للدراس��ات العربية في جامعة تش��يلي حيث 
ما يحدث مع الفلس��طينين معروف حالياً، فنحن ش��عب مورست ضده 
اإلبادة اجلماعية، وانتهكت حقوقه، ومع ذلك ها نحن هنا نتحدث كثيراً عن 
الشباب، حيث يذهب عدد أكبر من الطالب اليهود إلى فلسطن. )مشارك، 

اجتماع عام، سانتياجو، تشيلي(
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لألس��ف كل إطار من هذه األطر له مش��اكله 
ول��ه خاّصيته، عل��ى صعيد اجلالي��ات في املدن 
أصبح��ت هذه اجلاليات صف��ة متثيلية للتجمع 
الفلس��طيني وليس��ت صفة حاوية للجميع، 
مبعنى رابطة س��توكهولم تضم 10، 70، 100، 
200 من أصل 5000، رابطة أوبساال تضم نفس 
العدد، لم تس��تطع حتى اآلن ه��ذه اجلاليات أن 
تضع برنامج يجمع التجمع الفلسطيني كله 

بأهداف محددة وأهداف واضحة. 
نف��س املوض��وع على صعي��د االحت��اد العام   
والرواب��ط لي��س لدي��ه برنامج مح��دد وواضح 
يجمع هذه اجلاليات وينش��طها ويدفع أعمالها 
لألم��ام، عدا ع��ن إنه مث��ل ما األخ حك��ى، إنه 
ص��ار له كذا س��نة موجود، هذا اجلس��م لكنه 
جس��م غي��ر عام��ل، في رئي��س االحت��اد يذهب 
ويس��افر الخ، يتحدث باس��م التجمع وباس��م 
االحتاد لكن ال يوجد نشاط. نيجي على القسم 
اآلخ��ر املتعل��ق باملفوضي��ة الفلس��طينية أو 
املمثلن الفلس��طينين املوجودي��ن هون، أيضاً 
نفس املش��اكل التي يواجهها االحتاد تواجهها 
املفوضية، مبعنى ال يوجد صلة مستمرة ودائمة 
مع اجلالية الفلس��طينية إاّل إذا كان في نقطة 
واحدة لبحثها س��اعتها هذه املفوضية تنشط 
ف��ي االتصال له��دف مع��ن، والعكس صحيح 
مبعن��ى إذا في احتاد ل��ه نقاط معين��ة لبحثها، 
يتصل لبحث هذه املواضيع. )مشارك، اجتماع عام، 

ستوكهولم، السويد(

نع��م، أعتق��د أن لدين��ا الكثير م��ن املنظمات، 
فهن��اك مثالً منظمة حق العودة، وهناك موقع 
إلكتروني آخر يس��ّمى فلس��طن،  وبالنس��بة 
للمنظمات في ش��يكاغو. ه��ي ال تتحدث مع 
بعضه��ا البع��ض، وحت��ى عندما تفع��ل ذلك، 
فغالب��اً ما تبدأ باجل��دال مع بعضه��ا البعض، 

فه��ي ال متلك هدفاً واح��داً، وكذل��ك ال أعتقد 
أننا منل��ك نوعاً من الربط ب��ن بعضنا البعض. 
)مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة 

األمريكية(

ملا انته، عم بحكي مثال مركز العودة أو اجلاليات 
اللي بسموها جلان حق العودة باالساس إذا انته 
ما تدخلت باي مشروع جديد خلينا نقول جتربتنا 
بلبنان ملا تدخل مبش��روع جدي��د زي اللي دخلت 
بتنظي��م جدي��د، بترج��ع تتزاحم ان��ت والناس 
املوجودين بالس��احة، باالس��اس انته نسق مع 
الن��اس اللي بالس��احة وطوروا العمل بش��كل 
كبي��ر وضموا جمعية أكب��ر يعني انه تصحيح 
املوجود أفضل من انك تنسفه وتبدأ من جديد. 

)مشارك، اجتماع عام، كوبنهاجن، الدمنارك(

يوج��د األن في التجمعات الفلس��طينية مثل 
هذه الهياكل ولكن هي مجزأة يعني في رابطة 
ك��ذا رابط��ة بلد ك��ذا، ولك��ن هي نف��س هذه 
الرواب��ط في داخلها هل يوج��د ربط فعال؟ هل 
يتم اإلتصال بن أهل هذه البلد بش��كل فعال؟ 
هل يتم إتصال فعال مابن هذه األجسام اجملزئه؟ 
أل لألسف ما نراه حاليا أبدا ما في إتصال فاعل. 
عمليات اإلتصال تتم بشكل فردي أنا وصحابي 
أنا وعائلتي بنقعد مع بعض بنصير نحكي عن 
همومنا بنصير نحكي بس بش��كل فردي وغير 
منظ��م، ولكن صراح��ة األن ما ف��ي أي عملية 
أتصال فاعلة أو منظمة ما بن أفراد الش��عب 
الفلسطيني وجتمعاتهم حتى األندية لألسف 
أنها أنقلبت األوكار أو التجمعات إلش��ياء إحنا 
مش راضين عنها وهي ال بتس��هم بالدور الذي 
يجب أن تسأهم فيه كأفردا مجتمع الزم حتسن 
وتطور وتضيف لألس��ف. )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

عمان، األردن(

آخ��ر ش��يء نحت��اج إليه ه��و مجموع��ة أخرى. 
)مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

هناك عدد كبير جداً من املنظمات، وعلى الرغم 
من هذا العدد الكبي��ر، فليس هناك الكثير من 
التنس��يق. )مش��ارك، اجتماع عام، ش��يكاغو، إلينوي، 

الواليات املتحدة األمريكية(

بلبنان تركت م. ت. ف. مؤسس��ات انسانية هي 
مف��روض ان��و تفعلها املؤسس��ات االنس��انية 
واخليري��ة واالحت��ادات الت��ي وجدت م��ن وجود م. 
ت. ف. بلبن��ان، م��ش رح اس��مي االحت��ادات ألن 
كان ف��ي كثير احتادات املؤسس��ات كانت للكل 
معروفة جمعية الهالل االحمر الفلس��طيني، 
صام��د، االحت��اد العام للم��رأة الفلس��طينية، 
االحت��ادات جميعها، الزم يكون في تنس��يق بن 
هذه املؤسس��ات واجلمعيات اخليرية واالنسانية 
الزم يكون في تنس��يق بن بعضها على األرض 
قبل ما نتوجه لبرا، يجب أن ننس��ق مع بعضنا 
ونعط��ي ص��ورة واضحة ش��و كل واح��د ممكن 
الثان��ي يكملوا واملش��اركة م��ع اجملموعة بدون 
تفرد، وتكون مشاركة جماعية بتصور منوصل 
حلل بدون تشويه وزيادة املؤسسات اللي أوجدتها 
منظمة التحرير. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخيم 

برج البراجنة، لبنان( 

هون بنع��رف انو في جمعي��ات كثيرة مختلفة 
س��واء كانت جمعية فلس��طينية أو جمعيات 
اسالمية وهاي اجلمعيات متعددة بداخل البلد 
الواحد وبع��دة دول اوروبية احن��ا اجلمعيات الي 
هونه أنا الي بش��عره ما إلها نشاط كاملطلوب. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

بالنسبة ملمثلنا احمللي في النرويج، لألسف إلى 
اآلن ال يوجد جالية فلسطينية متثلنا، فال يوجد 
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أي عمل جدي ميثلنا، فقط املوجود هو نشاطات 
تعارفي��ة بن أفراد اجلالي��ة. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ستافنجر، النرويج(

أعتقد أن علينا س��ؤال أنفس��نا عما نستطيع 
فعله وما يجب فعل��ه. وأعتقد أننا يجب حتديد 
ذلك على مختلف املستويات، حيث نبدأ بقائمة 
للتمني��ات، فق��د كان��ت األخ��ت هن��ا تتحدث 
ع��ن طريقة اإلب��الغ، فأوالً نحت��اج إلى محطة 
تلفزيونية. نحن منل��ك جاليات ممتازة ومنظمات 
رائعة، ولكنه��م منفصلون، وعلينا ش��بكهم 
بقوة، وهناك املنظمة اإلس��المية والكثير جداً 
من املنظمات، ولكنها ال تعمل معاً بانس��جام. 
وميك��ن انتخ��اب مجل��س ميث��ل جمي��ع ه��ذه 
املنظمات في ش��يكاغو، ولكن ليس لدينا ذلك. 
)مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة 

األمريكية(

3( املداخ  واألهداف التنسيمية

وحدتن��ا في الدمنارك وتعزي��ز جاليتنا مهم جداً 
الس��ماع صوتنا إل��ى كل املؤسس��ات الدولية 
املعني��ة بنا كالجئ��ن، ولهذا يجب أن نش��كل 
احت��ادات أو رواب��ط، ونش��كل جمعي��ة للجميع. 

)مشارك، اجتماع عام، آروس، الدمنارك(

قضية أخرى، هي قضية كيف الشخص يفكر 
من��ا، هناك مالحظة، دائم��اً نحن نفكر في حل 
مش��اكلنا، وم��اذا نري��د أن نعم��ل، وأن وضعنا 
مأساوي، ونفكر في ما احلل. لرمبا هذه لها عالقة 
بطبيعتنا كفلس��طينين، وأنن��ا نحتفل دائماً 
باملآس��ي، وبالنكبة، وبالهزمية، واجملازر والضحايا، 

مثل مجزرة صبرا وشاتيال، على سبيل املثال.  
هذه املشاكل وهذه املآسي بشكل عام نحتفل 
فيها، ولكننا لم نفك��ر يوماً بوضع حلول وماذا 

ميك��ن أن نفعل أش��ياء صحيح��ة، وكيف نترك 
املش��اكل ونركنها على جن��ب، هذه القضايا ال 
نفكر فيها. هذه معقدة بش��كل كبير، وال حتل 
ف��ي ي��وم وليلة وهذه مس��ألة تربي��ة، وطريقة 
التفكي��ر والثقاف��ة، وله��ذا يجب إع��ادة إنتاج 
ثقافة جدي��دة، تؤهلنا حلل مش��اكلنا، وتؤهلنا 
خللق جل��ان أو حلق��ات صلة وتواصل س��واء مع 
الدولة املضيفة أو م. ت. ف.، أو مع املؤسس��ات 
الدولية األخرى، أو حتى مع اجلاليات األجنبية في 
ه��ذا البلد، مثل اجلاليات االس��المية والعربية. 

)مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا(

املطلوب إيجاد املمثل احملل��ي، حتى وإن لم يكن 
موج��ود رابط��ة أو جالية أو مؤمتر ش��عبي أو أي 
اس��م آخر، ولكن احلقيقة املطلوب منا أن نوجد 
الهيكلي��ة التنظيمي��ة، للدفاع ع��ن حقوقنا 
املش��روعة وبالذات حقنا كالجئن بالعودة إلى 
أرضنا ووطننا وامالكنا وقرانا، ولتس��مع صوتنا 
على مس��توى اجلهات احمللية النرويجية، فنحن 
علين��ا واجبات ولنا حقوق أيض��اً. من يدافع عن 
هذه احلقوق؟ من يطالب بهذه احلقوق؟ سميها 
جلنة جالية، س��ميها جلنة مؤمتر، ولكن حقيقة 
إذا لم يكن هذا الشيء موجود علينا أن نخلقه 
ونعمل على إيجاده. وبهذه املناسبة، نحن نوجه 
نداء إلى إخواننا في كل النرويج وأينما تواجدت 
جتمعات فلس��طينية، أن يوجدوا هذا الش��يء 
الذي يعبر عنهم ويعم��ل على إيصال صوتهم 
ويداف��ع ع��ن حقوقه��م، ويطالب مب��ا يجب أن 

يكون. )مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(

إذا أردت أن نَك��ّون جلن��ة، علين��ا أن نعم��ل جلنة 
آلي��ة ومنه��ج وبرنامج واضح وأن يس��اعد اجلو 
على عقد االجتماعات. )مش��ارك، اجتماع عام، جدة، 

السعودية(

أن��ا ب��رأي تقرأ مني��ح وتتمع��ن ألن��ك بترجعنا 
للماض��ي بدنا ننظ��ر للمس��تقبل، بدنا ننظم 
حالن��ا كجالية هنا. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، هيلزجنر، 

الدمنارك(

عل��ى كل حال هناك عدة اطر وعدة اولويات النا 
احنا كجالية ف��ي الواليات املتحدة رحلة االلف 
ميل تبدأ بخط��وة، هذه اخلطوة، يعني بطريقة 
أو باخرى االحتاد االس��المي الفلس��طيني الذي 
تش��رفنا بالعمل له لسبع سنوات ونيف، سبع 
سنوات عجاف ونيف، اآلن الساحة شبه فارغة 
اآلن نريد اخلطوة األول��ى، ال ينبغي لنا ان نخرج 
من ه��ذا االجتماع الطيب عل��ى قلة عددنا اال 
وعندن��ا فه��م انه ناخ��ذ اخلطوة األول��ى باجتاه 
التأطير، باجتاه التعليم باجتاه العمل السياسي 
باجتاه العمل االعالمي، كلها هاي قضايا مهمة 
جدا. )مش��ارك، اجتماع عام، ش��يكاغو، إلينوي، الواليات 

املتحدة األمريكية(

كي��ف بدن��ا ننظ��م حالن��ا عش��ان حقن��ا ما 
يضيع بن ه��اي املتاهات الدولية والسياس��ية 
املوج��ودة احنا بدن��ا نعمل على هذا االس��اس، 
مش عايز افتح امللفات، لي��ش ما إنتخبنا نحنا، 
بدنا نش��تغل عش��ان ننتخب يعني بدنا ننظم 
أنفسسنا كجاليات، ملاذا عدم إشراك م. ت. ف. 
فهي الوحيدة ممثل الش��عب الفلسطيني كله 
وهي موجودة حلد األن وال أحد يستطيع إنكارها، 
وهذا مثب��ت بقرارت عربية ودولية، وهذا ما حدا 
بلغيه وما حصل في فلسطن نتيجة إتفاقيات 
اوس��لو م��ا بدن��ا نحكي بش��كل عام بش��كل 
ع��ام، م. ت. ف. ه��ي املمثل الش��رعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني إحنا اآلن بدنا نحكي في 
موضوع كيف بدنا ننظ��م حالنا حتى حقوقنا 
السياسية واالجتماعية هاي ما تضيع، ما بدنا 

من خالل املؤسسات املوجودة في 
اجلالية هنا من خالل احتاد األطباء، 
احتاد املهندسن، نقابات العمال، 
احتاد الطلبة، علينا تفعيل هذه 
املؤسسات، الن الوضع أصبح ال 

يحتمل. )مشاركة، اجتماع عام، أثينا، اليونان(
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نيجي نرجع ليش انتخبنا وليش ما انتخبنا بدنا 
نحكي بالضبط كي��ف بدنا ننظم حالنا كيف 
بدن��ا نتصل بغيرنا من الس��ويد، م��ا بدنا غيرنا 
كيف بدنا نتصل مع ه��ذول هي 25 كيلو رجاء 
الكالم يكون ضمن هذا اإلطار. )مش��ارك، اجتماع 

عام، هيلزجنر، الدمنارك(

صحيح أن مش��كالت العمل، هي التي تش��ل 
عمل املؤسسات الفلسطينية في برلن سواء 
احت��ادات أو روابط أو ن��وادي رياضية أو اجتماعية 
ولكن ملاذا؟ ألنه عندما أسس شراكة، وعندما ال 
أعرف ماذا أريد من هذه الشراكة فإنها ستفشل 
بكل تأكيد. وهذا هو احلاصل فينا في اجلالية، مبا 
يخص املؤسسات والروابط الفلسطينية ألنها 
إل��ى اآلن ال تعرف ماذا تري��د أن تعمل، هل تريد 
العم��ل كمؤسس��ة اجتماعية، أم سياس��ية؟ 
وهناك فش��ل آخر هو في التعاون والتنسيق ما 
بن هذه املؤسسات. )مش��ارك، اجتماع نوعي، برلن، 

أملانيا( 

ح( منااأ التنسيا
نحن نتكلم عن م. ت. ف وتفعيلها حيث تعاني 
من إش��كاليات كثيرة. هناك حالة فقر ش��ديد 
الالجىء يريد العودة إلى وطنه ويجب أن تفعل 
دور الالجئن، الشعب بدأ يفقد روابطه وانتمائه، 
لذلك يجب ان نعزز دوره وانتمائه. محمود عباس 
ال يضم��ن لنا حقنا بينما القرار 194 يضمن لنا 
العودة. )مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، 

سورية(

أنا م��ع توجه األخوان أن تكون هناك جلان عامة، 
في الوقت احلاضر قد تكون منتخبة، أو معينة، 
ولكن يجب أن تكون هذه اللجان في إطار الدولة. 
أيضاً بالتنسيق مع م. ت. ف.، التي أصبح دورها 

مغيب��اً في اخمليم��ات، وأقول لألس��تاذ أن هناك 
تراج��ع ف��ي فكرنا السياس��ي داخ��ل اخمليمات، 
ونحن ما عدنا نسمع شيء، وكما قال األخ قبل 
فترة كنا نس��مع عن حق الع��ودة، وتعويض 30 
ألف و40 ألف دوالر، واآلن لم نس��مع عن عشرة 
دوالرات، هذا يدلل على أن اجلانب السياسي في 
هذه احللقة مفقود. )مش��ارك، اجتماع جتريبي، عمان، 

األردن( 

من خالل حتديد حاجاتنا، فنحن كفلس��طينين 
أكث��ر  ضم��ن  م��ن  اس��تراليا  ف��ي  نعي��ش 
الفلس��طينين احلاصل��ن على امتي��ازات في 
العالم، مقارنة مع اآلخرين. وال يجب أن نتحدث 
عن "احلاجات" بح��د ذاتها، بل عن واجبنا لنكون 
ممثلن ونش��طاء. فالتحدث ع��ن احلاجات أنانية. 
ما هو دورنا وما هو واجبنا؟ هذا هو السؤال الذي 
ينبغي توجيهه. ولدينا برنامج حول اس��تمرارنا 
بخدمة القضية. ومن خالل الفرص التي تتوفر 
لنا، يج��ب أن نفكر في ه��ذه املصطلحات أوالً. 

)مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

أتي��ت إلى اليون��ان قبل ثالث س��نوات ألكمل 
الدراس��ات العلي��ا خلص��ت املاجس��تير واألن 
أحض��ر الدكتوراه، وأنا من بيت حلم، بالنس��بة 
لي أن أكون مع فلس��طينين أشي كثير حلو. 
أنا أصالً من بيت حلم، بس ماعشت فيها فترة 
طويل��ة، عش��ت فيها س��نتن أو ث��الث، طول 
عمري خارج فلسطن بس��بب ظروف العائلة 
كنا في الكويت، وكذلك في األردن بالنس��بة 
للفت��رة التي تعرفت فيها على فلس��طينين 
هي فترة الغربة إلني كنت في جو فلسطيني 
فعال عندما كنت في املاجس��تير وكان حولي 
كلهم ش��باب فلسطينية كنا دائما جنلس مع 
بع��ض ونتحدث وإذا في فكرة أن نعمل طبخة 

للقضي��ة  بالنس��بة  بجمعن��ا.  األكل  ميك��ن 
الفلس��طينية ه��ي قضية ش��املة وخطأ أن 
جنزء مش��كلة حق العودة والالجئن عن غيرها 
م��ن القضاي��ا، أن��ا بعتق��د إذا قدرن��ا أن نحل 
مش��كلة معين��ة تواجه��ا اجلالي��ة فيجب أن 
نكون قادرين على حل مشكلة ثانية واألشياء 
متواصل��ة م��ع بعضها، مش ممك��ن إذا وصلنا 
إل��ى درجة متواضعة من التماس��ك راح نقدر 
أن نحافظ عليها ش��وي ش��وي ونط��رد اليأس 
املوج��ود فينا ونط��رد اخلوف العاي��ش فينا ألن 
في بعض األحيان إحنا نرغب أن نكون رؤس��اء 
وزعماء ونكون مسئولن عن أشياء، نطرد هذه 
األش��ياء املوجودة فينا، كل واحد فينا بحب أن 
يكون رئيس، فيجب أن نكون مشاركن عادين 
قب��ل يكون فين��ا روح التواض��ع واحملبة والقيم 
اإلنس��انية، نك��ون ناجح��ن وم��ا نخ��اف من 
اليأس وما نخاف من العدد وما نرمي ش��خص 
في عنده مش��كلة، نرميه جانبا، أن جتري عمل 
شيء ونس��اعد أي كان مجرد احملاولة هاي هي 
الش��رف بحد ذاتها، أنا مش م��ع الناس الذين 
بحب��و أن يحك��و أكثير، بصراح��ة أنا مش من 
الناس إلي بحبو أن يدخلو في نقاش��ات، ميكن 
س��لمى ما بتع��رف أني مش��غولة اكثير هاي 
الفت��رة ف��ي عن��دي إمتحانات قال��ت لي بس 
كون��ي موج��ودة فقل��ت لها طي��ب راح أكون 
موج��ودة، بحب أقعد مع الن��اس بس ما بحب 
أقعد نحك��ي ونحكي بس على الفاضي بحب 
إذا في شيء عملي نشتغل فيه، وضد األفكار 
التقليدي��ة يعني بقولك نطلع مس��يرة يعني 
خلص إطلعن��ا مرة ومرتن وبعدين. )مش��اركة، 

اجتماع نس��وي، أثينا، اليونان(

ف��ي محاول��ة لإلجابة عل��ى الس��ؤال حول من 
الذي��ن نتواصل معهم، أؤكد عل��ى الثالثة أدوار 

نحن يجب أن نبدأ نعرف ملاذا نريد جلان 
واحتادات ونقابات، لتتحدث باسمنا 
ونحن في اجلالية الفلسطينية؟ 

يجب أن نعرف ماذا نريد. نحن جنتمع 
اآلن في هذه اجلالية ليكون لنا صوت 
الذي حرومونا منه طول العمر، أما إذا 
حضرنا لنتجادل في السياسة، وفي 
القرارات الدولية، الذي لم يستطع 

أحداً أن ينفذها. نحن قدمنا إلى هذا 
االجتماع لنخرج من هذا االجتماع 
كجالية فلسطينية في الدمنارك 
بنقاط واضحة، أم اتينا لنتجادل 

بسياسة مر عليها سنن، أ كلونا 
وبلعونا فيها؟ لنضع للنقاش أسس 

واولويات. )مشارك، اجتماع عام، كوج، 
الدمنارك(
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املهمة في تواصلنا مع اس��تراليا، والعمل معا 
كشباب نش��طاء؛ جمع املال لتخفيف املعاناة، 
عمل اجملتمع، وبناء قاع��دة قوية وتقوية اجلالية 
الفلس��طينية هنا. التواصل مع الش��عب في 
استراليا، سواء في اجملال احلكومي أو مجال آخر. 

)مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

ولكني أعتق��د أنه إذا حان الوق��ت، فمن املهم 
أن يتف��ق الفلس��طينين وكذل��ك الع��رب من 
خالل ه��ذه الدراس��ة التي يت��م إجراءه��ا اآلن 
وأن يس��اعدوا بعضه��م البع��ض، أو العي��ش 
معاً بس��الم أو باحترام، وهو مس��تقبل جتمعنا، 
وسيكون من املفيد لو مت تعين عائالت معينة. 

ولك��ن في ه��ذه املرحلة كان خبراؤن��ا نتاج هذا 
اجلهد للجالي��ة العربية قبل 100 ع��ام. بعبارة 
أخ��رى، اجلالي��ة املهنية العربية الفلس��طينية 
بصورة عامة تس��عى للظهور والعمل في هذه 
الدولة، ال أن يتم ممارسة التمييز ضدها. أعتقد 
أنني ق��د أكون مخطئ��اً، ولكنه انطب��اع أردت 
اإلش��ارة إليه. وأعلن عنه بصراحة وقد عش��ته 
بص��ورة أو بأخ��رى ف��ي العديد من املناس��بات 
كعضو في اجمللس الوطني. )مش��ارك، اجتماع عام، 

سانتياجو، تشيلي(

القصة بدي أحكيلك إياها بالش إتفكر بشغالت 
تأوي بنا ألمور ما إلها دخل بالواقع وال باحلقيقة، 
للوج��ود  موج��ودة  إقتراح��ات  القص��ة قص��ة 
الفلس��طينين بش��كل ع��ام في البل��د، مش 
بعي��د عن اجلالي��ة بالعكس بتعاون م��ع اجلالية 
وكل املؤسس��ات الرس��مية املوج��ودة في البلد 
املمثلة لدى الشعب الفلسطيني، سواء جالية 
أو س��لطة أو نقابات بأي شكل وبأي لون الهدف 
هو جتميع الوجود الفلسطيني على بعضه حتت 
إطار تشكيل جلنة فرعية للقيام مبهمة محددة. 

)مشارك، اجتماع ناشطن، أثينا، اليونان(

أول حاجة مف��روض احنا نكون اللجان لالتصال 
مع القي��ادة وهي بعدين تبتدع الطرق لالتصال 

في اجلالية اللي عندها طرق يوجد قناة عليا. 
أنا بقول العكس تبدا من القاعة وتكون اللجان،   
وتش��كل وتكون جلنة عندك على مستوى احلذر 
لتخفف ع��ن القيادة اه ففي عن��دك نوعن من 
االتصال، اتصال علوي، واتصال سفلي، االتصال 
العل��وي اللي ه��و توصي��ل الرس��الة للقيادات، 
واالتصال الس��فلي وهو توصي��ل التعليمات أو 
املعلوم��ات أو التوص��ل مع االفراد لش��ركاتهم. 

)مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية(

التكاف��ل األجتماعي الذي يق��ام عنا يؤدي إلى 
انتم��اء للوط��ن فيه تع��اون وفيه تط��وع وفيه 

محبة أيضاً. )مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية(

األطر القدمية يجب أن نطورها، وليس أن نلغيها، 
أوروب��ا تطورت ألنها دائماً تتق��دم إلى األمام. هل 
هو مترد على الناس، أو األش��خاص املوجودة دائماً، 
أو الش��خص الفتح��اوي فتح��اوي، وخلص وأخذ 
هويته وانتهى، هذا فتحاوي، وهذا دميقراطي، وهذا 
إسالمي، هل هو مترد على األطر القدمية، واملوجودة 
حالياً وخلق أطر جديدة للتنسيق الفلسطيني؟ 
أيض��اً ليس من اخلطأ أن تعمل إحصائية، ملاذا ال؟ 
ألنه عندما أري��د أن أرجىء أي عمل ما، أريد أن أرى 
الن��اس كيف تفكر، ومباذا تفكر؟ والذي تفكر فيه 
أريد أن أعمل على أساسه. وحتى ال اطرح مشروع 
بعيدأ عن فكر الناس، وأعبر عن تطلعاتهم، وهذا 
م��ا كنا نح��اول أن نقوله ل��ك، فأهل مك��ة أدرى 
بشعابها، أنت اآلن في الوقف اإلسالمي، والوقف 
هنا ه��و من أمالك اجلالية االس��المية. )مش��ارك، 

اجتماع عام، كوبنهاجن، الدمنارك(

علينا أن نعترف مبالكي األراضي األصلين لهذه 
األرض، وهذا أمر مهم لنا خاصة ألننا أهل البلد 

اجملّردين من ملكيتنا. 
اعترف غيوراو من ش��عب غدا غول. )مش��ارك،   

اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

ن( التنسيع والعم  املاترب
الزم نحس��ن عالقتن��ا مع بعض، ش��غلة ثانية 
بالنس��بة لالحتادات يعني وال��كل عم بقول انه 
بس احت��اد املرأة هو اللي ش��غال. ط��ب ليه؟ ما 
س��ألنا ليه؟ س��أقول لك لي��ه؛ أنا ب��دي أقولك 
ليه، ألنه هاي املس��ألة انتبهتلها وس��ألت هذا 
الس��ؤال قبل م��ا أجي له��ون ليش احت��اد املرأة 
ه��و االحتاد الوحيد اللي ش��غال، ألنه املرأة ممثلة 
بطريقة صحيحة كيف فتح ممثلة )أسفة( فتح 
ممثل��ة، الدميقراطية ممثلة، الش��عبية ممثلة، كل 
العال��م ممثل بطريقة صحيحة، يعني كل واحد 
عم بينس��مع اللو ميكن ميكن أنا بشوف لقدام 
ميكن في عش��رة من فتح وواحد من الشعبية، 
مبكن بس أنا اللي بش��وفه انه احت��اد املرأة، على 
األقل أنا بالبداوي، بالق��ي انه احتاد املرأة بيعمل 
بش��كل صحيح على األقل ف��ي البداوي يعني 
أنا بحك��ي حكي منطقتي بس وين املش��كلة 
ملا أنا بدي اجي احك��ي على احتاد الطلبة العام 
وانا بأيد االخ )مشارك( وين االحتاد العام لطلبة 
فلس��طن؟ أنا عم بطالب، س��الت حالي ليش 
الناس مش قابلة تشتغل باالحتاد العام لطلبة 
فلس��طن ليه؟ النه فتح ما عم تعطيني اجملال 
انه عم بعطيك مثل انه عم بتخليني فتح مش 
بس فتح النه اصالً مع الشخص الثاني االسمر، 
قلنا انه بس ن��اس معينة مثالً عم بعطي مثل 
م��ادي بس ن��اس معينة عم تس��تفاد من املنح 
الص��ادرة عن م. ت. ف. يعن��ي كل الطالب اللي 
م��ش تابعن لفت��ح مش عم بيس��تفيدوا ليه، 

يعني ما في ضمان. 

ال أعرف احنا بدنا مساعدة، في خلل، 
عدم املؤاخذة احنا ما بنقدر نساعد 
حدا، احنا ناس بدنا مساعدة ألن عنا 
احنا تفككك بحاجة لناس يساعدنا 

ويعطينا الطريق املزبوط، كيف منشي 
كيف نحب بعض؟ وكيف نساعد 
بعض؟ أنا ما بقدر اساعدك وانا 

ضعيف كيف بدي اساعدك؟ )مشارك، 
اجتماع عام، أبساال، السويد(
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بالنس��بة الحت��اد الرياضة، الش��باب ليش فيه   
خالف؟ سألتوا ليش فيه خالف؟ أنا بشوف اخلالف 
بالبداوي، أنا شايفة اخلالف قدامي بعيني ليش فيه 
خ��الف باالحتاد بالبداوي، النه كمان قصة انو ناس 
بدها تسيطر، ليه بدنا نسيطر وين الدميقراطية، 
خلون��ا كلن��ا نتمثل، خلون��ا كلنا نحك��ي، نحب 
بعضن��ا أنا ما عم بطال��ب باملدينة الفاضلة، ما 
عم بطالب فيها، بس عم بقول، يعني آخر  ش��ي 
نتنازل ش��وي فتح تتنازل فالن يتنازل شوي، نرفع 
فالن ش��وي حتى نقدر كلياتنا نشتغل كلنا مع 

بعض. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

نحن ل��ن نعمل لوحدن��ا، وال نرغب ب��أن يقوم 
كل ف��رد ف��ي اجلالية بان ينش��ط لوحدة، نحن 
نطال��ب بعم��ل جماعي ل��كل أف��راد اجلالية، 
ونطال��ب بانتخاب هيئ��ة أو جلنة، أو س��موها 
ما ش��ئتم بحيث تقود أعم��ال اجلالية، وتكون 
ممثلة لها، وتش��كل حلقة وصل ما بن اجلالية 
وم��ا بن اجلهات األخرى، س��واء م��ع م. ت. ف.، 
أو ال��دول املضيفة، أو مع املؤسس��ات الدولية 
املعني��ة بقضيتنا الفلس��طينية، أو باالتصال 
والتواصل مع اجلاليات الفلس��طينية األخرى 
ع��ام،  اجتم��اع  )مش��ارك،  الش��تات.  بل��دان  ف��ي 

ثيس��الونيكا، اليونان( 

أما من ميثلني على املس��توى احمللي، فأنتم كما 
ترون هن��اك خالف واس��ع وكبير ج��داً، وال أريد 
اخلوض في��ه، والقضية كما ت��رون بحاجة إلى 
جهد موح��د وعمل جماعي حت��ى نتمكن من 
النهوض وتش��كيل جلنة أو هيئة أو مؤسس��ة 
متثلن��ا، وتك��ون منتخبة من قبل أف��راد اجلالية 
في منطق��ة روغالند. ويج��ب أن يرتقي عملنا 
ش��عبنا  نض��االت  مس��توى  إل��ى  اجلماع��ي 
الفلس��طيني، الذي ضحى بالغالي والنفيس، 
في س��بيل حترره من االحتالل، ولهذا نريد هيئة 

أو جلنة ترتقى إلى هذا املستوى. )مشارك، اجتماع 
عام، س��تافنجر، النرويج(

ونطلب م��ن اللجان الش��عبية اعتبار مصلحة 
الشعب مصلحة عامة وليس مصلحة خاصة. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيدية، لبنان( 

املش��كلة ان��و م��ش عامل��ن مع��ارض ه��ون 
والي ص��ار انو حكين��ا ليش ما ع��م بيجو؟ ما 
في ش��ي ما عملناه، باإلم��كان نعمل رغم أن 
البع��ض بيخافوا انو تكون ه��ذه االجتماعات 
سياس��ية،  باش��ياء  مرتبط��ة  والنش��اطات 
وبيخافوا من هيك ش��يء. حت��ى لو كل واحد 
بيختل��ف مع حزبه برضوا الزم نكون نش��تغل 
نَدخل السويدية انهم يساعدونا ونشتغل مع 
بع��ض مش بس الفلس��طينية وما نخاف من 
هالش��يء وكمان بتصور انو احَنا كمنا بنفدر 
انو ندخل الفلس��طينية انهم يشتغلوا معنا 
فالزم يتحملوا املس��ؤولية ويس��اعدونا، والزم 
احنا نش��تغل مع بعض. )مش��ارك، اجتماع طالب، 

ستوكهولم/أبس��اال، الس��ويد(. 

هناك شبه إجماع على أن االحتاد ميثل االجتاهات، 
أو اجلمعيات بش��كل عام , أن��ا ال أّدعي أن االحتاد 
ميثل اجلالية , تسمية اجلالية مسألة خطأ، نحن 
نقول هو احتاد اجلمعيات والروابط الفلسطينية 
في السويد، وبالتالي الهيئة اإلدارية لهذا االحتاد 
هي متثيل لكل مشترك في هذا االحتاد أو في هذه 

اجلمعيات والروابط. 
طبعا توسيع هذه الروابط مسألة مطلوب من   
اجلميع أن يس��أهم فيها , يعني أنا ال أرى ضررا أن 
يكون في أبساال ثالث جمعيات أو أربع جمعيات، 
التعددية مس��ألة إيجابية إحنا ش��هدناها على 
الس��احة الفلس��طينية. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، 

ستوكهولم، السويد(

املؤسس��ات والنقابات الزم تشتغل بتكامل مع 
بعضها، والشي املتكامل هو أن يكون عنا هدف 
واح��د وأن ال يك��ون عندنا. هدف ش��خصي، وأن 
اجمع حولي الناس. )مش��ارك، اجتماع عام، مخيم برج 

البراجنه، لبنان(

إذن نح��ن نقول نريد إطاراً واس��عاً ليس عليه أي 
عالمة اكس، أو نقطة على أي تيار أو فالن أو عالن، 
نريد إطار يس��توعب كل اجلالية الفلس��طينية، 
ويأخ��ذ بع��ن االعتبار خصوصية هذه املس��ألة. 

)مشارك، اجتماع عام، كوبنهاجن، الدمنارك(

يت��م  ال��ذي  والعم��ل  الناش��طن  ميي��ز  م��ا 
القي��ام به ه��و أنه��م متش��ابهن ومثقفن 
وم��ن الطبقة الوس��طى، والعمل متش��ابه 
بع��دة طرق. ويج��ب أن يكون عملنا ش��مولياً 
وعلين��ا أن نص��ل إل��ى الفلس��طينين الذين 
يش��عرون باخليبة، بكل ما تعنيه كلمة خيبة 
األم��ل، خاصة أطفال امل��دارس الذين يعانون 
من مش��اكل ف��ي االس��تمرار في املدرس��ة، 
والفلس��طينين احملرومن هنا. )مشارك، اجتماع 

طالب، س��دني، أس��تراليا(

ة( خوي املنسمج
رمزن��ا اخمليم��ات، والقاطنن ف��ي اخمليمات هم 
فقط 18% م��ن أبناء الالجئن في األردن، ولكن 
لدين��ا 80% يقطنون خارج اخمليم��ات، ولكنه ال 
يقّل��ون وطني��ة عمن يقطن��وا فيه��ا، وهؤالء 
ال�80% ش��كلوا 860 جمعية خيرية، وأكثر من 
400 جمعية هي جمعيات فلسطينية قائمة، 
ولكن ما ه��و ارتباطها باخمليمات؟ وما هو دورها 
في دع��م اخمليمات سياس��ياً اجتماعيا ثقافياً؟ 
فهذه اجلمعي��ات لديها قاعات باس��تطاعتها 
عق��د االجتماع��ات والن��دوات املش��تركة مع 

ملاذا نحن ضعفاء؟ فنحن ضعفاء 
وليس لنا نفوذ في السلطة 

السياسية. نريد أن نكون أقوياء، 
ولكي نكون أقوياء يجب علينا 

تنظيم أنفسنا، ويجب أن يكون 
لدينا منظمات كبيرة، فعلينا البدء 

بتنظيم وحشد أنفسنا وجنتذب 
األشخاص الذين يرغبون بالعمل من 
أجل فلسطن. منظمة كبيرة جنتذب 

غير الفلسطينين. فلنفعل ذلك. 
)مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات 

املتحدة األمريكية(
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أبن��اء اخمليم��ات لالط��الع عل��ى احتياجاته��م 
التنمي��ة  تخ��دم  اجلمعي��ات  ومتطلباته��م. 
االجتماعية في اجملتم��ع احمللي، ولكن عليها أن 
تسأهم أيضاً في خدمة أبناء اخمليمات. )مشارك، 

اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

أرى أن يتم تش��كيل جلان ح��ق العودة في كل 
منطق��ة ومن كل الفصائ��ل، وال تقتصر على 
فصيل واحد، وحت��ل الهيئة الوطنية، التي هي 
غير موجودة في كل دول اجل��وار، وهذه الهيئة 
محتكرة من قبل ف��الن وعالن، وال أحد يذهب 
إليها، فهذه عش��يرة وهذه العشيرة. أما جلان 
ح��ق العودة هي أصالً تابع��ة ملنظمة التحرير، 
وهي ش��كلت للشعب الفلس��طيني وخلدمة 
الالجئ، م��ن كل الفصائل وف��ي كل منطقة 
وكل حي، ف��ي الزعفرانية، وفي حي الس��الم. 
ف��ي كل املناط��ق، وه��ذه اللج��ان ه��ي التي 
يج��ب أن تتفق��د الالجئن وم��ا يحتاجونه من 
مس��اعدات غذائي��ة، وتعليمي��ة وترفعها إلى 
اللجان العليا ولقيادة الش��عب الفلسطيني. 
)مش��ارك، اجتماع نوعي، ملجأ حي السالم )الطوبجي( 

بغداد، العراق(

نحن والكل يس��عى لتش��كيل إط��ار للجالية، 
وذل��ك به��دف توحيده��ا. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

مونتريال، كندا(

ع��م نحك��ي ع��ن فعالي��ة، جالي��ة، ع��ن وجود 
فلس��طيني يعني بني آدمين. )مشاركة، اجتماع 

ناشطن، أثينا، اليونان(

ال��كالم اللي حكاه اخونا احنا حكينا فيه يعني 
إعادة هيكل��ة اللجنة الش��عبية هي الكفيلة 
بح��ل كل ه��اي املش��اكل، ب��س نق��ول اللجنة 
الش��عبية هي اللي بدها تتص��ل، معناها الزم 

حتكي بكل املشاكل اللي حكاها اخونا. )مشارك، 
اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

واهلل م. ت. ف. على عيني وراسي اوكي 50-40 
س��نة بتمثلنا بس حصل ارتخ��اء وظهر علينا 
ناس مثل نسيبة وغيره معروفن ولكن متسك 
الش��عب الفلس��طيني بحقه اخرس��ت هاي 
الناس واخرس��ت هذه املؤسس��ات أو األماكن 
الت��ي يدعمه��ا البن��ك الدول��ي كالش��قاقي 
ونس��يبة وما ش��ابه ذلك وزي في مصر سعد 
الدي��ن ابراهيم، يخلقون مراكز دراس��ات حتى 
يغيروا العقلية فأنا أعتقد أنه علينا تش��كيل 
جلن��ة هون تتواص��ل فورا ألن��ه ملَّا بتق��رأ على 
االنترن��ت بتش��وف كل جالي��ات العال��م عم 
تتخ��ذ ق��رار أو تتكلم ع��ن حق الع��ودة وحقنا 
بش��كل عام وصمود املقاومة، اال في السويد 
وال��دول االس��كندنافية. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

ماملو، الس��ويد(

4( اضموات اإل رائية

ح( اإل راوات واضموات القائمة
اللجن��ة موج��ودة، صحي��ح جلن��ة حتضيرية ال 
يوج��د، ولك��ن أضع ف��ي ذهن��ي أن أجتمع مع 
الش��رائح الت��ي تش��كل من خ��الل األحداث، 
وأعضاء هذه الش��رائح كله��م ممثلن في جلان 
بالنس��بة للطالب، أو املرأة، ويبقى اجلزء اآلخر 
من العمل إلى املنتس��بن إلى ش��رائح أخرى، 
وهم عملياً موجودين، وإنش��اء اهلل في الفترة 
املقبلة نؤسس للمؤمتر وننتخب مجلس جديد 
للجالي��ة، ويتك��ون م��ن ممثل��ن حقيقين عن 
ه��ذه الش��رائح املوجودة، إضافة إلى خمس��ة 
أو س��تة أش��خاص آخرين.، وخالل اقرب فرصة 
س��يبدأ مجلس اجلالي��ة معاودة نش��اطه، أنا 

متلك��ئ قليالً، أرغ��ب في أن تب��رز القيادة من 
القاع��دة، ألن ه��ذه ه��ي أحد الط��رق األمثل 
في متثي��ل القاعدة، ولتخفي��ف األعباء ورمي 
املس��ؤولية من واحد آلخر. )مشارك، اجتماع عام، 

صنعاء، اليمن(

أنا ش��خصيا عضو ف��ي اللجنة، ونح��ن نحاول 
محاولة ونحن فخورين أنه من ال شيء، نحاول أن 
نعمل جلنة، هل لدينا بديل؟ ال يوجد بديل، ونحن 
فخورين ألنه اس��تطعنا أن نعق��د عدة لقاءات 
لقسم من أفراد اجلالية، ونحاول أن نشكل جلنة 
تكون منتخبة، على أن يلتحق فيها مس��تقبال 
كل فلس��طيني موجود في منطقة رالوغالند. 

)مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(

وإنش��اء اهلل مجل��س اجلالية يكون محس��وم 
أم��ره خالل ش��هر م��ن اآلن. وس��يتبنى اجمللس 
صندوق التكافل، وبالطبع س��يكون مقره في 
السفارة. وسيتم التطرق وحل مشاكل اجلالية 
االجتماعية واالقتصادية، وسيتم تشكيل جلان 
ثقافي��ة، وعمل فرق فلكلورية، وفنون ش��عبية 
فلس��طينية، وهناك حتضير، لألف��كار واألوراق 
التي ستقدم للمؤمتر كلها تسير بشكل جيد، 
وخالل فترة بسيطة ستبرز كلها على السطح، 
وس��تبدأ عمله��ا، وحتم��ل املس��ؤولية الفردية 
املباش��رة ستخف، وستش��كل مؤسسات هي 
حتل مش��اكلها بنفس��ها. وهذا سيس��اعدنا 
كثي��راً في حل مش��اكلنا. )مش��ارك، اجتماع عام، 

صنعاء، اليمن(

ه��ون عنا في الرابطة الفلس��طينية في عدة 
شغالت , إحنا مشاركن في ائتالف ضد احلرب، 
املفروض إنه اجلالية الفلس��طينية املش��اركة 
ف��ي هذه التنظيمات املوج��ودة في هذه البلد 
إنو تطرح وجهة نظرها بالنس��بة ملوضوع حق 

اقترح، أن يتم تشكيل جلنة متابعة 
في إطار اخمليمات ككل، عبر انتخاب 

وتشكيل جلنة شعبية هدفها مراقبة 
سير األعمال داخل اخمليمات، ونشر 
العملية الثقافية والتوعية. نحن 

دورنا أن نعرف الناس بقضيتنا، واجلزء 
األكبر منها هو اللجوء، وأن كل ما 
يدور في الداخل الفلسطيني من 
نضال، هو في األساس يتعلق بحل 
قضية الالجئن، وعودة الالجئن. 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(
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العودة أو موضوع الدولة الفلسطينية وتأييد 
حق الشعب الفلس��طيني في أرضه ووطنه، 
إحن��ا موجودين مع ال��� I. S. M. جلان التضامن 
العامل��ي وعن��ا ممثل��ن فيه��ا, مق��ر الرابط��ة 
الفلس��طينية هو مقر اجتماع��ات لكل هذه 
اجله��ات منها االئتالف ضد احلرب منها ائتالف 
مقاطعة إس��رائيل , هذه اللجان املوجودة من 
أج��ل تفعيل ه��ذا احلق ومن أجل ه��اي الناس 

كلها، املفروض يكون في هناك أطر. 

في األط��ر الس��ويدية املوجودة ه��ون املفروض 
مش��اركتنا فيه��ا حتى إنه نق��در نضغط على 
هاي احلكومات لكي تؤيد شعبنا الفلسطيني 

في استرداد حقوقه ومن ضمنها حق العودة. 

كل ه��اي األم��ور , مثال تفعيل احتاد الش��بيبة، 
إحنا هون في رابطة س��توكهولم، مت تأس��يس 

احتاد الشبيبة الفلسطينين. 

بالنس��بة ملوض��وع اللج��ان الل��ي طرح��ت - 
مجموع��ة كبيرة - في املؤمت��ر الثاني والثالث 
والرابع طرح تش��كيل جل��ان، أي جلنة - وإنت يا 
)مش��ارك(كنت موجود - عندها احلرية التامة 
إن��ه تقوم ب��أي عمل بدها إياه ب��دون أي تدخل 
من الرابطة. يعني إمكانية تش��كيل أي جلنة، 
وم��ن جملة هذه اللجان ممك��ن تكون جلنة حق 
الع��ودة أو أي جلن��ة أخرى، يعن��ي هذا املوضوع 
ميكن حله وما في أي إشكالية ال عند الروابط 
أو عل��ى األقل رابطة س��توكهولم اللي فاحتة 
هذا املوضوع وفاحت��ة أيديها وقلبها للناس إنو 
تيجي وتش��ارك في هذا املوضوع مس��تعدين 
أو عل��ى األقل إحنا ال ن��زال في الهيئة اإلدارية 
مس��تعدين إن��و نفت��ح الب��اب وه��ذا الب��اب 

مفتوح لكل الفلس��طينين. )مش��ارك، اجتماع 
عام، ستوكهولم، السويد(

هذه هي الروح التي يجب ان تسود املؤسسات 
الفلس��طينية، ويجب أن نعمل على تعزيزها، 
وإذا م��ا تعززت س��يتم تطوير أوض��اع اجلالية، 
أنا لس��ت مس��ؤوالً عن أش��خاص لهم عقداً 
نفسية، وهذه ليس��ت مشكلتي أنا أستطيع 
أن أواج��ه أق��اوم وأحتم��ل حينها سيس��تحي 
الش��خص منا ملاذا هو متأخ��ر، لدى عدد كبير 
من األخ��وة املعروفن تاريخي��اً وقصة االنتماء 
السياس��ي، نحن لدينا جلان ولكن بحاجة إلى 
تفعي��ل وهذا م��ا نفعل��ه اآلن، باعتق��ادي أن 
العقبات التي وضعت مت القفز عنها. )مش��ارك، 

اجتماع عام، صنعاء، اليمن(

ن( اضموات واإل راوات املقتراة
هن��اك أمر آخر، نحن كجالية فلس��طينية، في 
الش��تات في الدمنارك، ما ال��ذي نريده كجالية 
فلسطينية، كالجئن متواجدين في هذا البلد؟ 
لنتحدث بش��كل موضوعي عن ما الذي نريده! 
نريد إنش��اء ممثليه عليا لالجئن الفلسطينين 
املتواجدين في الدمنارك، وما هي آليات تشكيل 
ه��ذه املمثلي��ة، واليات عملها، وم��ا الذي نريده 

حتديداً منها. )مشارك، اجتماع عام، أروس، الدمنارك( 

وفي بعض اللجان بدأت تدريباتها مثل الفرقة 
الفني��ة والف��رق الفلكلورية. ولك��ن في إطار 
التفكير وحتضي��ر وتهيئة األوضاع هناك عمل 
يج��ري اآلن، واعتق��د أنه خالل فترة بس��يطة 
سنشاهد هذه اإلجنازات، واعتقد أن من يتحمل 
املسؤولية املباشرة س��تخف؟ وستكون هناك 
التي س��تتحمل املس��ؤولية  مؤسس��ات هي 
هن��اك  الس��بب  وله��ذا  تدريجي��اً؛  املباش��رة 

العدي��د من القضايا اإليجابية على مس��توى 
تفاع��ل وجتارب هؤالء الناس، في الس��ابق كان 
يتم االعتماد على عش��رة، أو خمس��ة عش��رة 
ش��خصاً في كافة النشاطات، ولكن كان هذا 
يتم بش��كل محدود جداً، ولكن حالياً وبعد أن 
بدأنا بالتحرك، اصبح يحضر هذه النش��اطات 
نح��و 500 ش��خص أو أكث��ر. وهذا بح��د ذاته 
يعكس تطور في أوضاع اجلالية، ومن هنا يبدأ 
اإلحس��اس باملس��ؤولية جتاه أفراد اجلالية. في 
النهاي��ة املواط��ن الذي يفك��ر مبصاحلة فقط، 
ه��و مواطن غير صالح، املواطن يجب أن يكون 
لديه إحس��اس باملس��ؤولية جتاه أف��راد اجلالية 
أوالً، ومن ث��م يبحث عن حقوقه الش��خصية 

ثانياً. )مش��ارك، اجتماع عام، صنعاء، اليمن(



4( اضموات اإل رائية
ن( اضموات واإل راوات املقتراة

 بنية اجملتمعات
احمللية وقنواتها

اجلزء الثاني: النتائج   159

تشكيل جلنة من اجلالية، وأطر اتصال، هل تقترحون عمل مؤسسات شعبية، أو ما شابه؟ تفعيل األطر واملؤسسات، 
هم يقولون املؤسسات غير موجودة، هي موجودة، ولكنها غير فاعلة، فاملطلوب تفعيلها. 

املشكلة األساسية هي عدم التواصل، ليش بقول األسامي املوجودة مثال أنا كيف بدي أعرف أنو في إنتخابات إذا 
ما في حدا ببعثلي خبر، كيف بدي أعرف أنو في جالية إذا ما في حدا بطلب إجتماع، ما حدا طلب وبعثلي مكتوب 

وطلب اشتراك منك.

احلل هو في التواصل في إمييل بس مش كل الناس عندها إمييلي في إيشي إسمه بريد، يعني الزم سكرتيرة اجلالية 
يبعثو لكل األسامي املوجودة عندهم، يقولوا له تفضل وادفع اشتراكاتك، بس ضروري إنهم يصلو إلى الناس 

اجلالية - اقصد مؤسسة اجلالية املؤسسة الرسمية للجالية.

عندما تكون اجلالية فاعلة ويكون في إجتماعات دائمة وفي نقاشات، وقتها القاعد رئيس اللجنة أو رئيس اجلالية 
يأخذ رأي الناس املوجودين، وبالتالي خلص بتكون الفكرة.

أنا عندي طريقة، املفروض أن يكون مثال كل سبت من كل شهر وجود الهيئة اإلدارية مع رئيسها موجودة، وتتعّمم 
هاي الشغلة؛ حتى لو في عندكم مشاكل كثير تفتحوها مع اجلالية.
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أنا عندي رأي ثاني وحكتلكم إياه من األول في اإلجتماع األوالني، أنو كل الرؤساء من السفير إلى رئيس اجلالية 
إلى رئيس األطباء إلى الطالب، في الشهر يجتمعو مره ويقعدو ويحلو املشاكل كلها، هذا أحسن حل، بصير لكل 

املشاكل التي نحن نواجهها شهريا، ومنها يقعدو مع بعض ويتناقشوا.

 كيف نتأكد أن تكون قد وصلت هذه األخبار لتحت، يعني رئيس اجلالية بقعد مع األعضاء وبنعرف 
إذا وصلت لتحت أو أل.

بالضبط كل يوم سبت من أول شهر، هيك بتبلش كيف نحن هاي ثالث مره بنجتمع وهاي صرلها زمان مش صايره 
القصة، وهيك بنبلش.

بعدين املفروض في اإلجتماعات أن يكون الواحد موجود، أن يأخذ منا ويدون مش أحنا على صعيد، واإلجتماع الذي 
بيجي بعده بقرأ األفكار من شهر قبل وبرجع بعيد املشاكل املطروحه وبشوف شو صار فيها، إنحلت أو أل؛ فالزم 

يصير في حدا يتابع هذا املوضوع.

أن يكون في تشكيل جلنة من الشخصيات املرموقة، معهم جنسيات.
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في يونانين معأهم جنسيات فلسطينية، إنولدو وعاشو وترّبو في فلسطن، حتى لو ما لهم عالقة 
بالفلسطينين الزم يكون في أسماء يونانية في اللجنة.

أنا بقول أنه دور املرأة الفلسطينية على الساحة اليونانية غايب، وأنه ما إلها دور أبدا، يعني ما بتحتك مع 
مؤسسات إحتاد املراة اليونانية، املفروض إنو إحنا مثل ما تفضلت )مشاركة( ما بكفي أن نقوم بس في هذا 

املوضوع - موضوع اللجنة - حتي نقدر نعمل شئ للمرأة الفلسطينية الزم نعمل كلنا مع بعض ونتصل مع 
إحتاد املرأة الفلسطيني في الداخل؛ وحتى يوصل صوتنا من خاللنا بدنا نشتغل مع بعض ألنه كثير غايب دور املرأة 

الفلسطينية.

مثال نعمل إقتراح بسيط إنشاء إحتاد املرأة الفلسطينية أو العربية.

إحتاد مرأة فلسطينية مش عربية ألنه إحنا عنا مشاكلنا اخلاصة ما بتقدري ان تفرضي مشاكلنا على غيرنا بتفرق، 
ألنها بدها تطغي على التجمع السوري أو العراقي، نحن كتجمع فلسطيني عنا مشاكلنا اخلاصة مختلفة 

عن بقية التجمعات، أنا بقولك ولساتني بقول أنا كثير مبسوطة ألنه هاي أول مره بجتمع هيك، الزم يكون إلنا 
حركة إذا بدنا نعمل بازار إجتماع بدنا جنيب وحده تعملنا محاضرة نتعرف على بعض نسمع مشاكل بعض. تقول 
مشاركة : هذا احلكي نفسه حكينا هذيك املره، أظن كلنا بنأيده اعملوا احتاد للمرأة الفلسطينية في اليونان، هذا 
اإلحتاد بصير يساعد اجلالية بصيريساعد السفارة أهم شيء نتحد وبعدين نسمي أي شي، في كمان شغلة كثير 

مهمة، أن معظم النسوة هون ما بتشتغل.
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هأل اآلن هاي اللجنة هي النواة إذا توسعنا بنعمل جمعية.

بنصوت وكل واحد عنه رأيه، أنا ليش بأكد أنه كثير نعمل أحتاد مرأة ألن املرأة كثير فعالة وكثير ممكن تعطي ونحن 
فاضين وكثير من الطالب ومن الدكاترة، أكثرنا ما بنشتغل.

أنا اقترح أن يكون هناك نادي عربي مشان األوالد يتعلموا عربي.

خلي قصة الدراسة هذه تكون أساس نبني عليه شيء إيجابي للكل ألن عندنا إستمرارية، مش بس إلنا للكل نحن 
بحاجة إلى أمان مجتمع أسرة طبيعي هذا شئ ال نقدر أن نتخلى عنه، ما بنقدر كل واحد حلاله يحافظ عليها، أنا 

بعلم أوالدي عربي بس بصعوبة يا جماعه، عندما يكون هناك جتمع نزيد نسبة جناح هذه املسألة.

اإلتصال مع اجلالية الفلسطينية في أوروبا من أسهل الطرق إحنا كإحتاد أطباء بسهولة جداً بتقدري تعرفي من 
رئيس إحتاد اإلطباء في كل بلد، وتأخذي األمييل تاعهم وتراسليهم، إحنا إنبثق عنا إحتادات إنتو بنبثق عنكم زي ما 

حكت األخت جلان وهذه اللجان بصير إلها إمييل معن وبتتصل مع بعضها. 

)اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(
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أنا رئيس اجلالية، الذي أريده وأمام كل احلضور، نعم 
ليحضر ويجتمع كافة أفراد اجلمعية العمومية، 
ليقول��وا أن اجلالي��ة غير نافعة، ولو س��ألته ماذا 
قدمت أنت للجالية؟ أجد أنه لم يقدم لها شيء، 
وأن��ا واحد من هؤالء الناس؛ ولهذا عندي تس��اؤل 
بس��يط، أنتم هؤالء املوجودون ف��ي هذه القاعة، 
وميكن أن نسجل أسماء الناس من هذه اللحظة، 
يتم تس��جيل الش��خص وعنوانه وتلفونه، على 
أن يتم الدعوة بعد ش��هر أو شهرين لقاء للذين 
يرغبون، ألنه ال يوجد عمل يوجد عليه إجماع100% ، 
ولو حصنا على إجماع 50% فهذا ممتاز، وبعد شهر 
أو ش��هرين يتم عقد اجتماع أول، واجتماع ثاني، 
وإذا كان��ت هذه املنطقة بعيدة عن االجتماعات، 
نعم��ل اجتماع في منطقة أخ��رى، ونحدد لبعد 
ش��هر أو ش��هرين موعد محدد الجتماع القادم، 
على أن ننتخب هيئة ملن يحب أن يترشح ويتسلم 
ونش��كل جلنة متواضعة من ثالثة أش��خاص، أو 
اكثر ونض��ع ماهية أهداف اللجن��ة، ونضع ورقة 
متواضعة حول أهداف اللجنة ووسائلها. )مشارك، 

اجتماع عام، ستافنجر، النرويج( 

1( النماذج واألطر والبنى
ال أعرف كيف أحتدث إليكم عن املؤسسات األخرى، 
وكيف تعم��ل؟ وما ه��ي نش��اطاتها؟ وهل هي 
فاعلة أم ال، فأنا ال أعرف عنها كثيراً، ولكن ميكن 
أن يتوجه لها، ولنرى ما يفعل هؤالء الشباب من 
أش��ياء صحيحة، وأشياء أخرى مقبولة للجالية، 
ولي��روا ما يفعلون��ه من ص��واب ونتعلم منهم، 
هنالك قواس��م مش��تركة بن جاليتنا واجلالية 
اإلس��بانية واليونانية والتركية، ملاذا ال نس��تفيد 
منهم، والتعلم من نشاطاتهم، ولنرى كيف يتم 
التواصل بن هذه اجلاليات، ودولهم، وسفاراتهم، 
وما هي حلقة الوصل بينهم وبن الدول املضيفة؟ 
ولنرى ما يفيد جاليتنا لنأخذه، وما يتماشى معنا 

ويصب ف��ي صال��ح جاليتنا ويصب ف��ي صالح 
القضية الفلسطينية، لنقتبسه. 

مل��اذا ال نتطلع ونش��اهد، أو لنحت��ك في هذه   
اجلاليات، ومؤسساتها، وبخاصة في مجال رعاية 
األطفال واملرأة والطالب، واالحتادات املهنية، ملاذا 
ال نؤسس مؤسسات على شاكلتها؟ أيضاً لنرى 
مثالً اجلالية املس��لمة؛ لنرى كيف يتعاملوا مع 
مس��ألة التواصل مع السلطات األملانية وكيف 
يحلون مش��اكلهم، وبخاصة مسألة االختالط، 
والتعليم، ولنرى كيف يتعاملوا مع هذه القضية، 
ونح��اول أن نعمل ونقتبس منه��م؟ األتراك أتوا 
إلى أملانيا، وهم ش��عب محافظ، تقريبا ال يوجد 
لديهم مش��اكل مثل الت��ي نواجهها كجالية 

فلسطينية. )مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا( 

بتمنا أن توخدوا املوضوع كعالج جلسم مريض 
منعاجله ما بنتركه عم بحكي من ناحية طبية. 
يعني جميع الناس الها رأي بتقول انه احتاد املرأة 
على صعيد لبنان ناجح من جميع اجملاالت ليش 
ما منس��أل حالنا، يعني بثني على كالم االخت 
ليه ما منس��أل حالنا، بقية االحتادات ما بتنجح 
على صعيد العمال عل��ى صعيد االطباء على 
صعيد املهندسن، النقابين الصحافين؟ بس 
دامي��اً عنا ش��ماعة نعلق النه هذا ناج��ح أنا ما 
رح اجنح، احتاد امل��رأة ما حترك على صعيد الدولة 
النه ما عنده صالحية، بس فيه عندن شفافية 

بالتعاطي. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

أقول نح��ن ملاذا ال نتطل��ع إلى اجلالي��ة العربية 
األخرى وملاذا ال نتطلع إلى مؤسساتهم الناجحة 
فهناك جاليات مصرية ولبنانية وجاليات تركية، 
نتطلع ونتفح��ص ما يعملوا لنعم��ل مثلهم، 
ونأخ��ذ القضاي��ا الصحيح��ة لديه��م ونتعلم 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  واجله��ات  منه��م، 

يج��ب أن نعززها في جاليتنا، نالح��ظ أن القيام 
مبظاهرات أو مسيرات نالحظ أن هناك الكثير من 
الناس يش��اركون، بالرغم من أن هناك أناس يتم 
تس��فيرهم من قبل السلطات األملانية، وهؤالء 
تصب��ح عائالتهم تواج��ه مش��اكل اجتماعية 
واقتصادي��ة يجب حله��ا، ويكون له��ا األولوية. 

)مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا(

مع احترامي للجميع، نحن غير مهتمن ببعضنا 
البعض، نحن اجلالية الفلسطينية في الدامنارك، 
نح��ن نحب أن ننظم أنفس��نا على غ��رار اجلالية 
الس��ورية ف��ي األرجنت��ن التي جمع��ت ووحدت 
نفسها؛ لتخرج من بن صفوفها رئيس األرجنتن، 
وهو كارلوس منعم، ولهذا يجب أن نكون موحدين 
ويد واحدة وإذا توحدنا بإخالص، ميكن أن نوصل نائباً 
إلى البرمل��ان وميكن أن يصبح هذا رئيس حكومة. 

)مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

مثل ما تفضل األخوان، على أس��اس في أوروبا 
عدا على إنو نحن نتعرف على بعض نعرف أكم 
واح��د موجود هون اإلحصاء نحن نبدأ به - أنتم 
صحيح أتفضلتو وقلتو أنه على أس��اس أنه م. 
ت. ف. ه��ي التي يجب أن تكون مش��روفة على 
هذا املشروع ولكن م. ت. ف. ال تستطيع الذهاب 
وأن تبعث ناس إلى كل بلد عش��ان يشوفوا كم 
فلس��طيني موجود، إذا احنا ما عملنا اإلحصاء 
في داخل برش��لونة ف��ي مدريد مش رح يعرفون 
كم واحد موجود في برش��لونة، بع��د ما نكون 
أفراد نش��كل جالي��ة واجلالية جاليات. )مش��ارك، 

اجتماع عام، برشلونه، أسبانيا(

أن الوجود الفلس��طيني املوجود في البلد وجود 
مش��تت، اخملتفي أكثر من إلي مب��ن، املوجودين 
في اجلالية املس��جلن كأس��ماء مختلفن عن 
املتواجدين في الس��فارة األردني��ة، بجوز ما حدا 
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بعرفه��م، %40 م��ن الوجود الفلس��طيني مش 
واضح هل هم موجودين بشكل قانوني هل هم 
محتاج��ن، هل هم عمال؟ عش��ان هيك طرحنا 
ف��ي إجتماعاتن��ا الس��ابقة اإلحص��اء للوج��ود 
الفلسطيني. )مشارك، اجتماع ناشطن، أثينا، اليونان(

بالنسبة للممثل على املستوى احمللي، إلى اآلن 
ال يوجد، ونحن ما زلنا في مرحلة تعارف - مثلما 
حت��دث األخوة - وأنا ش��خصيا ال أعرف 90% من 
الفلسطينين في هذه املنطقة، والهام جداً أن 
أتعرف على اجلميع؛ ألن��ه عندما أريد أن انتخب 
م��ن الضروري أعرف ملن يذه��ب صوتي في حال 
إجراء أية انتخابات ألفراد اجلالية إذا ما ش��كلت، 
إلى اآلن تس��ير األمور بشكل جيد، ولكن يجب 
أن نتقدم إل��ى األمام أكثر. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ستافنجر، النرويج( 

فنح��ن غي��ر منظمن في ه��ذا الس��ياق على 
االطالق وحتى أني اجهل أعداد الفلس��طينين 
الذي��ن يعيش��ون هن��ا، واذا م��ا وجهت س��ؤال 
بس��يط للحاضرين هن��ا عمن يخبرن��ي باعداد 
الفلس��طنين هنا فلن يكون باس��تطاعة احد 
منكم ان يجيبني على هذا السؤال على الرغم 
من ان اجلالية هنا ليس��ت بالتجمع الكبير، وال 
ش��ك ان هناك م��ن يقوم بجه��ود مهمة على 
صعيد اجلالية ولكن��ي اعتقد فيما إذا تعاونتم 
س��تكونون اقوياء بصورة اكبر. )مش��ارك، اجتماع 

عام، فالردجن، هولندا(

أؤكد على أهمي��ة معرفة اجلالية بصورة جيدة؛ 
وف��ي ه��ذه احلالة نحت��اج إلى إحصاء رس��مي، 
وبع��ض اإلحص��اءات األخ��رى؟ لتحدي��د أعداد 
وخصائص وتشكيل ومواقع الفلسطينين في 

أستراليا. )مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

أول شيء عندي الزم يصير في إحصائية إن كان 
من الس��فارة أو اجلالية، كم فلسطيني موجود 
في البلد؟ هذه أول خطوة، تاني إش��ي كل واحد 
يصير يق��ول للثاني مثال أنا عن��دي صاحبة من 
س��ورية وبتحب أن تنضم إلن��ا كمجتمع عربي، 
كجالية عربية بره، أول شي هاي اجلالية موجودة 
وبتدفعو أجارها مره بالش��هر على األقل، جنتمع 
هن��ا إن كان مع أوالدن��ا أو حلالن��ا وبعدين نصير 
نعمل نش��اطات، هس��ه هذه النشاطات ممكن 
تفيدنا، من أول ناحية بنتس��لى مع بعض ممكن 
نعمل حف��الت إلي بنبيعوه، به��اي احلفلة بروح 
عن طريق أي واحد عنده عيل نس��اعده يروح ريع 
احلفلة إن كان عش��ا إن كان شغل إيد منو إحنا 
بنتسلى مع بعض، ومنو املصاري إلي بتطلع كل 
م��ره بتروح جلهة معينة فأظن ه��ذه أول خطوة 

بنعملها. )مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

توفي��ر قاعدة بيانات ب��األول حول مبارح طرحت 
أي نعم يعني إنه تش��كيل قاع��دة بيانات حول 
اجلالي��ة على األقل في الدمام بده يكون عندك 
هون اس��ماء اجلالية كلهم وارق��ام تلفوناتهم 
وحتديث لهذه قاعدة البيانات بش��كل ثاني واذا 
مت ه��ذا املوضوع أيضاً في الري��اض ومت املوضوع 
أيض��اً في ج��دة على هذا ويجادل��وه حتى يتابع 
احده��م نش��رة دولي��ة ويقاطعه آخ��ر: بتصير 
توقعات ما بع��رف ميكن عن طريق اللجان كالم 
س��ليم، ويتاب��ع االخر طيب بدن��ا موضوع اللي 
بع��ده القضاي��ا املدنية. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، 

الدمام، السعودية( 

األهداف ه��ي مهمات فرعية مح��ددة زي مثال 
الدراس��ة امليداني��ة للوجود الفلس��طيني في 
البل��د، ه��ذا هدف كبي��ر مش صغي��ر، اتصلت 
بالس��فارة األردنية وقلت لهم في عندكم أنتم 

- بعرفون��ي أنا ش��خصيا طبع��ا - إحصائيات 
للوجود الفلس��طيني الذين لهم عالقة باجلواز 
األردني؟ في البداية قال لي أليش فسرت ليش، 
ق��ال لي في بس ه��ذا العدد كبي��ر كيف ممكن 
أطلعل��ك إي��اه ب��ّره؛ ألنه م��ا عن��دي صالحيات 
أطلع��ه بره فالزم تيجوا عندي تناقش��وا معي، 
حوال��ي 500 واح��د، مش قالل بنع��رف إحنا أنه 
ف��ي عن��ا 500 فلس��طيني بجواز س��فر أردني 
هون في البلد ما ح��دا بعرف( إذا هذا واحد من 
األهداف الكبي��رة مش صغيرة أن تصير عملية 
جرد اإلحصائيات بالواقع الفلسطيني، عددهم 
عمله��م عالقاته��م االقتصادي��ة ف��ي البل��د 
عالقاته��م القانونية في البل��د عالقاتهم في 

بعض، مشاكلهم. 

هذه اإلحصائية إليش راح تساعدنا؟ بتساعدنا 
إنه نلتم على بعض، بتساعدنا أن نصير جسم 
واح��د. اإلحص��اء كي��ف راح يس��اعد أن نصير 

جسم واحد؟ 

من خ��الل أن نحصل على إرش��يف أو بنحصل 
عل��ى من ومن وم��ن، بنصير أنفت��ش عليهم 
ونصير في ن��اس إثنن ثالثة مش داميا واحد ألنه 
إنتاج إثنن وث��الث أكثر من إنت��اج واحد، إيصير 
ف��ي إتصال عملهم عم��ل ميداني، في البداية 
بنتعرف عليهم لنقاش املوضوع معأهم للوجود 
الفلسطيني لإلنفتاح عليهم، كيف واحد بده 
يش��ارك معاكي ب��دون ما تعرف��ي؟ كيف واحد 
ممكن أن تطلبي منه أن يعمل ش��يء مسؤولية 
أو عمل أو يشارك في عمل أو نشاط ميداني أو 
يشارك في نش��اط إنتاجي، ممكن نعمل أرضية 
إقتصادي��ة للوج��ود الفلس��طيني إذا ف��ي عنا 
أنتاج بشكل أو بأخر، ممكن تصير يعني عنا أفكار 
هلقد كبيرة، بس هاي بدون أن يكون في جسم 
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بتشتغلي على أساسه وتشتغلو مع ويشتغلو 
مع بعض. )مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

ال يوجد إحصائية دقيقة ألعضاء اجلالية، ولكن 
سيتم قريباً القيام بهذه اإلحصائية، ونحن ميكن 
أن تقوم منظمات الش��بيبة بهذه اإلحصائية، 
وعبر تعبئة اس��تمارة واحلقيقة س��نعمل على 
هذه االس��تمارة، وسيتم حفظ هذه اإلحصائية 
في جه��از كمبيوتر، إضافة إلى كافة املعلومات 
املتعلق��ة بأوض��اع اجلالي��ة الفلس��طينية في 
اليم��ن، وس��يتم وض��ع عناوينه��م، وذلك حتى 
نتعرف على مشاكلهم بش��كل مباشر، وحتى 
نتواص��ل مع أف��راد اجلالية خالل نصف س��اعة، 
وذلك عبر التلفون، أو عبر اإلنترنت، الخ. وبالتالي 
نح��ن بدأنا بالفع��ل بوضع املعلوم��ات أوالً بأول 
عل��ى جه��از الكمبيوتر، وس��نقوم بحصر اعداد 
اجلالية، ظروفها، مشكالتها، وكل ما يتعلق بها. 
وكذلك لنتع��رف على كل فرد ف��ي اجلالية، هل 
لهذا الشخص يوجد أهل أم ال؟، وكيف بإمكاننا 
االتصال بأهله في حال حدوث مكروه له؟ فخالل 
فترة قصيرة نأمل أن نكون قادرين على جمع مثل 
هذه املعلومات، من له عالقة بالسفارة أتى إلى 
الس��فارة وأخذنا منه معلومات، ولكن سنعمل 
عل��ى البح��ث ع��ن آخرين لي��س له��م عالقات 

بالسفارة. )مشارك، اجتماع عام، صنعاء، اليمن(

يوجد منا من يستطيع العودة على البلد واخرين 
ال يق��درون، أن��ا هنا من��ذ فترة 6 اش��هر تقريبا، 
التواصل على ابس��ط االس��س لي��س موجود، 
هو جلوس��نا وطرح قضايان��ا مثل عقد لقاءات 
دورية، هذا الدور على عاتقنا وال اطلبها منك، - 
ونحن نتحم��ل عملية التواصل في أي دولة في 
العالم سواء في االردن أو لبنان، نحن على األقل 
يج��ب ان يكون عنا تواص��ل اجتماعي من خالل 

إذا قدرن��ا طبعا لكل بلد ظروفه قبل اس��وعن 
اس��مها هوية تريد العمل عق��دت اجتماع في 
سكاال عمليا الي 6 شهور اللقاءات التي رايتها 
كان في عشاء فلس��طينيي لقاءات مع إخوان 
وظروفهم صعبة ووقتهم نحن نعذرهم، عمليا 
ال يوج��د آلية - ال تس��تطيع ان تقرر بالطريقة 
ه��ذه، انه ال يوجد نش��اطات، أن��ا كنت مع االخ 
رفعوا العلم الفلس��طيني بن 5 اعالم اوروبية 
ونش��يد العل��م وبده��م توأم��ة م��ع بيت حلم 
باالتفاق مع البلدية تعطينا مقر؛ النه لم يكن 
عندنا مقر ونحن نضيع وقت كبير على أس��اس 
تالقي انه يعملوا س��احة مثال باسم عرفات ال 
يعني إذا لم حتضر انت ال يوجد ش��ي يحدث في 

البلد. )مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

نحن نريد أن تشكل في اخمليمات جلان وباالنتخاب؛ 
ألننا نحن األقدر على ط��رح قضايانا وهمومنا؛ 
لذل��ك أرجو أن يتك��رر مثل ه��ذا االجتماع، وأن 
يكون لنا مجال أوس��ع لطرح قضايانا وهمومنا 
ومش��اكلنا، أن��ا ال أدع��ي أنني أمثل الش��عب 
الفلس��طيني ولكنني أمثل اخمليمات، املقاتلن 
في لبنان كان��وا من أبناء اخمليمات، املقاتلن في 
س��ورية كذل��ك، واملقاتلن ف��ي األردن من أبناء 
اخمليمات، وه��م الذين يقاتل��ون ويدافعون، ملاذا؟ 
ألنهم يعيش��ون في وضع مأس��اوي، تبكي له 
وتنزل الدموع دماً من املآس��ي الذين يعيش��ون 
فيه��ا؟ وكثي��ر من الن��اس الذين يعيش��ون في 
الشميس��اني وغي��ره م��ن املناط��ق الراقية، ال 
يعرف أين يقع مخيم البقعة، ولو وضعته ليلة 
ف��ي ه��ذه البراكية له��رب، وقال ال أريد ش��يئاً! 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

ال هو هذا هو املوضوع املفروض إذا كنا بدنا ننظم 
حالن��ا الزم يك��ون في عنا مؤسس��ة ولالس��ف 

احن��ا جربنا على صعيد جمعي��ات وعلى صعيد 
مؤسس��ات، وهي فشلت فأفضل مشروع مبا أن 
اوروب��ا ككل موافق��ة انه يكون ف��ي اخذ وعطا، 
مفروض احنا يكون في عنا جلنة من خارج اجلالية 

املوجودة. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

عموم��ا إحنا بنوجه لإلخوان في الهيئة اإلدارية 
للجالي��ة أن يدع��وا إل��ى لقاءات ول��و محدودة. 

)مشارك، اجتماع عام، أسلو، النرويج(

تنظي��م أمور اجلالي��ة، إجتماعاتها الدورية ومن 
هن��اك ننطلق؛ حتى نبحث ونتفق على ش��كل 
عل��ى هيكلية خ��ارج نطاق ه��ذا البحث؛ حتى 
نسمع صوتنا للناس الذين نعتقد أنهم يجب أن 
يسمعوا صوتنا ومن حقنا عليهم أن يسمعوا 
صوتن��ا؛ ألن املوضوع م��ش أفضليات حدا على 
ح��دا املوض��وع هو موض��وع احلق��وق، حقي أنا 
كفلس��طيني أن أش��ارك بش��كل إيجابي في 
تش��كيل اإلطار الذي من خالله أس��مع صوتي 
وهو صوت حق واحلق ما حدا مس��تعد أن يتنازل 

عنه. )مشارك، اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة(

ما أرجو حتقيقه من خالل هذا االجتماع، القدرة 
على األقل عل��ى البدء باجت��ذاب الناس وعقد 
اجتماع��ات أكب��ر، ومن املهم حم��ل املنظمات 
اجلدي��دة على العمل بجد أكبر. )مش��ارك، اجتماع 

عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

أن��ا ابني بدرس ف��ي مدرس��ة امياني��ة، بعتولنا 
مندوب من أول س��نة، من حوالي اس��بوع بدنا 
نعم��ل حس��ابات للجامع��ة ككل اب��اء اولياء 
االمور في املدرسة بعتولنا ليشوفوا اللي بحب 
يش��ترك في مجلس االباء، وبعدي��ن قالوا بكرا 
في عن��دك اجتماع جمللس االباء على مس��توى 
مدرس��ة، فنح��ن كجالي��ة الزم نك��ون مجلس 
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معن، عالقات معين��ة، موعد معن، يا جماعة 
في حفلة العيد مثال في رمضان خالل االجتماع 
ه��ذا يا جماعة احنا في جلن��ة معينة في خالل 
بعد العيد ان ش��اءاهلل ومطلوب منكم جميعا 
اللي حابب يرش��ح نفس��ه، حابب يدخل بيحب 
يش��ترك معانا يقدم اس��مه ممك��ن نحن نختار 
جلن��ة معين��ة تكون جلن��ة موس��عة مختصة. 

)مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية(

نحن نظل نفش��ل ونفش��ل، فأحد األمور التي 
نفهمها هي أننا نعمل دائماً من موقف دفاعي، 
حي��ث نضطر دوم��اً على محاربة ش��خص ما، 
علين��ا أن نتغير، وال يجب علين��ا أن نبحث دائماً 
عن املش��اكل، فكلنا يعرف أن لدينا مش��اكل، 
ولكن علينا البحث عن احللول، والبدء من قاعدة 
للحل��ول وه��ذه نقطة جي��دة لنا، أن��ا ال أحضر 
عادًة الكثي��ر من االجتماعات ألنني أعتقد أنها 
مضيعة للوقت، ولكن س��يكون م��ن الرائع أن 
نكون بّنائن مرة كل ش��هرين أو ثالثة من خالل 
مناقش��ة مش��اكل معينة، لنرى إلى أين ميكن 
أن نصل. )مش��ارك، اجتماع عام، ديترويت، ميتش��جان، 

الواليات املتحدة األمريكية( 

املف��روض أنه يكون في هناك أرضية اجتماعية، 
عمل اجتماعي ما بينا يخلق حالة من التواصل 
ما بن الناس؛ حتى تستطيع إذا نظمت نفسها 
ف��ي هناك تصليح هذا النموذج ان يكون اطالة 
إل��ى االمتداد للخارج. قضية احتاد جمعيات هي 
ف��ي الواقع فكرة جميلة جداً على أس��اس انها 
تكون ه��ي حلقة الوصل. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

أبساال، السويد(

اجتم��اع ع��ام ه��و مس��اعد عام��ل للجالي��ة 
الفلس��طينية، ويقوم يلتقوا فيهم هنا أو في 
أي م��كان آخ��ر، على أس��اس إيجاد آلي��ة عمل؛ 

بهدف تأسيس جالية فلسطينية، بعد سنة أو 
سنتن أو ثالث سنوات، املهم نصل إلى هدفنا. 
على أساس أنه كل واحد يبدي رأيه حول املرشح 
"س" م��ن الن��اس، وعمل مؤمتر تأس��يس لالحتاد 
العام للعم��ال الفلس��طينين أو االحتاد العام 
لطلب��ة فلس��طن، وم��ن خالل ه��ذه االحتادات 
يتم وضع دس��تور ونظام داخلي؛ من أجل تقوية 
وتعزيز اجلالية الفلسطينية في اليونان. )مشارك، 

اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان( 

أنا بش��جع أي فلس��طيني هون أن��ه يرجع على 
طول على بالده، ما يبق��اش هون ابدا ومن حقنا 
انه احنا نخش فلس��طن ونضلنا في فلسطن 
نقعد هناك فيها؛ ألنه احنا بدنا اياها، مش نضل 
هون مشردين ال شايفن أهالينا والواحد محروم 
من أوالده ومن اهله ومن ناسه ومن اقاربه، بيجي 
علين��ا العيد م��ا في ح��د بخبط علين��ا وبقول 
كل س��نة وانت طيب، اال ه��اي الكلمة بنقولها 
لبعضنا في قلب البيت، ده كفاية في فلسطن 
مل��ا الصبح تصب��ح وتالقي هالش��باب وهالناس 
جاين يخبط��وا عليك ويقولوا كل س��نة وأنتوا 
طيبن هاي الكلمة بتشرح القلب، هون احنا زي 
اليتامى ما فيش بس اللي علينا نروح نزور املقابر، 
هاي العيد عندنا ه��ان، حتى من احلزن اللي احنا 
فيه الفلسطينن اللي هون ما برنوح على بعض 
وال بنقول لبعض كل س��نة وان��ت طيب، جارتي 
الباب في الباب اللي 3 شهور ما شفتها من قبل 

رمضان، دي مأساة. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

أنا كفلس��طينية لبنانية ساكنة هنا بقول أن 
أشد احتياجاتنا أول ش��يء اجتماعية معنوية، 
نح��س أنا نحن موجودي��ن، باألعياد أننا نحن مع 
بعض نتعرف على بعض أكثر، في كثير عرب هنا 
ما بعرفونا، حلو أن يتعرفوا علينا، أنا بالنس��بة 

إلي إحتياجي معنوي ونفس��ي واجتماعي %90 
فعشان هيك كثير مهم أن نتعرف على بعض، 
من س��ورية فلس��طن مص��ر الع��راق أي دولة 
عربية. )مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

احن��ا مش قادري��ن نلتقي مع بع��ض مثال بيمر 
عيد، املفروض أنه نحن��ا حتى نكون بنمثل جزء 
م��ن اجملتمع هذا أنه نلتقي م��ع بعض في هذه 
املناس��بة كعائالت. )مش��ارك، اجتماع عام، أبس��اال، 

السويد(

كان االحتاد يقول للطالب أنا اقدم لك كل شيء، 
وأقدم لك كل التسهيالت، إذا باملقابل يجب أن 
تقدم فاعليتك لالحتاد، وتش��ارك في نشاطاته، 
أنا أعطي��ك حقوق��ك، تفضل وأعط��ي االحتاد 
حقوق��ه، وادي واجباتك نحوه. لألس��ف نحن منر 
مبرحلة عقم للمؤسس��ات الفلس��طينية، فال 
أستطيع أن أقول للشخص تعال أنت لم تقدم 
واجباتك اجتاه االحتاد أو اجلالية، وأنت حقوقك لم 

تأخذها، ولم أقدم لك أية خدمات؟

أن��ا عندم��ا يك��ون لي مؤسس��اتي أجل��أ إليها، 
لتس��اعدني، ولكن باملقابل يج��ب على اجلالية 
أن تق��دم خدماتها ألفراده��ا أوالً. وعندما يأخذ 
الفرد حقوق��ه حينها ميكن أطالبه باملش��اركة 
 ف��ي نش��اطات اجلالي��ة. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، 

ثيسالونيكا، اليونان( 

االندم��اج أن هن��اك صعوبة في ه��ذا اجملال، وال 
يج��ب أن نعقد الوض��ع اكثر مما ه��و عليه، من 
امله��م ج��داً أن الناس يحس��نوا معيش��تهم، 
القضية أننا يجب أن نخلق شيء معن يضغط 
باجتاه حتس��ن األوضاع املعيشية ألفراد اجلالية. 

)مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا( 



4( اضموات اإل رائية
ن( اضموات واإل راوات املقتراة

 بنية اجملتمعات
احمللية وقنواتها

اجلزء الثاني: النتائج   167

أيضاً لس��ت فخورا إطالقا عندما أقول أنه قبل 
أسبوعن أو ثالثة في أوبساال نشرت الصحافة 
دار بغاء في أوبساال، يشرف عليها فلسطينين 
وفلس��طينيات. ه��ذا ه��و الواقع أن��ا ال أجّمل 
الصورة وال أجعلها سوداوية أكثر. أنا أعتقد أنه 
جزء كبير من األس��باب أنه إحن��ا أحيانا يطغى 
على جانبنا العمل السياس��ي في املؤسسات 
والروابط واجلمعيات عل��ى اجلانب االجتماعي , 
لذلك نأمل أنه كل املؤسس��ات وكل اجلمعيات 
للجان��ب  اهتم��ام  تول��ي  أن  الرواب��ط  وكل 
االجتماع��ي. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، س��توكهولم، 

السويد(

وكثير أح��ب من العرب املوجودين هنا أن يتعرف 
ال��كل على بعض، بغض النظر كل واحد ما هو 
رأي��ه أو ما هو ميوله أو ما ه��و دينه، كلنا عرب، 
وكثي��ر بحب أن يكون هناك مس��اعدة مادية أو 
مساعدة معنوية، أي شيء، فأنا من الناس كثير 
أحب أن أتعرف عل��ى الطالب القادمن إلى هنا 
إلى عائالت فلس��طينية محتاجة. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، أثينا، اليونان( 

أن��ت عمل��ت هن��ا ن��ادي في��ه فائ��دة جملموعة، 
خلمس��ة أنفار بعدين صار فيه فائدة خلمس��ن 
نفر أصبحت أنت مجموع��ة فعالة فيها عمل 
مدني خير للناس، لألوالد، للمستقبل كإنسان 
عربي مسلم فلسطيني موجود هنا في البلد. 

)مشارك، اجتماع عام، هيلزجنر، الدمنارك( 

أرغ��ب فقط بالتعلي��ق على الكلمت��ن اللتن 
ذكرتهما وهما املرح واجلدية، حس��ناً هناك ثالث 
كلمات يجب أن نفك��ر فيهن حول احلديث وأنه 
يفترض أن يكون ش��يق وممتع وج��دي وعلينا أن 
نفعل ذلك بطريقة منّظمة، وإذا ش��عر الناس 
أنها ممتعة وش��يقة وجدية فنتمكن حينها من 

الوصول له��م، ولن نس��تطيع االحتفاظ بهم 
جميع��اً، فف��ي كل منظمة ينس��حب أعضاء 
ويظ��ل آخرون، ولكن��ي أعتق��د أن العمل املؤثر 
واملُنّظم بحيث يعرف اجلميع ما يتوجب عليهم 
فعله س��يقود إلى تنظيم نشاطات مستمرة، 
فهذه هي األمور التي تبقي على األعضاء، وما 
هو شكل النش��اطات املستمرة، وهناك الكثير 
من األف��كار حول ه��ذا. )مش��ارك، اجتم��اع طالب، 

ستوكهولم/أبساال، السويد(

أعتق��د أن املش��كلة هي في ع��دم قدرتنا على 
االحتفاظ باألعضاء وذلك ألن الشباب والشابات 
يرغبون أيضاً ببعض املرح، وحن يحدث شيء ما 
في فلسطن، تش��عر بالذنب ألننا ال نستطيع 
أن نكون س��عداء ومن الصعب أن تشعر باحلزن 
وفي نفس الوقت بالرغبة في القتال، ومن املهم 
بالنسبة للشباب أن يحظوا ببعض املرح، فهم 
ال يس��تطيعون أن يكون��وا جدي��ن على الدوام 
والتركيز على األمور احملزن��ة ألن ما نعمل عليه 
ليس باألم��ر املس��ّلي، ونحن نريد احلري��ة ونريد 
الس��الم، نريد احلرية لش��عبنا، وللش��باب. أنت 
تعل��م أننا في الس��ويد منلك كل ش��يء ومنلك 
الكثي��ر؛ لذا فإن ركزت فق��ط على األمور احملزنة 
فلن تستطيع االحتفاظ باألعضاء؛ لذا علينا أن 
من��زج بن هذا وذاك، ونحن لدينا قضيتنا لنعمل 
عليها ولكن يجب أن نفعل ذلك بحيث نحظى 
كذل��ك ببعض املرح معاً، وعلينا أن نتعرف على 
بعضنا البعض، فنح��ن نعمل لنفس القضية 
ولكننا نس��تمتع بالعم��ل به��ا. وألن املوضوع 
يثي��ر الكآب��ة أحياناً فإن الكثير من الش��باب ال 
يرغبون باالشتراك ألن ذلك متعب، لذا علينا أن 
نحتفظ بأعضائنا ونؤس��س منظمتنا. )مشارك، 

اجتماع طالب، ستوكهولم/أبساال، السويد(

أن��ا بقت��رح أن نن��زل أو أي واح��ده بتح��ب تنزل 
معي، ألنه ف��ي عنا نقطة ضعف لدى الطالب 
الفلطس��ينين، بذك��ر كيف كنا، مس��تعدين 
نن��زل على اإلحتاد، ومرة أعطيه��م رقم تلفوني، 
واتعرفنا عليهم وهم في أعمار 17 أو 18 س��نة، 

وقلت لهم أي شي بدكم إياه إحكولي. 
هذه من ضمن اللجان التي مت إقتراحها ممكن   
تش��كيل جلن��ة مهتم��ة بالطالب. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

2( خلق فرص العمل وجمع التمويالت
كمان اقامة مش��اريع حتى ول��و كانت صغيرة 
معام��ل صغيرة، محالت صغي��رة بقلب اخمليم، 
هيدا املشاريع بيشتغلوا فيها وبكون في انتاج 
محل��ي بتخفف ش��وي م��ن األعباء. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان(

إذا أن��ا بدي أقارنها باجملتمع عنا، ألن أنا عم بفكر 
من ممكن يس��اعدك بهذه الش��غلة، املشكلة 
اللي ع��م حتكي عنه��ا تقريبا مش��كلة عامة 
مع كل االجانب، إذا بدي أقول للفلس��طينين، 
أن��ا بقول ممك��ن نعمل جلنة، ما ب��دي أقول احتاد، 
جلنة نس��ميها جلنة الطلبة تعمل هذه اللجنة 
ملس��اعدة اللي ما عم بالقي شغل ممكن يتصل 
فيه��ا، إذا رح��ت مثالً عل��ى عزا ما ممك��ن تقول 
لهم ساعدوني، ممكن هاي اللجنة يكون عندها 
اتص��االت أو عنده��ا اتفاقيات فرعي��ة مع ناس 
بتحب تشغل الفلسطينين، على سبيل املثال 
ممكن هاي اللجنة تس��اعد ابن��ك وجتدله عمل. 

)مشارك، اجتماع عام، هيلزجنر، الدمنارك(

اجلمعي��ات اخليرية لديها موازنات ضخمة، وأقل 
موازنة ألي جمعية خيرية تبلغ 250 ألف دينار أو 
أكثر، ولكن الس��ؤال ماذا تقدم هذه اجلمعيات 

من وجهة نظر الذين عاشوا في 
كندا لفترة طويلة، فإن أول خطوة 
هي إعادة التواصل مع جاليتنا ومع 

أطفالنا وطالبنا وعمالنا، واألشخاص 
الذين نعرف أنهم ال ميلكون منزالً 

حن يأتون هنا ألول مرة، واألشخاص 
الباحثن عن عمل، فهؤالء هم أفراد 

جاليتنا، وإذا واصلنا معاملتهم 
بتعالي فمن الصعب أن يستمعوا لنا 
كجالية ناشطة. وأعتقد كشخص 
مهتم جداً باجلالية وبتمثيلها في 
النظام الكندي، فإن علينا البدء 

مبطالبة احلكومة الكندية باالستماع 
لنا، ولكني أظن أنه يجب علينا 
االستماع لبعضنا البعض أوالً. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(
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من اخلدمات ودعم للمخيمات. ال ش��يء! فقط 
يقتص��ر الدع��م على بع��ض األف��راد، يقدمون 
بعض املالبس والوجب��ات الغذائية في رمضان، 
وجم��ع 20 - 50 دين��اراً لعائل��ة مس��تورة، هذا 
ليس حالً! واألغنياء الفلس��طينين يس��كنون 
الشميساني وعبدون ودير غبار وميلكون املالين! 
لدين��ا رأس��مالين ولك��ن ال أحد منه��م يقدم 
زكاة أموال��ه للمخيمات. أهل لفت��ا حوالي 20 
ألف��اً يقيمون في األردن، من 13 ألفاً يس��كنون 
العاصم��ة عم��ان. رأس��مالهم أكث��ر من 100 
مليون دينار. وعندما جتمع منهم زكاة جتمع من 
4�5 آالف دينار فقط. ولهذا أطالب أن يتم لقاء 
ما بن أبناء اخمليم��ات واجلمعيات اخليرية، ويجب 
أن يعرف كل واحد من س��كان عمان أن له أخ أو 
إب��ن عم يعيش في اخملي��م. فنحن مقصرين مع 
بعض. واجلمعيات حتولت لعمل األعراس وجلمع 
األم��وال وبي��وت للعزاء! )مش��ارك، اجتم��اع جتريبي، 

عمان، األردن(

املشكلة تكمن في البلدية، كانت فيما مضى 
تعطين��ا دعم 25% للجمعي��ة، حالياً ال تعطي 
شيئاً، وكان وضعنا املالي حينها جيد جداً، نحن 
بدأنا ذلك عام 1998، ولكن حاليا تغير كل شيء 
في البلدية. )مشارك، اجتماع عام، سالجليز، الدمنارك( 

بالنس��بة لالحت��ادات هن��اك بع��د ع��ن فصائل 
املقاومة، في عن��ا احتاد املرأة اللي هو بيكون ممثل 
من كافة الفصائل اللي باخمليم بس مطلوب انو 
امكانيات مادية لهيدا االحتاد حلتى يقدر يشتغل 
ويس��تمر ويتقدم، وكمان يكون ف��ي متثيل على 
الصعي��د احملل��ي، وانا لم أق��ول أن احت��اد مرأة ما 
بيش��تغل بس الزم ما يك��ون فقط أبو عمار تابع 
لكل التنظميات ولكل الفصائل حتى يكون احتاد 
امل��رأة لكل الناس اللي من اخملي��م، اجملتمع املدني 

احملل��ي اللي مش تابع حل��دا، كل واحدة من حقها 
تشارك بإحتاد املرأة وكذلك بالنسبة الحتاد الطلبة 
أنا كطالبة بقول انو كمان في عم يس��ألوا وين 
االحتاد العام للطلبة الفلسطينين موجود، احتاد 
طلبة اجلامعة، بس ما في منه ممثل، بشوف هدول 
مكتب طالبي للش��عبية وهدول مكتب طالبي 
ألبو عمار وهدول مكتب طالبي آلخرين، أنا بتذكر 
وقت كانوا يقولو احتاد الطلبة بعت منحة لفالن 
الفالن��ي ودرس طي��ب وي��ن هاي؟ احن��ا كطالب 
بحاجة الحت��اد طلبة عام، ونكون كلنا ممثلن فيه 
اللي بيجي طالب م��ش تابع لتنظيم معن ألن 
ما عندو صلة بتنظي��م معن مش معناتو هادا 
الطالب ما يتمثل بعدين. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

مخيم البدواي، لبنان(

كثي��ر ف��ي حاج��ة أن يك��ون مث��ال دع��م مادي 
لنشاطاتنا الميكن أن تعملي شي بدون املصاري 
مافي، احلاجة أن نالقي، أي ش��ي بدك تبلش��ي 
فيه، بدك يك��ون عندك صن��دوق، بدك تعملي 

إعالن.
ه��ذا بالضبط أنا قلت��ه إذا كان في جلان فرعية 
بصير في إمكانية بدارس��ة الكم املوجود، بصير 
في برنامج ملموس ساعتها بتقدري أن تناقشي 

في تفاصيل. 
أنا رأي مثال مثل هذا اإلجتماع اليوم لو بنعيدوه 
كل ش��هر م��ره، كل س��ت فينا جتي��ب طبق، أو 
األكل الزيادة وكل واحد حس��ب إمكانياته وكل 

واحد شو بقدر يدفع. 
أنا بقول أنو كل واحده فينا أول طريقة لتجميع 
املصاري هي بازار أو عش��اء أو أي شي ألنه هذا 
بس��هولة وكلنا بنحب، وثاني ش��ي كل واحده 
فينا كل م��ره بنيجي على اجلالي��ة ندفع على 
األقل ثالثة يورو أو أربعة يورو بنحدد على ش��ان 
ما يصير في إحراج، كل مره إحنا بنيجي نشرب 

فنجان قه��وه بنحطهم بره ونضل داخلني جنمع 
هذا املبلغ لو كل إسبوع جينا، أو كل إسبوعني، 
عش��رين س��ت هأل بكرة ممكن أنا أجيب ثنتني 
معاي إنتي جتيبي ثالث��ة كل مره بنفوت بنحط 
ثالثة يورو على الباب بعد ش��هرين املبلغ بصير 
ِمتني بنعمل ب��ازار، البازار بجيب ألف يورو وهلم 

جراً. )مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

طبعا أنا بق��ول في املعأرض أن كل واحد يدخل 
يدف��ع ثالث ي��ورو أو أربع��ة ميكن أنا بق��در أدفع 
وأن��ت بتقدري تدفع��ي بس في ن��اس ثانين ما 
بق��درو يدفع��و، هيك إحنا بنح��دد أو بنمنعهم 
م��ن التواجد ف��ي اجلالي��ة ألن في ن��اس فقراء 
صع��ب إنهم يحصلو على ثالث��ه يورو، ماحكت 
الس��يدة نعمل أش��ياء إنبيع منه��ا إنبيع بدل 
ما أن��ت تروحي على املطع��م تدفعي 50 أو 60 
يورو، إش��تري ش��وية كبه من إل��ي أنا عملتهم 
أو فالفل من الس��يدة عاملتهم ومنشي حالك، 
به��اي الطريقة ممك��ن أن جنمع إفل��وس بس ملا 
باجي أنا وأدفع ضريب��ة ثالث يورو ميكن أنا بكون 
بحاج��ة إله��م وانت مش حاس��ه صع��ب جداً 
بكون زي حتصيل ضريبة. )مش��اركة، اجتماع نسوي، 

أثينا، اليونان(

عش��ان هيك أنا حكيت ف��ي أول اإلجتماع، كل 
فلس��طيني بحب أو بقدر أن يدفع اإلش��تراك، 
بتجمع��وا املصاري، بصير في مص��اري لإلذاعة 
بصي��ر في مص��اري ألي نش��اط ثاني، م��ا بدنا 
نعمل كل ش��يء بنحكي دغري، خطوة خطوة، 
أول خطوة إجتماع، ثاني خطوة إش��تراك، ثالث 
خطوة، بنقتدر نوصل لإلذاعة والراديو. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(
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3( تنظيم العمل
أن��ا من نابلس أبي وأمي من نابلس، بس ماربيت 
إكثير ميكن أول ثالث س��نن ف��ي حياتي، ودائما 
نتنقل من بلد لبلد بحكم ش��غل بابا، وبعدين 
إس��تقرينا ف��ي بي��روت، بي��روت فيه��ا جالي��ة 
فلس��طينية كبيرة كثير وكنت حاس��ه بيروت 
هي بلدي الثاني وهي بلدي تقريبا، ألن الشعب 
اللبناني أنا زوجي لبناني بس بحياتي ما حسيت 
أنه لبناني، بتصور ثالث ترباع الش��عب اللبناني 
كثير كثير كثي��ر بأيد القضية الفلس��طينية 
وعن ج��د ضحى كثير علش��انه، عش��ان هيك 
ماحس��يت بغربة ف��ي بيروت، م��ع ذلك الظلم 
الذي حصل في فلس��طن مش قادرة أنساه أو 
أقعد هيك في بيتي وأقول ياحرام ياحرام، عشان 
هيك أشتركت في اجلالية مع أنه ال أعرفهم وال 
توجد أي عالقة تربطني فيهم وهم مش جاين 
م��ن احمليط الذي أنا فيه، ه��ذه أول مره أنا بحس 
حال��ي أنو في حدا يس��معني وفي ح��دا بفكر 
مثلي والفضل للمنس��قة شكرا لها. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

أعتقد أنه لم يتم طرح موضوع تأس��يس مركز 
ملث��ل ه��ذه النش��اطات، وأن يك��ون لدينا مقر 
للعمل وللتواصل مع اجلاليات األخرى. )مش��ارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا(

الزم يك��ون ف��ي تواص��ل والزم يك��ون في مركز 
نقعد ونتحدث فيه. )مشارك، اجتماع عام، كوبنهاجن، 

الدمنارك(

االحت��ادات واملنظم��ات الش��عبية كان��ت تأتي 
من امل��ؤن واخلج��ل بإس��تثناء احتاد امل��رأة، كون 
مؤسسات منهكة بس��بب ظروف احلرب إال أن 
احتاد املرأة اس��تطاعت البدء والنهوض بعكس 

كل االحت��ادات املوجودة لذلك نح��ن نفتقر ملقر 
أساس��ي لالحتاد في لبن��ان اال ان��ه ال وجود له. 

)مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

إحنا بدنا نش��اط بدنا محل ننشط فيه، نعمل 
أي ش��يء، نريده، نش��رب قه��وة ونقعد نتحدث 
ب��دون أي ش��يء ندفع حق القه��وة 2 , 3 , 4 , 5 
كرون��ات، بدنا مقر وإاّل وين بدنا نقعد؟ )مش��ارك، 

اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

إذا أردنا هيك ش��غل وتكون هي البداية، إذا بدنا 
نعم��ل أي مؤسس��ة ثقافي��ة أو أي جلنة تطلع 
مبقت��رح أن تكون في اجلامع حتى ما يس��ير في 
عنصري��ة تطلع من اجلامع أحس��ن وبكون لها 
مصداقي��ة أكب��ر والعالم بتتكي��ف فيها أكثر 
وإحتراما للدين وإحترام��ا للجامع، العالم مش 
راح يكون س��لبي واجلامع بكون ل��ه مصداقية 
وبكون له ش��رعية أكثر. )مش��ارك، اجتم��اع مركز، 

سوندنبورج، الدمنارك(

ق��د يس��اعدنا احلصول عل��ى مركز ف��ي تورنتو 
ليكون مبثابة مجموعة ضغ��ط، وأيضاً مصدراً 
للجالي��ة العربية والفلس��طينية ف��ي تورنتو، 
وكذلك إليجاد الدعم الشعبي ولتلبية مطالب 
الن��اس. وميكن ألف��راد جاليتنا إيجاد أش��خاص 
ملساعدتهم على ذلك. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، 

كندا(

ل��دي اقت��راح، وه��و بن��اء واقامة مرك��ز ثقافي 
فلسطيني، باشراف اجلالية بالطبع، له هدفن 
داخلي وخارجي، الهدف الداخلي االبقاء االتصال 
الكامل مع الثقافة الفلسطينية، الطالع افراد 
اجلالية عل��ى الثقافة الفلس��طينية والطالع 
الشعب االيطالي على الثقافة الفلسطينية 

أيض��ا، ومتويل��ه من منظم��ة التحرير. )مش��ارك، 
اجتماع عام، روما، إيطاليا(

أنا رئيس االحتاد الفلس��طيني في تشيلي. وفي 
البداي��ة أعتق��د أن هذا العمل مثي��ر لالهتمام، 
ألنه يحلل قضايا معينة لم يسبق أن مت اتخاذها 
بجدي��ة على حد علمي؛ إال أن هذا العمل يغفل 
بع��ض األمور الت��ي أود ذكرها ألنه م��ن املهم أن 
يكون متكامالً. فمنذ ثالث سنوات ونصف، كان 
االحتاد الفلس��طيني في تشيلي بقيم القداس 
للش��هداء الفلس��طينين. والقداس عادة يُقام 
ف��ي الكنائ��س األرثوذكس��ية. ومن خ��الل هذه 
االحتفاالت املش��هورة، تولدت ل��دي القناعة أن 
أكبر مساحة فلسطينية ال تزال محافظة على 
التقاليد هي بالتحديد الكنيسة األرثوذكسية. 
فه��ي املكان ال��ذي تتأص��ل فيه أكثر املش��اعر 
الفلس��طينية. والنادي الفلسطيني هو مكان 
آخر، م��ع بعض التحفظات، ولك��ن هناك تركيز 
كذلك هن��اك؛ وهن��اك أماكن أخ��رى أيضاً مثل 
بعض األحياء: مثل حي باتروناتو وغيره، حيث يتم 
احملافظة على معظم التقاليد ذات اجلذور املعينة، 
ولكن ما أردت التشديد عليه في هذا الوقت هو 
أن الكنيس��ة هي موضوع عليه جدل أساس��ي 
وحيث يتأصل املفهوم الفلس��طيني بقوة. ولم 
يتم ذكر هذا املفهوم هنا، بل مت حذفه، ومن وجهة 
نظرنا فهي املكان حيث يبرز وجودنا بصورة أقوى؛ 
إلى درجة أنه حتى االحتاد سيهتم بنمو الكنيسة 
األرثوذكسية، ألن الفلسطينية تأتي من خاللها 
ف��ي مكان جتم��ع ال يوجد في الواقع، س��وى في 
النادي الفلسطيني. وبالتالي فإن أماكن التجمع 
هذه ضرورية للحفاظ على شعورنا األصلي. ولكن 
لم تأخذ الكنيسة حقها في النمو كما ينبغي. 
وفي الواقع فإن هناك الكثير من الفلسطينين، 
من ذوي األصول األرثوذكسية في األصل، أصبحوا 
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اليوم، وألسباب عملية، كاثوليكين، أو باباوين، أو 
رومانين. وصحيح أن كلتا الكنيس��تن في طور 
االحت��اد، وصحيح أن املرء ميك��ن أن يذهب لألخرى 
ب��ل ويأخذ القرب��ان املقّدس، وهو أمر مس��موح، 
ولك��ن هناك نقص ف��ي التأثير الق��وي بأن هذه 
الكنيس��ة لنا وأنها مركزية وأنه��ا تنمو لتكون 

مكان التح��ام بن الفلس��طينين، 
ألنه ال يوج��د مكان فعلي للقاء بن 
الفلسطينين. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

سانتياجو، تشيلي(

وأن��ا بقترح كم��ان أن يك��ون هناك 
مرك��ز، ألن الي��وم تع��رف إن��ت في 
مش��كلة  م��ن  نعان��ي  العال��م 
اإلتص��االت بن بعضن��ا، نعاني من 
مش��كلة اإلتص��االت حت��ى عل��ى 
مس��توى محلي، ال��ذي يعيش في 
"ترون��ا" نح��ن هناك قالئل وبس��بب 
ذل��ك كل واحد عاي��ش في منقطة 
عنده ش��غله اخلاص به، والزم ننتهز 
نح��ن التكنولوجي��ا احلديث��ة فهي 
تس��هل طريق��ة اإلتص��ال، ولو في 
مركز إتصاالت يوصلنا ببعض هذه 
أيض��اً قن��اة مهم��ة، عدا ع��ن ذلك 
الش��باب فنح��ن ال ت��زال عقليتن��ا 
مترس��خة بعلقية قدمية ال نتفاعل 
مع العص��ر احلديث، كي��ف؟ كمان 
ال زم الش��عب الفلس��طيني وي��ن 
م��ا كان موجود عدا ع��ن إنو بنعرف 

بعضا الزم أن نستفيد من بعض كيف نستفيد 
من بع��ض؟ في مرك��ز املعلوم��ات إذا أنا بعرف 
إنو في فلس��طيني موجود في الس��ويد بصنع 
كذا عن طريق مجتمع املعلومات، هذا ممكن أن 
نتعامل معه ويتعام��ل معنا، وهذا على جميع 

الدول واملراكز أن تسهل التعامل، نحن يجب أن 
نس��تخدم الطرق احلديثة أيضا. )مشارك، اجتماع 

عام، برشلونه، أسبانيا(

بس بّدي أعلق على ش��يء كان عنا مقر، ودائما 
مفت��وح، بس ما حدا كان يجي. )مش��ارك، اجتماع 

عام، لندن، اململكة املتحدة(

ممك��ن احنا نأطر كل ه��ذه الطاقات والعمليات 
واجلاليات املسلمة والعربية واصدقائنا بس احنا 
كشعب فلس��طيني يجب ان يكون لنا جسم 

مؤسس��ي ه��ذه فت��رة مؤسس��ات. بالنس��بة 
للجالي��ة برجع كخط��وة اولى ان يك��ون هناك 
تكتل أو جسم مؤسسي ميثل اولويات الشعب 
الفلس��طيني ويطبقه��ا عل��ى أرض الواق��ع. 
)مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة 

األمريكية(

أدرس املاجستير في التاريخ والعلوم 
أدولف��و  جامع��ة  ف��ي  اإلنس��انية 
إيبانيز. بخصوص ما مت ذكره، شعرت 
باالهتمام ملا قاله ج��ورج أنه بغض 
النظ��ر ع��ن املنه��ج، ف��إن الن��ادي 
نقط��ة  دائم��اً  كان  الفلس��طيني 
التق��اء. وأعتق��د أنه م��ن الواضح 
لن��ا أن الفلس��طينين احلقيقي��ن 
هم األش��خاص الذين ال يش��عرون 
فقط بفلسطينيتهم، فيما يتعلق 
بالتاري��خ والهج��رة، ولك��ن الذي��ن 
يشعرون كذلك مبا يحدث اليوم في 
فلسطن، والنادي الفلسطيني هو 
ما أدعوه الوطن الصغير، وألس��باب 
عدة دفعنا الناس بعيداً عن وطنهم 
في النادي الفلسطيني. فإذا درسنا 
املوضوع وكنا صادقن مع أنفس��نا، 
نس��تطيع أن ن��رى أن الن��ادي اليوم 
لي��س في��ه س��وى ع��دد قلي��ل من 
األعض��اء، وال مي��ارس أية نش��اطات 
ثقافية. وميكننا أن نرى أنه يخش��ى 
من املواجهة السياس��ية. ونرى أنه 
م��ن جهة أخرى هن��اك تعأرض كبي��ر ألنه حن 
ميوت القائد املفروغ منه لفلس��طن األم ندفع 
التزامات التبعية له في النادي الفلس��طيني، 
وح��ن يأت��ي أب��و م��ازن نس��تقبله ف��ي النادي 
الفلس��طيني، وحن يواجه املركز الفلسطيني 

ف��ي موضوع تاني بدي احكي بالنس��بة للجنة الش��عبية كمان حتى ما 
أغفل احلقيقة، احن��ا إذا بدنا نحكي واقع بالعمل العام إذا بتيجي بنقول 
الخونا يا أخ )مش��ارك( واهلل احنا بدنا اياك احنا ش��ايفينك نش��يط جيد 
وممتاز الكل بحبك وبدنا اياك باللجنة الشعبية، بيقدر يترك عمله ويفوت 
باللجنة الش��عبية؟ بيقدرش، اللي عم بيصير انو االعضاء اللي بينتخبوا 
للجن��ة الش��عبية اما مش ع��م بيقدروا مي��ارس عملهم ألن م��ا بيقدروا 
يترك��وا اعمالهم أو مضطري��ن انه تخلي ناس باللجنة الش��عبية وهاي 
مش��كلة بنعان��ي منها من زمان، ان��و إذا انتخبنا اخون��ا )عضو منتخب( 
باللجنة الش��عبية بيق��درش ميارس باللجنة الش��عبية ألن بدو يطعمي 
والده طيب تفريغ الناس اللي بيش��تغلوا بالش��أن الع��ام يجب اعالتهن 
وتفريغهن واعطائهن رواتب حتى يقدروا يشتغل بالشأن العام ينتج واال 
إذا بدن��ا نضل هي��ك واهلل انتخبنا فالن وصار باللجنة الش��عبية وبعدين 
ت��الت رباع وقته بدو يروح يش��تغل ليطعمي والده وب��دو يعطينا 5 % من 
وقت��ه م��ا حيفيد ش��ي فهذا املوض��وع مهم كثي��ر، إذا بدو يصي��ر إعادة 
هيكلة للجان الش��عبية يصي��ر فيه مش بس إعادة هيلك��ة وإعادة دعم 
مادي حقيقي للجان الش��عبية الل��ي تقدر متارس مهمتها بهمة وحيوية 

ونشاط ومبسؤولية. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(
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للنش��اطات الرياضي��ة أزمة نحله��ا في النادي 
الفلسطيني. وال منلك مكان يلتقي فيه الناس 
للتعبي��ر عن أنفس��هم. والعديد م��ن اإلدارات 
الس��ابقة لم تفهم ذلك، واحلم��دهلل منذ بيت 
حل��م ع��ام 2000 الت��ي تزامنت م��ع الهجمات 
الوحشية ضد األفراد الفلسطينين، ومع الرؤيا 
املستقبلية التي بدأت بتوليد احلركية الثقافية 
عرف الشباب كيف يطالبون، ولهذا يقول الناس 
الي��وم أن لدينا مجلس مديرين مختلف. وأعني 
بذل��ك الن��ادي ألن ذلك الن��ادي يش��عر نوعاً ما 
بضغط األفراد من الش��عب، وميزة هذا اجمللس 
أن��ه فهم أخي��راً أنه يج��ب تخفيض الرس��وم، 
ألن جاليتن��ا تغيرت كما تغي��ر العالم، أي على 
الصعيد االقتصادي واالجتماعي. لذا ومن أجل 
عدم االس��تمرار في ذلك ألن م��ا أقوله واضح، 
أهنئ قدرتنا على فهم أن النادي الفلس��طيني 
ه��و الدول��ة األم. )مش��ارك، اجتماع عام، س��انتياجو، 

تشيلي(

ليس لدينا في ه��ذه الدولة أكثر من مجموعة 
أش��خاص ميارسون الضغوط لصاحلنا، وهو عدد 
لي��س كافي. فعلينا اس��تثمار املزي��د من املوارد 
جلع��ل الناس ناش��طن خبيرين، فنح��ن نحتاج 
إلى التخصص في هذه النشاطات، فليس من 
املمكن أن يعمل شخص ما بدوام كامل وميارس 
هذه النش��اطات. األمر املهم ه��و أننا ال نحتاج 
فقط إلى منظمة أو منظمتن، بل إلى العديد 
من املنظمات لتمثيل الناس في جميع مناحي 
احلي��اة. فيمكن��ك أن تدف��ع لش��خص ما لكي 
ينظ��م الط��الب، والكثير من اجلماع��ات لديها 
منسق للطالب في احلرم اجلامعي للنشاطات، 
وهكذا ميكن للنش��اطات أن تبدأ باكراًً وتنتشر 
ف��ي اجملتمع العربي والكندي. ل��ذا فأنا ال أحتدث 
فقط عن األشخاص الذين يقومون بالنشاطات 

وراء األب��واب املغلقة، كاملس��اعدة على تنظيم 
اجلالي��ة، ب��ل ال بد م��ن دعم هؤالء األش��خاص 
وتق��دمي املوارد لهم. وكلنا يع��رف أنه من املرهق 
القيام مبثل هذه النش��اطات باإلضافة للقيام 
بوظيفة أخرى لكسب العيش، فيجب أن تكون 
هي العمل الفعلي. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، تورنتو، 

كندا(

بالرغ��م من كوني أحد أعض��اء هذه اللجنة، أنا 
أمتنى من هذه اللجنة أن تطور نفس��ها، وأمتنى 
م��ن األخوة اآلخري��ن أن يضيئوا ش��معة أخرى 
مع هذه اللجن��ة. وأن يقدموا مس��اعدة لهذه 
اللجنة، أفضل م��ن أن يلعنوا الظالم، أو يلعنوا 
هذه اللجنة، أن يساعدوا هذه اللجنة، ويقّدموا 
أن  أرج��و  اقتراح��ات  لديه��م  كان  وإذا  ش��يء، 
يتقدموا بها. نحن ضيوف في هذا البلد، بدل أن 
نلعن بعضنا البعض، أو ننتقد بعضنا البعض 
أو جن��رح بعضنا البعض، هناك اجتماعات لهذه 
اللجن��ة وميك��ن التح��دث فيها بحري��ة، ويقدم 
االقتراحات لتطويره��ا، أن يقدم انتقادات بناءة 
وأن يقدم شيء لتطويرها، فأول من حتدث األخ، 
قال أن هذا عمل تطوعي، والعمل التطوعي، ال 
يتم عن طريق االنتخاب، فال أس��تطيع أن أقول 
ألح��د من الناس تع��ال أري��د أن انتخبك لتقوم 
بعمل تطوعي. فإذا ما جاء شخص للتطوع، ال 
أس��تطيع أن أضع عليه عالمات اس��تفهام، إال 
إذا كان هن��اك عمل إداري، منظم. أمتنى من كل 
الشباب الذي يريد أن يقدم مساعدة فليساعد. 
والب��اب مفتوح للجميع. إذا كنت تعرف أن فالن 
أو ع��الن من الناس يعمل في ه��ذه اللجنة مد 
إيديك وس��اعده. )مش��ارك، اجتماع عام، س��تافنجر، 

النرويج(
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كل ما يق��ال هو يعبر عن أوجاعن��ا في اجلالية، 
ولهذا يجب أن جنلس مرة واثنتن واربعة، ونقول 
ما هي املش��اكل؟ ونح��ن يجب أن جن��اوب على 
كافة القضايا القانوني��ة، واالجتماعية، ويجب 
مواجهة كل املش��اكل واملسائل التي تواجهنا. 

)مشارك، اجتماع عام، أثينا، اليونان(

ال يوجد ثقة بن اجلالية، واملؤسسة، ولهذا يجب 
إعادة الثقة ما بن املؤسس��ة واجلالية. )مشارك، 

اجتماع عام، أثينا، اليونان(

عل��ى إنتخابات اجلالي��ة مثال بننتخب أس��ماء 
مابتنح��ط بقوموه��ا وبوضعوا أس��ماء منهم 

حلالهم. )مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

أن��ا من الن��اس الذي كان��و يعمل��و قصة على 
هيك قصة أخر مره تنزل كتلة والذي يريد ينزل. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

12 شخص وضعوا اسميهم، وقلت لهم طيب 
اسمي واسم واحد ثاني دكتور مش موجود األن، 
وعندما ذهبو عشان ينتخبوا وجدوا أسمي غير 
موج��ود، وم��ا حدا عرف إنو نزل إس��مي وإس��م 
الدكت��ور الثان��ي، هذا قبل س��نتن فمن وقتها 
قلت أن اإلنتخاب��ات بتصير على ناس معينين، 
هذا الكالم ما من عن��دي هيك صار، أنا بحكي 
ع��ن فكرة مش وجه��ة نظري. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان(

بالنس��بة للهيئة اإلدارية صراحة وضع إسمي 
معه��م ونزلت القائمة كله��ا، خلص إنتخبونا. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(
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املهم بدنا دميقراطية اإلنتخابات، هذا هو اجلواب. 
)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

الزم يكون في س��كيرتير في اجلالية ألنها هذه 
هي وظيفته، مش أعتمد أنا )مشاركة( أتصلي 
مع فالن وفالن، طيب هذه اإلتصاالت الزم تكون 
رس��مية، ألنهم بدهم يعملوا مجهود عش��ان 
يوصل��و للناس، بتصير ف��ي محاضرة ما بنعرف 
فيه��ا غير م��ن أخر يوم بك��ون الواحد مش قادر 
يروح أي نش��اط الزم الكل يعرف فيه. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

أعض��اء اجلالي��ة كله��م متبرع��ن ميك��ن الزم 
توظيف شخص لفترة قصيرة. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان(

أنا األن صار جاليتان هي ثاني جالية بكون فيها 
هيئ��ة إداري��ة كان��وا مينعونا نحكي عن أيش��ي 
في سياس��ية أو نقاش شو عم بيصير جوا في 
الداخل، شو عم بعملو قرارات عنا وإحنا ما عنا 
خبر، وما حدا سألنا كلنا الي بره، بس كنا نقول 
لي��ش ما إحنا نيجي ونعمل مثل هيك جلس��ه 
ونتناقش ش��و ع��م بيصير؟ بقولون��ا اجلالية ما 
خصها بالسياسة، طيب شو سياسية ما هذا 
ه��و مصيرنا، هأل أول مره ميك��ن راح يفتحوا لنا 
مجال نحك��ي بصراحة وبحري��ة ونعطي فكرة 
ع��ن أفكارنا، م��ا بنحكي في السياس��ية على 
أس��اس نحن جلن��ة إجتماعية. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان(

هنا مكتوب بنقدر أن نكون جالية فلس��طينية 
ب��س نبع��د ع��ن السياس��ة، ضمني��ا موجوده 
بنحكي فيها بس بش��كل فردي مش رس��مي، 
ممنوع تدعو العالم مثال تدعي هذا وتقول اليوم 
في نقاش عن حق العودة، أو اليوم في نقاش عن 

موضوع أبومازن ش��و عم بعمل بالضفة أوغزة 
مثال ممنوع. )مشاركة، اجتماع نسوي أثينا، اليونان(

مثال ف��ي عنا مش��كلة اللغة، كي��ف ممكن أن 
نق��وي اللغة، مث��ال لو أتفقنا مع مدرس��ة من 
هؤالء اليونانيات أن يذهب��وا إليها ويصير فيها 
تدريس عربي ليش أل؟ ليش األرمن بس؟ قصدي 
مش بس في أرمن في كمان غيرهم. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، أثينا، اليونان( 

أري��د أن أق��ول عن املوض��وع ال��ذي قالته، ممكن 
نعمل دعاي��ة أو إعالن في اجلريدة ألن أنا بعتقد 
مش معق��ول تذهب إل��ى الس��فارات األردنية 
وغيرها ونقول لهم طلعوا الفلس��طينين إلي 
عندكم ألنهم هم مش عاملن اإلحصائية هاي 
مش قضيتهم، نعمل إعالن إنو كل واحد بحب 
أن يثب��ت أنو، يعبر ع��ن إنتماءه الفلطس��يني 
يتوجه إل��ى اجلالية هن��اك أوراق يت��م تعبئتها، 
الهدف إحصائية لكل شخص له عالقة بجذور 
فلس��طينية. معناه الس��فارة بش��كل رسمي 
املف��روض أن تطل��ب من الس��فارة األردنية في 
موض��وع ثان��ي غي��ر اإلحصائية واألم��ور هاي 
بتحب��وا أن نحكي فيه؟ أول ش��ي كجالية الزم 
يكون عنا قاعدة بيانات إحنا كجالية ما بنعرف 
إحنا مية وال عش��ر االف. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

أثينا، اليونان(

ح( حنوا  التنسيا اململوبة
الهياكل موج��ودة، على صعيد الدمنارك، ولدينا 
نشيطن في هذا اجملال، ولدينا جمعيات ونوادي 
تابع��ة للجالي��ة، ولك��ن املش��كلة تكم��ن في 
إيجاد منطقة أكثر من هيكلية متثل الش��عب 
الفلس��طيني أو اجلالية في الدمنارك، ولكن أوالً 
يجب أن نوجد تفاهماً وانسجاماً ما بن أعضاء 

اجلالية الفلس��طينية ف��ي كل منطقة، نحن 
لدينا هن��ا هيكليتن، الن��ادي واجلمعية، بغض 
النظر النادي يقوم بالنشاطات الرياضية، لكن 
من املفت��رض أن نتف��ق كل أعض��اء اجلالية أن 
يكون هن��اك ممثالً وحيداً س��واء جمعية أو نادي 
يجمع كاف��ة مجمل النش��اطات للجالية في 
كل منطقة على "اللورد" املفترض عقد جلسة 
موس��عة للجالية الفلس��طينية تنتخب جلنة 
مسؤولة هي التي تدافع وتتحدث باسم اجلالية، 
وإذا ما جنح��ت هذه اللجنة في ه��ذه املنطقة، 
يت��م تطبيقها ف��ي كافة املناط��ق، وفيما بعد 
يتم تش��كيل جلنة عامة ش��املة لكل اجلالية 
وتتحدث منها، ويتكون أعضاء هذه اللجنة من 
ممثل لكل منطقة، تستطيع حينها أن تتحدث 
م��ع الس��فارة، وكذل��ك تس��تطيع الس��فارة 
احلدي��ث مع ممثلي اجلالية، وتنظر في مطالبهم 
واحتياجاتهم. لدينا هيكليات، ولكنها ضعيفة 
ال متث��ل اجلالي��ة الفلس��طينية ف��ي الدمنارك، 
وال تتح��دث باس��م اجلالية الفلس��طينية مع 
البلديات، فقط تتحدث باسم النادي وأعضائه 

فقط. )مشارك، اجتماع نوعي، هيلرود، الدمنارك(

كن��ت بتمنى ب��كل مخي��م يكون ف��ي رابطة 
واح��دة بإس��م رابطة الش��عب الفلس��طيني 
ومش رابطة حيفا ويافا وصفد. )مش��ارك، اجتماع 

عام، مخيم برج البراجة، لبنان(

اجتماعي��اً  ع��ام  بش��كل  الالجئ��ن  حتس��ن 
واقتصادي��اً مدنياً قانونياً ويك��ون النا مرجعية 
داخل اخمليم حتس��ن اللجان الشعبية بدنا جلنة 
متابعة حتسينها وتطويرها لالفضل. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان(

طلع في عنا مكتب ثقافي أو أكادميي وطلع عنا 
جلنة ش��بيبة وطلع عنا أي مراك��ز ثانية، توحيد 
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هاي املراكز كلها في مرجعية لكل الناس، هاي 
املقص��ود، ب��دون مرجعية للن��اس كيف بدهم 

يشتغلوا مع بعض؟
هاي رابطة لها أهدافها ومهمات اجتماعية   

محددة. )مشارك، اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

في مش��كلة املرجعية، أنا عندي مشاكل مش 
كطالبة بدرس هون بل كفلسطينية ما عندي 
املرجعية اللي أجلأ لها هون. أنا إجيت هون حلالي 
وما لقيت جتمع معن يعرفني بالفلسطينين 
الثاني��ن، واجلالي��ة الفلس��طينية التقيته��م 
بالصدفة وحكي��ت لرئيس اجلالية، حتى وجودي 
هنا اآلن صدفة ما حدا حكالي. )مش��ارك، اجتماع 

عام، أسلو، النرويج( 

بالنس��بة للوض��ع الداخل��ي لنا ف��ي الدمنارك، 
هناك ش��يء قبل تأس��يس ه��ذه اللجان، يجب 
أن يكون لدينا جالية قوية تنطق باس��منا، هذا 
على الصعيد الداخلي. )مشارك، اجتماع عام، كوج، 

الدمنارك(

نح��ن يجب تق��دمي توصي��ة بتش��كيل وجتميع 
اجلالية، ومن ثم تش��كيل هيئة تش��كل حلقة 
اتص��ال للجالية مع األطراف األخ��رى، وهذا ما 
سيتم العمل عليه من اآلن. )مشارك، اجتماع عام، 

ثيسالونيكا، اليونان( 

نحن في الدامنارك، ألسنا بحاجة إلى احتاد للمرأة 
على س��بيل املثال، أو احتاد عمال، أو احتاد طلبة؟ 
ي��ا أخي قب��ل عمل احتاد امل��رأة أو احت��اد العمال؛ 
لنعمل احت��اد للطلبة الفلس��طينين في هذا 
البلد افضل، واترك العمال واملرأة ليشتغلوا في 
التجارة، فهذه مش��اركة في مؤسسات اجملتمع 

املدني. )مشارك، اجتماع عام، سالجيليز، الدمنارك(

علينا ان نسلك مس��لكاً واحداً، علينا ان نختار 
ممث��اًل واح��داً يخاطب اجله��ات املدنية، مش كل 
واحد يروح يشتغل على كيفه ! ومش كل واحد 
يطلعلي احتاد على كيفه؛ النه هذا اسمه احتاد 
طالب فلس��طن وذلك يس��مى باالحت��اد العام 
لطلب��ة فلس��طن ! )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

اخلرطوم، السودان(

أوص��ى اجلميع إقامة جلان تس��عى إلى حتس��ن 
مس��توى اخلدم��ات، اللج��ان موج��ودة ولك��ن 
القائمن عليها غير فاعلن، وأقول ملاذا ال نَُفعلها 
بتسليمها ألشخاص ذو كفاءة ونزاهة وأن نضع 
خطة تش��ترك فيها كافة اللجان املوجودة في 
اخمليم، منها دائرة الش��ؤون الفلسطينية، وجلان 
حتسن اخلدمات، وكالة الغوث الدولية. )مشارك، 

اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

فأرج��و أن تك��ون هناك جل��ان متخصصة وجلنة 
تفعيل دائمة ملالحقة مثل هذا النش��اط اجلبار 
ال��ذي يجم��ع ش��تات آراء املفكري��ن والنخب��ة 
الفلسطينية في كل مكان. )مشارك، اجتماع عام، 

لندن، اململكة املتحدة(

أن��ا مطلع عل��ى جزء من نش��اط اجلالي��ة، غير 
املش��اكل القانوني��ة، لك��ن نحن إذا ل��م يوجد 
جلن��ة عليا للجالي��ة، تخبرنا بنش��اطات اجلالية 
واحتفاالته��ا، انته��ى املوضوع ول��ن يعرف أحد 
بهذا النش��اط أو احلفل. فاجلمي��ع يقول لك أن 
اجلالية ال تفعل شيئاً، وهم معهم حق. )مشارك، 

اجتماع نوعي، برلن، أملانيا(

ومبا أن معظم عناص��ر اجلالية هم من األطباء، 
يج��ب التركي��ز على ه��ذه القضي��ة، والتركيز 
على تش��كيل نقابة أطباء ه��ذه قضية هامة 
جدا. له��ذا أرى أن الوضع في روم��ا حتديدا، هي 

بحاج��ة إلى هاتان املس��ألتان. بالطب��ع اجلالية 
الفلسطينية محس��ومة، وال يجب أن نتحدث 
فيها، باس��تمرار يجب أن تكون موجودة في كل 

مكان. )مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

دور امل��رأة ه��ام، التركي��ز في اجملتمع ب��أي جانب 
على مؤسس��ات املرأة، موجود عند كل تنظيم، 
ه��ون جلنة مرأة، األنروا عنده��ا جلنة، بيفتحولي 
عشان يوظفوا وحدة، بيعملوا مشغل بيعملوا 
مش��اغل ما الها عالقة. )مش��ارك، اجتم��اع عمال، 

مخيم البدواي، لبنان(

أوالً، للوصول إلى إنش��اء اجلالية، وهو األمر الذي 
نرغ��ب بتحقيقه، ال بد أوالً من إيجاد تعريف عام 
لهذه اجلالي��ة، مثالً مجموع��ات مثل اجملموعات 
الفلس��طينية أو الس��ورية أو اللبنانية، وأرى أن 
أه��م ش��يء هو حتدي��د موقع كل ش��يء وإيجاد 
تعريف لنا كعرب؛ ليكون مبثابة منو ثقافي للناس 
سيؤدي الحقاً لتحقيق التقدم، مثل املعتقدات 
اإلميانية، تعريف أنفسنا، ومعرفة طرق مختلفة 
لرؤية احلياة العربية، متاماً كما قال األخ بأن هناك 
أش��خاص من حي باتروناتو وأشخاص يعيشون 
ف��ي اخلارج، وعلينا إدخاله��م وإدماجهم في ذلك 
العالم؛ لنجعلهم جزء منه ال أن نتركهم خارجه، 
وميك��ن فعل األم��ر ذاته ف��ي الدين وأم��ور أخرى 
ال حصر له��ا ميكنها حتقيق وحدة ه��ذه اجلالية. 

)مشارك، اجتماع عام، سانتياجو، تشيلي(

من خالل االجتماع هذا عم نرفع أصواتنا ونقول 
نطالب بتشكيل أو توصيل صوت أو نقول عنه 
وس��يلة اتصال، مرحل��ة األول��ى ومرحلة اثنن؛ 
النوص��ل ال أنه بنقدر نعمل ونش��كل ما تكون 
جلان سياس��ية وجلان تطوعية. )مش��ارك، اجتماع 

شباب، الدمام، السعودية( 

فاخمليم بحاجة إلى تنظيم. اآلن أينما 
ذهبت داخل اخمليم جتد أزمة سير، 

وجتد الناس يتشاجرون مع بعضهم 
البعض، وما عاد اخمليم يتسع للناس، 
حتى للسائرين على أقدامهم! في 

النهاية هذا كله بحاجة إلى تنظيم 
وإلى إدارة مدنية كفوءة، سميها 

جلنة خدمات، سميها مجلس بلدي 
منتخب، أو حكومة ثورية مؤقتة، 

أياً كان ولكن اخمليم بحاجة إلى إدارة 
مدنية كفؤة. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، 

األردن(
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احنا في اجلالية الفلسطينية ليش ما بنسوي 
)مش��ارك،  الفلس��طينية؟  للجالي��ة  رابط��ة 

اجتماع عام، جدة، السعودية(. 

احنا كمجموعة من الش��باب حاب��ن أن يكون 
إلنا وضع في جدة مميز للجالية الفلس��طينية. 

)مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية( 

وج��ود املكت��ب احلركي الطالبي ف��ي اخمليم دوره 
ب��ارز في معظ��م اجمل��االت الصحي��ة الثقافية 
واالجتماعي��ة يس��د بع��ض الثغ��رات املوجودة 
ف��ي اخمليمات، هن��اك أمثل��ة كثيرة عل��ى هذه 
املساعدات وجود مكتبة فيه في املكتب تساعد 
الط��الب ف��ي دراس��تهم بالرغم م��ن معرفتنا 
بوجود نواق��ص الكتب غير موجودة في املكتبة 
وهناك صرف فواتير للمحتاجن، أي مس��اعدت 
مالي��ة وجود عي��ادة وصيدلية ملس��اعدة كافة 
افراد اخمليم، غير منضمن للمكتب أو املنظمة. 
اخيراً الطالب وكافة االفراد في اخمليم يبرز دورهم 
في ايص��ال صورتهم بعدة ط��رق كاملظاهرات 
واالعتصامات. اذن هل يصل صوتنا إلى اجلهات 
املعني��ة والظاهر ال يص��ل لعدم وج��ود نتائج. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان( 

املشروع هدفه هو االستماع من خالل الالجئن 
الفلس��طينين، ملاذا ال نعم��ل ملتقى لالجئن 
الفلس��طينين، أو حتت أي مس��مى آخر. ميكن 
عم��ل جتمع��ات ش��بابية لدراس��ة مش��كالت 
نس��وي،  اجتم��اع  )مش��اركة،  الالج��ئ.   الش��باب 

عمان، األردن(

أنا أدعوه إلى جلنة حتى إحنا نش��تغل. )مش��ارك، 
اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة( 

أود أن أش��ير أوالً إلى العنوان الذي يقول منتدى 
الهوية الفلسطينية لكوني تشيلي من أصول 
فلس��طينية، وأعتق��د أنه من أج��ل عدم خلط 
األم��ور كثي��را، ألنه ق��د مت في الواقع مناقش��ة 
الكثي��ر من القضاي��ا املهمة. وأود أن أش��ير إلى 
قضية الظاهرة أو اجملموعة التي أتت إلى تشيلي 
ع��ام 48 تقريباً التي كانت من الفلس��طينين، 
وهناك جيل في تشيلي يُعتبرون من التشيلين 
ألنهم ولدوا في تشيلي أساساً على الرغم من 
أن والده��م ووالدته��م من أصول فلس��طينية، 
وحي��ث كان التركي��ز، كم��ا ه��و واض��ح، عل��ى 
التعلي��م والدين معاً بحي��ث أن الذين ولدوا في 
هذا الس��ياق واضحن جداً بش��أن هويتهم وأود 
الق��ول أن ذاكرتهم واضحة أساس��اً، وأعتقد أن 
ه��ذا أمر مهم ألن أهم جزء من الهوية ذاتها هو 
الذاكرة، وأعتقد أنه فيما يتعلق مبوضوع الذاكرة 
هناك قضية كيف نس��اعد على احلفاظ عليها 
لتجنب تقزمي الفلس��طينين. وأعتق��د أنه من 
املهم مالحظة ما يحدث في البيئة التي نعيش 
فيها. فنحن نعيش في عصر العوملة، لذا أشعر 
بفقدان هذا التقليد وتقليد آخر وآخر، وقد حاولنا 
فعل ذلك، ولكننا نشعر لألسف باستمرار ولكن 
تب��ن أن العوملة تأخذنا جميعا، بغض النظر عن 
اجلنس��ية واألصل، إلى عالم متس��اوي، لذا كان 
هناك هوية قبل أن يوجد أي ش��يء، وكان هناك 
هوية حت��ى عند أهل البلد. وقد س��افر أحدهم 
إلى دولة أخرى وعاد إلى تش��يلي وأحضر أش��ياء 
جميلة لم تكن موجودة في تشيلي أو بالعكس. 
لذا أعتق��د أنه يجب التفكي��ر مبوضوع العوملة 
جيداً، والتفكير بامل��دى الذي ميكن أن نصل إليه 
للتجمع في تش��يلي، حيث أن له مراحل عديدة، 
وحيث ي��درك املرء فجأة أن م��ا ينقص كعناصر 
منس��قة هي مهم��ة الذاكرة الفلس��طينية. 
وكان هناك إشارة للدولة الفلسطينية، وللمركز 

الفلسطيني للنشاطات الرياضية، وللمدرسة 
والكنيس��ة  الفلس��طيني  واالحت��اد  العربي��ة، 
األرثوذكس��ية، وأنا أعتقد أن��ه يجب خلق مجال 
جلم��ع كل هذه املصادر معاً في نفس الوقت في 
مؤمتر ما، ودراسة موضوع الهوية من جميع هذه 
الزوايا وتنس��يق إنشاء الذاكرة واحملافظة عليها. 

)مشارك، اجتماع عام، سانتياجو، تشيلي(

بتهيألي احلاجات االساسية واألولويات للجالية 
الفلس��طينية هنا هو وجود ش��يء ترتكز عليه، 
بالنتم��اء  يحسس��ه  جس��م  موح��د،  جس��م 
الثقافي،  النفس��ي،  السياس��ي،  اإلجتماع��ي، 
النشاطي، احلياتي، في كل ميادين احلياة له أكثر 
من جانب واإلنتماء له أكثر من تفسير، فهذا هو 
ما نحن بحاجة له بشكل أساسي بالنسبة لي، 
اآلن هذه كلمة كبيرة كيف ممكن أن تتفصل هذه 
الكلمة وكيف ممكن أن تتبرمج على أرض الواقع 
في برام��ج، تقديري ممكن تش��كيل جلان فرعية 
تعم��ل هيكلي��ة، في جلان مصغر، ل��ي كل جلنة 
يصبح عندها أن تقدم مشروع لبرنامج أو برنامج 
بش��يء محدد، يعن ما نترك الشغلة أنه هيك 
أهدافن��ا وهيك بدنا نعمل بصير عمل املس��ائل 
بطريقة واحد إتنن ثالثة، يعني بخطوات عملية 
تنترك من قصة األهداف الواس��عة والشعارات 
الكثي��رة ألن��ه إذا ضلين��ا واقف��ن هن��اك ما رح 
نعمل ش��يء بتصير األمور تأخذ الشيء احليوي 
الواقعي، تأخذ خطوة خطوة هيك تقديري، بعد 
هيك بصي��ر جلان فرعي��ة وكل وح��ده إلها جلان 
فرعية مس��ؤولة تق��در أتقدم اثن��ن واحد اربع 
خمس��ة ونقدم برنامج للهيئة األعلى، والهيئة 
األعلى يا بتوافق عليه أو بتناقش��ه أو بتعدلة أو 
بتغي��روه ما بعرف كيف، هي��ك بصير في هدف 
محددة في فترة زمنية محددة. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان(
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البداية ممكن ترتس��م بخطوط اولية احنا ممكن 
نباش��ر فيها في بع��ض اجلالي��ات املوجودة في 
هالبلد من اطباء مهندسن محامن مدرسن 
يبدأو مبش��روع صغير على س��بيل املثال انشاء، 
عيادة صغيرة احلجم على سبيل املثال، انشاء دار 
للعجزة، انشاء مدرسة صغيرة، في البداية تكون 
ابتدائية كان في عنا في الس��ابق مدرسة لكن 
مع االسف مع عدم تواصل اجلالية مع بعضها 
فش��ل هذا املش��روع، في مش��اريع كثير حتى 
املعلمن في عنا كوادر مدرسن قادمن من بالد 
عربية مختلفة، بغض النظر كان فلس��طيني 
أو غير فلسطيني موجودين وبكفاءات موجودة 
في ه��ا البلد ممك��ن انها تتواصل م��ع بعضها 
ممكن انشاء، هم ملا يشكلوا نقابة مع انفسهم 
نقابة فهم بيق��دروا يفرضوا على الدولة انهم 
ياخذوا مس��اعدات من هذه الدول سواء عيادة 
طبي��ة صغيرة أو دار للعج��زة أو نقابات محلية 
من مهندس��ن أو مدرس��ن أو عمال ممكن هم 
الل��ي ييقوموا بهذا العم��ل.، نقصنا هون ناس 
تقوم به��اي اخلط��وة األولية انته كمؤسس��ة 
إذا كنتوا كمؤسس��ة ش��و بتق��دروا تقدمولنا 
مس��اعدة لنقوم بهاي املشاريع الصغيرة التي 
ممكن تتط��ور؟ وقته��ا بنقدر نتواص��ل معكم. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

قبل ما ننتقل للجزء الثاني إذا احنا متفقن على 
تكوين مجلس جالية فلس��طينية، اجمللس هذا 
ينبثق عنه جلان فاعلة فرعية. جلنة مختصة، كل 
جلنة من نفس التخص��ص، االطباء يكون على 
راس��هم طبيب ثقة فهمان وهكذا بالنس��بة 
للمهندسن، وهذا بالنسبة للمهنن، بالنسبة 
للمدرسن، بالنس��بة للناس اللي هم اصحاب 
التكافل االسري يكون فينا مسؤول وهذا مهم 
ج��داً التبرعات يكون لها أيضاً مس��ؤول فهذي 

ممكن اللجنة أو اجمللس ينبث��ق منه هذا اللجان. 
)مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية(

ن( التموي  واملااي(ة
ه��ل أس��تطيع أن أق��ول ش��يء واح��د فقط؟ 
استمتعت جداً بهذا احلديث، وأرغب باالجتماع 
بصورة منتظمة، سواء كانت لدينا آراء مختلفة، 
وميك��ن )مش��ارك( احلديث ع��ن آرائه بش��أن ما 
نش��عر به جتاه فلس��طن وملاذا نحن مقتنعون 
مبواقفنا، وأن يكون هناك حديث بن األجيال حول 
فلس��طن. وأنا أش��عر أن هذه املناقشة كانت 
مفيدة جداً، وإن كنتم تش��عرون باملثل وترغبون 
املزيد من هذه النقاشات ميكنكم التوقيع وترك 
عناوينكم إن رغبتم. )مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، 

إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

إنه كيف بتصير في أهمية للجان السياس��ية 
وكيف ف��ي وطني��ة وكيف ممكن يصي��ر تعاون 
بينن��ا إنو في عمل ملا الناس بدها تش��تغل بس 
كيف إحنا ممكن نش��غلها ونشغل ناس ثانين، 
إحن��ا بحاج��ة لكف��اءات بحاجة لن��اس ثانين 
إن��ه تش��تغل، إذا عل��ى الصعي��د الوطني "أل" 
الرابطة ال متثل الفلس��طينين، على الصعيد 
الوطني زي ما قال قبل شوي في 200 واحد في 
الرابطة في 5000 في ستوكهولم في 30000 

فلسطيني في السويد. 
إذا يج��ب أن يكون هناك صيغة أوس��ع لكي   
تش��ارك في ه��ذا الق��رار. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

ستوكهولم، السويد(

نحن ل��ن نتنازل عن حق العودة، وأي ش��يء يتم 
بحث��وا أو يتم تقريره، يجب أن يتم إقراره أوالً من 
خالل اجلالية، على س��بيل املثال إذا أردنا معرفة 
آراء الدمناركين مبوضوع معن، يتم االجتماع في 

اجلالي��ة، ونرى ما هو ردهم على موضوع يخصنا 
كجالية، أو يخص قضيتنا كشعب فلسطيني، 
وهذا املوضوع يتم طرحه من خالل اجلالية، ومن 
ثم يطرح على الصعيد اخلارجي. وكل ش��خص 
فينا يقول رأيه من خالل اجتماعات اجلالية، ويتم 
اتخاذ القرار في كافة املدن، ومن ثم يتم اجتماع 
ملمثلي امل��دن، وبه��ذه الطريقة يت��م اإلجماع 
على قرار موحد ميثل اجلالية الفلس��طينية في 

الدمنارك. )مشارك، اجتماع عام، كوج، الدمنارك(

املش��كلة االساس��ية هي عدم فعالية اللجنة 
الش��عبية يعني اللجن��ة الش��عبية، اللي هي 
وانظم��ة م. ت. ف. اللي ه��ي موجودة ولكن غير 
فعالة. ال اللجنة الش��عبية فعال��ة وال اللجنة 
االساس��ية العلي��ا الل��ي ه��ي بتدي��ر اللج��ان 
الش��عبية وهي الراب��ط بن اللجان الش��عبية 
الل��ي في اخمليمات موجودة فاذا احنا كلنا اتفقنا 
على إعادة هيكلة اللجنة الشعبية ليتم متثيل 
صحيح جملموع اخمليم على اس��س مشاركة كل 
االطياف في اخملي��م. من مثقفن وعمال واطباء 
ومن جميع التصنيف��ات. اتفقنا كمان على أنه 
اللجنة الش��عبية يجب الها دورين، دور خدماتي 
بح��ت اللي ه��و بيعتني في ش��ؤون اخملي��م ودور 
سياسي يكون مشارك فيه في القرار السياسي 
مع فصائل م. ت. ف.، ألنه احنا شايفن الفصائل 
بع��ض االحيان بيوخذوا ق��رارات بعيد عن الناس 
املس��تقلن ف��ي اخملي��م. ف��ي ن��اس باخمليم مش 
منتمين لتنظيمات فاللجنة الشعبية يجب ان 
يكون فيها ناس منتخبن ليكونوا مشاركن في 
القرار السياسي اللي بدو يتخذ باخمليم. )مشارك، 

اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

اللجنة الش��عبية املالحظات الس��لبية طبعاً 
مش حنحكي االيجابيات ألنه بهمنا السلبيات 

نحن كفلسطينين شتات في مخيم 
البداوي ليس لنا ممثل محلي سوى 

الفصائل التنظيمية الفلسطينية، 
واللجان الشعبية التي حتاول الرقي 
بنا من االسوأ إلى االحسن، ولكن 
رغم هذا السعي لتحقيق الهدف 
فإن اللجان الشعبية هرمت وما 

عادت بإستطاعتها مواكبة حاجات 
الشباب وتلبية حاجات الرابح لذا 
عبر هذا االجتماع اننا نناشدكم 

بتشكيل هيئة جديدة فيها اعضاء 
قادرين على استيعاب الوضع احلالي 

وان يكونوا موثوقن ومنتجن من 
قبل القاعدة الشعبية وليس ممثلي 
فصائل البلد املضيفة التي نقيم 

فيها حالياً. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم 
البدواي، لبنان(
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حتى نقدر نغير. األش��خاص الغي��ر مؤهلة، في 
كم��ان تغي��ب التخصصي��ة، االقتراح��ات اللي 
بيعطوها الش��عب للجنة الش��عبية ال تتنفذ، 
اللجنة الشعبية غير ممثلة من كافة التنظيمات 
واالطراف السياسية، اللجنة الشعبية اغلبها 
خ��ارج عن م. ت. ف. بعد ان املطلوب نحنا عملناه 
بش��كل ملخ��ص املطل��وب اللجنة ع��ن طريق 
االنتخابات أو ما بع��رف يعني جلان ودية كل حدا 
بيمث��ل الكل مهم، ميثل ان كان بأندية أو مرأة أو 
مهندس��ن أو طالب يعني كل ش��رائح اجملتمع 
الفلسطيني وحتى تكون شرعية اكثر أنا بعتقد 
ان��ه االنتخابات هي احس��ن ش��ي. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، مخيم البدواي، لبنان(

اللج��ان الش��عبية عالقته��ا م��ع التنظيمات، 
وعالقتها مع الشعب مفقودة، وبقترح ان تنزل 
اللجنة الش��عبية على األرض وتكون منتخبة 
من الشعب. )مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم 

عن احللوة، لبنان(

اإلص��رار الت��ام عل��ى أن تك��ون اإلنتخابات في 
مواعيدها. )مشارك، اجتماع ناشطن، أثينا، اليونان(

هن��اك ضرورة لزي��ارة الرواب��ط واجلمعيات التي 
حتدث��وا عنه��ا األخ��وان، صحي��ح بعضها ميثل 
عائل��ة، ولك��ن هن��اك جمعيات مث��ل جمعية 
نابل��س، وجمعي��ة اللد، متثل عائ��الت مختلفة 
وقضية إيجابية س��ماع أصواته��ا، على األقل 
ميكن أن يكون لديهم بعض األفكار التي تفيد 
االحتياج��ات املدنية للش��عب الفلس��طيني. 
هن��اك ض��رورة لزي��ارة اخمليمات وزي��ارة الالجئن 
ف��ي منازله��م واالس��تماع بش��كل مباش��ر 
ملش��اكلهم، وه��ؤالء الن��اس ميك��ن أن يوصلوا 
معاناتهم وآالمهم. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، 

األردن(

اللج��ان الش��عبية واالمني��ة دورها غي��ر فعال 
وش��به معدوم ويج��ب تغير هؤالء األش��خاص 
ووض��ع ذو كفاءة همه��م األول واالخي��ر تلبية 
مصالح اهالي اخملي��م. انتخاب اللجان كل فترة 
زمنية ويكون هؤالء األش��خاص ذو مس��ؤولية 
وكف��اءة وثقاف��ة. )مش��ارك، اجتماع ط��الب، مخيم 

البداوي، لبنان(

من ال��ذي ميل��ي علينا؟ أن��ا الش��خص الذي ال 
يعجبني ال أنتخبه. )مش��ارك، اجتم��اع نوعي، برلن، 

أملانيا( 

ة( اإل راوات القلمة ضلع الهيا(  
وجيانتها

ب��دي أق��ول ان��ه املرجعية الل��ي عن��ا باخمليمات 
الل��ي طرحها بع��ض االخوة انه ف��ي عنا أندية 
وعن��ا جلان ش��عبية وعن��ا فصائ��ل ومنظمات 
وعن��ا احتادات كل واحد من هؤالء يعتبر نفس��ه 
املرجعي��ة لهذا التجمع الفلس��طيني، ولذلك 
تعددت املرجعي��ات ولذلك يجب ان نضع االمور 
ف��ي نصابها. هذا األمر مغيب بدنا نتعرف على 
الدميقراطية ش��وي يجب ان يت��م وضمن إطار 
من احلرية والدميقراطية، ممثلن لهذا اخمليم وهو 
الذي��ن يتكلمون باس��م هذا اخملي��م ومجموعة 
ف��ي لبنان يس��تطيعون ان ينتقوا ممثلن للبنان 
وه��ذا خلينا نس��يه مت��ل ما طرح ف��ي بعض 
القوى اجلانبية لنعتبر. اسمع لو بي فلسطيني 
من فلس��طينين الش��تات بدنا هذه الشرعية 

نطرحها. )مشارك، اجتماع عام، مخيم ويفل، لبنان(

في الس��عودية موض��وع تنظي��م، انتخاب، أي 
حاجة عليه خطوط حمراء مما بنقدر نطلعه وال 
بنقدر بنوخل فيه بالنار. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، 

الدمام، السعودية( 

يعني مثال نسبة 30000 إلى بضع مئات متثيل 
ناق��ص، الزم إحنا نحاول جن��ذب أكبر عدد ممكن 
من اجلالية للدخول بنش��اط معن حتت عناوين 

عريضه ما إلها عالقة في السياسة. 
كاقت��راح بتصور إنه القائمن على النش��اط   
الفلس��طيني الزم يبادروا ويعملوا جلنة تنسيق 
مث��ال لبح��ث االلي��ات الل��ي عم نحك��ي فيها 
لبرنام��ج معن مكتوب وموج��ه ويعتمد ويبدأ 
الش��غل أكث��ر نش��اطا وأكث��ر انفتاح��ا عل��ى 
اجلالية الفلس��طينية لتحقي��ق الهدفن اللي 
حكيته��م، اندماج الفلس��طينين في اجملتمع 
الس��ويدي بش��كل أكبر واحلفاظ عل��ى الهوية 
الفلس��طينية كم��ان بش��كل أكبر. )مش��ارك، 

اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

اللجان الش��عبية الزم يتم انتخابها من الناس 
وتكون متثل جمي��ع الالجئن باخمليم بدون تدخل 
من املنظمات والفصائل. )مش��ارك، اجتماع عمال، 

مخيم عن احللوة، لبنان(

أمام هكذا مقترحات ما هو املطلوب منا؟ نقول 
نحن بحاجة إلى فترة ستة اشهر قادمة، خاللها 
جنل��س س��وياً، ونفحص ماذا فعلن��ا؟ هل فعلنا 
ش��يئاً؟ تش��كيل جلنة من 5 7 أشخاص تشرف 
على سبل تفعيل النقابات واالحتادات املوجودة، 
وتفعي��ل أطره��م،  دوري��ة  اجتماع��ات  وعق��د 
وتفعيل االتصال باملركز، وعمل إحصائية إلفراد 
اجلالية على الساحة اليونانية، وتسجيل قوائم 
وتس��ليمها إلى السفارة الفلس��طينية، والى 
اجلالي��ة، وليس ألي جهة أخرى. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان(

وهل يا ترى انو اللجان الش��عبية ممكن انو تكون 
هي مفتاحنا وأملنا؟
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هذا احلال هيك اجلاهز موجود مش قادرين نفعله 
في املوضوع بس بنفعله بوجود مكاتب باكثر من 
منطقة في اململكة العربية الس��عودية بحيث 
تك��ون همزة الوصل، وتكون من خاللها التمثيل 
والتفعيل لهذا الدور بكون رسمي مسموح فيه، 
وفعال ومصرح فيه في كل محل اللي عنده حاجة 
اللي بدوا اشي اللي يجي على اللجان السعودية 
يجي يقدم طلبوا وهم يرفعوه ملنظمة التحرير. 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 

أرب��ع أو خمس أش��خاص، لن يس��تطيعوا جلب 
اجلاليات لبعضها البعض، ولكن الناس نفسها 
هي التي يج��ب أن تعمل االجتماعات هذه وهذه 
االجتماعات هي التي يجب أن توضع فيها كافة 
احلل��ول، ووضع األفكار التي باس��تطاعتها إيجاد 
قنوات االتصال والتواصل بن اجلاليات. ثانيا ما هي 
املشكلة لدينا، هل هي مشكلة التمويل، أم ماذا؟ 
وإذا متكنا من جلب وزارة اخلارجية لتساعدنا ملاذا ال؟ 
ليحضروا ويساعدونا في تشكيل أو وضع االليات 
لتشكيل حلقات اتصال وتواصل. أيضاً يجب وضع 
ضوابط ما بيننا كجالية، لوضع االليات واللوائح 
الداخلية للجالية، فلوضع مجلة على سبيل املثال 
لنتواص��ل عبرها، ليس املهم اتخ��اذ قرار في هذا 
األمر، ولكن يجب وضع االليات الالزمة لتطويرها 
واحملافظة عليها، ومتابعتها إدارياً، وتزويدها بأخبار 
اجلالية، وأخبار اجلاليات األخرى، وأخبار الالجئن في 
الوطن، بحي��ث يتعرف جميع أف��راد اجلالية على 
همومهم وهموم الش��عب الفلس��طيني، في 

كافة أماكن تواجده. 
وميك��ن عم��ل "صفح��ة إلكتروني��ة، )إنترنت(   
وإنش��اء شبكة للجالية وس��وف يجري االتصال 
مع��ك باإلنترنت، كيف ميكن تزوي��د أفراد اجلالية 
واجلاليات األخرى بأخبار اجلالية الفلسطينية في 

اليونان. )مشارك، اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان( 

خ( تر(يبة املموليات احمللية وخويها
بالنسبة للجان الشعبية مهمتها االمن العام 
باخمليم وبالنس��بة للكهرباء وامل��اء بس معظم 
االف��راد باللجنة الش��عبية ما عنده��م ثقافة 
بعدي��ن بحك��وا الكلمة باس��م الن��اس كلها 
والناس مش مختارينهم وهالشي عم بيعكس 
على اهالي اخمليم ممكن يصير أي شي على اخمليم 
نتيج��ة كلم��ة قالها واحد، هي��ك عملهم غير 
متكامل. )مش��اركة، اجتماع نسوي، مخيم عن احللوة، 

لبنان(

أق��ول أنه لعدم وجود الش��خص املناس��ب في 
املكان املناس��ب، عملت مهم��ا عملت والناس 
ال تع��رف، فال فائدة واعتق��د أن الكثير ال يعرف 
ان للجالية مجل��س تعليمي يضم حوالي 200 
شخص، وقبل أس��بوع قاموا بتوزيع الشهادات 
عل��ى الطلب��ة الذين أتقن��وا اللغ��ات العربية، 
والكمبيوتر،  والفرنس��ية،  واألملانية،  واإلجنليزية 
ومت عم��ل ه��ذا االحتفال وال أحد ع��رف عن هذا 

احلفل. )مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا(

الهي��اكل وقن��وات االتصال املفضل��ة لديكم 
كتجم��ع أو جالية قلن��ا احنا أول ش��ي اللجنة 
الش��عبية اللي هي احد القن��وات بس منقول 
انه اللجنة الشعبية مش املوجودة في مخيمنا 
ت تك��ون من تنظيم��ات ثالثة يفوض��وا رأيهم 
التنظيم��ات عليه��م بدنا تكون جلان ش��عبية 
م��ن جمي��ع انح��اء اخملي��م يعن��ي املؤسس��ات 
والتنظيمات والفعاليات باخمليم، ألن كل مخيم 
عندو فعالي��ات ألنه عندو كبار في اجلامعة في 
عنا ش��يخ تكون اللجنة الش��عبية مكونة من 
الكل وما يكون في عليها ضغط تنظيمي من 
التنظيمات. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخيم ويفل، 

لبنان(

وبخصوص القضايا االجتماعية ان يكون هناك 
جلان شعبية حقيقية تتكون من فعاليات اخمليم 
واالعض��اء ممثلن م��ن م. ت. ف. الفلس��طيني 
يعن��ي جماهيري��اً فعاليات اخمليم، مهندس��ن 
اطب��اء محامن قد يكون للجان الش��عبية من 
ذوي االختص��اص وممثل��ن فصائ��ل يكونوا هم 
سياس��ين اللي يوصلو اللي بدنا اياه للجهات 

املعنية. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم شاتيال، لبنان(

هنال��ك أن��اس ال يعجبونن��ي عندم��ا يذهبون 
للحدي��ث، عندم��ا يتحدث��ون باس��منا باللغة 
األملاني��ة، حي��ث ال يس��تطيعون أن يعبروا عن 
الكثي��ر من القضايا التي تبحث في مس��اعدة 
ش��عبنا الفلس��طيني. وإذا نحن لم نستطيع 
أن نص��ل للن��اس بس��بب اللغة، فهن��اك أناس 
باس��تطاعتهم القي��ام بذلك. )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، برلن، أملانيا(

في غي��اب احلرية والدميقراطي��ة ال يوجد عنوان 
أو مؤسس��ة تتحدث باس��م الالجئن. وبالتالي 
أرى أن اجلمعي��ات والرواب��ط التي حتمل أس��ماء 
املدن والق��رى الفلس��طينية، وكذلك األحزاب 
السياس��ية، ه��ي مناس��بة للحدي��ث باس��م 
الالجئ��ن، لك��ن جل��ان خدم��ات اخمليم��ات هذه 
مش��روطة أن تكون هناك تعدي��الت على آلية 
تش��كيلها ألن آلية التشكيل احلالية ال تعطي 
متثيالً حقيقياً، بل أرى أن تش��كيل جلان اخلدمات 
يج��ب أن يتم بالتوافق ما ب��ن الفعاليات التي 
حتدثنا عنها في داخل اخمليمات ومع ش��خصيات 
وطني��ة بأغلبيتها منتخب��ة، وال تكون معينة. 
فالنظ��ام اإلداري للج��ان اخلدم��ات ه��و تنفيذ 
سياس��ة الدولة فيم��ا يتعلق بالالجئ��ن. أنا ال 
أريد ذلك، أريد أن اسمع صوتهم، وال بد أن تكون 
هن��اك عملي��ة مش��اركة في كل ه��ذه األمور. 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(
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على الصعيد احمللي باخمليم من اجل ان تكون في 
جه��ة صلة بيننا وبن اجملتم��ع احمللي في الدولة 
اللي احنا موجودين فيها، الدولة املضيفة اللي 
احنا بنقيم فيها من جهة، ومن جهة ثانية حتى 
نكمل التواص��ل بيننا أوالً الناس واملؤسس��ات 
املوج��ودة، ب��ن اخمليمات مع بعض ب��ن اخمليمات 
واملؤسس��ات التي بتعبر عنها وبتمثلها ونقول 
نريد جلان ش��عبية فاعلة أوالً من خالل مجالس 
احياء تنتخب مندوبن لالحياء ميثلوا هذه االحياء 
في اللجنة الشعبية يعني ما يصير تعينات فالن 
وأبو فالن وصاحب فالن والتنظيم الفالني هاي 
مسألة. املس��ألة الثانية كل الروابط واالحتادات 
والنقابات الفلس��طينية تعبر ع��ن قطاعاتها 
م��ن خالل انها تفرز مندوب��ن عنها إلى اللجنة 
الش��عبية حتى اللجنة تكتمل وتكون شاملة 
لكل قطاعات الش��عب الفلسطيني املوجودة 
ف��ي اخمليم، حتى تقدر تعبر ع��ن الناس املوجودة 
في اخمليم وتعرف طموحاتهم وكالمهم وكيف 
تعبر عنه��م في العالقة م��ع املنظمة. ويصير 
ف��ي مجال��س باالحياء ه��ذه اجملال��س اللي هي 
بتسّير اخلدمات في كل مجاالت العمل وتكون 
اللجنة الشعبية هي مرجعية اخمليم طبعاً جلنة 
ش��عبية زائد جلنة امنية بدهم يكونوا جزء من 
مرجعية موحدة في اخمليمات. احنا كاتبن جلنة 
ش��عبية وجلنة امنية، مرجعي��ة وطنية موحدة 
هي املس��ؤولة عن الوض��ع االجتماعي، الوضع 
االمني باخمليمات، ليؤمنوا االس��تقرار في اخمليم. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

معتم��د عل��ى املقدم��ة الت��ي حك��ى عنه��ا 
)مش��ارك( انو نش��وف أعمار املتواجدين بغياب 
الش��بيبة وغي��اب امل��راة اال االخت )مش��اركة( 
بعده��ا هن��ا وبعض االخ��وات كوي��س ماهيك 
امل��راة الفلس��طينية املراة الفلس��طينية ابدا 

م��ش هيك الفي مخيمات اللجوء والفي األرض 
احملتلة ولذلك من املفترض ان نهتم بهذا اجلانب 

وبالشباب. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

انتخ��اب ممثل على املس��توى احملل��ي ذي كفاءة، 
ومن الش��باب املتعلمن. )مش��ارك، اجتماع طالب، 

مخيم البدواي، لبنان(

كان هن��اك جل��ان ولك��ن هناك يوج��د مصالح، 
ونح��ن ال نريدها. نح��ن حتدثنا صراح��ة أي رجل 
ل��ه مصالح خاصة ال يجوز أن يصبح مس��ؤول 
علينا، وهو أيضاً مرتب��ط بالدولة، نحن اقترحنا 
أن تش��كل الهياكل من أناس مستقلن، أناس 
من ش��يوخ كب��ار محترمن وله��م كلمة على 
الفلس��طينين، وإذا حت��دث ال يج��ب أن تك��ون 
كلمته اثنن. أول ش��يء مكانت��ك االجتماعية 
له��ا دور، وثانيا على الصعي��د االقتصادي يجب 
أن تتطور املس��ألة. )مش��ارك، اجتماع نوع��ي، ملجأ 

الزعفرانية، بغداد، العراق( 

احنا حكينا بس ما فصلنا وما قلنا ان اللجان الزم 
تكون مش��كلة من الرجال ب��س، أل واملرأة كمان 
يعني قلنا باللجان الشعبية يكون فيه مهندسن 
واطباء ومعلمن وميكن يكون في معلم ومعلمة 
ومهندس مهندس��ة ودكتور انه يعني مش بس 
يك��ون ال��دور للرجال ممكن امل��رأة يكون اله��ا دور. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

اللجان الشعبية هي اجلسم احلقيقي والصحيح 
للش��عب الفلس��طيني ولك��ن وي��ن دورها انه 
تك��ون مس��ؤولة وق��ادرة عليالقي��ادة ف��ي عنا 
مطالب كثير، يعني من بيناتها تغطية كافية 
للمصاري��ف واخلدم��ات الصحي��ة والتعليمية 
تأمن فرصة العمل تطوير املؤسسات من اجل 
الش��عب الفلس��طيني. اقن��اع العال��م واللي 

يعتبره��ا أهم ش��ي باحلوار اقن��اع العالم برأينا 
وبحقنا كش��عب فلس��طيني. )مش��ارك، اجتماع 

عام، بيروت، لبنان( 

ولهذا يجب أن نصل��ح. يجب أن جنتمع ببعضنا 
البع��ض حتى أرى ملاذا تتحدث باس��مي في جلان 
حق العودة وأنا اجتمع معك ولكن بدون أن تأخذ 
رأي��ي ملاذا؟ نحن ال نُدع��ى إال أثناء عقد املؤمترات، 
وجنلس في املؤمتر نس��تمع فق��ط للموازنة، وعن 
اخلالفات حولها. أنا غير مستعد أن اغلب نفسي 
وأن��ا مس��افر على حس��ابي اخل��اص، ودافع 100 
كرون، وامشي 50 كم، فأنا ال يشرفني أن اجتمع 
مع هؤالء الناس. املشاركة مع احترامي للجميع، 
بدون أن أشارك في القرارات، هناك أخطاء كثيرة. 

)مشارك، اجتماع نوعي، هيلرود، الدمنارك(

العمل هو الذي يعطيك الشرعية مش الكرسي. 
)مشارك، اجتماع عام، لندن، اململكة ا ملتحدة(

ه( التواج  واألخوات
يعن��ي إحنا لألس��ف حتى قنوات إتص��ال بيننا 
كش��عب فلس��طيني كجالي��ة موج��وده هنا 
مقطوع��ة ش��به مقطوع��ة كل مجموع��ة 
بتش��تغل حلال كل مجموع��ة منفردة، ليش ما 
إنكون ي��د واحده، نعمل على إحياء املناس��بات 
الفلس��طينية مثال، عمل إتص��االت بيننا وبن 
املناط��ق الثاني��ة ف��ي الس��ويد، بن الس��ويد 
ومناطق ثانية في العالم فهذه ش��غالت إكثير 
مطلوبة كثير الزم الواحد يس��عى لتحقيقها 
فياريت كل واحده فيكم أتفكر بفكرة جديدة أو 
قناة جديدة، قناة أخرى أعني إنه توفر املعلومات 
للن��اس وتتواص��ل بن الن��اس فأن��ا بتمنى كل 
واحده تفك��ر بفكرة جدي��دة. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، ماملو، السويد(
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هنال��ك تواص��ل ولك��ن القضية ليس��ت على 
مس��توى وف��د م��ن هن��ا وهن��اك، ف��إذا كانت 
هنالك مناس��بة ما يت��م توجيه دع��وة، أو يتم 
اتص��ال تلفون��ي، أو برقي، أو عبر الرس��ائل، يتم 
إرسالها للمؤسسة، وللناس العاملن في هذه 
املؤسس��ات. ولكن هنالك العديد من الناس ال 
تصله��ا هذه الدع��وات، وال يتم االتص��ال بها! 

)مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا( 

أنا بقترح أنه اجلالية الفلسطينية 
كل  ف��ي  أش��خاص  تع��ن  الزم 
م��ن  ح��ي  كل  وف��ي  منطق��ة، 
أحي��اء لندن أو حتى خ��ارج لندن، 
ويتصل��وا باجلماعة حولهم، هذه 
الب��الد كبي��رة، وع��دد س��كانها 
موزعن،  والفلس��طينين  كبير، 
به��ذه الطريقة تس��تطيعن أن 
حتصل��ي عل��ى معلوم��ات أكثر، 
وثاني ش��يء أننا نحن في اجلالية 
الفلس��طينية م��ن اجلمي��ل أن 
نعم��ل مجل��ة وحف��الت ولك��ن 
اإلجتاه السياس��ي ال جن��ده كثير 
الفلس��طينية، هذه  اجلالية  في 
ليست موجودة أبدا بينما كانت 
موج��ودة، ونح��ن نش��كر رئي��س 
اجلالي��ة، ب��س نح��ن نفض��ل أن 
يك��ون هن��اك نش��اط أجتماعي 
وسياس��ي م��ع نش��اط احلفالت 

واجمل��الت وغيره، اجمللة مش مهم��ة إكثير بينما، 
اإلتص��ال باإلعضاء ه��و األهم. )مش��ارك، اجتماع 

عام، لندن، اململكة املتحدة(

على الصعي��د احمللي فيكون عب��ر االجتماعات 
الش��هرية أو كم��ان بتصي��ر عبر االنترن��ت، إذا 

أرادت عقد اجتماعات. الالجئن الفلسطينين 
والسلطة الفلسطينية. السفارة الفلسطينية 
الزم تكون كأس��اس بالنس��بة خملتل��ف املناطق 
ف��ي لبنان وهي عبارة عن وس��يلة اتصال بينها 
وبن املناطق الثانية. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم 

الرشيدية، لبنان(

قب��ل املطالبة أو اإلع��الن عن تش��كيل قنوات 
اتص��ال، يج��ب وض��ع أس��س حماية م��ن هذه 
القن��وات، ولو قمنا، على س��بيل املث��ال بعمل 
"موقع إنترنت" كقن��اة اتصال، اإلنترنت موجود 
بكثرة، ل��و عملنا موقع إنترن��ت لالجئن، ولكن 
يج��ب أن نضمن "ح��ق احلماية" فهن��اك خوف. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

ه��ذه القن��اة ممتازة، ولك��ن يضعوا فيها اس��م 
الالجئ��ن الفلس��طينين، وإذا وجدنا مس��مى 
للتجمع ميكن أن يك��ون هناك صحيفة، أو قناة 
فضائي��ة. أوالً يجب تش��كيل التجمع في هذا 
البلد، ونطلق عليه مسمى ما ونوجد مقر لهذا 
التجمع، بعدها يتم خلق الوس��ائل اإلعالمية. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

يجب تصميم صفحة إلكترونية، 
وتزويده��ا بكل ما يل��زم من أخبار 
وم��واد ثقافية، وسياس��ية، وكل 
ما ميهنا كفلسطينين. )مشارك، 

اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان( 

ف��ي ش��غلة هامه ج��داً ممكن أن 
نب��دأ فيه��ا هو عمل وب س��ايت 

للجالية. 
هذا اإلقتراح جمع املعلومات   
وكذل��ك عمل وب س��ايت مهم 
ج��داً لتفعي��ل التواص��ل لنعلن 
عن النش��اطات. )مش��ارك، اجتماع 

ناشطن، أثينا، اليونان(

يعن��ي مثال جريدة حائ��ط ما عنا، 
ييجي واحد ويق��ول أنا بدي أكتب 
مقال، يكتبه ويعلق��ه في املكان 
الل��ي إلن��ا. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، 

ستوكهولم، السويد(

يزور موقع��ك عندما يكون ل��ك موقع الكتروني 
رس��مي نعم كجالية فلس��طينية في اململكة 
العربية السعودية وتسمح بدخول االراء وهمومنا 
ومشاكلنا ويكون حوارنا بشكل منتدى اه منتدى 
هو املوقع بيكون عل��ى االنترنت بيكون رائع جدا. 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 

نحن لدينا نقطتن: املش��اكل التي تبرز عن االحتياج��ات األولية والتي تختلف 
م��ن مجتمع إلى آخر، والهدف املش��ترك وهو التواصل م��ع م. ت. ف.، باعتبارها 
ممثلن��ا الش��رعي والوحي��د. والنقطت��ن تكمل بعضهم��ا البع��ض. إذا رجعت 
للجالية، والس��ؤال حول التقصير، هناك أعضاء هم مسؤولن في اجلالية، وهم 
م��ن املفروض أن يقوموا بالتواصل معنا، فأنا عضو في اجلالية، ولكن ال يصلني 
أي رسائل إلكترونية، عبر اإلنترنت من اجلالية، حلضور نشاطاتها، أو اجتماعاتها، 
ف��ي حن أن هناك أعضاء تصل لهم وبانتظام. فإذا كانت قيادة اجلالية تعتبر ان 
باستطاعتها أن تقرر عن األعضاء وتنوب عنهم في مواقفهم أو تدعيهم أو ال 
تدعيهم، إذن لدينا مش��كلة في اجلالية، يجب أن حتل. أريد إجابة على الس��ؤال، 
ما هو املوقف من املؤسس��ات العاملة في ه��ذا البلد، والتي هي مقصرة بحق 
اجلالية، وال تقوم على خدمتها بشكل صحيح؟ وال أريد أن أقول كل املؤسسات 
مقصرة ولكن غالبيتها ولهذا أطالب بأن تبحث هذه املش��اكل، وأن نعمل على 
تنش��يط هذه املؤسس��ات لتتمكن من خدمة اجلالية. وهذا بالنس��بة لي هام 
ج��داً، ألنه ال يوجد عندي ش��ك، أن املمثل الش��رعي والوحيد لنا ه��و م. ت. ف.، 
لكن عندما يكون لدي مشكلة مع مكتب م. ت. ف. هذه قضية أخرى. )مشارك، 

اجتماع نوعي، برلني، أملانيا(

عدا عن كون اجلالية نفسها، أطالب 
بأن يكون االتصاالت فيما بن 

اعضائها مستمرة، ومتواصلة. سواء 
على صعيد املناسبات الوطنية، أو 
على صعيد اصدار مجلة أو نشرات 
أو االمييل "البريد الكرتوني"، وذلك 
بهدف توصيل املعلومات لكافة 
اعضاء اجلالية، بكافة األحداث 

واألخبار واملستجدات على الساحة 
الفلسطينية. بالطبع كل فرد 

في اجلالية هو رسول لشعبه مع 
االيطالين، ويجب أن ننتبه إلى 

النقاط التي نتحدث فيها معهم. 
هذه بالطبع هي التي متنح الفرد منا 

حوافز للمشاركة في اجلالية، وفي 
جتمعها، وتشكيل هيئات قيادية لها. 

)مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(
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ط��ب مل��ا جتي ان��ت تس��وي ل��ي املوقع هن��ا في 
الس��عودية من اللي بدوا يغطي أنا؟ انت؟ اجلهة 
الرس��مية؟ اللجنة املنظمة؟ م��ن؟ ما هي الها 
مواقعها على كل حال أنا بس حبيت القي اضاءة 
إذا بدك تساوي مثل غير شغلة الزم يكون اجلهد 
الذاتي م��ن خالل وضع جماعي فيه��ا، هيك أما 
تيج��ي تقولي املنظم��ة عندها فوق العش��رين 
موقع الكتروني، أنا اللي عرفت على اإلمييل ويقول 
غيروعدمو آخره كيف أنا بدي اخوذ حقا ملا شفت 
الورق��ة هون ان��و م. ت. ف. هي املمثل الوحيد إلنا 
وحضرتك قاعد بتقول اعملوا ليس لكم فرق ايش 

بتقدملي املنظمة إذا حضرتك َعَماله بتقول؟

ال ال ال على مس��توى اجلالية ه��ون ويعاود الكالم 
طب هذا ابسط اشي َعَمالُه اطلبوا من حضرتك 
م. ت. ف. واضع��ه مس��ؤولية ان��ك جت��ي تق��ول 
انت املمثل الش��رعي الوحيد وان��ا َعَماله اطلب 
من��ك فقط موقع. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، الدمام، 

السعودية( 

أنت تس��اءلت إذا كان لدينا مجالت أو صحف أو 
"ويب سايت" أو موقع الكتروني؟ ال يوجد مجلة 
عربي��ة في ايطاليا. وال اعرف وجود مجلة عربية 
مفي��د أم ال! انت ال تناقش��ني ف��ي مجال حق 
العودة الذي يخصنا أو تناقشني في مشاكلي، 
ال يوجد مجلة ناطقة باس��م اجلالية. أنا احتدث 
كفلس��طينين، أن��ا ال اري��د أخ جزائ��ري يصدر 
نش��رة، حق الع��ودة يعنيني أنا قب��ل غيري من 
العرب. وكتواجد فلس��طيني ال يوجد صحيفة 
ناطقة باس��مي في ايطاليا. وال يوجد لي ويب 
سايت أو موقع الكتروني. الذي يشرح القضية 
الفلسطينية، ممكن ان يكون الحد األخون ويب 
س��ايت يتحدث فيه عن الطبي��خ وعن القدس، 
مبعنى ال يوجد ويب سايت لقضايا فلسطينية 

مبرمجة. )مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(
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بتخيل إنه الرابطة الفلسطينية وين ما كانت 
مهمتها إنو تعطي للناس مشاريع , إنه إذا كان 
في مش��روع للرابطة الفلس��طينية إنو يكون 
عنده��ا مش��روع تش��تغل عليه هذا املش��روع 

بجيب ناس تسأهم. 
كي��ف جني��ب دخ��ل للرابط��ة هذا مش��روع،   
وكيف يكون في متثيل سياس��ي ضمن األحزاب 
الس��ويدية، هذا كمان مشروع ثاني. بتخيل إنه 
كفكرة للروابط الفلسطينية إنه املشاريع مش 
خيالي��ة. ليش م��ا يكون مثال ف��ي مركز ثقافي 
فلس��طيني في الس��ويد، ممكن نأخذ متويل من 
وي��ن م��ا كان، يعني ف��ي رام اهلل أس��بوعيا في 
عنده��م ش��يء، عنده��م نش��اطات، ليش ما 
نعمل بس أس��بوع واحد في السويد كل سنة، 
كل الرواب��ط الفلس��طينية تش��تغل عليه، أو 
مش��روع أكادميي إنه طالب فلسطينين ييجو 
يدرس��وا ف��ي الس��ويد كمنح إحن��ا نعطيهم 
إياه��ا، يعن��ي ه��و م��ا ف��ي رس��وم للجامعات 
يبق��ى مصروف اجليب، إنه ب��س ييجي الطالب 
الفلس��طيني يتق��دم للجامعات الس��ويدية 
بالتنافس مع كل ط��الب العالم بتصير الناس 
ملا تدفع فلوس��ها بتعرف حالها بتدفع ملشروع 
معن اللي هو طالب فلس��طيني أجا درس في 

السويد. )مشارك، اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

احنا فلس��طينين بامكانا نرتب وضعنا إذا رتبنا 
وضع للجالية مثال وفي حاالت ميسورة يعني في 
ناس ماش��اء اهلل ناس اهلل فاحت عليهم من اوسع 
أبواب��ه هدول الن��اس إذا كان عندهم اس��تعداد 
يكونوا من هذه اجلالية ويتحملوا مس��ؤولياتهم 

ممكن نس��د الثغرات، يعني بيك��ون في صندوق 
للطالب احملتاج ملا اجي بدي أدرّس ابني في اجلامعة 
وقصرت معي، اجلالية بامكانها بتسدها. )مشارك، 

اجتماع عام، جدة، السعودية(

لو في كلمة مركزية كان يتجمع هالناس الكبار 
هدول وبتقولهم تعالوا يا عيني بأس��هم تفتح 
اجلامعة بس يعني كمان فيها اس��اقة للعمل 
يعني ملا تعمل اجلالية بكرامة صوتنا مسموع. 

)مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية(

ح( خلع  مااات اللاغ والداا  
والتخعيد

جتري انتخابات بلدية، وأنا أشارك في االنتخابات، 
يرش��ح  أن  الفلس��طيني يس��تطيع  الالج��ئ 
نفس��ه، أين ه��و الالج��ئ الفلس��طيني، الذي 
يستطيع أن يرشح نفسه، ويوصل صوتي. حتى 
النائب عندما يكون من الالجئن الفلسطينين 
ينس��انا! وال يوص��ل أصواتن��ا. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، عمان، األردن(

لدينا ما يُسّمى باالحتاد الكندي العربي الذي من 
املُفترض أن يضغط على احلكومة لصالح اجلالية 
العربية. وهناك كذلك البيت الفلسطيني والذي 
من املُفترض أيضاً أن ميّثل الصوت الفلسطيني 
ل��دى احلكوم��ة الكندي��ة. ولك��ن كان لكألهما 
نواق��ص يعرفها الكثيرين منكم. س��أحتدث عن 
وس��ائل ممارس��ة الضغوط م��ن منظ��ور االحتاد 
الكندي العربي الذي أسس قاعدة دعم قوية بن 
العرب في كن��دا، ولكنه، وفق��اً ملعلوماتي، يجد 
نفسه ضعيفاً للغاية حن يحاول الضغط على 
احلكومة الكندية. كما أن أعضاءه ال يستطيعون 
العمل مع��اً وال عقد االجتماعات وقتما يرغبون، 
فهم ببس��اطة ال ميلكون النفوذ. وما أود اقتراحه 



6( حشكال التفاا 
ح( خلع  مااات اللاغ والداا  والتخعيد

 بنية اجملتمعات
احمللية وقنواتها

اجلزء الثاني: النتائج   181

هو محاولة لدمج املنظمات واجلماعات اخملتلفة 
القائم��ة، ولكن��ي أرغب بالتركي��ز على املطالب 
الشعبية للفلس��طينين والعرب بصورة عامة، 
واملطالب التي قد حتفز احلكومة الكندية. )مشارك، 

اجتماع عام، تورنتو، كندا(

أنا فلسطينية، أريد حزب فلسطيني، ال أريد أن 
أخط��ط أن أكون طوال عم��ري مزروعة في هذا 
البلد. أريد أن أوجه سؤال هل هناك خبر نسمعه 
صحيح؟ بصراحة أنا منقطعة عن فلس��طن، 
وال أع��رف أي أخبار عنها، إال إذا س��معت "إذاعة 
أجي��ال"، أو نزل��ت على البحر املي��ت، ومت التقاط 
اإلرس��ال، وال يوجد إعالم عربي صادق. أنا الجئة، 
وأنا فلس��طينية، أري��د حزب فلس��طيني، أريد 
جتمع شبابي فلسطيني. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

عمان، األردن(

م��ا نحتاج إليه حقاً ه��و البقاء على اتصال مع 
الفلس��طينين ف��ي كل والية. فم��ع كل هذه 
األح��داث، علينا البقاء متحدي��ن، وعلى اتصال 
وناش��طن ف��ي كتاب��ة الرس��ائل للكونغ��رس 
اخلاصة بنا. فنحن ال نقوم بالفعل بأي خطوة رداً 
على الكثير من املمارسات املوّجهة إلينا، فنحن 
س��لبيون للغاية. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، ديترويت، 

ميتشجان، الواليات املتحدة األمريكية( 

لدينا مشكلة سياسية مع احلكومة الكندية. 
فهذه احلكومة تبقى حاقدة، ومنحازة جداً جدا، 
إل��ى الط��رف االس��رائيلي. ليس م��ن الضروري 
احلديث بالتفاصيل ولك��ن هذا واضح للجميع. 
نح��ن كفلس��طينين يج��ب أن يك��ون لدين��ا 
الوس��ائل للضغ��ط على الكندي��ن واحلكومة 
الكندي��ة باالعت��راف باحلق��وق الوطني��ة لن��ا 
كفلسطينين، ومراقبة أداء احلكومة الكندية 
اجت��اه حقوقنا كفلس��طينين. )مش��ارك، اجتماع 

عام، مونتريال، كندا(

هن��اك أيضاً مش��كلة اجلماع��ات اخملتلفة التي 
متّثل العرب أو الفلس��طينين لدى احلكومة دون 
تنس��يق من أي نوع. وأع��رف قصص من مكتب 
رئي��س الوزراء مبحاولة تس��وية طلبات اجلماعات 
اخملتلف��ة في نفس الوقت. ويتض��ح من ذلك أنه 
ال بد أن يكون هناك تنس��يق مع هذه اجلماعات، 
ويجب أن نتمكن من محاس��بة هذه اجلماعات. 
وأتفق مع )مشاركة( في رأيه عن ضرورة أن تكون 
هذه اجلماعات متخصص��ة، وأن تكون معّرضة 
للمس��اءلة. وال ميكن لهم االس��تمرار بالتحدث 
م��ن موقعهم كبيروقراطين. وأعرف من جتربتي 
أن ه��ذه اجلماع��ات تتلق��ى منح م��ن احلكومة 
لتبن��ي ُخططها ومنهجه��ا، وم��ن الواضح أن 
خط احلكومة ال يرضي الفلسطينين في هذه 

الدولة. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

ه��ذا املوضوع بالذات، ال إحن��ا عرافن ماذا نريد 
منه، وال األملان عارفن ماذا يريدون منه! ال األملان 
عارف��ن، وال اجلالي��ة، عارف��ة ماذا تري��د من هذا 
االندماج. لدينا مشكلة حقيقة في هذا اجملال. 
وف��ي هذا املوضوع بالذات لم يس��تطع أحد أن 
يح��دد ماذا يري��دون من هذا االندم��اج. تتحدث 
مع األملان يتحدثون ش��يء، وتتحدث مع العرب، 
يتحدثون ش��يئاً آخر. حتى املسؤولن األملان غير 

مجمعن على ماذا يريدون من اجلالية. 
امله��م في القضية لي��س هو ما يري��ده األملان،   
املهم ماذا نريد نحن كجالية فلسطينية في هذا 
البلد. من جانبناً، مت محاولة في السنوات األخيرة، 
أن نقوم نحن اجليل القدمي، بدفع اجليل اجلديد والذي 
يتقن اللغة األملانية وتعلم في اجلامعات األملانية، 
وليس الذي بقي بدون شهادة، واألعداد الذي ذكرها 
)مشارك(عن أعداد املهندسن واألطباء، وغيرهم، 
أن يدخل��وا األحزاب األملاني��ة، وكل واحد من هؤالء 

يختار احلزب الذي ينس��جم مع أفكار السياسية 
داخل هذا البل��د. يدخل ويعمل داخل هذا اجملتمع، 
وفي القضايا التي ته��م هذا اجملتمع، وفي الوقت 
الذي تكون فيه قضية تخصنا كجالية، بالتأكيد 
سيعمل على حلها، وسيدافع عنا أمام السلطات 
األملانية. حينها ميكن أن نعمل "لوبي" خارج األحزاب، 
يجتمع مع بعضهم البعض، هذا مع االسف لم 

يتم. )مشارك، اجتماع نوعي، برلن، أملانيا(

أقترح رمبا التركيز بصورة إستراتيجية على قضايا 
أساس��ية معينة، ومجاالت أو مظاهر أساسية، 
ولست متأكداً ماذا ميكن أن تكون هذه القضايا 
أو اجمل��االت أو املظاهر األساس��ية، ولكن توحيد 
القوى البش��رية والقدرة على التركيز على أمور 
معينة بدالً من تشتيت الذات. وهناك اقتراح آخر 
وهو زيادة عدد االجتماعات. فإذا مت عقد االجتماع 
مرة واحدة كل ش��هر، فس��تفكر في��ه قبل يوم 
من عق��ده وفي تاريخ االجتم��اع وتضعه ضمن 
جدولك، فرمبا كانت فكرة زيادة عدد االجتماعات 
جي��دة. ورمب��ا كان باإلمكان إش��راك أناس مثلي 
من اجليل األول من الفلس��طينين األمريكين، 
فإشراكنا في العملية السياسية أمر مهم جداً 
مبا أنن��ا نقوم بالتصوي��ت. فيمكنك احلديث في 
الواليات املتحدة إم��ا باملال أو بالتصويت، وأعني 
كذلك املظاهرات التي تلفت بعض االنتباه، فال 
بد أن تك��ون قادراً على احلركة وعلى الس��يطرة 
س��واء عن طريق ممثلك أو نفس��ك. وه��ذا رأيي. 
)مشارك، اجتماع عام، ش��يكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة 

األمريكية(

أنا أطالب أن نعمل على استغالل كل االنتخابات 
التي جتري، لي��س فقط انتخابات البلدية، ولكن 
أيض��اً االنتخاب��ات البرملاني��ة، يج��ب أن نعرض 
مطالبنا على األحزاب، ومقابل ذلك نؤكد لهم 
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أننا س��ندلي بأصواتن��ا للحزب ال��ذي يلبي لنا 
مطالبنا ويق��ف مع قضيتنا كفلس��طينين. 

)مشارك، اجتماع عام، سالجليز، الدمنارك(

نح��ن مث��ل الضحاي��ا، فع��ن طريق املش��اركة 
السياسية نستطيع القول لإلعالم: فليسقط 
االحتالل، دعونا نكمل مش��وارنا، ودعونا ال نضيع 
مصدر الن��ور في نهاية النف��ق، فنحن نؤمن أننا 
عائ��دون، قد ال نعود نحن، بل يع��ود اجليل اجلديد، 
وه��ذا مهم جداًفكي��ف ميكننا فعل ذل��ك؟ أوالً 
علينا االشتراك في األحزاب، فهذا ضروري، فالناس 
تقول دعونا ال نتورط، فاألخ مثالً عضو في مجلس 
التعلي��م في املقاطعة. ولكن هل كنتم تعرفون 
ذلك؟ ما عدد األشخاص الذين يعرفون ذلك، )يعد( 
1، 2، 3، 4، يجب أن يعرف اجلميع، ويقاوم، فاألمر ال 
يتعلق بالترويج ألي ش��خص. بل الترويج للجيل 
التال��ي، فعلينا أن نصبح جزء من النظام. ذهبت 
البارحة إلى التعاون الشبابي اجلنوبي الغربي مع 
األخت كاميليا، وكان األمر جيد جداً. فمعظمهم 
م��ن الفلس��طينين، ولك��ن هن��اك أمريكي��ن 
والتيني��ن. وقمنا بإنش��اء هذه التحالف��ات، وال 
نستطيع فعل ذلك لوحدنا. واآلن في الكونغرس 
هن��اك عضو مجلس الش��يوخ. وه��ذا مهم فإن 
االشتراك في السياسة، واجملابهة، والتصويت، هي 
من األمور األساسية التي ال نقوم بها. والسبب 
هو أننا حقيقة نعم، نحن نحب فلسطن ونهتم 
بها ولكن نقول: فلندع غيرنا يفعل ذلك. )مشارك، 

اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

م��ن مصلحتن��ا أن نش��ارك ف��ي االنتخاب��ات 
ونعطي أصواتنا للحزب الذي يبدي اس��تعداده 
لالس��تجابة ملطالبنا. يجب أن نفهم أين تكمن 
مصلحتن��ا وم��ع أي حزب. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

سالجليز، الدمنارك( 

زي م��ا بتقول اعملوا جلنة وم��ش ضروري نبقى 
مليون واحد، ونختار من 50، أو 60 واحد، نش��وف 
ان��و الكفء، انو اللي بيقدر يس��وي هيك ويقدر 
يحك��ي مع الناس وعنده كاريزما ويفهم الناس 
انه الزم نصوت كبلوك، االصوات الفلسطينية 
بيصيروا يسمعولنا باالخر بيبطلوا يحكو ضدنا 
في السنيت. )مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، 

الواليات املتحدة األمريكية(

يبدو غريباً لي أن نضطر للتخلي عن جميع جهودنا 
فقط لالش��تراك في السياس��ة والسلطة. فأنا 
أعتب��ر ذلك جتريد من القوة. قد يب��دو األمر غريباً، 
ولكني ال أعتقد أننا يجب أن نستهدف االشتراك 
في سياسة فاس��دة، وأعرف أن الكثيرون هنا قد 
يخالفونن��ي الرأي، ولكنها سياس��ة له��ا تاريخ 
طويل ف��ي قمع األقلي��ات. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

واما أن يكون لنا نحن الفلسطينين املتواجدين 
في كندا وبلدان أوروبا دورا معنويا. كيف، يتعامل 
اليه��ود في أمريكا مع اس��رائيل، حيث يقومون 
بجمع األم��وال والتبرع��ات، ويوفرون الس��رائيل 
الدعم السياس��ي والدبلوماسي، نحن يجب أن 
نقوم بهذا الدور في كندا، وفي البلدان األوروبية. 
فاليهود لهم منظماتهم، وهم منظمون بشكل 
جيد حتى ميكنهم من توفير الدعم السياس��ي 
والدبلوماسي واملادي السرائيل، ونحن بدورنا يجب 
أن نكون منظمن لنقوم بنفس الدور اجتاه م. ت. 
ف.، واجتاه السلطة الفلسطينية، واجتاه شعبنا 
في الداخل الفلسطيني، وفي مخيمات الشتات 
في البلدان العربية. السؤال املطروح أمامنا كيف 
ميكن أن ننظم أنفس��نا؟ حتى نستطيع القيام 
بهذا الدور. الفلس��طينين ف��ي امريكا قطعوا 
شوطا في هذا الطريق، وقام الفلسطينيون في 

امريكا بتنظيم انفسهم خلدمة بلدهم، مثلما 
يفعل الطلي��ان، اجلالي��ة الطليانيةالتي تخدم 
الطليان، واجلالية االيرلندية، والفرنسية، وهكذا. 
ولهذا نحن الفلسطينين كوننا نتعرض للظلم 
أكث��ر، وحقوقنا مهضومة، يتوجب علينا القيام 
مبجه��ود أكب��ر، حتى عل��ى األقل نش��كل لوبي 
سياس��ي، بحيث نتمكن من دع��م والدفاع عن 
قضيتنا الفلس��طينية بش��كل فاع��ل، وفعال 

ومؤثر. 
اعتق��د لو كان لدينا لوبي سياس��ي في كندا   
لكان��ت القضية أصبح��ت اخف قلي��ال، ولكان 
انحياز احلكومة الكندية إلى اسرائيل أقل قليال، 
واخف حدة. وعلى األقل جلذبنا إلى ناحيتنا بعض 
املسؤولن في احلكومة الكندية، ولكان لنا بعض 
التأييد لقضيتن��ا من داخل احلكوم��ة الكندية. 
أو على األقل نعمل معادل��ة أو تعادل مع اللوبي 
الصهيوني اليهودي املوجود في كندا، الذي نلحظ 
تأثيره اليومي على سياس��ات احلكومة الكندية 
املنحازة بش��كل س��افر للمصالح االسرائيلية. 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا(

ال يوجد أي حل آخر تريد أن تعمل في السياسة 
في البل��د وتريد أن تكون مؤثراً وتعمل ش��يء 
لقضيتك يجب أن تشكل "لوبي" لتكون مؤثراً 

في البلد. )مش��ارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

نح��ن يجب أن نفكر في انفس��نا ككندين أوال 
حت��ى نس��تطيع أن نؤثر على ق��رارات احلكومة 
الكندي��ة. واذا م��ا ش��عرت احلكوم��ة الكندية 
فين��ا، أننا مجموعة فاعلة ومش��اركة في بناء 
اجملتم��ع الكندي، وفي سياس��ات هذا البلد، فال 
ب��د أن حتترمنا ومتيل أو عل��ى األقل تأخذ موقفا 
متوازن��ا من قضينا كالجئن فلس��طينين في 
هذا البل��د، عاملن، منتجن. ولهذا البد لنا من 
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دخ��ول األح��زاب الكندية والنض��ال من خاللها 
للوصول إلى املراكز القيادية، وبالتالي نستطيع 
أن نؤثر على سياسة هذا احلزب أو ذاك، وبالتالي 
يكون انعكاس سياساته ايجابية على قضيتنا 

وحقنا في العودة إلى وطننا. 
نحن نعرف في هذا البلد املس��اق االجتماعي   
والسياسي الذي يعيش��ه اجملتمع الكندي، فاذا 
لم يكن لنا تأثي��ر ملاذا نطالب احلكومة الكندية 
بتغيير مواقفه��ا جتاه قضيتنا الفلس��طينية، 
باجتاه اكثر ايجابية، نحن يجب علينا أن نش��كل 
قوة سياس��ية واقتصادية وانتخابية لنستطيع 
التأثير على سياس��ات هذا البلد، عبر تش��كيل 
وح��دة فيما ب��ن اجلالي��ات الفلس��طينين في 
كندا، وتش��كيل مجلس موح��د لهم وبالتعاون 
مع اجلاليات العربية واالسالمية األخرى والقوى 
التقدمية الكندية فبامكاننا أن نش��كل لوبي 
ضاغ��ط على احلكومة الكندي��ة لتتخذ موقفا 

غير منحاز جتاه قضيتنا الفلسطينية. 
الس��ؤال ال��ذي يخط��ر على بالي ه��و ما هي   
القضايا التي بش��كل عام القانونية أو املدنية، 
االجتماعية أو السياسية، التي نواجهها، كذلك 
ما ه��ي أفضل طريق��ة لنا لالتصال م��ع ممثلنا 
الوطني الوحيد الذي هو م. ت. ف. )مشارك، اجتماع 

عام، مونتريال، كندا( 

ميك��ن بخمس��ة وعش��رين دول��ة بإمكاننا في 
اجلالي��ة عدده��م ملي��ون انه ندعم مرش��حن 
للبرملان االوروبي اللي من قبل فرنس��ا ونرش��ح 
ع��دد وندعمهم ويك��ون ه��ؤالء الوافدين اللنا. 

)مشارك، اجتماع عام، جدة، السعودية(

ن( التعباة اب تمااية
وهناك كذلك تفس��ير املفّجر االنتحاري، فيجب 
أن يتم شرح هذا األمر لألمريكي العادي، ألنهم 

يعتبرون ذلك إرهاباً، ال أنها مشكلة فعلية ناجتة 
عن احلكومة اإلسرائيلية واالحتالل. 

ما أعرفه ه��و أن أقرب أصدقائ��ي األمريكين   
ال يعرفون ش��يء عن فلسطن، وال يعرفون ماذا 
يحدث. أحاول تثقيفهم حول ذلك، ولكن لس��وء 
احل��ظ، فإن ما يرونه في اإلع��الم وما يتم عرضه 
لهم أثناء نش��أتهم ال يقّدم لهم من فلسطن 
س��وى املفجر االنتحاري، مثالً حم��اس. ولكن ما 
ال يعرفونه هو أن لها فرع عس��كري وفرع مدني 
كذل��ك يق��وم بأعم��ال اجتماعية ف��ي اجملتمع، 
ولكنه��م ال يرون س��وى اجلانب العس��كري. وال 
أعتقد أننا نقوم بتوضيح الصورة بشكل كافي، 
كما إننا غير ُمنّظمن. فمتى، مثالً، مت فيها عقد 
مؤمتر حول القضايا الفلسطينية على مستوى 
واس��ع، باس��تثناء ما يحدث الليلة ومؤسس��ة 
القل��وب الرحيمة. )مش��ارك، اجتماع عام، ش��يكاغو، 

إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

إحن��ا بدن��ا وبدن��ا وبدنا ولك��ن الطريق��ة ممكن 
الطريق��ة وخصوصا إحنا في ب��الد أوروبا إذا بدنا 
نس��ّمع صوتن��ا إل��ى الس��ويدين الزم يكون في 
طريق��ة، إحنا نفتقر إلى الطريقة التي نس��ّمع 
صوتنا للناس صارت تس��مع األخبار وكأنه إشي 
ع��ادي، أن��ا وجه��ة نظري وأنا عش��ت ه��ون ملدة 
ممكن بسيطة ولكن أنا ش��ايفة إنه في طريقة 
س��هلة للوصول إلى قلوب األجانب بشكل عام 
الس��ويدين أي يعني األوروبن بشكل عام، إللي 
هو طريق الف��ن، إحنا بدنا ناس تدعم الفلوكلور 
الفلسطيني، التراث الفلسطيني ممكن إنوصل 
قضيتنا عن طريق هذا واهلل هذه الفكرة إنا حاب 
إنها تدخل إلى قلوبكم أو تكون فكرة نطرحها، 
هاي فكرة قوية جداً إنه إحنا إندافع عن قضيتنا 
كي��ف ما هو إحن��ا بدنا الطريق��ة كيف الكالم 
العابر حتى أطفالنا، األخبار صرنا إنشوف القتل 

وكأنه شيء عادي يعني كيف إنو إنوصل كلمتنا 
أعتق��د أن��ه الزم تك��ون الطريقة س��هلة ممكن 
لألجانب يفهموهة عن طريق املس��رحيات الفن 
الفلس��طيني الفلوكلور الفلس��طيني برضو 
الزم ما ننس��ى إحنا أوالدنا بلش��و ينسو عاداتنا 
وتقاليدنا هذا ش��ي ب��ده دعم ق��وي، واهلل وهذا 
الشي هو بخلي الفكرة تترسخ أكثر وأكثر فياريت 
أنها تأخذ بعن األعتبار دعم الفن الفلسطيني. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، ماملو، السويد(

ونش��اطنا  عملن��ا  جوه��ر  يك��ون  أن  يج��ب 
كفلس��طينين ه��و ع��ام 1948 وح��ق العودة، 
فنحن نتح��دث أحياناً عن اجل��دار واالحتالل. وال 
أح��اول نزع الش��رعية ع��ن أهميتهم��ا، ولكننا 
ف��ي الوق��ت ذاته يج��ب أن نتحدث ع��ن قضية 
فلسطن، وعام 1948. ومن السهل إخبار الناس 
باالستعمار اإلس��رائيلي والتوسع الصهيوني، 
واالحتالل ومعنى ج��دار التمييز العنصري حن 
نربط القصة بعام 1948 وبحق العودة. )مشارك، 

اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

ممك��ن نع��رض ص��ور كثي��ر، ف��ي صور م��ا زلت 
محفوظة عن��د بعض اإلعالمن عن اجملازر إللي 
صارت في يوم األرض وي��وم النكبة، ممكن جنيب 
تصري��ح ونع��رض صور ع��ن اجملازر إلل��ي صارت. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

بس السويدية عم بيشتغلوا وعم بيساعدونا، 
الفلس��طينية ع��م بيعمل��وا اكت��ر بكثير من 
م��ا يعملوا الهم في البلد وفي كثير س��ويدية 
بينزلوا على الفلسطيني وبيخاطروا بحياتهم 
كرملن��ا احنا وبهمنا كمان انه واحد بيطلع من 
اجلامع��ات وبيحكي عن قضية فلس��طن احنا 
حلالن��ا بنطلع منيح انه الس��ويدي بيطلع دامياً 
الس��ويدين بيتأثروا منوا ان��ه يحكي هالكالم 
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مش بس احنا اللي بنحكي الزم احنا نتعاون مع 
بعض. )مش��ارك، اجتماع طالب، ستوكهولم/أبس��اال، 

السويد(

حن نس��تهدف اجملتمع األوس��ع، علينا أن نربط 
الروايات التاريخية الستعمار استراليا باستعمار 

فلسطن. )مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

ميكن أن يقع الناشطون في فخ الروتن، مثالً عن 
طريق كتابة الرس��ائل لإلعالم أو الضغط على 
احلكومة، ولك��ن ليس في هذا إبداع حقيقي أو 
جتدي��د. ونحن نحت��اج إلى ط��رق إبداعية وفنية 
وجدي��دة لربط القضية بفلس��طن. )مش��ارك، 

اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

نحت��اج إلى إصدار صحيفة خاص��ة بنا، أو كما 
قال، إنش��اء محطة تلفزيونية، أي ش��يء ميكن 
عبره إيصال صوتنا إلى اجلمهور. )مشارك، اجتماع 

عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

ه��و عفوا ممكن يقاوم معرض يعني إحنا قادرين 
على أنه نعم��ل معرض والدعوة تكون للجميع 
وهذا املعرض بيخدم القضية بلوحات ورسومات 
معينة وش��وية إش��وية الفلوكلور، أنا ش��ايفة 
قاعد بننس��ى فهاي إقتراح ق��وي أنا بعتقد أنه 
بوص��ل بطريقة خصوصا أن الناس خلص ملت 
األخبار أو أن تلقي محاضرة ما عاد إله أي قيمه 
أنا شايف فأنا بحكي الزم نتبع أسلوب متحضر 
أكثر إلي هو املعأرض الفنية إكثير إلها دور الفن 
لغ��ة الكل بتقبله��ا كل العال��م بتقبل الفن. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

أن��ا من نابل��س وماما م��ن نابلس وباب��ا من اللد 
عش��ت بنابلس، وبحس يعيني بذكرياتي بنابلس 
بالذات وعشت بعديها بعمان وتعلمت 19 سنة 

في عمان وبعد ماصارت 67 إش��تغلت باخمليمات 
في حرب حزيران إشتغلت باخمليمات بالسر، الناس 
التي هاجرت من الضف��ة إلى عمان، أجيت على 
اليونان من 10 س��نن حسيت بالغربة في بداية 
األم��ر فعال ل��و لقيت ح��د من الفلس��طينين 
يحضنا أو ما جيت هون على البلد عشت 6 شهور 
ما بعرف حدا، بعدين إجتمعت بستات عن طريق 
الصبحيات صرت أشوف من املمكن أعمل معاه 
مجموعة. معلش بدي أحكي بصراحة أنا ما بقدر 
أضيع وقتي بس أحكي احلكي هذا فاجتمعنا نحن 
على كتاب ندرس��ة، نتناقش مع بعض من خالل 
جلس��اتنا، ندرس كتاب ونتناقش مع بعض فيه، 
موضوع إحتض��ره وواحده تلقي والثاني يس��مع، 
وأوالدن��ا عملناله��م أيضاً مجموع��ة نعلمهم 
اللغة العربية، الدين اإلسالمي، بعدين لقيت إنه 
في إش��ي ثاني إنس��أهم فيه زي محكيتي، مثال 
كل واحده جتيب طبق وثمنه يكون لفلس��طن، 
عملن��ا صندوق جلمع الريع ووجدن��ا أنو هناك في 
عن��ا إمكانيات أكثر من هيك، ش��و رأيكم نعمل 
معرض، فصرنا عاملن َهْي خامس معرض سوينا 
إمبارح خامس معرض في بيتي، نعلم طالب من 
فلسطن إثنن وواحد أجانا صاروا ثالثة وكفالنين 
أيت��ام من ورى هذا املش��روع الذي بدأ صغير وكبر 
م��ع االيام، كنت متقوقعة على نفس��ي ومعي 
ب��س اجملموعة تبعتي بس عرفت إنه مش هذا هو 
الص��ح أنا بحكي بكل صراح��ة، فوجدت أنه في 
كثير من بش��جعوني، من اجلالي��ات الثانية من 
اليونانيات مبس��وطن أكثير م��ن املوضوع اللي 
بعمل��ه، وهيك أنا بعطي ص��ورة أكثير حلوه عنا 
كعرب، فدعيت يونانيات وأخوات إكثير واحلمد هلل 
أجو وش��جعونا أكثير، فلقيت إكثير أحلى نعمل 
عم��ل جماع��ي م��ن كل اجلنس��يات، فعنا نحن 
نشاط جوا كان وعم بنطلعو. فأنا األن عم بتعرف 
على حضراتكم ممكن بعد ستة شهور نعمل كل 

ستة أشهر معرض، فالطالبات على مدار السنة 
بتصل��و فين��ا بقولو بدن��ا الش��يء الفالني عم 
بنسجل، نعمل أكل وأشغال بنعمل كنبا وعملت 
خارطة فلسطن وصونا هذاك اليوم على خرائط 
لفلس��طن، األخت بتعمل شراشف للطأوالت 
وصواني، عنا فنانه هنا وعنا أماني أنا مش فنانة 
م��ا بعرف إكثير، أن تخصصي زيتون وكيك، فكل 
واحد حس��ب تخصصه ممكن معاكم يش��تغل 
أكثر، فأنا كثير مبس��وطة أن��ي تعرفت عليكم 
كن��ت مت��رددة أن أحضر إل��ى اجلالية، أول ش��يء 
كنت مفكرة بس كالم عم بعمل يعني ما بطلع 
بنتائج وقرارات وبعدين الحظت في السبت اللي 
فات أنهم كلهم بنتقدو بعض. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، أثينا، اليونان(

أن��ا م��ن فلس��طن م��ن حيف��ا الفك��رة إللي 
عن��دي حاب��ة أوصلها إن��ه إحنا عن��ا هون في 
أوروبا الالجئن الفلس��طينن في أوروبا عرب أو 
مسلمن بشكل عام الزم يعني نقتنع بشغلة 
أساسية إنه إحنا هون زي سفراء ملعاناة شعبنا 
في فلس��طن زي كإنهم بس��تنو منا شغالت 
إكثير بس إحنا لألس��ف. املعاناة اللي بعيشها 
لإلع��الم  س��فراء  نك��ون  الزم  الفلس��طينن 
الس��ويدي مث��ال إحنا في عنا حاالت إنس��انية 
إكثي��ر بس في عنا ش��غلة ف��ي داخالنا بنحس 
إنه عم نستجدي اجملتمع األوروربي بشكل عام 
عم نس��تجديه إنه يس��اعدنا نحن عندما نريد 
أن نوصل املعاناة لألوروبن الزم نكون مقتنعن 
في داخلنا إنو ه��ذا هو فرض عليهم مش إحنا 
عم نش��حد منهم ش��حاده هذا الش��ي فرض 
عليهم ألنهم السبب في معاناتنا جميعاً الزم 
نعرف ش��غلة مهمة كثير إن��ه اليهود إتعذبو 
بأوروب��ا واليهود إنطردوا م��ن أوروبا واليهود هم 
إللي ساعدوا بهجرة اليهود لفلسطن ملا إحنا 
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إن��روح للمجتمع الس��ويدي ونخبر اإلعالم عن 
معاناة الشعب الفلس��طيني وكم هو بعاني 
احلاج��ات اإلنس��انية يعن��ي بحاجة ألن��ه إحنا 

إنوصلها له.
أنا بق��در اختصر كل الكالم إل��ي حكيته، كادر 
مؤهل عشان يوصل هذا الشي، يعني أنا أحكي 
وأنت حتكي وما في جلان متفقة مع بعضها ما 
رح نقدر أنوص��ل فكرتك إكثير ممت��ازة أنو إيجاد 
الك��وادر م��ش كادر واح��د ك��وادر تتضامن مع 
بعض وتتولى هذا العمل وتنش��ره ما بن يعني 
هذا الكادر املؤهل ينشر كيف بدي أقولك ينشر 
املعاناة والفكرة إنه مس��اعدة هؤالء الناس في 
األرض احملتلة أو حتى مش بس في األرض احملتلة 
في كل مخيماتنا في مأسي في ناس عريان في 
ن��اس مرضى في ناس جوعانه ما عندها ش��يء 
ال��كل عفواً في آلي��ات ممكن إنه إحن��ا اتوصلنا 

لهذا الشيء. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

هال أن��ا بعتقد ان��ه اجلاليات هي إطار مناس��ب 
لتش��كيل هذه الهياكل، وهذه األط��ر في الها 
برنامج الزم يكون لها برنامج اجتماعي وبرنامج 
سياسي من خالل تش��كيل إلى جانبها أو على 
هامش��ها لتش��كيل جلان حقوق الع��ودة وجلان 
حقوق الع��ودة موج��ودة في الس��ويدوالدمنارك 
واملانيا موجودة على مستوى العالم وفي هناك 
اطر جتمع ه��ذه اللجان من خ��الل الكنفدرالية 
االوروبية وفي مؤمترات سنوية تعقد لهذه اللجان 
على مس��توى دولي يعني املفت��رض انها تتعزز 
م��ن خالل االنضمام لها والعم��ل في لوائها إذا 
على املس��توى االجتماعي مسألة كثير مهمة 
مس��ألة محاول��ة أو العمل عل��ى االندماج في 
إط��ار اجملتمعات اللي عايش��ن فيها حتى نكون 
مؤثرين اكثر حتى نلعب دور رافد لنضال شعبنا 

الفلسطيني. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

من خ��الل انتمائه��م للمجتمع الفلس��طيني 
الألجئ من جان��ب ومن جانب األخر إلى منظمة 
خاصة فيهم أيضاً مرتبطة بحقها كفلسطينة 
وكألجئة وكإنس��انة في أن هذه قضية بس بدي 
أقوله حاجه نحن في هذا البلد سواء كبرنا عجزنا 
تقاعدنا مثل ما قال )مشارك( يعني ينام الواحد 
وبال��ه مرتاح مارح يج��وع وأذا مرض مارح ينقطع 
من ال��دواء ولكن العكس انواحنا كيف نس��اوي 
في جميعات تعاونيه وانس��انيه واس��عة تقدم 
دعم لش��عوب العالم األخرى، كيف نش��جعها 
تقدم دعم ومشاريع لشعبنا في األرض احملتلة أنا 
بعرف على األقل في جمعيتان بيقدموا مشاريع 
للمخيم��ات ف��ي لبن��ان وخمليمات غ��زة والضفة 
الغربية مثآل بالنهر الب��ارد حفروا بئر ماء وفتحوا 
روضة ومس��ؤولن عن كل مصاريفها طيب هاي 
اجلمعيات إذا احنا س��اندناها أن��ا رأيي بيضاعف 
دورها املس��أله الثالثه كيف نتص��ل مع اجلهات 
الرس��مية أنا رأيي حاب أنبِّه لشغلة نحنا ملا بدنا 
نق��ول بدن��ا كل عام��ل ضغط عبر املؤسس��ات 
الالحكوميه على املؤسسات احلكوميه األوروبية 
ولذلك أنا قلت الصالت مع اجلمعيات واملؤسسات 
واالنديه واالحزاب والقوى املؤيده واملناصرة حلقوق 
لشعبنا وهي كثير جداً هون بالسويد وإللي بدون 
جهدنا عم بتقدم بأنش��طة عديدة جداً ملناصرة 
الشعب الفلس��طيني بدون مش��اركتنا هؤالء 
نبحث عنهم وندعمهم ونساندهم في قضيتنا 
ونطلب منهم أبراز قضايانا. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ماملو، السويد(

قضيتنا احنا في الس��ويد ال��رأي العام، إذا بدنا 
نقاتل الرأي العام ونحاربهم على قضيتنا فالزم 
احن��ا نك��ون كبار وقوي��ن واذا بدن��ا نصير أقوى 
وأكبر فالزم نعّرف جميع الناس هاي مش��كلة، 
املش��كلة الثاني��ة أن��ا نتعل��م نعم��ل تنظيم 

بالهيئات االدارية كل واحد يعرف شو واجبه كل 
واحد يعرف ش��و املطلوب منه، يكون مخطط 
شو الواحد اللي بيقدر يعملوا ملا ييجوا االعضاء 
أنا من زمان قلتها إذا ما مش��يناها ما بدنا اياها 
وبعتقد هذا شيء مهم. )مش��ارك، اجتماع طالب، 

ستوكهولم/أبساال، السويد(

عملي��ة التفعيل تصي��ر انه يصير عن��د الناس 
قناعة انه القضية الفلسطينية ليست قضية 
فلس��طينية فقط هي قضية ام��ة عربية وامة 
اس��المية يج��ب ان��ه تصي��ر بتوعي��ة اجلماهير 
انه��ا ليس��ت فقد قضي��ة مرتبطة بالش��عب 
الفلسطيني فقط هي مرتبطة مبقدسات لالمة 
االسالمية كلها ملا نقول القدس، القدس ليست 
فقط لي وليس��ت لك، الق��دس للجميع وحتى 
مش مطلوب منه ألنه مج��اور القدس أو مدينة 
مثل القدس ه��ذا هو التفعيل والتفعيل الثاني 
من خالل التوعية يعن��ي عامل التوعية هي من 
خ��الل ان تقنع الناس هي انها قضية اوس��ع من 
فقط الشعب الفلسطيني. )مشارك، اجتماع عام، 

شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

ة( التفاا  مي ويائ  اإلاقم
اجلميع متفق على أننا نحتاج إلى وجود هيكلية، 
ولكن األهم من ذلك أننا نحتاج إلى إعالم مسؤول. 
ونحتاج كذلك إلى أن يكون لنا برنامج تلفزيوني 
أسبوعي مثل برنامج الزغبي. واجلميع ميلك بريد 
إلكتروني اليوم، ولو مت تخصيص مجموعات من 
عشرة أش��خاص سيصبح اجلميع ناشطون في 
املناطق اخملتلفة. وف��ي الصباح هناك متحدثون، 
وميكن االستجابة لهم هنا في ميتشغان. )مشارك، 

اجتماع عام، ديترويت، ميتشجان، الواليات املتحدة(

أقترح إنشاء إذاعة تبث بعدة لغات أجنبية خاصة 



6( حشكال التفاا 
ة( التفاا  مي ويائ  اإلاقم

 بنية اجملتمعات
احمللية وقنواتها

186   سجالت فلسطينية: أسس وحتديد اجتاهات

لتعريف الش��ارع والرأي الع��ام العربي والعاملي 
"بحق الع��ودة" لالجئن الفلس��طينين، فهذه 
تكون من إح��دى األدوات لدعم قضية الالجئن، 
ووض��ع خطط وبرامج ثقافي��ة، وميكن االنطالق 
بهذا البرنامج من مركز القدس أو مركز عمان، أو 
من مؤسسات اجملتمع املدني واألحزاب للتعريف 
بقضيته��م، ولو بقينا مئات الس��نين نتحدث 
بالقضي��ة الفلس��طينية، لكن ما ه��ي اآللية 
للوصول إلى فلسطن. )مش��ارك، اجتماع حتضيري، 

عمان، األردن(

بالنس��بة للتواص��ل م��ع اآلخرين داخ��ل البلد 
الواح��د، هن��اك ضرورة وج��ود وس��ائل اعالمية 
متطورة ووجود أشخاص إعالمين فلسطينين 

يعبرون عن اآلراء الفلسطينية. 
تطوي��ر وضع اللجان الش��عبية وضم عناصر   
مس��تقلة تش��كيل اللج��ان عب��ر اإلنتخابات 
النزيه��ة والدميقراطية وغي��رو، حدا بدو يضيف 

شي؟ )مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيدية، لبنان(

آه أتقولي ش��و الفكرة إلي ممكن إحنا إنساعدك 
فيها هأل إنت ل��و حصلتي” لوكال” تعملي دعوه 
للمس��ؤولن يعني مركز يجتمع في ثقافي هأل 
ش��و املش��كلة إنك إحتصلي ل��وكال؟ مثال مش 
ض��روري يكون ل��وكال كبير ألن إن��ت ملا توجهي 
اإلعالم للس��ويدين راح تك��ون ناس معينة مش 
دعوة عام��ة راح تكون يعني تعمل��ي املركز هذا 

يكون مخصص لإلعالم الفلسطيني
مخصص لإلعالم الفلس��طيني وللمطالبة   
بحق العوده على أس��اس أن��و يصير في عملية 
تراب��ط ما بن الناس إلي هون وما بن الناس إلي 

في بالدنا. )مشاركة، اجتماع نسوي، ماملو، السويد(

ش��غلة أُخ��رى، احن��ا الل��ي موجودين ف��ي أُوروبا 
ونتش��رف بذلك انه نكون مثل الصحفين اللي 

عن��ا نعمل سياس��ة أمنية وبرام��ج خاصة بدور 
الهيئات وأنه الواحد يعمل شغله اخلاص ويتفاعل 
معاه وصحفي ماس��اي الش��عب الفلسطيني 
وصحف��ي آخر يجيب الفضائح االس��رائيلن انه 
تكون ناس تعرف ماذا على املستويات الشخصية 
عل��ى مس��توى البلدي��ات امله��م ان��ه نطورها. 
هدفنا انه دور الس��فارة سياس��يا تعم��ل مع دور 
االعالم املوج��ود هنا وانه داميا يجيب��وا برامج عن 
الفلس��طينية اللي هو لو الواحد يكون مسؤول 
اللي هو احلكومة عش��ان الشعب الفلسطيني 
يكون راضي ومبسوط ويكون ينتخب أي شخص 
من الشعب الفلس��طيني بحرية انه السلطة 
حالية يصير ضبط وربط للشعب الفلسطيني 
وكيف يحدث ذلك حس��ب رايي الي هي حاجات 
صغيرة الت��ي هي يراها الش��عب كل يوم تنمي 

السلطة بزيادة. )مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا( 

إحن��ا ممكن أن تعمل الس��فارة مع احدى اجلرائد 
املوج��ودة، التي تصدر ف��ي البلد، وه��ي بحدود 
اخلمس��ن أو س��تن صحيف��ة، وتق��وم بنش��ر 
حلق��ات يومية ع��ن وضع الفلس��طينين في 
الع��راق، ومعاناته��م منذ ع��ام 48، وحتى اآلن. 

)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ ا حلرية، بغداد، العراق(

أهم ش��ي هو االع��الم االعالم ه��و اللي بينقل 
الصورة للخارج. )مش��ارك، اجتم��اع عام، مخيم ويفل، 

لبنان(

للمرور على كل ه��ذا وتلخيصه في فكرة واحدة 
أؤمن به��ا، وهي أنه بدال م��ن احلديث مع بعضنا 
البعض كمنظمة وعن بعضنا البعض، يجب أن 
نحاول توحيد أنفس��نا للتأثير على الرأي العاملي. 
وأعتق��د أن أح��د الهياكل التي ميك��ن لها إيجاد 
حل��ول لكل ذلك هي احلمل��ة اإلعالمية الكبيرة، 
وه��و أمر ال نس��تطيع فعله بع��د. وال تقولوا لي 

أنه ال يوجد مال كافي في اجلالية العربية للقيام 
بذل��ك أو أن املعأرض��ة ستس��قطها، فعلينا أن 
نحاول التأثي��ر على الرأي العامل��ي ليبدأ كل هذا 
البح��ث بالدخول حيز العمل، وب��دالً من اجللوس، 
ستبدأ الناس باكتشاف معنى كلماتنا وسيؤثر 
ذلك على صانعي السياسة لدينا وعلى رئيسنا 
محمود عباس، وبدالً من أن يذهب إلى واشنطن 
سيأتي إلينا كجالية ويتحدث معنا ويصبح جزء 
من احلملة اإلعالمية. وُسيكتب عنا في الصحف 
ونؤكد على حاجاتنا. وبالنسبة لي، أعتقد أن تلبية 
حاجاتنا لن يتحقق إال عن طريق احلملة اإلعالمية 
الكبي��رة. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، ديترويت، ميتش��جان، 

الواليات املتحدة(

الزم يك��ون في إعالم ملعاناتن��ا وحلق العوده وألي 
شي بخص الشعب الفلسطيني أوال وأخرا هو 
اإلعالم. ال بالفن ووال بالنشاطات وال باملساعدات 
املادية واإلنس��انية كلها في النهاية بدنا إعالم 
يحكي باحلقيقة، يقوم باملوضوع، يكشف شو في 
في الداخل ويوصل للداخل إحنا شو بدنا باخلارج. 
إحنا شو عنا معاناة وشو عنا مصايب. كل الدول 
العربية ش��ايفة إيش بصير في فلسطن ولكن 
حتى األوروبن كله��م فأهمن إيش بصير ولكن 
بحطوا اللوم على الفلسطينن نفسهم. إنت 
إن س��كت راح يطلع غيرك ويحكي فهو االعالم 
أهم شي بكل إلي إنت طرحطوا. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، ماملو، السويد(



6( حشكال التفاا 
ة( التفاا  مي ويائ  اإلاقم
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احمللية وقنواتها

اجلزء الثاني: النتائج   187



اجلزء الثاني
سادساً: االليات والتعبئة والتمثيل

نحن طرحنا املشاكل وسمعوها األخوات لكن بدنا احللول كمان، كل نقاش يطرح مشكلة، الهدف من 
النقاش الوصول إلى نتيجة وحل بس احللول على عدة مستويات... خلينا منيز بني اشتباك املشكالت املعقدة 

التي بعينها الفلسطينيني بواقعة إذا نحن نناقش كل هذه املشكالت شو مستويات احللول اللي منقدر 
ندفشها لقدام.

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم الرشيدية، لبنان(
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1( التأكد من وجود متثيل على 
مختلف املستويات 

بعد كل ورشات النقاش يا ترى هل ستصل هذه 
االس��تنتاجات كلها إلى اجله��ات املعنية؛ ألننا 
دائماً ن��دور في حلقة مفرغة وال بد من معاجلة 
االستنتاجات ووضعها في املكان املناسب سواء 
ما يتعلق باملنظمة وتفعيل دورها ومؤسساتها، 
ألن قنوات االتصال الغير منظمة تؤثر بش��كل 
مباش��ر على الفلس��طينيني وال بد م��ن إعادة 
تفعيل دائرة مهمة كانت في املنظمة هي دائرة 
ش��ؤون الالجئني وهذا املوضوع ه��و الذي يرتب 
أوض��اع اخمليمات ومش��كلة اللجان الش��عبية، 
وإع��ادة ترتيب��ه وتأهيله؛ ألن املواطن والش��عب 
الفلس��طيني يجب ان يرى شيئاً عملياً يخفف 
ع��ن مش��اكله ومعانات��ه ونريد أن ن��رى ترجمة 
ميدانية للعمل على ش��ؤون الالجئني، فاقتراح 
حلل نت��اج هذه الورش يج��ب أن توضع في ايدي 

اجلهات املسؤولة ومتابعتها. 
القيادة الفلس��طينية تذّكر على حق العودة   
واجملتمع الدولي يعرف اننا متمسكون في القرار 
١٩٤، والنضال السياسي للشعب الفلسطيني 
هو نضال مش��روع لذل��ك ف��إن م. ت. ف. حتاول 
تأليب الرأي العام العاملي على إس��رائيل، لذلك 
فمن��ه نؤكد أن م. ت. ف. ه��ي ممثلنا الوحيد وأن 
النض��ال هو عمل مش��روع نس��تطيع ان نعبر 
من خالل��ه عن رأينا، وجاء هذا املش��روع ليفتح 
اجملال أمامنا لنعبر بحرية عن رأينا كوننا ش��عب 

دميقراطي ومثقف. 
نح��ن نطال��ب بالضغط عل��ى األن��روا لزيادة   

خدماتها. 
بناء عالقة جيدة على الدولة اللبنانية.   

والسياس��ية  املدني��ة  احلق��وق  اعط��اء   
للفلس��طينيني في لبنان. )مش��ارك، اجتماع عام، 

بيروت، لبنان( 

بتمنى صوتنا يوصل إلى القيادين واملس��ؤولني 
معن��ا  ولتح��س  األخ��رى  لل��دول  وبعدي��ن 
كفلس��طينيني في الش��تات وتلبيلنا طلباتنا 
وتوصي��ل اصواتن��ا للن��اس، وتس��محلنا حرية 
التعبير عن رأينا، وإبراز حقوقنا الوطنية واملدنية، 
بالتعرف على املش��اكل اللي بعانيها الش��عب 
للمس��ؤولني.  الص��وت  ورف��ع  الفلس��طيني 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم نهر البارد، لبنان(

ال ش��ك ان ش��عبنا يعاني في أماكن الش��تات 
اخملتلف��ة في الوطن العرب��ي أو في العالم، وقد 
يكون في الوطن العربي ظروف أصعب من حيث 
االقام��ة من حيث الدخ��ول، اخلروج، التأش��يرة، 
العالج، السفر، التعليم. وكل متطلبات احلياة، 
هذا ال مينع أن تتحس��ن ظروفنا وأن ال نبقى في 
ضن��ك وفي ضيق من العيش وتضيق علينا في 
كل حركاتن��ا وفي كل س��كناتنا، ه��ذا ال يجوز! 
��ن ظروفنا،  يجب دائما أن نس��عى إلى أن نحسَّ
هذا التحسني في الظروف ال يظن البعض انه 
سينسينا قضيتنا وجوهرها ولكن أيضاً ال يجب 
لو اس��تمرينا في ذلك س��وف نيأس. ال! وال يأس 
م��ع احلياة، فنح��ن ناس مؤمن��ني ومتفائلني انه 
يوج��د لنا حق ومن ثم ال يضيع هذا احلق واليوم 
نحن نطالب فيه؛ ألنه قناعة وتاريخ ودم ومصير 
وبالتالي ال ميكن التنازل عنه، نريد ان نؤكد أن حق 
العودة أساس��ي وقبل ما يحكوا في اكادمييات 
وقبل ما يحكوا الفلس��طينني ما هي لوازمهم 
ومتطلباته��م احلالي��ة. ه��ل ش��كلوا تنظي��م 
نقابي؟ احتاد؟ جالية؟ معلمني مهندسني اطباء 
ال��خ؟ هل عمل��وا صحيفة أو موق��ع الكتروني 

يطرحوا في��ه قضايأهم؟ كل��ه جميل في ظل 
الوسائل املتقدمة والتكنولوجية، صحيح! لكن 
هذا ال يعني أن نبقى محصورين في حياتنا وفي 
رزقن��ا وفي عملنا وفي تعليمن��ا، يجب ان تفتح 
لنا األب��واب في الوطن العرب��ي فهي مفتوحة 
لآلالف من األجنلوسكسونني واالفارقة وعندما 
يأتي األمر للفلس��طيني يتم التتضييق عليه 
ومالحقته، ملاذا؟ الفلس��طيني لم يأت ليخرب 
في الوطن العربي، بالعكس هو اسهم في بناء 
وتعلي��م الوطن العربي إلى اقصاه من ش��رقه 
إلى غربه ومن ش��ماله إل��ى جنوبه، ومن احمليط 
إل��ى اخللي��ج، إذا هذه املطلبية مش��روعة، لكن 
يجب أن ال تنسينا وان ال تكون على حساب احلق 
االساس��ي واملطلب االساسي وهو حق العودة. 

)مشارك، اجتماع عام، اخلرطوم، السودان(

بيكفينا ع��م بنطالب التمس��ك باألنروا وُهم 
ع��م بيحاولوا يلغ��وا األنروا، النه��ا تابعة للقرار 
١٩٤، احنا عم ننظر للمستقبل، اخي أنا بقولك 
الهدف من هذه الهياكل املدنية والعملية هي 
تس��هيل مش��اركة الالجئ��ني الفلس��طينيني 
وجالياته��م في بل��دان االغتراب ف��ي القضايا 
الرئيس��ية الت��ي تهمه��م، وم��ن ش��ان ه��ذا 
املش��روع ان يبتدع اخلط��وات الالزمة لتضمني 
اص��وات الالجئني في صنع الق��رار وفق النماذج 
الدميقراطية للمشاركة، احنا في عنا مشكلة 
بال��دول العربي��ة ما ف��ي دميقراطي��ة، احنا بدنا 
نح��اول نش��تغل فيها، احنا في بل��د دميقراطي 
ه��ون أنا بحكي م��ش بس بالدمن��ارك، بالدمنارك 
والسويد أظن املطلوب من اجلالية والتجمعات 
تصمي��م هياكلها املدنية والياته��ا وعملياتها 
اخلاص��ة، احن��ا بدنا نبعت ش��و بدنا للس��لطة 
وغير الس��لطة واالمم املتح��دة، احنا بدنا ننظم 
حالنا، احنا حاليا عم بنأثر على مس��توى بلدية، 
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بدنا اسس سياسية صرنا عم ندخل باملدرسة، 
صرنا عم ندخ��ل باحلضانة وعم ندخل بالبلدية 
نفسها، هذا املطلوب من كل منطقة. )مشارك، 

اجتماع عام، هيلزجنر، الدمنارك(

أن��ا م��ن بل��دة باق��ة الغربية ف��ي املثل��ث، في 
مناطق ال���٤8، بالطبع أنا فلس��طيني، مقيم 
ف��ي النرويج كن��ت أبح��ث دائماً ع��ن إمكانية 
إنشاء جتّمع للجالية الفلسطينية في النرويج؛ 
لتجمعنا كفلسطينيني في املناسبات واألعياد 
الوطنية واإلس��المية.، كانت هن��اك محاوالت 
في الس��ابق لعمل هذا الشيء إال أنها فشلت 
ب��كل أس��ف؛ حي��ث كان��ت محاول��ة للجالية 
الفلس��طينية، التي أسست منذ أربع سنوات، 
ول��م تعم��ل ولم تفعل أي ش��يء بكل أس��ف، 
فنح��ن كفلس��طينيني، وه��ذا احلدي��ث موجه 
للجمي��ع، إذا نح��ن لم نش��كل جالي��ة أو جتمع 
فلس��طيني، نس��تطيع أن نلتقي م��ن خاللها 
أن  كفلس��طينيني، وم��ن خالله��ا نس��تطيع 
نتعارف كفلس��طينيني، ومن خاللها نستطيع 
أن نلتقي مع بعضنا البعض في املناسبات، في 
األعياد، فأننا لن ننجح بش��يء يذكر، ولن يصل 
صوتنا إلى س��فارة، وال إلى أي س��لطة محلية 
نرويجية وال ألي س��لطة أو مؤسسة دولية، وال 
إلى ممثلنا الوطني م. ت. ف. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ستافنجر، النرويج( 

م. ت. ف. يجب تفعيلها في الداخل واخلارج ويجب 
الرب��ط بني اله��م الوطني واله��م االجتماعي، 
والهم الوطني هو حق العودة إلى أرضنا، هناك 
جلان أهلية تنش��ط في الدف��اع عن حق العودة 
ولن نس��مح ف��ي التفريط بدولة فلس��طينية 
ولن نس��مح بالتوطني لالجئني الفلسطينيني، 
وندع��و إلى أخذ رأينا ف��ي احملافل الدولية ويجب 

أن نسمع كل العالم رأينا وليس رأي السمأسرة 
وجت��ار القرار. )مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدي��ة، حمص، 

مخيم العائدين، سورية(

العدو أخذ بيتي وبيت أخي، افرح إذا أخي استرد 
بيته، ولكنني ال أرضى أن يبقى بيتي محتالً، فأنا 
الج��ئ من مناطق ٤8، لي احل��ق في العودة إلى 
أرضي، ولن اسمح ال للسلطة وال لألمم املتحدة، 
وال ألي أحد أن يس��قط هذا احلق، أنا أريد أوصل 
صوتي أو ورقتي تكون مثبتة من خالل السفارة 
الفلس��طينية املوجودة ف��ي الدمنارك، وتتحدث 
باسم الفلسطينيني في اجلالية الفلسطينية، 
وأن يكون هذا املوضوع مطروح في أي مفاوضات 
وال يتم إلغاءه أو نس��يانه، رسالة تبعث رسالة 
إلى األمم املتحدة باسم اجلالية إلى األمم املتحدة؛ 
لكي حتترم نفس��ها وتنفذ قرارات األمم املتحدة، 
في حق العودة، هناك قرارات تطالب بحق العودة 
لنا، ولهذا نحن نطالبهم مبمارسة الضغوطات 
من أج��ل تنفيذ هذه الق��رارات اخلاّص��ة بعودة 
الالجئني الفلس��طينيني. )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

هيلرود، الدمنارك(

املش��كلة لدينا أننا لس��نا فقط مغيبني حتى 
م��ن داخ��ل الس��لطة الفلس��طينية، ولك��ن 
أيض��اً مغّيبني من قبل ال��دول األوروبية والدول 
العربي��ة، كل االتفاقي��ات التي متَّت، م��اذا نتج 
عنه��ا، كل فلس��طيني ال���٤8 ال يوج��د أح��د 
يتح��دث باس��مهم، يقولون لك أن��ت من عرب 
إس��رائيل، مبعنى أننا منس��يني مبعن��ى أنت دبر 
حال��ك، عيش أينم��ا تريد، فال يوج��د أحد يدافع 
عنك، واألوروبيني يؤيدون هذا الش��يء، ليس كل 
نائب في أي دولة حتدث بش��يء ننجر وراءه، نحن 
نريد ش��يئاً ملموس��اً. الواحد ما عاد يصدق أي 
إنسان يعمل أي شيء، ّمر علينا 50 عاماً ونحن 

ف��ي نفس امل��وال، وهذا ه��و الذي يس��بب قلق 
نفس��ي لن��ا، فال ح��ق مدني، وال حق سياس��ي 
لنا وال ش��يء، الوضع االقتصادي للفلسطيني 
ال��ذي يعيش ف��ي أوروبا وضعه محل��ول، ولكن 
أهم ش��يء هو احلق املدني، والوضع النفس��ي 
لإلنسان، كإنسان فلسطيني يجب أن تشعر أن 
لك وجود مادي، الش��باب الفلسطيني املغترب، 
ليس مث��ل اجلاليات األخرى فه��ي متوحدة، أما 
نحن فمتفرقني وليس لنا حقوق وهذه مشكلة 

فينا نحن. )مشارك، اجتماع نوعي، هيلرود، الدمنارك(

حق مقدس ال ميكن حلدا أن يلعب فيه. حق إحنا 
بنقرره نرجع مع ما نرجع هاي ش��غلة لكن احلق 
الزم يطبق. هذه ش��غلة ش��غلة ثانية أنه الزم 
يكون في عنا هياكل مدنية للبلد إلي عايشني 
فيها وتوفر احلماية تأم��ن لنا املعونة أنا بحكي 
عن اخمليمات وإذا واجهتنا أي إعاقة مثال زي لبنان 
ممنوع تبع اخمليم أن يشتغل بره اخمليم يعني هاي 
الش��غالت مني بداف��ع عليها؟ حت��ى األنروا ما 
بتحكي فيها عشان هيك الزم إحنا إنظم حالنا 
حلالنا ويكون عنا هيئات تقدر إتنظمنا. )مش��ارك، 

اجتماع مركز، سوندنبورج، الدمنارك(

أري��د أن أق��ول أن لدين��ا عل��ى س��بيل املث��ال 
مؤسس��ة أس��مها "احتاد األطب��اء والصيادلة 
الفلس��طينيني"، أستطيع أن أقول أنها انشط 
م��ن أي احت��اد فلس��طيني، واس��تطاعت خالل 
الستة شهور األخيرة أن ترسل ثالثة وفود طبية 
عل��ى الب��الد )فلس��طني(؛ للمس��اعدة. ولكن 
واجهتنا في البالد مشاكل كبيرة، ونحن جنتمع 
كل فترة ونحن أرس��لنا عدة رس��ائل باملشاكل 
الت��ي واجهتنا هن��اك لرئيس جلن��ة الرقابة في 
اجمللس التش��ريعي، حول ماهية املش��اكل التي 
واجهتنا، ولدينا رسائل موجهة لرئيس السلطة 
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الفلسطينية األخ محمود عباس، ولدينا رسائل 
موجهة لرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع 
)أبو عالء(، مت التطرق فيها لكل املش��اكل التي 
واجهت الفرق الطبية أثناء العمل في الضفة 
الغربية، وقطاع، ولم تتضمن الرسائل الشكر، 
ولم حتمل اإليجابيات، وإمّنا كل الّس��لبيات التي 
واجهها الفريق الطبي، حيث وّجهت الرس��ائل 
لرئي��س اجمللس التش��ريعي، ولرئيس الس��لطة 
الفلس��طينية، ولرئيس الوزراء الفلس��طيني، 
وعلى كافة املؤسسات الفلسطينية. )مشارك، 

اجتماع نوعي، برلني، أملانيا(

اخملي��م ال يض��م فقط الالجئ��ني، هن��اك النازح 
والغ��زاوي. فإب��ن غزة ال يحمل رق��م وطني! وهو 
محروم من خدمات كثيرة. أنا أحتدث عن "مخيم 
مأدبا" الذي أعيش فيه وقوامه )20( ألف نسمة. 
وغير معترف به رس��مياً، ولهذا فهو محروم من 
االمتي��ازات واخلدمات التي تق��دم إلى اخمليمات 
األخرى. اخمليم يضم الجئ، نازح، وغزاوي! وأتساءل 
م��ا هي مهم��ة دائرة الش��ؤون الفلس��طينية، 
وهي معني��ة مبن من هذه الفئات، وكالة الغوث 
معني��ة مبن من بني هذه الفئات؟ وأبن غزة ضائع 
بينهم��ا! في إحدى امل��رات جاءتن��ي على املركز 
امرأة حتمل وثيقة من غزة، لم يتم قبولها ال من 
قبل دائرة الش��ؤون الفلس��طينية وال من قبل 
وكال��ة الغوث، إذا ألي جه��ة تذهب؟ أين حقها؟ 
الن��ازح ال��ذي يعان��ي م��ن البطال��ة والضائقة 
املالية، عندما يذهب لطلب املساعدة من األطر 
املوجودة باخمليم، أو من جلنة حتسني اخمليم ال يلقى 
ج��واب، وبالتال��ي يتم حتويله إلى دائرة الش��ؤون 
الفلس��طينية الت��ي حتول��ه بالتالي إل��ى وزارة 
الشؤون االجتماعية وهكذا يضيع بني األطراف 
الثالثة وال يأخ��ذ حقه من أي من هذه األطراف. 

)مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

نح��ن نتحدث ع��ن واقع مرير تعيش��ه اخمليمات، 
م��ن الصعب أن أوصل لكم فكرة كيفية احلياة 
في هذه اخمليمات. أنا عشت في اخمليم ما يقارب 
الثالثني س��نة، لم أرَ في حياتي يوم فيه حتسني، 
وم��ا قاله األخ��وان أن أحوال اخمليم س��اءت بعد 
االرتب��اط، في الثمانينات، أن��ا أقول ال بالعكس 
قب��ل فك االرتب��اط كان الواح��د عندما متطر ال 
يس��تطيع أن يخرج للس��وق، مث��ل احلصار ألن 
الش��وارع غير معبدة، أرض ترابي��ة، وطني وبرك 
مي��اه. إضاف��ة إل��ى الكهرب��اء كان��ت تنقطع 
ولفت��رات طويلة، وكنا ننقطع حتى عن العالم 
اخلارجي، وكنا ننقطع عن السوق وعن املدرسة. 
إذا مجرد ما أن تسقط أمطار بسيطة ننقطع 
عن الدراسة كيف س��يدرس الطالب؟ أتساءل 
كي��ف سيس��توعب الطال��ب دروس��ه عندما 
يذه��ب من أج��ل ٤0 ثانية دراس��ية هي حصته 
م��ن التعليم؟ هل ه��ذه هي حق��وق الالجئني؟ 
يقول��ون أن لي حق ف��ي الدراس��ة اجلامعية ل� 
أتفاج��أ عندما أحصل على 78% في التوجيهي 
بعدم استطاعتي احلصول على مقعد جامعي! 
وطالب آخر معدله 68% في التوجيهي ألنه من 
"الصري��ح" يحص��ل على مقع��د جامعي ملاذا؟ 
هل ألنني بنت اخمليم ال أس��تطيع احلصول على 
مقع��د جامعي؟ أي��ن املراقبة م��ن األونروا، من 
الدول املانحة، من احلكومة الدولة املستضيفة، 
ال أعرف من املسؤول وملن أجلأ؟ أو مع من أحتدث؟ 
حتى لو حتدثنا ال أحد يس��معنا. )مشارك، اجتماع 

جتريبي، عمان، األردن(

األردن م��ا قصرت ومعن��ا جوازات س��فر أردنية 
ولك��ن ف��ي النهاية اخمليم��ات ما ه��ي هويتها؟ 
نريد أن نتحدث عن حقنا كبشر لهم حق احلياة 
الكرمي��ة والتعليم والصح��ة. إذا أردت أن أعمل 
واقدم طل��ب للعمل ينظر إل��ى البلد األصلي، 

يقول لك قدم طلبك وس��نتصل ب��ك أفاجأ أن 
أن��اس أقل من��ي كفاءة يت��م تعيينه��م أما أنا 
فال، مل��اذا؟ هل ألنن��ا الجئني؟ ما ه��و الفرق بني 
الالجئ والنازح والفلسطيني واألردني؟ إذا كان 
حقي مس��لوب ملن أجلأ؟ إذا حق��ي في التعليم 
وف��ي العالج وف��ي التعنّيْ مس��لوب، وإذا حقي 
في التعليم اجلامعي مس��لوب ملن أجلأ؟ إذا كنا 
نحن العاملني في مركز برامج يخدم النس��وة، 
األون��روا يقولون لنا ال يوجد خدمات لكم لدينا، 

ملن نلجأ؟ )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

أحن��ا طلعنا من ياف��ا وانا كنت لس��ه صغيرة 
وهاجرن��ا على خان يونس ضلين��ا قاعدين طول 
الهجرة في خ��ان يونس، اعطون��ا خيم وقعدنا 
فيه��م، عاودنا قعدن��ا على البري��ج قعدنا كذا 
س��نة، انتقلنا من البرجيرحنا على غزة، اجتوزت 
أن��ا هن��اك، أنا ابنى ص��ار بينه وب��ني واحد ميكن 
فلسطيني مشكلة وهو في ليبيا وحطوه في 
الس��جن لغاي��ة اآلن، رحت عالس��فارة الليبية 
علشان يدوني أروح مقبلوش، مرضيوش خالص 
كل ما أروح يقولولي انتوا يهود الزم ما تكونوش 
تبق��وا عنا، أقوله��م ميكن أنا ام��وت، عمري 76 
س��نة، خلوني اشوفه ما قبلوش،. وما بعرف عن 

ابنى أي حاجة. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

ش��و بالنسبة للمؤسس��ات الفلسطينية، ما 
في مؤسسات فلسطينية بعد اتفاقية أوسلو، 
اتفاقي��ة أوس��لو ش��ّلت م��ا يس��مى م. ت. ف. 
واجمللس الوطني الفلس��طيني معناها، أوسلو 
حّجمت نص الش��عب الفلس��طيني. )مشارك، 

اجتماع نوعي، برلني، أملانيا(

أعتقد فعالً أن توقيت هذا املشروع 
ممتاز، حيث يتم اآلن تقرير مصير 
الالجئني دون مشاركتهم، فال 

أحد يسألهم عن رأيهم وال أحد 
يستشيرهم. فهناك أشخاص 
يعقدون االجتماعات بشأنهم 

خلف األبواب املغلقة. وبالتالي هذه 
فرصة لفتح الباب لهم ملناقشة 
هذه القضية. وليس هناك ما هو 

ُمستغرب في ذلك، فهذا التوقيت في 
الواقع ممتاز. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، 

كندا(
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الشعب الفلسطيني في العراق شعب مغّيب 
تقريباً، وال أحد من اجلاليات الفلس��طينية في 
اخلارج يعرف ماذا يحصل ألفراد اجلالية في العراق، 
في اخلارج معروفني كجاليات لها حقوقها، لها 
منظماته��ا املدني��ة املربوط��ة بالدول��ة، هناك 

تتابع  الع��ودة"،  منظمات "حق 
أوضاع اجلاليات الفلس��طينية 
مع الدول املضيفة، نحن نفتقر 
إلى هذه املنظمات في العراق، 
لدينا س��فارة فلسطينية في 
باألصل،  غيبتناً  ولكنها  بغداد، 
والكثي��ر من املس��اعدات التي 
كانت تأتي للن��ادي، تأتي لفالن 
وع��الن، ولم تكن ت��وزع بعدالة 
بني الناس. )مشارك، اجتماع نوعي، 
ملجأ حي الس��الم )الطوبجي( بغداد، 

العراق(

مرتبط��ني احنا بش��ي اس��مه 
احت��اد جمعي��ات فلس��طينية 
اجلمعيات  ولألس��ف  بالسويد، 
بش��كل  بتش��تغلش  ه��اي 
مؤسسات عبارة عن أشخاص 
فعال��ة هي بتفع��ل العمل ان 
كان بح��ق العودة أو أي نش��اط 
فلسطيني ان كان في السويد 
أو غير السويد وبالتالي بنقصنا 
احت��اد  م��ع  التواص��ل  قضي��ة 
اجلمعي��ات الفلس��طينية في 
السويد ألنه تقريبا شبه مبهم 

به��اي القضية، زد عل��ى ذلك ينقصن��ا ممثل أو 
عملية االتصال ما بني اجلمعيات الفلسطينية 
ب��دول ثانية مثل الدمن��ارك أو أملانيا، أو غيرها، ما 
فش هيئة بتمثل االحتادات الفلسطينية في كل 

دولة، يعني في احتادات فلسطينية في الدمنارك 
في املانيا في احتادات جلمعيات فلسطينية في 
الس��ويد بس م��ا فيش العامل راب��ط بيناتهم، 
من اجل التنس��يق والعمل الفلسطيني على 
صعيد اوروب��ا وزد على ذلك قضية التواصل مع 

م. ت. ف. اوغي��ر م. ت. ف. تقريب��ا ش��به منتهي 
ألنه فش نش��اط باالساس من ناس مندوبة عن 
م. ت. ف. لتتفاع��ل م��ع اجلالية الفلس��طينية 

هون. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

أنن��ا مغيبني والدول��ة الدمناركي��ة التي نعيش 
فيها حتاول تغييبنا أكثر فأكثر. )مش��ارك، اجتماع 

عام، هيلرود، الدمنارك(

إذا كنت طالب فلس��طيني، ف��ال يتم االعتراف 
ب��ك كطالب دول��ي، ولن تعرف 
إلى أين تتجه لو س��اءت األمور، 
ولكني أعتق��د أن هناك حاجة 
إلع��ادة تنظيم قن��وات اتصال 
مع م. ت. ف.، لذا علينا أن نتحد. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

غداً ج��اي انتخابات، أنا جزء من 
هذا الش��عب الفلسطيني ما 
ال��ي رأي ابدي��ه، يجب اش��راك 
وأخذ وجهة نظ��ره باالنتخابات 
بيرج��ع  أيض��اً  الفلس��طينية، 
يأك��د الواح��د ويطال��ب عل��ى 
حق العودة كمطلب سياس��ي 
- ج��زء من السياس��ة - بينما 
القضي��ة االجتماعية احلقيقة 
مج��االت  ع��ن  يبح��ث  ال��كل 
عم��ل، وج��ود مج��االت عم��ل 
اليومية  املتطلب��ات  لتس��كير 
العائلي��ة أو للمري��ض نفس��ه 
بدع��وة، وبطل��ب من��ه يتوجه 
لله��الل االحمر الفلس��طيني 
بتعن��ي  الل��ي ه��و مؤسس��ة 
بالش��عب الفلس��طيني اللي 
هو اعان��ة تش��غيل املكفوفني 
الفلس��طينيني؛ الن ف��ي عن��ا ع��دد كبي��ر من 
املكفوف��ني ب��ال ش��غل ومبستش��فيات الهالل 
اكيد بيقدر يشتغل طبعاً لكل كفيف وحسب 
كفاءته، احنا كأصح��اء ومعوقني ذو احتياجات 

أنا علش��ان أحس بذاتي أنا مش فرد أنا مجموعة أنا فني في وس��ط اجملموعة بحس 
انه أنا زي اللي قاعد في أوضة مقفولة عليه عماله يبص على الناس من بره، الناس 
مش شايفاه أنا كده، العالم بره حواليه ونفسي االقي أخوي، ومشان االقي عيلتي 
االق��ي العيلة اللي جنب عيلت��ي وأحس انه في اختالف ف��ي مجموعة عائالت وانا 
بكلمك املسألة بشكل بسيط وانا زي ما قلتلك أنا بكلمك من خالل احساس ومش 
بشكل ثقافي خالص بس من خالل احساس داخلي، أنا حاسه انني أنا لوحدي، احنا 
س��تة افراد لوحدينا أو خمس افراد لوحدينا م��ش عارفة العيلة اللي جنبي مني، ما 
ِفش صلة بيني وبني اللي فوقي فأنا حاس��ة نفس انه أنا منبوذة حتى من السلطة 
وترس��خ جواي��ا مفهوم انني أنا نَِكرَة أنا انس��ان ليس��ت له حقوق ف��ي هذه احلياة، 
ليس��ت لي أرض. طيب أنا حس��أل س��ؤال: أنا من مواليد ليبيا أنا عرفت انه مواليد 
ليبيا مالهمش احلق انهم يخش��وا جوه فلس��طني، نفسي ازور فلسطني ممنوع ليه 
معرفش إذا كان أنا مش قادره أخش علش��ان أزور فزاي أجترأ وان أنا اخش انتخب؟ انت 
تعرف كان��وا طالبني مراقبني في عملية االنتخابات مراقب��ني دوليني وتخيل اني أنا 
تقدم��ت باعتبار انه أنا مش عايز انتخب بس فك��رة انه أنا اتفرج وبعتقد انه ده حق 
عظيم بالنس��بة ل��ي، يعني زي ما تفرجت على االنتخاب��ات املصرية وكنت مراقبة 
كان عندي االس��تعداد اني أنا اتقبل، حتى االمن رفضوا في مصر لم يس��مح الني 
فلسطينية، فأنا ال لي حق انه أنا انتخب وال لي حق اني أنا اراقب! فبص االزدواجية 
في املعايير حتى حق املراقبة مليش وبنفس الوقت ما قدرش انني انتخب. فانا عايزه 

أنا اعرف أنا ايه بالضبط؟ )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(
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خاصة احنا اكثر ش��ي منعرف شو هي حاجاتنا 
اللي نطلب، يعني نالقي مني يس��معنا ونالقي 
احتياجاتن��ا ونوخ��د حقن��ا عل��ى القليل��ة من 
النواح��ي الصحية، احنا ما الن��ا ضمان صحي 
ابداً، بالنس��بة للنواحي التعليمي��ة والتربوية، 
كمان نفس الش��ي عم نواجه صعوبات؛ لنقدر 
نكف��ي تعليمن��ا ان كان في اجلامع��ات ما عم 
نق��در نالق��ي مني يس��اعدنا، بس��جلوا صفتنا 
كعميان، خصوصاً بعد الفكرة الزالت موجودة 
ومراكز استشارية للصحة النفسية اللي هي 
أهم ش��ي للمعوقني، مراكز مهنية عم بنتهي 
املعوق من مؤسسة اكس، عم بقعد في البيت 
أو في الشارع يركض وراءه األوالد، وبصير عرضة 
للمس��خرة، يعني منطلب يصي��ر في متابعة، 
وأن يعطونا احلق انه نحكي الن احنا اكثر، حلتى 
الناس تعرف احنا شو بدنا وشو حاجاتنا، وكمان 
إذا ش��افوا مع��اق ينف��رض عليه مث��ل ما قالو 
التش��غيل والتعليم والتوجيه والتثقيف مش 
يترك��وه خلص هذا مع��اق. )مش��ارك، اجتماع عام 

لذوي االحتياجات اخلاصة، بيروت، لبنان(

2( أهمية ربط القضايا

أ( الولدل الدلسلي ية
ش��ي  ه��ذا  ش��خصياً  للمش��روع  بالنس��بة 
م��ن االش��ياء النواق��ص بالنس��بة للمجتمع 
الفلس��طيني، احييكم على هذا املشروع؛ النه 
اعتقد انه متعمق في القضية الفلس��طينية 
وفي التواجد الفلس��طيني في الشتات، حتى 
بامكان ناخذ جلسة عن الضفة كان عنا تباين 
كن��ا نرجو ان يحدث ش��ي من ه��ذا النوع على 
أس��اس التواصل الثقافي والتواصل السياسي 
وبذات الوقت يكون حافز لتكتل الفلس��طينني 
في الشتات مثال احنا جند هنا صعوبة في جتمع 

الفلس��طينني، ملاذا؟ بش��كل مختص��ر انه ما 
في هناك العمق الذي يخل��ق الدوافع للتكتل، 
نوا عائلتهم بالبلد  االكثرية ط��الب تخرجوا، كوَّ
بني الش��غل وبني العائلة، فلسطني بسمعوها 
على اجلزيرة هذا ممكن يكون النه في غياب إلطار 
جامع للفلسطينني ليبقوا على تواصل - طبعا 
ه��و ايش في هون اجلالية؟ - موجود جالية لكن 
اجلالية في عليها ش��د لطريق اجلالية. )مشارك، 

اجتماع عام، بادوا، إيطاليا( 

عنا مشكلة فلس��طيني ٤8، أنا خايف الطرح 
السياسي الفلسطيني احلالي ال يعطي موقع 
أو تصّور للفلسطيني ٤8 ففلسطيني ٤8 لهم 
موقع اللي نحنا ننسى مشكلة، إنه في مليون 
فلس��طيني في ٤8 الزم نعطي تصور م. ت. ف. 
كممثل، هم لديهم وضع معني الزم احنا نالقي 
صيغة أو احنا كمان ليست مشكلتنا مشلكة 
الوضع السياسي الفلسطيني انه فلسطيني 
٤8 فيه��م ج��زء كبي��ر م��ن الالجئني حت��ى إنه 
باملناط��ق ٤8 ه��م الجئني ط��ردوا م��ن ديارهم 
الجئني في جنني نفس��ها وموضوع حق العودة 
كمان، يجب ان نطرح تصور لفلسطيني ٤8 هذا 
يج��ب ان يكون على مس��توى م ت احنا طرحنا 
انه فلسطيني ٤8 يجب ان يقوموا بدور ضغط 
على اس��رائيل وان يطالب��وا بحقوقهم بالذات 
بطريقة واضحة وبص��وت عالي ألنه الوطنينب 
منه��م يحاول��وا التحدث عن فلس��طيني غزة 
والضفة الغربية انهم شعب محكوم في داخل 
اس��رائيل، ودولة تقول عن نفس��ها دميقراطية 
وما بامكان الفلس��طينني ميارس��وا حقوقهم 
ه��ذه يجب ان يصرحوا فيه ف��ي العالم، حاولنا 
نح��ن التواصل م��ع فلس��طيني ٤8 من خالل 
جمل��ة نش��اطات مع مؤسس��ات ٤8 واألحزاب 
السياس��ية لفلس��طيني ٤8؛ النه ال يجب ان 

نك��ون بديل عنهم ننس��ى انهم ه��م عندهم 
تنظيمات نقابية وجماهيرية وسياس��ية التي 
له��ا تاريخ نضالي طويل هذه فكرتي ونحن عنا 
اتصاالت مع التجمع الدميقراطي الفلسطيني 
وم��ع مؤسس��ات اخرى ه��ي متثل فلس��طيني 
٤8، ه��ي اللجنة العربية العليا للفلس��طيني، 
برأيي أرى انه هكذا يكون التواصل، وانه نشوف 
اس��اليب دعم لش��باب ٤8، احنا الفلسطينني 
عن��ا عناصر ضعف ان��ه مبعثرين ب��ني الداخل 
واخل��ارج ولكن ممك��ن ان يكون عنصر ق��وة إذا مت 
تنظيم��ه بحيث ان��ه الزم احن��ا ال نركز في بلد 
واحد وننحص��ر وميكن هزميتنا مثل ما حدث في 

لبنان واالردن. )مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا( 

اله��دف من املؤمتر الش��عبي بحس��ب رايي انه 
يك��ون ب��ني الفلس��طينني، ف��ي فلس��طيني 
لبنان، فلس��طينني س��ورية، فلسطيني االردن، 
فلسطيني ٤8، وفلسطيني غزة والضفة، غزة 
والضف��ة مثل بعض يعيش��وا بنف��س الصورة 
تقريبا وعنا فلسطيني اوروبا انه املؤمتر الشعبي 
يكون فية متثيل للفلس��طينني بدون خجل، إنه 
يكون ف��ي هيئة متثل فلس��طيني لبن��ان؛ النه 
مش��اكلهم اكثر من فلس��طيني غزة واالردن 
ويك��ون كل فلس��طيني من املنطق��ة االتيني 
منه��ا وخاصة فلس��طيني ٤8 الذي��ن عندهم 
ظ��روف معين��ة، يكون ممثل��ني بطري��ق خاصة 
بطري��ق هيئ��ة أو بطريق��ة اخرى لي��س عندي 
مفردات صحيح��ة للتعبير عن ذلك ويرجع كله 
للممثل الرسمي للش��عب الفلسطيني اللي 
هو "م ت" حاليا انه يصير اجتماع ش��امل وكل 
واحد يحكي عن مشاكله بطريقة دقيقة بصير 
في مش��اكل بكونوا وال يكونوا مس��ؤولني، في 
هيئة مثالً؛ النه حس��ب رأيي ال يعبروا بطريقة 
دقيقة عن املشاكل؛ النه في مشاجرات تخرجنا 
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عن الطريق الصحيح، هذه احد الش��غالت، في 
ظروف متثيل الش��عب الفلس��طيني انه ليس 
غل��ط انه يكون في متثيل خاص من أي منطقة 
الفلس��طيني، للذي��ن  أو أي رقع��ة للش��عب 
يهمهم انه املمثل الش��عبي والوحيد للشعب 
الفلسطيني. ومس��الة أخرى وحسب رأيي انه 
لليوم نفرق الش��عب الفلس��طيني جملموعات. 

)مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

واملفروض إلي عالقة بالفلسطيني اللي موجود 
بكل محل وفي برنامج بيجمعني بفلسطينيني 
موجودين بكل محل، علش��ان نطالب بحقوقنا 
كلها مش بس حقنا واهلل ش��و نحل مش��كلة 
الفلس��طيني في الضفة وغزة، ومش بس حق 
العودة، كل احلقوق الوطنية الفلسطينية غير 
حق الع��ودة؛ إلقام��ة الدولة حل��ق تقرير املصير 
كلها، أنا كيف اشتغل كيف كيف والدي يتربوا 
حما ف��ي اولهم كيف والدي بترب��وا في القرية 
وفي اش��ي بيربطهم بوطنهم. )مشارك، اجتماع 

عام، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة(

ه��أل أنا م��درك مئة باملئ��ة إنه هون ه��ذه احملاور 
الرئيس��ية للنقاش هي للجميع حتى ال ندخل 
بإط��ار التجزئة الذي حت��دث البعض حوله جتزئة 
أن هذا فلس��طيني املوجود ف��ي لبنان يختلف، 
أي يعني يجب أن يتم جتزيئه عن الفلس��طيني 
املوجود في س��ورية وفي بلد آخر وعملياً مت وضع 
محاور رئيس��ية للنقاش وبالتال��ي مراعاة هذه 
االختالف��ات املوج��ودة ولكن التعامل بش��كل 
أساس��ي اجلمي��ع يج��ب أن يش��جع االتص��ال 
والتواصل مع منظمة التحرير. )مش��ارك، اجتماع 

عام، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة(

ف��ي بداي��ة حديث��ي أؤك��د على وح��دة قضية 
أماك��ن  كل  ف��ي  الفلس��طينيني  الالجئ��ني 

تواج��دةم وأنو احل��ل لقضي��ة الالجئني يفترض 
يك��ون حل ش��امل لكل قائم على أس��اس قرار 
الش��رعية الدولي��ة رقم ١٩٤ ال��ذي يؤكد على 
ع��ودة الالجئ��ني وتعويضه��م عل��ى فقدانهم 
ملمتلكاته��م على مدار الس��نوات من ٤8 حتى 

اليوم. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

قضي��ة الالجئني الفلس��طينيني في مخيمات 
الضف��ة الغربي��ة وغ��زة ج��زء م��ن الالجئ��ني 
الفلس��طينيني، ال يعني عملي��ة دمجهم في 
إط��ار اجملتم��ع أو في العملية السياس��ية التي 
جرت بعد أوس��لو، في عملي��ة خاطئة وعملية 
تتناقض مع قرارات الش��رعية الدولية. )مشارك، 

اجتماع عام، ماملو، السويد(

يس��تغربون اآلن في اجملتمع األوروبي، أعتقد ألن 
القضية الفلس��طينية قادم��ة على قصفها، 
فلذلك اآلن هم يحاولون معرفة ماذا الش��عب 
الفلسطيني يريد، هل يجري وراء اللجوء؟ أو وراء 
مساعدة مالية؟ أو كذا وكذا، هم يعرفون نحن 
لن نتنازل عن هذه األرض، فهي لعش��رة ماليني 
ليس ش��خص أو ش��خصني أو جماعة أو حزب، 
فكل الش��عب الفلسطيني لن يتنازل عن هذه 

األرض. )مشارك، اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة(

ب( احلاجة إلى الولدل في عملية 
الت ظيم

نحن طرحنا املش��اكل وسمعوها األخوات لكن 
بدن��ا احللول كمان، كل نقاش يطرح مش��كلة، 
الهدف م��ن النقاش الوصول إل��ى نتيجة وحل 
بس احللول على عدة مس��تويات، هناك حلول ال 
تتم اال عب��ر الدول وبالتالي يك��ون عنا وهم إذا 
قلن��ا بدن تطبي��ق قرار أنه ممك��ن نحصل عليه؛ 
ألّن ه��ذا موضوع يتم عبر ال��دول، وهناك حلول 

تتم عبر املمثل الوطني القيادة الفلس��طينية 
وحلول تتم عبر املمثل احمللي القيادة الفتحاوية 
اللي ه��ون بالس��احة، وحلول تتم عب��ر الهالل 
االحمر وغير مس��توصف وحلول تت��م بالبيت. 
خلينا منيز بني اش��تباك املشكالت املعقدة التي 
بعينها الفلس��طينيني بواقعة إذا نحن نناقش 
كل هذه املش��كالت شو مستويات احللول اللي 
منقدر ندفش��ها لقدام. )مش��ارك، اجتماع طالب، 

مخيم الرشيدية، لبنان(

3( التمثيل احمللي واإلقليمي 
والدولي

م��ا ه��ي أش��د احلاجي��ات امللح��ة، واالولي��ات 
السياس��ية واالجتماعي��ة، انت��م بحاج��ة لها 
كالجئني فلسطينيني في هذا البلد؟ أنا بحاجة 
إل��ى من ميثلني على الصعي��د الوطني واحمللي، 
وعل��ى صعيد املؤسس��ات ه��ذا رأيي. )مش��ارك، 

اجتماع عام، ستافنجر، النرويج( 

بدنا مؤمتر دولي حتى يص��ل صوتنا إلى اجلميع. 
)مشارك، اجتماع عام، كوج، النرويج(

أه��م ش��ي ه��وي العم��ل والنضال م��ن خالل 
كل الهيئ��ات واألطر؛ لتحس��ني وض��ع العالم 
الفلس��طيني ف��ي لبن��ان وتوفير ف��رص عمل. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البص، لبنان(

نح��ن كفلس��طينيني لن��ا حق��وق سياس��ية 
نح��ن  مبعن��ى  ومعيش��ية،  واجتماعي��ة 
املواضي��ع،  كفلس��طينيني نتح��دث ف��ي كل 
ونتح��دث عن مواضي��ع الالجئني وح��ق العودة. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(



3( التمثيل احمللي واإلقليمي والدولي
 

االليات والتعبئة 
والتمثيل

196   سجالت فلسطينية: أسس وحتديد اجتاهات

أم��ا بالنس��بة حلق الع��ودة فه��ذا ال نقاش وال 
كالم فيه، كما ش��ربنا من ماء فلسطني وأرض 
فلس��طني فنح��ن جنل��ب ألوالدن��ا مواطنه��م 
لهم ه��ذا، ال مج��ال في��ه مهما ط��ال الزمن، 
كما يقول بيت الش��عر ال بد من يوم س��يغيب 
النهار وشمسها ال تغيب بعيد حيفا وتل أبيب 
كل فلس��طني وليس فق��ط الضف��ة الغربية 
وقطاع غ��زة. فحق العودة للجمي��ع والالجئون 
هم املعنيون بكل فلس��طني أكثر مما هو موجود 
في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم أنهم جزء 
منا ال يتجزأ. وهم معنيون أيضاً به، فلس��طني 
ليس��ت فقط للفلس��طينيني، فلسطني أرض 
املس��لمني من وقت الذي وجدت فيه قوة العرب 
وأصب��ح لهم ح��ق بفعل ف��رض الق��وة وليس 
بفعل احلق الذي يجب أن يؤخذ وبرغم عنا؛ ألننا 
نحن ضعفاء، ما نحتاجه في احلقيقة بالنسبة 
ل��� م. ت. ف. وهذا ما نطلبُه أنه يجب أن يهتموا 
جداً باجلالي��ات املوجودة خارج اإلطار مثل ما هو 
موجود خارج أكثر ما هو موجود في الداخل في 
الداخ��ل، موجودين على األرض ش��اوروا أمرهم 
في وجهني بالنس��بة للس��لطة الفلسطينية 
الوطني��ة الت��ي تتب��ع م. ت. ف. وه��ذا التأكيد 
معروف عليه إذا ال بد أن يهتموا أيضاً باجلاليات 
الفلس��طينية املوجودة في اخل��ارج وأن ميثلهم 
في اخلارج من يهتم في أمورهم وال يهتم فقط 
بالنصب والش��كليات وأنتم كنتم تساعدونُه. 
)مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، الش��ارقة، اإلم��ارات العربي��ة 

املتحدة( 

هاي القصة احنا عدم جتمعنا احنا متفرقني، احنا 
الزم امور جتمعنا كفلس��طينني، هال بس يكون 
في عنا مظاه��رة تالقي االف الفلس��طينيون 
ما ش��اء اهلل ولك��ن إذا اتيت لدع��م واملطالبة 
بح��ق العودة ما بتالقي ح��دا يقول أنا مبثل هذه 

اجملموع��ة احنا جربنا عل��ى صعيد محلي يكون 
عن��ا ممثلني فش��لت فالزم يكون في مؤسس��ة 
متصلة بكل العالم. )مش��اركة، اجتماع عام، ماملو، 

السويد(

ملاذا نس��تطيع كساريات فلس��طينية في هذا 
العال��م أن نض��ع ألنفس��نا آلية كم��ا تفضل 
الدكتور في س��بيل حتقيق هذا املوضوع فقط 
على املس��توى اآللي، بنفس الوقت نس��تطيع 
أن نوّجه إلى العالم جهات رس��مية وش��عبية 
ونح��اول ق��در االم��كان أن نحق��ق قف��زة بهذا 
املوضوع، وهناك مب��ادرات كثيرة حصلت وكثير 
م��ن األخوة املوجودين هون قاموا مببادرات كثيرة 
وجميلة، ولكنها لم تكن على املستوى املطلوب 
اآلن ال��دور تتوجهون بش��كل أكادميي ولكن في 
تركيز الضوء، نح��ن ما بدنا تركيز الضوء بتقدر 
أن��ت تق��وم بتركي��ز الض��وء؛ ألنه ف��ي النهاية 
ال تتوجه��وا وال يج��ب أن تتوجه��وا للش��عب 
الفلس��طيني لقبول��ه أو عدم قبول��ه بالتنازل 
وبحق العودة يجب أن تتوجهوا للجهات العاملية 
والقوى املوجودة في العالم؛ لتوضيع الصور، إذا 
كجالي��ات نريد توضيح الصورة فيجب أن يكون 
هناك مؤسس��ة جتمعن��ا وآلية عمل. )مش��ارك، 

اجتماع عام، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة(

بالنس��بة للقرار ١٩٤ ش��و اللي وراه، يعني هل 
احنا بنس��عى إلى حتقيقه واال بس إنه املطروح 
ب��س نحك��ي في��ه م��ا ه��ّو مع��روف ومعروض 
صارله 50 أو 5٤ س��نة شو بدو هّو بس نناقشه 

مناقشوه فطاحل في السياسة. 
ابدي رأيك فيه. 

ه��ل فق��ط اإب��داء رأي وال عملي��ة مبرمج��ة 
ش��عبية جماهيري��ة، حت��رك جماهي��ري ألنه أنا 
متأكد السياسيني واحلكومة برئاسة اخونا أبو 

مازن وغيره من القي��ادات والدول العربية كلها 
نس��يت حق الع��ودة، امريكا وغي��ر امريكا فش 
غير هالناس مث��ل هالبرملانيني االربعة اللي في 
بريطاني��ا أو انت أو احنا ف��ي ناس معنيني كثير، 
بس صوتا بل��ش يطلع لعنا، على قولت املرحوم 
ناجي العلي هل هم فقط اللي بيحكوا واال هل 
ممكن نحنا نس��عى وتكون هاي أس��اس لتحرك 
فعل��ي لتحقيق ق��رار ١٩٤. )مش��ارك، اجتماع عام، 

هيلزجنر، الدمنارك(

نحن ما يهمنا أن يكون هناك هيئة تأسيس��ية 
للجالية، قبل أن يطرح هذا املش��روع، مبعنى أن 
يكون لدينا هيئة تأسيس��ية للجالية، ومن ثم 
يط��رح موضوع املمثلني ع��ن كل مدينة، ونحن 
متفقني ميكن هذا املش��روع ال نحص��ل أو لرمبا 
نحصل عليه، ولكن ما يهمنا باألس��اس يكون 
لدينا هيئة تأسيس��ية للجالية. )مشارك، اجتماع 

عام، كوج، الدمنارك(

عنا هون باخمليم جلنة شعبية، اللجنة الشعبية 
تضم جميع اخمليمات ولكن هل في هاي اللجنة 
الش��عبية ما بتتعاطى مع غيرا أو باالحرى هي 
مقطوعة العالقات بينها وبني جميع اخمليمات، 
ف��ي النقط��ة الثاني��ة اللي طرحه��ا إنه هناك 
تقصي��ر بالعالق��ات إذا وجدت ألن��ه غير مبنية 
على أس��اس دميوقراطي. )مش��ارك، اجتماع طالب، 

مخيم ويفل، لبنان(

حضرتك قلت أنك اتصلت ب���١١ مدينة، ونحن 
حت��ى ال نبقى مكان��ك راوح، بعده��ا هل ميكن 
اختيار ١١ أخ من ال�١١ مدينة، كأخوة منسقني 
أو مرحل��ة انتقالي��ة حت��ى نب��دأ؟ وبعدها هذه 
اللجنة املكونة من ١١ عضواً تدعو ملؤمتر في كل 
مدينة، مع املمثل��ني، وبعدها نرجع نعمل هيئة 
متث��ل اجلالية ككل، وه��ي تقوم ب��كل عمليات 
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التنس��يق والتعاون، حتى نس��تطيع فيما بعد 
نصل إلى ممثلنا األصلي م. ت. ف.، التي لم تقم 
منذ ١3 س��نة بزيارة واحدة ألي مدينة من املدن 
الدمناركية املتواجد فيها جتمعات فلس��طينية. 
املطل��وب هو كيفية العمل على توحيد اجلالية 
الفلسطينية، في الدمنارك وكيفية حث اجلميع 
االنض��واء حتت لواءها! )مش��ارك، اجتماع عام، أروس، 

الدمنارك(

بقي معلق اجلواب على تطرق األخ إنو كيف يتم 
اإلتصال مثال اجلالية الفلس��طينية في ساملير 
واجلالية الفلس��طينية في أثين��ا هذه اجلاليتان 
ممك��ن مس��تقبال أن يش��كل منه��م وبالتالي 
بتصي��ر هيئة إدارية وبالتالي بتصير هيئة إدارية 
مش��تركة بتكون مس��ؤلة ع��ن اجلاليتان هذه 
الهيئ��ة تعطى صالحيات عل��ى صيعد اليونان 
وثق��ل على صعيد اليونان وهذه الهيئة اإلدارية 
املشتركة على إتصال بالسفارة الفلسطينية 
وعلى إتصاالت دورية قد تكون شهرية قد تكون 
وهكذا يت��م اإلتصال بني املؤسس��ات املوجودة 
في اليونان وهذه اللجان ممكن أن يكون تنس��يق 
بينه��ا لطرح كافة املش��اكل التي تعاني منها 
الشريحة الفلسطينية املوجودة هنا والتالحم 
من خالل الس��فارة املوج��ودة، وهي التي تتصل 
مع املس��ؤل األول من منظمة التحرير. )مشارك، 

اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان( 

نح��ن لدينا جالي��ة، ولدينا اتص��ال مع مختلف 
اجلاليات الفلس��طينية في مختل��ف املناطق، 
والعمل جاري لتوحيدها في جالية فلسطينية 
واحدة في ايطاليا أو كونفدرالية جاليات، ولكن 
األفضل هو توحيدها في جالية واحدة. )مشارك، 

اجتماع عام، روما، إيطاليا(

يجب تش��كيل جلنة ممثله للجالية على صعيد 
الدمن��ارك ككل. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، س��الجيلز، 

الدمنارك(

أعتقد أننا يج��ب أن نرتبط مع بعضنا البعض 
أكث��ر أينما كنا ف��ي كندا، وكذل��ك اجملموعات 
الناش��طني  العربي��ة ومجموع��ات  الطالبي��ة 
الفلس��طينيني، رمب��ا عب��ر عقد مؤمتر س��نوي. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

ال أدري إن كان ذل��ك ممكن��اً، ولك��ن فك��رة دمج 
كل ش��يء حتدثنا عنه حت��ى اآلن، مثل احلصول 
على هوي��ة وطنية فلس��طينية، فكرة مهمة 
ج��داً. ومن��ذ ع��ام تقريب��اً، تراودني فك��رة عقد 
مؤمت��ر كندي ف��ي فلس��طني، أي مؤمت��ر كندي 
فلسطيني، يش��ترك به جميع الفلسطينيني 
املقيم��ني في مدن مختلف��ة واجلاليات اخملتلفة 
في كن��دا، بحيث يتم عق��د االجتماع في أحد 
مناطق كندا ملناقش��ة القضاي��ا املهمة، مثل 
تعريف فلس��طني، والفلس��طينيني، واحلصول 
واملطال��ب  للفلس��طينيني،  هوي��ات  عل��ى 
املقدم��ة ملمثلنا. وكذلك حتدي��د تعريف قانون 
للفلس��طيني، واملطالب��ة بإحال��ة أي حل يتم 
التوص��ل إليه ف��ي املفاوض��ات لالجئني لتكون 
وأج��د  النهائ��ي.  احل��ل  ف��ي  له��م كلمته��م 
أن��ه م��ن املزعج ج��داً ح��ل ملش��كلة الالجئني 
الفلس��طينيني دون س��ؤال الالجئني أنفسهم 
ع��ن آرائهم. وبالتالي فإن أحد أهداف هذا املؤمتر 
ه��و التأكيد على الق��رار ١٩٤ الذي يضمن حق 
العودة للفلس��طينيني كحق وطني وفردي، وال 
يحق ألحد التالعب بهذا احلق. وميكننا املطالبة 
بهوي��ات وطنية للفلس��طينيني في كل مكان 
كأمة واح��دة وليس كجالي��ات متفرقة. وميكن 
م��ن خالل هذا االجتم��اع جلالياتنا أن تعبر كندا 

كفلس��طينيني كنديني يعيش��ون ف��ي كندا. 
وال ب��د من مطالب��ة ممثلنا بذل��ك إذا متكنا من 

االتصال به. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

أعتق��د أن أحد القضايا ه��ي مهرجانات، ولكن 
لي��س مهرجان��ات غير مفي��دة. فنح��ن نرى أن 
الكثي��ر م��ن االتفاقي��ات م��ا ه��ي إال مضيعة 
للوق��ت وللم��ال، ألنك ال ترغب فقط بس��ماع 
األش��خاص اللذين يتحدثون عن أفكار معينة، 
بل ترغب بسماع بعض األفكار واحللول الفعلية، 
كطريقة العص��ف الفكري أو ما يش��به ذلك. 
)مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة 

األمريكية(

بالنس��بة ملوضوع القنوات وهو مهم جداً نحن 
ب��دل ما نبدأ م��ن فوق لتحت املف��روض أن نبدأ 
من حتت لفوق موض��وع اإلتصاالت مع اجلميع، 
املفروض أن يبدأ فينا نحن كأفراد على مستوى 
فردي وعلى مس��توى جالي��ات، واجلالية نحولها 
لفدراليات أو كنفدرالي��ات في داخل البلد ومن 
ثم ف��ي القارات. )مش��ارك، اجتم��اع عام، برش��لونه، 

أسبانيا(

متى س��وف نشهد عملية انش��اء جلان وانشاء 
جمعية قوية من اجل حق العودة على الصعيد 
احمللي، على صعيد ماملو وعلى صعيد الس��ويد 
خاص��ة ملتابع��ة ه��ذا الوض��ع، وم��ن ضمنه��ا 
عملية توس��ع حيث أن الواحد بعمل اتصاالت 
م��ع البلدان الثانية مع ش��عبنا طبعا بالبلدان 
األخرى، أنا بتصور أن الواحد يركز على الصعيد 
احمللي وهذا األس��اس. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، ماملو، 

السويد(

املش��كلة في أوروبا، مش��كلتنا نحن في أوروبا، 
ال يوج��د كنفدرالي��ة ف��ي أوروب��ا، وللجالي��ات 
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الفلس��طينية في أوروبا، هذا بالنس��بة ألوروبا. 
بالنس��بة إلس��بانيا حتى اليوم ال يوجد عندنا 
جالي��ات  هن��اك  أن  العل��م  م��ع  كنفدرالي��ة 
فلس��طينية موجودة في فلنس��يا، في مدريد، 
عدة مدن فلسطينية وثالث مدن إسباينة يعني 
ذلك بأننا نحن نتحمل املسؤولية أول شيء في 
أس��بانيا م��ش منظم��ني حالن��ا كجاليات في 
أسبانيا، ومن ثم علينا أن ننظم بيتنا في أوروبا 
ونشكل الكنفدرالية في أوروبا وهي تكون على 
إطالع مباشر ومنس��ق مع الوطن ومع القيادة 
الفلس��طينية. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، برش��لونه، 

أسبانيا(

يج��ب عمل أطر للتنس��يق مع بع��ض، أنا مثالً 
طرح��ت إنو نعم��ل مجل��س لرؤس��اء اجلاليات 
الفلسطينية في أملانيا حتى يكون لهم عالقة 
م��ع اجلاليات املوج��ودة في أوروب��ا ويكون هناك 
اس��تمرارية. يعني أرى أفض��ل حل، ألن اجلاليات 
في أملانيا كل واحد له اجتاهاته، لذلك حتى تكون 
اجلاليات في كل مدينة وفي كل منطقة فعالة 
تبقى مستقلة بذاتها، لكن يظل هناك نوع من 
التنسيق بني الكل من خالل مجلس مكون من 
أمناء أو رؤس��اء اجلاليات في كل املناطق واملدن، 
وهذا بش��كل أو بآخر يكون له اتصال باجلاليات 
الفلس��طينية في أوروبا. هيك يحصل نوع من 
التنس��يق والربط وبصير كمان بعديها اتصال 

بالداخل. )مشارك، اجتماع مركز، فرانكفورت، أملانيا(

أي أن يك��ون هن��اك جالي��ة في برش��لونة وفي 
كتلونية في عنا جالية في مدريد وفي األندلس 
وفي الكناريس، هذه اجلاليات تعمل كنفدرالية 
نصبح أكبر، ومن ثم نتوسع وبعدين ملا إحنا إنَّظم 
بيتنا في إس��بانيا بنصير على مس��توى أوروبا، 
يعن��ي بنصير قوة على جمي��ع املراحل وبنصير 

نعرف مش��اكلنا على مس��توى برشلونة على 
مس��توى إسبانيا وبعدين على مس��توى أوروبا. 
بالنس��بة إلنا إحنا كفلس��طينيني أو كالجئني 
فلس��طينيني، ممكن هذه القوة أن تنفعنا على 
مستوى محلي في العالقة مع السلطات محل 
ما إحنا عايش��ني، وبنفس الوقت تعطينا القوة 
على أساس نقدر نتحدث مع كنفدراليات ثانية 
ف��ي دول ثانية أو في قارات تانية، وبنفس الوقت 
بصير في عنا قوة أكبر على أساس نوصل مش 
ملوض��وع اتخاذ القرار بس على أس��اس أنها قوة 
ضغط، بالنسبة للس��لطة أو م. ت. ف. غالبية 
الشعب الفلس��طيني موجود خارجا وإحنا إلنا 
صوت وصوتنا يجب أن يس��مع بش��كل أو بآخر، 
ولكن إذا كانا إحنا مفككني ومفتتني وكل واحد 
لوحده ماشي، فإذا كان على مستوى جاليات أو 
على مستوى أفراد ما حدا رايح يسمعنا ألن كل 
واحد بصي��ح بناحية معين��ة أو بإجتاه مختلف 
ع��ن اآلخ��ر وأصواتنا لن تس��مع إحن��ا ممكن أن 
يكون عندنا مليون مشكلة. )مشارك، اجتماع عام، 

برشلونه، أسبانيا(

هنالك في أوروبا، هناك مواطنني فلس��طينيني 
ه��م اعضاء في جلان حق العودة، هذه حتى اآلن 
لم نش��ارك فيها ألننا باألصل لم نش��كل إلى 
اآلن "جلنة ح��ق العودة". هذه جل��ان، وكل جالية 
فلس��طينية متواجدة ف��ي بلد أوروب��ي لديها 
مندوبيني اعضاء في جلان حق العودة. ويش��ارك 
اعض��اء من هذه اللجان كاجلاليات، وكل مدينة 
له��ا مندوبها ف��ي ه��ذه اللجان. على س��بيل 
املث��ال كل مدينة لها من��دوب لها في جلان حق 
الع��ودة، وف��ي النهاية هنالك جلن��ة عامة لكل 
فرنس��ا، هنالك جلنة اس��مها جلنة ح��ق العودة 
هي ُمَشكلة من اجلاليات نفسها. هذه اللجان 
جتتمع كل ستة اشهر في بلد مختلف عن الذي 

قبله. مبعنى أنها مشّكلة من اجلاليات نفسها. 
)مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

لكن مل��اذا اليصر على تقريره لتش��كيل جبهة 
هن��ا في أوروبا لألجئني الفلس��طيني املوجودين 
هنا وبالتحديد دول أوروبا الغربية بشأن االتصال 
مبحامني وجلان، املقصود ليس تنطيم سياس��ي 
مبعن��ى الكلمة ولك��ن هي جبه��ة أهلية ويتم 
االتص��ال بأح��زاب وجل��ان أوروبية وش��خصيات 
مؤي��ده حلق الع��ودة ويتم اللج��وء للقضاء في 
أوروب��ا فيها اإلمكاني��ات متوفره، هن��ا أكثرمن 
ال��دول العربية لالجئني في لبن��ان أو األردن، فانا 
في تقديري سيكون األفضل أن يتم رفع قضايا 
حتى ضد بريطانيا بدرجه اولى والقضاء االوروبي 
بيس��تقبل قضايا من هذ النوع. )مشارك، اجتماع 

عام، ماملو، السويد(

بالنس��بة للموضوع ال��ذي طرحتوه، وهو كيف 
الفلس��طينيني  إل��ى جمي��ع  نوص��ل صوتن��ا 
املوجودي��ن هنا. أن��ا بقترح أن يك��ون هناك ممثل 
ع��ن اجلالية ف��ي كل منطقة على أس��اس هو 
م��ن ميث��ل اجلالي��ة؟ وهو ممك��ن أن يخّب��ر جميع 
الفلس��طينيني املوجودي��ن ف��ي املنطقة التي 
يس��كن فيها، بهذه الطريقة ممكن على األقل 
يس��اعد في توصيل أي رس��الة نريد أن نخبرها 
بإجتماع أو غيره، وحتى هو ممكن أن يشتغل في 
بيت��ه، مش ضروري أن يكون عنده مكتب، وليس 
بالضرورة أن يكون موظف في اجلالية، ممكن هو 
أن يشتغل في بيته يوصله أي شيء بالتلفون أو 
غيره على أساس أن يخبر جميع الفلسطينيني 
املوجودين في منطقته، أن هناك إجتماع هناك 
مؤمتر هناك قرار هناك أي ش��يء. )مشارك، اجتماع 

عام، لندن، اململكة املتحدة(
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والزم يتفّعل دور اجلاليات بكلمة واحدة. )مشارك، 
اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 

املقصود ان كل اجلاليات الفلسطينية في الشتات 
تنتخب منها ممثلني 2 على األقل، يش��اركوا في 
لقاء واحد مع القيادات الفلسطينية، يسمعوا 
منه��م ويأخذوا منهم كل القضايا حتى يعرفوا 
على األق��ل طبيعة التواجد الفلس��طيني في 
العالم، النه نحن ال يعلم بنا احد ونحن ال نستغل 
الطاق��ات املهنية والعلمي��ة والفكرية واالدبية 
معدومة أنا بتوقع لو يصير عنا إطار واحد يجمع 
كل هذه القدرات وتطلع على السطح. )مشارك، 

اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

واضح من كل هذه االقتراحات، أن احلل ملشاكلنا 
ه��و العم��ل عل��ى أس��اس ه��ذه االقتراح��ات، 
ورفع مس��توى والوع��ي الثقافي، والسياس��ي، 
واالجتماع��ي، ورف��ع مس��توى احلياة املعيش��ية 
ل��دى أف��راد اجلالي��ة، كل هذه القضاي��ا تتم عبر 
التعاون فيما بيننا، ونش��ر احملبة فيما بيننا. وكل 
االقتراحات املقدمة في اجلالية على سبيل املثال، 
عملية تس��جيل أفراد اجلالي��ة وإحصاء تعدادها 
وكذلك دراسة وعمل تقرير عن احتياجاتها امللحة 
واملشاكل التي تواجهها، وهذه القضايا ال يوجد 
فيها مشكلة. ولكن املشكلة تبدأ عن التطبيق 
عل��ى أرض الواقع، ونقوم بحل مش��اكل اجلالية. 
وكذلك يج��ب بناء حلقات وصل م��ا بني اجلالية 
وبني اجلاليات األخرى، في بلدان االغتراب اخملتلفة، 
والتع��رف على مش��اكلها، وحاجياتها، ومعرفة 
أخبارها والتنسيق معها. وبشكل عام نحن نعرف 
طرق احلل، ويجب معرف��ة كيفية جلب اجلاليات 
إلى املؤسس��ات واالحتادات، واللج��ان، وحتى يتم 
االتصال ما بني اجلاليات بعضها ببعض. )مشارك، 

اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان( 

ميكن العمل على عقد كونغرس أو مؤمتر وطني 
فلس��طيني، يش��مل كل اجلالي��ات، لنصل في 
النهاية إلى مستوى عقد كونغرس فلسطيني 
عاملي، على مستوى العالم. على غرار الكونغرس 
الصهيوني العاملي. وشيء طبيعي أننا متفقني 
على النضال الوطني الفلسطيني ومع قضية 
حق الع��ودة، وعل��ى ممثلن��ا الوطن��ي م. ت. ف.، 
ومع كل املؤسس��ات الش��رعية الفلسطينية. 

)مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

4( التمثيل احمللي واالتصال

أن��ا برأيي ال ب��د من تكوي��ن ص��ورة دميقراطية 
ش��عبي  مؤمت��ر  نس��ميه  ولق��اء  للمش��اركة 
أو مؤمت��ر للفلس��طينيني ف��ي ايطالي��ا يض��م 
اجلالي��ات الفلس��طينية املنتخبة ف��ي ايطاليا 
املكون��ة م��ن 6 جالي��ات، يوجد احت��ادات نقابية 
يت��م تفعيله��ا بعمل مؤمت��رات سياس��ية، ثم 
عم��ل جلن��ة حتضيري��ة للمؤمت��ر الش��عبي مب��ا 
فيه��م التنظيمات السياس��ية في الس��احة، 
نحن ننس��ى ان��ه يوج��د تنظيمات سياس��ية 
في الس��احة، يوجد فتح، اجلبهة الدميقراطية، 
اجلهة الش��عبية أو إيجاد صيغة لتمثيل شباب 
٤8 املمثلني في اجلاليات ألنه مؤمتر ش��عبي ثم 
لدينا مثقفني ليس��وا منتمني بالضرورة جلالية 
هم بعضهم صحفي��ني، طالب جامعة، بحيث 
ان��ك تعم��ل مؤمتر ش��عبي يش��رك كل الوجود 
الفلس��طيني في إيطاليا، وعلى أساس��ه هذا 
يتواصل ينتخب هيئة تنسيقية وهيئة متثيلية 
ويتواصوا مع م ت مع اجلاليات األخرى التي متثل 
الفلس��طينيني ف��ي إيطاليا، ويك��ون له صوت 
في الس��احة السياس��ية على أس��اس متثيلي 
وليس أساس فوضوي ضمن املعايير واملقاييس. 

)مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

أ( املمثل احملليو املمثل الوي يو 
والتممعات الدلسلي ية اا (أ

أن��ا قل��ت أوالً، ميكن تش��كيل مجال��س طلبة 
للمخيم��ات،  مجال��س  تش��كيل  اجلامع��ات، 
ويكون مجلس اخمليم ولهم اتصال مع السفارة 
الفلس��طينية، وعل��ى الس��فارة عمل قس��م 
خاص بالالجئني، والالجئني عددياً أكثر بكثير من 
أبن��اء الضفة، وبالرغم من ذلك ال يوجد ش��يء 
خاص بالنس��بة لالجئني الفلس��طينيني، حتى 
عندما اذهب إلى السفارة ال اشعر أنها سفارة 
فلس��طينية، ألنن��ي ال ألق��ى فيه��ا أي الجئ. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

نحن كتجمع فلس��طيني الج��يء في اخمليمات 
بأمس احلاجة لنبنى جلان شعبية فاعلة ونزيهة 
منتخب��ة من قبل الش��عب، يعن��ي نحن ليس 
لدينا جلان شعبية فاعلة من األساس، نتمنى ان 
حتل هذه املشكلة برعاية م. ت. ف. واال سيبقى 
الوضع كما هو عليه. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم 

شاتيال، لبنان(

أن��ا بصراحة بدي أحاول أثير نقط��ة: نحن دائماً 
ضد العمل الفردي ومع العمل املؤسساتي في 
نف��س الوق��ت أي عمل يجي بيديره ش��خصية 
مهم��ا كان��ت وطنية ونظيفة ف��ال نضمن مع 
امل��دى أي ميكن أن يكون مس��ارها إحن��ا عايزين 
ممث��ل ألنا في ه��ذه املنطقة اخلمس أس��ماء أو 
نش��ر األس��ماء التالية ه��ي التي متث��ل اجلالية 
الفلس��طينية ال أضمن اجتاهاتهم مستقبالً، 
أنا مع العمل املؤسس��اتي والعمل املؤسساتي 
ال ميكن أن يكون من خارج إطار املمثل الشرعي 
والوحي��د وه��و منظم��ة التحري��ر، أن��ا عن��دي 
قنصليات وعندي سفارات أنا أعمل من خاللها 
حتى لو على ش��كل جلان داخل هذه السفارات، 
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القنصليات يجب أوالً أن تأخذ الغطاء الشرعي 
بحرية احلركة في البلد الذي أُقيم فيه، وبتصور 
هي املشكلة وأتصور أنكم واجهتوها في سورية 
إذا ليس غيرها، وأيضاً رُفض حتى اس��تقبالكم 
ألنكم طرحتم املؤسس��ات كمجتمع مدني أو 
ما شابه للفلسطينيني. املسالة قد تكون هنا 
ميكن أكثر حتس��س، وأنا ما بقصد هنا اإلمارات 
يعني بش��كل عام في اخللي��ج، وبالتالي تبقى 
س��فاراتنا وقنصلياتنا هي املقر األساس��ي ألي 
هيئة أو مؤسسة تريد أن تعمل. )مشارك، اجتماع 

عام، الشارقة، ا إلمارات العربية املتحدة(

تفضل أخونا )مشارك( وقال ليتم اختيار شخص 
من كل مدينة، ويكون هؤالء ال�١١ هم الوسيلة 
للضغط على س��فيرة فلس��طني، في الدمنارك 
لتجمع اجلالية هي وباسمها الجتماع عام لكل 
أفراد اجلالية الفلس��طينية في الدمنارك، مثلما 
يح��دث في يوم األرض، وه��م يتعهدوا فيه ويتم 
اختيار جلنة أو هيئة يصبح االعتراف فيها رسمياً 
م��ن قب��ل م. ت. ف. والس��لطة الفلس��طينية. 

)مشارك، اجتماع عام، أروس، الدمنارك(

وعشان ما تبقى عالقة املنظمة بس محصورة 
بناس معينني، وهادا يحتاج إلى حوار مباشر مع 
القيادة الفلس��طينية ومناقشة كل املواضيع 
معها لتس��تمع القيادة مع الالجئني مباش��رة 
وهيك بيوصل صوت الالجئ الفلس��طيني من 
الناس العاديني مش من خالل أشخاص معينني 
من قبلهم. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم عني احللوة، 

لبنان(

م��ن وجهة نظ��ري، أرى أننا يجب حتدي��د نوايانا 
كجالية من أج��ل تقويتها ولنكون صوتاً واحداً 
ونتحدث من خالل السفير، إن كان ال يزال لدينا 

سفير. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

ف��ي جالية موج��ودة منذ حوالي س��بع أو ثمن 
سنوات في البلد تأتي ش��خصية فلسطينية 
إلى هنا ال نع��رف أن الش��خصية وصلت تأتي، 
وتذهب وال أحد يعرف متى أتت إلى هنا، يعني إذا 
جييت على مس��توى شخصي أو على مستوى 
رس��مي ماح��دى بعرف أنه��ا أجت عل��ى البلد 
وطلع��ت من البلد، بيجي واحد من عند اليهود 
هلقد صغي��ر عدا عن برنامج العمل اخلاص به، 
بقع��دوا أول يوم وثاني يوم مع اجلاليات عش��ان 
يتع��رف بقعد يس��مع، إحن��ا عنا ما ف��ي وجود 
للحديث هذا. وكأن الواحد فينا أصبح موظف 
أنت تش��تغل بش��ركة، بتروح عل��ى محل فالن 
بتلتقي بفالن فالن ف��الن ونتهى بتحمل حالك 
وتتعش��ى وتنام وبتحمل حالك وتس��افر، مجرد 
واحد بيجي من برة ويقعد مع الش��باب ويخبروا 
مثال الش��باب قبل إسبوعني ثالثة إحنا قاعدين 
نقع��د س��اعة زمان ف��ي الفن��دق الفالني في 
كفتيريا في مطعم نقعد نص س��اعة نتحدث 
ونس��مع أخبار وهذا مهم جداً ألعضاء اجلالية، 
تش��عر أن أن هناك فالن بس��أل عنك. )مش��ارك، 

اجتماع عام، برشلونه، أسبانيا(

بالنس��بة للحلول، من الواض��ح كما تالحظون 
أن هنالك حاجة لتغيير، حاجة خللق مؤسسات 

جديدة. 
وجهة نظري، أوالً، كما ترون أننا لم نس��تطع   
وضع حلول، فقط، م��ا يتم هو كيل االتهامات، 
ممك��ن أن يأتي حل من اخلارج، من م. ت. ف.، على 
اعتبار أنها ممثلنا الوطني، أو أي ضغط يأتي من 
اخل��ارج. وأنت حتدثت عن ثالث جه��ات، م. ت. ف.، 
أو الدولة املضيفة، أو املؤسسات الدولية، التي 
تقدم خدمات للفلس��طينيني. أقول إنشاء اهلل 
يك��ون هنال��ك اجتماعات، فأنا عض��و في احتاد 
املهندس��ني، واعتبر أن تشكيلة االحتاد مقبولة، 

وهنالك العديد من النش��اطات التي يقوم بها 
االحتاد، وهنالك العديد من الرس��ائل والدعوات 

التي تصلنا. )مشارك، اجتماع نوعي، برلني، أملانيا(

و أعتق��د أن خطوط س��ليمة هي األمنية اللي 
كلن��ا بنتصورها واللي حكوه��ا كل اإلخوة أننا 
بحاجة ملؤسس��ة أو نقابات أو لش��يء يقودنا أو 
يك��ون عملنا مبرمج م��ن داخلها هذه النقطة 
األول��ى، النقطة الثانية الل��ي حكوها معظم 
الن��اس إنو العم��ل الفردي غي��ر ُمْج��دي إاّل إذا 
كان مرب��وط في مؤسس��ة أعلى وليس لنا غير 
منظمة التحرير؛ ألن الس��لطة ال متثل عامتنا، 
في ش��غالت كثير كل إنسان في عنده عالمات 

استفهام. )مشارك، اجتماع مركز، فرانكفورت، أملانيا(

ملاذا ال يتم تخصيص مكتب في اجلالية في مقر 
م. ت. ف.، مكتب أو غرفة هذا ال يهم. وهي التي 
يج��ب أن توحدنا في جميع أنحاء العالم، اما أن 
تأتي أنت وحتكي كلمتني وتسحب حالك وتروح، 
هذه مش��كلة. ألن هذا يعني أن تعني ش��خص 
أو أثن��ني في كل منطق��ة يتابعون معك أحوال 
اجلالية، وهذا صعب عمله. )مش��ارك، اجتماع عام، 

كوج-اولبي، الدمنارك(

بالنسبة ملمثلي الوطني، أنا موجود خارج البلد، 
وال يوج��د لدي ممثل. ممثلي الوطني هو املنظمة، 
بالنس��بة للممث��ل احمللي، وأن��ا أدرس باجلامعة، 
فنح��ن كطلب��ة فلس��طينيني نق��دم ونعمل 
نش��اطات تعّب��ر عن بلدن��ا فلس��طني، ونَُعّرف 
الن��اس على بلدن��ا، ولكن كتمثيل خ��ارج البلد 
ال يوجد. بالنس��بة للهياكل املوجودة، رغم كل 
النش��اطات التي تتم إال أننا ال نستطيع عمل 
انتخابات. وهم يحضروا أناس فجأة وال تعرفهم، 
وذلك ال تعرف من ستنتخب! ولهذا يجب عمل 
نش��اطات نتعرف من خاللها على الناس، وعلى 
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الش��خص الذي نريد أن ننتخب��ه. والذي نريد أن 
ننتخب��ه يج��ب أن يكون لديه برنام��ج انتخابي 
يريد حتقيق��ه لصالح اجلالي��ة، وال ننتخب أحد 
ال نعرفه، أو ننتخبه كش��خص حسن السلوك 
فقط. ال يوجد خيارات كثيرة، ولكن اعتقد أن م. 
ت. ف.، هي ممثلنا في أفكارنا. )مشارك، اجتماع عام، 

ستافنجر، النرويج( 

بالنس��بة للحاج��ات واالولويات إحن��ا حاجاتنا 
نف��س احلاج��ات الت��ي تكلم��وا فيه��ا اإلخوان، 
بحاجة إلى جمعيات فاعلة جمعيات تستطيع 
أن تس��توعب مجتمعه��ا أن تبتع��د عن األطر 
التنظيمية السياسية الفلسطينية مخلفات 
الس��تينات والس��بعينات والثمانين��ات، تعمل 
ملصلح��ة اجلالية وف��ي كل مجاالته��ا اخملتلفة 
الفنية والرياضية والشبابية وحتى االجتماعية 
مبعنى النزهات واالستفادة من كل االمكانيات 
املقدم��ة من ه��ذه الدولة. نأمل نح��ن إن م. ت. 
ف. إذا أتي��ح لها سياس��ياً تفهم م��ا الفرق بني 
السلطة الوطنية الفلسطينية وبني م. ت. ف. 
واحلجوم السياسية لكل منهما وتطوره. نأمل 
ف��ي انتخابات دميقراطية للفلس��طينيني اللي 
في الس��ويد لينتخبوا ممثلني له��م ألطر م. ت. 
ف. س��مها ما ش��ئت مجلس وطني، تشريعي، 
رئاس��ي احلجج الت��ي تقوله��ا م. ت. ف. إنها ال 
تس��تطيع أن ممارس��ة انتخابات ف��ي دول عربية 
معينة، ليس لها هذه احلج��ة في أوروبا قاطبًة 
نحن نش��دد على ضرورة تفاعلنا السياسي في 
أطر م. ت. ف. ضم��ن انتخابات حرة ودميقراطية 
ونزيه��ة ف��ي اس��كندنافيا وأوروب��ا، ه��ذا حقنا 
بحك��م انتمائنا الوطني لفلس��طني. )مش��ارك، 

اجتماع عام أبساال، السويد(

مل��اذا ال تق��وم بإحي��اء املناس��بات، مث��ل ذكرى 
مجزرة صبرا وش��اتيال، وعبرها نعمل نشاطات 
للجالي��ة. أن��ت بحاج��ة إل��ى أن��اس نش��طاء، 
ينظمون نش��اطات للجالية على سبيل املثال، 
أن تقوم بتوزيع الوثائق عن فلس��طني، ويجب أن 
تقوم السفيرة بعمل جولة على مناطق سكن 
اجلالية وتزور كل منطقة ولو بالشهر مرة واحدة، 
بهذه الطريقة ميكن تفعيل الس��فارة، وبالتالي 
ستكون اقرب إلى اجلالية الفلسطينية، واقرب 
إلى همومها ومش��اكلها. )مش��ارك، اجتماع عام، 

هيلرود، الدمنارك(

هنالك مطالب محقة، يج��ب أن تكون هنالك 
مجل��ة أو صحيف��ة للجالي��ة الفلس��طينية، 
وت��وزع على كافة أف��راد اجلالي��ة، ليّطلع الناس 
على أخبار اجلالية ونش��اطاتها. وهنالك مطلب 
إجناز مؤمتر للمؤسسات الفلسطينية، وهنالك 
اقت��راح لكيفي��ة االتص��ال والتواص��ل م��ع م. 
ت. ف.، إليص��ال رغباتن��ا وتوصياتن��ا للممثلني 
املعنيني، هنالك طموح��ات كثيرة، ولكن لعدم 
وج��ود هيكلي��ة صحيح��ة، ولدين��ا طموح��ات 
مس��تقبلية إلحراز وإجناز أن يك��ون لدينا قنوات 
اتصال وتواصل. وس��ابقا لم يكن هناك انتخاب 
صحيح للمؤسس��ات الفلسطينية، في أملانيا. 

أو للجالية. )مشارك، اجتماع نوعي، برلني، أملانيا( 

ال يجوز إلقاء اللوم على السلطة أو خلق بدائل 
ملنظم��ة التحرير، فاملنظمة تبق��ى هي املمثل 
الش��رعي الوحيد للش��عب الفلسطينيني في 
كاف��ة أماك��ن تواجدة، وهذا ال يش��كل ضعف 
لدورها وأن نلقي تبع��ات اللوم عليها، أو نحاول 
إيج��اد بدائ��ل لها، ش��يء آخ��ر، نح��ن يجب أن 
نحدد في ه��ذا االجتماع كيفي��ة التعامل مع 
مؤسس��اتنا الفلس��طينية،  م��اذا تريد منهم 

كل فلسطيني يسكن في مخيم من اخمليمات 
الفلس��طينية، يعرف ماذا يريد. )مشارك، اجتماع 

عام، برلني، أملانيا(

وله��ذا إذا كنت أنت قوي في البلد املوجود فيها 
فأن��ت ق��وي في الوط��ن، وقوي أمام الس��لطة 
الفلس��طينية، وأمام م. ت. ف. )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، برلني، أملانيا( 

بالنسبة إلطار يجمع كل اجلاليات الفلسطينية 
لغاية اآلن فهو غير موجود. )مش��ارك، اجتماع عام، 

فرانكفورت، أملانيا(

يجب أن نتنأول آليات العمل، على سبيل املثال، 
أن��ا لي في ايطاليا اكثر من عش��ر س��نوات، ال 
يوج��د اآلن احتادات نقابي��ة ومهنية في اجلالية. 
كي متثل ه��ذا التواجد الفلس��طيني مبختلف 
فئاته، وشرائحه السياس��ية مثالً االحتاد العام 
لطلبة فلس��طني، احتاد األطب��اء، يجب تفعيل 
ه��ذه االحتادات، كي تعكس ومتث��ل هذا التواجد 
الفلس��طيني ف��ي ايطالي��ا. ك��ي ترتبط هذه 
املؤسس��ات جميعه��ا بالوطن مباش��رة. ومن 
القنوات التي يرتبط بها الوجود الفلس��طيني 
في إيطالي��ا، وكمؤسس��ات نرتب��ط من خالل 
التمثيل لنا، في هذا البلد. داخل اجمللس الوطني 
الفلس��طيني. دعونا نطرح للعال��م ماذا نريد؟ 

)مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

نحن ال نتنازل عن حق العودة وال نس��مع حلّد أن 
يتن��ازل عن حق العودة بطريق مباش��راً وبطريق 
غير مباش��ر ونحن نريد أن نس��ّمع صوتنا لكل 
العالم بأي ش��كل من األشكال وبأي آلية نراها 
مستدعية، أنا انتقد هذه اجللسة، صحيح أنها 
جمع��ت كثير من األخوة الفاعل��ني في اجلالية 
الفلس��طينية إاّل أنه��ا ل��م تس��تمع إلى كل 
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اجلالي��ة، كثير من أنباء اجلالي��ة ال يعملوا بهذه 
اجللسة، نحن بحاجة إلى جلسة أخرى واقترح أن 
تكون هناك جلس��ة أخرى واقترح أيضاً أن تضع 
آلية لتشكيل املؤسسة للجالية الفلسطينية 
ف��ي اإلمارات في هذا املوض��وع أوالً، وللجاليات 
الفلس��طينية في كل العالم ثانياً لتتش��كل 
جلنة عليا متثل الشعب الفلسطيني أو الالجئني 
الفلسطينيني في الشتات لتوضيح موقفهم 
بش��كل صحيح وس��ليم. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

الشارقه، اإلمارات(

وأري��د أن أذكر نحن نلوم القي��اده طيب ما إحنا 
قيادتنا مش عارفينها؟ لها خمسني سنة، إحنا 
أط��ول ثورة بالعالم، أطول ثورة، هذا الش��يء ال 
نس��تطيع أن نفتخر ب��ه أطول ث��ورة ألنها ثورة 
فاشلة لألسف، أنا يعني هذا الشيء بجرحني، 
أط��ول ث��ورة بالعالم ألنه��ا ما جنح��ت، أفضل 
ثورة التي تس��تمر يوم واح��د وحققت أهدافها. 

)مشارك، اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة(

أعتقد أننا في هذه املرحلة يجب أن نؤس��س ما 
يشبه مجلس الالجئني، فأهميته تكمن في

أ(: توفير مناذج ميكن لنا كالجئني التعرف على   
أف��كار بعضن��ا البعض وتقدمي الدع��م وما إلى 

ذلك. 
ب(: منع أي محاولة إللغاء حق عودة الالجئني،   
الفلس��طينية  التف��اوض  هيئ��ات  وملطالب��ة 
الرئيس��ية بع��دم التف��اوض حول ح��ق العودة 
لالجئ��ني دون احلصول عل��ى إذن. فأنا أفكر فيما 
سيحدث، وبناء على حكمي على الواقع احلالي، 
فهناك أش��خاص يتفاوضون ح��ول حق العودة 
ولكنهم ينكرونه ألن رؤيتهم لهذا احلق تختلف 
عن رؤيتنا. فهم يفس��رون هذا احلق بالعودة إلى 
الدول��ة الفلس��طينية املُفترض أن تنش��أ من 

املفاوضات. فما يح��دث هو أن الناس يتصرفون 
كما ل��و أن هذا احلق مقدس وال يس��تطع أحد 
املس��اس ب��ه، ولكنه��م ف��ي الواق��ع ميس��ونه 
ويتالعبون ب��ه دائماً، لذا علينا أن نكس��ر حاجز 
الصمت، وأن نؤس��س هيئة الجئ��ني متثل الرأي 
النهائ��ي في هذه القضية. )مش��ارك، اجتماع عام، 

تورنتو، كندا(

يكون عنا سياس��ة حس��ب الظ��روف واملواقع، 
فمثال في عندك مس��تويات انه فلس��طينيي 
ع��ن  مختلف��ني  اخل��ارج  ف��ي  حت��ى  لبن��ان 
فلسطينيي األردن، يجب ان تكون في سياسة 
ان��ه الفلس��طينني نعطيهم اس��تقاللية في 
رأي��ي في ضوء اخلط االعام النه الفلس��طينني 
ف��ي كل موقع هم يعرف��ون البل��د املتواجدين 
فيها ويعرفوا ظروفها فندعم السياس��ة التي 
ياخذه��ا فلس��طيني لبن��ان وفلس��طيني ٤8 
وفلس��طيني الضفة والقط��اع، النه مهمات 
الضف��ة والقطاع ه��ي مهم��ات وطنية وهي 
إقامة دولة فلس��طينية في الضفة والقطاع 
وح��ق العودة، فح��ق العودة مس��الة مهمة أنا 
براي��ي. املفروض ح��ل هذه املعضل��ة انه كيف 
ان��ه م. ت. ف. ي الس��نوات  تفعي��ل م. ت. ف. 
االخي��رة مجمدة؟ الس��ؤال هنا ان��ه كيف يتم 
تفعليها؟ تفعليها عن طريف تفعيل انتخابات 
اجمللس الوطني وتفعيل التنس��يق الدميقراطي 
ل��كل جتمع��ات الفلس��طينني ف��ي كل مكان. 
حت��ى في لبن��ان، في املؤمت��ر الوطن��ي عندهم 
ممثل��ني ينتخب املؤسس��ات الفلس��طينية في 
لبنان عن طريق اللجان الش��عبية املوجودة في 
اخمليم��ات، تنظيم��ات جماهيرية، احتاد نس��وي، 
نقابات العمال، ينتخبوا هم ممثلني، وفي اجمللس 
الوطن��ي تفعيل مؤسس��ات م. ت. ف. في رأيي 
احنا ننس��ى تنظيمات الفلسطينني في اخلارج 

يج��ب ان يكون لهم ممثلني بش��كل كويس في 
اوروب��ا مث��ال نح��ن ال يوج��د عنا متثي��ل كويس. 
ف��ي اجمللس الوطن��ي - بالطبع أن��ا حكيت راي 
الش��خصي انه تفعيل املؤسسات اجلماهيرية، 
عمل مؤمتر شعبي بحيث يكون مش بس هدول. 

)مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

ب( املمثل احملليو املمثل الوي يو والدول 
املضيدة

اقت��رح أن نعم��ل مجل��س بل��دي للتجمع��ات 
الفلسطينية على غرار اجمللس البلدي العراقي، 
وجت��ري انتخابات له ف��ي كل منطقة على حدا، 
ويج��ري انتخاب أعضائ��ه، وال يك��ون بالتزكية، 
ونقول نزكي فالن وعالن، وهم ميثلوننا كمجلس 
بل��دي عند الدولة، وأيضاً يق��وم باالتصال بكل 
اجملالس البلدي��ة املوجودة ف��ي املنطقة، ويجب 
أن يق��وم بط��رح معاناتن��ا لهذه اجملال��س، ومن 
خالله��م يت��م ط��رح معاناتن��ا للدول��ة، وحل 
مش��اكلنا عبرهم، ولكي نس��تطيع أن نتحرك 
سياس��ياً، وتك��ون التنظيم��ات كاف��ة خلفها 
فنش��كل بذل��ك قاع��دة بس��يطة نتحرك من 
خالله��ا. ونتص��ل باجملال��س البلدي��ة العراقية، 
ونفتح قنوات معها، ونحاورهم، ونحاول عبرهم 
حل مش��اكلنا البس��يطة ولو جزء منها. نحن 
في وضع يجب أن نتكاتف فيه. )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

االقتراح هو يج��ب أن يكون عملنا جماعي، كنا 
نتب��رع وكله ذاهب عل��ى الفاض��ي. نحن أناس 
اتكاليني بش��كل كبير. نقت��رح أن نعمل "جلنة" 
وبغ��ض النظر عن التس��مية "جلن��ة" أو "لوبي" 
ولكن نش��كل جلنة باس��تطاعتها أن تتابع مع 
الدولة ومؤسس��اتها ش��ؤون اجلالية. )مش��ارك، 

اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(
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ال منلك هياكل شخصية جلاليتنا الالجئة فلدينا 
ناش��طون، ولكن ليس لدينا ش��يء وال نزال في 
املرحل��ة التمهيدي��ة، ولكنن��ا ال نع��رف الكثير 
عن أنفس��نا، وأعتقد أن معظمنا يشعر بذلك 
ويهتم به. أما ممثلنا الوطني فهو مشكلة أخرى، 
فال يوجد تواصل معه تقريباً، وكان هناك بعض 
التواص��ل، وقبل حرب الع��راق كان لدينا أحزاب، 
واجمللس التش��ريعي الفلسطيني والدميقراطي 

وفتح. 
كل ذلك كان بعد أوس��لو- أعرف أنه لم منلك   
يوماً شيئاً خاصاً بنا، فلم يكن لدينا يوماً شيئاً 
مثل احل��زب األمريكي الفلس��طيني. والفكرة 
العام��ة هي أنن��ا مختلفون عن أي م��كان آخر 
في العالم، مبا أن الواليات املتحدة هي الوحيدة 
التي حتاول قمعنا. ونعرف أنه ال بد لنا من االحتاد 
مع��اً. ونعود ثانية ملوضوع الهياكل في جاليتنا، 
ولكن لس��وء احلظ، فنحن منقسمون هنا كما 
ف��ي رام اهلل، وديروب��وان، وهذا خط��أ، فيجب أن 
ننظر إلى ذل��ك من منظور أننا فلس��طينيون، 
وترس��يخ العالقات م��ع اجلاليات األخ��رى مثل 
اجلالي��ة العراقية هن��ا، وهي أكبر م��ن جاليتنا 
ولكننا ال نس��تفيد منهم. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ديترويت، ميتشجان، الواليات املتحدة األمريكية( 

أنا ف��ي احلقيقة بدي أحك��ي بنقطتني، نقطة 
التواص��ل والتمثي��ل، ج��اء ف��ي النش��رة حول 
التمثيل أنه حول متثيل اجلاليات الفلس��طينية 
لدينا، في اإلمارات في الثمانينات، ثم تش��كيل 
جل��ان اجتماعي��ة وصنادي��ق تكاف��ل اجتماعي 
فلس��طيني كما قال األخ عن معان��اة جاليتنا 
ف��ي  الفلس��طينية  جاليتن��ا  الفلس��طينية، 
اإلمارات وكثير من أهلنا مش��ردين وتعاني أكثر 
مم��ا نعانيه ف��ي أي مكان آخر، يعن��ي بعضها ال 
تس��تطيع أن تأكل وال تس��تطيع أن نعيش وال 

نستطيع أن تسافر. اجلانب اآلخر أنُه ليس لدينا 
ف��ي اإلمارات أي متثيل يعن��ي ال يوجد جمعيات 
ال يوج��د اجتاه��ات كان لدين��ا احت��ادات وجل��ان 
اجتماعي��ة في كل اإلم��ارات وأخ��ذت دور جيد 
ج��داً وصندوق التكافل يرأس��ه مجل��س أمناء 
يتكون من إحدى عش��ر إلى ثالثة وثالثني عضو 
نعالج احل��االت االجتماعية املوج��ودة في البلد 
داخ��ل اإلم��ارات. اللجّنة االجتماعية ش��كلت 
جل��ان اجتماعية بأمر من رئيس الدولة الش��يخ 
زاي��د اهلل يرحمه وبقرار من الس��فارة هناك قرار 
من الس��فارة في ع��ام 200١م بتش��كيل جلنة 
اجتماعي��ة، املعاناة اللي نح��ن عم نعاني منها 
هي التس��هيل، التس��هيل احلقيقي. املشكلة 
بالنسبة للشعب الفلسطيني، شعب مثقف 
متعلم وشعب واعي وصاحب قرار، كل فرد فينا 
صاحب ق��رار ال يقب��ل بال��والء والتبعية يعني 
أن نك��ون إم��ا علن��اً، نريد أن تكّون ش��خصيتنا 
االعتباري��ة كأنباء جالية فلس��طينية في هذه 
اإلمارات وقادرين على متثلها بالشكل الصحيح، 
ولدين��ا اإلمكاني��ة بالتواصل بني أبن��اء اجلالية. 
املش��كلة لدينا فعالً هي ع��دم وجود اهتمام أو 
توج��ه من اجلهات الرس��مية يعني الس��فير أو 
القنصل بهذا األمر، بينما الدولة تس��مع بهذا 
األمر، ولدينا القرار بهذا املوضوع من قبل رئيس 
الدولة الش��يخ زايد، لدينا قرار من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل والسماح بهذا الشيء، كل 
اجلاليات العربية واألجنبية لديها نوادي، اجلالية 
الفلس��طينية ليس لديها نوادي، كل اجلاليات 
العربي��ة واألجنبية لديها م��دارس، ليس لدينا 
مدارس، كل اجلالي��ات العربية واألجنبية لديها 
صندوق ومراكز صحية وغيرها، إحنا املش��كلة 
لدينا مثل ما تفضلت، أنا أرى التواصل في هذا 
األم��ر اللي تفضلت فيه ي��ا دكتور نحن بحاجة 
لتواصل في هذا اجلانب وآلية لهذا األمر. ونحن 

نبارك هذه اخلطوات، أنا من جهتي الش��خصية 
أرى أن هذه اخلطوات جي��دة وممتازة، ونحتاج إلى 
تواص��ل متتابع منك��م، لتكيفها وجتس��يدها 
ونحن نهدف إلى ش��رعية حقيق��ة من قبل م. 
ت. ف. ومن قبل الدولة. أنا اآلن س��وف أطلعك 
عل��ى قرار من س��فير عام 200١، في تش��كيل 
جلنة وأسبابها أيضاً أسباب شخصية، وليست 
قانوني��ة أو اجتماعية أو الغاي��ة أو جتميل. أجل 
التواص��ل نحن بحاجة في هذا اجلانب فعالً إلى 
املب��ادرة اللي عم بتقوم��وا فيها ممكن تؤدي إلى 
تواصل بني أنباء اجلاليات العربية الفلسطينية 
في كل العالم. كيف نستطيع أن نتواصل؟ ما 
هي اآللي��ة التي نحن ممكن جن��دةا أو الهيكلية 
اللي ممكن نس��ويها؟ هذا برأئي خاضع للنقاش 
وممكن يكون في هن��اك آراء مختلفة، ولكن في 
النهاية نس��تطيع الوصول إلى نتيجة صعبة. 
في ه��ذا اجلانب، في س��ؤال آخر أؤك��د على ما 
قاله الدكتور، سؤال التنسيق، فعالً نحن بحاجة 
كما جاوبت على السؤال فهمه أن نعّرف كيف 
سيفيتاس هو اسم نحن اخترناه لهذا املوضوع 
ألن هي كلمة الالتيني��ة تعبر عن الدميقراطية 
وحقوق اإلنس��ان واملواطنة والش��فافية، تعبر 
عنها الكلم��ة اخملتارة كما ميكن أنت تختار مثالً 
اس��م لبرنامج غير واضح، فاخترنا هذه الكلمة 
لكي نربط بشفافية ودميقراطية، هذه الكلمة 
الالتينية تعني هذا الشيء، كيف بدك تعطي 
احل��ل؟ إحن��ا عنا جترب��ة يعني تكاد تك��ون جتربة 
رائ��دة، في نقطة نظام، األس��تاذ ميث��ل اجلالية 
الفلس��طينية ف��ي الن��ادي الثقاف��ي العربي، 
بينما جتربة اإلم��ارات تعتبر من التجارب الرائدة 
يعن��ي عنا لدينا في اإلمارات هذا اإلطالع أيضاً 
عل��ى التج��ارب الت��ي كان��ت في التس��عينات 
والس��بعينات، جتارب الكويت كانت ممتازة وكان 
في أط��ر لفترة مح��ددة بعدين انته��ت، كانت 
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جتربة اإلمارات من التجارب اللي هي درجة ثانية 
تع��د الكوي��ت، ألن الكويت كانت ش��يء عريق 
ملؤسس��ات كبيرة تليها جتربة اإلم��ارات، مت هنا 
كان انتخ��اب كل النقابات اللي كانت موجودة، 
يعني في عنا احتاد التشكيليني الفلسطينيني 
واملعلمني واحملاميني كل النقابات الفلسطينية. 

)مشارك، اجتماع عام، الشارقة، اإلمارات(

القضاي��ا املدني��ة العادي��ة، كل قضايان��ا التي 
حتتاج إلى اتصاالت رسمية بالدولة، لدينا ممثلنا 
الوطني وممثلنا الش��رعي وس��فارة دولتنا التي 
س��تقوم، ان شاء اهلل قريباً، إذا حتقق االنسحاب 
من غزة ومن الضفة الغربية وتستأنف محادثات 
الس��الم، إذا هذا تصور بس��يط جداً ملا ميكن أن 
يتم، والى ما ميكن ان يتواجد في هذه الس��احة، 
وان يكون هناك مرجعي��ة بالتواصل باللقاءات 
ببني فترة وأخرى للتش��اور في بع��ض القضايا 
واالجتماع في السفارة وزيارة مكاتب الفصائل. 

)مشارك، اجتماع عام، اخلرطوم، السودان( 

املوج��ودة  الفلس��طينية  للجالي��ة  بالنس��بة 
ف��ي اإلم��ارات عندها جل��ان بع��ض النقاط في 
التواصل، معظمها قائم مبادرات فردية ويعني 
عمل��وا جلنة اجتماعية في اإلم��ارات، وعملوها 
إلى ح��د كبير قاص��رة. هناك معوق��ات كبيرة، 
هذه املعوقات بعضها موضوعي وبعضها غير 
موضوعي، ما نحن بحاج��ة إليه حقيقة هو أن 
يس��مع أن يس��مع صوت الالجئ الفلسطيني 
ل��دى م. ت. ف. قب��ل أن يفاجئ اجملتم��ع الدولي 
بسماعه. كيف؟ من خالل إيجاد جلنة يعني برملان 
يحدد برمل��ان للجالية الفلس��طينية في داخل 
اإلمارات العربية املتحدة وتكون منسقة وليس 
تابعاً للجهة الرس��مية املوجودة ف��ي اإلمارات 
منس��قة مع السفارة ومنسقة مع القنصلية 

لكنها ليس��ت تابعة لها وليس��ت بديالً عنها، 
وهذا يكون من خ��الل إيجاد جلنة اجتماعية في 
كل إمارة ولدينا س��بع إمارات جلن��ة اجتماعية 
تش��كل مبجموعها جلنة موحدة ناطقة باسم 
الشعب الفلس��طيني، واجلالية الفلسطينية 
باإلمارات العربية املتحدة. م. ت. ف. والتش��عب 
في دول��ة اإلم��ارات يحتاج إل��ى مجتمع خاص 
ف��ي دول��ة اإلم��ارات كما نت��ج جت��اوب، إضافة 
إل��ى م��ا قال��ه األخ أن م. ت. ف. بحاجة ماس��ة 
اآلن. بحاج��ة للجنة الدولية، اإلمارات تس��مى 
جلن��ة التواصل م��ع املرجعي��ة اللي ه��و يعني 
أن نتواص��ل مع بعضنا ونش��كل جل��ان ثقافية 
تترجم الكتب والنش��رات الثقافية وترسم في 
أذهانهم موض��وع حق العودة حتى ال ينس��ى. 
وه��ذه القضايا نح��ن بحاجة إليه��ا إذا اللجنة 
في دولة اإلم��ارات تتواصل معكم طبعاً حدود 
األمانة إضاف��ة إلى تركيز على ض��رورة تفعيل 
االحت��ادات والنقاب��ات وهي املؤسس��ات املبنية 
للشعب الفلسطيني، كما تفضلت قبل قليل 
أبو قبل، عش��رين سنة كنا نحن في قمة الحتاد 
لكتاب فلس��طينيني ألوا صوت مسموع واحتاد 
عمال الفلس��طينيني لهم صوت طاغي حتى 
على مس��توى املؤمترات العاملي��ة للعمال يعني 
تفكيرنا باالحت��اد واالش��تراكي كان صوت قوي 
ف��ي املعلم��ني. الخ وال ب��د من إرج��اع االحتادات 
أو اجملتمع��ات القادرة على اس��تيعاب الطاقات 
الفلس��طينية املوجودة في دول��ة اإلمارات من 
خ��الل احتادات تكون رئيس��ية في قس��م أو في 
منطقة التحرير الفلس��طينية. )مشارك، اجتماع 

عام، الشارقة، اإلمارات(

علين��ا ان نوثق هذه العالق��ات علينا ان اتيح لنا 
ان نقيم منظماتنا املدني��ة من احتادات وروابط 
ومهنية ونقابات وغير ذلك، فليكن بتعاون ومتثل 

كل من هم على هذه الس��احة دون صراع على 
أن م��ن يقودها حماس أو فتح أو الش��عبية وال 
اجله��اد الخ، فليجلس الناس وليش��كلوا ائتالفاً 
لعمل يخدم الفلس��طينني املتواجدين برعاية 
ممثلهم الش��رعي س��فارة دولة فلسطني التي 
هي ممثل الش��عب الفلس��طيني ل��دى الدولة 
رس��مياً وش��عبياً، وال مين��ع ذل��ك نش��اط هذه 
املنظم��ات أو الفصائ��ل العمالها اخلاصة لكن 
في العمل الفلسطيني، ادعوا ألن يكون هناك 
ائت��الف تع��اون كامل يحقق مصالح الش��عب 
الفلس��طيني املتواجد أو اجلالية الفلسطينية 
املتواجدة على الس��احة الس��ودانية. )مش��ارك، 

اجتماع عام، اخلرطوم، السودان( 

يجب ان يكون تنظي��م أو جلان ارتباط بني كافة 
اخمليمات وبني اللجان الشعبية للمخيمات لكي 
يتم التنس��يق بينها، على الصعيد السياسي، 
نتمن��ى إعادة تفعي��ل دور م. ت. ف. ومتثيلها في 

لبنان. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم شاتيال، لبنان(

نتيج��ة للخالف��ات السياس��ية ب��ني الفصائل 
انعكس��ت س��لباً عل��ى الواقع الفلس��طيني 
وبالتال��ي ال توج��د مرجعية باملعن��ى الصحيح 
تناق��ش الدول��ة اللبنانية املضيفة باملش��اكل 
واحلق��وق املدنية واالجتماعي��ة وحرمان العامل 
الفلس��طيني م��ن مزاول��ة حوال��ي 73 مهنة 
باالضاف��ة إل��ى حرمانهم م��ن امت��الك منزل. 
باالضاف��ة لذل��ك يجب ان يك��ون هناك إصالح 
الق��وى  كاف��ة  ومش��اركة  ف.  ت.  م.  داخ��ل 
والفصائل التي متثل الشعب الفلسطيني في 
القتال وعدم التفرد مبؤسسات م. ت. ف. واجراء 
انتخاب��ات دميوقراطية للجان الش��عبية بحيث 
متث��ل الكف��اءات والفعالي��ات وكاف��ة اطياف 
س��كان اخمليم وتفعلي��ل للحوار، إع��ادة تفعيل 
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مؤسس��ات م. ت. ف. وتش��كيل مرجعية على 
مس��توى م. ت. ف. وتشكيل جلان شعبية يكون 
إطاره��ا الفصائل ووجهاء واطباء ومهندس��ني 
باالضاف��ة إلى اهال��ي اخمليم ومن س��كان ابناء 

اخمليم. )مشارك، اجتماع عمال، مخيم شاتيال، لبنان(

أول ش��ي التواص��ل م��ع ممثلن��ا على املس��توى 
الوطني يعني عن طريق ممثلني عن اخمليمات أو عن 
طريق ممثلني من قيادة الس��احة الفلسطينية، 
خلينا نق��ول عن طري��ق ممثلنا ف��ي مخيم نهر 
الب��ارد جنتم��ع م��ع القيادة ف��ي لبن��ان ومن ثم 
التواص��ل م��ع القي��ادة الفلس��طينية، طبعاً 
ع��ن طريق االعالم املرئي أو املس��موع واملكتوب 
يعني ع��ن طريق مجلة أنا بق��در اتواصل، مش 
ش��رط اتواص��ل مع��ه إذا رأيته، بق��در اتواصل 
مع��ه إذا قرأت فكرة عن طريق االنترنيت مثالً أو 
كت��اب معني مهما كان هي طرق التواصل، هال 
بنيجي للتواصل مع الدولة اللبنانية يعني احنا 
كفلس��طينيني هون ما عنا مرجعية، يعني أرى 
ان نحتكم جملموعة، ان يكون في تش��كيل وفود 
ممثلون ل� م. ت. ف. للتواصل مع الدولة اللبنانية. 

)مشارك، اجتماع طالب، مخيم نهر البارد، لبنان(

أخي من يعمل مشروع هم لبنانيني سياسيني، 
لبنانيني رس��ميني وغير رسميني ألنهم بيقولوا 
نع��م حلق الع��ودة وال للتوطني. كلم��ة حق يراد 
به��ا باطل. ص��ار الواحد حتى واحد ب��دو يتزوج 
بيقولول��وا ممنوع يكون عن��د بيت، طيب بيتزوج 
وين؟ بالطريق؟ ش��و هادا اخي ه��اي حقوق ربنا 
ش��رعها والقوان��ني الدولي��ة ش��رعتها وه��ن 
بيمنعوه��ا. وهاي صارت تطبق علينا بظلم في 
غياب املؤسس��ات ولو كان عنا مؤسس��ات ولو 
احن��ا حافظن��ا على هذه املؤسس��ات الوطنية 
احنا بيكون وضعنا احس��ن وأفضل بكثير. احنا 

أه��م موضوع عنا ه��و الهيكلي��ة التنظيمية 
واليات التواصل. )مش��ارك، اجتماع عمال، مخيم نهر 

البارد، لبنان(

هن��اك مقت��رح ب��أن يقوم وف��د من الس��لطة 
الفلس��طينية بزيارة إل��ى الع��راق، واللقاء مع 
احلكومة العراقية، وبالذات مع الدكتور اجلعفري 
رئيس احلكومة العراقية، واملسؤولني العراقيني، 
من أجل وضع حد ملعاناة اجلالية الفلسطينية، 
والتج��اوزات عليها، وحتديد قوانني تنظم عالقة 
الالج��ئ الفلس��طيني ف��ي البل��د، ليس وضع 
قرارات كما في السابق، كانت القرارات موجودة، 
ولكنها ال تنظم وضع الفلس��طيني في البلد. 
ألن الق��رار اليوم يق��ر وغدا يلغ��ى. اآلن الكثير 
من الناس، تقول لك أرس��لني إلى جهنم فقط 
خلصيني من هذا البلد. يقول ال أريد فلسطني، 
فقط خلصني من هنا، وهذا ما يريدون الوصول 
إلي��ه. يقول ل��ك ال أريد أن أم��وت "جيفة" بدون 
ثم��ن، ال أن��ا محص��ل فلس��طني، وال محصل 
معيش��ة مثل البش��ر، وبالتالي أموت "جيفة"، 
غير اإلهان��ات التي أتلقاها يومي��اً، أموت ميتة 
ب��ال طعم، أنا ل��ي ثمن، وثمني أن ال يش��تروني، 
ال! أنا ثمني على األقل أن أؤسس شيء لوطني 
وألوالدي، أنا بالنسبة لي انتهى عمري وال يوجد 
مش��كلة بالنس��بة لي، ولكن عل��ى األقل أريد 
ألوالدي ان يعيش��وا عيشة كرمية، بدون إهانات. 
عيشة شريفة أسوة بباقي شعوب األرض. نريد 
أن نعيش لوطننا بكرامتنا وبش��رفنا. )مش��ارك، 
اجتم��اع نوعي، ملج��أ حي الس��الم )الطوبج��ي( بغداد، 

العراق(

اري��د أن تأتي م. ت. ف. وجتلس م��ع رئيس الوزراء 
العراق��ي؛ حلل كاف��ة هذه املش��اكل. )مش��ارك، 

اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

أن��ت الزم تش��كل دول��ة ه��ون مث��ل لبن��ان أو 
الس��عودية؛ علش��ان أن��ت تنت��ج ش��يء، تنتج 
وس��يلة اتصال، كلجن��ة بينك وب��ني املنظمة، 
بدك حتُضر اثنني أو ثالث��ة وكيف بيطور طريقة 
االتصال هدول شغلتهم بس التطوير ما فيش 

غيره. )مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 

ج( املمثل احملليو املمثل الوي يو 
امل ظمات الدولية والتممعات 

الدلسلي ية
أن��ت  فلس��طينية،  كجالي��ة  نتح��دث  نح��ن 
بهمك األم��ر، وأنا كذلك، ونح��ن أتينا لنتحدث 
بصراح��ة، الهياكل املدني��ة املتوفرة في اجلالية 
الفلسطينية، وغير املتوفرة لالتصال باحلكومة 
الدمناركية، وباملنظمات اإلنسانية واالجتماعية، 
ممثلنا الوطني ويتحدث باسمنا في كل اجلاليات 
األخ��رى في الش��تات، في أملانيا، وفي النمس��ا 
واليونان،. الخ، نح��ن ليس لدينا اتصال مع هذه 
اجلالي��ات، اليوم هن��اك مكت��ب للمنظمة في 
الدمن��ارك، وال��كالم ال��ذي حتدث ب��ه ال يفيد إال 
بقضية واح��دة، أال وهي املنظمات اإلنس��انية 
واملنظمات املدنية، وهناك جتمعات، هذا هو الذي 
يوص��ل صوتك ألعلى املس��تويات ف��ي العالم، 
اليه��ود عملوا بهذه الطريق��ة، واليهود وصلوا 
ملا وصلوا إليه، بهذه الطريقة، وهذه األساليب، 
وأسس��وا احتادات مدنية واجتماعية، وكل هذه 
القضاي��ا. نحن هنا نضع الّل��وم على مكتب م. 
ت. ف. ف��ي ه��ذا البلد؛ ألنه ال يج��ري مثل هذه 
االتص��االت على األقل باجلالية الفلس��طينية. 

)مشارك، اجتماع عام، كوج، الدمنارك(

في مش��كلة تربوي��ة عندنا لها عالق��ة باألنروا 
ولها عالق��ة كمان ب� منظمة التحرير، س��ابقاً 
كانت م. ت. ف تقدم مس��اعدات، منح للطالب 
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بالثانوية ألنه األن��روا كانت بهذاك الوقت مش 
مسؤولة عن الثانويات كانت م. ت. ف تقدم منح 
وكانت م. ت. ف عندها مدرسة خاصة فيها، اآلن 
صار عنا مدرس��ة ثانوية ه��ون بس في مناطق، 
ه��اي املدرس��ة الثانوي��ة ال تس��توعب الطالب 
واللي يرس��ب من املدرس��ة الثانوية، وين احلل؟ 
يطلع يتس��رب ويصير بالش��ارع، كذلك الدولة 
اللبنانية: قول انحلت قصة التعليم الثانوي ما 
في مشكلة بهذا املوضوع. جانب من املوضوع 
احلقوق املدنية وهو أهم احلقوق، ثانياً عن احلقوق 
االساس��ية عندنا - اللى هو ح��ق العمل وحق 
السكن -، حق العمل من الفلسطيني محروم 
من 73 / 7٤ مهنة يش��تغل فيه��ا، أخيراً صدر 
قان��ون مينع الفلس��طيني عن التملك. ش��قة 
يس��كن فيه��ا هذه مش��كلة من املش��كالت. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(. 

اخمليمات الفلسطينية في لبنان مأساة حقيقية 
ناجتة عن حرمانهم من أبسط حقوقهم املدنية 
والسياس��ية واالجتماعي��ة، نطال��ب احلكومة 
اللبناني��ة بالنظر بهذه األوض��اع؛ حتى يتمكن 
ش��عبنا من محاربة التوطني، ومن هنا نطالب 
بفتح س��فارة فلس��طينية التي س��يدور فيها 
تنس��يق العمل بني لبن��ان وفلس��طني؛ لذلك 
نطالب م��ن م. ت. ف. التي ه��ي املمثل الوحيد 
الدول��ة  تطال��ب  ان  الفلس��طيني  للش��عب 
اللبنانية الس��ماح لعمل الفلس��طينيني في 
لبنان، ونطالب األنروا اللي عم تقصر بالطبابة 
واألدوي��ة والعملي��ات وهناك املس��اعدات التي 
حتتاجها من غير واسطة، وهنالك كمان البناء، 
أنه ال نس��تطيع ان نبنى اال بواسطة. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، مخيم البرج الشمالي، لبنان(

من اجلانب القانوني، فإن أول جزء هو املنظمات 
اإلنس��انية والدولية، فلدين��ا تقارير منها تفيد 
بح��دوث جرائم حرب وإبادة جماعي��ة، ولكننا ال 
نفعل ش��يء، كما ال تثير الواليات املتحدة هذه 
القضي��ة، وال متلك األمم املتح��دة اتفاق جماعي 
للتحقي��ق فيها، كما يرفض الس��يناتور اخلاص 
بن��ا وممثلين��ا إثارته��ا، وال يتفوه��ون بكلمة عن 
االحت��الل أو عن م��ا تفعله إس��رائيل بنا، يجب 
محاكمة ممثلنا الوطن��ي والقضاء على جميع 
أش��كال الفس��اد. )مش��ارك، اجتماع ع��ام، ديترويت، 

ميتشجان، الواليات املتحدة األمريكية( 

يج��ب اج��راء اتص��االت م��ع املنظم��ات الت��ي 
له��ا خب��رة عل��ى املس��توى الدولي مب��ا يخص 
قضية الالجئني، وهي قضي��ة طويلة وعريضة 
تناقش��ها األمم املتح��دة عل��ى األقل ف��ي روما. 
على األقل مرتني في الس��نة، وذلك حتى نشرح 
لهم قضيتنا بش��كل مفصل وأن نحث اجملتمع 
الدولي على األخذ بحقوقنا املشروعة بال شك. 

)مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

هناك ج��زء يتعل��ق بالصحة، هأل ان��ت بالنص 
اللي موقع عليه ما بينك وبني املفوضية العليا 
لالجئني كش��كل أكبر من األن��روا اللي بيخدم 
بعض املناط��ق إنه أي الجئ بيج��ي على مصر 
ه��و ملزم يقدم له خدمات ف��ي مجال الصحة 
ومجال التعلي��م وباجملال االجتماعي، الش��ؤون 
االجتماعية، هأل مصر بدءاً من 78 بدأت تتحلل 
من هذا املوض��وع، في مجال الصحة يعني انه 
ان��ت ممنوع تفوت أي مستش��فى ع��ام تتعالج 
حت��ى لو انت حصلك حادث بالصدفة يقول لك 
إنت فلسطيني ممنوع، فالزم تتعامل مع االشياء 
اخلاصة وهذا موضوع صع��ب. هأل أتصور وجود 
مستشفى فلسطني اش��ي مهم جداً بغطي 

عجز الدولة املصرية، وهو احدى املستش��فيات 
التابعة ل� م. ت. ف. بش��كل أو بآخر، ومش��كلة 
مستش��فى فلسطني مش��كلة ضخمة جداً، 
واح��د انه انت مش عارف هل هي تابعة ل� م. ت. 
ف. وال هي تابعة للسلطة الفلسطينية؟ وهذه 
ازم��ة وكل الفلس��طينيني اللي بش��تغلوا في 
الهياكل املدني��ة التابعة ل� م. ت. ف. أو التابعة 
للسلطة الفلسطينية عندهم بطاقة صحة 
"تامني" صحة بيق��دروا يدخلوا وبيقدروا يأخدوا 
تخفي��ض، طي��ب والن��اس اللي م��ش منتمية 
لهذه املؤسسات! ماذا عنها؟ بتتعامل معاملة 
االجنبي، في حاالت فلسطينية كانت بتشتغل 
وقدم��ت  اخملتلف��ة  بأش��كالها  ف.  ت.  م.  ف��ي 
استقالتها مثال أو طلعت على املعاش أو حصل 
مش��كلة فمش��يت بيوقف التام��ني الصحي 
تبعها. وطبعا ألن��ه الدولة ملصرية عندها ازمة 
ثانية بش��كل عام خلصخصة ال��دواء واالجهزة 
الطبية وخصخصة كل هاي األمور، صار املصري 
أيض��اً واقع في ورطة، بس على األقل فيه تامني 
صحي بشيل جزء من املشاكل يعني املصاريف 
املالية دي، إنت في حيص بيص لو صار لك شي، 
وبتصير انت الزم تنسق بالصدفة إذا انت عندك 
قدرة انك تنس��ق مع الس��لطة الفلسطينية 
ووزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية ولقيت 
ح��دا واقف في ظه��رك فيديل��ك، إذن أن تظل 
تغطيت��ك املالية عل��ى وزارة الصحة صار كأنه 
في ث��الث أربع هياكل بيخدموا الفلس��طينية 
م��ا في��ش تنس��يق بينه��م وبضرب��وا ببعض، 
وما فيش بينهم تنس��يق على ان��ه يخدم هذا 
املواطن أو الالجئ الفلس��طيني !واذا الس��فير 
عنده مشكلة مع رئيس املستشفى وقعنا في 
حيص بيص، إذا الس��فير بعتلك انه الس��فارة 
بتغطي نفقتك كاملة بس رئيس مستش��فى 
فلس��طني ما بتربطه عالقة طيبة مع السفير 
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فبصير يوقف، مش بجانب الفساد املستشري 
في الهي��اكل هاي في أزمة ما ب��ني الناس، كل 
واحد بيلعب على أساس انه في مجموعة اله، 
مش بس ازمة فساد مالي في كمان ازمة فساد 
إداري، في استغالل نفوذ بجوة الهياكل اخملتلفة 
اللي ما في بينها تنسيق خلدمة الفلسطينيني، 
وه��ون احنا وقعنا في أزم��ة وهي ازمة الصحة. 
طبيع��ي املصريني كلهم في املدارس اخلاصة أو 
العام��ة طالب الهم تأم��ني صحي جزء بيندفع 
من مخصصات املصاريف املدرسية بيجي عند 
الفلس��طيني بقول��ك :أل ! انت مث��ال بتدفع 3 
االف في السنة باملدرسة، عند التأمني الصحي 
أل، ألن امل��دراس اخلاصة بتتب��ع التأمني الصحي 
العام، مش بتتبع تأم��ني صحي خاص فتصبح 
انت حتى لو بتدف��ع 3 االف جنيه ما الك تأمني 

صحي. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

نحن يجب علينا عمل قنوات اتصال ونعمل على 
توحيد اجلالية الفلسطينية في مونتريال ومن ثم 
توحيدها في كافة انحاء كندا وعمل قناة اتصال 
فيم��ا بيننا وفيما بيننا وب��ني احلكومة الكندية، 
ومع املسؤولني الكنديني، ومع السلطات احمللية 
في مونترايال. ويجب عمل قناة اتصال فيما بني 
اجلالي��ة في كن��دا وب��ني م. ت. ف. ممثلنا الوطني 
والشرعي الوحيد كفلسطينيني. )مشارك، اجتماع 

عام، مونتريال، كندا(

اقت��رح اآلن عل��ى األقل تش��كيل جلنة مصغرة 
بعدين ميكن توس��يعها باحلاضري��ن نتفق على 
كم اسم لتشكيل جلنة مصغرة ووضع برنامج 
ضم��ن ه��ذا البرنامج منش��ي بش��كل منظم 
ومنس��ق حتى ال نذوب به��ذه البل��د. أطفالنا 
س��وف يضيعون ش��ئتم أم أبيت��م، دور العائلة 
األس��رة الواحدة ال يكفي ه��ذا إذا كانت تقوم 

بدوره��ا ص��ح، فيج��ب ان يك��ون دوراً جماعي��ا 
شامال هنا، بس أريد منكم مساعدة كل اإلطار 
الفلسطيني في اوروبا والعالم، ميكن ان تبحثوا 
ع��ن القانونيني الفلس��طينيني والعرب، اخوتنا 
العرب نفس اجلس��د حتى يكملوا جلنة قانونية 
للدفاع عن حق العودة امام االحتاد االوروبي امام 
االمم املتحدة منسق مع كل إطارات الالجئني في 
دول اوروبا كلها، حتى تكون املس��ألة متكاملة 
هذه املسألة القانونية. اسرائيل حتول التزوير إلى 
وقائع وتقول، نحن القانون معنا وال نس��تعمله 
هذه مسألة في غاية الدقة وفي غاية األهمية 

الكالم كثير. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

د( املمثلوو احملليوو على جميو 
املستويات

بصراحة بدنا نقدر نص��ل للجنة، أو هيئة تقدر 
متثل هذه اجلالية، فيما بعد نستطيع أن تشكل 
هيكل أو ش��يء محبب بقدر يتصل أو يتواصل 
فيه��ا القضايا الت��ي تتحدث عن ح��ق العودة. 
)مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، الش��ارقة، اإلم��ارات العربي��ة 

املتحدة(

ي��ا اخوان نرج��ع لنقطة البداية إن��و كيف بدنا 
نش��كل جلن��ة ف��ي هلس��ينور زي ما ق��ال األخ 
)مشارك( هذه اللجنة بدها تروح على اجنلترا ان 
شاء اهلل في املستقبل وتكون "جلنة لنجستد" 
تطلع في جلنة متثل اجلالية الفلسطينية كلها 
في الدمن��ارك زي ما حكينا م��ن البداية إنو هذا 
العم��ل بداية تأس��يس وأي بداية تأس��يس إذا 
ما كان منظ��م ما رح ينج��ح، فلذلك االتصال 
باحلكوم��ة الدمناركية أو باملنظمات االنس��انية 
واالجتماعي��ة أو ممثلك��م الوطن��ي ه��ذا يجب 
أن يك��ون ضم��ن إط��ار تنظيم��ي للجالية في 

الدمنارك. )مشارك، اجتماع عام، هيلزجنر، الدمنارك(

باخملي��م يعن��ي دور اللج��ان الش��عبية ضعيف، 
والزم اللج��ان تق��وم باالتص��االت الالزم��ة مع 
األنروا ومع الدولة اللبنانية وم. ت. ف. لتحسني 
البنى التحتية في اخمليم، اجملارير والش��وارع اللي 
بالش��تاء تك��ون طايفة. )مش��ارك، اجتم��اع عمال، 

مخيم عني احللوة، لبنان( 

اقتراح بتش��كيل جلنة اتص��االت خارجية بحيث 
ترب��ط احت��اد طلب��ة فلس��طني اف��راد اجلالي��ة 
الفلسطينية، االطباء، واملهنيني، واللجان وكافة 
الفعالي��ات والنش��اطات اخملتلف��ة، وتربطه��م 
م��ع املنظم��ات العاملية االخ��رى املوج��ودة في 
ايطاليا، بهدف اس��ماع صوتنا، صوت الالجئني 
الفلسطينيني، وبخاصة اولوياتهم ومطالبهم 
جلهة حق العودة الذي نتمسك به جيمعاً. على 
سبيل املثال مع اجمللس األعلى لالجئني االيطالي، 
وغي��ره م��ن التنظيم��ات التابعة ل��المم املتحدة 

واجلميع يعرفها. )مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

أري��د أن أط��رح بعض األس��ئلة، نح��ن أملنا في 
املؤسس��ات، أن يكون لدينا مؤسس��ة كاجلالية، 
يك��ون أعضاؤها من جميع املؤسس��ات األخرى، 
ويكون حتت جناح اجلالية كل املؤسس��ات واالحتاد 
والنوادي، واللجان، وتكون هذه املؤسسة اجلالية، 
هي حلقة الوص��ل ما بني أف��راد اجلالية، وما بني 
اجلالية والدولة األملانية، على شرط أن يكون أعضاء 
قيادة هذه اجلالية، من ذو الكفاءة، وتشكل حلقة 
اتصال مع املمثل الوطني، م. ت. ف.، واملؤسسات 
الوطنية الفلسطينية داخل الوطن، وكذلك مع 

املؤسسات في الدولة املضيفة. 
نقطة أخرى، كنا قد بعثنا وفود من أملانيا إلى   
الوطن، والى م. ت. ف.، رمبا ال يوجد تواصل ما بني 
املؤسس��ات هذه قضية ال أعرف فيها. )مشارك، 

اجتماع نوعي، برلني، أملانيا( 
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عن طريق س��فارة حاجة ملح��ة تكون لنا. مش 
معت��رف فين��ا رس��مياً نك��ون كجالي��ة، يعني 
حت��ى اليوم ما ف��ي ناطق وعن طري��ق توأمتها 
مع امل��دن والقرى اللبنانية مث��الً احنا عنا قرية 
بعب��دا منعم��ل توأمة منه��ا بنزوره��ا بيزورونا 
نتفاعل نحن��ا ويأهم، االولوية الن��ا يصير حتول 
باخمليمات ف��ي لبنان، احنا عالقتن��ا كمخيمات 
في لبنان مش قوي��ة، يعني ممكن جنتمع ويصير 
لقاء مركزي، بس انه يصي��ر في زيارات متبادلة 
كمؤسسات ككذا شو عملتوا شو اجنزتوا شو 
رأيكم نعمل عمل مش��ترك هيدا االمور ما عم 

بتم. )مشارك، اجتماع طالب، مخيم نهر البارد، لبنان(

في أش��خاص كتب��وا تعليق ان��ه النتيجة اللي 
اس��تنتجتها اجملموع��ة ان االتص��ال احن��ا قلنا 
مبختلف اجلهات م��ن جهة لبنان. كّونا مقيمني 
ف��ي لبن��ان ما في عن��ا هيكلية اتص��ال انه ما 
في عنا س��فارة موجودة في لبن��ان عالقتنا مع 
لبنان ال تتعدى حدود اخمليم. بالنس��بة لالتصال 
م��ع األن��روا، األنروا ع��م بتقدم خدم��ات ضمن 
اخمليمات نحن كأش��خاص منرفع هاملطالب إلنا 
أو ش��ي انه يصير في اتصال مباشر. من ناحية 
املنظمة، الل��ي عمترفع النا طلباتنا للمنظمة 
هواالحت��اد الع��ام للم��رأة أو التنظيم املباش��ر، 
عالقتن��ا مع اللجان الش��عبية عالقة مفتوحة 
في مكتب اللجان الش��عبية بيق��در كل واحد 

يروح ويرفع طلب. 
بالنس��بة لل��دول االجنبية والعربي��ة ما في   
اتص��ال معه��ا اال عب��ر م. ت. ف. الل��ي بتق��وم 
باالتصاالت واللقاءات مع الدول، أما كمشاركة 
أش��خاص أل. بالنس��بة للمؤسس��ات االهلية 
كل تنظي��م ممكن يتمث��ل أو بيبقى ح��دا ميثلو 
باملؤسس��ات أو عبر اللق��اءات اللي عم بتم مع 
املؤسس��ات أم كأش��خاص ي��روح ميثل��و ليرفع 

طلباتك��م. )مش��اركة، اجتماع نس��وي، مخي��م البرج 
الشمالي، لبنان(

قب��ل ما أقول بقنوات االتصال ملنظمة التحرير، 
احن��ا الزم نعمل أو نعيد بن��اء منظمة التحرير، 
ال ب��د من تش��كيل جل��ان باخمليمات، جلن��ة تتابع 
م��ش ب��س املؤسس��ات واالحت��ادات بينبثق عن 
ه��اي اللجان متابع��ة القضايا داخ��ل اخمليمات 
وه��اي اللجان بتتص��ل بلجان اخمليم��ات األخرى 
إذا كان في جلنة بصبرا أو ش��اتيال أو مخيم عني 
احللوة يصي��ر في اتصال وتنس��يق بني اخمليمات 
ومنصير نقدر نط��رح اراءنا وافكارنا ل� م. ت. ف. 
والدول��ة املضيفة لتحس��ني أوضاعنا. ألنه كل 
اخمليمات وخاصة بلبن��ان بتعاني الفقر والبؤس 
ف��ي ظل غي��اب اخلدم��ات االساس��ية والبنية 
التحتي��ة، أول ش��ي كمان منطالب بتش��كيل 
جلنة للدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني 
ألن��ه حقوقنا كثير مهدورة بلبنان وهذه اللجان 
بتصي��ر تتص��ل بالبل��د املضي��ف، بال��وكاالت 
االنس��انية وخاصة باألنروا، يعن��ي هاي اللجان 
تتص��ل بلج��ان وبالهيئ��ات االجتماعي��ة داخل 
األنروا مثل الهيئة التربوي��ة والهيئة الصحية 
كم��ان هدول بعملوا. قلنا أول ش��ي لتحس��ني 
وضع اخمليم واالتصال بوس��ائل االعالم العربية 
والعاملية لتش��وف أوضاعنا داخ��ل اخمليم واراءنا 
وأفكارنا، بالنسبة للسياسة اللي عم بتبعوها 
ضد الفلس��طينية خاصة الالجئني، بالنس��بة 
لق��رار ١٩٤ حق العودة هاي من املُس��لِّمات بس 
كم��ان ف��ي ١٩٤ يتضم��ن احلال��ة االجتماعية 
داخ��ل اخمليمات ألنه في بند م��ن البنود بطالب 
بتحس��ني أوضاع الالجئني حتى يرجعوا للوطن 
كمان هاي بالنسبة للدولة املضيفة واالتصال 
بوس��ائل االع��الم الدولي��ة والعربي��ة عش��ان 
باالع��الم ما منق��در نعمل ش��ي إذا بدنا نعمل 

كل ش��ي داخل اخمليم صوتنا ما بيوصل للعالم 
وما بيوصل للخارج واحنا بدنا العالم يس��معنا 
ويسمع معاناتنا. واجلاليات الفلسطينية كمان 
احنا منطالب متابعة معهم وتنس��يق معهم 
ومع بل��دان العالم جميعاً. احنا طلبنا االتصال 
مع اجلاليات بلبنان عب��ر كل مخيم يعمل جلنة 
تتصل بلجان اخمليم الثاني��ة ويعملوا توأمة مع 
اخمليمات الثانية. يعني اتصال مع البالد املوجودة 
فيها اجلاليات الفلس��طينية زي البالد األوروبية 
ويصير في توأمة ما بني لبنان مع فلس��طينية 
اجلالي��ات الثاني��ة. حت��ى في داخل فلس��طني 
يكون ف��ي تنس��يق بيناتن��ا واتص��االت بيناتنا 
احنا والفلس��طينية في الداخل األرض احملتلة. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم برج البراجنة، لبنان(

نحن لن نعمل لوحدن��ا، وال نرغب بأن يقوم كل 
فرد في اجلالية بان ينش��ط لوحدة، نحن نطالب 
بعم��ل جماعي ل��كل أف��راد اجلالي��ة، ونطالب 
بانتخ��اب هيئ��ة أو جلنة، أو س��موها ما ش��ئتم 
بحي��ث تقود أعم��ال اجلالية، وتك��ون ممثلة لها، 
وتش��كل حلق��ة وصل ما ب��ني اجلالي��ة وما بني 
اجله��ات األخرى، س��واء م��ع م. ت. ف.، أو الدول 
املضيف��ة، أو مع املؤسس��ات الدولي��ة املعنية 
بقضيتنا الفلسطينية، أو باالتصال والتواصل 
م��ع اجلاليات الفلس��طينية األخ��رى في بلدان 

الشتات. )مشارك، اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان( 

نحن يج��ب أن نقدم توصية بتش��كيل وجتميع 
اجلالية، ومن ثم تش��كيل هيئة تش��كل حلقة 
اتص��ال للجالية مع األطراف األخ��رى، وهذا ما 
سيتم العمل عليه من اآلن. )مشارك، اجتماع عام، 

ثيسالونيكا، اليونان( 

لدين��ا مكون��ات أساس��ية مبعن��ى م��ن اخللية 
الصغ��رى املعّب��ر عنه��ا باجلالي��ة أو الرابط��ة 
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ف��ي مدين��ة، صعوداً إل��ى التجم��ع األكبر وهو 
احتاد الرواب��ط ووجود مفوضية فلس��طينية أو 
مكت��ب ل� م. ت. ف. املمثل الش��رعي للش��عب 

الفلسطيني. 
هذا الهيكل موجود لكن املشكلة في كيفية   
تفعيل هذه األطر، قبل أن نصل إلى اتصال مع 
قيادة م. ت. ف. أو مع مؤسس��ات خارجية يجب 

أن نرتب منزلنا الداخلي باألساس. 
الروابط واجلاليات الفلس��طينية هي ال متثل   
كل التجمع الفلسطيني وبالتالي املطلوب أوال 
أن تضع قيادات هذه اجلاليات برامج تستطيع أن 
جتمع التكتل الفلس��طيني كله وليس برنامج 
اجتماعي فقط أو برنامج فني فقط بل برنامج 
جامع يس��تطيع أن يجذب أكب��ر عدد ممكن من 

أبناء اجلالية. 
ال ش��ك يوجد مصالح مختلفة وفي أهداف   
مختلف��ة لكن ما يجمعنا هو هدف سياس��ي 
واح��د وهو بن��اء دولة فلس��طينية مس��تقلة 
عل��ى أرض فلس��طني وح��ق الع��ودة لالجئ��ني 

الفلسطينيني إلى ديارهم التي أخرجوا منها. 
بع��د ذلك ننتقل إلى احت��اد اجلاليات والروابط   
الذي ميثل هذه الروابط كلها وبالتالي يصبح له 
حق متثيل كل اجلالية الفلسطينية في السويد 
وهو في هذا اجلس��م بالتنس��يق مع املفوضية 
الفلس��طينية  الس��فارة  أو  الفلس��طينية 
يس��تطيع أن ينظ��م اتص��االت مباش��رة م��ع 
الهيئات الفلس��طينية القيادي��ة في م. ت. ف. 
ومؤسساتها اخملتلفة ويستطيع بنفس الوقت 
أن يبن��ى عالقات م��ع اجلاليات الفلس��طينية 
املوج��ودة ف��ي ال��دول األخ��رى املبني��ة بنف��س 
الطريقة. )مشارك، اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

أعتق��د ما هو املهم لتجمع فلس��طيني الجئ 
بغض النظر عن م��كان وجوده هو إبقاء قضية 

حق العودة قضية حية وقضية دائمة املطالبة 
فيها ف��ي أماك��ن التجمع الفلس��طيني عبر 
ممثل��ني يختارهم ه��ذا التجمع بنفس��ه، مبعنى 
ليس ألحد صالحية اختيار أشخاص ينوبون عن 
ه��ذا التجمع إاّل هو نفس��ه، إحنا في الس��ويد 
ينتخبوا م��ن ميثلهم للتحدث في هذا املوضوع 
فإحن��ا من أج��ل الضغط على االحت��اد األوروبي 
وعلى الهيئة التشريعية املوجودة في فلسطني، 
الفلس��طينيني اللي في اخلارج الزم يكون إلهم 
متثي��ل في البرملان الفلس��طيني هذا ش��يء ال 
يجب التن��ازل عنه. يجب أن يك��ون هناك برملان 
فلس��طيني أوروبي يضم االحت��ادات أو جتمعات 
الفلس��طينية  واجلمعيات  والروابط  االحت��ادات 
ف��ي كل بلد. يعني مثال الس��ويد تخت��ار برملان 
إله��ا يتألف من جمي��ع اجلمعي��ات طبعا وهو 
االحتاد العام للجمعيات والروابط الفلسطينية 
ويخت��ار عنه ممث��ل واحد حل��ق الع��ودة مثال في 
البرملان الفلسطيني األوروبي، وطبعا في االحتاد 
األوروبي هناك تسهيالت مادية ضخمة جداً ملن 
يود أن يعمل مثل هذه البرملانات. )مشارك، اجتماع 

عام، ستوكهولم، السويد(
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أنا فكري ف��ي لقمة العيش، فك��ري بدي ائمن 
أوالدي، مش فكري في القضية الفلس��طينية 
بصراح��ة م��ش أنا حلال��ي، كل الش��باب طبعا. 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 

بنظام األن��روا صاروا يعتبروا البن��ت املعاقة إذا 
كان��ت منتجة م��ا راح توخد معون��ه ال هي وال 
اهلها، وعفواً أنا بعرف القانون الدولي إنه املعاق 
من حق��ه يكون ل��ه الرعاية الكامل��ة ويعيش 

حي��اة كرمية. عنا يعني عن ابس��ط احلاالت مثل 
عائلت��ي، وض��ع اهل��ي ان��ه األنروا له واس��طة 
إذا كنت مع توصيه من مس��ؤول سياس��ي له 
قيمت��ه ف��ي البل��د يبمش��ولك قضيتك فيش 
معك ما بطلعلك شغل، شو هي وسائل النقل 
حت��ى املعاق ينتقل براح��ة ويقدر يصل للمكان 
اللي بدو اياه؟ يعمل��و لنا االمكنة العامة اللي 
ممكن مش موجودة ف��ي كل املناطق ما في عنا 
مثالً ن��وادي مؤهل��ة للمعاق الل��ي ممكن عنده 
هواية رياضة الخ يفوت على نادي وال شوارع وال 
طرق��ات مؤهلة للمعوقني اللي بيمش��وا فيها 
باخمليم��ات، نطلب من اجملتم��ع احمللي يؤخد بعني 
االعتب��ار كل االمور الهندس��ية اللي ممكن ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة من خالله��ا ينتقل )يروح 
ويجي(. ان ش��ريحة كبيرة بالفعل من املعوقني 
وكثي��رة مش قادرة تتواصل م��ع االخرين نتيجة 
هذه املش��اكل نتمن��ى على اجملتم��ع املدني ان 
ينظر لهذه األامور ويؤمن له وظيفة يستطيع 
أن يعتاش منها احس��ن ما يستجدي من فالن 
وعالن أو الي مس��ؤول يروح يس��تجدي علشان 
يق��در يعي��ش ويعيِّش عيلت��ه، فنتمنى من كل 
املس��ؤولني واملعنني يقدروا يأمنوا عمل للمعاق 
حت��ى يس��تطيع يعيش م��ن وراه��ا الن املعاق 
الطاقة إذا اهلوه��ا، والعاهه إذا أهملوها واحنا 
مهملني كثير وإحنا نتمنى من كل املس��ؤولني 
ومن كل الل��ي راح يس��معنا ان يأمنوا وظيفة 
لها املعاق يقدر يعيش م��ن وراها ويقدر يصرف 
عل��ى بيته احس��ن ما ميد ايدو الي انس��ان ثاني 
كالتس��ول في الشوارع طبعاً. )مش��ارك، اجتماع 

عام لذوي االحتياجات اخلاصة، بيروت، لبنان(

بالنس��بة ل��ي كثي��ر م��ن القضايا الل��ي نحنا 
بجالية وليس بوجود ش��خصي امنا بوجود اداري 
وانا كتبت ببعض النق��اط حتى اكون منصف 

احنا الشعب الفلسطيني عنا هموم 
كبيرة كثير كثير، ولكن هاي الهموم 

مثل ما قلنا على سبيل املثال، 
احكي عني أنا إذا كنت جوعان يعني 
معقولة افكر بهمي الوطني يعني 

أنا مش قادر أبنى بيت وعندي أنا غرفة 
واحدة ساكن فيها ١2 شخص و١2 

واحد قاعد بس بقلب البيت، معقول 
افكر بهمي الوطني املمثل الشرعي 
م. ت. ف. والدولة الفلسطينية وحق 

العودة واحد يقلي إذا عندي وضع 
مالي سيء. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، 

لبنان( 
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باالجابة عليك، بالنس��بة لنا نحن الالجئني هي 
جوهر الصراع وال��ذي يعتقد انه جوهر الصراع 
الفلس��طيني االس��رائيلي ه��ي فق��ط احلدود 
والق��دس غل��ط ونحن مطل��وب من��ا في كل 
مناس��بة سياس��ية ووطنية ان نستذكر انه ال 
يجوز اس��تثناء حق العودة وحل قضية الالجئني 
من أي اتفاق سياسي كامل وان قضية الالجئني 
ه��ي جوهر الصراع، وال بديل عن حق العودة، وال 
ميكن الوصول حلل عادل وش��امل دون تنفيذ قرار 
١٩٤ وبنف��س الوقت اريد ان اذكر ان هذه املبادرة 
توصل للغرب نحن ال نقبل ان يكون هناك بديل 
للعودة ال بالتعويض أو التهجير أو التوطني وان 
تكلمن��ا بالتعوي��ض فنحن نتكل��م بالتعويض 
املادي وليس األرض يعني يجب ان يعود الشعب 
الفلس��طيني ألرضه وممتالكاته، هذه القضية 
يجب ان تركزوا عليها في املشروع وهذا املشروع 
بالنس��بة ال��ي ميث��ل ش��ارعني األول يوجه إلى 
الغرب والثاني إلى قياداتنا. األول يجب ان يعرف 
الغرب ان الشعب الفلسطيني هو شعب واحد 
وليس ش��عبني ال فرق بني الفلس��طيني الذي 
يعيش حتت احلكم االس��رائيلي منذ ٤8 أو 67 أو 
من يعيش في اخمليمات إذا اردنا التحدث في حل 
الصراع الفلسطيني االسرائيلي يجب ان ناخذ 
بعني االعتبار، هذه القضية. بالنسبة لنا قضية 
اساس��ية نريد ان يُوصل املشرع هذه القضايا. 
على املس��توى الفلس��طيني من املفروض انه 
يوجد قضية عل��ى القيادات الفلس��طيني ان 
تعيه��ا اخي العزيز احنا مش��كلتنا في ايطاليا 
ان تواجدن��ا الطالبي باالص��ل وعملنا الوطني 
كان موج��ه للش��عب االيطال��ي فق��ط، بدانا 
توجيه عملن��ا للتواجد الفلس��طيني منذ ٩3 
في "زامبينا" تش��كلت أول جالية فلس��طينية 
بدان��ا احلديث انه هناك ض��رورة ان يكون عملنا 
والثقاف��ي  واالعالم��ي  والسياس��ي  الوطن��ي 

موج��ه ألوالدن��ا وعائالتن��ا ويوجد هن��ا تقصير 
ولكن اح��دى القضايا الت��ي ادت إلى التقصير 
هي أيضاً قضية التواجد الفلسطيني املنظم 
مبعن��ى أن التنظيمات الفلس��طينية يجب ان 
نكون صريحني مع انفسنا، ابن الشعبية اصبح 
يحبه��ا اكت��ر من فلس��طني وابن فت��ح كذلك 
غلط، كان املفروض ان تُستعمل هذه كوسيلة 
اآلن الوسيلة فكيف نوصل وجهة نظرنا وكيف 
ميكن سماعنا؟ حتى نوصل املعلومات أول قضية 
يجب ان نكون واضحني فيها مبدأ الدميقراطية 
هي وس��يلة حتى نحق��ق طموحاتنا ومطلوب 
منا في عملنا الوطني، حتى في تركيبة اجمللس 
الوطني استعملنا الدميقراطية ولكن بطريقة 
ش��وي عوجة يعني كان الطالب ممثلني والعمال 
وكنا ناخ��ذ اجملالس االدارية مبعن��ى انه بطريقة 
قفز عن الدميقراطية ولك��ن هي موجودة واالن 
في منظم��ات فلس��طينية احزاب سياس��ية 
فلس��طينية تريد ان تعمل انتخاب��ات عمالية 
مثل اوروبا عش��ان اختيار اعض��اء مؤمترات على 
مس��توى مؤمتر وطني. إذا ما املطلوب مني؟ ان 
قضية م ت هي املمثل الش��رعي الوحيد وليس 
صحيحا ان م ت غير موجودة باملعنى السياسي 
ولك��ن ف��ي هناك متاس��ك بني م ت والس��لطة 
الوطني��ة بحكم ان اخونا أب��و عمار اهلل يرحمه 
كان ه��و الذي يغطي املهمت��ني وتاكد متاما انه 
ال يوج��د مرة وق��ع فيها اال انه وق��ع رئيس م ت 
وهذا يعني ان��ه هو كان يفاوض االس��رائيليني 
ب م ت وبعد ذلك النقطة الثانية هذه ليس��ت 
دقيق��ة انه فتح التي تق��رر ولكن يوجد فصائل 
فلسطينية موجودة سواء في السلطة ام م ت 
تش��ارك بالقرار يوجد فصائل ال تشارك صحيح 
ولكن لي��س بالطريقة التي نتح��دث بها، أهم 
ش��ي كيف نح��ن نوصل االتصاالت؟ أول ش��ي 
انه املؤسس��ات الشعبية والنقابية يجب إعادة 

تواج��دةا واحيائها م��ن الطالب للمهندس��ني 
واالن بع��د ذلك كي��ف االتصال م��ع القيادات؟ 
بالنس��بة لي ان املؤمت��رات هي أفض��ل طريقة 
اليصال املعلومة مبعنى نحن احيانا كنا ننس��ى 
ونضيع انفس��نا بقضايا ثانوية ونحن مطلوب 
من��ا انه نحكي لالخ أبو مازن أو االخ أبو اللطف 
بصفت��ه رئي��س الهيئ��ة التنفيذي��ة ف��ي م ت 
يكفي انقس��امات نحن بحاجة إلى وحدة تؤدي 
إلى هدف في كل هذه القضايا واملطلوب إعادة 
تشكيل املؤسسات واس��تعمال املؤمترات فيما 
بينه��ا وقضية اجلاليات ان اؤيد ما تكلم به األخ 
ونحن ضمن البعد اجلغرافي اخذنا على عاتقنا 
ان نش��كل اجلاليات على مس��توى املقاطعات 
ونربطه��ا وتصبح جالي��ة واحدة الن��ه الهدف 
ان تك��ون اجلالية الفلس��طينية ف��ي ايطاليا. 
مش��كلتنا لي��س كل املقاطع��ات الت��ي فيها 
تواج��د فلس��طيني بادرت في قضي��ة اجلاليات 
طبع��ا املعلوم��ات االدق تق��ول انه ف��ي ميألن 
يوج��د جلنة حتضيرية ومش��كلتنا قضية البعد 
اجلغراف��ي إذا نح��ن نبحث عن صيغ��ة ان يكون 
في جالية فلسطينية في ايطاليا هذه اجلالية 
عل��ى األقل تعق��د مؤمترها مرة كل 3 س��نوات 
ويك��ون متثيل��ي مبعن��ى انه��ا تش��ارك وتوصل 
القضي��ة الفلس��طينية إلى قيادتن��ا في م ت 
وقياداتنا في الس��لطة وهنا اقصد بالس��لطة 
حتى ال افهم غلط نحن نعتبر ان السلطة جزء 
م��ن م ت وليس بديال عنها عش��ان هيك احدى 
القضايا التي نريد ايصالها لكم في املش��روع 
نحن لسنا مبس��وطني انه التمثيلية في اوروبا 
ه��ي املفوضي��ة الفلس��طينية نح��ن نطالب 
دول اوروبا انه تصير س��فارة دولة فلس��طني أي 
باملعن��ى الدبلوماس��ي وفي نف��س الوقت نريد 
االهتم��ام اكث��ر بالقضايا الي حتدثن��ا بها اآلن. 
نرج��ع إلى الداخل نحن عندن��ا احتجاجات متل 
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أي واح��د، الفوض��ى التي حتدث في فلس��طني 
الفوض��ى الت��ي حتدث ف��ي اخلارج هذه بس��بب 
غياب املؤسسات إذا احنا نخلق املؤسسات برأيي 
نوصل للهدف وال نتحدث بالس��لبيات ولكن ال 
ننساها ولكن نحاول استنتاج االيجابيات. اريد ان 
انهي بقضية واحدة تطرق لها األخ هي قضية 
وكال��ة الغوث أنا كنت بلبنان القضية الوحيدة 
الت��ي تكلموا بها أن وكال��ة الغوث نقصت من 
دعمها لالجئني ومطلوب أيضاً االوروبني يعرفوا 
انه إذا اس��رائيل تعتبر انه كل م��ن هو جاء من 
ام يهودي��ة ل��ه احلق ان يعود إلى اس��رائيل نحن 
نقول ان الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته 
الت��ي طرد من أرضه له احل��ق ان يعود إلى أرضه 

وممتلكاته. )مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا( 

أ( مخايبة املستويات ايتلدة في بو معاً
اللي بدي أقولو ليش ما منعمل مؤمترات شعبية 
على كل املس��تويات على االهالي واملؤسسات 
حلتى نوصل لطريقة متكاملة بتسلسل حلتى 
نتخل��ص من مش��اكلنا ونوصل له��دف واحد. 
الش��غلة الثانية وج��ود س��فارة إذا بيكون عنا 
س��فارة في لبنان ألنه في بع��ض الدول الثانية 
يعن��ي فلس��طني الس��فارة بتك��ون لتخليص 
االعم��ال لتطرح عل��ى الدول��ة بطريقة فعالة 
أكبر بصير في مشاركة أكبر من خالل املؤمترات 
وكثير اش��ياء مشكلة الصحة، مشكلة فرص 
العمل، مش��كلة املس��نني، املش��اكل التربوية 
بتيجي لتحل مشكلة ما فيك حتلها مبعزل كل 

املشاكل. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان(

إحن��ا بنأكد حق الع��ودة إلى ديارن��ا وقرانا اللي 
تهجرن��ا منها ف��ي ال ٤8، إحنا من بلدة كالونيا 
قضاء الل��د أخرجنا من ديارنا ع��ام ١٩٤8، نحن 
متمس��كون بش��دة بح��ق الع��ودة إل��ى نفس 

القري��ة التي أخرجنا منها وحقنا في التعويض 
املعنوي وامل��ادي عما حلق بنا من أضرار من تاريخ 
خروجنا 5/١5/ ١٩٤8. نحن متمس��كني بكيان 
سياس��ي اسمه م. ت. ف. التي تناضل من أجل 
إع��ادة حقن��ا كالجئني إل��ى ديارنا الت��ي أخرجنا 
منه��ا، من حقنا أن يكون لن��ا دور في القرار من 
خالل ممثلين��ا في الدوائر الرس��مية ل� م. ت. ف. 
كاجملل��س الوطني. كحل نهائي كما نراه الدولة 
الفلسطينية املس��تقلة ذات الس��يادة وعودة 
كل الالجئ��ني الراغب��ني في الع��ودة إلى قرأهم 
والتعويض على ما حلق من ضرر. حلل أمثل دولة 
واحدة ثنائية القومية مع عودة جميع الالجئني 
وغي��ر ذلك س��يبقى الصراع مفتوحا. )مش��ارك، 

اجتماع عام، أسلو، النرويج(

املطل��وب منا ف��ي ايطاليا عملي��ا مثال؟ اصال 
مش��كلتنا الوحي��دة كلنا كنا ط��الب وكان لنا 
عزنا ف��ي االحتاد الع��ام الفلس��طييني، عملنا 
اعمال سياس��ية جيدة في هذه البلد واعالميا 
كان مسموع لنا قليال. اآلن صار عنا انتقال من 
ط��الب إلى عم��ال عدا انه بع��د الثمانينات لم 
يعد ياتي طالب على هذا البلد احنا عمليا لسنا 
الجئني احن��ا طالب طلعنا الجئني. مش��كلتنا 
الوحي��دة تكمن ف��ي غياب للمؤسس��ات التي 
تربط عملنا نحن كمؤسسة حتى على مستوى 
اجلالية في غياب ب��ني اجلالية في ايطاليا أو في 
مقاطعة في ايطاليا ال يوجد رابط ال يوجد لها 
رباط على مس��توى وطني يعني هنا املش��كلة 
التي يس��مونها احللقة الواصل��ة بني الهيئة أو 
الن��اس العادين من الش��عب م��ع القيادة مش 
موج��ود عملي��ا ف��ي كل مؤسس��اتنا صحيح 
نحك��ي ع��ن الدميقراطي��ة نحكي ع��ن تفعيل 
طيب باي طريقة؟ إذا على مس��توى مشاكلنا 
الكثيرة الشخصية وغير الشخصية في البلد 

هذه م��ش قادرين نأس��س جالية ف��ي ايطاليا، 
صعب نطلب في مؤمتر ش��عبي دميقراطي عام 
في قرار موجود في املؤسس��ة الفلس��طينية. 
ع��دا ع��ن ذل��ك املش��اكل أو ص��ار ف��ي هن��اك 
اختالط مهمات بني م ت والس��لطة، هذه التي 
خططت كل فكرنا سياسي وعملنا السياسي 
واالجتماعي في هذه البلد، في الداخل اسسوا 
مؤسس��اتهم، احلرك��ة الثوري��ة لفلس��طينني 
عمليا ع��ادي طبيع��ي، يجوز املش��كلة تتعلق 
انه القيادة الفلس��طينية عمليا ليست واعية 
لدرج��ة كافي��ة حتى تفعل لالس��ف أن��ا أقول 
ه��ذا وانا بثق فيها على مس��توى عالي عندها 
أي الس��لطة لكن عندها مس��توى من اخلمول 
أو يأس��وا م��ن موض��وع انه طال��ت مفاوضات 
السالم مع اسرائيل وصار فيها تعنت اسرائيلي 
حت��ى املوقف، الراي الع��ام، االمريكي واالوروبي 
ضد الفلس��طينني مع اس��رائيل بشكل سافر 
ملاذا؟ الن سياس��تنا اخلاطئ��ة التي تطبق داخل 
األراضي احملتلة سياس��ة الس��الح فقط ال غير، 
خرب��ت بيتنا هال املظاهرات والس��الح وعلى أي 
أس��اس في الداخل قد يك��ون لها مفعول ووزن 
على مس��توى معنوي للش��عب الفلسطيني 
لكن على مستوى عاملي نواجه مشاكل كثيرة 
م��ن ه��ذا املنطلق حت��ى م��ن اصدقائهم. خذ 
في ع��ني االعتب��ار أي برنام��ج تلفزيوني يتعلق 
بالفلسطينني يضع الصورة البشعة للشعب 
الفلس��طيني حتى لو كان��ت لصاحلهم ففي 
حال لو قتلوا فلس��طينني في نابلس مثال يضع 
الفلس��طينني ملثمني ويضربوا الرصاص يجب 
ان يك��ون هناك وعي سياس��ي بحي��ث يجبروا 
اجله��از العس��كري يكون ف��ي اكثر وع��ي. الزم 
احن��ا نقاوم بطريق��ة انه يك��ون عنا صحفيني 
الص��ورة  ينقل��ون  ايطالي��ني  أو  فلس��طينني 
الصحيح��ة. حق العودة لو نظرنا له في املاضي 
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واحلاضر واملس��تقبل الفلس��طيني في املهجر 
إذا احنا بنقدر نعمل مكاس��ب سياسية جنعل 
ان��ه واحد يقول انه حق الع��ودة اتنازل عنه هذا 
دور السياس��ة توص��ل حللول معين��ة كل واحد 
له احلق ف��ي العودة من اين اتى وخرج املس��الة 
االخرى انه لو فيها مكاسب سياسية معنوية 
ومعيشية للفلس��طينني املوجودين في اخلارج 
انه في تس��هيالت الي فلس��طيني موجود في 
اخلارج ال أقول جواز س��فر الن��ه يعني تخلي عن 
اجلنس��ية الفلس��طينية ويصبح فلس��طيني 
الداخل يحبوا اخلروج اكثر، انه يكون تس��هيالت 
اكثر النه أن��ا واحد من الناس بحكي انه حياتي 
تغيرت وحتس��نت مع اجل��واز االيطالي النه صار 
ف��ي عندي حق��وق أفض��ل الن الوثيق��ة كانت 
مغلبان��ي في مج��ال العمل والتح��رك نطلب 
تس��هيالت اكثر للفلس��طينني املوجودين في 
اخلارج نحسن مستوأهم املعيشي معناه ننظر 
له��م في الوضع احلالي والوضع املس��تقبلي ال 

رجعه. )مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

اح��ب ان يك��ون لدين��ا جلن��ة تأهيل سياس��ية 
واجتماعية من اجل توعيتنا حيث أن الس��لطة 
ال تفعل لنا شيء. حول العودة إلى وطننا فهي 
حقنا وال نس��تطيع التنازل عنه، حول االحتادات 
ال يوجد منها ش��يء فاعل ح��ول م. ت. ف ليس 
لدين��ا أي مصداقي��ة بها حيث ال يتم إس��ماع 
صوتنا أو رأينا في أي قرار يتخذ. أطلب تش��كيل 
مجلس وطني فلسطيني منتخب واالستماع 
إل��ى هموم اجلماهير، حول األونروا هناك العديد 
من الطروحات لكن ال يس��تطيع أحد أن يطرح 
ش��يء حيث يتم تكديس ما يطرح من مشاريع 
وأفكار. )مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، مخيم جرمانا، 

سورية(

ما هي القضايا املدنية القانونية واالجتماعية 
واالقتصادي��ة الت��ي تهمنا بالنس��بة النا نحن 
مؤسسات م. ت. ف. ومنها مؤسسة التعاونية 
واالحت��ادات الش��عبية للنظ��ر باملش��اكل التي 
يعيش��ها ش��عبنا. في مخيم نهر البارد هناك 
العدي��د من العاطلني ع��ن العمل في مخيمنا 
نتيج��ة توق��ف ه��ذه املؤسس��ات. تفعي��ل دور 
اللجنة الش��عبية ملا لها من أهمية في ضبط 
االمن في اخمليم واالطالع املباشر على املشاكل 
الت��ي يعاني منها عل��ى ان تكون ممثلة من قبل 
جميع اجلهات وممثلة للش��عب الفلس��طيني، 
تقليص خدمات األنروا للش��عب الفلسطيني 
اث��رت عل��ى اجملتم��ع م��ن النواح��ي التعليمية 
واالقتصادي��ة والصحية اذ ان في اخمليم ال يوجد 
مدارس متكافئة مع عدد الطالب وكذلك عدم 
وجود ثانوية مع انه النس��بة األكبر من الطالب 
الفلس��طينيني موجودين في مخيم نهر البارد. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم نهر البارد، لبنان(

عبر اتصاالت ومؤمترات أو مراس��الت أو كتيبات 
املنظم��ات التي تقوم بإحتض��ان الالجئني مثل 
األنروا وهيئات وم. ت. ف. أوالً عالقتنا مع م. ت. ف. 
جي��دة اما األنروا ما بتقوم بدورها جتاه املواطنني 
بش��كل كامل باحلقوق والواجبات واحنا بنحب 
االتص��ال بجميع الهياكل الفلس��طينية ومع 
كافة املؤسس��ات. بينما في بالد الش��تات في 
العالم نطال��ب من اجلهة اخملتص��ة ان تطالب 
هي املؤسسات مثل االحتادات تطالب للشعب 
الفلسطيني بسفارة. اما عالقتنا مع الشعب 
اللبنان��ي غي��ر جي��دة وجي��دة عل��ى املس��توى 
الفلس��طيني أبو مازن واحمللي سلطان كل مع 
اتفاق مع أبو مازن ومع كافة املؤسس��ات يعني 
إذا ُكتب خطاب للش��عب الفلسطيني حقوق 
حتقيق العودة. )مش��اركة، اجتماع نسوي، مخيم البرج 

الشمالي، لبنان(

بيكفينا ع��م بنطالب التمس��ك باألنروا وهم 
ع��م بيحاولوا يلغ��وا األنروا النه��ا تابعة للقرار 
١٩٤ احنا عم ننظر للمس��تقبل اخي، أنا برأيي 
تقرأه��م، بقول��ك الهدف م��ن ه��ذه الهياكل 
املدنية والعملية هي تسهيل مشاركة الالجئني 
الفلس��طينيني وجالياتهم في بلدان االغتراب 
في القضايا الرئيسية التي تهمهم ومن شان 
هذا املشروع ان يبتدع اخلطوات الالزمة لتضمني 
اص��وات الالجئني في صنع الق��رار وفق النماذج 
الدميقراطية للمشاركة، احنا في عنا مشكلة 
بال��دول العربي��ة ما ف��ي دميقراطي��ة، احنا بدنا 
نحاول نشتغل فيها احنا ببلد دميقراطي هنا أنا 
بحكي مش بس بالدمنارك، بالدمنارك والس��ويد 
ظ��ن املطل��وب م��ن اجلالي��ة هن��ا والتجمعات 
تصمي��م هياكلها املدنية والياته��ا وعملياتها 
اخلاص��ة، احن��ا بدنا نبعت ش��و بدنا للس��لطة 
وغير الس��لطة واالمم املتح��دة، احنا بدنا ننظم 
حالنا، احنا حاليا عم بنأثر على مس��توى بلدية، 
بدنا اسس سياسية صرنا عم ندخل باملدرسة، 
صرنا عم ندخ��ل باحلضانة وعم ندخل بالبلدية 
نفس��ها، املطلوب م��ن كل منطقة. )مش��ارك، 

اجتماع عام، هيلزجنر، الدمنارك(

باختصار: 
الزم يكون في مرجعية سياسية موحدة. 
في هناك ثغرة كبيرة بني القيادة والناس. 
األنروا الزم يتم تطوير خدماتها لالجئني. 

الناس هم رديف ل� م. ت. ف. ومش بديل عنها. 
بنطالب ال��دول املانحة بتق��دمي العون والدعم 
لالجئني. )مش��ارك، اجتم��اع عمال، مخيم ع��ني احللوة، 

لبنان(

والقانوني��ة  املدني��ة  القضاي��ا  نري��د  نح��ن 
واالجتماعية بنح��ب انه ندرس مع هذه اجلهات 
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االولى متثلنا م. ت. ف. واالخ أبو رياض، وبالنسبة 
الالج��ئ  للش��عب  بالنس��بة  هن��ا  حلقوقن��ا 
الفلس��طيني باخمليمات ف��ي لبنان، بالنس��بة 
للتعلي��م يعني ش��خص مث��الً إذا خلص وعم 
يدرس طب أو هندسة حقوقه كثير مضطهدة 
ع��م بيص��ل ملرحل��ة كثي��ر كبي��رة وباآلخر عم 
بيروح يش��تغل غير اختصاص��ه كلياً النه هذه 
اجلهات م��ا عم يأملوا انه ميارس��وا هذه املهنة. 
عن��ا الطال��ب الفلس��طيني ال يس��تطيع أن 
يتعلم بأي جامعة مش ضروري بجامعات لبنان 
بالتحديد وما في أي مس��اعدات ليتعلموا صار 
ف��ي اهالي م��ا عمتقدر تكف��ي تعاليم أوالدها 
باجلامع��ات عل��ى صعي��د اخمليمات واملس��اكن 
في عنا كثير مس��اكن غير صاحلة انه االنسان 
يعيش فيها بعد في عنا مس��اكن زينكو األنروا 
ما عم بتسأهم بهيك شغالت انه تأمن سكن 
للش��عب الفلس��طيني في اخمليمات بالنسبة 
للعملي��ات في كثير ن��اس عم بتم��وت من ورا 
هالش��غالت ياما في ناس ع��م بتموت من قلة 
األدوية وقلة املس��اعدات غير كافي��ة يعني أنا 
بقدر اعمل عملي��ة البنى بس غيري ما بيقدروا 
يعملوا هيدا الشي ومن حق كل شخص الجئ 
بأية مس��اعدات ع��م تيجي للمخيم��ات احنا 
عنا كرت الش��ؤون عم نس��تلم عليه مساعدة 
ب��س الباقي ما ح��د عم بيطلعل��وا يعني احنا 
منطال��ب انه من حق كل الجئ ف��ي اخمليم انه 
أي مساعدة من األنروا تصل للشعب كلو مش 
للجهات اخملصصة وف��ي صلة الوصل مثالً في 
ن��اس لهم اهل هنا والنا اهل بفلس��طني صلة 
الوص��ل مفقودة ج��داً يعني بنتمن��ى أن يكون 
في جهة وصل ب��ني اجلهات مثالً اللي هنا يقدر 
يزور أهله واللي بفلس��طني يق��دروا ينزلوا على 
لبن��ان يعني هي��دا صلة الوصل بني الش��عبني 
كثير كثير مفقودة منتمنى من كل اجلهات انه 

تالحق هيدي الش��غالت كلها. )مش��اركة، اجتماع 
نسوي، مخيم برج الشمالي، لبنان(

اش��د احلاج��ات واالولوي��ات عندن��ا كاالجئ��ني 
فلس��طينيني في مخي��م نهر البارد، أول ش��ي 
مس��اعدة الالجئني انفسهم عن طريق معرفة 
حقيق��ة أوضاعهم م��ن وين ولوين. تاني ش��ي 
توفير ممثل��ني ومرجعيات امنية اثناء املش��اكل 
ملعرفة االنس��ان لوين بدو يلج��أ، وملني بدو يلجأ، 
بعدي��ن انش��اء ممثلني ع��ن العائ��الت واالحياء 
الفلس��طينية يتمتع��وا باالهلية له��ذا االمر 
ف��ي  اإلصالحي��ة  املش��اريع  تنفي��ذ  ومتابع��ة 
اجملتم��ع لتوفير ف��رص عمل لش��باب املتعلمني 
والعاطل��ني عن العم��ل واحملرومني من 70 % من 
الوظائ��ف. منه��ا االهتم��ام باملراف��ق العامة 
املتوف��رة، تأم��ني مرافق اخرى غي��ر متوفرة مثل 
املكتب��ات وحدائ��ق عامة وري��اض األطفال عنا 
تأم��ني اخصائ��ني اجتماعيني اللي أش��ارت لها 
األخ��ت ناديا ملتابع��ة األوضاع النفس��ية لكل 
الط��الب في امل��دارس ورياض األطف��ال بعدين 
عن��ا تقليص عدد الط��الب بالصف الواحد من 
خالل انش��اء مدارس تكون قادرة على استيعاب 
هذا العدد. بعدي��ن عنا جتهيز املدارس باخملتبرات 
واالجه��زة الضروري��ة الل��ي بيطلبه��ا املنه��ج 
الترب��وي احلدي��ث والل��ي عم يس��بب كثير من 
املش��اكل واقامة دورات تدريبية مل��دراء املدارس 
أثناء ممارس��ة عملهم وفت��رة خدمتهم وتطوير 
االجهزة الصحية في املستشفيات احمللية هذه 
اللي عم منعاني منها كثير في املستشفيات 
ما عم بيك��ون في اجهزة كثير متطورة ملتابعة 
عالجاتهم وتس��هيل معامالت الهجرة للخارج 
للعم��ل وللتحصيل العلم��ي وهيدي كثير عم 
بيعاني منها الطالب، التنسيق بني املؤسسات 
واجلمعيات اللي بتقوم بتقدمي اخلدمات لالجئني 

منالحظ ك��ذا جمعية بيج��وا لنفس العائالت 
ونفس اجلهات بيروحو له��م مع انه في عائالت 
وجه��ات بتك��ون بحاجة اكثر لهذه الش��غالت. 
العم��ل عل��ى تطوير مص��ادر املي��اه االقليمية 
ومص��ادر الكهرب��اء ه��ذه كثي��ر بعان��ي منها 
اللي عايش��ني مبخيم نهر الب��ارد وبكل اخمليمات 
الفلسطينية، إصالح فرع املهمشني اقتصادياً. 
في كذا ش��اب مش متعلمني م��ن حقهم انه 
يكون عندهم ورش عمل، بعدين انشاء معاهد 
مهنية تعمل برس��وم رمزية تكون تتناسب مع 
األوضاع املعيش��ية باخمليمات، تشجيع املواهب 
ك��ذا ف��رد عن��دو مواهب ب��س ما ع��م بيالقي 
مني يش��جعوا ويأخذ بإيدو للمس��ار الصحيح، 
ايق��اف البناء العش��وائي، منالقي كذا في كل 
اخمليم س��واء باالحياء اجلديدة أو اللي بيسموها 
االحياء القدمية. )مش��ارك، اجتماع طالب، مخيم نهر 

البارد، لبنان(

أهم ش��ي ان��ه األنروا ه��ي الضمان��ة الوحيدة 
والش��اهد على قضي��ة وكارث��ة الالجئني وتقع 
عليها مس��ؤولية كاملة بالنس��بة للخدمات 
واملس��اعدات لالجئني ألن��ه الفصائل وم. ت. ف. 
مش مهمتها تق��دمي اخلدمات. طبع��اً تتحمل 
ن��وع م��ن املس��ؤولية السياس��ية واالخالقية 
واملنظمة هي املرجعية ودورها سياسي بالدرجة 
االولى. الدولة املضيفة كمان عليها مسؤولية 
وهي ما بتقدم ش��ي بالعك��س بتفرض قوانني 
صعبة علينا، واجراءات م��ا حدا بيتحملها بس 
الزم يت��م حوار معها حلل جميع املش��اكل ويتم 
فتح س��فارة أو مكتب ل� م. ت. ف مسؤول امام 
الدولة عن الالجئني. )مش��ارك، اجتماع عمال، مخيم 

عني احللوة، لبنان(



 5( مسائل يمب أو تل(ح
في مستويات مختلدة

ب( اامن

االليات والتعبئة 
والتمثيل

214   سجالت فلسطينية: أسس وحتديد اجتاهات

أول ش��ي ان يك��ون ف��ي تفعيل للمؤسس��ات 
االجتماعي��ة متثيل لنا ألننا كفلس��طينيني ول� 
م. ت. ف. بيك��ون مثل طرح س��فارة أو مرجعية 
معترف فيها، تنشيط املؤسسات االجتماعية 
وحتس��ني عملها داخ��ل اخمليمات ولي��س االبقاء 
على هذه املؤسس��ات البالية اللي صرلها زمان 
والتجدد فيه��ا. هذه النقطة مهمة واالهتمام 
بالوضع االمني والقضايا االجتماعية اللي عم 
بتصي��ر وندعوا ان يصير عودة الكفاح املس��لح 
من اجل تأمني احلماية االمنية للمخيمات ألنه 
هي بالنهاية مؤسسة من مؤسسات م. ت. ف. 
وليتم ه��ذا االمر انه العمل يرجع عودة الكفاح 
املسلح بيكون الدور للجان الشعبية واالهتمام 
باجلانب االمني واالجتماعي لها وقلنا كمان انه 
يكون في تش��غيل جلان احياء ومتثلهم ان كيف 
يكون ضمن اللجان الش��عبية اللي بتمثل احتاد 
م��رأة عمال مهندس��ني ط��الب اطب��اء إلى ما 
هناك من ش��رائح اجملتمع املدني وتس��هيل دور 
اللجان واعتراف اللجان الشعبية داخل اخمليمات 
بالقضاي��ا االجتماعية واالمني��ة. ونقول كمان 
نقط��ة ثاني��ة مهمة ان يك��ون له��ذه اللجان 
الش��عبية مهمة داخل اخمليمات انه ل� م. ت. ف. 
انه تكون داعمتها ان كان مادياً أو اجتماعاً يعني 
على جميع االصعدة بالنسبة للدولة اللبنانية 
يك��ون هناك تنس��يق ما بني اللجان الش��عبية 
واملؤسس��ات اللبنانية أو الدول��ة اللبنانية من 
اجل احلق��وق الكاملة املدنية. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، مخيم البدواي، لبنان(

ب( اامن
عل��ى صعيد الوضع داخل اخملي��م احنا بنطالب 
انه الكفاح املسلح يحفظ األمن باخمليم ويتخذ 
االجراءات الالزمة بحق أي واحد بسيء للمخيم 
بدون ما نق��ول انه هذا من العيل��ة الفالنية أو 
من التنظي��م الفالني والزم يكون في مرجعية 
امني��ة واح��دة في اخملي��م مش عش��رين جهة. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم عني احللوة، لبنان(

إن االم��ن مطلب أساس��ي مع وج��ود مرجعية 
امنية. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

2 بالنس��بة للج��ان الش��عبية فه��ي ال متث��ل 
الش��عب الفلس��طيني خاصة ف��ي مخيمات 
الش��مال فهي اكث��ر اخمليمات الت��ي تعاني من 
فلتان أمني كبير لذلك فإن املطلب االساس��ي 
إعادة تش��كيل جلان ش��عبية معت��رف بها من 
كافة شرائح اجملتمعات وتكون قادرة على ضبط 

االمن. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

في اجلان��ب الفلس��طيني حت��ى حفاظا على 
اجلانب األمني أنا أطلب من إخوتي ورفاقي اللي 
في التنظيمات الفلسطينية اخملتلفة أن يكون 
لهم تواجد في مؤسس��ات اجملتمع املدني حتى 
ال يحملوا اس��م التنظيم وهذا ال يعود عليهم 
بش��كل أو بآخر بضرر أمني. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ستوكهولم، السويد(

ولك��ن اش��د احلاج��ات اليومية واحلياتي��ة التي 
تصادفها كالجئني فلس��طينيني في لبنان هو 
اخل��وف، اليوم نحن خائف��ون خائفون جداً وليس 
هناك من امل في غياب املمثل الفعلي والقوي 
الوطني الفلسطيني مع السلطات اللبنانية. 

)مشارك، اجتماع عام، مخيم ويفل، لبنان(

بالنسبة للمخيمات الهم االساسي هو الهم 
االمني وبس��بب صعوبة الوضع األمني القائم 
ولكن الهم االساس��ي األول هو لقمة العيش 

والصحة. )مشارك، اجتماع عام، بيروت، لبنان( 

قبل ما يسقط النظام طلبنا من عندهم طلب 
وتبنى أحد األخوان على أس��اس يعملوا س��ياج 
خارج امللجأ، فاتصلنا باألخوة السابقني بالنادي، 
وقالوا لدينا استعداد ملساعدتكم، على أساس 
حماية العائالت الفلس��طينية داخل امللجأ من 
الهجمات اللفظية )ش��تائم ومس��بات بذيئة 
وعنصرية( وغير اللفظية وقالوا س��وف نعمل، 
وسنبنى السياج، وكلهم استعدوا وقال أحدهم 
س��وف ادفع 50 ألف، وآخر ٤5 ألف دينار عراقي، 
ولك��ن ماطلوا في املوضوع، ولم يقوموا ببنائه. 

)مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، بغداد، العراق(

بعد س��قوط نظام صدام، الوضع ازداد س��واءاً، 
واهلل أعلم ماذا س��يحدث، ولرمبا لألس��وأ، هناك 
لرمب��ا تدخالت أمريكية وإيرانية. )مش��ارك، اجتماع 

نوعي، ملجأ حي السالم )الطوبجي( بغداد، العراق(

ج( الت(ليل والتهمي(
أيضاً من ضمن القضايا اللي بواجهها التهجير 
اللي اشرت لها لعدة أسباب، السبب األول كان 
العام��ل االمني اثناء احلرب االهلي��ة في لبنان، 
وبعد ذل��ك اصبح العامل االساس��ي هو عمل 
توقف فرص العمل للفلسطينيني وبعد انتقال 
م. ت. ف. أو الدول��ة الفلس��طينية إلى الداخل 
اصب��ح اجله��د االساس��ي لداخ��ل فلس��طني 
بكاف��ة االمكاني��ات ل��م يب��ق اال القليل لهذه 
املؤسس��ات التي أيضاً بعض مؤسس��ات االمم 
املتحدة مؤسس��ات ضعيف��ة ال تفي باحلاجات 
املطلوبة لش��عب فلس��طني. أيض��اً التهجير 
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فهن��اك %70 م��ن اهالي هذا اخملي��م بعائالتهم 
أيض��اً مهاج��رة ويحاول الش��باب دائما الهجرة 
ودفع االف ال��دوالرات من اجل فرصة عمل النه 
لم يع��د لنا فرصة عمل في ه��ذا البلد نتيجة 
القان��ون اللبناني الذي ال يس��مح لنا بالعمل. 

)مشارك، اجتماع عام، مخيم ويفل، لبنان(

في ش��غلة مهمة ف��ي لبنان، ف��ي مثل بقول 
"الل��ي بيش��بع بنام الل��ي بجوع ما بن��ام" احنا 
مل��ا ف��ي بش��عبنا الفلس��طيني محرومني من 
االعم��ال الل��ي ممك��ن نوصلها صرنا عايش��ني 
باجمله��ول، طالبنا بق��ول الطالب أن��ا ليش بدي 
اتعلم ما أنا بكرا بدي اسافر إذا درست مهندس 
ما في عندي مجال عمل هندس��ي إذا درس��ت 
دكتور ممنوع افتح عيادة في هناك املهن املوجودة 
في لبنان هاي كمان ش��غلة من الش��غالت انه 
احنا عايش��ني باجمله��ول مش عارفني بكرا ش��و 
وال عارفني ش��و بدنا نعمل وال عارفني ش��و بدو 
يصي��ر معانا بعد ش��هر ع��م بقول��و انه ميكن 
في مش��اكل بس احنا عايش��ني ف��ي لبنان في 
اجملهول، حياتنا االقتصادية كرمال عمال بتصير 
في ازمة وعم��ال منطالب صار ف��ي كثير ناس 
عم مبدو ايديهن للغير. )مشارك، اجتماع عام، مخيم 

ويفل، لبنان(

د( احلالةو وإمكانية الت قل والسد( 
والوثائق

فقد ذهلت عندما لم يس��مح لي كحامل جواز 
مؤقت ملدة س��نتني عش��ت وترعرع��ت في هذا 
البلد، باالنضمام والعضوية ألي نادي أو جمعية 
أو نقاب��ة، وال حت��ى جمعي��ة أبناء ي��ازور القرية 
الفلس��طينية التي أنتمي لها حتت بند موجود 
في النظ��ام الداخلي لهذه اجلمعية "يس��مح 
فق��ط بالعضوي��ة في ه��ذه اجلمعي��ة ملن هم 

حملة الرقم الوطني"! أن��ا ابن قرية يازور، كيف 
يس��مح ألبن الكرك أن ينضم له��ذه اجلمعية 
حتت ه��ذا البند، وال يس��مح لي أنا اب��ن القرية 
والالجئ أن أنضم له��ذه اجلمعية، ؟ أين أذهب؟ 
هذه قوانني تتنافى مع الروح والرغبة اإلنسانية 
ف��ي احلي��اة والتعاط��ي مع القضي��ة كقضية 

الجئني. )مشارك، اجتماع عام، عمان، األردن( 

عن��دي اقتراح بس��يط ج��داً عريض��ة نطالب 
وخاصة مواليد فلسطني أو آبائهم من مواليد 
فلس��طني نوق��ع عل��ى عريضة تك��ون مدخل 
لنش��اطنا السياس��ي انه نحن نطالب بتثبيت 
كوننا الجئني فلس��طينيني. )مشارك، اجتماع عام، 

ماملو، السويد(

جرت عدة محاوالت لتس��جيل أع��داد الالجئني 
في الع��راق، ولكن كل هذه احمل��أوالت كانت تبؤ 
بالفش��ل ألن الس��لطة كان��ت ترف��ض، حتى 
نظام صدام حسني كان يرفض القيام بإحصاء 
الالجئ��ني الفلس��طينيني في الع��راق. اذكر أن 
النظام السابق قبل س��قوطه بحوالي الثالث 
س��نوات، حاول��ت دائ��رة الالجئني ف��ي م. ت. ف. 
عم��ل إحصائية لالجئني، فرف��ض نظام صدام 
حس��ني. طيب اس��محوا لن��ا تس��جيل الناس 
ف��ي وكالة الغوث وتش��غيل الالجئني، ألن هذه 
مهمتها ه��و أن تتحم��ل مس��ؤولية الالجئني 
الفلس��طينيني، ف��ي كل أنح��اء العالم وليس 
فقط في العراق، فبالتالي فإننا نخسر حقوقنا 
السياس��ية واملدني��ة، احلقوق السياس��ية، هو 
حقي في فلس��طني، والع��ودة إليها، فأنا إذا لم 
أسجل في وكالة الغوث فأنا لست فلسطينياً، 
فال يعترف��ون فينا، وغدا إذا م��ا كان هناك حل، 
س��يقولون هؤالء ليس��وا فلس��طينيني وأنتم 
س��جلتموهم زي��ادة ع��ن العدد األصل��ي، وهم 

يعترضون عل��ى العدد الذي س��يعود، ويقولون 
أن الع��دد ال��ذي س��يعود إلى منطق��ة اجلليل، 
ثالث��ة آالف، ويج��ب أن يكونوا تول��د عام ١٩٤8، 
وه��م يعترضون على العدد، فكيف س��يقبلون 
بعودتي وأنا غير مس��جل، في س��جالت وكالة 
الغوث؟ كيف ميك��ن أن يعطون��ا حقوقنا؟ إلى 
أن ج��رى التس��جيل بعد س��قوط النظام، في 
الن��ادي، ول��م حتض��ر وكال��ة الغوث، وامن��ا الذي 
س��جل ه��ي املفوضي��ة العليا لالجئ��ني، وهذه 
املفوضي��ة، لي��س مهمتها أن تتولى اإلش��راف 
عل��ى الالجئ��ني، مهمتها هي قضايا إنس��انية 
تخ��ص كل الالجئني في العال��م. وليس فقط 
مقتص��رة عل��ى الفلس��طينيني. وبالتالي هي 
تقدم لنا خدمة إنسانية فقط، خدمة آنية، وال 
تثبت حقوق سياس��ية! وال تثبت حقوق مدنية، 
ونح��ن من حقن��ا أن يكون لدين��ا حقوق مدنية 
وسياس��ية. وخصوصاً وأم كل شعبنا ُمسيس. 
)مش��ارك، اجتماع نوعي، ملجأ حي الس��الم )الطوبجي( 

بغداد، العراق(

كل إنس��ان ل��ه ح��ق ف��ي الع��ودة، إل��ى أرضه 
ووطن��ه وامالكه، هذا أوالً. ثاني��اً، هناك العديد 
م��ن املش��اكل الت��ي تواجهن��ا هن��ا كالجئ��ني 
فلس��طينيني، فهناك فلس��طينيني ال ميلكون 
اقامات شرعية في البلد مثل األخ على سبيل 
املث��ال. أو ف��ي التجمعات املوج��ودة هنا لديهم 
مش��اكل من نوع آخ��ر، ميكن له��ذه الرابطة أو 
ه��ذه اجلالية الفلس��طينية، أن يت��م تفعليها، 
مع جلان أخرى نروجية، مثل جلان حقوق اإلنسان، 
أو جلان قانوني��ة، بالتفاهم. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ستافنجر، النرويج( 

أنا من مخيم احلصن اربد، أس��رتي مكونة من 
١١ ش��اباً وثالث أخ��وان، اثنني منا بغ��زة وأثنني 
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مبص��ر، وتس��عة ش��باب هن��ا وأنا، ورحم��ة أبي 
مت��زوج اثنت��ني، نحن م��ن الجئي ع��ام ١٩٤8، 
هاجرن��ا م��ن اخلضيرة عل��ى جن��ني، وزوجة أبي 
رحلت إل��ى غزة. أكب��ر اخوتي عم��ره ٤5 عاماً، 
وأصغره��م 30 عاماً، ليس ل��دي أي أخ موظف 
في أي مؤسس��ة حكومية، وال في مؤسسات 
وكال��ة الغوث نهائياً. حرمت من الدراس��ة في 
امل��دارس احلكومية، كوني ل��م أحمل أي وثيقة 
إثب��ات، رحم��ة أب��ي جهل من��ه لم يعم��ل لنا 
أي هوي��ة. درس��ت للص��ف التاس��ع بالوكالة، 
ومنع��ت أنا وأخوت��ي من تكملة الدراس��ة في 
املدارس احلكومية بس��بب عدم امتالك أبي أي 
وثيقة تثبت أننا فلس��طينيني أو أردنيني أو من 
قطاع غزة. ولهذا الس��بب لم أستطع إكمال 
الدراس��ة، ال أن��ا وال أخوت��ي، نح��ن لدينا وحدة 
س��كنية في اخمليم، بالطبع كبروا أخوتي ونريد 
أن نبنى ش��قة لكل واحد من أخوتي قالوا هذا 
ممنوع! بالرغم من أنه س��مح مؤخراً فقط بناء 

طاب��ق ثان��ي، وممن��وع تعم��ل واجه��ة حج��ر. 

م��ن فترة قريب��ة وجدنا عق��د زواج أمي الذي مت 
في عام ١٩5٩، وبواسطته أثبتنا أننا أردنيني. أنا 
اصغر أخوتي، وأخ��ي الكبير عمره 65 عاماً وهو 
يعيش في مصر، وعندما اصبح عمري 2٤ سنة 
رأيته ألول مرة. خلف 8 ش��باب، أصغرهم عمره 
22 سنة، حيث تعرفت على اثنني منهم، والباقني 
ل��م أرهم إلى اآلن. أختي مبصر لم أرها إلى اآلن، 
عمرها ما يقارب 55 عاماً، أخي استش��هد في 
غزة منذ س��نتني لم أره مطلقاً، فقط سمعت 
صوته على التلفون! وأوالده إلى اآلن لم نتعرف 
عليهم، حتى صورهم لم تصلنا، وأختي كونها 
حتمل وثيقة وتعيش في الس��عودية ممنوعة من 
القدوم إل��ى األردن. هذه هي معاناتنا. )مش��ارك، 

اجتماع عام، عمان، األردن( 

لو كان لدي إمكانية للس��فر واخل��روج من هذا 
البلد لسافرت، وتركت هذا البلد، كفلسطيني 
يحمل وثيقة عراقية ال يوجد أمامي إمكانية أن 
اص��ل اكثر من احلدود. يجب أن تكون هناك لغة 
مشتركة ما بني القيادة الفلسطينية والقيادة 
العراقية احلالية. )مشارك، اجتماع نوعي، ملجأ احلرية، 

بغداد، العراق(

ع��دم املؤاخذه اآلن في مؤمت��ر بصف الكمبيوتر 
والتخصصي في مصر، وانا مش حابب اس��افر 
واحض��ر املؤمتر، مل��اذا ال يكون في عن��دي جهة. 
اللجن��ة هنا داخل الس��عودية، بتضمن رجوعي 
في مصر بحيث احضر املؤمتر وارجع. على األقل 
اني احض��ره وأطور ثقافتي وعلم��ي في املؤمتر، 
ه��ذا بس مصر ما بتس��محلي ادخ��ل إليها. ما 
بتس��محلك تدخل ليش عش��ان مكس��ر علي 
الباب هون ويعني على أس��اس إنه أنا بدي اقوم 
بعمل ارهابي أو إني أنا بدي استقر مبصر كمان. 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

مث��ال اننت من دول اوروبا بالنس��بة لفلس��طني 
كله��م بخصوصية متام يفتحون ب��اب الهجرة 
ليحس��نوا وضعه��م املعيش��ي ألن��ه في ناس 
معدومني لنف��رض بينضم املعدومني م. ت. ف. 
أو السلطة الفلسطينية قادرة أنا بتصور قادرة 
على عالقاتنا مع دول اوروبا والعالم انها تساعد 
تتحس��ن  فممك��ن  الفلس��طيني  الش��عب 
حياته��م هم املوجودين. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، 

الدمام، السعودية( 

عفوا استاذي على موضوع يعني على مستوى 
الش��خصي ب��دي اتزوج م��ش قادر ف��ي ناس ما 
بتقبل علش��ان وثيقة. هذه املشكلة مشكلة 
الدم��ام،  ش��باب،  اجتم��اع  )مش��ارك،  ج��داً.  كبي��رة 

السعودية( 

ي��ا س��يدي الك��رمي أن��ا بحكيلك عل��ى موقف 
حصل معاي��ي في مرة من املرات وانا مس��افر 
إلى س��ورية وطبعا منعوا احلكومة الس��ورية 
حاملني الوثيقة املصرية ان يدخلوا إلى سورية 
فكان��ت بدون تاش��يرة ب��األول فاضط��ررت أن 
اذهب إل��ى القنصلي��ة الني كن��ت رايح رحلة 
عم��ل فرحت قابل��ت نائب القنص��ل فما كان 
القنص��ل موج��ود فالرج��ل مبنته��ى الوقاحة 
»يكفي انه البلد اللي صدر تلك وثيقة السفر 
متنعكم دخولها اال بتاش��يرة مس��بقة« فباب 
أوال احن��ا بنمنعك كالمه كالم��ه واقعي بس 
اس��لوبه همجي عدم املؤاخ��ذة احدهم خلني 
اكف��ي بس عملية الس��فر احنا م��ن فترة من 
الفت��رات كنا نس��افر على ال��دول اخلليج مثال 
عل��ى االم��ارات بنس��افر بناخذ التاش��يرة من 
املطار على البحرين بتاخذ التاشيرة عن اجلسر 
أو في مطار البحري��ن ليش ألنه مصاحلك انت 
بتس��تدعي انك تس��افر. اليوم أن��ا إذا أردت أن 
أس��افر إلى االمارات الزم كفيلي أو الش��خص 
اللي بدوا يس��تضيفني هن��اك يقدملي طلب 
تاش��يرة أو يقع��د مثال اربع خم��س ايام حلد ما 
تطلع التاش��يرة ثم يتابع ط��ب ليش أنا أُعامل 
كانس��ان شاذ أو خليني أقول كضائع، كانسان 
مفق��ود؟ هذا لي��ش تخلينا ن��زرع االحقاد بينا 
وبني الدول العربية؟ قعدنا نسال اإلماراتيني أو 
تسال مواطنيني أي دولة فيقولون يا اخي نحن 
بنعم��ل هيك بناء على رغبة م. ت. ف. )مش��ارك، 

اجتماع عام، جدة، الس��عودية( 

كاس��تراليني، متلك��ون حق الوص��ول، ولكني ال 
أس��تطيع ذلك كمواطنة أردنية. أتوق إلى رؤية 
فلس��طني وال أس��تطيع رؤيته��ا إال م��ن خالل 
التلفزيون. وأفضل عدم الذهاب لإلس��رائيليني 
بدخ��ول  وتصري��ح  تأش��يرة  عل��ى  للحص��ول 
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فلس��طني حيث أنني أعتقد أن هذا أمر مهني. 
كما أنه ال يحق لك احلصول على تأشيرة مبا أنك 

متلك جواز سفر أردني. 
نح��ن نعان��ي م��ن قي��ود حت��ى كمواطن��ني   

استراليني. )مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

6( م اقشة الهوية الدلسلي ية

هناك الكثير من القضايا واملسائل اللي بتمس 
الشعب الفلسطيني واحنا هون في لبنان مش 
جالية، احنا الجئني نناضل من اجل حق العودة. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البص، لبنان(

اري��د أن احت��دث عن موض��وع من ه��و الالجىء 
ومن هو املغترب من الفلس��طينيني. أ، ا اعتقد 
ف��ي البداية عندما صاغوا هذا املش��روع، انهم 
فك��روا ف��ي الالجئ��ني املتواجدين ف��ي اخمليمات 
الفلس��طينية في لبنان وس��ورية واألردن، وفي 
األراضي الفلسطينية احملتلة. ولكن من ناحية 
عملية، نح��ن صحيح أننا مغتربني، ولكن يجب 
أن نعتبر أنفسنا كالجئني فلسطينيني أيضا!؟ 
وبالفع��ل فنح��ن جلأنا إل��ى هذا الب��الد للبحث 
عن وس��يلة عمل والعيش فيه��ا. حاليا هنالك 
يوجد مش��اكل، التي تهمنا هنالك العديد من 
املشاكل من بينها:أوال، املشكلة الهامة االولى 
هي احلفاظ على كياننا وهويتنا كفلسطينيني 
كندي��ني. واعتق��د أن هذه املس��الة هامة جدا. 
وهذا كان من أحد أسباب انشاء هذه املؤسسة. 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا(

أنا نصف فلسطيني ونصف استرالي انكليزي، 
وأنا شخصياً ال أعرف القصة الكاملة، ولم أكن 
مدركاً لهويتي على اإلطالق إلى ما قبل عامني 
من الزمن، حيث وقعت مؤخ��راً حادثة عنصرية 
ل��ي حيث مت اتهامي بهجمات احلادي عش��ر من 

أيلول )س��بتمبر(. فالوعي مطلوب، ليس فقط 
لآلخري��ن، ب��ل كذلك للش��باب الفلس��طيني 

نفسه. )مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

علينا حقاً االش��تراك أكثر ف��ي اجملتمع... فنحن 
أمريكيني من أصل فلس��طيني. )مشارك، اجتماع 

عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

حني نحاول حتديد هويتنا وحني تخطط كيفية 
تص��ورك لق��وة ه��ذه التقاليد ف��ي القضية 
الفلس��طينية، فإنك تعّل��ق على أمور مألوفة 
نوعاً ما عند الفلس��طينيني؛ وميكن للمرء من 
خ��الل ذلك أن ي��رى أن الفلس��طينية مأخوذة 
م��ن ه��ذه التقالي��د: ح��ي بتروناتو، االس��تاد، 
الكنيسة، والتي هي عبارة عن مجموعات من 
الناس يش��تركون في ن��وع معني من العادات، 
أو "الريفي��ني" املتأصل��ني ف��ي ه��ذه التقاليد 
املوروثة والذين رمبا يعرف��ون أكثر عن القضية 
الفلس��طينية، ورمب��ا يرقص��ون الدبك��ة، ورمبا 
ميلك��ون مجموع��ة م��ن اخلصائ��ص الثقافية 
أو الع��ادات الت��ي ال زال��وا يحافظ��ون عليها. 
ولكن من جهة أخرى، هناك مجموعات كبيرة 
كذل��ك ميك��ن أن تك��ون الع��رب أو "الريفيني" 
والذين ميك��ن أن يكونوا خارج دائ��رة التقاليد، 
والذين رمب��ا يكون��ون عرباً كه��ؤالء املوجودين 
داخ��ل الدائ��رة، ولكنه��م في الوقت نفس��ه 
ال ميلك��ون أي فك��رة عن ق��رارات األمم املتحدة، 
ورمب��ا ال يرقصون الدبكة، وعل��ى األرجح أنهم 
يشعرون أنهم عرب فقط كهؤالء املتمسكني 
بالتقالي��د، ولكن رمبا يأكلون أيضاً ورق العنب. 
ل��ذا فما نح��اول فعله من خالل ه��ذا النقاش 
ه��و حتديد األمور الت��ي توحدنا أكث��ر من تلك 
الت��ي تفرقن��ا والت��ي ه��ي الهوي��ة احلقيق��ة 
الت��ي ميك��ن أن منلكه��ا كتش��يليني؛ أو األمور 

الت��ي س��تجعلنا منتلك احلكم الس��ليم، ألنه 
في نف��س الوقت فإن األش��خاص داخل دائرة 
التقالي��د وخارجه��ا مختلف��ني عن الش��باب 
الفلسطيني في الشتات الذين يعيشون في 
البلجيك والذين يش��عرون عل��ى األرجح بحق 
الع��ودة، س��واء اجلي��ل األول أو الالجئني الذين 
يرغبون بالعودة. )مش��ارك، اجتماع عام، س��انتياجو، 

تش��يلي(

أن��ا أكادمي��ي م��ن مرك��ز الدراس��ات العربية. 
كنت اس��تمع باهتمام مل��ا يُق��ال. وباإلضافة 
لكون��ي أكادمي��ي من املرك��ز، كنت عس��كرياً 
ف��ي جمعي��ة الش��باب الفلس��طيني خ��الل 
فت��رة ش��بابي. وأرغ��ب مبش��اركتكم ببع��ض 
التعليق��ات املتعلق��ة مب��ا قال��ه البروفس��ور 
وج��ورج وأخلص املالحظات الت��ي مت ذكرها هنا 
ف��ي ه��ذا النق��اش. أوالً نحن نح��اول التفكير 
بالهوية الفلسطينية، وبخصوص ذلك أود أن 
أشارككم أفكاري، فدعوني أخبركم بتحليلي. 
الحظ��وا كيف ن��رى أو مني��ز، كفلس��طينيني 
تش��يليني، العناص��ر. أحدها هي جترب��ة احلياة 
دراس��ة  الفلس��طينيني، واآلخ��ر  للتش��يليني 
موض��وع العالق��ات. ولنق��ل ادرس��وا هذي��ن 
العنصري��ن في كل موض��وع، ولنقل أن جتربة 
احلياة للفرد الفلس��طيني التشيلي الذي نود 
اإلش��ارة إليه والتعبير عن أنفسنا، والعالقات 
م��ع الفلس��طينيني. ودعون��ا نق��ول أن ذكرى 
فلس��طني جتعلنا ن��رى أرض األجداد الذي كان 
يعتبره��ا هذا الفرد التش��يلي الفلس��طيني 
جتربت��ه. وأود أن أرى جدل البروفس��ور ش��اغوار 
فيم��ا يتعلق مبوضوع بناء الهوي��ة. وباخلبرة أو 
التجربة أميل إلى التفكير بصورة ش��خصية 
خاص��ة في حالتنا كفلس��طينيني تش��يليني. 
أق��ول ذل��ك ألن هجراتنا ليس��ت متجانس��ة، 
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فهناك الكثير من موج��ات الهجرة خاصة ما 
كنا نناقش��ه قبل أن نأتي إلى هنا أنا وزمالئي 
م��ازورا،  والبروفس��ور  ش��اغوار  البروفس��ور 
وهو أن��ه في كل عائل��ة، ميكن للم��رء معرفة 
احتمالي��ة احلياة ف��ي هذه الهوية التش��يلية 
الفلس��طينية. لذا حني يح��دث أمر متجانس، 
وفي ه��ذه احلالة هو التجربة، لنقل أن أحدهم 
وجه إهانات شخصية. صحيح أن األمر يتعلق 
أكث��ر بالوق��ت الذي��ن ميك��ن فيه رب��ط جتربة 
البع��ض باالرتب��اط املركزي وبالتاريخ نفس��ه 
للذاكرة التش��يلية، لذا فه��ي قضية مهمة. 
والعنص��ر اآلخر ه��و العالقات مع فلس��طني 
التي ميكن أن يفكر فيها املرء، وكذلك العالقة 
العائلي��ة الثقافية متاماً كالذاكرة وكالقضية 
الت��ي ناقش��ناها ح��ول الوجب��ات التقليدي��ة 
والرقصات الفلكلورية واللغة، وكذلك العالقة 
السياسية األيديولوجية. صحيح أنه بعالقات 
املصاه��رة الت��ي ميك��ن أن ميلكه��ا امل��رء فيما 
يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يتم 
اس��تثناء ه��ذه العالقات، وبالنس��بة لنا فهي 
ليس��ت متكاملة بالضرورة، وأعني بذلك أنني 
أعتقد أنني أفهم جورج بأنه ميكن ألحدهم أن 
يك��ون مرتبط متاماً على الصعيد السياس��ي 
بالقضية الفلسطينية، ولكن يرقص الدبكة 
بالض��رورة. ال��خ. وبالعكس كذل��ك، فإن مثل 
هذا الش��خص ال يكون أقل فلس��طينية من 
غيره املرتب��ط بصورة كبي��رة بالتقاليد ولكنه 
غير مرتبط بالقضية السياس��ية. فمن ناحية 
أصح��ح التجربة احلياتية فيم��ا يتعلق بهذين 
العنصري��ن واالرتب��اط م��ع فلس��طني وأود أن 
أس��أل مل��اذا نحن مهتم��ون في إنش��اء جالية 
فلسطينية؟ هل األمر يتعلق باخلبرة؟ صحيح 
أنني ش��اهدت نتائج الدراسة، والفرصة التي 
كن��ا نتحدث عنها هي ش��يء ذو صورة جذابة 

أن مناقش��ة ه��ذه  أعتق��د  مل��اذا؟  ومج��ددة، 
القضي��ة أم��ر مخ��ز وميك��ن أن يك��ون خطراً. 
الفلس��طيني  الف��رد  ببن��اء  يتعل��ق  وفيم��ا 
التش��يلي، فه��ذا، وإن كان قضية مهمة، ينم 
ع��ن تفضي��ل تلقائ��ي، وعلين��ا أن نعمل على 
صياغة ما يحدد العوامل املكونة لهذا الفرد. 
وأرغ��ب في التوقف هن��ا. )مش��ارك، اجتماع عام، 

س��انتياجو، تش��يلي(

أس��تطيع أن أقول أنه قضية الذهاب ملدرس��ة 
عربية ومؤسسات أخرى يعطينا بال شك مجال 
مهم، إال أنه في الواق��ع لم يتمكنوا حتى اآلن 

من منحنا حيز كبير. 
ولدي إحصائية حول عدد األطفال من أصول   
عربية الذين هم في عمر الدراسة في تشيلي، 
وأتص��ور أن عددهم بضعة آالف على األقل في 
س��ان دياغ��و، وإذا نظرن��ا إلى عدد األش��خاص 
الذي��ن يت��م إدخالهم إلى املؤسس��ات، س��واء 
املدرس��ة أو املش��اركة في املؤسسات اخملتلفة 
للتجم��ع، نس��تطيع أن ن��رى أن اإلخالء يحدث 
بصورة تدريجية. وبعضن��ا هنا ال يزال مرتبطاً، 
عام��اً،   30 م��ن  وألكث��ر  بأخ��رى،  أو  بطريق��ة 
باملؤسس��ات، وميك��ن للمرء أن ي��درك أن هناك 
نق��ص في عدد األش��خاص املش��اركني. وعلى 
الرغم م��ن ظهور بع��ض الوج��وه اجلديدة، إال 
أنه هناك تش��تت كبير كم��ا تفضلت بالقول. 
أعتق��د أننا بحاج��ة إلى نقاش عمي��ق، ولنقل 
حتلي��ل، أكثر مما نح��ن بحاج��ة للتقييم، وميكن 
القول عزم بعض السياس��ات التي تتيح إيجاد 

تض��ارب ف��ي الهوي��ات. 
وأعتق��د أن هن��اك قضي��ة يج��ب التغل��ب   
عليه��ا. ف��ال يج��ب أن ننظ��ر إل��ى الهوي��ة أو 
عناص��ر الهوي��ة بوصفه��ا عناص��ر معزول��ة 
متام��اً عن بعضها البع��ض، حيث أنني أرى أننا 

نس��تطيع البناء وأن نكون تش��يليني بقدر ما 
نكون فلس��طينيني. وأعتق��د أن هناك فرصة 
عظيم��ة مرتبط��ة بذل��ك املعنى ب��أن نكون 
تش��يليني مع احتفاظنا مبعالم الهوية املميزة 
الع��رب ف��ي تش��يلي، وال  أو  للفلس��طينيني 
أعتق��د أنن��ا يجب، ف��ي الواق��ع، أن ننظر إلى 
التنوع بوصفه وضع س��لبي، بل على العكس، 
فأن��ا أرى أن التن��وع عامل حاس��م ف��ي توليد 
الث��روة، والنقاش، والتعدد. وبالتالي أس��تطيع 
الق��ول أن تقب��ل التن��وع عام��ل مه��م ف��ي 
االهتمام الذي مييز كل واحد منا. وهذه قضية 
يجب علينا حله��ا، ولكننا نرى، على األقل في 
مركز الدراس��ات العربية في جامعة تش��يلي 
حيث ننظم النش��اطات املفتوحة للجالية، أن 
هناك العديد من الس��وريني والفلس��طينيني 
واللبنانيني الذين يش��عرون، بطريقة أو بأخرى، 
بفراغ فيما يتعلق مبوضوع الهوية، ويس��عون 
بالتحدي��د إلع��ادة بن��اء هويته��م م��ن خالل 
اس��ترجاعهم لتاريخ معني. وأس��تطيع القول 
أن اجل��ذور والتاريخ عوامل مهم��ة تكّون الرؤيا 
املس��تقبلية. وعدم رؤية ماضي الفلسطيني 
العرب��ي بص��ورة  أو  أو الس��وري  التش��يلي  أو 
عامة، ال ميكننا من رؤيتهم كأشخاص متحدر 
م��ن جيل آخ��ر أو من جيل ثال��ث أو رابع، ولكن 
ميكن بناء املس��تقبل، وهذا برأي��ي ما ميكن أن 
نس��أهم به في ه��ذه الدولة. )مش��ارك، اجتماع 

عام، س��انتياجو، تش��يلي(

البي��ت منيح بس كل��ه تكامل��ي االنتماء بدوا 
حال��ة تكاملية. )مش��ارك، اجتم��اع ش��باب، الدمام، 

السعودية(

يعن��ي انتمائك الداخلي ه��و اللي بيحدد يعني 
انتمائ��ك لهذه القضية هو اللي بيحدد دفاعك 
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عنها. )مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

الفلس��طينيني،  الالجئني  لقضي��ة  بالنس��بة 
ألنن��ا نحن في كندا وغيره��ا كلنا الجئني، وكل 
فلسطيني غير قادر على العيش في فلسطني، 
بس��بب م��ن ممارس��ات االحت��الل االس��رائيلي، 
ويعي��ش في الش��تات وف��ي خارج فلس��طني، 
فهو يعتبر الجىء ف��ي العرف والقانون الدولي. 
فالالج��ىء هو االنس��ان غير ق��ادر على العيش 
في بل��ده. القضية الفلس��طينية، في العرف 
االنس��اني الدولي هي أساس��ا قضية الجئني. 

)مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا(

وجد الكثير ألقوله سوى التأكيد على مطالب 
اآلخري��ن. وال ب��د أن أق��ول أن أج��دادي منحوني 
اس��مي بناء على رغبتهم بالعودة، فأس��موني 
عائ��دة، أم��ا أخ��ي فاس��مه عائ��د. وم��ن قبيل 
الصدف��ة أو الق��در، مت حتويل اس��م عائلتنا عن 
طري��ق اخلطأ من عابد إلى عائ��د. ولدت والدتي 
في وادي حناين��ا وتزوجت من والدي في رام اهلل، 
أم��ا والدي فمن بلدة عناباوق��د ولدا عام ١٩٤8 
ولم يعودا من��ذ ذلك احلني. وقمت العام املاضي 
برحالت لزيارة قريتي، وننوي العودة العام املقبل 

أيضاً. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

س��يكون  األفض��ل  املصطل��ح  أن  أعتق��د 
"األشخاص املشردين"، فمن املهم متييز أنفسنا 
ع��ن الفلس��طينيني في اخمليم��ات. فمصطلح 
"مجتمع الالجئني" غام��ض يصعب البت فيه، 
ومن األفض��ل اس��تبداله لوضعن��ا مبصطلح 
األش��خاص املش��ردين/اجملردين من ملكيتهم. 

)مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

لقد أصبحت مؤخراً مواطن استرالي. 
اجلميع: تهانينا!

علين��ا إبقاء الهوي��ة الفلس��طينية حية، ومع 
أنني اآلن مواطن اس��ترالي، ولكني فلسطيني 

جداً. )مشارك، اجتماع طالب، سدني، أستراليا(

هناك بعض النش��اطات التي لم نعد منارسها. 
فهن��اك مثالً بعض النش��اطات الثقافية التي 
كانت تُقام في فلس��طني وال أرى سبباً مينع من 
االس��تمرار بها في اخلارج، مثل احتفاالت النبي 
موس��ى التي مت التش��ديد عليها بعد احلمالت 
التي مت ش��نها، وذلك لتتمكن اجلالية من إقامة 
عالق��ات أق��وى بأرضها، ل��ذا من امله��م لنا في 
الش��تات االحتفال بتواري��خ واحتفاالت معينة 
هن��ا للحفاظ على حضارتن��ا. وكان ذلك يحدث 
أحيانا في فلس��طني، وحتى ف��ي يوم امليالد جتد 
املسيحيني يش��اركون في احتفاالت يوم امليالد، 
فعنص��ر ه��ذه االحتف��االت مهم ج��داً ويجب 
حتديده��ا كحاجة ثقافي��ة. )مش��ارك، اجتماع عام، 

تورنتو، كندا(

مش��كالتنا االجتماعي��ة بس بصورة س��ريعة 
عدي��دة ومتعددة, تعيش ب��ني عقليتني عقلية 
الفلس��طيني الل��ي كان ف��ي ب��الد االغت��راب 
العربية ومقتبس في��ه تفكيرها املتخلف اللي 
عم بيعيشها هون مع أوالده في اجملتمع األوروبي 
لكن ما بعرف إذا هو أوروبي, خليني أقول ما قدر 
يكون س��ويدي ولكن بالتال��ي أوالده مو قادرين 
يصي��روا عرب بعقليته العربية. )مش��ارك، اجتماع 

عام، أبساال، السويد(

وعكس��ناها عل��ى ابناءن��ا يعني أن��ا كنت في 
اجتم��اع الع��ام املاض��ي م��ع بعض الش��باب 
والشابات اس��أله هل انت فلسطيني يقول ال 
أن��ا ضفاوي أو أنا غ��زاوي أو أنا لبناني أو س��وري 
اوالخ. لسبب، وعندما اسال من اين جئت بهذه 
املعلوم��ة يقول من ابي وام��ي يعني حتى نركز 

على هذا املوضوع وميكن موجود في كل الناس. 
)مشارك، اجتماع عام، أبساال، السويد(

أن��ا م��ن موالي��د بيت س��احور خريج��ة بيرزيت 
عشت اإلنتفاضة االولية في فلسطني وزوجي 
يونان��ي ومبا أن��ا جزء م��ن اجملتم��ع اليوناني بدنا 
أو أل الزم ه��ذا اجل��زء أن يكون فع��ال، حتى نقدر 
أن نعي��ش ونحاف��ظ على اس��تمرارية من نحن 
كفلس��طينيني وأعتق��د هذه حال��ة طبيعية 
ونفس��ية ف��ي كل واحد فين��ا يعني ج��زء منا 
لقضيتنا إنتماءنا تاريخنا طفولتنا ش��بابنا، أنا 
ماش��ي إكبرت هيك أنتم كلكم نفس الشيء 
ال أعتق��د أن هناك تغير فنريد ش��يء يس��د أو 
يغلق ه��ذه احلالة حاجة الفلس��طينيني، وهذا 
احلكي ما بيجي من فراغ ما بيجي من كل واحد 
حلاله بيجي م��ن كلنا مع بعض وهذا احلكي ما 
بيج��ي إذا ضل الواحد يفكر أن فالن هيك وفالن 
عمل هيك وما بعرف شو لألسف في عنا مرض 
فينا إحن��ا فأنا بفتقد أن يك��ون هناك مجتمع 
فلس��طيني في اليونان إذا أن��ا مش الزم أوالدي 
يكون��و في كج��زء من فلس��طني أوالدي هؤالء 
م��ا بقدر أق��ول أنه��م يونانيون فق��ط يونانيني 
فلس��طينيني فأن��ا بعم��ل كل جه��دي ولكن 
بش��كل فردي والش��كل الفردي دائما ضعيف. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

أنت تق��ول أنه يتوجب على الناس االندماج في 
اجملتمع األمريكي، وإذا كنت ستفعل ذلك، انس 
أمر فلسطني. )مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، 

الواليات املتحدة األمريكية(

رس��الة إل��ى كفيت��اس: أعتق��د أنا مل��ا اوجه 
رس��اله إليهم سأقول أول حاجة أريد أشتغل 
عليه��ا ان��ه ملا اب��دأ أقول ان��ي عن��دي هوية 
الهوي��ة  مفه��وم  اح��دد  الزم  فلس��طينية 



6( م اقشة الهوية الدلسلي ية
 

االليات والتعبئة 
والتمثيل

220   سجالت فلسطينية: أسس وحتديد اجتاهات

ايه؟عناصر الهوية اللي ممكن أش��تغل عليها 
هن��ا أيه؟بحيث ان��ي احدد وأقول ان��ي حقدر 
أجم��ع الن��اس إزاي؟ مهم يكون ف��ي خريطة 
للفلس��طينيني، وه��ي عبارة ع��ن صلة وصل 
بينه��م وبني بع��ض، مش حق��در أعمل صلة 
اتصال مبؤسس��ة موح��دة أو هيكلية موحدة 
اال مل��ا اعم��ل األول خريط��ة له��م أعرف هم 
موجودي��ن ف��ني، أن��ا كم��ان الزم اعرفهم أنا 
كفلس��طينية ان املنطق��ة الفالني��ة فيه��ا 
دار ك��ذا. محتاج��ة انه��ا توصل لن��ا معلومة 
زي ك��ده، محتاج��ة تتق��ن معلوم��ة وبعدين 
توصل للناس دي وبعدي��ن املرحلة الثالثة اننا 
نعم��ل الهيكلية، فيبقى فيه خطوط اتصال 
للن��اس دي، وم��ن خالل خط��وط االتصال دي 
أكيد راح تكون في مشاكل مشتركة بنعاني 
منه��ا وج��زء م��ن ه��ذه املش��كلة اجتماعي، 
سياس��ي وج��زء منه��ا ل��ه ش��وية ثقاف��ي، 
محتاجني أن��ا ننمي ثقافتهم، وهناك ش��يء 
مرتب��ط باجليل املهاجر ولو ان��ه كان صغير ملا 
هاج��ر، معلوماتي عن الهوية الفلس��طينية 
احلقيق��ة ضعيف��ة، يعن��ي أن��ا ملا ب��دأت أقرأ 
وأبح��ث وأدّور عليه��ا لك��ن م��ش كل الن��اس 
عندها دافع القراءة الزم أنا أبدأ أش��تغل على 
املعلوم��ة اللي أن��ا اوصلها له��م، الزم األول 
يحس بهويته اخملتلفة الفلس��طيني علش��ان 
يقول حقي مش حاس��س في هوية أصال الزم 
كمؤسس��ة مدنية أشتغل على ده في االول، 
اعتقد ان��ه الزم تتعمل في مصر بش��كل ما 
وتبدأ تش��تغل عل��ى اجلزئية ده علش��ان أبدأ 
أجم��ع الناس أحس باالختالف، الفلس��طيني 
مش حاس��س باالختالف بينه وبني املصري اال 
بجزئية املعاناة، بحس انه بعاني علشان كده 
ه��و مختلف. فالزم يحس انه هو فلس��طيني 
وعنده تاريخ مختلف وعن��ده ثقافة مختلفة 

وهوية مختلف��ة وما يخاف يقول بس. ملا يبدأ 
يح��س بهويت��ه يب��دأ يح��س باختالف��ة ويبدأ 
يحس انه ه��و له حقوق ويبدأ ي��دور على حق 
الع��ودة ويح��س انه ل��ه مكانه له بل��د تاريخ 
مختل��ف وانا حاس��س في��ه وأب��دأ ادّور على 
حقي االساس��ي وده سبب ضياعنا وده سبب 
املشكلة احلقيقة ومشكلة املشاكل ونتيجة 
ضياع احلق ده احن��ا بحالة توهان، احلكاية انه 
مش انت بتحكي تاري��خ معاناة وال أنا بحكي 
مق��ال ف��ي جري��دة وال بحكيل��ك ان��ه أنا حد 
مثقف بس أن��ا بحكيلك باعتبار قصة حياتي 
يعني ع��اوز أقولك أن��ي ملا بيجوا بيس��ألوني 
انتي كنت فني؟ طي��ب انتي تاريخك ايه؟طب 
انتو من وين أصال؟يعني أول س��ؤال املصريني 
بيس��ألوه انتي م��ن بلد أيه انت م��ن وين من 
الصعيد م��ن الفالحني، فتكون انت مصر انه 
ان��ت جتاوب. أنا من كذا. وتبدأ تفتح الصفحة 
انت��ي من كذا، انت مش بتحكي فكرة معاناة 
ان��ت بتحكي تاريخ متسلس��ل مرتبط بحالة 
ضي��اع وحالة ش��تات وتفاصيل حي��اة يومية، 
انت بتحكي بأقل احلق��وق مش منفصلة عن 
حيات��ك احلقيقي��ة كفلس��طيني يعني احنا 
مل��ا بنتابع االخبار الفلس��طينية انت بتابعها 
م��ن منطلق ان��ه انت ح��د مثقف سياس��يا 
حاب��ب تتابع أنا بتابع حقي رايح فني وجاي من 
وين؟م��ش م��ن منطلق الثقاف��ة اطالقا لكن 
م��ن منطلق اني أنا بدور عل��ى حقي راح فني 
وس��ط الس��طور دي. حيروح ف��ني حيجي من 
وين؟!ألن��ي أنا عارف��ه اني بجرة قل��م مبنتهى 
البس��اطة بكلمة بجري��دة بتصريح من واحد 
ممكن أبقى بالشارع ال أي دولة ترضى تدخلني 
وال فلس��طني ترضى تدخلني. )مشارك، اجتماع، 

القاه��رة،  مص��ر(

ف��ي مالحظة صغيرة يعني بالنس��بة للجالية 
الفلس��طينية أو اجلاليات العربية بصورة عامة 
اصبح البعد االسالمي هو البعد االكثر اتساعا 
من القومي��ة العربية أو االقليمية للجنس��ية 
الفلس��طينية أو اللبنانية أو املغربية فاالنتماء 
االس��المي في اوروبا اضحى اوس��ع وامكن من 
البع��د القوم��ي العرب��ي، فه��اي النقط��ة قد 
يعن��ي أن تش��عر انه االنس��ان عن��ده االنتماء 
االس��المي اوضح من انه يقول أنا فلس��طيني 
بق��ول أنا اس��المي ثم فلس��طيني وليس كما 
كنا نقول ف��ي بالدنا احنا القومية أو االقليمية 
عل��ى الدين فهنا اخذت البعد االس��المي اكثر 
من البع��د القومي ولذلك نحن هنا نؤكد على 
البعد اإلسالمي، وليس من اجل أن نقول لك، أن 
نرى اآلن أن البعد اإلس��المي هو اإلطار الواسع 
ضيقته��ا  والت��ي  الفلس��طينية.  للقضي��ة 
القومي��ة واليس��ارية، اليس��ار انته��ى عملياً، 
واليسار تخلى عن القضية الفلسطينية، وأول 
أناس تعاملوا مع اإلس��رائيليني هم اليساريني، 
بطريق��ة أو بأخ��رى، وأن��ا أتأس��ف أن أقول هذا 
الكالم، ولكنها احلقيقة املرة.  )مشارك، اجتماع 

عام، كوبنهاجن، الدمنارك(

اما بالنس��بة إلى املؤسسات التي هنا هل هي 
فعالة. 

مش��اركة: أل م��ش فعالة ما أن��ا ال اعرف كيف 
تعم��ل ه��ذه املؤسس��ات ه��ذا ش��غلنا م��ش 
ش��غل واحد، اجلالية هذه للفلسطينيني وهذا 
للمس��لمني، ليش ما كلن��ا نتجمع حتت مظلة 
واح��دة ونتوح��د ونتب��رع. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، 

شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

أن��ا ال أمان��ع أن نك��ون كجالي��ة، فلس��طينية 
مسلمة واحدة موحدة، متحدة. )مشارك، اجتماع 
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عام، سالجلس، الدمنارك (

مبدئياً، لدي مالحظة جلورج وللشخص اجلالس 
هنا. من وجهة نظري كش��اب في العشرينات، 
فنح��ن في مجتمع تش��يلي فلس��طيني يزداد 
انغماس��اً ف��ي تش��يلي، ول��و س��محت أود أن 
أش��ير أنه مجتم��ع أقل تديناً، حي��ث تخلي عن 
معايير اخلطأ والص��واب الالزمة للحفاظ على 
هويتن��ا. ومن أج��ل هذه العاطف��ة التي نكنها 
لفلس��طني، أعتقد أننا يج��ب أن نكون حذرين 
في مترير ذلك النمو للكنيسة. علينا أن ندرك أن 
الشباب ال يتجهون لهذه الطريق على مقياس 
عاملي، لذا علينا اتخاذ خطوات أخرى ميكننا من 
خاللها تطوير فلسطينيتنا في تشيلي، بحيث 
ال تكون معتمدة كثيراً على الدين وتتخذ مسار 

أكثر حرية. )مشارك، اجتماع عام، سانتياجو، تشيلي( 

بالطب��ع، فجوه��ر م��ا تقول��ه ه��و أن الهوية 
القائمة عل��ى الدين كركن أساس��ي ميكنها، 
بني قوس��ني، تعري��ض الهوية خلط��ر الفقدان 
بالنظر إلى التمسك الضعيف بالدين؛ واألمر 
اآلخر الذي يبرز من تعليقك ميكننا مناقش��ته 
الحقاً، ولكن هذا ما يحدث مع هؤالء املهنيون 
الش��باب، فكي��ف ميك��ن لنا احلص��ول أو دعم 
الهوي��ة؟ )مش��ارك، اجتماع عام، س��انتياجو، 

تش��يلي(

أود التعلي��ق عل��ى مالحظ��ات جوزي��ه، ألنن��ي 
أعتقد أن أح��د األمور اخلطيرة متيل خللط الدين 
مع األيديولوجية؛ خاصة وأنه في البيان العاملي 
ألمري��كا الش��مالية املتعلق بالعال��م العربي 
بش��كل عام، وليس فقط باإلسالم، يبرز إدخال 
األح��كام كبقايا أيديولوجي��ة؛ وبالتالي فالدين 
ليس راسخاً كما يبدو لي. وأنا شخصياً ال أعرف 
أحدها، ولكنه ليس حاس��ماً م��ن وجهة نظري 

بالنظر إلى ما ذكره أوجينو. )مش��ارك، اجتماع عام، 
سانتياجو، تشيلي( 

م��ا أردت قول��ه ع��ن الدين ه��و أنه م��وروث في 
الثقافة الش��رقية. أعني أنه من الصعب جعل 
الش��رقي يتخلى عن املفهوم الديني متاماً كما 
أن املفه��وم الغرب��ي للثقافة علمان��ي النزعة. 
هذا ما أردت قوله. )مش��ارك، اجتماع عام، سانتياجو، 

تشيلي( 

ف��ي احلقيق��ة ال أريد تضيي��ع وقتك��م، ونحن 
ش��اكرون لك��م للقي��ام به��ذه املب��ادرة. وفي 
الواق��ع تعتبر هذه املبادرة مهم��ة للغاية، وقد 
فك��رت فيما قال��ه أوجين��و وما قال��ه اجلميع، 
وهن��اك الكثي��ر م��ن األفكار ف��ي رأس��ي. وأنا 
آس��ف ألخذي امليكروف��ون فقد أطي��ل قليالً. 
أن��ا عميد كلية احلق��وق في جامعة تش��يلي. 
وألك��ون صريح��اً أعتق��د أن هن��اك مجموعة 
م��ن األفكار في رأس��ي، أنا من أصول س��ورية، 
ولكن زوجتي فلسطينية بصورة شرعية. فقد 
ولدت في كونس��ونيوس. وما حدث لنا عملية 
طبيعي��ة، وأنا من اجلي��ل األول من جهة والدي 
وم��ن اجلي��ل الثاني من جهة والدت��ي. وما كان 
يتح��دث عن��ه أوجينو عن مقايي��س األمور في 
احلي��اة من الصعب تطبيقه��ا، فهي تقوي من 
الش��عور العام. فأنا أذكر مث��الً أنني ولدت في 
بلدة صغيرة، وبشأن ما قاله شاغوان وما قاله 
أوجينو عن األحكام املسبقة، أتذكر قبل بضع 
سنوات تعلمنا كأطفال أنه ال يوجد شيء ميكن 
للمرء فعله في مدينة كبيرة مثل س��ان دياغو 
في تش��يلي، حيث كّنا في ذل��ك الوقت نعاني 
من ضغط كبير في قضية الهوية، وبتحس��ن 
الوضع االقتصادي ألهلنا حتسن وضعنا كذلك 
وحصلن��ا عل��ى تعلي��م أفض��ل، وقد ب��دأ هذا 

باالختف��اء اآلن، وأعتقد أن ه��ذه هي النقطة 
التي يفش��ل فيها اجليل الوسط، وأقول اجليل 
الوس��ط ألنني محظوظ أن والدي ما زال على 
قي��د احلي��اة، وكان لديه��م وحدة في الش��عور 
باألخ��وة والتضام��ن من خ��الل املصاعب التي 
مروا بها في هجرتهم، والقاعدة الرئيسية هي 
أنهم هاجروا ألس��باب دينية، وه��ذا ما تنبهت 
ل��ه، وأعتقد أنها من قي��م العرب املميزة ملا هو 
عربي وهي الروحية ولكني لن أصنفهم ضمن 
الكاثوليكي��ني أو األرثوذك��س، ألن األرثوذك��س 
هو ما يوحدنا هنا؛ ألن عائالتنا هاجرت بس��بب 
االضطه��اد أو املصاعب الدينية، وإذا اس��تمع 
امل��رء ألول البن��ود التي أخبر ج��ورج عنها خالل 
زيارت��ه للكلي��ة أن الع��رب لألس��ف ال يعرفون 
ع��ن دس��تور الدول��ة الفلس��طينية، وهو أحد 
أول البن��ود. والثاني يقول على م��ا أعتقد أنها 
دولة مس��لمة، وأعتقد أن علين��ا البدء بتعلم 
ال��دروس، وأعتق��د أن القيمة العربي��ة روحية، 
وال تتعلق بكون املرء مس��لم أو أرثوذكس��ي أو 
كاثوليكي. ومنذ اللحظة التي اس��تقررنا بها 
هن��ا ف��ي الواق��ع األرثوذكس��ي والكاثوليكي، 
توحدن��ا وانفصلنا عن جذورنا هناك، حيث تبلغ 
نسبة السكان املسلمني تسعني في املائة؛ لذا 
أعتق��د أن علينا تقوي��ة العالقات التي توحدنا 
دون أن نفق��د هويتنا، فنحن عرب مس��يحيني 
ولك��ن ال نس��تطيع أن نعت��رف مبا بق��ي هناك 
وه��و أكبر ج��زء، وأعتقد كذلك أن��ه باإلضافة 
إل��ى الروحية، فإن األمر يتعلق بتعريف العربي، 
وبالنس��بة لي فإن القيم التي تش��ّكلنا والتي 
يج��ب أن نش��ّكل أطفالن��ا وفق��اً له��ا، وهي 
مفه��وم العائل��ة وال��والء والعه��د، وهذه هي 
املفاهي��م التي جتعلنا واقف��ني هنا نقول بفخر 
أننا من أصول عربية، وأنا دائماً أقول عن نفسي 
أنني تشيلي من أصول عربية، وأشدد هنا على 
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كلمة عربية، وحني أكون في الش��رق األوسط، 
- حيث ذهبت إلى هناك س��ت مرات - أش��دد 
على كلمة تشيلي، أعتقد أننا فخورون مبا نحن 
علي��ه وعلينا أن نعت��رف بجذورنا، لذا أصر على 
الروحية والقيم وتأهيل أطفالنا للحفاظ على 
ه��ذه العالق��ات؛ ألن علينا أن نتج��اوز موضوع 
الهج��رة أو تهجير أهلنا. ومن الواضح أننا منيل 
لتضييع أنفسنا في اجملتمع الذي ننغمس فيه. 

)مش��ارك، اجتماع عام، س��انتياجو، تش��يلي(

لدي تعليق واحد، إن دستور الدولة الفلسطينية 
ال ين��ص على أن فلس��طني هي دول��ة كذا ألن 
مس��وداته االولية ل��م يتم محوه��ا، ويقول أن 
املص��در الرئيس��ي للتش��ريع هو كذا. )مش��ارك، 

اجتماع عام، سانتياجو، تشيلي(

يقول الدس��تور أن الديانة الرسمية للدولة هي 
اإلسالم. )مشارك، اجتماع عام، سانتياجو، تشيلي(

هن��ا في تش��يلي الدولة علماني��ة منذ ١٩2٩، 
وأعتق��د أن ه��ذا أم��ر جيد يتيح لكل ش��خص 
ممارس��ة ديانت��ه. )مش��ارك، اجتم��اع عام، س��انتياجو، 

تشيلي(

جاليتنا ما شاء اهلل ال تتخلى عن املال. 
أكاد أج��زم بذل��ك، فأهالينا - ما ش��اء اهلل - 
��وا ش��ركات حني كانوا هنا بغض النظر  أسسَّ
ع��ن احلالة، والكثي��ر منهم لديه امل��ال، ولكن 
حني تطلب منه التبرع لطفل في فلس��طني 
أو ألي أح��د، يقول لك: حل عن��ي فأنا ال أملك 
الوقت لذلك، املال س��يزول، وعلينا تغيير ذلك، 
وعل��ى جيلن��ا تغييره��م. فنحن نكب��ر، ونحن 
ج��زء من اجملتمع، وعلينا االش��تراك سياس��ياً، 
ال تفهمون��ي خط��أ، فنح��ن لس��نا نش��طني 
سياس��ياً ولكننا نتعل��م، وأراهن أن اجلميع مر 

به��ذه املرحلة حني جاء إلى هذه الدولة، وأظن 
أن علين��ا القي��ام بذل��ك عل��ى نطاق أوس��ع، 
وأعتقد أن علينا توحيد العرب واملس��لمني في 
أنحاء الواليات املتحدة، وهناك شيء نفتقده، 
وهو إننا، كمس��لمني، ح��ني نذهب إلى اجلالية 
الباكس��ثانية أو أية جالية أخ��رى، جنعل منها 
قضي��ة وطنية، ولكنها ليس��ت كذلك، فهي 
قضية إس��المية حتى لو كنت في بنغالديش، 
فه��ي ليس��ت قضي��ة وطنية، بل إس��المية، 
وف��ي املق��ام االول، ه��ي قضية إنس��انية، لذا 
يتوج��ب عل��ى اجلميع ف��ي كل أنح��اء العالم 
العمل لقضية فلس��طني س��واء كنت تؤمن 
بفلس��طني أم ال، فهي قضية إنسانية. ثانياً، 
ه��ي قضي��ة إس��المية. وال تس��يءوا فهمي، 
فصحيح أننا فلس��طينيون، ولكن في الوقت 
نفس��ه مس��لمني، فاألمر يتعلق بفلس��طني 
وما تعنيه. ففلس��طني عمرها حوالي 300 أو 
200 عام وقبل ذلك كانت بالد الش��ام، ولست 
أعني أن فلسطني لم تتواجد أبداً، ولكن علينا 
أن نكون مس��لمني أوالً ومن ثم فلسطينيني. 
)مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، ش��يكاغو، إلين��وي، الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة(
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)مشارك، اجتماع مركز، فرانكفورت، أملانيا( 
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1( اإلصرار على حق العودة

ح��ق العودة في هذه املرحل��ة يتعرض إلى خطر 
كبير بفعل تراجع مؤسسات م. ت. ف. واولويات 
النض��ال املطروحة اآلن والضغوط��ات الدولية 
التي تس��تهدف الني��ل من حق الع��ودة؛ لذلك 
نحن الجئني معنيني برفع صوتنا للحفاظ على 
حق العودة وحتديداً ملناطق ١٩٤٨ وليس كما هو 
مطروح الرجوع إلى أراضى ١٩67. )مشارك، ورشة 

عمل متهيدية، حمص، مخيم العائدين، سورية(

وس��معت الليل��ة الكثي��ر م��ن املطال��ب م��ن 
األش��خاص هنا، وأمضينا ثالث س��اعات نبحث 
عما نري��ده. كل ما نطلبه - وأرج��و من اجلميع 
التصري��ح بذلك - هو إيضاح أننا نرغب بالعودة 
إلى فلس��طني، وال نريد ألح��د أن يتالعب بهذه 
احلقيقة فأي ش��خص ميكنه اس��تخدامها حلل 
مش��كلة الالجئني، فه��م قد أوج��دوا لنا هذه 
املش��كلة، ونحتاج إلى حله��ا، وكل ما نحتاجه 
هو العودة إلى فلسطني وال نرغب أن يتالعب أي 
شخص مبطالبنا بش��أن العودة. )مشارك، اجتماع 

عام، تورنتو، كندا(

هل هناك وضوح بالتعامل مع منظمة التحرير، 
وبأي اجتاه؟ ال يوج��د اجتهادات حول حق العودة، 
القضية الفلس��طينية، ال تخت��زل فقط بحق 
الع��ودة، والتعويض، ولكن أيض��اً بتحرير كامل 
األراضي الفلسطينية من االحتالل اإلسرائيلي. 
القضية األخرى نحن الفلسطينيني، نحن أبناء 
وطن واحد، ولنا قضية واحدة، كل س��نة يخرج 
علينا مش��روع جديد حق الع��ودة، مثل ما جرى 
ملب��ادرة جنيف. اجلالية الفلس��طينية في برلني 
وفي كل املناطق ف��ي أملانيا يحاولون إجناح هذه 
االجتماع��ات، وإجن��اح املؤمتر، ولكن مع األس��ف 
هناك من يتس��اءل هل هناك يري��دون أن يفنوا 

على حس��اب الشعب الفلس��طيني؟ )مشارك، 
اجتماع عام، برلني، أملانيا(

طبعاً املمث��ل على الصعيد الوطني هو املمثل 
الوحيد واألوحد هو م. ت. ف. الشك املمثل على 
املس��توى احمللي، مث��ل ما احنا ش��ايفني كليتنا 
جمعيات بتش��تغل على إنها تلبي الطموحات 
الفلس��طينية م��ن تراث م��ن قضاي��ا وطنية 
وهموم وطني��ة ولكن مثل ماذك��روا املتحدثني 
قبل��ي احن��ا بنقصنا ه��ون ش��ي مختص حلق 

العودة. )مشاركة، اجتماع عام، ماملو، السويد(

أنا بطال��ب لو في فرصة رج��وع أرجع، بنطالب 
بج��واز س��فر نتنق��ل في��ه زي ما احن��ا عايزيني 
فلس��طيني غير فلسطيني، أي حاجة. )مشارك، 

اجتماع، حلوان، مصر(

نح��ن الفلس��طينيني، نعتبر الجئ��ني، حتى لو 
ذهبنا إلى أي بلد كان، نحن فلسطينيني نعيش 
ف��ي ب��الد الش��تات نطال��ب بحق الع��ودة. حق 
الع��ودة ال يجب نقاش��ه وال يج��ب التنازل عنه 
مهما كانت الظ��روف واملب��ررات والضغوطات 
ول��ن نتنازل عن القدس؛ ألنها العاصمة االبدية 
والتاريخي��ة للش��عب الفلس��طيني. )مش��ارك، 

اجتماع عام، مونتريال، كندا(

أعتقد أن حق العودة هي أهم حاجاتنا. )مش��ارك، 
اجتماع عام، تورنتو، كندا(

حق العودة، هو حق مقدس ولن جتد فلسطيني 
يتخل��ى عن هذا احلق. )مش��ارك، اجتماع عام، كوج - 

اولبي، الدمنارك( 

أن��ا بعتقد أنه م��ا في حدا فلس��طيني بتنازل 
عن حق العوده. )مش��ارك، اجتماع مركز، س��وندنبورج، 

الدمنارك(

أش��د حاجاتنا، تختصر بح��ق العودة. )مش��ارك، 
اجتماع عام، مخيم ويفل، لبنان(

موضوع ح��ق العودة موضوع مقدس ال نناقش 
فيه. )مشارك، اجتماع عام، مخيم ويفل، لبنان(

مس��اء األنوار، في الواقع الواحد يزعل على حق 
العودة ونحن كش��عب يبدو أّن��ا رايحيني نبحث 
القضية الفلسطينة من أولها آلخرها بعتقد 
إّنا رح نعيد نفس الكالم ونفس املؤمترات ونفس 
النشاطات السابقة. فبالنسبة حلق العودة هو 
ح��ق أصيل مثبت ومدرَج في ق��رار األمم املتحدة 
١٩٤ ف��ال مس��اومة عليه. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

الشارقه، اإلمارات( 

رجعوني بحط خيمة على البحر وبقعد، ما بدي 
بيت، بح��ط خيمة، بنصب خيم��ة وبقعد، بس 

يرجعوني. )مشارك، اجتماع عام، أبساال، السويد(

كل يوم بحلم إني أزور فلسطني مع إني وال مرة 
زرتها. )مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(

لي حق بوطني، ويجب أن أرجع على وطني، ملاذا 
ال؟ )مشارك، اجتماع عام، فالريجن، هولندا( 

إذا بدك��م تبطلوني من هذا البلد - وهذا تنازل 
من��ي - وأنا متأكد إنه هذا هدف يس��لك الكم 
أن��ه يضغط علينا حتى أنه نستس��لم ونتنازل 
عن هذا احلق، لو تنازلنا عن هذا الشيء علشان 
أن��ا آكل وإبنى ي��أكل وأعيش وأحل مش��اكلي، 
ه��م بيوصلون��ا اله��ا عم��داً مبش��اركة الدول 

احنا متوقعني بهالورشة هاي إنه 
قياداتنا والدول الثانية في العالم 
تستمع حلقوقنا ومطالبنا وتعمل 

على اجناز هذا احلق املشروع الذي هو 
حق العودة إلى ديارنا التي تشّردنا 

منها من 56 سنة. )مشارك، اجتماع عمال، 
مخيم البدواي، لبنان(
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املس��تضيفة، الدول املس��تضيفة كانت بكل 
س��هولة تعطيني ش��وية تس��هيالت علشان 
أنا أمش��ي، لكن الدول املس��تضيفة س��احبة 
التس��هيالت حتى أستس��لم أركع بسرعة وإن 
ش��اء اهلل مش راكعني والمستسلمني. )مشارك، 

اجتماع شباب، الدمام، السعودية( 

بدي أتعرف، بدي أش��وف بلدي، أنا واحد محروم 
من اني أش��وف بلدي. )مش��ارك، اجتم��اع عام، جدة، 

السعودية(

أي يه��ودي ف��ي العالم يس��تطيع الع��ودة إلى 
فلسطني ليعيش فيها، ليس مثل األخت التي 
تضطر لتجديد تأش��يرتها كل شهرين مع أنها 
ولدت هناك. )مش��ارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، 

الواليات املتحدة األمريكية(

يج��وز أن أغيب عن��ه كفلس��طينية، مغيبة أو 
غيرها، ال يج��ب أن أتغيب عن بلدي، وأنا ترحلت 
عن بلدي مجبرة، أنا وآبائنا وأجدادهن. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن(

6( مقومات حق العودة

أنا عاوز أروح فلس��طني كمواطنة فلسطينية 
ليها حقوق عارفة انها ليها أرض عارفة انه من 
حقها بيت، ناس حاس��ني مبشاكلها مش عاوزه 
تواجه مش��كلة الغريب��ة الل��ي حتقعد بأرض 
فلسطني وحتفضل غريبة هناك، وهاي مسألة 
مهمة، أن��ا عاوزة اروح كمواطنة فلس��طينية، 
الكل يعت��رف فيها كمواطنة فلس��طينية، ال 
أجد ازمة من الس��لطة وتعاملني مواطنة من 
الدرج��ة الثالثة علش��ان ده وال ده وال مش��كلة 
ثقافية ثاني��ة مع اجملتمع الفلس��طيني، فكرة 
الوضع اخلاص دي بق��ت تخنقني، أنا مش عاوزه 

يبقى وضع��ي خاص أن��ا عاوزه أبق��ى مواطنة 
عادية في بلدي مواطن��ة عادية متارس حقوقها 

في بلدها وبس. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

القرار١٩٤ عندم��ا صدر عام ١٩٤٨ يقول أن كل 
فلس��طيني هجر من أرضه وبيته ووطنه، يجب 
أن يرجع إليها، إس��رائيل رفضت في ذلك الوقت 
وما زال��ت ترفض إلى اآلن، رغ��م أن القرار يجّدد 
كل عام حق العودة لالجئني الفلسطينيني إلى 
دياره��م. والقرار ينص على الع��ودة والتعويض، 
مبعنى العودة إلى وطننا والتعويض عن سنوات 
احلرم��ان التي عش��ناها في مخيم��ات اللجوء، 
والضرر الذي حلق بنا. )مش��ارك، اجتماع عام، هيلرود، 

الدمنارك(

لم يسبق أن ذهبت إلى فلسطني ولكّني أتطلع 
حقاً لزيارتها؛ للش��عور بحس الق��وة والعدالة. 
وبالنسبة لي، فمن أن يكون الناس مستعجلني 
جداً لتس��وية حق العودة، ويجب على احلكومة 
توضيح ما تعنيه بحق العودة، وإذا قالت ش��يئاً 
مغاي��راً لض��رورة ع��ودة الالجئني الذي��ن طردوا 
م��ن أراضي ١٩٤٨ وتعويضهم عن خس��ائرهم. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

أرى ان��ه كلن��ا م��ع حق الع��ودة، بالنس��بة حلق 
العودة هي املش��كلة االساس��ية حلل القضية 
صفين��ا  يعن��ي  ضيعن��اه  واذا  الفلس��طينية 
لن��ا  بالنس��بة  الفلس��طينية،  القضي��ة  كل 
كمخيمات فلس��طينية احلق واضح عنا ولكن 
ف��ي عنا قل��ق انه ه��ذا احل��ق غير واض��ح عند 
الس��لطة الوطنية، قبل 5 أش��هر ش��فنا األخ 
أبو م��ازن، قال انه ال مانع م��ن جتنيس أو توطني 
الفلس��طينني في لبنان، وتفس��يراتها أنه في 
قلق إذا مت في مفاوضات سّرية مع اسرائيل في 
أنها مشروعها للفلس��طينني واضح قاعدين، 

فبناء اجلدار عندما ينتهي سينسحبوا ويعطوا 
ش��رق اجلدار للفلس��طينني وغرب اجل��دار لهم 
وشارون ناوي بحل القضية الفلسطينية على 
خاطره ويكون عملية الالجئني ش��ي واضح في 
بعض املفاوضات السرية مع السلطة الوطنية 
في غي��اب م ت الوضع املقرر عب��ر اتفاق املعابر 
لم يس��محون املرور لألشخاص في اتفاق عليه 
هذا مع األردن، وغيرها، النه اخلوف من انه اتفاق 
في قضي��ة الالجئني غير واضح��ه على امتداد 
الزم��ان أن يكون هناك تصفي��ة تدريجية لهذا 
احلق، - في شئ في حق العودة انه هو حق فردي 
ف��ي القانون الدولي اخل��اص، يعني انه لو فرضا 
الس��لطة الوطنية تنازلت عن حق العودة هذا 
ال يعن��ي انه القانون الدولي تنازل عنه ألنه حق 
فردي يجب تغيير تعريف الالجئ الفلسطيني، 
ألن��ه الالجئ الفلس��طيني س��نة ٤٨ يختلف 
ع��ن الالج��ئ الفلس��طيني س��نة 67 و2000و 
2005 اللي كان الج��ئ لم يعد الجئا في الدول 
األوروبية النه اصبح مس��تثمر في أوروبا فيجب 
إع��ادة احصائية لألش��خاص من ه��م وبلورتها 
ودراس��تها م��ن جديد الن��ه ا5 ملي��ون ال يخرج 
منه��م 500 أل��ف حالي��ا، وعندما يع��ود هؤالء 
كيف إذا حاليا ال 5 مليون املوجودين مش قادرين 
يعّيشوهم؟ حق العودة ماشي احلال سواء مادي 
أو غير مادي بدها دراسة حقيقة من هو الالجئ 
ومن هم وأين ه��م، وهل يقبل حق العودة أو ال؟ 
عندما جاءت الس��لطة س��نة ٩3 الناس كلها 
تعيبت عن الس��احة الفلس��طينية واالحتادات، 
في السبعينات والثمانينات كانت فعالة ليش 
التغت الن��ه في حالة احباط من الس��لطة أنا 
غير راضي عن ادائها وفعاليتها وعن الس��لطة 
اما رضاي عن م ت كل الرضا، ش��كر لكم جزيل 
الش��كر وامتنى ان تبقوا على التواصل والنقاش 

بينكم. )مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

أنا أؤكد ان حق العودة هو حق مقدس 
مثل العقيدة في نفوسنا. )مشارك، 

اجتماع عام، اخلرطوم، السودان( 
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وان ش��اء اهلل مهما طالت الغربة وان شاء اهلل 
حق العودة، نحنا راجعني راجعني، ونأمل من اهلل 
ان الس��لطة تعيننا على ذلك وتقدم لنا الدعم 
وتتي��ح لنا الفرصة ان��ه نرجع تان��ي على بالدنا 
ونتربى بني أهالينا ألنه احنا تربينا في الغربة من 
35 س��نة، نأمل من الس��لطة انها توفر لنا حق 
العودة ونرجع لبالدن��ا وعاداتنا وتقاليدنا وأوالدنا 
يتربوا بني أهاليهم، احنا تربينا في الغربة، مش 
حابني ألوالدنا يتربوا بالغربة، وحبة رمل في بلدنا 
أحس��ن من ١00 قصر بره البلد. )مشارك، اجتماع، 

القاهرة، مصر(

ي( حقش ٌيصأش ٌقحاعأ
ح��ق الع��وده حق مقدس ال ميك��ن حلدا أن 
يلعب فيه، حق إحنا بنقرره. )مشارك، اجتماع 

مركز، سوندنبورج، الدمنارك(

ح��ق  ع��ن  حتدث��وا  اجلمي��ع  أن  اعتق��د 
الع��ودة، جلمي��ع الفلس��طينيني، س��واء 
للفلس��طينيني املتواجدين ف��ي كندا أو 
في بل��دان الش��تات واالغت��راب األوروبي 
ف��ي  أو  واس��تراليا،  الغربي��ة،  وال��دول 

مخيمات الالجئ��ني املوجودة في الدول العربية، 
في لبنان أو س��ورية أو األردن،. وغيره من البلدان 
العربي��ة، أو لالجئني املتواجدي��ن داخل األراضي 
الفلس��طينية احملتل��ة نفس��ها. أن احل��ق ف��ي 
الع��ودة هو من احدى القضايا الرئيس��ية التي 
نتح��دث عنه��ا، وهذا املش��روع يش��مل جميع 
الفلسطينيني. قرارنا في حق العودة هذا شيء 
أساس��ي ال ميكن التنازل عنه، ألنه حق مشروع 
لنا كفلسطينيني سواء كنا في بيروت أو عمان، 
أو دمش��ق، أو في مونتريال، أو أي بلد أوروبي آخر، 
وهذا املش��روع يجب أن يش��مل الفلسطينيني 
في داخل فلس��طني ألنهم يعيشون في داخل 

مخيم��ات أيضا، وهم محرومون من العودة إلى 
أراضيهم، وممتلكاتهم. وهذا املشروع لم يتطرق 
إل��ى الالجئني ف��ي األراض��ي الفلفس��طينية 

احملتلة. )مشارك، اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

الفلس��طينيون ف��ي كل مكان ي��ردون العودة. 
الفلسطينيني في مناطق غير لبنان يتمتعون 
باحلق��وق املدني��ة، وف��ي األردن بال��ذات ميلكون 
اجلنس��ية األردنية، وجواز الس��فر األردني، واألخ 
يقول أنه مرتاح في الدمنارك ولندعم فلسطيني 
لبنان، وكلهم هذه العقبة عندهم. لو ش��ارون 
يوافق على عودة فلسطيني لبنان حتل املشكلة، 
ألن الفلس��طينيني املرتاحني في الدول األخرى 

ال يري��دون العودة. أنا مع ح��ق العودة ل�5 مليون 
فلسطيني. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

أينم��ا كنت أكون ولكن يج��ب أن يكون لي حق 
في العودة إلى أرضي متى أشاء، وليس املسالة 
ارجع اآلن أو ال ارجع؟ أنا حر إذا أردت أن أذهب إلى 
الواليات املتحدة، أو كندا، ولكن يجب أن أمتلك 
حري��ة الع��ودة إلى أرضي متى أش��اء. )مش��ارك، 

اجتماع عام، فالردجن، هولندا( 

أنا بدي أحكيلك بالنسبة حلق العوده، حق العوده 
هو حق لكل إنس��ان صح؟ نحن ما بنحكي عن 
أوضاع فلسطني إحنا بنحكي أعطونا هذا احلق 

وبعدي��ن أنا بدي أرجع أو ما بدي أرجع أنا حر، إنت 
عندك ح��ق إنك ترجع عل��ى مدينتك. )مش��ارك، 

اجتماع مركز، سوندنبورج، الدمنارك( 

وأق��ول حتى ل��و أننا نعي��ش في كندا عيش��ة 
اقتصادي��ة مريحة، ونحمل اجلنس��ية الكندية، 
فأننا حس��ب القان��ون الجئني، وينطب��ق علينا 
الق��رار رق��م ١٩٤. نح��ن هنا في كن��دا الجئني 
فلس��طينيني مثلنا مثل غيرنا، نح��ن هنا نبلغ 
حوالي خمس��ني ألف��ا، ولنا حقوق مث��ل غيرنا 
من الالجئني الفلس��طينيني ف��ي جميع أنحاء 
العال��م. م��ا يجري ف��ي ه��ذا املش��روع، وكأنه 
يتبع طريقة مخابراتية، وليس مش��روع يبحث 
عن حق��وق الالجئني. )مش��ارك، اجتماع عام، 

مونتريال، كندا(

أن��ا بس ب��دي أرج��ع ملوضوع ح��ق العودة 
ب��دي أن حق الع��ودة حق ف��ردي وجماعي 
وهذه النقطة مهم��ة جدا، أنا أقصد أنه 
جماع��ي على مس��توى منظم��ات، على 
مس��توى م. ت. ف.، على مس��توى هياكل 
الدول املوجود فيها الفلسطينيني، ولكن 
إحن��ا في وضع حرج جدا، ال ب��د من التأكيد أنه 
ح��ق فردي مبعنى أنه مهما قرر احلق اجلماعي لن 

يلغي حق كل فرد. 
الوعي بهذه الفكرة مهم جداً في هذه املرحلة،   
ألنه إذا إحنا ما عندنا ثقة مبمثلنا وما عندنا ثقة 
باحلكومات اللي راح متثلنا أو حتى باملنظمات اللي 
ع��م بتمثلنا، ف��ال بد من التأكي��د بأنه لن يلغي 
حقنا كحق فردي، هو حق لكل شخص واملقصود 
لكل ش��خص لي��س أنه لكل ش��خص خرج من 
فلسطني بل لكل فلسطيني س��واء ولد داخل 
فلس��طني أو خارج فلسطني هاي شغلة مهمة 

جدا. )مشارك، اجتماع عام، م. ت. ف.، النرويج( 

حق العودة في رأينا هو حق فردي 
وجماعي يكفله القانون الدولي 

وينتمي إلى مجموعة حقوق الشعب 
الفلسطيني الثابتة وغير القابلة 

للتصرف، وغير قابل لالستفتاء 
وال تغير نتائج أي استطالع مهما 
كانت وجهتها من قوته القانونية 

واالخالقية )مشارك، اجتماع عام، مخيم برج 
البراجنة، لبنان(

حتى لو أنا حاصل على اجلنس��ية، أو حتى لو ال منثل الشعب 
الفلسطيني الالجئ في اخلارج ألن إحنا أغلبنا معنا جنسيات 
أملانية، هل تتوقع أن عنده استعداد يتنازل؟ ال أعتقد أن هناك 
في فلس��طيني ال بفكر متى الي��وم اللي بدي أرجع فيه إلى 

فلسطني )مشارك، اجتماع مركز، فرانكفورت، أملانيا(
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تاريخي��اً "حق العودة" وحس��ب الق��رار ١٩٤، هو 
ملناطق ٤٨. )مشارك، اجتماع عام، أروس، الدمنارك( 

و( لعادة امملا ٌالععو(ب
لالجئ��ني  االول��ى  والض��رورة  األول  احل��ق 
الفلسطينيني هي استعادة أراضيهم، والعودة 
إليها، هذا هو احلق األول املش��روع، والذي أكدت 
عليه الش��رعية الدولية في قوانينها املتعددة 
ب��دءاً بالق��رار ١٩٤، اآلن وأن كانت جرت حركات 
التفافي��ة على مث��ل هذه القوان��ني، إال أن هذا 
هو احلق املشروع األول واحلاجة الضرورية االولى 
لالجئ��ني الفلس��طينيني. احلق املدن��ي الثاني، 
هو الش��عور باألمن واالطمئنان، وعدم التدمير 
والقتل والتش��ريد في مخيمات التي يعيشون 

فيها. )مشارك، اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

لن نتن��ازل أبدا عن حق العودة إل��ى أرضنا وإلى 
بيوتن��ا، وأقّدم ف��ي هذا امللف حوالي ١2 س��ند 
ملكي��ة أرض لي أنا في القطينة وس��ند بيتي 
الذي اش��تراه وال��دي ب 50 جبيه فلس��طيني 
مكتوب��ة ومفّقط��ة وعليه��ا طواب��ع الدمغة 
كامل��ة. ل��ن نتنازل ع��ن ه��ذه األرض ولن نقبل 
بالتعويض إطالقا، وهذا ما أقوله في شهادتي، 
وآخر سند هنا اشتريناه في عام ١٩٤٩ على أننا 
عائدون، بعد الهجرة بس��نة. )مشارك، اجتماع عام، 

م. ت. ف.، النرويج( 

م��ن جهة أخرى، نحن نس��مع بع��ض األصوات 
الفلس��طينية، ومن القيادات الفلس��طينية، 
وهذا من ح��ق القيادة الفلس��طينية، أن حتاول 
العم��ل على اكث��ر من خيار، مبعنى ب��رزت لدينا 
"وثيقة جنيف"، برز لدينا اتفاق "أبو مازن بيلني"، 
ب��رز لدين��ا اتف��اق "نس��يبة يعل��ون"، كل هذه 
االتفاقات والوثائق، من وجهة نظري، ال تنسجم 

مع قرارات الش��رعية الدولية، وال تنس��جم مع 
القان��ون الدول��ي. فهذه الق��رارات ملزمة لكل 
الدول في العالم، التي تقول، "حتى لو ش��كلت 
دولة على أنقاض دولة ثانية"، مبعنى آخر بحالتنا 
نح��ن، "دولة أس��مها إس��رائيل، أقيم��ت على 
أنقاض اجملتمع الفلس��طيني"! ل��م يكن لدينا 
دولة فلس��طينية، بل كانت عبارة عن والية في 
إطار الدولة العثمانية، وبعدها جاء "االنتداب"، 
وحتى لو أقيم��ت هذه الدولة على أنقاض هذه 
الوالية، فحق هذا املواطن، هذا الفلس��طيني، 
إن كان داخ��ل أو خ��ارج ه��ذه األرض، ومس��جل 
بالقيود أنه من س��كان هذه األرض حقه في أن 
يس��ترد ممتلكاته، ألن هذه ملكي��ة فردية، وهي 
س!  في القانون الدولي مس��ألة مقدس��ة ال متمُ

)مشارك، اجتماع عام، كوج، الدمنارك(

نحن ما يهمنا اليوم أكثر من أن نعود إلى بالدنا 
ووطنا وأمالكنا وديارنا، كما أقر بذلك القرار رقم 
١٩٤. حتى وأن لم يس��تطع ه��ذا اجليل العودة، 
ليبق��ى متمس��كاً بح��ق الع��ودة، ومتمس��ك 
بحقوقه، لعل وعس��ى يع��ود أوالدنا، أو أحفادنا. 

)مشارك، اجتماع عام، كوبنهاجن، الدمنارك(

بالنس��بة للممثل الش��رعي والوحيد وغطائي 
الوطن��ي هو م. ت. ف.، ال ش��ك فيه��ا وال يوجد 
بديل عنها. أتأمل من جلنة حق العودة، أن توصل 
صوتنا بش��كل عاٍل للمحافل الدولية، وأبداً أنا 
لن أتنازل ع��ن منزل والدتي ف��ي حيفا، أو منزل 
وال��دي في ياف��ا، أو أمالكنا ف��ي يافا. )مش��ارك، 

اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(

أود أن أؤكد على ما ذكره األخوة هنا، ولكن فيما 
يتعل��ق باالولوية، فعلينا إجراء مس��ح في كل 
س��نتمتر من أراضي(فلس��طني)وما حدث لها، 
ومن ميلكها اآلن، وكيف حصلوا على ملكيتها، 

ونبدأ بوضع االس��تراتيجيات لكيفية استرجاع 
هذه األراضي. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

هي القضي��ة مش فقط حق الع��ودة لألجئني، 
ولك��ن بالعكس ان��ت بتعرف ف��ي قضايا كثير 
حلقت ومأسي في من الالجئني وأجيال املفروض 
حتى انه��م يعترف��وا بطريقة ضغ��ط قانوني 
خاصة بريطانيا وحتميلها املسؤوليه عن الكارثه 
التي حلقت بالش��عب كل��ه، ومابعرف مش بس 
ح��ق العودة ط��رف املوضوع حت��ى التعويضات 
م��ع حق العودة، مثل م��ا اتفضلوا األخوان قبل 

شوي. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

هناك جزء في القرار املتعلق بالعودة والتعويض، 
ولي��س كما يرف��ع اآلن ف��ي اإلعالم، الع��ودة أو 
التعوي��ض، وكأن الالج��ئ بني خياري��ن إما وإما، 
النقط��ة الثانية الذي جرى عليه كالم كثير بني 
الناس ه��و حق العودة ال��ذي مت التصويت عليه 
خمس وثالثني مرة باإلجماع باستثناء إسرائيل، 
وأيض��اً اتفاقي��ة موس��كو وأيضاً م��ع اعتراض 
أمريكا وهذه النقطة عليها عالمة اس��تفهام 
كبي��رة، يعني خمس وثالثني س��نة تمُصّوت على 
هذا القرار باإلجماع باس��تثناء إسرائيل إال قرار 
اتفاقية أوس��لوا، اعترضت أيض��اً أمريكا وهذا 
االعتراض عالمة استفهام كبيرة حول املوقف 
املعروف بأش��كاله. )مش��ارك، اجتماع عام، الشارقه، 

اإلمارات(

ونح��ن نؤكد على حق الع��ودة كحق مقدس ال 
ميكن التنازل عنه، وال يجب أن نناقش هذا القرار 
بعد كل هذه الس��نوات، فل��ن نقبل بالتعويض 
لوحده بل ح��ق العودة والتعويض ع��ن املعاناة، 
حت��ى لو تنازل عنا بعض القادة العرب، فال يجوز 
نحن أنة نتنازل مهما كلف األمر. )مشارك، اجتماع 

عام، أروس، الدمنارك(
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املش��كلة لدين��ا هو حق العودة، نح��ن نريد حق 
الع��ودة ال نري��د تعوي��ض نحن ال��ذي يهمنا أن 
يك��ون لنا وطن لنع��ود إليه )مش��ارك، اجتماع 

عام، هيلرود، الدمنارك(

ي( العودة للى الإ(وت امصل(ج
أن��ا أريد العودة إلى بلدي ومدينتي س��واء كنت 
حياً، أو حتى جثة، أريد العودة إلى حيفا. )مشارك، 

اجتماع عام، ستافنجر، النرويج( 

نتوج��ه جلميع اجلهات اخملتصة مب��ا فيها الدولة 
الفلس��طينية ووكالة الغوث لالجئني والدولة 
املضيفة النا، يّدوروا علينا يعرفوا احنا عايشني 
ازاي؟ احن��ا لنا حق في احلي��اة الكرمية وحقنا انه 
نرج��ع لبلدنا االصلي��ة مش غ��زة احنا صحيح 
تربين��ا في غزة بس مس��قط اجدادن��ا في يبنا، 
ومهما حصل مش متنازلني وال عن ش��بر منها 
وربن��ا يحقق لنا آملنا، وعش��ان ك��ده رجاء من 
جمي��ع اجلهات اخملتصة عم��ل الالزم لكل الجئ 
فلس��طيني في كل م��كان س��واء موجود في 
مص��ر في س��ورية وف��ي أي دول أجنبي��ة، وهذا 
رجائن��ا م��ن كل الجئ فلس��طيني ف��ي مصر. 

)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

طيب مع أنكم أخ��ذمت غزة طيب خدونا قعدونا 
فيها، وأقعد اعيش أنا وابن ابنى في غرفه هناك. 

)مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

لو خيروني بأن أرجع بلدي االساس��ية اللي منها 
والدي إلى يافا، ولو قالوا لوالدي مش ممكن حيقول 
أل، أنا بالنس��بة ل��ي الني اجتوزت مص��ري ووالدي 
بقوا مصري��ني، أأقول اروح بلدي االصلية لكن أنا 
كس��يدة متزوجة من جنس��ية غير فلسطيني 
أن��ا اروح ازاي أنا تابعة لزوج��ي، لكن أنا لو تزوجت 

من فلس��طيني لي احلق اني ارجع طبعا حقول 
ان��ي ارجع بس ارجع بلدي االصلي مش ارجع حتة 
تانية، والدي يوم ما يقولوا له ترجع غزة، يقولهم 
أل، يقول ارجع يافا، ياف��ا البلد اللي اتولدت فيها 

بيتي وأرضي. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

هذا هو الذي يجب أن نتمسك به، فحق العودة 
هو حق مقدس وحق فردي ال يجوز ألي ش��خص، 
مهم��ا كانت مرتبته التصرف به. فهو حس��ب 
قرارا ح��ق العودة هو ح��ق غير قاب��ل للتصرف. 
ه��ل قطاع غزة مس��احته 360 كيلو متر مربع، 
والضف��ة الغربية 5000، كم مربع، إذا أتس��اءل 
إلى أين س��نمارس حق العودة على فلس��طني، 
أم عل��ى الضفة، أم على غزة، إلى أين س��نعود؟ 

)مشارك، اجتماع عام، أروس، الدمنارك(

قضي��ة الالجئني، وأنا عضو في جلان حق العودة 
في الدمن��ارك، في ه��ذه القضية هن��اك قانون 
دول��ي، وهن��اك ق��رارات للش��رعية الدولية هي 
التي ش��كلت مرتكزات )محددات(، أو إطار حلل 
مشكلة الالجئني! قرار الشرعية الدولية، القرار 
)١٩٤(، ال��ذي يقول "حق ع��ودة الالجئ إلى بيته 
وممتلكاته وأرضه، وليس عودته إلى دولته" فهذا 
التفاف جديد على هذا احلق الفلسطيني، مبعنى 
أن يرجعوا وطنهم، على دولته في الضفة وغزة، 
ولي��س الرج��وع كل الجئ إلى أرض��ه وممتلكاته 
وبيته، فهذه فيه��ا محاولة لاللتفاف على هذا 

القرار. )مشارك، اجتماع عام، كوج، الدمنارك(

أن��ا ب��دي اقول نحن كش��عب فلس��طيني في 
اخمليمات بحق العودة على أس��اس سالم شامل 
وع��ادل يحفظ لالجئ��ني الفلس��طينيني بحق 
الع��ودة والقدس، وه��ذه نقط��ة ال حتقق بحل، 
اال بقي��ام دولت��ني عادل��ة تصبان فيه��ا الدولة 
الفلس��طينية لك��ي ال تكفي، احن��ا بدنا حق 

ع��ودة الالجئ��ني ألراض��ي ٤٨ بتعايش س��لمي. 
)مشارك، اجتماع عام، مخيم برج البراجنة، لبنان( 

أوالً بالنس��بة للمداخلة أرى أنه ال يوجد إنسان 
فلس��طيني يتنازل عن حق العودة إال إذا س��ئل 
وال إذا ل��م يس��أل ه��ذا ش��يء ال فلس��طيني 
شعب، رئيس��اً وش��عباً ال يوجد أحد وأنت تتبع 
أن م��ن تنازل ع��ن حق العودة هو خائن )مش��ارك، 

اجتماع عام، الشارقه، اإلمارات( 

ألن العالم ش��بعت حكي، الناس اصبح لديها 
ي��أس فظيع، ه��ذا واقعن��ا. نحن فق��ط نعرف 
األخب��ار على الس��تااليت، عل��ى التلفزيون، في 
األخبار أن أبو مازن يطالب بأراضي ال� 67 فقط، 
حق فلس��طيني ال�67 حق مشروع هؤالء أبناء 
الش��عب الفلس��طيني، ولكن أبن��اء ال�٤٨ أين 
هم؟ ياس��ر عرفات ف��ي اتفاقية أوس��لو رفض 
التخلي عن ال�٤٨، هذا جيد، ونحن أمر واقع هذا 
ه��و واقعنا. ال� 67 طالبت ب��ه، ولكن هل ال�٤٨ 
ألغيت��ه؟ إذن ال يوجد أراضي ٤٨، إذن أنت ألغيت 
حق العودة. "حق العودة" هو حق لكل فلسطني 
ش��ريف، إذا ألغيت حق العودة، ملاذا ال تقدم إلّي 
البديل! ماذا لديك من بدائل، أفضل من الواقع 
ال��ذي نعيش في��ه؟ )مش��ارك، اجتماع نوع��ي، ملجأ 

الزعفرانية، بغداد، العراق( 

كفلس��طيني، أري��د ح��ق العودة إل��ى حمامة. 
)مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(  

تطلعات��ك؟  ه��ي  م��ا  فلس��طيني،  كالج��ئ 
كفلسطيني، ماذا تريد؟

تطلعاتن��ا كثيرة، ونحن الجئ��ني منذ عام ٤٨   
ونعيش بالش��تات، منذ عش��رات الس��نني، في 
س��ورية ولبن��ان، أن نرجع إلى بلدن��ا إلى وطننا. 

)مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(  
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ان احلق االساسي للفلسطيني هو حق العودة. 
)مشارك، اجتماع عام، اخلرطوم، السودان(

اللج��وء يس��بب حال��ة ضاغط��ة عل��ى حي��اة 
الالجئ��ني، الع��ودة مطلب ش��رعي وقانوني وال 
عودة إال إلى أرضي وممتلكاتي وأرفض العودة إلى 
أراضى ال� 67 ألني سأعود الجىء. )مشارك، ورشة 

عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

أن��ا من حق��ي ارج��ع عل��ى بل��دي اآلن، لكن ال 
اس��تطيع، ولكن ه��ذا ال يعني اني أن��ا تنازلت 
ع��ن حق الع��ودة، فحق العودة إل��ى غير األرض، 
بتقولل��ي ياف��ا أنا متاكد انك اآلن م��ا راح تقدر 
ترجعه��ا ل��ي لكن هل حق��ك ترجع ياف��ا؟ هذا 
املطلوب من الشباب قاعدين بيحاربوا وبيتعبوا 
ومتنقلني من بلد لبلد وبيش��تغلوا عليها، اهلل 
يعطيك��م أل��ف عافي��ة، بالفعل له ك��ذا يوم 
بيسهر الشاب للس��اعة واحدة في الليل بارك 
اهلل فيه��م. التكري��س اآلن هو حل��ق العودة، اما 
انك ترجع لياف��ا؟ اآلن ما بترجعش على يافا وال 
في ش��يء بخول��ك ترجع لياف��ا. بالضبط هون 
مش��كلة. لو جيت انت تنازلت عن حق عودتك، 
تنازل��ت عن حق ع��ودة ابنك، أو أب��وك تنازل عن 
ح��ق عودته، إذا الص��راع اآلن حول ح��ق العودة، 
هذا اللي الش��باب بيشتغلوا عليه، فاحنا مش 
بنطال��ب اآلن بالعودة على ياف��ا بنطالب بحق 
العودة على ديارنا. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، الدمام، 

السعودية(

3( حول املساٌمج ٌاملفاٌضات

األخوة تناولوا املوض��وع بطريقة غريبة عجيبة 
بعي��دا عن اجمل��ال الذي كن��ا نناقش في��ه. البد 
وانكم تعرفون أنه جرى العديد من النش��اطات 
اجلدي��دة، وهناك فريق آخر يقوم بنفس املوضوع 

اعتق��د انك��م جميع��ا تعرفون��ه فمرك��زه في 
سويسرا. وارى أن الهدف النهائي الذي هو "حق 
العودة"، لكل الجىء فلسطيني، يعيش في بالد 
الشتات واالغتراب، وفي اخمليمات، فهذا هو حق 
ثابت لكل الجىء فلسطيني، وال يحق التفاوض 
علي��ه أو االنتق��اص من��ه، وال يجوز للس��لطة 
مفاوض��ات  ف��ي  تناقش��ه  أن  الفلس��طينية 
احل��ل النهائي، ألنه حق لكل فلس��طيني على 
الصعيد الفردي ليس للس��لطة الفلسطينية 
احل��ق أن تناقش��ه. حت��ى ال يج��وز للس��لطة 
التف��اوض على الق��رار الدولي اخل��اص بالعودة 
لالجئني الفلس��طينيني رقم )١٩٤(، ال يوجد أن 
تتعاطى معه أو تناقشه. هذا احلديث البد وانك 
س��معت فيه. واذا كنت قد سمعت به، أسألك 
م��ا الفرق بني نش��اط ذلك املركز ونش��اطتكم 
انتم؟ هذا م��ن ناحية. ومن ناحية أخرى، ملاذا لم 
يجر بينكم أي اتصال أو توحيد بينكم؟ )مشارك، 

اجتماع عام، روما، إيطاليا(

والهيئ��ات  اجلالي��ات،  ملوض��وع  بالنس��بة 
الفلس��طينية في اخلارج، هي التي تشارك في 
هذا املش��روع فق��ط، أنا اقول أن��ه يجب أن يتم 
هذا املش��روع بالتنس��يق م��ع منظمةالتحرير 
الفلس��طينية. ولي��س مع الس��لطة الوطنية 
الفلس��طينية. لدي سؤال بس��يط: مباذا تفكر 
الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية؟ اس��ماع 
الصوت الفلس��طينية بحق العودة في العالم 
بش��كل قوي، وفعال، أن��ا خائ��ف أن يكون هذا 
الصوت يش��كل مشكلة بالنس��بة للسلطة 
الوطني��ة الفلس��طينية، ماذا تريد الس��لطة 
الوطنية الفلس��طينية من مباحثات الس��الم 
التي جتري مع ش��ارون وغيره من االس��رائيليني؟ 
ه��ل نحن فع��ال متأكدين %١00 بأن الس��لطة 
الوطنية الفلسطينية، متمسكة بحق العودة 

للشعب الفلسطيني، أم ماذا؟ أم يجوز أن يكون 
مش��روعنا هذا اعاقة لدور الس��لطة الوطنية 
الفلس��طينية، وعقب��ة ف��ي مباحثاته��ا م��ع 

االسرائيليني؟ )مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

اعتق��د انه من الهام ج��داً، وأرجوا أن يكون هذا 
هدف رئيسي للمشروع أو للمبادرة التي يتقدم 
بها األخ��وان ان "ح��ق العودة" يج��ب أن نرفعه 
عن طاولة املفاوضات، ألنه ش��يء مفروغ منه! 
ولهذا ارج��و ان يك��ون الهدف الرئيس��ي لهذا 
املش��روع هو "حق الع��ودة" املنصوص عليه في 
القرار ١٩٤، هذه اللجنة أو هذا املشروع، أو هذه 
املب��ادرة القائمني فيها، أو التي نحن نناقش��ها 
اآلن، هدفه��ا الرئيس��ي أن تن��زع موضوع "حق 
الع��ودة" م��ن أي طاولة مفاوضات، ألنه ش��يء 
مف��روغ منه بالنس��بة لن��ا. هذا الس��ؤال أريد 

التأكيد عليه. )مشارك، اجتماع عام، روما، إيطاليا(

بالنس��بة ملبادرة جنيف والقائم��ني عليها، إحنا 
بنع��رف إنو مبادرة جني��ف والقائمني عليها من 
قي��ادات الس��لطة وآخرين في الس��لطة ومن 
أعضاء اجمللس الوطني، الل��ي فهمته قريباً في 
انتخابات اجمللس التشريعي وفي انتخابات حركة 
فتح، وم��ا نطلبه من حركة فتح أن تقوم بطرد 
كل القائم��ني عل��ى مبادرة جنيف م��ن احلركة 
ألن التفري��ط بحق العودة يعتبر خيانة، عدا عن 
هيك نوجه نداءنا للش��عب الفلس��طيني في 
الداخ��ل في انتخابات اجمللس التش��ريعي بعدم 
التصويت للقائم��ني على مبادرة جنيف نهائيا. 

)مشارك، اجتماع عام، م. ت. ف.، النرويج(

قبل التح��دث عن حق الع��ودة نريد احلديث عن 
النتائج التي خرجنا بها عن حق العودة هل هي 
حقيقة مسّلم بها ام شي قابل للتفاوض؟ هذا 
الش��ي املفروض انه نحن نفهم��ه قبل الكالم 

قضية "حق العودة" ال أتنازل عنها 
مهما كان الثمن، وحتت أي ظرف 
من الظروف! صحيح أنا الجئ 
فلسطيني، وأوالدي ولّدوا خارج 

فلسطني، ولكنني ربيت أوالدي على 
"حب فلسطني" ويرسموا خريطة 

فلسطني في قلوبهم في داخلهم، 
فال ميكن أن ينسوها مطلقاً. )مشارك، 

اجتماع جتريبي، عمان، األردن(
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عن حق العودة. هل هي واضحة بوضوح قرارات 
مجلس االم��ن فيها وبوضوح ق��رارات م. ت. ف. 
؟ أو ه��ي حق قابل للتف��اوض مثلما حدث قبل 
س��نوات؟ يوجد قضايا تكون وس��ط هي إعادة 
١00 ال��ف الجئ، تعويض قس��م، وال��خ. أنا راح 
احكي لك��ن رايي وراي االخوان هنا ال يس��معه 

احد. )مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

نحن يجب أن نطالب بحق العودة، هذا مخالفة 
للقواني��ني الدولي��ة مثلما تعرف��ون. فالقانون 
الدولي ينص بش��كل واضح وصري��ح، ملاذا؟ ألن 
الفلس��طيني أول شيء، ال عنده أرض وال عنده 
وط��ن، وال عن��ده حكوم��ة، وال عنده أي ش��يء. 
الذين لديهم األرض والوطن والبلد واملس��اكن 
واملمتل��كات، والذي��ن ميتلكون كل ش��يء، هم 
الذي��ن يقبلونهم لهذا فنحن الفلس��طينيون 
يجب أن نكون أول أناس يكون لدينا احلق الكامل 
في أرض ووطن وفي العودة اليه. )مشارك، اجتماع 

عام، مونتريال، كندا(

نعود إل��ى موضوع "االس��تفتاء"، وه��ذا أيضا، 
موض��وع خطي��ر، أنا الج��ئ فلس��طيني، رأيي 
ال يق��رره، أو أن��ا ال أقرر مصي��ر أوالدي، وأحفادي، 
وذريتي، وساللتي من بعدي! وليس من حقي أن 
أقول أعطوني كم مائة دوالر، وأنا مس��امحكم 
في أمالكي وال أري��د حق العودة. من حق أوالدي 
وأبنائي وأحف��ادي عّلي أن أصون هذا احلق لهم! 
ألنني ال أع��رف رأي أبنائي وأحف��ادي من بعدي، 
لذل��ك أن��ا ال أق��رر عنهم. ه��ذا قانون��اً،  ضمن 
القان��ون الدولي ال يجوز التن��ازل عنه ألنه "حق 
ف��ردي"، و"حق جماع��ي أيضاً"! وه��ذا "احلق غير 
قاب��ل للتصرف"! وال يجوز أن أضع نائباً للحديث 
بأس��مي، كأن أق��ول أن��ه م. ت. ف. وهي املمثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومتثله 

سياس��ياً، هي اخملولة للحديث باس��مي، وإذا ما 
اتخ��ذت هذا القرار... انته��ى األمر، هذا ال يجوز، 
حس��ب وجهة نظر القان��ون الدولي. )مش��ارك، 

اجتماع عام، كوج، الدمنارك(

يجب أن نتمسك بحق العودة، أو نتركه لألجيال 
القادم��ة. ألنه لن تع��ود فلس��طني إال بالقوة. 
فلس��طني يجب أن ترج��ع وكل من يتنازل عنها 
فهذا خط��أ كبير. ومن يتخلى ع��ن أرضه مثل 
الذي يتخل��ى عن دينة. )مش��ارك، اجتماع عام، كوج 

- اولبي، الدمنارك( 

املسألة، هو أنني أحد من الناس الذين يعترفون 
مب. ت. ف. بشكلها احلالي، وبالقائمني عليها، هي 
املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 
ف��ي كاف��ة أماك��ن تواجدة ف��ي الوط��ن أو في 
الش��تات. وأن م��ن ميثلن��ي هو م��ن يعيد حقي 
كامالً! ليس حقي فقط كشخص، وامنا حق كل 
إنس��ان فلسطيني س��واء في الشتات أو داخل 
الوطن الفلسطيني، وليس الورقة التي قدمت 
لبائ��ع بقالة في مناطق ال�٤٨، يقولون له تنازل 
عن أرضك، فرفض وقال أن هذا احلق ليس فقط 
حقي أنا وامنا حق كل فلسطيني كبير وصغيراً 

ورضيعاً. 
فلسطني أرض وقف إس��المي، وهي من حق   
املسلمني وهي أرض ال يجوز التنازل عنها مهما 
كان الس��بب واملسببات، حتى لو كانت بالفعل 
صغي��رة، ال يجوز التنازل عنه��ا، وهذا حقه ألنه 
إنس��ان مس��لم، والش��رع يقول ه��ل يجوز لك 
التنازل عن أرض فلسطني، يقول الشرع ال يجوز 
التنازل! وال اقبل من يتنازل. )مش��ارك، اجتماع عام، 

سالجليز، الدمنارك(

في نقطتني اساس��يتني ال نريد النقاش فيهم، 
م. ت. ف. وهي املمثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلس��طيني، وح��ق الع��ودة ه��و ح��ق ف��ردي 
وجماع��ي ومقدس وغي��ر قاب��ل للتفريط فيه. 

)مشارك، اجتماع عمال، مخيم البدواي، لبنان(

وعشان ما نعيد عليها مرة أخرى حق العودة ما 
في مجال أن نتجادل أو أن نتنازل عنه، وال في أي 
حلظة من اللحظات. )مشارك، اجتماع عام، برشلونه، 

أسبانيا( 

أعتقد إنه في إجماع في الشارع الفلسطيني 
وعل��ى مس��توى الش��عب الفلس��طيني بكل 
فئاته إن ح��ق العودة حق ال ميك��ن التنازل عنه. 

)مشارك، اجتماع عام، ستوكهولم، السويد( 

ال أح��د يتخلى عن حق العودة، كل واحد ما بدوا 
ح��ق العودة معناه خاين، ال عبد ربه وال نس��يبه 
وال السلطة متثلنا. م. ت. ف. هي املمثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني ال أحد يقدر على 
ش��طب حقي في العودة ومن يش��طبه خائن. 
)مش��ارك، ورش��ة عمل متهيدية، حمص، مخيم العائدين، 

سورية(

واأله��م من ذل��ك التأكيد م��راراً وتك��راراً على 
ح��ق العودة بحيث ال يس��تطيع أحد املس��اس 
ب��ه أو حتى التف��اوض عليه، فه��و حق جماعي 
وف��ردي وال أحد من الالجئني يرغب بالتنازل عنه. 
فاله��دف من هذه االجتماعات التي حتصل وراء 
األب��واب املغلقة، هو التوقيع على دولة ال قيمة 
لها بالنس��بة ألي شخص. )مش��ارك، اجتماع عام، 

تورنتو، كندا(

بالتاكي��د مئة باملئ��ة أي إنس��ان راح يواجهوها 
الي جهة في العالم راح تكون بتدعم هذا احلق 
ألنه أنا بشوف إنه أنا السند األقوى التجمعات 
واجلاليات. )مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية)

بالنسبة لنا أو بالنسبة لي أنا 
شخصياً حق العودة فعال حق مقدس 

ال ميكن املساس به بأي طريقة من 
الطرق، ممكن أنا أفهم مبا يسمى 

بالتكتيك املرحلي، لكن مش ممكن في 
يوم من األيام أن قبل بالتنازل عن أي 
شي له صلة بفلسطني، مستحيل. 

)مشارك، اجتماع عام، برشلونه، أسبانيا(
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أنا كفلسطيني ما حدا بيقدر يتنازل عن حقي 
نيابة عني. )مشارك، اجتماع عام، الدمام، السعودية(

حق��ك كالجىء انك تفوت لوطنك هذا حق من 
غي��ر املفروض انك تتن��ازل عنه. )مش��ارك، اجتماع 

شباب، الدمام، السعودية(

ح��ق العودة ما ح��د فينا يضمن��ه، وما حد وقع 
علي��ه وال أحد يتن��ازل عن حق الع��ودة، وال احد 
بيس��تطيع. حق العودة إلى بلدي، إلى يافا، إلى 
بلدك يافا، ما حدا بيستطيع إنه يوقع على حق 

العودة. )مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

4( حول العوطني

أن��ا أري��د أن أقول أنن��ا نحن ال نتش��دد 
بحق الع��ودة الذي هو حقنا الش��رعي، 
وم��ن حق الفلس��طيني أن مي��ارس حق 
الع��ودة، حاليا هنال��ك مقولة تقول: أن 
الفسطينيني في بالد الشتات وخاصة 
في الب��الد األوروبية وكندا أننا مرتاحني، 
ولدين��ا فل��وس وع��ني اهلل علين��ا، مل��اذا 
يري��دون العودة، ملاذا ال يوطنوا في البالد 

التي يعيشون فيها اآلن؟ نحن لدينا حق اسمة 
ح��ق العودة، نريد ممارس��ته والع��ودة إلى وطننا 
وأرضينا وممتلكاتنا، وال يستطيع أي واحد من أن 
يحرمن��ا هذا احلق؟ ال الوالي��ات املتحدة، وال األمم 
املتح��دة، وال أوروبا. ال ميكنني أن أنس��ى وطني، 
وأوالدي لن ينسوا أرض وطنهم. أنا أريد من األمم 
املتحدة واس��رائيل أن يحترموا حقي كانس��ان. 
ويعيدوا لي حقي الذي حرمت منه عبر س��نيني 
طويل��ة. أن��ا ال أنتمي ألي وط��ن، وال أنتمي إلى 
كندا حتى لو حصلت على اجلنس��ية الكندية، 
أن��ا فلس��طينية أوالً، وأخيراً. من املس��ؤول عن 
هذا الشيء؟ هو الذي طردنا من أرضنا وتسبب 

في جلوئنا، وفي تش��ردنا، فاذن هو املس��ؤول وهو 
ال��ذي يجب أن يتحم��ل مس��ؤولية عودتنا إلى 
أراضينا. ومع األس��ف قيادتنا تتناس��ى، ومتاطل 
وتتنازل ع��ن حقنا في الع��ودة، وكأننا كالجئني 
فلس��طينيني ال يوجد لنا كيان. وهناك مقولة 
أخ��رى، أن الفلس��طينيني هم املتش��ددون، هم 
الذي��ن يرفض��ون احل��ل الس��لمي، وه��م الذين 
يهددون حي��اة اليهود، وه��م االرهابيني، بالرغم 
من أن الش��عب الفلس��طيني يتعرض للقتل 
وامل��وت اليومي على أيدي جن��ود االحتالل. هذا 
ال��كالم غي��ر صحيح، نح��ن غير مس��ؤولني أن 
نقدم حلول لالس��رائيليني، نحن نريد حقنا في 

العودة إل��ى وطننا وأرضنا وممتلكاتنا. اس��رائيل 
هي املسؤولة عن إفش��ال احلل السلمي، وذلك 
برفضها عودتنا إلى أراضينا وممتلكاتنا. )مش��ارك، 

اجتماع عام، مونتريال، كندا( 

بحب أق��ول من خالل اجلماعة الباحثني لش��رق 
العودة أن هذا احلق فضالً عن أنه حق شخصي، 
مس��تحيل الش��عب عملياً أن يس��تبد، أنت لو 
مس��كت أي طفل فلس��طيني عم��ره خمس 
سنني وسألته أنت من وين بقول من دبي أو من 
لندن بيقولك أنا من صفوريا أو أنا من كفر عانا 

أو أنا من كل فلسطني يمُولد بولد وهو في عقله 
صورة فلس��طني وهك��ذا خمس مالي��ني الجئاً 
عل��ى األقل ال ميكن ش��طبه. عملي��ة التوطني 
مس��تحيلة ألنه ما في واقع عملي ال يوجد بلد 
عربي مس��تعد أن يقبل الالجئني به ويعتبرهم 
مواطن��ني ألن��ه سيش��كل خلل ف��ي تركيبته 
الس��كانية لبنان صغيران بثالثمئة وخمس��ني 
ألف أو أربعمائة ألف فلس��طيني كانوا يقولوا 
بدهم يرحلوهم للعراق ل��وال صارت احلرب التي 
بدهم إياه��ا عملية مش متهي��أ ترحيل الناس 
لكندا أو استرالياً أيضاً مش وارد، فعملياً الكل 
يريد إسقاط حق العودة ويتركوا الناس ضايعني 
وش��كراً. )مش��ارك، اجتم��اع ع��ام، الش��ارقه، 

اإلمارات(

حول حق الع��ودة ال نرضى بديل عنه وال 
أريد إال فلس��طني. )مش��ارك، ورش��ة عمل 

متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

حق العودة ال بديل عنه. )مش��ارك، ورش��ة 
عمل متهيدية، مخيم جرمانا، سورية(

اللي ب��دوا يهاجر طبعا ه��ذا ما بيلغي 
حق العودة وال بيلغي فلس��طني بالعكس، بس 
ان��ه يظلوا الش��عب محت��ل اللي ف��ي الداخل 
ماِكله��ا واللي في اخل��ارج ماِكله��ا، إلى متى؟ 

)مشارك، اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

الفك��رة انه حتى ل��و أنا حملت ج��واز دولة آخر، 
بس أنا انتمائ��ي أنا بحدده. )مش��ارك، اجتماع عام، 

جدة، السعودية(

5( العحل من يقل حق العودة

بدنا حل قبل ح��ق العودة قضايا توصل للعودة، 

حق العودة هو حق فردي وجماعي 
وال يحق ألحد أن يتنازل عنه ونرفض 

كل احللول البديلة له وهو حق واقعي 
ونتمسك بالقرار )١٩٤( ونرفض أي 
حتديد له من السلطة، أنا ابن قرية 

الشجرة امتسك بالعودة إليها. )مشارك، 
ورشة عمل متهيدية، حمص، مخيم العائدين، 

سورية(

أنا بقول وش��عبنا بيقول أي ٩5 % بيقول لن نقبل بأي توطني في 
غير وطننا فلس��طني، وهذا هو املهم الع��ودة إلى الوطن مهما 
ط��ال الزمن لن نقب��ل بذلك وباملناس��بة اقول لك��م من اوصال 
وال��دي اللي عمرو ٩0 س��نة واللي عم بيموت فان��ه إذا عدنا إلى 
فلسطني أو عاد أوالدكم اوصوهم ان يأخذوا عظامي معهم إلى 
الوطن وانا اوصيت أوالدي بذلك. )مش�ارك، اجتم�اع عام، مخيم برج 

البراجنة، لبنان( 
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نح��ن نريد احللول حلياتنا. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، 
الدمام، السعودية(

عش��ان حق العودة أي انس��ان ب��ده يكون عنده 
مقوم��ات الصم��ود، اهم ش��ي انه يك��ون قادر 
يعي��ش ش��خصياً يعني حقوقي في املس��كن، 
حقوق��ي ف��ي العي��ش الكرمي، حقه ف��ي االكل 
واملش��رب، وحق��وه يتعال��ج أق��ل االمي��ان حقه 
حت��ى ابنه يلعب ومي��ارس طفولته، هذه احلقوق 

املبدئي��ة ل��كل انس��ان أثارتها كل 
ش��رائح الدنيا. )مش��ارك، اجتماع عام، 

مخيم ويفل، لبنان( 

نحن لنا احل��ق في العودة، ولنا احلق 
بالعي��ش عل��ى أرض وطنن��ا مثلنا 
مثل الش��عوب األخرى. نحن نعرف 
جميع��اً أن لنا حق الع��ودة، وإذا ما 
حتدثت عن هذا احل��ق "حق العودة" 
أقول "أن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال 
بالقوة"! )مش��ارك، اجتماع جتريبي، 

عمان، األردن(

هالتنظيم��ات  إط��ار  ف��ي  نح��ن 
القائمة، اجلمعيات واألندية، شيء 
إيجابي أن نبرز نوع من االختصاص 
ح��ول ه��ذا احل��ق، جلنة واح��دة من 

نش��اطاتكم تس��اوي جلن��ة رياض��ة، جلن��ة حق 
العودة ف��ي إطار هذه اجلمعي��ات تركيزنا يكون 
عل��ى اجلان��ب القانوني والسياس��ي لهذا احلق 
املس��ألة التالية. أنا برأي هذه اللجنة التي ادعو 
إلى تش��كيلها كإختصاص تنس��ق مع أي جلان 
حلق العودة املوجودة في إطار الس��ويد. )مش��ارك، 

اجتماع عام، ماملو، السويد(

طبع��ا ه��ذه وس��ائل كويس��ة ولكن س��ابقة 

الوانه��ا. امله��م انه عملية تنش��يط أو إنش��اء 
جلان. ف��ي النهاية طبعا يكون في جمعية مثال 
متخصصة في حق العودة وساعتها بيصير في 

نقاش اوسع. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

لكن أمُؤكد أن تشكل جلنة بتختص بحق العودة ال 
تنتمي إلى لون ايديولوجي أو سياسي أو فكري أو 
الخ تنتمي فقط حلقي في العودة كفلسطيني، 
تمُدع��م عربي��اً طبعاً م��ن كل اجلالي��ات العربية. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد( 

ح��ق العودة ه��و أمر مفروغ من��ه، ولكن أريد أن 
اس��مع منكم كيف سيتم تنفيذه. في الوقت 
احلاضر من الصعب تنفيذ قرار ١٩٤، ألن أمريكا 
وإسرائيل هما األقوى على الساحة الدولية، ومبا 
انهم مبوقف القوي فلن يسمحوا بعودة خمسة 
مليون فلسطيني بالعودة إلى حيفا ويافا وعكا. 

)مشارك، اجتماع عام، سوندنبورج، الدمنارك( 

مس��ألة حق العودة يكاد يعلوه��ا الغبار وحتى 
منس��ح الغب��ار املف��روض يك��ون لدين��ا س��الح 
متس��لحني حت��ى نثبت ح��ق الع��ودة ومانقدر 

نتنازل عنه. )مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

بتم��ر مرورالكرام نحن من��ذ ١٩٤٨ منذ النكبة 
االولى نكبة فلس��طني م��رورا حت��ى انطالقة 
الثورة الفلسطينية في ١٩65 كان 
موضوع حق العودة، موضوع يأخذ 
ش��كل البورصة صع��وداً وهبوطاً 
حس��ب الوض��ع الدول��ي بش��كل 
أساسي حس��ب ما يتعاطى معه 
ش��عبنا الفلس��طيني الن��ه ه��و 
األساس وان لم يتمسك بحقه فلن 
يجد احد يدع��م حقه هذه نقطة 
أساس��ية ولذلك عندم��ا كانت م. 
ت. ف. ف��ي ع��ز قوتها السياس��ية 
والعسكرية املستندة إلى الالجئني 
ف��ي لبن��ان وقب��الً ف��ي االردن كان 
ال اح��د يج��رؤ حتى بالتح��دث عن 
امكانية املفاوضة على حق العودة. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

أنا بعتق��د أن هذا العامل يجب أن 
يك��ون أهلي، أي أهلي من النَّاس، أي من الكوادر 
املتفق��ة واملتعلم��ة خلينا نك��ون صريحني، أن 
نعمل جل��ان هنا جلنة وهناك جلن��ة وهناك جلنة، 
الظروف م��ا بتس��اعدنا إحنا ما بنق��در نعمل 
جلان م��ا بدنا نضل نحكي على الفاضي، عملنا 
مئة مجلس قضايا وما في فائدة والظروف في 
معظم املناطق ال تس��مع بلج��ان إذا يعني ما 
ه��و احلل؟ أنا أقول إذا ف��ي أكادميية وبصير حرية 
حركة للكثير من األكادميي��ني في خارج الوطن 

أنا جاي بدي أؤكد على حقي حتى ولو 
لم احمل أي وثيقة وانا جيت وطلبي 
هنا، أنا رغبتي في العودة محفوظة 
وبدي احافظ عليها وبدي احارب على 
شانها، ولو مش موجودة بدي اضمن 
انو يوصل صوتي. )مشارك، اجتماع شباب، 

الدمام، السعودية(

إذا كان ح��ق العودة هو جوهر الصراع، ه��ل هذا يعني أن تقوم األمم املتحدة، 
واملؤسس��ات الدولية بس��ؤالنا ماذا نريد، طيب العالم كله يعرف ماذا نريد 
والق��رار ١٩٤، ح��دد ماذا نريد، إذا مل��اذا يوجهون لنا هذا الس��ؤال؟، نحن نريد 
حق العودة إلى ديارنا وأمالكنا والتعويض علينا حس��ب ما نص عليه القرار 
١٩٤، ونقط��ة. نري��د أن نعق��د مؤمتر، ونخ��رج بتوصيات وق��رارات، ومطالب، 
طيب ملن نقدم ه��ذه األوراق؟ هل لألمم املتحدة، ؟ هل لالحتاد األوروبي؟ طيب 
ه��م يعرفون أننا نري��د العودة، إذاً م��ا الفائدة من عقد ه��ذه االجتماعات؟ 
وم��ا الفائدة بعق��د املؤمتر؟ ما هي الس��لطة التي منتلكه��ا للضغط على 
الهيئ��ات واملؤسس��ات الدولية لتنفيذ حق العودة ال��ذي هو جوهر الصراع 
الفلس��طيني اإلس��رائيلي؟ هل نريد أن نعمل مؤمتر ضد الس��لطة أو ضد 
منظم��ة التحرير، أو نعمل هيكلية خاصة بنا؟ ال أعرف ماذا أقول. )مش�ارك، 

اجتماع عام، برلني، أملانيا(
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العربي أكثر مما ال أعني باملطلق نسبياً في حرية 
حركة لألكادمييني في اخلارج أكثر مما توصلت في 
داخل الوطن العربي فاليحمل هؤالء األكادمييني 
ه��ذا اجل��رس وليعملوا بدعمن��ا واس��تناداً إلى 
قناعة راسخة من الناس، اللي إتكلم عليه األخ 
باالستفاضة ملوضوع اخمليمات يعني ال ينطقوا 
ع��ن ه��وى وال ينطق��وا برأيه��م اخل��اص فقط 
وال غي��ر فأن��ا بق��ول: أوالً أهلية، ثاني��اً أن تكون 
مذكرة أساس��اً من مجموعة م��ن األكادمييني 
والش��خصيات املعروفة على املس��توى العاملي 
حت��ى يكون له��ا ثقة عل��ى املس��توى الدولي. 
هذه النقطة االول��ى، حول موضوع حق العودة 
والتمس��ك فيه. )مش��ارك، اجتم��اع عام، الش��ارقه، 

اإلمارات العربية املتحدة(

مثل ما س��معت انه حق العودة هو امر مسلم 
فيه وما في منه نقاش بينما أنا بدي احكي رأي 
عم بصير على األرض عم بصير هيك حكي في 
كثير ناس ع��م يطرحوا انه نحن نقبل التوطني 
ونقب��ل انه نكون نحن مواطن��ني في هذا البلد 
مقابل مبل��غ من املال قد يك��ون 50 الف دوالر. 
ممكن يكون غير هيك بس في عالم صارت تتقبل 
هذه الفكرة. خصوصاً إنه في عندك عدة أسباب 
السبب األول هو الوضع االجتماعي واالقتصادي 
والسبب التاني: انخراط الشعب الفلسطيني 
باجملتمع اللبناني، صار تقريباً زواجنا من عندهم 
ه��م ص��اروا يتزوج��وا من��ا فإنخ��رط الش��عب 
الفلس��طيني بإطار اجملتمع اللبناني والس��بب 
الثالث: انقطاعه عن الروابط االجتماعية داخل 
فلس��طني: لنا أقرباء بفلسطني ال نعرفهم وال 
يعرفون��ا انقط��اع الروابط يكون انه االنس��ان 
خلص ما ع��اد إله عالقة باألس��رة اللي بنتمي 
إلها داخل فلس��طني من هن��ا احنا منالقي إنه 
االقتراح االنس��ب ان��ه تتعزز ه��ذه الروابط بني 

األس��رة في اخلارج وف��ي الداخل يعن��ي نحاول 
نالقي اس��لوب أو هيكلية لنا لالتصال وكل يوم 
عم ميض��ي ونحنا ما عم نش��تغل هالش��غلة 
ع��م يكون في خطورة على لفظه له ألنه اللي 
بيع��رف أقرب��اء هناك بفلس��طني وه��م نفس 
الش��ي هم كبار الس��ن فكل ما عم ميوت واحد 
كل ما املعرفة بتخف وبالتالي بتنقطع العالقة 
فأنا بش��دد على ه��ذه النقطة ان��ه يكون في 
تواصل بني الفلس��طينيني في الداخل واخلارج 
حلتى عالقليلة يكون في ش��ي مشترك بيناتنا 
ويجمعنا س��وى وش��كراً. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

بيروت، لبنان( 

بغ��ض النظ��ر ع��ن ال��ذي حتدثن��ا به يج��ب ان 
نعيد تفعيل مؤسس��اتنا حتى نش��تغل شغل 
جيد ونعود لش��عبنا وتوعيت��ه، حق العودة نحن 
نطال��ب به طيب جمي��ل واالن ال يعود 5 مليون 
فلس��طيني، هل فيه امكانية، استعيابهم في 
الضف��ة والقطاع؟ مل��ا احنا نطرح الش��عارات، 
فهي س��هلة. ملا يذهب ابو م��ازن يفاوض، بدنا 
شبر أرض حتى نقيم عليه دولة فلسطينية، ملا 
تطرح حق العودة ماش��ي لكن كل هذه الناس 
ه��ل هذا عل��ى أرض الواقع س��هل حتقيقها أنا 
براي صع��ب حتقيقها؟ قضية ح��ق العودة هي 
ليس��ت قضية من يريد الع��ودة بل هي قضية 
ق��رارات االمم املتحدة. أنا ممكن في قضية حتقيق 
حق العودة ارس��م ج��دول زمني واحن��ا طرحنا 
ج��دول زمن��ي ان��ه نبدا بلبن��ان نتيج��ة الوضع 
اخلاص ثم ش��عبنا في سورية ثم نطلع بالناس 
املتض��ررة اكثر من غيره��ا ما املانع ان��ه أنا ملاذا 
رح في  اتن��ازل عن حقي؟ أنا اذكر جي��دا الذي طمُ
كام��ب ديفيد االخير واالخ عب��د ربه في جنيف 
ولي��س كام��ب ديفيد حل موضوع ح��ق العودة 
بارجاع ضمن حاالت انسانية والتعويض وارجاع 

١20 الف فلس��طيني هذا ما طرح ومت املوافقة 
عليه احنا كيف نق��در التحدث عن حق العودة 
وعنا رئي��س جامعة القدس وهو اس��م مرموق 
وله وقاره وهو يحكي أن التحدث عن حق العودة 

غير منطقي. )مشارك، اجتماع عام، بادوا، إيطاليا(

لدين��ا متعاون��ني يأت��ون أس��بوعياً ويقولون أن 
الرغبة بالعودة أمر غير واقعي. فس��ري نسيبة 
يتح��دث إلى جمهوره من غير الفلس��طينيني، 
وهو نفس��ه ليس الجئ فلس��طيني، قائالً أنه 
ال بأس إن لم يعد الالجئ��ني، وأنهم ميلكون كل 
هذه املراكز في رام اهلل التي حتصل على متويلها 
من االحت��اد األوروبي وغيره. وال ب��د من مقاومة 
ه��ذا التي��ار من قب��ل الالجئني، وعل��ى اجلاليات 
األخرى إيضاح وجهة نظره��م بعدم ترحيبهم 
مبثل هؤالء املتحدثني باس��مهم. )مشارك، اجتماع 

عام، تورنتو، كندا( 

بالنس��بة لقرار ١٩٤، ق��رار حق الع��ودة، القارئ 
السياس��ي حل��ق الع��ودة ميكن إذا ما مورس��ت 
ضغوط��اً لتنفيذ ق��رار حق الع��ودة، ميكن على 
األق��ل أن يس��اعد عل��ى إخ��راج إس��رائيل من 
الضف��ة الغربية وقطاع غزة، ألن قضية العودة 
إل��ى يافا وعكا وحيفا بحاج��ة إلى جهود كبيرة 
وطويلة املدى، وهذه ميكن أن تشكل أداة ضغط 
على األقل لالنس��حاب من الضف��ة والقطاع 
كاملة. ق��رار حق العودة ١٩٤ ص��در عام ١٩٤٨، 
ه��ل األمم املتح��دة ال تع��رف أن فلس��طينيّي 
ع��ام ١٩٤٨ متواجدين في س��ورية ولبنان، وهل 
قرار ح��ق العودة هو فقط متعل��ق بالعودة إلى 
الضفة والقطاع؟ القرار يشمل اجلميع والعودة 
إلى كافة األراض��ي احملتلة عام ١٩٤٨. )مش��ارك، 

اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

أحس الفلس��طينيون في مؤمتر مدريد أو في م. 

يجب ان نتحدث معاً على قاعدة 
املسؤولية الوطنية، وليس على 

قاعدة االستزالم أو اخللفية 
االيديولوجية أو غيرها الن قضية 
الالجئني بالتحديد ال حتتاج إلى 

ايديولوجيات حتتاج إلى متسك وطني 
بحق العودة فقط بغض النظر كنت 
حماس وال جهاد وال جبهة دميقراطية 
وال جبهة شعبية وال فتح وال تنظيم 

بطلع بكرة جديد. )مشارك، اجتماع عام، 
ماملو، السويد(
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ت. ف. في النرويج، أن الواليات املتحدة تتخطى 
حق الالجئ الفلسطيني الطبيعي بالعودة إلى 
وطن��ه، إلى قريته، إلى أمالك��ه، والى بلده، ومن 
هنا عندما استشعر الفلسطينيون، هذا اخلطر 
أرادوا أن يعبروا عن ذلك بإجراءات عملية، يتجمع 
فلس��طيني عبر عنه بحق الع��ودة وبلجان حق 
العودة، ومراكز حق الع��ودة، وبدأت هذه اللجان 
تذه��ب حيثم��ا تواج��د الالجئ الفلس��طيني، 
سواء في الضفة والقطاع، أو في الدول العربية 
املضيف��ة مثل س��ورية واألردن، ولبن��ان، ومصر، 
ومن ثم في األمريكيتني الش��مالية واجلنوبية، 
ثم كندا وأس��تراليا، وأوروبا ومختلف دول االحتاد 
األوروبي، أي أن هذا اإلحساس باخلطر الذي يحاول 
أن يتجاوز حق اإلنسان الفلسطيني، في العودة 
إلى أرض��ه ووطنه وبل��ده ومملكات��ه، وهذا احلق 
الذي هو مح��ور الصراع بيننا كفلس��طينيني، 
وبني احلركة الصهيونية العاملية ومن يساندها 
م��ن ال��دول الغاش��مة، والتي كان��ت باألمس 
بريطانيا، والي��وم الواليات املتح��دة األمريكية، 
التي تري��د أن تقدم للفلس��طينيني حالً جزئياً 
هزيالً، أش��به ما يكون بحكم ذاتي في الضفة 
والقط��اع، عل��ى أن يتنازل الفلس��طينيون عن 
ثالثة أرباع وطنهم، لالحتالل اإلس��رائيلي، وعن 
ثالثة أرباع شعبهم املوجودين في الشتات، ودول 
اللجوء العربية. هذه مظلمة كبيرة، وفضيحة 
تاريخية للذين يتغن��ون بالدميقراطية، وبحقوق 
اإلنسان، واحلضارة، وعن الدفاع عن حق اإلنسان 
ليعيش في بيته وقريت��ه وبلده، وأمالكه، وكما 
بدأت الثورة الفلس��طينية، وكما بدأ النشطاء 
الفلس��طينيون الذي��ن كانوا يرتق��ون في هذا 
اخملي��م أو ذاك، بالثورة الفلس��طينية املعاصرة، 
نحن عندما استش��عرنا اخلطر، ولنقل اإلنسان 
الفلس��طيني عندما استش��عر اخلط��ر، الذي 
يس��تهدف حق العودة لإلنس��ان الفلسطيني 

اخذ يلتقي ويش��كل جتمعات وجلان هنا وهناك 
لعل هذا التجمع الفلس��طيني يش��كل ثقل 
مؤازراً للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومناصراً 
ومؤازراً للش��رائع الدولية، وللش��رعية الدولية، 
ومناص��راً من قب��ل أحرار العالم من مس��لمني 
ووطنيني وغيرهم في ه��ذا العالم لكي يقفوا 
ف��ي وجه أكبر جرمية إنس��انية ترتكب في تاريخ 
البشرية بحق الش��عب الفلسطيني املناضل. 
نحن جزء من هذا الش��عب الفلسطيني، نحن 
جزء من هذا القضية ونحمل آالمها ومعاناتها، 
كما املاليني البناء شعبنا ولم منلك إال االستجابة 
لهذا الصوت ولهذا النداء، ووجدنا أنه من واجبنا 
أن نلب��ي الن��داء لذلك، ب��ذل كل اجله��ود بقدر 
املس��تطاع وبقدر ما نس��تطيع. لذلك شكلت 
منذ أربع س��نوات تقريباً، هنا ف��ي النرويج، جلان 
باسم "جلان حق العودة". وكان مقرها الرئيسي 
ف��ي هولندا حيث هن��اك مقر االحت��اد األوروبي، 
وكلف بعض األخ��وان لكي يكون صلة الوصل 
بني جلان حق العودة للفلسطينيني، وبني االحتاد 
األوروب��ي وكاف��ة مؤسس��اته من البرمل��ان إلى 
اجمللس األوروبي، وف��ي كل بلدانه اخملتلفة. أي أن 
يلتقي النشطاء الفلسطينيون الذين يحملون 
هذا الهْم، ويحملون هذه املسؤولية التاريخية، 
لعبروا عن حق ش��عبهم في الع��ودة متعاونني 
ومتكاتف��ني، مع أبناء ش��عبهم ف��ي مختلف 

الساحات. )مشارك، اجتماع عام، ستافنجر، النرويج(

أن نعم��ل على ايجاد قناة معين��ة وعن اجلهات 
الرس��مية في دول اخللي��ج فليكن مثال مجلس 
بيطل��ع  التع��اون.  مجل��س  عندم��ا  التع��اون 
بأحداجتماعات��ه ع��ن حق العودة م��ا بيكون إال 
مطالب��ة م��ش روتيني��ة بيكون بش��كك على 
أرضية صلبة انه هي مطالبة أبناء اجلاليات هي 
هم عندي هي حيكون هذا مكسب جديد حتى 

إذا ملا اجملالس احمللية س��واء دول مجلس التعاون 
أو أي اجتم��اع ألي محضر دولي بتصير بتنضم 
وبيطال��ب بحق الع��ودة لفلس��طني وما تكون 
املطالبة بس مج��رد بهارات وب��رواز لكي يطلع 
قرارات جديدة تك��ون ترتكز على خلفية صلبة. 

)مشارك، اجتماع عام، الدمام، السعودية( 

في قضية حق الع��ودة، أيضاً يوجد جانبني، في 
جانب ذاتي، وجانب خارجي، وفي اجلانب اخلارجي، 
فحق العودة مرتبط بالوض��ع احمللي واإلقليمي 
والدول��ي الع��ام. ومواق��ف أثن��اء املفاوض��ات، 
وموقفن��ا كفلس��طينيني، م��ن هذه املس��ألة 
فالظروف الدولية بش��كل عام ه��ي التي حتدد 
هل س��نعود، أم ال؟ على الصعي��د احمللي، ميكن 
للس��فارة أن تس��اعد اجلالية، ولكن الس��فارة 
طاقاته��ا مح��دودة، وكان ميك��ن أن نختزل كل 
املؤسس��ات فيها. ميكن للس��فارة أن تس��اعد 
ف��ي إيجاد فرص عمل ألعضاء اجلالية، وميكن أن 
تقوم بقدر املستطاع لتساعدنا في هذا البلد. 

)مشارك، اجتماع عام، صنعاء، اليمن( 

الذي ذكره حول مس��ألة النش��رة هي مس��ألة 
كثير ضرورية، نشرة مبس��طة بتركز وبتسهل 
وتبس��ط قرار ح��ق العودة ١٩٤. )مش��ارك، اجتماع 

عام، ماملو، السويد(

لكن باعتب��ار هذه املرحلة حرجة ج��داً يجب ان 
نركز على ش��ئ محدد اسمه حق العودة، كيف 
يت��م ذل��ك؟ بوضع هيكلي��ة ولذلك أن��ا بعتقد 
البد من تش��كيل هيئ��ة، جلنة، إط��ار، في إطار 
التجمعات وليس بديال امنا هو فرع من نش��اط 
اجلالية لك��ن اختصاصي يركز على حق العودة. 

)مشارك، اجتماع عام، ماملو، السويد(

شو بدك من منظمة التحرير؟ 

يجب علينا ان ال نتوقف عن املطالبه، 
ما في حق بيروح ووراه مطالب. طول 

ما انتوا موجودين وبتطلعوا بهل 
احلماس وبطالبوا حقكم راح تاخذوه. 

)مشارك، اجتماع عام، الدمام، السعودية(
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بدي من م. ت. ف. يعطونا فائدة شوي 
زي ايش؟ 

يعطونا فائدة ش��وي يبينولن��ا إنه النا حق احنا 
الفلس��طينني الن��ا حق ع��ودة الن��ا أراضي النا 

ملك 
يعني نتمسك بالثوابت؟ 

مر  طبعا لهذا الوقت بقلك أنا صار عمري هالعمُ
وانا أمتنى أروح واشوف املعالم، اروح اشوف بلدي 
أمتنى كحلم كحلم أنا ذهبت زرت الرسول )صلى 
اهلل عليه وسلم( وأمتنى هأل اروح ازور بلدي مثل 
ما زرت الرسول النها معاملها وانا طفلة بعدها 
براس��ي هون عرفت علي وان ش��اء اهلل ان شاء 

اهلل بنقول يا رب. 
طيب حجة انت كيف تش��عري ممكن حتس��ني 

العالقة بينك وبني منظمة التحرير؟ 
بالكالم احللو باالجتماعات. 

جتتمعي انت واياهم؟
لكان الزم يكون اجتماعات الزم يكون اتصاالت. 

زي ايش اتصاالت؟
بكل شيء ما بقدر الواحد يوصل كلمة ل� م. ت. 
ف. ما الزم يصل الكالم ما الزم يوصل هاالتصال 
بني هالش��باب والصبايا ملنظمة التحرير، كحق 
نطال��ب به لنا حقنا حقنا يا ابنى ما حرام ميوت 
اآلن في اجلامع االقصى الهم قديش مجتمعني 
عل��ى دمهم ه��ؤالء مجتمعني. اهلل اعلم ش��و 
بيصي��ر بك��رة بس برض��وا فداء للوط��ن مهما 
صار مهما صار من كبيرنا لصغيرنا ما بننسى 
فلس��طني إوعى تصدق طف��ل يلي طلع طفل 
ال وأبو أوالد ووالدكم وأوالد أوالدكم  اآلن صار رِجَّ
ما رح ينس��وا إوعه تصدق انهم رح ينسوا وباذن 
اهلل النصر لنا ومهما طالت األيام. كل شئ له 

بداية له نهاي
حتى احنا نفّعل حالنا هذه اجلالية الفلسطينية 

في اوبساال شو الزم نعمل؟

الزم يجتمع��وا ي��ا ام��ي يجتمع��وا اجتماعات 
دائمة يتعرفوا على بعضهم، وجع هذا شو، شو 
بدو هذا، شو بيطلب هذا حتى يفيدو بعضهم 

البعض يا امي. 
طب شو املشاكل املوجودة في اجلالية؟

واهلل يا ابنى أنا ما بجتمع فيها كثير بالعالم. 
ش��و في مش��اكل اجتماعية نفس��ية جرائم 

بشكل عام؟
بكفيك من كله. 

كله موجود. 
من كل��ه موجود والرئيس هو اخمل��درات يلي عم 
يركض��وا عليها هاي الرئيس��ية احن��ا كجالية 
فلسطينية الزم نتمسك بقضيتنا عن اخملدرات 
وعن غيره نتمسك بقضيتنا احنا نطالب فيها 

كحق لنا يا ابنى وحقنا ما بيموت ان شاء اهلل
ايش اسم احلجة؟
لطيفة عمرين. 

لطيفة عمرين اهال وس��هال ان شاء اهلل العمر 
الطويل. 

يسلم عمرك ويرضى عليك ويخليلنا اياك وعلى 
اياديكم يتم النصران شاء اهلل يارب ترجعوا انتم 

وأوالدكم احنا معلش بس انتوا. 
ان شاء اهلل بترجعي. )مش��ارك، اجتماع عام، أبساال، 

السويد(





اجلزء الثاني
ثامناً: اجليل اجلديد

ويجب أن يجري انتخاب جيل شاب لقيادة اجلالية
)مشارك، اجتماع نوعي، برلني، أملانيا(
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1( تأكيد دور الشباب

أن��ا أرى ما هو املطل��وب، بالنس��بة للتجمعات 
الفلسطينية، في كل بلد على حدا، وأن تدرس 
خصوصية البلد التي تعيش فيه هذه اجلالية، أو 
هذا التجمع. مبعنى ان املطلوب داخل فلسطني، 
ليس هو املطلوب في األردن أو س��ورية أو لبنان، 
أو في اجلاليات املوجودة في أوروبا، في ايطاليا، أو 
في بريطانيا، خصوصية اجلالية الفلس��طينية 
في ايطاليا، واضح��ة، كما حتدث فيها االخوان. 
وه��ي أن هذا اجليل من جدي��د بدأ، ميكن احلديث 
عن 30 عام��ا أو اقل، باألضاف��ة إلى أن معظم 
أفراد اجلالية كان من األطباء على سبيل املثال. 
بالتال��ي جالية مثل هذه ماصفاته��ا، إلى ماذا 
حتتاج؟ حاجتها بس��يطة ج��داً، هي بحاجة ألن 
تركز على الهياكل الش��بابية اخلاصة بها، ألنه 
إذا لم تبدأ اآلن بعمل هياكل من األساس مبعنى 
أن املوجودين حاليا، اجليل احلالي، الذي لم ينظم 
نفسه بعد. اآلن هنالك مبادرة في اجلالية نحن 
نتحدث عن الهياكل املطلوب هو التركيز اجليد 
على تشكيل إطار، كيفية شكلة، جالية، نادي، 
جمعية، جلنة، الذي تريده، هذه ليست مشكلة، 
املهم أن جند إطارا للجالية، ولكن يجب أن يركز 
على الش��باب الذين هم اجلي��ل الثاني للجالية 
ف��ي ايطاليا، ه��ذه ه��ي اخلصوصية. )مش��ارك، 

اجتماع عام، روما، إيطاليا(

نحن كجالية فلس��طينية، ال يجب دائماً نقول 
م. ت. ف.، والس��لطة، يج��ب علين��ا كتجم��ع 
فلس��طيني االعتم��اد عل��ى أنفس��نا أوالً، في 
تش��كيل هيئة أو مؤسس��ة منتخبة لتمثيلنا 
أمام الدول��ة املضيفة، أو أمام ممثلنا الوطني، أو 

أمام املؤسسات الدولية. 
أقول أنه يج��ب على الناس في هذا التجمع أن   

يغيروا من أس��لوبهم، ومن تعامله��م مع اجليل 
اجلديد م��ن أبن��اء اجلالية، ويج��ب أن يب��ادروا هم 
بأنفسهم إلى تشكيل جالية قوية، وهيئة قوية 
تنطق باس��مهم، ويجب أن يقوموا بأنفس��هم 
بعق��د دورات رياضية وتثقيفية بقضايا الوطنية 
ألوالده��م. وله��ذا يج��ب أن نغير م��ن عقليتنا، 
منهجنا في التعامل مع أطفالنا وأوالدنا، وال نبقى 
متخلفني في التعامل معهم، بدون ذلك ال ميكن 

أن نتطور. )مشارك، اجتماع عام، ثيسالونيكا، اليونان(

ش��بابنا وأطفالن��ا زهقوا من كث��رة الكالم عن 
الالجئني، ال��ذي أصبح يتكرر بش��كل ممل بدون 
فائ��دة، زهقوا األغان��ي الوطنية،. ال��خ، وفقدوا 
األمل من مؤسسات اجملتمع املدني، ومن كبارنا، 
حتى مبناضلين��ا، هناك جزء مريض من أطفالنا 
ألن��ه ال يوجد لهم مس��تقبل منظور. اقترح أن 
نهتم مبس��تقبل الش��باب ودراس��ة مستقبل 
منظ��ور لهم، وهناك س��ؤال، ما ه��و الفرق بني 
"املواطنة" و"التوط��ني"؟! "التوطني" قد أرفضه 
ولك��ن "املواطنة" قد ال ارفضها! ملاذا الش��باب 
الفلس��طيني املتعلم ال يس��تفيد من علمه؟. 
ملاذا ال يوجد مساواة في التوظيف؟ هناك عدم 
عدالة في اجملتمع. هناك حقيقة طمس للهوية 
الش��خصية للش��اب الفلس��طيني. )مش��ارك، 

اجتماع جتريبي، عمان، األردن(

بالنسبة لنا الفلسطينيني نحتاج إلى التقدم 
وليس التحّس��ر، فكيف ميكننا فعل ذلك؟ لدينا 
إخ��وان هن��ا... فف��ي منطقة ش��يكاغو هناك 
الكثي��ر من الش��خصيات اخمللص��ة لقضيتها 
الفلس��طينية. ونح��ن منل��ك حق��اً الكثير من 
املعرف��ة، وعلين��ا أن نب��دأ من هن��ا. علينا البدء 
مع املنظمات التي تهتم بفلس��طني، ثم علينا 
ضم اجلي��ل اجلديد في املنظم��ة اجلديدة أو في 

منظمتنا. ولن يكون ضم اجليل اجلديد س��هالً. 
)مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة 

األمريكية(

بالنس��بة للحاجيات والعمليات املوجودة عندنا 
في البلد، وبالنسبة انك تعيش من زمان بالبلد 
شو هي االوليات لنا كجالية وماذا تشعري نركز 

عليها كجالية فلسطينية. 
نحاف��ظ عل��ى هوي��ة أوالدنا الفلس��طينية   
نلمهم ونعلمهم، يظلهم يحفظوا فلسطني، 
يناموا وياكلوا ويقولوا فلسطني. )مشارك، اجتماع 

عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

هل ترغب��ون مبعرفة اآللية، وه��ل تريدون معرفة 
بعض أكب��ر احلركات في الوالي��ات املتحدة التي 
حدثت في اجلامعات، سواء احلرب الفيتنامية، أو 
أية حرب أخرى ألي س��بب. ميكن للكثير من هذه 
احل��ركات أن حتدث ف��ي اجلامعات، ل��ذا إذا كنتم 
ترغبون معرفة من تخاطب��ون وإلى أي تتجهون، 
فعليكم مخاطبة الشباب في اجلامعات. )مشارك، 

اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

يا جماعة فلسطني بالنسبة لنا مش بلد على 
اخلريطة السياس��ية، فلس��طني بالنس��بة لنا 
تاريخ وهوية تفاصيل حياة، اكل وش��رب، عيش 
ونََفس، مس��ألة مختلفة. خليتوني أبكي على 
ريحته��ا، أنا بنكش في األرض، فترة من الفترات 
صلتن��ا انقطع��ت بالفلس��طينني، العائ��الت 
الفلس��طينية اللي كانت معانا تشتتت اللي 
ْد أَبوي عش��ان  س��افر، واللي هاج��ر، بقيت بََقعِّ
يحكيل��ي، ألن��ه حت��ى الكت��ب امننع��ت، حتى 
الكتب الل��ي بتحي احلقايق امننع��ت، أنا بقيت 
بَدوِّر على نفس��ي وبَدوِّر على تاريخي بدور على 
نفس��ي أنا فني، أنا مش عارف��ة... القصة اللي 
بحكيل��ي اياها اب��وي ملا دخلوا اليه��ود أنا كنت 

أال يوجد لدينا مشاكل مع أطفالنا؟ 
نحن ال نعرف كيف نربي أوالدنا؟ أريد 

أن أقول لك شيئاً، هل ترى االنتفاضة، 
وشارون نحن الشعب الفلسطيني... 

عندما اقتحم شارون املسجد 
األقصى وانطلقت االنتفاضة، شبابنا 
الفلسطيني الذي كان مشتت بآرائه، 

بالفعل شارون جمعهم. كان ابنى 
يقول لي ماذا تعني لي فلسطني 

عندما أحدثه عنها، ولكن عندما دخل 
شارون على املسجد األقصى، قال 

لي أريد أن أذهب إلى فلسطني لكي 
أشارك في االنتفاضة! )مشارك، اجتماع 

عام، هيلرود، الدمنارك(
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بتفرج على مسلس��ل تلفزيوني، وصلت ملرحلة 
ان��ه انقطعت الصلة بيني وبني االحس��اس ده 
أنا فني، يعني أنا حاس��ة اني في عالم مختلف، 
ابعدت عنه، الشباب الفلسطينيني تاهوا، مش 
حقل��ك نس��يوا تاريخهم ولكن نس��وا أهلهم، 
بقولك أنا بدّور في األرض بقيت عاملة زي اللي 
بتنكش في وسط الرمل على حبة رملة تقولي 
انت��ي مني؟حتى أنا بقول الصحابي بقولهم انه 
انتو مش حاس��ني أنا عندي ارتباط باالشياء غير 
عادي ده نابع نتيجة انه أنا عارف انه انت ملا بتنزع 
احلاجة من أرضها قبل م��ا تخضر تِْفَضل طول 
عمرها دبالنة، عمرها ما بتنضج، وهاي مشكلة 
وم��ا بتصل لفك��رة النضارة، احن��ا انتزعونا من 

أرضنا. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر( 

أنا من مواليد قضاء جنني، تربيت هناك وتعلمت 
هناك، وأكملت تعليمي في رام اهلل، أَدْرس اللغة 
العربية هنا في اليونان، زوجي فلس��طيني من 
نفس املنطقة وعندي خمسة أوالد، أهم شيء 
عندي هو زراعة الوطنية في أطفالنا ألنهم هم 
األستمرارية، بالنسبة لنا نحن في يوم من األيام 
راح ننتهي إذا األجيال التي بعدنا ما حست حب 
الوطن واإلنتماء، وحب اإلنتماء لفلس��طني ما 
عمرنا رايحيني ننجح بش��يء، الزم أوالدنا يعتزو 
بأصلهم، مل��ا الواحد يذهب إلى املدرس��ة يعتز 
بأس��مهم ويفتخر ويقول: أن��ا أجنبي من أصل 
فلس��طيني وهذا هو اس��مي، مايس��تحي من 
اس��مه، وال من عاداته، وال م��ن تقاليده، وال من 
شكله أهم شيء بالنس��بة إلنا أن نربي أوالدنا 
على حب فلس��طني وح��ب القومي��ة العربية، 
ونتمنى في يوم من األيام أن تنكسر احلدود التي 
ُوضعت بالقلم واملس��طرة بني ال��دول العربية 
ونرجع كلنا دولة واحده، عالم واحد مثل ما كنا 
في الزمن املاضي، ألن هذا هو األس��اس في كل 

شئ، وإسرائيل ُوضعت في قلب العالم العربي 
لتش��تيت وتفرقة العال��م العرب��ي، ألنه أقوى 
قوة في العالم من جمي��ع النواحي إقتصادية، 
وروابط ديني��ة وروابط إجتماعية، إحنا أقوى قوة 
ف��ي العالم وضعت إس��رائيل لتفكيكنا، إذا ما 
زرعنا حب الوطن ح��ب اإلنتماء، وحب القومية 
بأنفس أطفالن��ا وأطفال أطفالنا ما عمرنا راح 
نحقق ش��يء راح نتالشى شوي شوي. )مشاركة، 

اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

أواف��ق على جميع النقاط الت��ي ذكرها األخوة، 
ملناقش��تها.  مختلف��ة  نقط��ة  ل��دي  ولك��ن 
فالقضية امللحة االول��ى في الوقت احلالي هي 
كيفية احلصول على الهوية الثقافية للشعب 
الفلسطيني، حيث أنني أعتقد فعالً أن احلركة 
الصهيونية مج��ّرد هامش تاريخي ال غير، وحال 
هزميتهم، علينا العودة ألرضنا ومواصلة حياتنا. 
لذا فعلينا احلف��اظ على إرثنا وهويتنا الثقافية 
كأمة، وهذا أمر مهم جدا. فأحد أشد الهجمات 
التي يتم ش��نها عل��ى أمتنا يتعلق بتقس��يم 
الفلس��طينيني إلى جالي��ات مختلفة في دول 
مختلف��ة. وأعتق��د أن الرابطة الوحي��دة التي 
تربطنا ببعضنا البعض هي أننا فلس��طينيون 
ونش��ترك بنفس الثقافة، ومن املهم أن يتعلم 
أطفالكم م��ن اإلرث الفلس��طيني، والطعام، 
واملوس��يقي، والرقص��ات، والدبك��ة، فه��ذا ما 
يجعلن��ا بش��ر. وق��د أجبرن��ا على الدخ��ول في 
مش��كلة الفك��رة الصهيونية باس��تعمار كل 
األرض، ولك��ن كما قل��ت، فهي مج��رد هامش 
ف��ي التاريخ وعلينا اس��تجماع قوانا واملواصلة. 
وأعتق��د أن احلفاظ على ثقافتن��ا وإرثنا وهويتنا 
الفلس��طينية ه��ي من أه��م القضاي��ا لدينا 
كالجئني فلسطينيني. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، 

كندا(
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أ( التهميش
بالنس��بة للن��دوات الثقافية ما بصي��ر ندوات 
ثقافية، وال ندوات سياس��ية، وال شي للشباب، 
وال للصباي��ا، يفهم��وا ان��ه ش��و االم��ور الل��ي 
بيمش��وا إلها ال ثقافياً وال سياسياً، اصالً احنا 
بوضع مف��روض تكون اعمق سياس��ياً وثقافيا 
أوالً يطلع��وا يفهم��وا ما هو الش��ي اللي احنا 
ما ش��يني عليه وكله ه��ذا معدوم وما في منه 
مجرد جلس��ات وبتس��حب العال��م وهي مش 
فاهمة ش��و عم حتكي وال فاهمه ش��و بتقول. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

نفتقد إلى نشاطات للشباب لكي يلتقوا على 
أس��س اجتماعية. )مش��ارك، اجتماع طالب، سدني، 

أستراليا(

دروس،  يعطون��ا  الس��ابقة  الفت��رة  ف��ي  كان 
"فلسطني داري ودرب انتصاري"! حالياً، ال تَُدّرس. 
عندم��ا كنت في األول ابتدائ��ي، كنت أعرف أن 
هناك انتفاضة فلس��طينية، إذا ما سألت أحد 
الطلبة، م��ا هي عاصمة فلس��طني، ال يعرف! 
أن��ت من أي بل��د؟ يقول أنا من األردن. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن(

بالنس��بة للنوادي الثقافية تؤدي ثقافة ما عنا، 
صراحة ال يوجد نادي ثقافي يس��تفيد هالشاب 
أو الطال��ب املدرس��ي مل��ا يكون بحاجة لش��ي 
يلجأل��و بحاج��ة لثقاف��ة حتى رياض��ي ما في 
نحنا منأمل ان��و يتفعل دورها ويصير عنا نوادي 
ثقافية واجتماعية ورياضية تهتم بطالبنا حتى 
يطلع منها اجيال للمستقبل. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، مخيم ويفل، لبنان(

هنا تطالب بلجنة حلماية االمن، 
توجيه الشباب وتوعيتهم بالقضية 
الفلسطينية حتى باملدارس ما عم 
ينعرض عن فلسطني وال أي شي.  

)مشاركة، اجتماع نسوي، مخيم ويفل، لبنان(
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ماذا عن املنظمات؟ هل تقوم بعملها في الوصول 
جليلكم؟

هناك الكثير منهم، أي املؤسسات اإلسالمية، 
ال يتحدثون سوى نادراً عن فلسطني، وإن فعلوا 
ذل��ك، يك��ون كالمه��م نس��خة منّقح��ة عّما 

يحدث. 
هل تعتقدين أنه يجب عليهم ذلك؟

ال أع��رف، فهي قضية تثقيفية رمبا كان الهدف 
منه��ا حماي��ة منظمتهم. كم��ا إن املنظمات 
التي منلكها، مثل املساجد، واملدارس اإلسالمية، 
ال تعّلم األطفال شيء عن فلسطني، وال تقوم 
بإيجاد الصل��ة احلقيقية. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

اذا عنا مش��كلة اساس��ية هي تفعيل اللجان 
نع��م عن طري��ق تفعي��ل اللجان، تق��در توصل 
ل��كل احللول يعني تبدأ بح��ل، يعني اآلن عندك 
مشكلة رئيسية القاعدية ما هي عنا القاعدية 
خاص��ة بعنصر الش��باب عنصر الش��باب اآلن 
مهمش تهميش كامل. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، 

الدمام، السعودية(

ب( دور ا (ل
في جلان فلس��طينية بتشتغل مثال في مجال 
حق العودة، بس من الصعب انها تش��تغل في 
اجملاالت االجتماعي��ة وبعدين االهل ما بيتقبلوا 
انه يك��ون هنا في جلنة بتش��تغل في القضايا 
االجتماعي��ة ألن��ه بتذك��ر انو من فت��رة حاولوا 
يس��اعدوا األطفال اللي عندهم مشاكل بس 
االه��ل م��ا تقبلوا املوض��وع النه��م بيعتبروها 
زي اهان��ة. )مش��ارك، اجتماعام، س��توكهولم، ابس��ال، 

السويد(

أعتقد أن طموح��ات وآمال أهلي وأهالي جميع 
من هم في س��ني كانت كبيرة ج��داً، ولكن لم 
يتغير شيء مبرور الوقت. وما حدث هو أنهم حتولوا 
من محاول��ة إجناح األمور من هن��ا إلى محاولة 
إجناح األمور هنا، وتأمني معيشة عائالتهم. وما 
هو رائع بشأن اجليل الذي سبقنا هو أنهم وفروا 
املوارد املالية، وأسسوا القواعد واألسس جليلنا. 
وجميعك��م يع��رف إلى م��ن آلت ه��ذه املهمة 
اآلن. فاملهمة اآلن مهمتي ومهمتها ومهمتك 
نتوارثه��ا عبر األجيال، فأهلن��ا يحاولون تذكيرنا 
باستمرار وحثنا على االستمرار. )مشارك، اجتماع 

عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

كم��ان الروابط إله��ا دورها وتنظيمه��ا بس إذا 
هم ش��وي يتركوا اجملال ألُناس ثانيني يش��تغلوا 
بطريق��ة وأط��ر ه��ّم يطوروها ويعتم��دوا على 
اجلي��ل اللي طال��ع اآلن، ه��ذا جيل عن��ده رؤية 
وعنده وضوح ش��و بدو يعم��ل. اجليل اجلديد له 
دور إعالمي أكبر، عنده لغة وقادر على التواصل 
أكثر ألنه ميلك إمكانيات أكثر من اجليل القدمي، 
يعن��ي هذا اجلي��ل إحنا م��ا بنهتم في��ه. يعني 
إحنا القاعدين هنا كلنا آباء، أوالدنا بيش��تغلوا 
أفضل منا، يعني نس��تفيد م��ن موضوع اجليل 
اجلدي��د ونركز عليه ألنه إحن��ا مش عم نعطيه 
اولوية كثير. )مشارك، اجتماع عام، ستوكهولم، ابسال، 

السويد(

نحن لن نستطيع حتقيق السالم في يوم واحد. 
ولهذا جاء الن��اس هنا في الس��تينيات... وكان 
أبي واحد منهم، وعاشوا حياة طيبة هنا، وكانوا 
يعمل��ون كثيراً ألجل فلس��طني، وحني أصبحوا 
شيوخاً يأس اجليل اجلديد الذي لم يشهد حدوث 
شيء جديد وفقدوا نش��اطهم، فمهما فعلنا 
فلن يتحقق ش��يء حتى لو بعد عش��ر سنوات، 

ل��ذا توقفوا عن االهتمام وع��ن العمل، ورمبا لم 
يكونوا قد توقفوا عن االهتمام ولكنهم توقفوا 
عن العمل ألجل القضية. )مشارك، اجتماع طالب، 

ستوكهولم، ابسال، السويد(

أعتق��د أن الرأي القائ��ل بعدم رغب��ة العائالت 
بإش��راك أطفاله��ا ف��ي العملية السياس��ية 
صحي��ح ج��داً. ولكني أظ��ن أن ه��ذا يعّبر عن 
تاريخ السياس��ة احلافل باألشخاص الذين تأذوا 
أو متت خيانتهم أو قتلهم بس��بب تورطهم في 
السياسة. وأعتقد أن الناس خائفني من اجملتمع 
اخلارجي واجلالية نفسها ألن الطريق كان طويالً 
وشاقاً. وأرى أنه يجب عقد دورات لغوية ال تتعلق 
بالسياس��ة وال بالدي��ن، أي ش��يء ميكن للناس 
االش��تراك به دون خوف من إش��راك أطفالهم 
ف��ي العملي��ة السياس��ية أو الديني��ة. وه��ذه 
ال��دورات أمر جيد وثقافي، فالكثير من الناس ال 
يرغبون بفق��دان ثقافتهم ألنهم هنا، ولكنهم 
خائفون من توابع الثقافة. وحاملا يشترك الناس 
في العملية الثقافية يس��تطيعون اتخاذ قرار 
واعي بشأن اشتراكهم في العملية السياسة، 
خاصة الش��باب مبا أن األش��خاص األكبر س��نا 

منهكني. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

اجتماعي��اً أن��ا ال أري��د إبن��ى اآلن يذه��ب يحرر 
فلسطني أنا أريد أن يجتمعوا مع بعض، يتعرفوا 
على بعض يعرفوا ملاذا نحن هنا. )مشارك، اجتماع 

عام، أبساال، السويد(

أنا أيضاً مولود في أمريكا، وأعتقد أن الكثير له 
عالق��ة باألهل كذلك. حني ج��اء أهلنا إلى هذه 
الدول��ة، تقبلوا فك��رة البقاء هنا مل��دة طويلة، 
وتقبل��وا حقيق��ة أن وجودهم هن��ا كان بهدف 
جم��ع امل��ال أو الع��ودة للوط��ن. ولكنه��م، مع 
األسف، ماتوا هنا، وأجنب أوالدهم أوالداً، ونسينا 
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واندمجن��ا في اجملتمع، واش��تركنا في العملية 
السياسية، فقد نس��وا أن يعّلموا أوالدهم عن 
فلس��طني. لدي أصدقاء ال يعرفون سوى أنهم 
م��ن بيتونيا أو من أي بلدة أخرى في فلس��طني، 
ولك��ن إس��ألهم أي ش��يء عن قريته��م أو عن 
فلس��طني، وستكتش��ف أن لي��س لديهم أية 
فك��رة. وما يعرفون��ه فقط هو أنه��م من هذه 
القري��ة أو تل��ك، وأن فلس��طني موج��ودة على 
اخلريطة، وأن إسرائيل حتتل بالدنا. )مشارك، اجتماع 

عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

املوض��وع الذي لم تتم معاجلته في االش��تراك، 
ولك��ن لي��س عل��ى املس��توى السياس��ي، بل 
االستمرار في تنش��يط عملية إرسال أطفالنا 
مثالً إلى فلسطني كل عام. فبصراحة، ال يوجد 
ف��ي جاليتن��ا تثقي��ف كافي حول فلس��طني. 
فهم ال يعرفون أي ش��يء عن فلس��طني. فهم 
متعاطفون ولكن بصورة عرضية كأن يقولوا "آه 
نعم أنا فلسطيني" أو "نحن نعاني من القمع"، 
ولكنهم ال يش��عرون مبعن��ى ذلك. فليس هناك 
ش��عور عميق ُمل��ح بالعودة إلى فلس��طني، أو 
حتى النضال للعودة إلى فلسطني من الناحية 
الثقافي��ة... وال أعتق��د أنني أرى مث��ل هذا في 
جيلن��ا، وأعتقد أن أكبر مش��كلة نعاني منها. 
جميعا مس��ؤولني بالطبع، وال أري��د أن أقول أن 
املس��ؤولية تقع على عاتق اجلي��ل االول، فنحن 
دائماً نلوم أهلنا على كل شيء، ولكنهم فعلوا 

ما باستطاعتهم فعله. 
أن��ا أقول فقط أننا دائم��ا ً نقول أن هذا خطأ   
اجليل القدمي، ولكنه خطأنا أيضاً. فنحن بالغون 
اآلن، وأعتقد أن جزء من املشكلة هو أننا ال منلك 
عاطفة قوية جتاه فلسطني، وأظن أن ذلك أهم 
شيء. )مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات 

املتحدة األمريكية(

يج��ب عل��ى األغلبي��ة، احملافظ��ة عل��ى وحدة 
اجلالية الفلس��طينية هنا، ونستطيع احملافظة 
على هذه الوحدة عن طري��ق إيجاد تلك الصلة 
القوية مع فلس��طني. وأعرف أش��خاصاً فعلوا 
ذلك، هناك )مش��اركة( مث��الً، فهي تذهب إلى 
فلس��طني، وقد حرص أهلنا على أن نذهب إلى 
فلسطني كل أربعة أعوام. )مش��ارك، اجتماع عام، 

شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

أن��ا فلس��طيني وأب��ي فلس��طيني أرج��ع إلى 
البيت خل��ي ابوك يكلمني وأس��أله انت من ي 
بل��د مش من أي بلد، م��ن أي قرية كمان، وهذي 
شغلة اساسية الزم أنا اعرف اسم بلدي، أنا من 
مواليد السعودية ومتربي في السعودية ولكن 
ما بنسى اس��م بلدي. )مش��ارك، اجتماع عام، جده، 

السعودية(

ب( امتياواض وتازا الشباب
بالنس��بة للش��باب املوجودين هنا في السويد 
ميكن إنه عدم وجود نش��اطات أو فعاليات لهم 
ه��اي كمان الزم نفكر فيه��ا ونفتح لهم اجملال، 
ألنه عادة الشباب ما بكون عندهم مسؤوليات، 
في عنده��م مج��ال وعندهم وقت، نس��ألهم 
ويك��ون عنا فكرة إنه الش��باب هم املس��تقبل. 

)مشارك، اجتماعام، ستوكهولم، السويد(

ما كان في مؤسس��ات ب��س كان في جمعيات 
فلس��طينية أو جلان اجتماعية تنس��ق ولكنها 
ل��م تعد موجودة. وكان هناك في مش��اكل بني 
العائالت توقف الش��غل ولك��ن اعتقد إنه هاي 
املش��اكل مش موجودة بني الش��باب. )مش��ارك، 

اجتماع طالب، ستوكهولم، ابساال، السويد(

أنا عايزه أقولك على مش��هد مش ممكن انساه 
في حياتي، مش��هد ي��وم ما خرجنا م��ن ليبيا، 
خرجن��ا من ليبيا خ��روج بال ع��ودة، كنت طفلة 
باولى ابتدائي جلست ثالثة ايام في املطار ننام 
في املطار ال فندق راضي يس��تقبلنا وال قادرين 
نخ��رج خارج س��ياج املطار إال مس��موح لنا في 
الدخ��ول وال اخلروج. عايز أقولك إنه املش��هد ده 
لطفلة عندها سبع س��نني مش عاويز أوقولك 
أنه يؤثر عل��ى تاريخ حياتي كل��ه أعتقد نقطة 
الفص��ل ف��ي حياتي كله��ا في فك��ري كله أنا 
كنت حاس��ه إني في حالة فارق بيني وبني بنت 
ف��ي اجلزئية ده، وأنا بدرس ف��ي اجلامعة عارف أنا 
مش ممكن أرس��ب س��نة، يعني لو رسبت سنة 
حتى لو مرضت ورسبت في االمتحانات االخيرة 
في س��نة ثاني��ة كنت مبوت وكن��ت بأدرس ألني 
لو ما درس��ت ابوي كان يقولي لو رس��بتي مش 
ممكن تس��جلي بالكلي��ة خالص م��ن وين أقدر 
أجيبلك 10 االف جنيه في الس��نة؟! لو رسبت 
س��نة املنحة كلها حتروح. لذل��ك أحنا بندرس 
بدافع مختلف عن الن��اس كلها بدافع النجاح 
ب��س بدافع انه لو ما جنحنا مش حكمل، فطول 
عمرك ش��ايف املسألة بش��كل مختلف، وانت 
داميا حاجة مختلف��ة داميا رؤية مختلفة أو تقدر 
تس��ميها وجه��ة النظر الثالثة ف��ي اجملتمع ده 
غير الراجل وغير الست، وهي وجهة الغريب وده 
وجهة نظر مختلفة خالص بتحلل األمور فيها 

مبنطق مختلف. )مشارك، اجتماع، القاهرة، مصر(

القضاي��ا التي حتدثت به��ا األخت، أن هذا اجليل 
ممنوع ي��درس، وممن��وع م��ن العمل، وممن��وع من 
االندماج، ويواجه مش��كلة حضاري��ة وثقافية، 
جاء اجليل الثاني، من اجل االندماج وأن ميس��ك 
مؤسس��ات تكون قادرة عل��ى حلحلة األوضاع، 
واملش��اكل التي تواجهها اجلالية، س��واء ما بني 

شيء مهم يتعرفوا الشباب على 
بعض، ابنى يعرف ابنك، االهل في 

البيت يعني الزم توعي هذا الطفل 
في البيت الزم توعوهم عاللي بيصير 

بالداخل وغير هيك مارح يتعلموا. 
)مشارك، اجتماع عام، أبساال، السويد(
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اجلالي��ة، أو الدول��ة املضيف��ة أو ما ب��ني اجلالية 
وم. ت. ف. ال ش��ك أن األغلبية هم من الطالب 
األطب��اء واملهندس��ني وال أري��د أن أق��ول رجال 
أعمال، األغلبي��ة العظمى جاءوا إلى أملانيا في 
الس��ابق بهدف الدراس��ة، قالئل ج��داً من كان 
يأت��ي إل��ى أملانيا في الس��ابق من أج��ل اللجوء 
السياس��ي، أو م��ن أج��ل العمل فق��ط، ميكن 
يكون الواحد منا ي��درس ويعمل، والباقي كانوا 
طلبة فلس��طينيني قادمني م��ن الكويت ومن 
بل��دان اخلليج األخرى للدراس��ة، وليس للعمل. 
إذن الس��بب األساس��ي هي احلكوم��ة األملانية 
التي لم تس��مح لي باالندماج باجملتمع األملاني. 
هذه كان��ت الفترة الس��ابقة. ولكن في الفترة 
القادم��ة يج��ب أن نش��تغل نح��ن عل��ى ه��ذا 
املوضوع، وإال السبب بعدم االندماج يكون منا 
نحن وليس من غيرنا. ولهذا يجب على األمهات 
واألوالد تعلي��م أبناءهم اللغة األملانية بطريقة 
صحيح��ة، ويجب أن يدخلوا م��دارس، ويتعلموا 
ويتفوقوا، يجب أن يتعلموا الكمبيوتر، وال يجب 
أن يجل��س الواح��د منا ف��ي بيته ويق��ول أنا ال 
أستطيع، بل يجب أن نعمل، ونثابر على العمل، 
ونصم��م عليه. يج��ب علين��ا أن نتعلم ونعمل 
بج��د، وأن نبن��ى مؤسس��اتنا وأن نعم��ل على 
اندماج اجلي��ل اجلديد في اجملتمع األملاني، ويجب 
أن يدخل��وا األحزاب، لكي يتمكن��وا من الدفاع 
عن مصالح اجلالية أوالً، ومن مصالح الش��عب 
الفلس��طيني، بدون ذلك لن نستطيع أن نبنى 
مؤسس��ة وال نس��تطيع أن نحق��ق مصال��ح 

اجلالية. )مشارك، اجتماع نوعي، برلني، أملانيا(

بداي��ة أنتم تريدون حتدي��د احتياجات الناس من 
القاعدة، ولهذا كان يجب أن تبدأوا من القاعدة!؟ 
والن��اس املعنيني يجب أن يكونوا جالس��ني هنا. 
أطال��ب بح��ق الناس الذي��ن ج��اؤوا أوالً، وطلب 

منه��م ب��أن يجلس��وا ف��ي اخللف، وله��ذا كان 
يج��ب أن يجلس على الطاول��ة من حضر باكراً، 
وه��و ال��ذي يري��د أن يدافع عن حق��ه، وأن يقف 
وأن يتحدث عن مش��اكله. أنا كصاحبة قضية 
وصاحب��ة حق، كان يجب وم��ن االولى أن أجلس 
عل��ى الطاول��ة، وأحتدث باملش��اكل التي تهمنا 
كالجئني. املمثلني املوجودي��ن على عيني وعلى 
رأس��ي، ولكن نحن شركاء! شركاء في التنمية 
وش��ركاء بالعمل، وبالفكر وبالقضية واملعاناة 
ولكن من غير املس��موح أن يأخذ أحد دور اآلخر. 
هذه النقط��ة أنا فضلت أن أبدأ بها كمداخلة، 
وياليت، باالجتماعات التالية، أن تذهب اللجنة 
للمناطق األق��ل حظاً، ألنهم هن��اك يتحدثون 
بصراحة أكبر عن مش��اكلهم. )مش��ارك، اجتماع 

جتريبي، عمان، األردن(

وال أع��رف إن كان أحد يعلم بش��أن ذلك، ولكن 
هناك الراصد اإلعالمي الفلس��طيني. فكلما 
كانت تتم اإلش��ارة لش��يء س��لبي، يقوم فوراً 
بإرسال الرس��ائل اإللكترونية، وفعل الكثير من 
األم��ور، واالتص��ال بقن��اة س��ي إن إن، وأحياناً... 
ناج��ح جداً ولكن لألس��ف ال نتاب��ع من خالله، 
لذا فاالليات موجودة ولكننا ال نتابعها. كما إن 
املنظمات موجودة، ولكننا ال نتابعها. وما أعتقد 
أن��ه يجب فعل��ه هو فت��ح مراكز الس��تهداف 
الش��باب، خاصة جلنة فلس��طني، فكم��ا قلنا، 
نحتاج إلى إنشاء شيء للغرب األوسط لتوحيد 
عمل جميع الناشطني احملليني. وكان هناك ورش 
العم��ل في جامعة ميتش��غان، ولكن يجب أن 
يك��ون هناك ورش عمل ف��ي كل مكان، ولكنها 
لس��بب ما توقفت عن العمل. وما يجب علينا 
فهمه هو أن اجليل الق��دمي من املهاجرين الذين 
ج��اءوا إلى هذه الدولة تعب��وا من العمل ألجل 
فلس��طني، وهناك الكثي��ر من الن��اس الذين... 

ولألسف ليسوا كذلك، فهم مواطنون مولودين 
هن��اك، لذا تس��مح لهم احلكوم��ة بترحيلهم. 
أتذكرون حني قال أنه يوصي بأن ال يعمل اإلخوان 
غير املواطنني املولودين هناك من أجل القضية 
الفلسطينية ألنه سيتم استهدافهم. وهناك 
مث��الً قضية لوس أجنلوس رقم 8. فهم يحاولون 
ترحيلهم منذ 10 سنوات، لذا فإن جيلنا املولود 
في هذه الدولة، ه��و الذين يجب أن يقف ويبدأ 
فعلي��اً باتخاذ بع��ض اخلطوات. )مش��ارك، اجتماع 

عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

د(  دياض أ (د
القضية ليست قضية عمل، وال عمل اجتماعي 
أو سياس��ي، ولكن نحن مسجلني كمؤسسات 
اجتماعي��ة، لك��ن مع األس��ف، نح��ن في هذه 
املؤسس��ات غير مس��توعبني فكرة العمل في 
أوس��اط اجملتم��ع األملان��ي، وبالتال��ي نح��ن غير 
عارف��ني كيف نعم��ل في هذا اجملتم��ع، أو داخل 
هذا النظام خلدمة جاليتنا وش��عبنا. من املفيد 
وجود أكثر من مؤسس��ة فلسطينية، ولكن إذا 
نظرنا إلى نس��بة الكفاءات املوج��ودة، ميكن أن 
نضع الكثير من عالمات االستفهام. واملشاكل 
املوجودة لدينا ال نقبل أن نحل سلمياً، أو بالنية 
السليمة والطيبة. نحن موجودين في مجتمع 
معقد ومرّكب، مؤسساته متعددة ومختلفة، 
ويوجد فيه قوانني تتغير يومياً، وأنا ال أس��تطيع 
أن اعم��ل عل��ى قانون، ومن ث��م يتغير وال أعرف 
م��اذا حصل، واب��دأ أعطي نصائ��ح للناس على 
قان��ون لم يعد مقراً، أو ناف��ذاً. أنا وجهت تهمة 
للمؤسس��ات الت��ي تعم��ل مع ش��عبنا، ليس 
هناك وضوح بني عملي بأن أحافظ على هويتي 
الفلسطينية وبني عملي وكيف أعيش في هذا 
اجملتمع األملاني، الذي أعيش فيه أنا وأوالدي. ومن 
ثم م��ن أول يوم أجد في تناقض أو وأضع أوالدي 

بالفعل لدينا كجالية مشاكل 
عديدة، وبخاصة في قصة تدافع 
األجيال، أن اجليل اجلديد، الذي ولد 
وعاش في أملانيا، من الصعب عليه 

التفاهم مع اجليل القدمي، ال حضاريا، 
وال ثقافيا، وال لغوياً... وال كأجيال. 

)مشارك، اجتماع نوعي، برلني، أملانيا(
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في تناقض مع اجملتمع األملاني، وتكون النتيجة، 
أنه لدينا عدد كبير من الشباب والشابات، الذي 
لم ينهوا دراس��تهم وأحيانا فق��ط ينهون إلى 
الصف العاش��ر، ومن ث��م يلقون في الش��ارع، 
وبه��ذه الطريقة يضي��ع مس��تقبلهم. هناك 
العديد من البن��ات، يذهنب إلى مدارس إعدادية 
بعي��ده ع��ن أماك��ن س��كناهم، حت��ى يقدروا 
يتنّفسوا أو يعملوا ما يريدون حتى لو فيه خطأ. 
يريدن أن يتمش��ني، إال أن البيت الفلس��طيني، 
لم يس��توعب متطلبات هؤالء البن��ات. إال أنه 
لألس��ف لدينا البنات تالقي تناقض في البيت 
وتالق��ي تناقض ف��ي اجملتمع ال��ذي تعيش فيه. 
كل هذا نتيجة ع��دم الوضوح في التعامل مع 
هؤالء الشباب والشابات. )مش��ارك، اجتماع نوعي، 

برلني، أملانيا(

إحن��ا في عنا مش��اكل كثي��رة ج��داً على هذا 
الصعيد، وأهم املشاكل إنه طبعا إحنا كجزء من 
اجملتمع اللي إحنا موجودين فيه، اللي هو اجملتمع 
الس��ويدي بس أحيانا مع األسف نبدو أسوأ من 
هذا اجملتمع وخاصة على اجلانب املتعلق باخملدرات 
لدى الش��باب بش��كل أو بآخر، يعني أنا لس��ت 
فخ��ورا إنه أحيانا عندما تريد أن حتصي كم عدد 
الطلبة الدارس��ني في اجلامعات السويدية من 
اجلالية الفلسطينية، أعداد املساجني الشباب 
املوجودين في السجون الس��ويدية أكثر بكثير 
من أعداد الطلبة الدارسني في اجلامعات، وأناال 
أبلغ في ذلك وأنت��م كلكم تدركون ذلك، طبعا 
هناك أس��باب عدي��دة ونحن لس��نا في مجال 
تش��ريح ملاذا وصلت اجلالية إلى ما وصلت إليه 

اآلن. )مشارك، اجتماع عام، ستوكهولم، السويد(

اجليل اللي كان قبلنا كان شغال اكثر من جيلنا 
وكان واعي بالقضية اكثر منا وهناك اقلية من 

جيلن��ا فاهمني القضية. اجليل اللي قبلنا كانوا 
عبارة عن مجموعة من الشباب جاؤوا مع بعض، 
في الستينات أو السبعينات واسسوا ما يشبه 
جمعيات فلس��طينية وليس انهم جتمعوا من 
كل انحاء الس��ويد، فأوالدهم ولدوا في السويد 
واصب��ح من الصعب أن جتمعه��م مع بعض أو 
جتمعهم مع ن��اس غيرهم. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ستوكهولم، السويد(
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س��يكون من اجليد لو متكن قيصر من التحدث 
أكثر ألن��ه ممثل من في الداخ��ل ومن في اخلارج 
وهذا ما يضفي اجلاذبية على فلسطينيته. وقد 
التق��ى العديد منا بوالده قبل 25 أو 30 س��نة. 
وأعتق��د أن قضيتن��ا دامت فت��رة طويلة، وحني 
أرى نفس��ي والن��اس اآلخرين أش��عر باالبتهاج 
ألن هناك الكثير من الشباب الذين يحتفظون 
بفلس��طني ف��ي قلوبهم. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

سانتياجو، تشيلي(

احنا على مس��توى املدارس، مستوى اجلامعات، 
كن��ا نبدأ كلن��ا، بعدين مل��ا كانو الن��اس الكبار 
يالحظ��و هذا الش��يء ه��م يش��اركون عندما 
يدركون أن هناك نتائج. )مش��ارك، اجتماع عام، جده، 

السعودية(

بالنس��بة للنوادي الرياضية نري��د تعزيز النوادي 
الرياضية ألنه عنا في مش��كلة متفشية وهي 
مشكلة اخملدرات واملشروب فهذه النوادي تبعد 
الشباب عن الفلتان وعن الضرر. )مشاركة، اجتماع 

نسوي، مخيم البداوي، لبنان(

على فكرة أنا حاب أذكركم بش��غلة، أنا قبل أن 
أحضر إلى اليونان قبل عشرين سنة ملا كنا في 
بيروت كان عادي، ما كان في عندي فلسطينية 
أو هيك مل��ا جينا عل��ى اليونان مباش��رة دخلت 
على إحتاد الطلب��ة، فعملنا فرقة كنت أنا فيها 
وكان في س��تة ش��باب دبيكه، وكنا نروح على 
السلوميك ونعمل حفالت، كل األغاني للحرب 
وكثي��ر تالميذ اليونان كان��و داعمينا من أول ما 
بدأنا في هاي الفرقة من84 كثير كانوا يدعمونا 
ويج��ي يحضروا وكثير كنا نحس أنا ش��يء مميز. 

)مشاركة، اجتماع نسوي، أثينا، اليونان(

أظ��ن أنن��ا يجب أن نب��دأ في جاليتن��ا بتنظيم 
مس��ابقات للقيادة لش��بابنا. فم��ن املهم جداً 
تأس��يس ق��ادة ف��ي جاليتن��ا. وبالنس��بة لي ال 
أس��تطيع التش��ديد على هذه النقطة بصورة 
كافية، ألن معظم النش��اطات التي نقوم بها 
في تورنت��و تقوم على أس��اس تطوعي. ولكني 
أعتق��د أننا يجب اجتذاب الش��باب وإعطائهم 
املس��تقبل،  ف��ي  ق��ادة  ليصبح��وا  الفرص��ة 
ونستطيع القيام بذلك بطرق كثيرة مختلفة. 
فيمكننا مث��الً إقامة مس��ابقة، أو مخيم ملدة 
أس��بوع، ولكنن��ا نحت��اج للوصول إلى ش��بابنا 
ف��ي اجلالي��ة إلش��راكهم ألنهم س��يدافعون 
عن قضايانا بعد عش��ر أو خمس��ة عشر عاماً. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

أنا عن��دي فكرة املعس��كرات الكش��فية إللي 
بتصير في البالد أمتنى أن نتبناها بحيث يصبح 
تبادل بيننا وبني األوالد الفلس��طينني في اوروبا 
ملّا أوالدنا يش��اركوا في معس��كرات كش��فية، 
ينش��روا قضيتن��ا هن��اك بالطريق��ة إلفي زي 
م��ا قال��ت األخت عن ط��رق مثال فني��ة ما هم 
بعمل��وا حف��الت ون��دوات فه��ي كان��ت طريق 

اآلن بالنسبة للمؤسسات التربوية، 
منهم الراهبات مثالً اللي بتعمل 

دورات تثقيفية، دورات صحية دورات 
تقوية للطالب نحنا منشكر كل من 
ساهم ويساهم بإيجاد مراكز دورات 

ألطفالنا انه تساندنا وتطلع عنا 
أطفال بالقليلة ما يدخلوا املدارس. 

لكي يدخلها مرتاح حتى ايجاد فرصة 
لهم كي يستمتع بطفولته هالطفل 
هذا ملا نحنا عنا في كبت داخل اخمليم 
هالروضة توفر له قليالً من الترفيه، 
من اللعب وأوقات الفرح واحنا عنا 
مؤسسات، وعنا روضات احلمدهلل 
قائمة بدورها منطلب املساعدة 
واملساندة لها عونها حجر أساس 

ألطفالنا ولدعم االسر الفقيرة اللي 
ن  مش قادرة إنها إتدخل إبنها وإتأمِّ

له عليه إشي بسيط من إللي يريده 
أو اللي بيلزمو. )مشاركة، اجتماع نسوي، 

مخيم ويفل، لبنان(
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حلوة وعل��ى مس��توى األطف��ال وبتقبلوها ملا 
تكون عن طريق مس��رحية، س��هرات ليلية في 
املعس��كرات الكش��فية، بدل ما إحن��ا رايحني 
على الغابة ونشم الهوى كذلك نعرف إيش عنا 
إحنا فلس��طيني، إحنا عنا حاجات فلس��طني، 
اليهود مبنعوها وبس��تفيدوا منها زي الزعتر زي 
املرمي��ة واحلاجات هاي نظهره��ا للعالم كونها 
تع��ود لبالدنا إيش فوائده��ا، هذا كله عن طريق 
املعس��كرات الكش��فية الت��ي تُعق��د في كل 
أنحاء أوروبا في كل سنة ياريت هذه كمان فكرة 

ممتازه. )مشاركة، اجتماع نسوي، ماملو، السويد(

وخاص��ة أن��ه لألطف��ال وبعتق��د أنها 
بتجيب نتيجة أكثر يعني مثل ما قالت 
األخت املعس��كرات هاي ش��غلة كثير 
مهمة ألنه كنا في بالدنا نطلع ونعمل 
نش��اطات وكانت النتيجة كثير جيدة 
ول��آن بنتذكرها حتى لو يحضروا أفالم 
وثائقية عن فلس��طني كل يوم س��بت 
بعد الدرس العربي أن يوضع فلم عربي 
يحضروه األوالد. )مش��اركة، اجتماع نسوي، 

ماملو، السويد(

يجب علينا أن نوحد أنفس��نا. يجب أن نش��كل 
مؤسس��ات وروابط واحتادات، حت��ى نعزز االنتماء 
للجي��ل الثان��ي، وربطه بالهوي��ة الوطنية. على 
سبيل املثال في هذه املدينة يوجد نادي للجالية، 
ولك��ن هذه هي امل��رة االولى الت��ي ندخله فيها. 
ولو كان هناك تراب��ط وتواصل فيما بيننا لكنت 
عرفت كل ش��يء عن هذه املدين��ة. ثانياً يتوجب 
أن تعرف عني، وعن نش��اطاتي، وعن مش��اكلي، 
وعن احتياجاتي كفرد في اجلالية الفلسطينية 
الكبي��رة، ولكن لألس��ف نحن نفتق��د إلى هذا 
التواصل. ولهذا يجب أن نشكل حلقات للتواصل 

فيما بيننا حتى نتعرف على بعضنا البعض في 
كل الدمنارك. )مشارك، اجتماع عام، سالجلس، الدمنارك(

مقصدي هو أننا يجب أن نتحد نوحد أنفس��نا 
كجالية فلسطينية في الدمنارك، يجب أن يكون 
لدينا روابط ومؤسس��ات وطنية فلس��طينية، 
تهتم بش��ؤوننا، وش��ؤون اجليل اجلديد ونوفر له 
ثقاف��ة وطنية، بحي��ث تعزز انتمائه للش��عب 
الفلس��طيني، يجب أن يش��ارك اجلي��ل اجلديد 
في كل املناس��بات الوطنية، يجب عمل ندوات 
سياسية توضح له قضيته، كونه الجئاً في هذا 
البلد يجب أن يعمل على حتصيل حقه والعودة 

إل��ى بل��دة فلس��طني، ولي��س البقاء ف��ي بالد 
االغتراب. يجب أن نعم��ل اجتماعات منتظمة 
م��ع اجليل اجلديد، فهذا ضروري. )مش��ارك، اجتماع 

عام، سالجلس، الدمنارك(

االنتماء للهوية الفلسطينية، بحاجة إلى حتريض 
على هذا االنتماء، ودفع اجليل الثاني للمشاركة 
في كافة املناس��بات الوطنية، ويجب تشجيعه 
على تعل��م لغته العربي��ة، ودينه، وس��وف ترون 
مستقبالً ما هي االنتماء، ومدى قوته أو ضعفه. 

)مشارك، اجتماع عام، سالجلس، الدمنارك(

أوال نرّكز على الش��باب والصبايا يعني قبل ما 
نفكر كيف نحرر فلس��طني نفك��ر كيف نركز 
على الصبي، نلفت انتباه الصبايا اللي بالسويد، 
نوعيهم من خالل نش��اطات م��ن خالل أعمال 
نح��اول معرفة همه وما يلفت انتباه الش��باب 
الفلسطينية بالسويد، نحاول نعمل اللي ُهم 
بيحبوا. )مش��ارك، اجتماع طالب، س��توكهولم، ابساال، 

السويد(

هناك قضية ملفتة للنظر ملاذا ال يتم تشكيل 
ما يس��مى باجليش الش��عبي للش��باب، فهذا 
ينظم، ويدفع بالطالب لإلحساس باملسؤولية، 
ملاذا الفلسطينيني، ال يعرفوا استخدام 
الس��الح؟ ملاذا ألغيت اخلدم��ة إلزامية 
في اجليش، أنا بصراحة أنا مع أن يخدم 
الفلس��طيني في اجلي��ش حتى يتعلم 
على حمل الس��الح، واالنضب��اط، ملاذا 
ألغيت. اقص��د خدمة "العلم" واجليش 
الشعبي في املدارس، للبنات والشباب، 
كانوا يخرج��وا في الصي��ف ويتعلموا 
على حمل السالح، وهذا يعلمهم على 
االنضباط. )مش��اركة، اجتماع نسوي، عمان، 

األردن(

أعتق��د أن األطفال مهملني ج��داً في جاليتنا، 
فنحن ال نعير أطفالنا الكثير من االهتمام، وال 
نش��ركهم ف��ي نش��اطاتنا، وال نتحدث معهم 
ف��ي مناس��باتنا، وال نفع��ل أي ش��يء خ��اص 
له��م. وبرأيي أنه يجب االهتم��ام بهم، كإقامة 
فم��ن  الفلس��طينيني.  لألطف��ال  معس��كر 
املهم جداً لألطفال الفلس��طينيني في تورنتو 
وكندا االلتق��اء واللعب مع��اً. ويجب أن ننظم 
نش��اطات أكثر إثارة لألطفال، فلو تواصلنا مع 
األطفال في س��ن مبكرة، فس��يعرفون معنى 

إحدى الوس��ائل املهمة للتعل��م هي من خالل التاري��خ املروي من 
األهل واألقارب. روان: نقيم مناس��بة تس��مى "أتذك��ر عام 1٩48" 
وهو يوم يخصص لرواية القصص من الناجني الفلسطينيني من 
النكبة والش��يوخ الفلس��طينيني الذي يروون حكاياتهم. ونحتاج 
إلى مناس��بة أخرى مثل هذه في أقرب وقت ممكن. )مشارك، اجتماع 

طالب، سدني، أستراليا(
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اجلالية الفلسطينية. وهذه مجرد فكرة إليجاد 
التواصل في جاليتنا والتواصل مع اجليل اجلديد 
من الفلس��طينيني الذين سيصبحون كنديني. 

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

أما بالنسبة للسؤال حول أشد احلاجيات إحلاحاً 
لدينا كجالية فلس��طينية الجئة في النرويج؟ 
بالرغم من أن االولي��ات كثيرة، ولكن أهمها أن 
نك��ون على قلب رجل واحد، نش��عر مع بعضنا 
البعض ونزور بعضنا في املناس��بات، الوطنية، 
واملناسبات النرويجية أيضاً. وليس من اخلطأ أن 
يتم كل ش��هر جتمع أو اجتماع بني أفراد اجلالية، 
مرة للكبار، ومرة للنسوة، ومرة لألطفال. مبعنى 
آخر أن نغرس في اجليل احلديث والش��باب فكرة 
عدم التنازل عن حق العودة. )مش��ارك، اجتماع عام، 

ستافنجر، النرويج(

أن��ا كنت س��أقترح اقت��راح يصب ف��ي الناحية 
االجتماعية اللي هو احملافظة على الوحدة الوطنية 
الفلس��طينية، على الهوية الفلسطينية اللي 
ه��و التقارب بني األس��ر املوجودة هن��ا عن طريق 
تش��جيع الزواج بني األفراد الفلس��طينيني وبني 
العائالت الفلسطينية، هذا يقوي الرابطة بدل 
البحث عن بنت سويدية. في هذا اجملتمع معظم 
الزيج��ات غير ناجحة - مع العلم أن زواجي ناجح 
- أمتن��ى أن تكون هناك جلنة تهتم بهذا املوضوع 
اللي هو التفاعل بني العائالت وهذا اقتراح عملي 

أكثر. )مشارك، اجتماع طالب، ستوكهولم، السويد(

أعتق��د أن��ه من ضمن األش��ياء الت��ي يجب أن 
نغّيرها ه��و التعليم، فنحن نتعل��م الكثير من 
أوالد عمنا وميكن تعّلم الكثير من اليهود، ولكن 
لألس��ف، فهم يأخذون الطالب إلى إس��رائيل، 
م��ع دف��ع كاف��ة تكالي��ف اإلقام��ة والتدريس، 
لتعليمه��م أن ه��ذه بالدهم، فه��م يأخذونهم 

في رحالت، ولكن خذ الفلسطينيني إلى األرض 
الفلس��طينية ول��ن يس��تطيعوا االتفاق على 
شيء. )مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، إلينوي، الواليات 

املتحدة األمريكية(

كيف ميكننا اجتذاب اجليل اجلديد؟
علينا الذهاب إليهم. )مشارك، اجتماع عام، شيكاغو، 

إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية(

نح��ن نطال��ب املس��ؤولني الكبار عم��ل جالية 
ناطق��ة بأس��منا وتعلي��م أوالدنا تراثن��ا وتاريخ 
قضيتنا حتى أوالدنا ال ينس��وا فلسطني. وعلى 
النس��وة أن تعلم أوالدها على حب فلس��طني، 

يجب تعليم أطفالنا لغ��ة األم، اللغة العربية. 
)مشارك، اجتماع عام، فالردجن، هولندا(

لو انه ترجع زي أول انه هؤالء االشبال واألطفال 
حتضرهم وتأسس��هم كم��ان، كان قبل ما يتم 
تأسيس الطفل والشبل هذا على أساس يكون 
في عندك قواعد ثابتة بدك متشي عليها بيكبر 

وبنكبر معه نحن. 
جيلنا منتهي.   

هذا احلكي مهم وعش��ناه على أرض الواقع،   
اذكر مل��ا بدانا بالذه��اب إلى معس��كرات عدوا 
والزمي��ر في س��ورية بالس��بعينات، كل ما بدا 
بيتم اعداد بالشبيبة في دورات مستعمرة إلى 

ان ق��ام دورات ف��ي اخلارج اللي هن��ا يعني كنت 
من اوائ��ل املكلف��ني مبهمة التوجي��ه اللحمي 
والسياس��ي مع الش��بيبة واالش��بال. )مشارك، 

اجتماع شباب، الدمام، السعودية(

ف��ي املس��تقبل القري��ب، ومب��ا ي��الءم حاج��ات 
جاليتنا، خاصة الشباب بني 11-16 عاماً، وهذا 
ما يهمني. وأنا على استعداد لتمويله وال يهم 
لو اس��تغرق األمر أربعة أش��هر، أو ستة أشهر، 
أو حت��ى عام كامل، لصنع قادة املس��تقبل من 
ه��ؤالء الش��باب وأن��ا مس��تعد لتموي��ل ذلك.  

)مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

ب( التا يب
علين��ا أن نثّقف الفلس��طينيني الذين يرغبون 
بتلق��ي املعرف��ة ولكنه��م ال يعرفون م��ا فيه 
الكفاية عن هويتهم وتاريخهم. )مشارك، اجتماع 

طالب، سدني، أستراليا( 

احنا بصراحة ما كان في بينا تواصل كبير، كيف 
بدي اقولك. ما كان جمعية، احنا كنا منضمني 
للجمعي��ة الفلس��طينية ومل��ا جين��ا كان في 
اقتراحات كثير ونشاطات بس كان بدها توعية، 
مل��ا حكين��ا مثالً عن موض��وع دروس ع��ن تاريخ 
فلسطني، كان هذا حتى نتعلم ونعرف قبل ما 
نش��تغل، عش��ان نقدر نوصل الصورة. )مشارك، 

اجتماع عام، أبساال، السويد(

كان ف��ي الس��ابق، عندم��ا نحف��ظ قصي��دة 
"فلس��طني داري. "! كان الطف��ل يس��أل أم��ه 
م��اذا تعني كلمة فلس��طني؟ يجب ان يرس��م 
خارطة فلس��طني، ويج��ب أن يعرفه��ا مدينة. 
مدين��ة! حالياً ال يوجد مثل ه��ذا التوجه. وكان 
في الس��ابق توجد مهرجانات لدعم فلسطني، 
واالنتفاضة، شاركت في بعضها، وكان احلماس 

مثلما قال األخ هنا نحن نفتقر كثيرا 
إلى إستراتيجية، وأول شيء اجلالية 

لها زمن طويل في بريطانيا وحلد األن 
ما في مدرسة عربية ألوالد للجالية 
الفلسطينية، وهذا أهم شيء ألنه 
يربط األوالد بقضية واألوالد ممكن أن 
يربطو كل هذه االمور بوجود هكذا 

مدرسة في مكان محدد قريب 
لألغلبية املوجودة في املنطقة هنا 

مثالً، هذا يجب أن نفكر فيه مثل أي 
جالية، أن نقوم بفتح مدرسة لألوالد. 

)مشارك، اجتماع عام، لندن، اململكة املتحدة (

نح��ن نتمنى أن يتم عقد مث��ل هذه احلوارات 
ف��ي اجلالية، ويتم فيها أيض��اً انتخاب قيادات 
جديدة للجالية، ويجب أن يجري انتخاب جيل 
ش��اب لقيادة اجلالية. )مش�ارك، اجتم�اع نوعي، 

برلني، أملانيا(



3( متكني الشباب
ب( التا يب

اجليل اجلديد

246   سجالت فلسطينية: أسس وحتديد اجتاهات

س��يتفجر فين��ا، وكنا نتاب��ع األخبار. )مش��اركة، 
اجتماع نسوي، عمان، األردن(

إن نص��ف املش��روع وج��ود املق��ر ويك��ون كبير 
وعندم��ا يأتي الول��د وهو صغير على املدرس��ة 
ويع��رف القران والعربي ويع��رف تاريخه ويتعلم 
من اين هو جاء. )مش��ارك، اجتماع عام، س��وندنبورج، 

الدمنارك(

دورات اللغة مهمة جداً. فأنا مثالً س��ّجلت في 
مدرسة مس��لمة حني كنت طفالً على الرغم 
م��ن أنني مس��يحي وم��ع أن أهلي ل��م يرغبوا 
بإرس��الي هن��اك، ولكن ل��م يكن هن��اك مكان 
آخر لتعل��م اللغة، ولكنهم ل��م يبقوني هناك 
لفت��رة طويلة لألس��ف. وأعتقد أن��ه من الرائع 
حقاً تأسيس مدرسة لغات ال تقوم على أساس 
الدي��ن أو الطائفة، ورمب��ا مرة واحدة أس��بوعياً 

جلميع األعمار. )مشارك، اجتماع عام، تورنتو، كندا(

بالنس��بة للغ��ة العربية، إذا رأوا أن املدرس��ة ال 
ت��درس جيداً ماذا تفعل احلكومة، تغلقها. نحن 
نتح��دث عن تعليم اللغ��ة العربية. اللغة األم" 
ولي��س تعلي��م كل امل��واد. )مش��ارك، اجتم��اع عام، 

هيلرود، الدمنارك( 

يعني قصده��ا أن يكون لدينا جل��ان تذهب إلى 
املدارس، وتعمل حملة توعية مبناس��بة معينة، 
ي��وم األرض يكون في عنا جل��ان ويكون عملهم 
في املناسبات الفلسطينية هو يوم األرض، يوم 
النكبة وفي عنا إحنا كثير مناس��بات لألس��ف 
يعن��ي إللي هي كل يوم بتجدد املأس��اة فياريت 
إحنا زي ما حكت األخوات هنا. )مش��اركة، اجتماع 

نسوي، ماملو، السويد(

أي��ن تعليم اللغ��ة العربية في الدمن��ارك، أليس 
م��ن الض��رورات تعلي��م اللغ��ة العربي��ة، التي 
تعل��م أبنائنا عاداتن��ا وتقاليدنا ودينن��ا! وإذا ما 
رجع يوماً من األيام إل��ى بلده أو على األقل إلى 
إح��دى الدول العربي��ة ال يصبح أمي��اً، ال يعرف 
لغ��ة بالده. حتى ل��و درس الطب وعم��ل طبيباً 
في الدمنارك لن يس��تطيع العم��ل في البلدان 
العربية، ماذا فعلت للبلدية التي منعت تعليم 
اللغ��ة العربية؟ أليس من حقنا أن نتعلم لغتنا 
العربي��ة؟ أليس هذا حقاً، من منكم دافع عنه؟ 
البلدية لغته بالرغم م��ن كونه قراراً صادراً عن 
البرمل��ان! القان��ون ينص على أن��ه إذا "12 طفالً 

إذا م��ا طلبوا في تعليم لغت��ه األم، يجب على 
البلدية متكنه من تعلمها، ولكن "تغير القانون 
على النح��و التالي" بدل صيغته اإللزامية، قال 
ممك��ن )أو ميكن(، مبعنى ميك��ن البلدية أن توافق، 
وميك��ن أن ترف��ض. ولك��ن البلدية تأخ��ذ بعني 
االعتب��ار لفعالي��ة اجلالية في املدين��ة، فإذا ما 
كانت اجلالية فاعلة وقوي��ة، فإن البلدية تخاف 
أن تقدم على خطوة إلغاء تعليم اللغة العربية. 
ومبا أن البلدي��ة لغت تعليم اللغة العربية، هذا 
يعني أن كلمة اجلالية غير مسموعة، وأن اجلالية 
غير ناشطة وغير فاعلة في املدينة، إضافة إلى 

عدم وجود ممثلية للجالية في هذه املدينة تتابع 
مس��ألة تعليم اللغة العربية. هذا على سبيل 

املثال. )مشارك، اجتماع عام، هيلرود، الدمنارك(

نحن يج��ب ان نرجع إلى امل��دارس، ونبدأ بتقدمي 
أس��ئلة على ش��كل اقتراح��ات للطالب��ات، أن 
نس��ألهن كالجئات ماذا يرين ويفضلن؟ ويجب 
أن نس��ير قانون اقتراح��ات، ونح��ن بدورنا نقوم 
بتطوي��ر الفكرة، فأول ش��يء نب��دأ بالطالبات، 
ميكن أن ال نلقى كثيرا من الوعي لديهن، ولكن 
ميكن أن نطلب منهن االستعانة بأهاليهن في 
أول األم��ر، واللواتي لديه��ن اقتراحات يضعنها 
ف��ي الصن��دوق. وه��ذه الصنادي��ق تتجمع، في 

مكان ما. )مشاركة، اجتماع نسوي، عمان، األردن(

ميكن في أول األمر عمل ندوات للطالبات، وفيما 
بع��د يطلب منهن تق��دمي اقتراحات. )مش��اركة، 

اجتماع نسوي، عمان، األردن(

تعلي��م اللغة األم هي من األمور التي تنقصنا. 
)مشارك، اجتماع عام، هيلزجنر، الدمنارك(

س��أحاول تنظيم أف��كاري فيما يتعل��ق فيما مت 
قوله. أعتقد أن الهوية هي بناء، هي ش��يء يتم 
بناءه وال يأتي من تلقاء نفسه، من اسم العائلة 
أو م��ن املوروثات. واحلقيقة أنه قد يولد ش��خص 
في الص��ني دون أن يعرف أن أصوله عربية 100%، 
وإذا لم ينظر في امل��رآة فلن يدرك أنه صيني. لذا 
أعتقد أنها شيء يتم بناءه، ولكن علينا أن نكون 
حذرين لكوننا مسؤولني عن الهوية التي نبنيها، 
وأق��ول هذا ألنن��ي رأيت جت��ارب بعض الش��باب 
الس��وري واللبناني، ومن الواضح أن لبناء الهوية 
الفلس��طينية مكونات أخرى بالنس��بة الولئك 
الذين يس��تحقون لقب أطفال املهجر، الشباب، 
وهذا يتعلق طبعاً بالوصلة التاريخية واملأس��اة 

إندرس تاريخ فلسطني في املدارس 
هنا يعني مش إنه الواحد يقرأ عربي 
كذا كذا أل تاريخ فلسطني إنخلي 
أوالدنا يعرفوا البالد لو تقول للولد 

إيش املنطقة إللي منها إمك وأبوك 
ما بعرف لو تقوله ليش إسرائيل 
أخذوا البلد ما بعرف فلو إيدرسوا 
التاريخ الفلسطيني للولد هنا. 
)مشاركة، اجتماع نسوي، ماملو، السويد(

ي��ا أخ��ي أال يوج��د 150 طال��ب م��ن الطلبة 
العرب في هذه املدين��ة يطالبون بتعليمهم 

اللغة العربية؟ 
على م��ا اعتقد إذا ما مت تق��دمي عرائض بهذا 
الش��أن أن البلدي��ة ميكن أن تس��اعد في هذا 

األمر. )مشارك، اجتماع عام سالجلس، الدمنارك (



3( متكني الشباب
ب( التا يب

اجليل اجلديد

اجلزء الثاني: النتائج   247

اإلنس��انية التي عاشها ش��عبنا. لذا أعتقد أن 
علينا أخذ هذه احلقيقة التاريخية بعني االعتبار 
لكي نشّكل هوية. وأعتقد أن األمر متعلق بكون 
الع��رب داخل أو خارج مفاهيم معينة. فعلينا أن 
نبحث عن التوازن لي��س فقط مبعنى أن احلفاظ 
على التقاليد يوجد لنا هوية، ألنه كما هو واضح 
قد ال تس��تطيع رقص الدبك��ة أو حتى التحدث 
باللغ��ة، وهو أمر ض��روري كما أعتق��د، ولكن إذا 
كان��ت هذه هي الطريقة التي نبنى فيها عالقة 
مع الفلس��طينيني، فأعتقد أن املدرسة العربية 
ضرورية للغاية ألنها في اجملتمع التشيلي والعالم 
العربي بص��ورة عامة. وأعتقد أنها وظيفة بهذا 
االجت��اه، وعل��ي القول بأنه ح��ني كان الرئيس في 
تشيلي، وصلت مشاعره من خالل هذه املدرسة، 
وعن طريق الشعور بفلسطني هنا في مدرستي، 
فإن الش��باب يقولون أنهم ليس��وا م��ن أصول 
عربية، وقد يبدو لي ذلك قوياً بعض الش��يء بأن 
أقول أنهم ليسوا من أصول عربية، ولكنني أقول 
هذا ألشرح األمر، وليس ألنه أمر مهم أن يشعروا 
بارتب��اط كبي��ر م��ع العال��م العرب��ي والقضية 
الفلس��طينية كغيرهم ممن يتحدرون من أصول 
عربي��ة. إذن فامله��م هو أن نكون مس��ؤولني عن 
هويتنا التي عملنا على بناءها، وكذلك علينا أن 
نبذل جهدنا كمدرسة مع الرسوم الكاريكاتورية 
للفلس��طينيني أو العرب. وصحي��ح أنها تصّور 
الع��رب كمبذري��ن ومغازلني ومغرمني بالنس��اء 
ومغروري��ن ومقامري��ن وغي��ر ذل��ك، ولك��ن على 
الطالب أن يفهموا أنهم ليسوا كذلك. كما إننا 
لس��نا معنيني ببناء هوي��ة منفصلة عن الواقع 
الوطن��ي، وأعتق��د أن هذه مهم��ة يتوجب على 
املزيد من املدارس أخذها على عاتقها، فعليها أن 
تعمل على ربط شبابنا أكثر مع الواقع الوطني 
التش��يلي ألن هذا م��ا نحن عليه ف��ي النهاية. 
وعند التصويت ال نكون واضحني، ملن س��نعطي 

أصواتن��ا أو إذا تركن��ا بطاق��ة االقت��راع فارغة أو 
ألغيناه��ا، فعلينا مس��ؤولية وطني��ة واضحة، 
ولك��ن مبا أننا هنا، فال ش��ك أن الس��بب هو أننا 
نرتبط مع الهوية الفلسطينية، واملسألة تكمن 
ف��ي كيفية نقل ذلك. أنا أؤيد أن تكون املدرس��ة 
ه��ي الهيئة التي تش��ّكل ذلك ألن األش��خاص 
املهم��ني في مجل��س املديرين الي��وم أو احلركات 
الش��بابية املرتبطني بالتجمع ولدوا أو ش��كلوا 
جزء م��ن املدرس��ة أو أنهم مرتبط��ني بالطالب 
الذي��ن تخرجوا من هذه املدرس��ة، ل��ذا علينا أن 
نكون حذري��ن إذا كنا في طور جتزئة جتمعنا. ومن 
الواضح أن املدرس��ة التي تتس��ع ل� 600 طالب 
ولي��س لديه��ا س��وى 260 طالبة تتعل��ق بأمور 
وعوامل أخرى دون ش��ك، ولكن إذا قارنا املدرس��ة 
بالنظ��ر إل��ى ما ميك��ن أن تقدمه مب��دارس أخرى 
مماثلة، قد يختار العديدين االحتماالت نفس��ها 
أو مدرس��ة أخرى ألن الشبكة االجتماعية التي 
تنتجها تلك املدرس��ة األخرى بعي��دة عن قيمنا 
وثقافتن��ا. وبالتالي أعتق��د أن القضية متعلقة 
كذلك بكيفية تقوية أنفس��نا في مؤسساتنا 
والعناية بهويتنا يجب أن مير بتقوية مؤسساتنا، 
وأحد طرق االنتهاء هو املقولة الرائعة التي قالها 
أوجين��و أن توليد مس��احات للنقاش أمر يفيدنا، 
وطبعا أن نفهم أن الرؤيا التاريخية واحترام اجلذور 
هو بناء للمس��تقبل وليس ابتع��اد عن املاضي. 

)مشارك، اجتماع عام، سانتياجو، تشيلي( 

مل��اذا ال يكون لدين��ا جامعة فلس��طينية على 
االنترنت. هي جامعة القدس املفتوحة املوجودة 
في الرياض وفتحت ف��ي جدة وطلبنا انه يكون 
في املنطقة الش��رقية ووافق��وا على انه يكون 
في املنطقة الش��رقية. )مش��ارك، اجتماع ش��باب، 

الدمام، السعودية(

تعال لالش��بال مل��ا جنلس معه نس��اله انت من 
وين بيقولك أنا من الدوحة وانت من وين للثاني 
بيقولك أنا من جدة وانت من وين بيقولك أنا من 
الكويت دون س��ن العش��رة وحول سنِّ العشرة 
فنبدا اس��بوع أو أقل من اس��بوع يعني بيوم أو 
يومني اربع خمس أمام هؤالء فنحن واحنا لس��ا 
بنبدا باالبجديات منسك الولد بنقوله انت ابوك 
من وين بيقول من فلسطني من أي قرية القرية 
الفالني��ة طوليه��ا ع��ن اخلارطة وياش��ر عليها 
مبعنى ثل��ث اعداد هذا الش��بل الصغير بحيث 
يب��دا بعد اليوم الرابع ملا تيجي متس��كوا تيجي 
م��ن أول مرة تكون مس��كتوا أول م��رة بتقوله 
ان��ت من وين بيقولك بدل ما يقولك أنا من املرة 
بيقولك أنا من قرية اسمها بيت محسير جنب 
مدينة الق��دس باملوقع الفالني اس��م العائلة 
كذا ونزحنا منها.  )مش��ارك، اجتماع ش��باب، الدمام، 

السعودية(

أعتقد أن إحدى طرق خلق الوعي 
حول كوننا فلسطينيني أو عرب هو 
أن نكون هنا، في املدرسة العربية. 

أعتقد أنه يجب التركيز على الشباب، 
ألنني أعتقد أنه حاملا يجد الناس 

جذورهم سيكونون أكثر متاسكاً أو 
بعبارة أخرى أكثر تكامالً. أستطيع 
أن أؤكد أن إحساس األطفال هنا 

في املدرسة العربية بهويتهم أكبر 
من ذلك الذي نشعر به أو ذلك الذي 
يشعر به أهلنا ألنهم أول جيل عاني 
من النكران ومن جميع األمور التي 

عانينا منها ولكن بقدر أقل مما عانيناه 
نحن. )مشارك، اجتماع عام، سانتياجو، 

تشيلي(
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نحن القاعدة، الشعب هو القاعدة. كل الشعب 
الفلسطيني متفق على ان ممثله الوحيد م. ت. 
ف. وبنفس الوقت نقول ان هناك مش��كلة في 
ممثلنا الش��رعي والوحيد واحنا قاعدين بنتفرج. 
أل املش��كلة فينا وبكفي نغازل م. ت. ف. فنحن 
األس��اس(. مداخلة)نحن نستطيع أن نفعل م. 
ت. ف. فاحلل موجود بأيدينا(. )مشارك، اجتماع عام، 

بيت حلم، فلسطني(

1( البنى التنظيمية

أنا باعتقادي م. ت. ف. يجب ان تكون هي العنوان 
حل��ق العودة ويج��ب تعزيز هذه املنظمة س��واء 
في الداخل أو اخلارج، لألس��ف نشعر ان اللجان 
الشعبية في اخمليمات ما هي إال إدارة خدماتية 
فق��ط وليس��ت أداه سياس��ية متث��ل م. ت. ف. 
تعتمد على نشاطات توعية لألطفال وللمرأة. 
الشباب. في هذا اجملال. واملوضوع الثاني افتقارنا 
في الداخل لش��بكة اليوم نسمع عن شبكات 
مؤسس��ات كثيرة منتش��رة في أنح��اء الوطن 
لك��ن نح��ن عل��ى مس��توى الالجئ��ني ال منتلك 
ش��بكة، فاحتاد الش��باب معطل مدمر ومراكز 
الش��باب انهكها االحتالل. )مش��ارك، اجتماع عام، 

بيت حلم، فلسطني(

ال ارغب بأن أخوض بالتفصي��ل كثيراً أنا أرى في 
البنى الهيكلية خاصة بعمل أوس��اط الالجئني 
الفلسطينيني يوجد فيها خلل بنائي من ناحية، 
وعدم وضوح بالرؤية من ناحية ثانية، عند معظم 
هذه الهي��اكل البنوية، ه��ذا كان ممكن ان يكون 
الس��باب ذاتية خاصة لهذه الهياكل، ومن الذي 
صنعه��ا ومن الذي بناها كم��ان كان في ظروف 
تتعل��ق ذاتياً في املس��توى الفلس��طيني وكان 
في تعطيل لها من وجهة نظري من مستويات 

سياس��ية، من أحزاب سياس��ية، أو م��ن قيادات 
فلس��طينية هن��ا أو من م. ت. ف. نفس��ها، النه 
كان التحضير ملرحلة سليمة تستلزم هدم بنى 
س��ابقة من أجل مرحلة الحقة وكان يتعمد ان 
يكون ه��دم لبعض املواق��ع، وتهميش كثير من 
املواقع التي كانت متقدمة للواقع الفلسطيني 
والصوت الفلس��طيني ف��ي كل أصقاع األرض 
من شمالها جلنوبها. أعتقد أننا أمام وقفة جدية 
لنق��د الذات كيف ميكن أن نس��تفيد من البنى 
والهياكل القدمية، ومن الهياكل املوجودة والتي 
نشأت في فترة التس��عينيات هي جلان اخلدمات 
مث��ل ما حكى منذر زاكر هذا املوضوع له أهمية 
كبي��رة جل��ان اخلدمات كانت أساس��ا ف��ي دورها 
ورس��التها دور تنموي وتقوي��ة للمجتمع الالجئ 
أكثر منه دور إغاثي، وألسباب مختلفة وهذا الدور 
يج��ب إعادة فحصه من خالل دور مفتوح مع كل 
جلان اخلدم��ات ومدارس الالجئني وم��ا إذا أرادوا ان 
يسيروا في اجتاه تنموي فقط أم ال؟لذا وبعد هذه 
النقط��ة يجب ان نحدد. )مش��ارك، اجتماع عام، بيت 

حلم، فلسطني(

حقيقًة كالجئني وغير الجئني، نحن متمسكني 
مب. ت. ف. ولي��س أمامنا أي خيار غيرها، القضية 
األساسية أنني كالجئ، ال أرى فعل حقيقي من 
م��ا تبقى من م. ت. ف. وأطالب بإعادة تركيبتها 
من جديد وإعادة قوتها األساسية التي تنطلق 
منها. طبع��اً، كثير من املش��اريع التي حصلت 
منها، مش��روع الس��لطة الفلسطينية والذي 
اس��تحوذ عل��ى م. ت. ف. بطريق��ة أو بأخ��رى 
واس��تطاع من خالل دائرة الالجئ��ني ان يحتوي 
قضي��ة الالجئني ويخلق بديل ل� م. ت. ف.، ودائرة 
شؤون الالجئني بكل نشاطها سحبت البساط 
م��ن حتت م. ت. ف. ولم يك��ن هناك ردة فعل من 
قبل م. ت. ف. جتاه دائرة الالجئني، فدائرة ش��ؤون 

الالجئني س��يطرت بكامل طاقتها على نشاط 
اللج��ان الش��عبية لتقوم بوظيف��ة خدماتية، 
وه��ذا أث��رَّ في س��ياق املوض��وع على احل��وارات 
الفلس��طينية والتي جتاوزت َفه��م حق العودة 
من خ��الل دع��م بع��ض الش��خصيات، وكلها 
جت��اوزت مفاهيم م. ت. ف. وحق العودة ولم يكن 
هن��اك أي ردة فعل مقنعة لوق��ف هذا الزحف 
م��ن انتق��اص م. ت. ف.، من هنا يج��ب ان أقول 
يجب إنش��اء فضائية عاملية باسم حق العودة، 
وقص��دت ف��ي الفضائية انه كم��ا يحصل في 
نش��راتنا البسيطة املتواضعة، يجب ان يسلط 
الض��وء على ه��ذه القضية، مكات��ب م. ت. ف. 
في العالم، وإعادة بنائها وترميمها، ال االعتماد 
على الس��فارة الفلس��طينية وعلى املمثليات 
الدبلوماس��ية، ه��ي أَفش��لت قضين��ا وتعتبر 
محامي فاش��ل لقضية عادلة، لقد أشرت إلى 
ش��ئ مؤلم إلى حالة اإلعاقة التي تعيشها م. 
ت. ف. فيجب إعادة تاهليها أو ترميمها. )مشارك، 

اجتماع عام، بيت حلم، فلسطني(

عل��ى ما أظن أن الكل متف��ق على ان م. ت. ف. 
ه��ي مرجعيتن��ا الوحيدة وبنف��س الوقت نحن 
املرجعي��ة الوحيدة ل� م. ت. ف. وهذا األهم وهذا 
الش��يء ال ميكن أن يح��دث بدون وج��ود قنوات 
اتصال بينن��ا وبني م. ت. ف. )مش��ارك، اجتماع عام، 

بيت حلم، فلسطني( 

ونحن منر في قضية الالجئني التي لها ثالثة أبعاد 
: بعد وطني وبعد عربي وبعد دولي وال نستطيع 
ان نلغي هذه املعادلة، قضيتنا الوطنية امللحة 
نحكي على ان م. ت. ف. هي ممثلنا الوحيد وهذا 
شيء أمر الزم نعتز فيه ونريده، بغض النظر من 
هم األش��خاص املتواجدون فيها، هذه مشكلة 
موج��ودة عندنا نحن، في الداخ��ل أصبح هناك 
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خل��ط ب��ني م. ت. ف. والس��لطة الوطنية وصار 
هناك تغليب دور الس��لطة الوطنية على م. ت. 
ف. ومعروف ان السلطة الوطنية مسؤولة عن 
بقعة جغرافية مح��دودة ومجموعة مخيمات 
الجئ��ني 34. %5 من عدد الالجئ��ني في الضفة 
الغربي��ة و%89 ف��ي قطاع غزه وهذه املش��كلة 
السياس��ية يجب ان تصل إلى دور بني السلطة 
الوطنية كجزء من م. ت. ف. وكذراع من أذرعها 
وكمؤسسة من مؤسساتها وليست هي م. ت. 
ف.، اللجان الش��عبية املوجودة. )مش��ارك، اجتماع 

عام، بيت حلم، فلسطني(

احنا عمليا بجوز في اس��تعراض حلديثنا عّلقنا 
على بنية م. ت. ف. نفسها. اللي احنا متمسكني 
فيه��ا رغم تراج��ع ادائها. كثير م��ن االمور اللي 
انفرض��ت علين��ا م��ن خ��الل اتفاقي��ة اوس��لو 
انفرض��ت علينا من الس��لطة الفلس��طينية 
ومش بس هيك عمليا بهتت دور م. ت. ف. طبعا 
مل��ا بنحكي عن إع��ادة بنائه��ا أو ترميمها أو ما 
بعرف ش��و املصطلح احنا قصدنا بذلك كمان 
كل اجه��زة م. ت. ف. قصدناها كلها. )مش��ارك، 

اجتماع عام، بيت حلم، فلسطني(

ثم قاطع احدهم احلديث قائال: أنا ما بعرف رؤيا 
كثير، أنا بش��وفها متش��ائمة يعني أنا بشوف 
التفاؤل بالعمل الثوري اجلدي على األرض باجتاه 
اطر م. ت. ف. وجتديدها. )مش��ارك، اجتماع عام، بيت 

حلم، فلسطني(

أن��ا بأكد على كثير من النقاط اللي أُكد عليها 
باكدها مرة ثانية علشان اخرج بالتوصيات بعد 
هي��ك أول حاج��ة بس��أل أنا بيني وبني نفس��ي 
ولالخوان هل ش��عبنا الفلسطيني بحاجة إلى 
وسيط بينه وبني م. ت. ف. كقيادة شرعية وممثل 
وحيد لش��عبنا الفلسطيني الها حضورها في 

كافة أرجاء العالم في عنا 120 سفارة ومكتب 
ل� م. ت. ف. في كافة ارجاء العالم س��واء كانت 
فاعل��ة أو غير فاعلة هي موج��ودة، بالتالي هي 
صلة الوص��ل ما بني أي جالي��ة موجودة في أي 
مكان وما بني ش��عبنا الفلسطيني فيه , هذه 
نقط��ة بالتالي أنا بحكي ش��غلة ثانية , بقول 
حق الع��ودة هو عبارة عن حق وهذا احلق هو حق 
قانوني وش��رعي نّصت عليه الش��رائع الدولية 
مبجملها , اما باقي احلقوق سواء كانت تعويض 
أو كان��ت توط��ني فهي امور اخ��رى الحقة لكن 
احلق االساسي هو ال يتضمن هذا النص حتديدا 
وبش��كل مباش��ر وجل��ي ال يلب��س أي غموض 
باعتق��اد أحد من الش��عب الفلس��طيني قادر 
على اس��تيعاب أي مش��روع من ه��ذا القبيل. 

)مشارك، اجتماع، غزة، فلسطني(

برجع أنا جملموعة التوصيات اللي بننطلق منها، 
أول حاجة سيفيتاس والقائمني، عليه وبالتالي 
دعم حق العودة لألراضي عام 48 وليس ألراضي 
السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها دولة 
فلسطينية. كما التأكيد على ان م. ت. ف. هي 
ممثل ش��رعي ووحيد وهي مرجعي��ة للقرار احنا 
بنطال��ب صحيح هناك موج��ود خلل في م. ت. 
ف. في أنش��طتها وفي دوائرها وعدم تفعيلها 
احنا بنطالب بإعادة تفعيلها. هذا الكالم موجه 
للقائمني على م. ت. ف.، إعادة تفعيلها وبالتالي 
يحصل انتخابات سواء كان كمجلس وطني أو 
جلن��ة تنفيذية أو مجلس مركز أو ماش��ابه كل 
هذا احنا بنطالب إع��ادة تصحيح أوضاع م. ت. 
ف. حتى يكون هذا الكالم للقاصي والداني عن 
م. ت. ف. م��ا في أي بديل آخر ألن��ه في النهاية 
حتضم كافة الوان الطيف الفلسطينية على 
اختالفها. االتص��ال باملنظمة كمنظمة يعني 
القائم��ني يجب ان يكونوا على اتصال مباش��ر 

في منظمة التحرر الفلسطينية واالتصال في 
ممثلني الش��عب الفلس��طيني بالداخل واخلارج 
بالتالي نعتبر أي استثناء الي جتمع فلسطيني 
هو عبارة عن اس��تثناء للقضية بشكل كامل. 

)مشارك، اجتماع، غزة، فلسطني(

املشكلة يا اخوان إنه حصلت مشاريع كثيرة، هذه 
املش��اريع كلها احبطها الشعب الفلسطيني 
باص��راره على املقاومة. انتفاضة االقصى اعادت 
القضي��ة الفلس��طينية إل��ى جذوره��ا االولى، 
باملقاوم��ة بالعمليات االستش��هادية بالعبوات 
ب��كل م��ا ح��دث ف��ي ه��ذه االنتفاض��ة، اعادت 
القضي��ة للج��ذور االول��ى, الكيان السياس��ي 
الفلس��طيني ابعد م��ا يكون عن متثي��ل القوة 
املوجودة في هذا الش��عب في الالجئني , الكيان 
السياسي الفلسطيني يعتبر عملية التسوية 
خيار اس��تراتيجي , اخليار االستراتيجي للشعب 
الفلس��طيني ه��و احلقوق الفلس��طينية وفي 
مقدمته��ا حقه ف��ي املقاومة. اجملتم��ع الدولي 
والق��رار 194. الش��عب الفلس��طيني ينتظ��ر 
تطبيق��ه من��ذ 57 عام��اً ل��م يطبق، الش��عب 
الفلس��طيني بعدما وجد هذا اخلذالن الشديد 
من اجملتمع الدولي )ش��مر عن س��اعد اجلد( في 
انتفاضة االقصى وصمم على ان يأخذ حقه بيده 
واالنسحاب الذي يحصل اآلن في غزة هو نتيجة 
لهذا )التش��مير( الذي اظهره شعبنا البطل إذاً 
املطلوب من القيادة السياس��ية املتمثلة في م. 
ت. ف. ان تك��ون مبس��توى طموح هذا الش��عب, 
أن تكون مبس��توى ق��وة هذا الش��عب , ان تكون 
مبس��توى الهمة العالية التي تتمثل باالستمرار 
إلى إعادة وصياغة م. ت. ف. على اس��س سليمة 
وان تصبح ممثلة لكل القوى الفلسطينية وان ال 
يستفرد بها فئة أو حزب أو فصيل على الساحة 

هو يوجهها.  )مشارك، اجتماع، غزة، فلسطني(
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مؤسس��ات م. ت. ف. وتقوية السفارات وتقوية 
حلقة االتصال ما بني وما بني السفارات وما بني 
ءلبن��ا مب. ت. ف. بان يتم إعادة تقوية الس��فارات 
وإع��ادة هيكليته��ا 180 درج��ة على أس��اس ان 
تك��ون هن��اك ضل��ع رئي��س وضلع ق��وي جلالية 
الفلسطينية وزي ما تفضل الرفيق ابو مراد انو 
انتا رفيق رمزي , ان يكون هناك جلان العودة وجلان 
حق العودة ومؤسسات الالجئني الفلسطينيني 
كل ف��ي منطقته عب��ر هذا التوج��ه وعبر هذا 

املشروع. )مشارك، اجتماع، غزة، فلسطني(

ياريت يصدر برقية اآلن احنا على وجه عقد مؤمتر 
عربي جديد ميكن خالل اسبوع يُعقد, ترسل له 
برقية من الالجئني، نتمسك بحق العودة ل� 48 
مش ل� 67 اآلن املطلوب حاليا على أس��اس 67 
أراضي عرب الس��لطة الضفة وغ��زة يعني 48 
ش��طب عليه أن��ا مواليد قبل 48 أنا بتمس��ك 
بحق الع��ودة علي بيتي في دم��رة هناك، وكلنا 
نتمس��ك بهذا احلق وليس بحق العودة على 67 
هذا ش��رط أساس��ي , حاجة ثاني��ة أنا كالجئ 
برفض أي اح��د يتحدث باس��مي كالجئ مالم 
يتقي��د بالش��روط اللي أنا بدي اياه��ا وهي قرار 
194 ال تغيير وال تبديل وال احد يتفوض باسمنا 
وبالتنس��يق مع م. ت. ف. وهي املمثل الشرعي 
والوحيد للش��عب الفلس��طيني وان يطرح أي 
اتفاق يتم س��واء مع الوف��د اللي بفاوض م. ت. 
ف. على الش��ارع ف��ي الداخل وف��ي اخلارج قبل 
أي خط��وة تتخذ وش��كرا. )مش��ارك، اجتم��اع، غزة، 

فلسطني(

يجب العودة لشعار العمل اجلاد من اجل بناء م. 
ت. ف. على اس��س تتفق مع املتغيرات اخلاصة. 
إعادة بنائها وتفعيله��ا لتصبح هيئة حقيقية 
اعل��ى هيئ��ة لتمثي��ل الش��عب والتوقف عن 

عملية الترميم احلاصلة , حتى استبشرنا خيرا 
واب��و مازن بيتحدث عن إعادة بناء م. ت. ف.، لكن 
املنظمة اآلن اس��وأ مما كان��ت عليه من ايام ابو 

عمار. )مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني(

إعادة بن��اء التعليم ونفض الغبار املتراكم على 
االحت��ادات الل��ي هي ممك��ن ان حتق��ق التواصل، 
االحتادات الشعبية احتاد العمال واملرأة والطالب 
وال��خ... هذه االحت��ادات عفى عليه��ا الزمن ولم 
تع��د صاحل��ة وال قادرة عل��ى اح��داث التواصل، 
اقول النقطة االخيرة يج��ب ان ننتبه إلى عدم 
السماح لتغيير الهموم اجملتمعية على النقاش 
في الهموم السياس��ية الوطنية وعلى رأسها 

حق العودة. )مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني(

يعني احنا بنحكي عن م. ت. ف. كثير، وبنتمسك 
فيه��ا النها بالنس��بة لنا إطار سياس��ي، إطار 
الالجئني يعن��ي م. ت. ف. بعد غياب الس��لطة 
صار لها اهميتها لكل الش��عب الفلسطيني. 
برج��ع بقول ل��و نطرح باخل��ارج لس��ه بتنفعنا. 
بتنف��ع بحث عن صيغ اللي صاغ��وا. كمان في 
لبنان، في س��ورية، في األراضي احملتلة النه هون 
في الفصائل السياس��ية احلركة الوطنية في 
الس��لطة دوائ��ر الالجئ��ني وفي وكال��ة الغوث 
للخدم��ات ان��ه كله باالخ��ر اللي بنس��مح انه 
انتو إطارنا لتقدمي تس��هيالت هذه التسهيالت 
اللي هي في املناطق احملتلة عنا هون أي نوع من 

التسهيالت.  )مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني(

فك��رة هياكل م��ع انه عن��ا هياكل كثي��ر وعنا 
هياكل شعبية من الهياكل اللي عم بتتشكل 
في الداخل واخلارج لربط حركة سياسية هؤالء 
الالجئني من حق العودة يعني هياكل سياسية، 
مؤمترات ش��عبية مؤمترات ال��ي بتعبر عن... االخ 
سلمان ابو ستة، مؤسسة بديل ربطها بالداخل 

كلها عم بتحاول توجد صلة اتصال مع بعضها 
للجانب السياسي لسد الفراغ السياسي في 
ظل ضع��ف م. ت. ف. بس بتصب كلها عند م. 
ت. ف.، مرجعيته��ا كلها دائرة الالجئني ل� م. ت. 
ف. بيتس��رب م��ن خالل أي فراغ ف��ي هذا اجملال. 
هون كمان االس��ئلة واالستفس��ارات. )مشارك، 

اجتماع، نابلس، فلسطني(

احنا بدناش مؤسس��ات أو هي��اكل جديدة، النه 
عندنا مؤسس��ات وهياكل موجودة على األرض 
س��واء كانت في مخيمات اللج��وء أو في املدن 
الفلسطينية وهذه يجب علينا كحركة وطنية 
��ل هذه الهيئات لتحصد دورها بش��كل  ان نفعِّ
أساس��ي وفاعل داخل م. ت. ف. )مش��ارك، اجتماع، 

نابلس، فلسطني(

ه��ذه الهياكل أو هذا املش��روع ممكن يخرج من 
ناحي��ة صحيح��ة، اخمليم��ات تعيش ف��ي وضع 
س��يء س��واء كان ف��ي لبن��ان أو غير لبن��ان أو 
الالجئ��ني الفلس��طينيني املوجودين ف��ي اوروبا 
وامري��كا ال��خ... لك��ن ال يعرف ه��ذه األرض اال 
اصحابها بنفكر أقرب اشي عن الفلسطينيني 
املوجودي��ن في اخمليم��ات واملوجودين بكل مكان 
ان يحّسنوا أوضاعهم السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة , ه��ذا بيتطلب منا 
احنا ش��باب, ش��باب فلس��طينية ملا نحتاج ان 
نرتب أوضاعنا بش��كل س��ليم ضمن اطر م. ت. 
ف. بش��كل فاعل نس��تطيع ان نحقق ش��يء.  

)مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني( 

القضي��ة الثاني��ة اللي ه��ي النتيج��ة الثانية 
الل��ي هي كان��ت وحداني��ة التمثيل للش��عب 
الفلسطيني في م. ت. ف. )مشارك، اجتماع، نابلس، 

فلسطني(
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اذا كان ف��ي ف��رض هي��اكل قد تك��ون هياكل 
محلي��ة بالتأكي��د س��تكون بالكف��اح ولي��س 
بالتعليم واملراس��لة، ممكن أيضاً اقتراحات عمل 
مراك��ز ابحاث تخ��ص الالجئني على مس��توى 
عامل��ي، فتح قضاياهم ومش��اكلهم أي قضية 
سياس��ية بناقش��ها اآلن. مث��ال قضي��ة منح 
اجلنسية، قضية مثال انشاء مراكز أو مؤسسات 

مدنية. )مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني(

فلو كان لدينا نظام فعال في م. ت. ف. للتواصل 
مع الالجئني في الشتات، ولو كان لدينا التمثيل 
الصادق واالمني في حل قضية الالجئني ملا كان 
لدينا أي وساوس أو أي شكوك من أي طرف آخر 
الن��ه لدينا بلوك صلب س��يقطع الطريق على 
كل م��ن يحاول املس��اس في قضي��ة الالجئني. 

)مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني(

فمختص��ر مفي��د حتى م��ا اطيل ف��ي حديثي 
احن��ا بالنس��بة الن��ا الفلس��طينيني حقيقة 
ف��ي مش��كلة ان��ه م. ت. ف. ال��كل بيعت��رف 
فيه��ا املطل��وب إع��ادة بن��اء منظم��ة التحرر 
الفلس��طينية، املطلوب فعال يكون النا ممثلني 
عف��وا  الفلس��طينية  للجالي��ات  حقيقي��ني 
الالجئني الفلس��طينيني في اخل��ارج، لكن هذا 
ضمن مني ضمن اجمللس الوطني الفلسطيني، 
إعادة انتخابه اللي هو تشكيل بناءها االساسي 
جس��مها االساسي جس��م م. ت. ف. اللي هو 
اجمللس الوطني الفلسطيني مع بقية االحتادات 
الش��عبية األوروبية املوجودة ف��ي اخلارج وليس 
احنا بحاجة خللق اش��ي جديد، لهياكل جديدة 
وان كان هنا فكرة أو هناك فكرة وشكراً. )مشارك، 

اجتماع، نابلس، فلسطني(

ب��دي احكي ع��ن منطم��ة التحري��ر، احنا بعد 
اتفاقية أوس��لو، املنظمة دخلت في حالة كوما 

وكلنا بنعرف هذا الشيء بالنسبة للهياكل ال 
احنا بحاجة لتفعي��ل م. ت. ف. بحاجة لتفعيل 
الهياكل الفلسطينية بالشتات وبالوطن وبكل 
اجملاالت النه هذه الهياكل بالبلد من الثمانينات 
واحنا اآلن بااللفني وخمس��ة. )مشارك، اجتماع، رام 

اهلل، فلسطني(

يعن��ي أن��ا بفه��م دائ��رة ش��ؤون الالجئني هي 
مف��روض تك��ون جه��از تنفي��ذي وُج��ل عملها 
الالجئني اينما تواجدوا صحيح؟ ثم اجابه نعم. 
ث��م تابع أنا لو كنت بدي احكي بصياغتي كنت 
احكيلك ش��و جلان الالجئني، اجمللس التشريعي 
واجمللس الوطني وكيف هذه اللجان الزم تتوحد, 
وام��ا في جل��ان اخرى فرعية. نبيل ش��عث عنده 
جلن��ة ش��ؤون الجئني ف��ي وزارة التخطي��ط، ابو 
فراس محاف��ظ رام اهلل عنده دائرة الالجئني في 
احملافظة، الوزارة الفالنية عندها برضو كذا الخ. 
بتمنى عليك تش��مل اقتراحك على املستويني 
التنفيذي والتش��ريعي يكون ف��ي اقتراح واحد 
ويكون هيك يعني دخلنا في مس��توى أو نقطة 

عملية اكثر. )مشارك، اجتماع، رام اهلل، فلسطني(

اذا كيفي��ة توحي��د هذه اللجان على املس��توى 
التشريعي والتنفيذي سواء كان على املستوى 
الرسمي، م. ت. ف. الفلسطينة أو على املستوى 
اجلماهي��ري، مل��ا احن��ا بنحك��ي على املس��توى 
اجلماهيري في ناس بتشتغل ونشطاء بيحاولوا 
يعملوا جلان، بيحاولوا يعملوا احتادات... ائتالفات 
ما بعرف األس��ماء كثيرة، يعني على املس��توى 
الرسمي اللقاء يكون على مستوى دائرة شؤون 
الالجئني، وس��ألنا س��ؤال جلنة من الالجئني في 
التشريعي واجمللس الوطني والوزارات واحملافظات 
وشؤون اخمليمات والالجئني ومستشاري ومكاتب 
الرئي��س لش��ؤون الالجئ��ني واخمليمات. )مش��ارك، 

اجتماع، رام اهلل، فلسطني(

ح��ول امكاني��ة م. ت. ف. ه��ذه االمكاني��ة عم 
تت��آكل زي م��ا حك��ى. لك��ن ه��ذه بده��ا إعادة 
بني��ة، إعادة بنيتها يأتي على اس��س س��ليمة، 
أوال عل��ى انتخاب��ات دميقراطي��ة حت��ى نحّضر 
اهدافه��ا كمجل��س وطن��ي ومجل��س مركزي 
وجلنة تنفيذية بكافة مؤسساتها مبا فيها دائرة 
ش��ؤون الالجئ��ني حتديدا دائرة ش��ؤون الالجئني. 
دائرة شؤون الالجئني مش��كلة من الفني سنة 
م��ش الي��وم ومبارح تواك��ب عليها ع��دد كبير 
م��ن اعض��اء اللجن��ة التنفيذية، دائرة ش��ؤون 
الالجئني ال تكون رس��مية اال إذا ش��كلت مب. ت. 
ف.، بالطريق��ة الس��ليمة الل��ي بنحكي فيها 
النه أي عضو جلنة تنفيذية يترأس دائرة ش��ؤون 
الالجئ��ني هو باجت��اه خط ابو م��ازن وليس باجتاه 
خط الالجئ��ني، وبنكون عم بصي��ر خلط... هذا 
حول م. ت. ف. حول الالجئني. الالجئني بالشتات 
وفي داخ��ل الوطن، يجب عل��ى الالجئني أوالً أن 
يعق��د مؤمتر واحد في االردن س��ورية لبنان زائد 
الع��راق، يعقد مؤمت��ر واحد يحض��ر هاملندوبني 
على املؤمتر. واحد ل��دول احمليط لدول اجلوار واحد 
للشتات. حتى يتحمل املش��روع دخول مؤمترين 
مؤمت��ر باخلارج بالش��تات ومؤمت��ر بالداخل هذين 
املؤمتري��ن تكون الهيئة جزء منه��ا باخلارج وجزء 
منه��ا بالداخل يصب��ح هناك ضغط ش��عبي 
له عالق��ة في تفعي��ل دور م. ت. ف. ليصبح إذا 
أُسس��ت م. ت. ف. على أساس ديقراطي يكون 
رئيس جلنة دائرة شؤون الالجئني هو رئيسا لهذه 
اللجن��ة حتى يتحم��ل مس��ؤولياته حول وضع 
الالجئني بالش��كل الس��ليم والصحي��ح احنا 
بايدنا قرارات ش��رعية ودولية مهملة موضوعًة 
باجلوارير لم ترفع من هذه اجلوارير منذ عش��رات 
الس��نوات بامكان هذه القرارات يجب على هذا 
املس��ؤول الذي يترأس هذه اللجنة وهذه الوزارة 
وه��ذه احلقيب��ة علي��ه ان يتحمل مس��ؤولياته 
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امام اللجنة، هذه حتى يس��تطيع ان يدافع عن 
قرار 194 لب الصراع، س��واء من االس��رائيليني 
يعن��ي الزم ناخ��ذ مس��ألة ل��ب الص��راع، ل��ب 
الصراع الفلس��طيني االسرائيلي هو قرار 194 
حق ع��ودة الالجئني إلى دياره��م وممتلكاتهم، ال 
يوج��د تعويض على من ال يريد يوجد التعويض 
على من يعود الن��ه له فترة طويلة تارك امواله 
تارك أراضيه بالتال��ي الزم يتعوض من ممتلكاته 
اللي اغتصبوه��ا االس��رائيليني وبالتالي بهذه 
الطريقة ممكن يصير ش��ي لالجئ��ني بدون هذه 
الطريقة أنا اعتقد ما بتمش��ي االمور. )مشارك، 

اجتماع، رام اهلل، فلسطني( 

الع��ودة،  اج��ل ح��ق  م. ت. ف. تأسس��ت م��ن 
واملنظمة ملا تأسس��ت كان من أساس الضفة 
والقط��اع االجتماع األول عق��د في قبرص. ثم 
تاب��ع لم جتتم��ع م. ت. ف. لبحث قضية الضفة 
وال القط��اع الن الضفة عربية والقطاع عربي، 
كانت كل القضية اللي قامت من اجلها م. ت. 
ف. ه��و عبارة ع��ن بحث حق العودة إل��ى الديار. 
احن��ا انحرفنا عن م. ت. ف. وعن اهداف م. ت. ف. 
بخص��وص الالجئني وحق الع��ودة. م. ت. ف. هي 
منظمة حق العودة بكل مؤسساتها واي خروج 
ع��ن هذا ال��كالم خروج ع��ن املنظمة. )مش��ارك، 

اجتماع، رام اهلل، فلسطني(

أنا بدي احكي عن تفعيل م. ت. ف.، فانا أرى أن هذا 
يعتم��د علينا كالجئني. كي��ف يعني كالجئني؟ 
احنا عنا مؤسسات كثيره في الضفة والقطاع 
مابتعتني باملهجرين بزمنا. بس أنا اللي بشوفه 
في املؤسس��ات اللي بتتعامل مع الالجئني انه 
احنا م��ا في عّن��ا اجماع كمؤسس��ات الجئني 
بالداخ��ل ش��و بدنا بالضب��ط هذا واح��د. احنا 
كمان كمؤسس��ات كيف بدنا نعمل على قرار 

94 حق العودة وكي��ف نوجدو على اخلارطة. انه 
ه��ذا القرار يتفعل وينزل حتت بند الالجئني، هذا 
مطل��وب منا في البداية كمؤسس��ات الجئني 
عل��ى األقل مش بس جنتم��ع انه نتفق على بند 
واحد انه احنا ش��و بدنا من ح��ق العودة، العودة 
من وين بدها تبدأ، عودة لفلس��طني التاريخية 
أو عودة زي ما بحكوها ملشاريع السلطة، كمان 
ش��غلة ثانية إنه باستمرار مؤسسات الالجئني 
تتعامل مع قرار حق العودة كش��عار وبيمش��وا 
وراء املش��اريع املطروحة. )مش��ارك، اجتماع، رام اهلل، 

فلسطني(

والزم يكون عنا تفعيل ملؤسس��اتنا، اجماع منا 
كمؤسس��ات الجئ��ني كيف نتفق عل��ى آليات 
العم��ل، لتقدميه��ا م��ن اجل حق الع��ودة وهذا 
بيف��رض ان��ه يصير ف��ي تغيي��ر ف��ي م. ت. ف. 
فاملطل��وب من��ا إنه نك��ون يد وحدة عش��ان إذا 
تفككنا من الداخل نقدر نوحد حالينا. )مشارك، 

اجتماع، رام اهلل، فلسطني(

احنا حاليا بصدد تفعيل جلان موجودة. املطلوب 
تفعيل اللج��ان الصديقة في االحت��اد االوروبي. 
مطل��وب عق��د مؤمتر وطن��ي عام طبع��ا هذا 
املؤمت��ر احنا بصدد عقد مؤمترات ش��عبية داخل 
األرض احملتل��ة، يكون هذا املؤمتر في اخلارج، مؤمتر 
وطن��ي واحد يضم كاف��ة اللج��ان املمثلة في 
اقط��ار الش��تات ويدعو له��ا اجلانب الرس��مي 
ويس��تثنى منها اجلانب الشعبي وبالتالي احنا 
بنطالب بعقد هذا املؤمتر. )مشارك، اجتماع، رام اهلل، 

فلسطني(

أن��ا عندي مش��كلة م��ع م. ت. ف. بدي اخلصها 
األرض  ف��ي  أعي��ش كالج��ئ  الن��ي  كالتال��ي، 
احملتلة أرغب أن يكون هن��اك فصل بني اخلطاب 
السياس��ي املوجه للش��عب الفلس��طيني ما 

ب��ني الس��لطة وم. ت. ف.، ه��ذا الدمج ال يوجد 
في��ه فصل، وفي مرات بيقول��وا اجتمع مجلس 
الوزراء واجتمع مجلس القيادة الفلس��طينية. 
نريد يكون فيه فصل وتوجيه خطاب سياس��ي 
الن الس��لطة مفروض، تكون هي مش��روع من 
مش��اريع م. ت. ف. فاحن��ا ش��ايفني بالعك��س 
الس��لطة الوطنية هي اللي )بديير( وبتمشي 
مس��ائل م. ت. ف. حت��ى التمي��ز واض��ح عل��ى 
مس��توى اخلارجية ما بني س��لطة وما بني م. ت. 
ف. وهذه إشكالية ومشكلة. )مشارك، اجتماع، رام 

اهلل، فلسطني(

أن��ا ش��ايف كم��ان ان��و الفصل م��ش بس في 
اخلط��اب الفصل اصال ف��ي الرئاس��ة يعني أنا 
مش قادر استوعب انو يكون رئيس م. ت. ف. هو 
نفسه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، 
الزم يك��ون ف��ي تغيي��ر ف��ي منهجيةاختي��ار 
الرئي��س خاص��ة وأن م. ت. ف. بع��د م��ا تخلت 
عن ما يس��مى الكفاح املسلح الناس بتحكي 
ما تخلت أبداً مني اعلى س��لطة في الش��عب 
الفلس��طيني اجملل��س الوطني الفلس��طيني. 
إذا بدن��ا نرجع النتخابات ح��رة دميقراطية متثيل 
صحي��ح على أس��اس احنا نق��در نفّعل هيئات 
م. ت. ف.، مفروض أول ش��غله نقوم فيها نحط 
معايير للمجل��س الوطني الفلس��طيني، وانا 
أع��رف أن هذه املس��ألة ترجع للعش��ائرية اكثر 
من معايي��ر اخرى واملواقف السياس��ية للقوى 
الوطنية. لكن هذا يعتمد على اجمللس الوطني 
الفلس��طيني إذا ما صّلح وضع اجمللس الوطني 
الفلس��طيني في اختيار اعضاء بش��كل صح 
حينه��ا اجمللس الوطني الفلس��طيني هو الذي 
يحدد بقية املس��ائل واالمور برامجها كثيرة أنا 
مليش اخوض فيه��ا وأنا مع التوحيد وليس مع 
أنه "رمبا ابو ناصر إنه م. ت. ف. توزع املسؤوليات" 
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ف��ي االخر ه��ي املس��ؤولية بتكون ف��ي اجماع 
االعض��اء املوجودي��ن أن��ا بفكر اآلن بالنس��بة 
ال��ي كمواط��ن فلس��طيني مش ق��ادر، يعني 
العن��وان كبير م. ت. ف. العن��وان القادم إذا كان 
الالجئني قرروا بحجب الثقة عن ياس��ر عبد ربه 
ف��ي اللجنة التنفيذية معن��اه حاد عن الثوابت 
الوطنية الفلس��طينية معناه املطالبة طبعا 

وجهة نظر. )مشارك، اجتماع، رام اهلل، فلسطني( 

ث��م تابع مف��روض أن نعمل حتت ش��عار قضية 
الالجئني وحدة واحدة ال تتجزأ، آخر مشروع على 
مستوى تشكيل الهياكل املدنية أو دعمها هو 
ايجاد قنوات اتصال وهذه فرصة كبيرة أن نحقق 
هذا الشعار ليكون هناك تواصل باستمرار بينا 
وبني اخلارج، ليس من خالل االنترنت وال اللقاءات 
على مس��توى التمثي��ل، الزم نرج��ع لقواعدنا 
إذا أن��ا اجي��ت كلجان ش��عبية مف��روض يكون 
ف��ي متثيل حقيقي للجان الش��عبية مع وصف 
وظيفي لها مراكز الش��باب جل��ان املعاقني، كل 
ه��ذه املس��ميات ه��ذه التش��كيالت تكون من 
ق��وى سياس��ية ومنظم��ات اهلية رس��مية أو 
فصائل مفروض نرجع السس وقواعد، وتشكل 
على أس��اس يكون اللقاء بدون تشكيك ويكون 
اللق��اء حقيقي ويؤدي دور مش االجتماع الثاني 
يُج��بُّ االجتم��اع األول، ألني لم أك��ن أنا فيه أو 
الش��خص الفالني ل��م يراضي عن��ه أو النه أنا 
بش��كك فيه والسالم عليكم. )مش��ارك، اجتماع، 

رام اهلل، فلسطني(

آخر اشي احنا داميا بنجهد حالنا أن نعمل ونحول 
املوضوع ونطلع منه من غير ما نضع ش��غالت 
مختص��رة بصي��ر مع التش��كيل الس��بيك انو 
نضبط م. ت. ف. ونفعلها ونغير الناس الي فيها 
والقياديني بتصور أنه ليس هذا اجملال الذي ميكن 

النقاش فيه هذه القضية اآلن، مفروض نوضح 
ش��و موقفنا االساس��ي من ضمن��ه م. ت. ف. 
نضبطها عالقاتن��ا مع بعضنا البعض كرجال، 
كيف ممكن نعمل ناس منتخبني وش��رعيني زي 
ما اقترح الرفيق عمر، أي ممكن من خالل مؤمترات 
ثالث أو أربعة، وبالتالي بيطلع عنا قيادة موحدة 
لكل الالجئني ف��ي املناطق. )مش��ارك، اجتماع، رام 

اهلل، فلسطني (

جتمعات شعبنا في اخلارج يتطلعون على أنهم 
األس��اس وبالتال��ي علينا من هنا نب��دأ الي في 
الوط��ن إذا صلحوا الوضع... ثم قاطعه احدهم 
: ماخذي��ن فينا مقلب اجلماعة. رد عليه معلش 
خليني أن��ا اكون صريح في ه��ذا جانب، اجلانب 
االخر م. ت. ف. أي نشاط شعبي ليس له عالقة 
مب. ت. ف. يضع على صاحبه عالمة اس��تفهام. 
"واهلل الفوضى جيدة للش��عب. هذول وطنيني 
م. ت. ف. وال أل". واذا أل، بصيروا الناس يتهامسوا 
ابصر ش��و قصتهم ابصر مني وراهم نأخذ هذا 
بع��ني االعتب��ار. وان��ا بحكيلكوا أنه ه��ذا عنده 
معلومات أكثر منكم، كلكم على الس��لبيات 
والقضايا حت��ى الالجئني في لبن��ان مهو طلع 
عن��ا رئيس اللجنة التنفيذي��ة وقلتلنا نرجح25 
لص��وت واحد وم��ع ذلك م. ت. ف. ممثل ش��رعي 
ووحي��د م��ا زلن��ا متمس��كني مب. ت. ف. وطنن��ا 
املعنوي ممكن من خاللها نعمل هذا الشيء. من 
هن��ا بقول حتى نبدأ بداية صحيحة فش عندي 
ال في الس��ني وال ف��ي الصاد وال ف��ي غيره بس 
هذا اإلطار الي ممك��ن يجمع ناس جوا وبره على 
توجه معني وان شاء اهلل يصير عنا في منظمة 
التحرر ويصير الشعب يلتف وراء جلنة تنفيذية 

في املستقبل.  )مشارك، اجتماع، رام اهلل، فلسطني(

2( الترابط والتواصل بني جتمعات 
الشتات

أ( وليات الترابط والتواصل
أنا أرى عدم وجود تواصل جدي لفئات الش��باب 
ولفئات املرضى واملؤسسات الفلسطينية في 
الداخ��ل إذ يج��ب ان تكون هناك ش��بكة تربط 
ب��ني مخيم��ات الالجئني داخل الوط��ن وخارجه، 
فالفكرة التي قالها الدكتور ممتازة، ونحن نبحث 
ف��ي اإلنترنت عن مؤسس��ات الالجئني من اجل 
أن نعمل اتصال أو ش��ات معه��ا مثال ان يعمل 
أطفال فلس��طني في الداخل شات مع الجئي 
العراق، نحن نسمع عن مآسي عم حتصل حتى 
على مستوى القيادة ولم يُسمع عنها. )مشارك، 

اجتماع، بيت حلم، فلسطني( 

أن��ا أري��د ان ارج��ع باملوض��ع إلى مس��ألة تعزيز 
االرتب��اط ب��ني فئ��ات الش��عب الفلس��طيني 
وخاص��ة الالجئني في أماك��ن تواجدهم، يعني 
كيف ميكن ان يكون هناك نوع من هذا الشكل 
كي��ف ميك��ن إش��راك ه��ؤالء الناس ف��ي اتخاذ 
الق��رارات وعندها ال بد من وجود هيئات أو إيجاد 
طريق��ة مثالً للناس الفلس��طينيني املوجودين 
في الش��تات للمس��اهمة في الق��رارات التي 
تتخ��ذ على جميع املس��تويات وميك��ن أن يكون 
تعزيز بعض هيئات م. ت. ف. في اجمللس، الوطني، 
وممكن ان يكون في املستقبل مساهمة لهؤالء 
في اجمللس التشريعي ليش��اركوا في االنتخاب 
والتصوي��ت بحيث يكون هناك آلية يش��تركوا 
فيه��ا بطريقة أو بأخرى. النقط��ة الثانية التي 
أود ان انتق��ل لها وهي التمثيل الفلس��طيني 
في جمي��ع أماكن تواجد، وه��ذه نقطة مهمة 
ج��داً وخاص��ة بني األجي��ال الش��ابة، اآلن كثير 
من الن��اس الذين أبنائه��م موجودين في اخلارج 
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مش كثي��ر ارتباطاته��م راح تك��ون قوية مالم 
يكون فيه ن��وع من التوعية، ن��وع من االرتباط 
العاطف��ي، وامل��ادي أيضاً في داخل فلس��طني، 
أالن نس��تطيع ان نقت��رح أش��ياء عملية، لدينا 
وسائل أصبحت جيدة لالتصال ممكن استغالل 
فك��رة اإلنترنت ومراكز الش��باب ومؤسس��ات 
موجود فيه��ا مختب��رات إنترن��ت وكمبيوترات 
ضم��ن برنام��ج متفق عليه مثل س��اعتني في 
األس��بوع، نعمل نوع من التبادل مع مجموعة 
من الفلس��طينيني في أي بل��د بالعالم، وميكن 
إدخاله��م عل��ى ش��كل مجموع��ات عمري��ه 
وحس��ب اهتماماتهم الن ذل��ك يتطلب قوائم 
لهذه املؤسس��ات في الداخل واخلارج وعناوينها 
والتنس��يق لعقد لق��اءات بحي��ث يحكي كل 
طفل قص��ة لطفل آخ��ر بنفس العم��ر وهذه 
س��تكون كثير مؤثرة، وميكن فت��ح خطوط بني 
الطالب مثال، بني طالب فلس��طيني يدرس في 
جامع��ة بيت حلم مثالً م��ع أي طالب يدرس في 
جامعة أخرى، وميكن ان يكون بنفس التخصص 
أو تكون مجموعات بنفس املس��توى األكادميي 
وه��ذه األمور أصبحت متاحة هذه األيام، وميكن 
املؤسسات نفسها تساعد فيها... يعني هذا ما 
أفكر فيه بخصوص عملية املشاركة واالتصال 
من اقتراحات عملية بني الداخل واخلارج. )مشارك، 

اجتماع، بيت حلم، فلسطني(

املقترح��ات العملي��ة الت��ي أراها بعتق��د كثير 
مهم بقدر ما بتس��مح الفرصة أن يعمل أفالم 
وثائقي��ة مبعن��ى األفالم التوثيقي��ة التي تُعرف 
اإلنس��ان الفلسطيني بأي جزء من العالم كان 
بش��كل تفصيلي وواضح، وأقترح ان هذا الفلم 
الوثائقي يتم توزيعه على مختلف أنحاء العالم، 
ويتم تقييمه واالطالع عليه وتبادل املعرفة في 
هذا اجملال، وفي مجال كبير بنحكي عن نش��رات 

ودوريات، لنفترض ان نش��رة تصدر في الدامنارك 
تقت��رح ان يكون فيها مقاله لفلس��طيني من 
أمري��كا ومقالة لفلس��طيني لبنان ومن األردن 
حت��ى الن��اس يعرف��وا كم ش��عبهم مش��تت 
والبروشور املرفقة مع صور معبرة تساعد أيضاً 
كثي��راً. أنا أضيف هنا فقط لل��ذي تفضل فيه 
الدكتور عدنان، وهناك فكرة الفيديو كونفرنس 
التي تك��ون ب��ني دولتني أو ث��الث دول. )مش��ارك، 

اجتماع، بيت حلم، فلسطني(

أن��ا أتوافق مع االخوة الذين حتدث��وا عن االليات 
بخص��وص التواص��ل مع اخل��ارج، وأهمي��ة دور 
مؤسس��ات اجملتم��ع املدني املوجودة س��واء في 
اخمليمات أو في خ��ارج اخمليمات، ممكن هنا نحكي 
عن ش��بكة اإلنترنت، وممكن نحكي عن لقاءات 
وكل هذه الش��غالت في البداية يجب ان يكون 
لنا نقطة نلتقي فيها ومن خاللها يتم التواصل 
مع اخل��ارج، النقط��ة الثاني��ة كتوصي��ة لهذا 
املش��روع باعتقادي بشعر انه من املهم "عندما 
ش��اهدنا التلفزيون��ات أي��ام حرب الع��راق التي 
كانت تتحدث ع��ن حق العراقي املهجر للخارج، 
حقه باالنتخابات، يعني أنا كفلسطينية الجئة 
بشعر بأهمية أن يكون لالجئ املوجود في اخلارج 
حق في ان يش��ارك في االنتخابات التشريعية، 
وهذا على املس��توى السياس��ي يحقق لالجئ 
إحساس��ه كون��ه ج��زء ال يتج��زأ م��ن الوط��ن 
والشعب الفلسطيني وانه ليس مفصول عنا. 

)مشارك، اجتماع، بيت حلم، فلسطني( 

أنني مع االقتراح، مع تأسيس ساتاليت أو سنترز 
لالجئني في الش��تات، في الوط��ن، ويكون ذلك 
خلدمة هدف معني ورؤية مح��ددة، وحتتها ميكن 
ان يك��ون له��ا أدوار مث��ل إطالق عملي��ة توثيق 
جدية بكل معنى عملية التوثيق لتاريخ التطور 

واألنثروبولوجي لالجئني واجملتمع الالجئ واطالق 
التطور من أالن للمس��تقبل من اجل إعادة بناء 
الثقة وبناء الذات الالجئة ألنه في حالة تشتت 
ف��ي أنظار الالجئ��ني منقطع النظير. )مش��ارك، 

اجتماع، بيت حلم، فلسطني( 

وتش��جيع مجموعات من الالجئ��ني في جميع 
أنحاء العالم بأن يأتوا هنا إلى فلسطني ونتحاور 
معهم ويكون دور لس��يفيتاس بتش��جيع ذلك، 
وفي املس��تقبل أي مؤسس��ة في اخل��ارج تريد 
أن تش��ارك وتزور مؤسس��اتهم أو تزور منطقة 
عربي��ة لبنان أو األردن يكون في تواصل ومعرفة 

سابقة. )مشارك، اجتماع، بيت حلم، فلسطني(

أري��د ان أتكل��م بقضي��ة بس��يطة ج��داً وهي 
تأس��يس لفضائية، وهنا أش��ير إل��ى التقنيات 
احلديثة التي توصل له��ا العالم احلديث وميكن 
أن نس��تخدمها، وه��و برنامج بس��يط ونحاول 
ان نس��تخدم اإلع��الم أو تقني��ة التكنولوجي��ا 
ب��أن يصبح تواصل بني الش��تات وب��ني الداخل، 
فالش��ات على اإلنترن��ت والصح��ف واخمليمات 
الصيفية أصبحت إلى حد ما تقليدية، أمر آخر 
وهو انه يوجد بث فضائي بني القدس وتل أبيب 
للتكلم ع��ن قضي��ة الالجئني، و"الس��اتياليت 
س��جنل" راح تيجي من أملانيا يعني مش شغله 
مكلفة بالعك��س، فهو نوع بأن نواكب التقدم 
للتواصل بني الداخل واخلارج. )مشارك، اجتماع، بيت 

حلم، فلسطني( 

أن��ا ف��ي األول أتكل��م م��ن ناحية املب��ادئ حول 
االتصال ب��ني اجلماعات الفلس��طينية، أتخيل 
انه ال يوجد واحد مختلف على موضوعه سواء 
موج��ود هنا أو في الش��تات، وبنف��س الوقت ال 
نري��د أن نتكل��م من ناحي��ة فردي��ة، يعني تأتي 
جماعة متطوعني وجماعة متضامنني إذا أردنا 
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ان نتكلم في إطار أوس��ع الزم نع��رف أن هناك 
آلية كبيرة تتبنى املش��روع، وتك��ون تفويضها 
فقط قضي��ة االتصال بالآلجئني في الش��تات 
م��ع الوط��ن، يعن��ي كمث��ال هن��اك الوكال��ة 
اليهودي��ة التي مهمتها االتص��ال ما بني يهود 
اخل��ارج مع يه��ود إس��رائيل، وكل اليه��ود الذي 
يأتون إلى إسرائيل يتم تبنيهم من قبل الوكالة 
اليهودية وعندما نتحدث عن الوكالة اليهودية 
نتكل��م عن ميزانيات دول وحكومات، من هنا إذا 
أردن��ا ان نتعام��ل مع املوضوع بش��كل جماعي 
فيجب أن تكون هناك آلية فلس��طينية تتبنى 
ويك��ون تفويضه��ا األساس��ي التواصل ما بني 
الفلس��طينيني في اخلارج والفلسطينيني في 
الداخل. النقطة الثاني��ة ان هناك أمور ثقافية 
مختلفة الفلس��طينيني الذين يعيش��ون في 
الشتات وفلسطيني الداخل ومن خالل جتربتي 
ومن خالل اتصالي مع فلس��طينيني موجودين 
ف��ي اخلارج هن��اك أفكار منطية مس��بقة تكون 
مجم��ل العالق��ة، ب��رأي أنن��ا إذا بنحك��ي ع��ن 
مش��روع كبير الزم نتعامل مع��ه ثقافياً صح، 
ألن النتائج ليست بالضرورة أن تكون إيجابية أو 
في االجتاه الذي نه��دف إليه، وحتى نتعامل مع 
املوضوع بش��كل جماعي الزم يكون هناك آلية 
حتدد بالضبط مش��روع التواصل واجلانب الثاني 
واالهم القضية الثقافية وقضية االختالف ما 
بني اجملتمعات الفلسطينية ان كانت في الداخل 
أو 48 أو ف��ي ال��دول الغربية تأخذ هذه القضية 
بع��ني االعتب��ار، القضي��ة الثالث��ة احملدودي��ات 
الكبي��رة املوج��ودة في دول الش��تات من األمور 
األساسية التي تواجه الالجئني الفلسطينيني 
بشكل عام خالفات من ناحية الهويات والسفر 
إلى آخ��ره ونتعامل مع املوضوع، هل هم قادرين 
أن يأت��وا إلى هنا؟ وهذا س��ؤال جوهري وهو هل 
نحن بإمكان 50 شخص أن يأتوا إلى فلسطني 

وال أل؟طبع��اً بحك��م اإلج��راءات اإلس��رائيلية 
املعه��ودة، وهن��ا احلقيقة يُطرح س��ؤال آخر ما 
هو دورنا كفلس��طينيني ف��ي الداخل أن نعمل 
لفلس��طيني اخلارج؟!إحنا في عندنا عقدة إننا 
نقارن أنفس��نا م��ع اجملتمع اإلس��رائيلي وإذا ما 
حصل فإن اليهود ما بنتظروا كل يهود الشتات 
يأتوا إلى إس��رائيل فقط وامن��ا بيطلعوا للخارج 
ويلتقوا باجملتمعات اليهودية في اخلارج املوجودة 
ف��ي اجملتمع��ات الغربية بش��كل عام. )مش��ارك، 

اجتماع، بيت حلم، فلسطني( 

مفت��اح االنتماء هو املش��اركة، وم��ن اجل كل 
مواطن في الدولة يشعر بانتماء الزم يشعر بأنه 
جزء أو يعطي جزء باتخاذ القرار في هذه الدولة، 
وكل الوقت كان احلكي أنه أي فلس��طيني في 
اخلارج فقط يتلقى ما نعمله هنا وحسب، رأي إذا 
بدنا أي فلس��طيني في اخلارج ان يكون منتمى 
ويعم��ل لصالح قضيته، أن يح��س أوال انه جزء 
من آلية اتخاذ القرار وعلى أبس��ط مستوى، أنا 
لم أتكلم عن قرار سياس��ي وامنا على ابس��ط 
مس��توى، حت��ى عن قضي��ة مؤسس��ات، وعن 
قضية فعالي��ات عن قضية بس��يطة، ومبا إننا 
نتكل��م اليوم عن جيل الش��باب نقول إنها هي 
الش��ريحة الناش��طة على مس��توى الشعب 
الفلس��طيني في اخلارج وهذا ما نريده، إذا أردنا 
أن نتعاون مع الش��باب بحي��ث ان يتم التواصل 
ب��ني الجئي الداخل واخلارج ع��ن طريق اإلنترنت، 
إذا أردت احلدي��ث مع جالية فلس��طينية الجئة 
في الدامنارك، أنا بعرف العنوان أين، وهذه شغله 
كثير بس��يطة، حالي��اً الوطن ال يس��تطيع ان 
يجمع كل الش��عب الفلسطيني، ممكن نعمل 
ومتأسف على االصطالح "الوطن اإللكتروني" 
بحي��ث يدخ��ل اجلميع في��ه، وقبل م��ا بنحكي 
ع��ن أدوات اتص��ال مع م. ت. ف. يج��ب أن يكون 

في اتصال بيننا، واملش��كلة ليس��ت في قنوات 
االتص��ال مع م. ت. ف. املش��كلة ف��ي م. ت. ف. 
نفس��ها! فأنا بقول أن االبسط ان يكون هناك 
قنوات اتصال مع بعضها مداخلة )م. ت. ف. هي 
انعكاس لنا وحالنا املعاش هو معكوس على م. 
ت. ف. ومشكلتنا كشعب بنعمل ردات فعل وال 
يوجد عندنا نفس طويل للعمل! بننتظر مجزرة 
علشان نطلع مس��يرة... (. )مش��ارك، اجتماع، بيت 

حلم، فلسطني( 

ب��دي احكي عن احت��اد املراكز، احن��ا بعض اللي 
أص��اب مراكزن��ا جعلن��ا نفك��ر إنه ش��و ممكن 
نعمل خطوة، انه جنم��ع املراكز في احتاد قومي. 
كان من ه��دف املركز إنه احتاد املراكز النس��وية 
)الضفة غزة ش��تات(. لكن لالس��ف، تأس��س 
سنة 1994 بقينا على تواصل إلى االلفني كان 
لنا بالوكالة بانش��طتنا كان ترتيب االوراق بدأنا 
نعمل مؤسس��ة وجنمع املراكز ونعمل من اجل 
انه نخ��رج بنظرة حلماية امل��رأة الالجئة وتطوير 
املرأة الالجئة. لكن لالس��ف من س��نة االلفني 
ملا صارت االنتفاضة آخر اجتماع كان في ش��هر 
9 –1999 بعده��ا صار االتص��ال والتواصل بينا 
كهيئ��ة ادارية صعب ج��داً خصوصا في بعض 
املناصب، حتى شؤون الالجئني انقطع االتصال 
بينا وبينه��ا والوكالة ال تس��تطيع التنقل من 
محل حملل فه��ذا ادى إلى تقريب��ا ضعف االحتاد 
نهائي��ا، واتصالن��ا ف��ي غ��زة انقط��ع أيضاً مع 
الشتات لم نستطع ان نتصل نهائيا احنا حاليا 
من س��تة ش��هور بدأنا إع��ادة اتصالنا كضفة 
فقط دائرة ش��ؤون الالجئ��ني طرحت انها تعيد 
التنس��يق بينا وبينه��ا مرة اخرى. االخ تيس��ير 
كان في االجتماع كنا في االجتماع من يومني، 
واتفقنا انه نعي��د اوراقنا بس لوين بدها توصل 
هذه الترتيبات أنا نفس��ي ما بعرف، هل احنا رح 
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نبدأ ندخل غزة على انه نوسع هاالحتاد ونشكل 
ق��وة داعمة للمراكز النس��وية للمرأة الالجئة؟ 
هل سنس��تطيع انه نوسعه بالشتات على انه 
يك��ون احتاد مث��ل ما احنا وضعن��ا هدفه العام، 
احتاد املراكز النس��وية )الضفة غزة ش��تات( ما 
بعرف. مش عارفة لوي��ن يعني هذا بيحتاج إلى 
املعيق��ات لم تكن من اخلارج فقط بل ان ظروف 
االحتالل كان��ت معيقات داخلي��ة كمان يعني 
املعيق��ات كانت من اجلمي��ع مش بس االحتالل 
فبأم��ل ان��ه احنا هي��اكل قادرين عل��ى صناعة 
حياتنا بس محتاجني لدعم ناس يكون موقفهم 

مش معيق لنا. )مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني(

االتص��ال ما بين��ا وب��ني الفلس��طينيني داخل 
والفلسطينيني في الشتات مبا فيهم الالجئني 
دائما نلوم العالم وال واحد فينا يلوم حالنا نحن 
الفلس��طينيني في عملي��ة اختصامنا ببعض 
أريد أسأل سؤال بسيط؟ كم شاب من االمعري 
بيعرف كم شاب في بالطة أو مخيم بير زيت أو 
مخيم الدهيشة؟ هل الجئني االمعري بيعرفوا 
الجئني بالطة؟ ال أعتقد. كان املشروع ناجح إلى 
وراء احلدود لالس��ف احنا بنعتبر اخمليمات بغنى 
عن هذا املشروع. س��ؤال ملاذا هذا املشروع اللي 
بنعمل فيه ممكن يقلل، ملاذا من غير املمكن نحن 
نعمل هذا املش��روع هنا الهمية هذا التواصل، 
ملاذا من غير املمكن هذا املشروع يعمل تواصل 
بني مخيمات الداخل واخلارج. )مشارك، اجتماع، رام 

اهلل، فلسطني( 

أيض��اً نري��د ان يتضم��ن املش��روع جل��ان قاعدة 
معلوم��ات , وش��بكة اتصاالت ب��ني مخيمات 
وجتمع��ات الالجئ��ني لكي نتعرف عل��ى بعضنا 
البعض والزم نعترف جميعا , انه نحن كالجئني 
ي��ا إخوان فش��لنا وعجزنا عن اقام��ة حتى اآلن 

مثل هذه الشبكة بني الالجئني من هو ملياردير 
وبني الالجئ ما ه��و عالم كبير وبني الالجئ من 
ه��و صاحب خب��رة وبني الالجئني م��ن كل انواع 
الكفاءات , لكن لالس��ف يج��ب ان نعترف اننا 
فشلنا في اقامة مثل هذه الشبكة بني جتمعات 
الالجئني الفلس��طينيني. )مشارك، اجتماع، رام اهلل، 

فلسطني( 

أيض��اً نريد ان جند ش��كل من اش��كال التعاون 
الثنائ��ي أو التآخ��ي دعن��ا نق��ول عل��ى طريقة 
امل��دن بني مخيم الرش��يدية ام مخيم البص أو 
مخي��م عني احلل��وة أو مخيم البقع��ة ومخيم 
االمعري بني مخيمات الفلسطينية في جميع 
انح��اء العالم , يجب ان يكون هناك تركيز على 
التآخ��ي. والكالم املناس��ب في وقت��ه ملثل هذا 

العمل. )مشارك، اجتماع، رام اهلل، فلسطني(

اثنني أنا بعتقد انه املنظمة هي اآلن ممثل تبقى 
حت��ت مصداقية لكن املش��كلة هي في بنيتها 
في تش��كيلها ف��ي قوامه��ا، وبالتالي في ظل 
هذه القيادة اس��تمرارها في هذه احلالة عملية 
التمثي��ل قائم��ة، وبالتال��ي من اج��ل التمثيل 
مطلوب تغيير بني��ة املنظمة، النقطة املهمة 
في ذهني أنا انه كيف نتواصل مع الالجئني في 
املناف��ي؟ أنا بأعتقد انه هذا يت��م من خالل انه 
هؤالء بيتحملوا مش��روع مديرة املش��روع أو ما 
بيتحملوه وهو ينبغي ان يُعقد مؤمتر لالجئني في 
اقطار اللجوء، وفي الشتات واحد، وفي الضفة 
والقطاع واحد. وم��ن هذه املؤمترات الثالث اللي 
في أقطار اللجوء بتتميز فيها النه اجلالية فيها 
أكبر لبنان س��ورية االردن مصر العراق بعد ذلك 
الشتات اوروبا وامريكا بنعقدلهم مؤمتر ومؤمتر 
الضف��ة والقط��اع وانه تك��ون ه��ذه املؤمترات 
ضمن مؤمتر موحد لالجئني هذا ممكن انه يفرض 

على املنظمة وعلى دائرة ش��ؤون الالجئني انها 
تتفعل النه بيكون طلع بش��كل متثيل شعبي 
واحنا بدنا متثيل ش��عبي النه التمثيل الرسمي 

بيختل. )مشارك، اجتماع، رام اهلل، فلسطني( 

ن( التاا(ب
أن��ا كنت ب��دي أحك��ي بعدة برام��ج بخصوص 
التواص��ل الفلس��طيني- الفلس��طيني لكن 
هن��اك قضية مهم��ة وه��ي العم��ل الوطني 
الفلس��طيني التطوع��ي س��واء هن��ا أو ف��ي 
اخلارج، وي��ا حبذا أن يكون في هذه املؤسس��ات 
متطوعني فلسطينيني ألن هذا أمر مهم كثير 
إذ يجب تنمية العم��ل التطوعي، وأنا اقترح ان 
ال��دول الغربية ف��ي أوروبا والدول االش��تراكية 
يك��ون ف��ي أح��د ش��وارعها َمعل��م صغير عن 
قرية فلسطينية، وهذه الش��وارع املوجودة في 
العال��م يحبذا أن يكون فيها معلم يش��ير إلى 
قضي��ة الالجئني الفلس��طينيني وهذا ش��يء 
بس��يط وغير مكلف لي��س مث��ل الفضائيات 
التي تكلف املالي��ني. وكذلك من اجليد أن يكون 
للمنتجات الفلسطينية أسماء مشاريع تهتم 
بقضايا الالجئني لتعريف الناس ماذا يعمل هذا 

املشروع. )مشارك، اجتماع، بيت حلم، فلسطني(

النقط��ة األخي��رة التي أود احلدي��ث عنها وهي 
الت��ي تكلم عنها صالح وه��ي نقطة جوهرية، 
حتدثن��ا ف��ي مقال ع��ن أهمي��ة وج��ود متحف 
كمش��روع  الفلس��طينية  النكب��ة  يك��رس 
تعليم��ي وهذا برأيي مش��روع مه��م جداً حتى 
فلسطينياً تعليم الفلسطينيني اللي صار في 
عام 1948، وتس��تفيد اجلاليات الفلس��طينية 
في اخل��ارج من جترب��ة متحف النكب��ة لتعليم 
اجلاليات الفلس��طينية في اخل��ارج واجملتمعات 
الغربية، فهذه املش��اريع التي تك��رس الثقافة 
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الفلسطينية من خالل خروجنا نحن للجاليات 
الفلس��طينية املوج��ودة في اخلارج.  )مش��ارك، 

اجتماع، بيت حلم، فلسطني( 

3( الالجئون الفلسطينيون وحق 
العودة

التأكي��د عل��ى أن قضية الالجئ��ني هي قضية 
سياس��ية بالدرجة االساس��ية وليست قضية 
انسانية نحن لنا 57 سنة في حالة هجرة وجلوء، 
لكن احلمد هلل الناس عايشني وبتقاوم وبالتالي 
متشبثني بحقهم في العودة إلى آخره. )مشارك، 

اجتماع، غزة،  فلسطني(

باختصار شديد املشكلة في اخملاطر التي تهدد 
حق العودة، أنا في نظري ليست تلك التي تأتي 
من اخل��ارج. املش��كلة اآلن حصلت , الش��عب 
الفلس��طيني مش��تت، مقط��ع، خ��ارج أرضه 
يعي��ش ظروف غير طبيعية لي��س لديه هوية , 
هذا األم��ر حصل وانتهى , واجلرمية متت، واصابع 
االتهام طبعا تش��ار إلى بريطانيا في االس��اس 
والى امريكا والى اجملتمع الدولي والى اس��رائيل 
وكل االطراف التي س��اهمت في هذه اجلرمية , 
اآلن بع��د ان حدثت اجلرمية تبقى املش��كلة في 
اصح��اب القضي��ة انفس��هم، نح��ن الالجئني 
الفلس��طينيني في حواراتهم مع هذه اللجنة 
مع هذا املش��روع اكدوا على حقهم في العودة 
إلى فلس��طني واكدوا من خالل وعي سياس��ي 
عل��ى التفافهم حول الكيان السياس��ي الذي 
ميثلهم، ه��ذا التأكيد على الكيان السياس��ي 
الذي ميثلهم يعطي لنا اش��ارة عن حالة الوعي 
الت��ي اراه��ا في نظ��ري أكب��ر من ه��ذا الكيان 
السياسي. الكيان السياسي اضعف من همة 
الشعب همة الالجئني وهمة الناس اعلى بكثير 

من هذا الكيان السياس��ي. اضرب امثلة يعني 
حصلت في االيام االخيرة رسائل التهدئة التي 
يرسلها الرئيس محمود عباس )ابو مازن( رسائل 
التطمينات للمجتمع االس��رائيلي وللمجتمع 
الدولي , انه يا عرب اجلس��وا الفلسطينيني ويا 
شارون ما في الجئني راح يرجعوا , هذه الرسائل 
كلها تطعن بخنجر مس��موم في حق العودة , 
السيد ابو مازن رئيس م. ت. ف. هناك في خصام 
ش��ديد بني لس��انه وبني مصطلح ح��ق العودة 
كحق ش��رعي ووحيد للش��عب الفلس��طيني 
يعن��ي نحن كناش��طني في موض��وع الالجئني 
علينا ان نعقد مصاحلة بني ابو مازن بني لس��ان 
ابو م��ازن وبني مصطلح ح��ق العودة. )مش��ارك، 

اجتماع، غزة،  فلسطني(

هن��اك قضيت��ني بارزتني : القضية السياس��ية 
الالجئ��ني  مبصال��ح  اخلاص��ة  القضاي��ا  وفي��ه 
وحقوقه��م املدني��ة واالجتماعية، ف��ي اجلانب 
السياس��ي هناك مخاطر على قضية الالجئني 
يج��ب التص��دي له��ا ف��ي مش��اريع مطروحة 
, ف��ي خارط��ة الطري��ق الصيغ��ة املطروح��ة 
بخارط��ة الطريق ه��ي التفاوض بني اس��رائيل 
والسلطة الفلس��طينية حول مصير الالجئني 
ولي��س مع م. ت. ف. هذا مص��در أو مبعث قلق 
بالنس��بة لالجئني , فيه موضوع وثيقة جنيف 
ف��ي البحر امليت في نوع من الغطاء الرس��مي 
اعط��ي للوفد الذي ش��ارك علم��ا ان الالجئني 
الفلس��طينيني والفلس��طينيني بش��كل عام 
بكل مؤسساتهم الوطنية وقفوا في مواجهة 
هذا املش��روع ومخاطره. في موضوع املش��اريع 
التي تطرح حول قضايا دمج الالجئني مبش��اريع 
توطينية وجتنيسهم, هذه القضايا يعني ال بد 
م��ن مواجهتها مبوقف سياس��ي وطني موحد 
واضح م��ن هذه املرجعيات الت��ي تؤكد على ان 

اعتبار احل��ل الوحيد لقضي��ة الالجئني هو احلل 
املتمثل بتطبيق قرار الشرعية الدولية وخاصة 
ق��رار194 وجوهره حق الع��ودة , هذا الذي يوحد 
الشعب واال سينقسم الشعب الفلسطيني 
وبصراح��ة. الناحية الثانية القاء احلقوق املدنية 
واالجتماعية ,نبدأ بوكالة الغوث : هناك مشاريع 
لتقليص خدمات وكالة الغوث وحتويل وظائفها 
باجت��اه منظم��ة تنمية اقليمية من مؤسس��ة 
مؤسس��ة  إل��ى  واالغاث��ة  للتش��غيل  دولي��ة 
اقليمي��ة ذات طاب��ع وبرامج تنموي��ة وفي هذا 
اجملال يجري اللعب في موازنات الوكالة املوازنات 
الس��نوية املوجهة خلدم��ات التعليم والصحة 
واالغاث��ة االجتماعية وحتويل اج��زاء من موازنة 
الوكال��ة، من خالل تخفيض خدم��ات التعليم 
والصحة واخلدمات االجتماعية باجتاه مش��اريع 
غير متكررة تنموية وهذا يعني تقليص خدمات 
الوكال��ة ومواءمته��ا مع ال��دول املضيفة على 
طريق��ة احالة جزء م��ن هذه البرام��ج للبلدان 
املضيف��ة تعني ان هناك عملية تخفف وتراجع 
ف��ي دور الوكالة جت��اه قضية الالجئ��ني بالبعد 
السياس��ي والقانون��ي ومخاط��ره عل��ى ح��ق 
العودة وليس فقط على اخلدمات نفسها اللي 
مجتمع الالجئني بحاجة متزايدة لهذه اخلدمات 
نفس��ها. والنقطة الثالثة م��ع الدول املضيفة 
ليس مطلوب جتنيس الفلسطينيني في الدول 
املضيف��ة , مطلوب حق��وق مدنية واجتماعية 
مبعنى ان يكون للفلس��طيني حق في ان ميتلك 
منزل على س��بيل املث��ال، أو يعم��ل في مهنة 
ومن��زل يقي��م في��ه كأي طير في ه��ذا العالم 
الذي يحلق بس��ماءه باالخير بيت ينام فيه ومن 
حق الفلس��طيني ان يكون ل��ه مأوى،  يكون له 
مهن��ة، حق العمل يكون له حق في التنقل ومبا 
في ذلك يس��تمر صرف الوثيقة الفلسطينية 
الت��ي يحصل عليه��ا الفلس��طيني النه ليس 
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فقط الفلس��طيني معدوم اجلنس��ية، الالجئ 
في اخلارج، الفلس��طيني حامل جواز السلطة 
اآلن ألنها ليس��ت دول��ة، عندما يذهب المريكا 
يكتبوا ما عنده جنسية، بالتالي يعني ما عنده 
دولة ذات س��يادة، وحتى تنش��أ دولة ذات سيادة 
يس��تطيع كل فلس��طيني ان يحمل هويتها. 
مطلوب اس��تمرار حصول الفلس��طيني على 
الوثائ��ق، والفلس��طينيني النازحني م��ن لبنان، 
املهاجرين من لبنان إلى الدول االس��كندنافية 
باالس��اس مش��كلتهم م��ع جتدي��د وثيقتهم 
الفلس��طينية الصادرة من لبنان حس��ب قيود 
وكال��ة الغوث في لبن��ان وبالتالي هذه جزء من 
احلق��وق املدني��ة واالجتماعي��ة الت��ي يجب ان 
يستمر الفلسطيني بالتمتع بها ال ان تسقط 
عن��ه ويح��رم منها ويس��قط م��ن االحصاءات 
احصاءات الوكالة كجزء من جتمع الالجئني في 

لبنان. )مشارك، اجتماع، غزة،  فلسطني(

احل��ق املقدس للعودة ممكن في أي يوم يُلغى من 
خالل االعتماد على الش��رعية الدولية النه حق 
العودة للفلس��طينيني إلى ديارهم ال يس��تند 
فقط إلى الش��رعية الدولية ال��ذي صدر بقرار 
194 حتى ال يحصل على هذا القرار تواطؤ وتآمر 
من امري��كا في أي يوم ومن ث��م يتم الغاء هذا 
القرار كم��ا الغيت الصهيوني��ة كأحد عناصر 
العنصري��ة وبالتال��ي ال مان��ع م��ن ان نخاطب 
اجملتمع الدولي باعتمادنا على الشرعية الدولية 
ولك��ن نحن هنا كفلس��طينيني نس��تند على 
حقنا الطبيعي كما يقال في القانون احلق على 
القانون الطبيعي في العودة إلى ديارنا ومن ثم 
احلق التاريخي وبعد ذلك احلق القانوني. )مشارك، 

اجتماع، غزة،  فلسطني(

أن��ا عن��دي مالحظ��ة ان��ه احن��ا ما نس��تهني 
باالحتياج��ات احلياتية لالجئني الفلس��طينيني 
النه��م ه��م الذي��ن يعان��ون معاناة كبي��رة، ال 
نس��تهني فيها احنا بنحكي مشروع سياسي 
لك��ن ه��ذا ليس موض��وع على الرغ��م من أنه 
عامل من عوامل صمود الناس، انك حتقق لهم 
احل��ق االدنى حلقوقه��م الطبيعية االنس��انية 
قاطعها احد احلضور )حتى يكونوا اكثر صالبة 
من اجل الدفاع ع��ن حقوقهم( ثم تابعت اكثر 
معان��اة كان دائما بُعد اإلط��ار ميهد لهم بحق 
الع��ودة، حتصيل حق��وق مدنية له��م ملواصلة 

احلياة. )مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني(

اود ان اقول مباش��رة املوضوع اللي نحن بصدده 
نف��س موضوع حق العودة، ألن��ه موضوع قائم 
م. ت. ف.،  أيض��اً  املوض��وع  ولي��س  ببس��اطة. 
فش��رعية م. ت. ف. في قضي��ة الالجئني اصال، 
ل��م اتكلم ع��ن الالجئني في الش��تات، رغم ان 
هذه الش��رعية اصابه��ا العوق م��ع التغييرات 
على املواطن الفلس��طيني اللي حاولت وحاول 
البعض ان يلغي هذا احلق وهذه احملاولة هي غير 
مش��روعة وكدارس للقانون لي��س اكثر عندما 
يقول غي��ر مش��روعة يعني لقاءه��م يجب ان 
يكون مرتبا للشعب بطريقة سليمة , ان تأتي 
بناس ال نعرف كيف، من هنا وهناك وتقول لهم 
لكم حق��وق هذه امليثاق. وهكذا يجب التحكم 
مبصير ش��عب بكامله، اللي ب��دي اقوله عندما 
أكون موج��ود في هكذا منتدى دائما بس��يطر 
علينا س��ؤال؟ كيف نخوض معرك��ة الالجئني 
الفلسطينيني؟ كيف نخوض الصراع من اجل 
احلفاظ على حق العودة، ووطنية الالجئني؟ هذه 
القضية ه��ي قضيتنا. طبعا ح��ق كبير ولكن 
النتيج��ة س��يءة، معارك صغي��رة وهذه احدى 
املع��ارك امللحة الت��ي نقولها ه��ي كيف نعيد 

قضي��ة الالجئني إلى املس��رح الدول��ي؟ تريدين 
أن تعرف��ي كيف؟ اآلن قضية فلس��طني كلها 
تآكلت واصبحت مقصورة على االنسحاب من 
غ��زة مع بعض اج��زاء %40 م��ن أراضي الضفة 
الغربية. اذاً عندما نحضر هيك اجتماع ونسمع 
للمتح��دث ونق��رأ اوراقه، طاملا االم��ر على هذا 
النح��و إذاً االمر يتعلق بكثي��ر من االجتهاد من 
الوس��ائل الدولي��ة املتاح��ة ف��ي احلف��اظ على 
قضي��ة الالجئ��ني بش��كل ع��ام وح��ق العودة 
بش��كل خ��اص، وإع��ادة قضي��ة الالجئ��ني إلى 
املس��رح الدولي، النه قضية الالجئني تس��حب 
من املس��رح الدول��ي طامل��ا هي موج��ودة اآلن 
في املرك��ز العام في االمع��ري كتعبير على ان 
قضي��ة الالجئ��ني قد ج��رى تقس��يمها ويجري 
ش��قها، احنا مبنطلق أي يك��ون لدينا افكار وال 
اقول ش��روط امنا اقول افكار يج��ب ان نقدمها 
لكي تكون هذه االفكار متضمنة س��يادة. نعم 
إذا نح��ن اتفقنا انه يج��ب ان نفكركيف يكون 
الصراع من اجل احلف��اظ على قضية الالجئني 
منتقدة للصراع وكيف س��نخوض الصراع من 
اجل حق العودة إذاً هناك وسيلة مقترحة يجب 
ان نعرف كيف نتعامل معها، أي كيف التعاون 
مع هذه الوس��ائل الدولي��ة املقترحة واملقدمة 
التي م��ن أجل تضمن الهدف االساس��ي اللي 
أنا ماش��ي عليه. أنا بضم فق��رة إذا متكنت من 
قراءة وثيقتي، وس��معت من كالم بنسبة 90 % 
في اس��تفاضة، وهي كانت تدافع عن رسالتها 
وكانت تساهم مبش��روعها فال يوجد أي تساؤل 
االمر يتعلق باملستقبل.  )مش��ارك، اجتماع، نابلس، 

فلسطني( 

واالتص��االت  للمعلوم��ات  قاع��دة  بانش��اء 
يعب��ر  ك��ي  الفلس��طينية  التجمع��ات  ب��ني 
الفلسطينيني عن انفسهم سواء عن حقهم 
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التاريخي والسياس��ي أو عن حقوقهم في دول 
الش��تات، لي احلق في دول الش��تات حتى أعود 
إلى فلس��طني حقي في فلسطني ال يشطب 
حقي في دول الشتات، العودة إلى فلسطني،  أنا 
باقترح على اخواني انه ليس مطلوب منا جنيب 
أو ال جنيب ليس مطلوب منا انه نعطيها )ضوء 
أخضر( أو نعطيها )ضوء أحمر( ال، املطلوب منا 
انه نق��دم مقترحات أو حقي في ه��ذا التقرير. 

)مشارك، اجتماع، رام اهلل، فلسطني(

واملوض��وع لي��س حق العودة كم��ا قلت لك في 
البداي��ة، التنازل ع��ن حق العودة بالنس��بة لي 
أن��ا كالجئ خيانة. ببس��اطة أكثر م��ن هذا ما 
عندي لك��ن أنا بعرف انه املؤمتن األقوى لقضية 
الالجئني يتأت��ى من الالجئني انفس��هم وليس 
من الهيئات الدولية ولي��س انه بريطانيا ترعى 
قضي��ة الالجئني , تريد أن تقنعن��ي التنازل عن 
قضي��ة الالجئني ال. اخلطر ي��ا اخي ملا أنا الالجئ 
الفلسطيني اتنازل عن هذا احلق. هذا هو اخلطر 
الوحي��د الذي يه��دد قضية الالجئني. )مش��ارك، 

اجتماع، رام اهلل، فلسطني(

نبحث عن حق العودة، كل الش��هداء راحوا من 
اجل حق العودة كل العمل الفلسطيني. يجب 
أن نكون شعب جبار الشعب الفلسطيني كله 
)الجئني وغيرالجئني( الن��ه الالجئ حريص على 

حق العودة. )مشارك، اجتماع، رام اهلل، فلسطني(

4( اجليل اجلديد

وآخ��ر اقتراح من حق ش��عبنا ان ينق��ل ثقافته 
لآلخري��ن، ومن حق ش��عبنا ان يعبر عن محنته 
للش��عوب األخرى، فأنا اقت��رح أن تتم املطالبة 
بش��كل قانوني ألن الطالب الفلسطينيني في 
كل دول العال��م يكون لهم نش��اط ال منهجي 
خ��ارج نط��اق غرف��ة الص��ف يعرف��وا فيه عن 
قضيتهم وعن محنتهم وعن أحوالهم يحكوا 
فيها عن مش��اعرهم وعن قضيتهم وذلك من 
منطل��ق ان املواطن��ة والوط��ن والهوية حاجة 
ماس��ة لتكم��ل ش��خصيته وهذا مه��م جداً 
لتكوي��ن هذه الش��خصية. ش��كراً. )مش��ارك، 

اجتماع، رام اهلل،  فلسطني( 

ثالث اقت��راح وه��و جتني��د اإلمكاني��ات واملوارد 
الالزمة الطالق عملية تنمية بش��رية وللموارد 
البش��رية ف��ي التحديد بأوس��اط الالجئني من 
اجل ان نضمن بعد عش��ر سنوات أن جند قيادة 
جديدة في هذا الوسط وحتديدا قطاع الشباب. 

)مشارك، اجتماع، بيت حلم، فلسطني( 

5( (سؤولية اجملتمع الدولي

النقط��ة الثانية : نحن نحتاج من س��يفيتاس 
ان نس��مع ونق��رأ بادبياتها قضي��ة مهمة جداً 
وهي مسؤولية بريطانيا االخالقية والسياسية 
والقانونية من احتاللها لفلسطني واستعمارها 
لفلسطني نحث نظام االنتداب الذي لم نشارك 
به ول��م نستش��ار به وم��ن ثم حتمي��ل اجملتمع 
البريطاني بكل مؤسس��اته وهياكله للضغط 
على احلكومات البريطانية الس��ابقة والالحقة 
م��ن اج��ل ان تتحم��ل املس��ؤولية االخالقي��ة 
والسياسية والقانونية بتحمل بريطانيا واجملتمع 
الدولي بعودة الالجئني الفلسطينيني، الضغط 
بكل اجت��اه. كما حص��ل مع عدم التش��بيه ان 
الش��عب االملاني احلالي الذي لم يتحمل أي وزر 
جتاه اليهود أو جتاه ما قيل من اس��تخدام النازية 
المور كثيرة، نحن ال نش��به حالنا باليهود بهذه 
اجلرمي��ة النك��راء امنا نق��ول ان بريطاني��ا عليها 
ان تتحم��ل ه��ذا، واجملتم��ع البريطان��ي بالذات 
مل��ا اق��ول اجملتم��ع البريطان��ي أفضل م��ا اقول 
احلكوم��ات البريطانية. الن اجملتم��ع البريطاني 
ه��و ال��ذي يفرض ه��ذه احلكوم��ات. فعندما ال 
تتحمل هذه احلكومات مسؤوليتها معنى ذلك 
يتخلى البريطاني عن مسؤوليته جتاه التهجير 
واالخراج القصري للش��عب الفلس��طيني من 

وطنه. )مشارك، اجتماع، غزة،  فلسطني(

اما رس��التنا إلى مش��روع س��يفيتاس عليه ان 
يطال��ب بالنياب��ة ع��ن الفلس��طينيني بعد ان 
سمع منهم بريطانيا بان تقدم اعتذارا صريحا 
للش��عب الفلس��طيني عن اجلرمية التي حلقت 
بالفلسطينيني وهذا كمدخل في العمل على 
الس��احة الدولية ف��ي املطالب��ة بتطبيق حق 

العودة. )مشارك، اجتماع، غزة،  فلسطني(
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علينا ان نطالب مشروع سيفيتاس وكل املشاريع 
التي تريد ان تدافع عن حق الفلسطينيني وعن 
حقوق الفلس��طينيني ان تدعوا اجملتمع الدولي 
بتقوي��ة هيئ��ة االمم املتح��دة الغاثة وتش��غيل 
الفلس��طينيني ألن وجودها يعتبر ش��اهد حي 
واعتراف رس��مي م��ن اجملتمع الدول��ي عن دوره 
فيم��ا حدث للقضية الفلس��طينية. )مش��ارك، 

اجتماع، غزة،  فلسطني( 

من وجهة نظ��ري كما يلي : أوال نحن نريد طبعا 
لك��ي نعمل س��ويا ف��ي ه��ذا املش��روع، ولكي 
يطمئ��ن الالجئ الفلس��طيني ان يكون من بني 
اهداف هذا املش��روع يجب العمل عليه وانا ادرك 
ان حكومتن��ا تلبي ذلك لكن م��ن احد االهداف 
ان تعل��ن بريطاني��ا مس��ؤوليتها واالعت��ذار، وان 
تعلن بريطانيا مسؤوليتها الرئيسية عن مآساة 
الالجئني. بريطاني��ا هي الدولة التي خلقت هذه 
املأساة ويجب امام العالم ان تعترف مبسؤوليتها 
عن هذه املأس��اة ومب��ا ان بريطانيا هي عضو في 
اجملموع��ة األوروبية , إذا فاالمر يكون للمجموعة 
األوروبي��ة ف��اذا صدر اعالن رس��مي عن اجملموعة 
األوروبي��ة أيض��اً ميك��ن ان يتم باالضاف��ة إلى أن 
فرنس��ا بعد بريطانيا تبنت املشروع االسرائيلي 
اقامة دولة في فلسطني حتى ان اسرائيل قاتلتنا 
حت��ى حرب عام 1967 بالس��الح الفرنس��ي وقد 
س��اهمت في بناء املش��روع النووي في اسرائيل 
بعد 67 لليوم اخذ السالح االمريكي واملساعدات 
تتدفق على اس��رائيل باعتبارها الضعيف الذي 
قهر عمالقا , ولالس��ف العمالق العربي عمالق 
م��ن طني ال حول وال قوة له , فنح��ن نريد أوال ان 
نعمل من اجل ان يكون هناك اعتراف باملسؤولية 
م��ن قبل ال��دول األوروبية وبال��ذات بريطانيا عن 
مأس��اة الالجئني الن بريطانيا ه��ي التي خلقت 

هذه املأساة. )مشارك، اجتماع،  رام اهلل،  فلسطني(
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إللي بحب أأكدو الك أنه … ان يكون هناك وضوح 
وشفافية وصدق وأمانة في التعامل في داخل 
املش��روع الرس��ال صوت الالجئ الفلسطيني 
إل��ى اجملتمع الدولي والى قي��ادة م. ت. ف. , خلق 
بالتجمعات أو خل��ق بالهياكل للتواصل ما بني 
قيادة م. ت. ف. وما بني الالجئني ممتازة وهي فكرة 
جي��دة لكن هناك كثي��ر من الس��لبيات وكثير 
من االيجابي��ات اللي ممكن االيجابي��ات بالذات 
نس��تفيد منه��ا م��ن ه��ذا املش��روع ان تصب 
بصال��ح القضي��ة الفلس��طينية وان تص��ب 
لصالح الالجئ الفلس��طيني.  )مشارك، اجتماع،  

غزة، فلسطني ( 

اتوق��ع ان��ه ختاماً لكالم��ي ان يت��م رفع صوت 
الالجئ��ني إل��ى اجملتم��ع الدول��ي إل��ى الرباعية 
الدولي��ة إلي هَي االحت��اد االوروبي بجزء من هذه 
الرباعية بصدق وأمانة ان الالجئ الفلسطيني 
مصمم عل��ى حق العودة وعل��ي تطبيق القرار 
194 قيادة م. ت. ف. مصممة على هذا الشيء 
, ان يك��ون واض��ح ف��ي داخ��ل املش��روع صوت 
الالجئ الفلسطيني ان يكون بشفافية كاملة 
بص��دق وبأمانة حت��ى تكون واضح��ة , النه أي 
الجئ فلس��طيني عنده حساس��ية إذا ما ذكر 
في القرار 194 النه املبدأ الرئيس��ي هو الشيء 
املق��دس الذي نبحث عليه. ان��ت قابلت العديد 
م��ن الناس اقروا ل��ك ان حق الع��ودة وم. ت. ف. 
هي املمثل الش��رعي والوحي��د في هذا اإلطار , 
نحاول ان نبنى العالقة ما بني الطرفني ونحاول 
تقوي��ة دوائر م. ت. ف. وش��كرا.  )مش��ارك، اجتماع، 

غزة، فلسطني( 

املش��روع اختار االتصال كمدخ��ل ملعاجلة هذه 
املشاكل، االتصال هو االساس اجته املشروع حتت 

شعار دعه يتكلم دعه يعبر عن رأيه اجته إلى أن 
يجعل اجملتمعات احمللية الفلسطينية تعبر عن 
مواقفها، ليس بشأن حق العودة، التركيز بشأن 
االتصال، تعبر عن موقفها بشأن االتصال. حق 
الع��ودة يعبرون عنه لكن حق العودة هو الهدف 
الن ح��ق الع��ودة ال يحت��اج إلى تعبير ه��و قرار 
دولي مش��روط إذ تبدأ اجملتمع��ات احمللية تبحث 
عن مصاحلها احمللية وبالتالي ظهرت باملش��روع 
قضي��ة انتخاب أو اختيار ادوات محلية تعبر عن 
مصاحلها احمللية. )مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني( 

هذا املش��روع إذا اس��تمر بهذا النه��ج فانه ال 
محال��ة س��يخلق ق��وى محلية ال عالق��ة لها 
باإلطار السياسي ل� م. ت. ف. ألن هذه الهياكل 
احمللية ستجد ان م. ت. ف. غير قادرة على القيام 
بواجبها ملاذا؟ لي��س الننا نريد كلجان في م. ت. 
ف.، ولكن الن هناك مخطط سياسي من بدايته 
حتى نهايته يريد ان يحّول م. ت. ف. هيكل ميت، 
أن��ا كنت اكث��ر وضوحا في حديث��ي عن اهمية 
االتص��ال لكن املدخ��ل ليس الهي��اكل املدنية 
تأتي بعد الهيكل السياسي، اتذكرون مشروع 
روابط القرى في ظل االحتالل انه هيكل مدني 
حلل مشاكلنا احلياتية بدون اإلطار السياسي ل� 
م. ت. ف.، املطلوب من مشروع كهذا ان يضغط 
عل��ى الدول العربي��ة واألوروبية، اليس��ت م. ت. 
ف. هي املمثل الش��رعي، اليس��ت م. ت. ف. هي 
التي وقعت دوليا امام كلنتون؟ ملاذا إذاً يُس��مح 
بانشاء هياكل مدنية وال يسمح ل� م. ت. ف. ان 
تعمل سياسيا في جتمعات الفلسطينيني، ملاذا 
ال يس��مح لفصائ��ل م. ت. ف. ان تعمل في كل 
دول العال��م، هل املطلوب ان تبقى م. ت. ف. في 
ثالجة مجمدة إلى أن تنمو الهياكل املدنية ثم 
يب��دأ كل مجتمع محل��ي يبحث عن مصلحته 
ف��ي بلده من هو في كندا يبحث عن مصلحته 
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م��ع احلكوم��ة الكندية وس��جلوا بوض��وح وال 
يلومن احد اال نفس��ه وسجلوا بوضوح ان هذه 
خطأ استراتيجي خطير سيتحمل مسؤوليته 
من يواكب على هذا املش��روع، إذا كان املطلوب 
ه��و البحث املوضوعي فيجب إع��ادة النظر في 
املش��روع م��ن اساس��ياته، أي جل��ب الضغط 
الق��وي على كل العالم من اج��ل تفعيل م. ت. 
ف. م. ت. ف. له��ا احزابها وله��ا قواها التي لها 
50 ع��ام تعمل ومل��اذا انش��ئ مجموعة جديدة 
تبحث؟ لس��ت ضد اجملموعات، اجملموعات تنشأ 
كل يوم ينشأ نادي لكن في إطار سياسة م. ت. 

ف. وشكرا. )مشارك، اجتماع، نابلس، فلسطني(  

باخلالصة إذا اكدت الدراس��ة عل��ى حق العودة 
فه��ي ابداع فلس��طيني مش��كور س��يقطع 
الطريق امام كل مدع��ي. مثل ما قالت عندما 
يأتي االوروبيني ويقولوا مبادرة جنيف: تقول لهم 
هذا ال يش��كل رأي الن��اس، رأي الناس احلقيقي 
اللي اجمع عليه الفلسطينيني في كل العالم 
وف��ي الش��تات. اآلن إذا كان املش��روع يه��دف 
إل��ى غير ذل��ك أري��د أن افترض انه هاالس��ئلة 
وهالوس��اوس إلى ذكرتها مشروعة ومنطقية 
ومعقولة، إذا كان املش��روع يهدف إلى غير ذلك 
أن��ا باعتقد انه وع��ي ش��عبنا وصالبته كفيل 
بوقف أي تداعيات، النه ذلك ضمانتنا لم ينجح 
خ��الل 55 عام يعني مت��ت كل احملأوالت وكنا في 
ظ��روف اصعب من تلك التي منر فيها. )مش��ارك، 

اجتماع، نابلس، فلسطني( 

الالجئ��ني  به��ا  مي��ر  الت��ي  الظ��روف  ضم��ن 
الفلسطينيني نالحظ انه كثرت هناك املشاريع 
واملؤسس��ات التي تعمل ف��ي هذا اجملال، خاصة 
ونح��ن عل��ى أب��واب مفاوض��ات احل��ل النهائي 
كما هو مطروح في املفاوضات الفلس��طينية 

اإلس��رائيلية... هناك مطالب م��ن اجل تفعيل 
م. ت. ف. أالن هن��اك أيض��اً مؤسس��ات تعمل 
لالجئني س��واء في أوروبا أو في فلس��طني هذه 
املؤسس��ات أعتق��د انه يوج��د تواص��ل بينها، 
واعتقد ان هناك مش��اريع عم��ل، تعمل عليها 
هذه املؤسسات لديها الصوت الذي ميثل كافة 
الالجئ��ني ومطالبه��م العادلة والت��ي حددوها 
بكاف��ة أماكن تواجدهم وهي الع��ودة بدون أي 
تنازل أو جتنيس، يعني املوقف واضح جداً س��واء 
للحكومات األوروبي��ة أو أمريكا والدول العربية 
هن��اك  كان  وإذا  الفلس��طينية،  الس��لطة  أو 
فع��ال ناس بترفض حق الع��ودة فهؤالء ال ميثلوا 
الش��عب الفلس��طيني، أري��د ان أعيد س��ؤال 
س��أله الزميل هنا هل حتدثتم مع مؤسس��ات 
تعنى بالالجئني في أوروبا والدول العربية وحتى 
هنا في فلس��طني حول ه��ذا املش��روع ولدينا 
هنا ممثلني ع��ن م. ت. ف. وإضاف��ة إلى الناس ال 
يوجد عندهم فكرة عن املوضوع. ملاذا؟! من متى 
كان بلي��ر وبريطانيا مع قضي��ة الالجئني؟ اآلن 
أي حل��ول تطرح في موض��وع الالجئني وأي حل 
يطرح يفترض ان يثبت حق العودة، اآلن إذا يوجد 
هناك حق عودة وبداية يجب ان أعطي كل واحد 
حق الع��ودة وبعدها فليفعل ما يش��اء أي بعد 
م��ا ارجع أنا إلى جمزو بل��دي التي هجرتي منها 
أرض��ي ويكون ل��ي اخليار في ذل��ك أوال أي يجب 
تثبيت حق العودة أوال... وشكراً. )مشارك، اجتماع، 

رام اهلل، فلسطني( 

أنا بدي أسأل انه إذا كان البرملان األوروبي أو البرملان 
البريطاني العبني في مشروع حق العودة كيف 
أن��ا مبثل أو أنتي متثل��ي لي االزدواجي��ة املوجودة 
حالياً م��ن خالل دعم البرمل��ان األوروبي والبرملان 
مش��بوهة  ومب��ادرات  التفاقي��ات  البريطان��ي 
فلسطينياً وعربياً؟! نحن كفلسطينيني لسنا 

بحاجة إلى متويل مادي بالدرجة التي تطرحينها 
اآلن علين��ا ذات الطبيع��ة املادي��ة؟!ذات متوي��ل 
سياس��ي أوروبي وبريطاني! )مش��ارك، اجتماع، رام 

اهلل، فلسطني( 

أن��ا عن��دي قضيت��ني االول��ى ان كل املوجودين 
واحلاضرين هنا وفي الش��تات يؤكدون على حق 
العودة والتعويض وس��ؤالي عن املش��روع عمل 
بنفس الطريقة واآللية التي عمل فيها مبناطق 
الش��تات، قضي��ة أخرى أنن��ا مررنا كثي��را على 
مشاريع ودراسات لكن احملصلة. )مشارك، اجتماع، 

رام اهلل، فلسطني( 

أن��ا كنت أمتن��ى من احد املش��اركني ف��ي هذه 
اجللسة انه نكون اكثر عملية في طرح املسائل 
امللح��ة فيما يتعلق مبمثلنا الش��رعي م. ت. ف. 
ونناقش هذه املس��ألة وننطال��ب تغيير دوائر م. 
ت. ف. لكن ملا جنتمع بهذا الش��كل ونحكي عن 
م. ت. ف. ونق��ول م. ت. ف. ممثل وال نكتفي نقول 
ال يوج��د تواصل بينا وبني اخل��ارج وفيها فوضى 
وال يوجد ترابط ويوج��د محاوالت ضعيفة جداً 
ال تفي بالغرض ال تغطي مساحة الالجئني في 
الداخل واخلارج. )مشارك، اجتماع، رام اهلل، فلسطني(  
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1( التعبئة للمناقشات

ي( احجتماعات والا(اتات التحضير(ة
م��ن بداية املش��روع كان هناك إطالل��ة تقريباً، 
حيث متت اجتماعات أولية مع الدكتورة "كارما 
النابلس��ي" بحضور الناس األكثر نشاطاً على 
الساحة حول هذا املشروع، ومت إعطاء مزيد من 
املعلوم��ات واإليضاحات إل��ى أن وصلتنا بعض 
القضايا املكتوبة، وخلق املش��روع حوار ونقاش 
بني الناس، وواجهن��ا بعض العقبات أمام تقبل 
املشروع، ولرمبا كانت العقبات لوجستية، مبعنى 
له��ا عالق��ة باجلغرافي��ا وطبيعة البل��د، وبعد 
املس��افة أو املدن عن بعضه��ا البعض. وكذلك 
ف��ي تنس��يق االجتماع��ات واملواعي��د. )منس��ق 

االجتماع، السويد(

وبناء على ذلك قرر الفريق املشرف على املشروع 
في س��ورية الس��ير على نفس النهج املرسوم 
لهم، والذي اخططه له، وقرر الفريق أيضاً خلق 
املزيد من احلوارات حول أهداف املشروع، عبر عقد 
حلقات نقاشية يشارك فيها أكبر عدد ممكن من 
الكوادر والناشطني في اخمليمات الفلسطينية 
في س��ورية. والبحث عن أفض��ل الطرق القالع 
املش��روع بش��كل علمي وصحيح، مبا ينسجم 
الياته وأهدافه ومنهجيته، وبالفعل فقد توسع 
فريق العمل ليشمل عدد من الهيئات العاملة 
ف��ي مجال الدفاع عن "ح��ق العودة"، مجموعة 
ال���48 للدفاع عن ح��ق العودة، وم��ن احتاد جلان 
"ح��ق الع��ودة"، واالحت��اد الش��باب الدميقراطي، 
نادي بيس��ان، اللجنة النس��وية للدفاع عن حق 
الع��ودة، نادي الش��جاعة. إضافة إلى مجموعة 
من املثقفني والناش��طني، ف��ي الدفاع عن حق 

العودة. 
وقد وضع فريق العمل اجلديد خطة تثقيفية   

لتق��دمي املش��روع، تب��دأ بتنظي��م ع��دد م��ن 
االجتماعات والندوات النهائية لشرح أبعاد هذا 
املش��روع، ولطرح التس��اؤالت. ولكننا ولألسف 
فوجئن��ا في الي��وم التالي الجتم��اع، بقرار منع 
متابعة مناقش��ة املش��روع في س��ورية، وبناء 
على ذل��ك اجتمع فريق عمل املش��روع وتدارس 
القرار، وقرر جتميد العمل في املش��روع إلى حني 
الوض��وح وانتظار مس��تجدات جديدة تس��مح 

بإعادة العمل فيه. )منسق االجتماع، سورية(

ب( اإلعالن عن وتوضيح املشروع 
للتجمعات من قبل النشطاء احملليني

ف��ي لبنان املالح��ظ أنه ال يوجد س��لطة تتخذ 
ق��رار مبنع ه��ذه االجتماع��ات ولم يك��ن هناك 
مش��اكل في عق��د ه��ذه االجتماع��ات ولكن 
املش��كلة األساس��ية التي برزت هي س��لطة 
اجملتمع الفلس��طيني نفس��ه، س��لطة القوى 
الفاعلة، ومن هم معأرضني للمش��روع كأفراد، 
وأقص��د أن��ه ال ميكن للمش��روع أن يس��ير في 
لبنان مبعزل عن الكوادر القيادية األساسية في 
حقول العم��ل املوجودة في اخمليم��ات، وبالتالي 
ال ميك��ن االعتق��اد، أنه ميك��ن إطالق املش��روع 
بسهولة بدون القيام بحملة نقاشات موسعة 
ومكثفة مع املس��ؤولني عن العمل السياسي 
والنقابي واجلماهيري واالجتماعي في مخيمات 
لبن��ان. وفي ه��ذا اجملال حققنا جن��اح. لكن برزت 
مش��كلة جوهرية ليس��ت من املعترضني، ألن 
املعترض��ني علني��ة نفوذه��م ضعي��ف، وغي��ر 
منظم ف��ي الواقع االجتماعي في اخمليمات، إمنا 
أثر حديثهم ونقاشاتهم على اآلخرين والتحدث 
إليه��م بضرورة اتخاذ احلذر، وحملة التش��كيك 
ف��ي أهداف املش��روع، فاملش��كلة ليس��ت مع 
املعترضني وامنا مع الذين ميتلكون مواقف حذرة 
ومشككة اجتاه املشروع، وهذا أدى في احلقيقة 

إلى تطوير أس��اليب عملن��ا. هذه كانت املرحلة 
األول��ى للمش��روع في لبن��ان. )منس��ق االجتماع، 

لبنان( 

ع��دة  هن��اك  املوج��ودة  للهي��اكل  بالنس��بة 
محاوالت النش��اء هياكل ورواب��ط للجالية لم 
تس��تمر منذ اربع س��نوات اس��تطعنا تاسيس 
جالي��ة فلس��طينية عل��ى مس��توى النروي��ج 
مركزها اوس��لو ابو خضر رئيسها كانت فاعلة 
حتى الس��نة املاضية منذ عام وشهرين حصل 
مؤمتر للجالي��ة مت انتخاب قيادة جديدة للجالية 
واجلالية غير راضية عنها النها لم تقم باي عمل 
يفيد اجلالية الفلسطينية، بالنسبة للهياكل 
االخ��رى املوجودة على الس��احة النرويجية جلنة 
حق العودة عضو ف��ي كمفيدرالية حق العودة 
في اوروبا وهي عضو بديل… حق العودة بالنسبة 
للخبرة اعضاء الهيئة االدارية لهم خبرة نقابية 
تنظيمية وطنية ومعرفة قسم منهم بحكم 
اقامتهم منذ فترة باجلالية الفلسطينية وقسم 
منهم م��ن مؤسس��ي اجلالية الفلس��طينية 
ف��ي النروي��ج كفت��اس ط��رح ألول م��رة ف��ي 
بلجيكا.  واألخ أبو خضر نقل صورة ايجابية عن 
املشروع مما ش��جعنا اكتر وملا زاد في تشجيعنا 
في العم��ل والتع��اون الجناح هذا املش��روع هو 
حضور منسق املش��روع في مؤمتر الشبكة في 
الع��ام املاضي الذي حصل ف��ي الدمنارك وطرح 
منس��ق املش��روع ان يك��ون كمفيدرالي��ة حلق 
العودة باوروب��ا وبعدها تش��كل قناعة واضحة 
ان املش��روع ايجاب��ي وممكن يفي��د كل الهيئات 
والقطاعات واملؤسس��ات الفلس��طينية التي 
تعتن��ي حق��وق الالجئ��ني، اتفقنا مع منس��ق 
املش��روع ف��ي كوبنهاج��ن ال��ذي أت��ى وعرض 
علينا املش��روع اس��تضافته في النرويج كزيارة 
حتضيرية حتى يقوم بنفس��ه بش��رح املش��روع 
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على النخب النرويجية والتنس��يق مع جلنة حق 
العودة وجاء منسق املشروع إلى النرويج وقمنا 
بتحضير لقاء للنخبة الفلس��طينني املقيمني 

في النرويج. )منسق االجتماع، النرويج( 

الصعوب��ات صعوبة قبول فكرة املش��روع النه 
ممول من جه��ة اجنبية وبالتالي مش��كوك في 
امره وهو ممول م��ن االحتاد االوروبي رئيس اجلالية 
ال��ذي انتخب مؤخ��را هاجم املش��روع وعأرضه 
وش��هر به م��ع العلم نحن دعين��اه عند مجئي 
منس��ق املش��روع للمرة األولى وسمع بنفسه 
وناقش، اتس��اع رقعة البل��د وصعوبة التواصل 
مع الن��اس ليس بالس��هل يج��ب االتصال مع 
كل ش��خص على انف��راد، صعوب��ة الوقت من 
اجل عق��د االجتماعات النوعية والعامة وحجز 
الصاالت حتى تش��رح ل��ه املوضوع، بالنس��بة 
للممارسات التي متت، مت توزيع النشرات اخلاصة 
للمشروع عن طريق البريد لكل املناطق املعنية 
وش��رحنا املش��روع جملموع��ات م��ن النخب في 
املدن الرئيس��ية وعلى الهاتف كذلك ولقاءات 
ش��خصية بع��د ش��هرين قمن��ا باالجتماعات 
العامة مع املوس��عة في املدن الرئيس��ية وهي 
4 اجتماع��ات، مت توثي��ق محاض��ر االجتماعات 
بش��كل حتريري وكان منها صوت وصورة مت عقد 
تس��ع اجتماع��ات نوعية و4 اجتماع��ات عامة. 

)منسق االجتماع، النرويج( 

واجهن��ا بعض الصعوب��ات في تورنت��و، اجلالية 
الفلس��طينية مش��تتة ف��ي املدين��ة، املدينة 
كبيرة فجغرافي��ا اجلالية موزعة كثيراً، كجالية 
نفس��ها غير مرتبط��ة ببعضه��ا اال ان بعض 
االف��راد املوجودي��ن مع بعض من��ذ اكثر من 20 
س��نة عاملني جمعي��ات مثال؟ وس��يلة اتصال 
من اجلالية واخذوا موقف من املش��روع ووقفوا 

حاج��ز بينا وبني اجلالية ونحن نس��ميهم احلرس 
القدمي، شبه مس��تحيل معرفة العدد، صعوبة 
الوصول للمرأة وحتى النسوة التي وصلنا لهم، 
احتمال مش��اركتهم في املشروع أقل من عدد 
الرجال املدعوون لالجتماع��ات وحتى من حضر 
قبوليتهم في املش��اركة في االجتماع نفس��ه 
أقل من بعض الرجال الذين اتوا على االجتماع، 
صعوبة الش��باب ناشطني في جلنة حق العودة 
في تورنتو مع اننا لنا اكتر من خمس سنني، ردة 
الفعل األكبر س��نا معظمهم كانت ابرد نوعاً 
م��ا الن الذين دعوهم ش��باب. )منس��ق االجتماع، 

كندا( 

كان لدين��ا ف��ي أمري��كا خمس��ة اجتماع��ات 
االجتماع��ات  ه��ذه  كل  عق��د  ومت  حتضيري��ة، 
التحضيرية بحض��ور مديرة املش��روع. اجتماع 
واح��د مت الغ��اؤه بس��بب تأخ��ر الطائ��رة، حيث 
تأحرنا نحو س��بع س��اعات ولم نتمكن ال أنا وال 
الدكت��ورة كرمة م��ن حضور االجتم��اع. متيزت 
االجتماع��ات ف��ي واش��نطن ومتش��يغان بأنه 
س��ادها الكثير من األس��ئلة واالستفس��ارات. 
وش��عرت بضرورة وأهمية طرح هذه األس��ئلة، 
ألن الغالبي��ة من احلضور ال تع��رف عن ما هية 
املش��روع وال عن أهدافه، وما ينبغ��ي منه.  لم 
يكن لدينا أية مش��اكل بأي��ة اجتماعات ال في 
ش��يكاغو وال في أي منطقة، ولكن املش��كلة، 
التي برزت أنه ساد أن كان هناك اجتماع الحدى 
املؤسس��ات العربي��ة اجلدي��دة "ميك��ن مجلس 
للع��رب األمريكيني" مؤسس��ة جدي��دة تضم 
العرب، وسياستها جيدة، وهي تنتهج سياسة 
ض��د الصهيوني��ة وض��د االمبريالي��ة، وض��د 

االستعمار، الذي نعأرضه نحن أيضا. 
كان حضور هذا االجتماعات من كافة الواليات   
األمريكي��ة، أناس حض��روا من نيوي��ورك، وأناس 

حضروا من متشيغان، وأناس آخرين حضروا من 
ش��يكاغو، وأناس حضروا م��ن كاليفورنيا. الخ، 

اجتماع هذه املؤسسة مت في واشنطن. 
الذي جرى أن هناك أشخاص حضروا من كافة   
الوالي��ات، ولك��ن بع��د أن مت مهاجمة مش��روع 
س��فيتاس، وكان هجوم��ا قويا وشرس��اً، وليس 
مثل م��ا جرى م��ن استفس��ارات أو تس��اؤالت 
أثناء االجتماع��ات التحضيرية. وكان هناك من 
احلض��ور، من حضروا االجتماع��ات التحضيرية، 
ف��ي نيوي��ورك، وفي مناط��ق أخ��رى، وكانوا من 
املتوافقني واملتفقني على مش��روع س��فيتاس، 
وهم من املبادرين لعقد اجتماعات لس��فيتاس، 
ومن الذي��ن أجنح��وا االجتماع��ات التحضيرية 
لسفيتاس، ولكن هؤالء الناس، لم يقولوا أنهم 
من مؤيدي س��فيتاس أو لم يظه��روا تأييدهم 
ملش��روع س��فيتاس، وامنا بقوا صامت��ني، وبرزت 
هناك مش��كلة هو ف��ي كيفية أرض��اء الناس، 
وال يري��د أن يأخذ موقف ويبقى محايداً، وهكذا 

جرت األمور. 
هن��اك منهم من كان موافقا على مش��روع   
س��فيتاس، ومؤيدا لعقد اجتماعتها، ولكنهم 
رفض��وا احلدي��ث ع��ن مش��روع س��فيتاس، أو 
عن مزاي��اه، وع��ن أهميته لالجئ��ني وللجاليات 
الفلس��طينية ف��ي اخل��ارج. لرمب��ا أخذوا ش��أناً 
آلخرين ال يؤيدون املش��روع، ويرفضونه، املهم أن 

موقفهم كان سلبياً للغاية من املشروع. 
الذي جرى فيما بعد كان حساساً للغاية، فقد   
جرى هجوم على س��فيتاس، وعل��ى مصداقية 
هذا املشروع وعلى اهدافه ونواياه والغرض منه. 
وشككوا في وطنية املشروع، وبأن هذا املشروع 
سينسف "حق العودة" لالجئني الفلسطينيني، 
ويه��دف إلى خل��ق بدائل ل��� م. ت. ف. وقالوا ما 
اله��دف من قي��ام االحت��اد األوروب��ي بدعم هذا 
املش��روع، إل��ى م��اذا يه��دف االحت��اد األوروبي؟ 
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فاالحت��اد األوروبي ل��م يقدم يوما م��ن األيام أي 
دعم حلق العودة لالجئني الفلسطينيني، فلماذا 
اآلن يقدم على دعم هكذا مش��روع. وشككوا 

في نوايا االحتاد األوروبي. 
املهم، الذي أريد قوله أنه في بداية االجتماعات   
التحضيرية س��فيتاس، كانت كل االجتماعات 
التحضيري��ة هي ايجابية، ه��ذا باعتقادي، وكل 
ما اقوله هو حتليل ش��خصي م��ن قبلي وليس 
من الش��رط أن يكون حتليلي صائب %100. من 
وجهة نظري ه��ذا هو حتليل��ي، ولكن ميكن من 

وجهة نظر اآلخرين لرمبا يختلف التحليل. 
املشكلة لرمبا برزت لوجود أناس لم يكونوا من   
أصحاب الفكرة، فكرة طرح مشروع سفيتاس! 
أو هم م��ن اخترع فكرة س��فيتاس، أو فكرة ما 
تريد اجلاليات الفلس��طينية املوجودة في اخلارج 
وفي كيفية االتصال بالناس وباآلخرين، وما هي 
الهي��اكل التي تريدها، لالتصال والتواصل. لرمبا 
ألنهم ليس��وا هم من فكر في املش��روع قاموا 

مبعأرضته ومحأولة افشال اجتماعاته. 
بالنس��بة لبي��ان اجلبه��ة الش��عبية لتحرير   
فلس��طني الصادر من س��ورية وانتم س��معتم 
فيها، أنا في حتليل البسيط، أن الرفض الذي جاء 
من س��ورية، مت بضغط من املعأرضني للمشروع 
من الواليات املتحدة. بعد اجتماع واش��نطن، لم 
يكن من املتوقع أبدا! الناس املوجودين في امريكا 
ه��م اقلية، ميكن يكون��وا اثنني أو ث��الث أو أربعة 
ضغطوا على س��ورية لكي تعم��ل وأن تضغط 

على سورية. )منسق االجتماع، الواليات املتحدة(

وضعن��ا نحن في الدمن��ارك خطة عمل لعملية 
اجن��اح املش��روع، وعرضه عل��ى اجلالي��ة، وعقد 
االجتماع��ات ل��ه، وكيفي��ة االتصال م��ع بقية 
أفراد اجلالية، واخبارهم بهذا املش��روع واهدافه، 

والغرض منه. 

بالطبع بعد أن اعجبنا املشروع، وأنه سيعمل   
عل��ى مس��اعدة اجلالي��ة الفلس��طينية، ف��ي 
التجمع، وطرح مشاكلها، وحاجاتها وأولوياتها، 
ه��ذا تقريب��ا كان مطلوبا عمله ف��ي الدمنارك، 
لألحي��اء اجلالي��ة الفلس��طينية ف��ي الدمنارك، 
وكان يجب عمل ش��يء ليربطه��ا مع بعضها 
البعض إلعادة التواصل واالتصال فيما بينها. 

يوج��د لدين��ا خل��ل كبي��ر ف��ي ه��ذا اجلان��ب، 
لدين��ا جامعات وانش��طة، ولدين��ا العديد من 
الش��خصيات الب��ارزة وناش��طون ف��ي اجملتمع 
الدمناركي، وفي اوس��اط اجلالية الفلسطينية، 
ولكن لألس��ف ال يوجد لدينا ترابط واتصال بني 

بعضنا البعض. 
لهذا ش��عرت أن املشروع قد لبى من حاجاتي   
أن��ا الش��خصية، وأول ما عرض علي املش��روع 
ودرس��ته، قلت أن هذه احلاج��ة نحن نطالب بها 
منذ زمن، وه��ي ضرورية لنا ف��ي اجلالية. ولهذا 
وب��دون تردد وافق��ت على املش��روع، ووافقت أن 
اتس��لم املشروع من منسق املش��روع، أنا واألخ 

ياسر. 
ش��كلنا فريق عمل مصغر مك��ون من ثالث   
أشخاص، وعملنا مسح دميغرافي للدمنارك، وأين 
هي جتمعات اجلالية الفلسطينية في الدمنارك، 
وأين أكبر عدد من افراد اجلالية الفلس��طينية، 
أين تس��كن وأين تعيش وأين تنشط. وميزنا بني 
التجمعات الفلس��طينية الكبي��رة، والصغيرة 

منها. 
م��ن خالل ه��ذا املس��ح الدميغراف��ي وضعنا   
خط��ة لعقد 11 اجتم��اع، وقلنا م��ن الضروري 
عقد االحدى عش��رة اجتماع��ا، ومن ثم إذا كان 
هن��اك لدينا وقت س��نعقد اجتماع��ات فرعية 
للجالي��ة الطالعها بش��كل أكبر واوس��ع على 
املش��روع. وكانت مناطق العمل، معقدة قليال 
وبخاص��ة أن هناك مدن ومناط��ق قريبه وأخرى 

بعي��دة ع��ن مناط��ق عملن��ا وس��كنانا. ولكي 
تشمل الدعوات واالجتماعات كل الدمنارك جلأنا 
إلى اس��تخدام البريد االلكتروني، واستخدمنا 
الرس��ائل االلكترونية، ورسائل املسج القصيرة 

كثيراً واستخدمنا أيضاً التلفونات بكثرة. 
املدن القريبة، كنا نذهب إلى اجتماعاتها قبل   
يوم واح��د من عقد االجتماع، أو قبل بأس��بوع 
لعق��د اجتم��اع حتضي��ري. وه��ذا غي��ر مذكور 
بالتقارير املقدمة هنا. حيث كنا نتحدث بشكل 
ملخص ومختصر عن املش��روع واهدافه للناس 
احلض��ور، ومن ث��م نطلب منهم عق��د اجتماع 

عام وموسع الفراد اجلالية في هذه املدينة. 
كن��ا نحضر كل األوراق املطلوبة وكل ش��يء   
للتنس��يق، وحتى ال تبرز لديهم اية اش��كاالت 
ف��ي طريقه��م. وحت��ى ورقة حض��ور االجتماع 
تك��ون جاهزة فق��ط نضع عليها، اس��م املدعو 
والتاريخ، وان هناك دعوة عامة حلضور اجتماعات 

املشروع. 
لم يكن لدينا اشكالية أو عقبات كثيرة لعقد   
مث��ل هذه االجتماعات ألن��ه كان هناك العديد 
من الروابط واللجان ف��ي الدمنارك. اريد أن اقول 
جمعي��ات وأندي��ة صغيرة، مقتص��رة على قلة 
قليل��ة من افراد اجلالية، وال تش��مل كافة افراد 
اجلالية في هذه املدينة أو تلك، وهذه موجود في 

كافة انحاء الدمنارك. 
كذلك ل��م يكن للجالية أية اش��كاليات في   
مكان عقد االجتماع��ات فكلها كانت متوفرة، 
وكان��ت القاعات متوف��رة لعق��د االجتماعات 
وبالتوقي��ت الذي نري��ده. مرة واحدة اس��تأجرنا 
قاعة، ولكن بقية االجتماعات مت فيها استخدام 

النوادي واجلمعيات اخلاصة باجلالية. 
هن��اك العديد من ذك��ر اجلوامع، نح��ن أيضاً   
اس��تغلينا اجلوام��ع، فكن��ا نذهب ي��وم جمعة 
ونصل��ي ف��ي ه��ذا الي��وم ونطلب م��ن االمام 
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دقيقت��ني بع��د الص��الة للحدي��ث للن��اس عن 
املش��روع واهدافه وندعوهم حلضور اجتماعات 

سفيتاس في اليوم الثالي حلضور االجتماع. 
اس��تخدمنا هذا ال� أس��لوب في أربعة مدن   
كبي��رة، كنا نذهب لصالة اجلمعة، وبعد الصالة 
نطل��ب من األمام احلديث للناس عن املش��روع، 
وندعومه��م حلض��ور االجتماع ف��ي اليوم الذي 
يليه. وكان هناك جتاوب كبير من املصلني. ولكننا 
لم نكن نذهب إلى جهات سياسية معينة، كنا 
نذهب للن��اس ونتوجه للناس كاف��ة. ولم يكن 
يهمن��ا هذا الش��يء، لم يكن يهمن��ا ال حركة 
فت��ح وال حرك��ة حم��اس، هذا لي��س مهما في 
الدمنارك. أو من هو املسيطر على هذه اجلمعية 
أو هذا النادي، وأي لون سياسي أو تنظيمي يتبع، 
فهذا لم يكن يهمنا كثيرا في الدمنارك، بل كنا 
نتوجه للناس كافة، ولكافة الش��رائح والفئات 
التي كان��ت تلبي الدعوة وحتض��ر االجتماعات. 
كان يهمن��ا أن هذا جتمع فلس��طيني موجودة، 
ه��ذا التجمع للجالية الفلس��طينية، لم نكن 
نس��أل عن خلفية النادي أو اجلالية السياس��ية 
فل��م يك��ن يعنينا األم��ر كثيرا. هذه بالنس��بة 

لطريقتنا في العمل. )منسق االجتماع، الدمنارك( 

تنفيذ املش��روع بدأ مبكرا 3 اجتماعات متت في 
ش��هر 2004/7، بحضور زمالئن��ا املهتمني بعد 
اجتماع قبرص االستش��اري في نوفمير السنة 
املاضية وضعنا خطة لعدة اجتماعات ال تتجاوز 
25 اجتم��اع، تتف��اوت من حيث الن��وع واحلجم 
حسب أغراضها، وفي اخلطة ان يكون تنفيذها 
ف��ي مواق��ع جتمع��ات الالجئني الفلس��طينني 
وليس في موقع محدد ننقلهم لعمان، وتقدمنا 
بطل��ب إل��ى احلكوم��ة االردنية ليس��محوا لنا 
بتنفيذ املش��روع ولم يرد علينا سواء بنعم أو ال 
حتى هذه اللحظة مت تنفيذ االجتماع بجهودنا 

الش��خصية عقدنا 2 اجتماعني رجال ونسوي، 
طريقة تعاملنا وتصنيفنا لالجتماعات س��واء 
5 اجتماع��ات الذين لهم عالق��ة باالجتماعات 
التحضيرية في شهر 7 أو التي متت في الشهر 
املاضي كانت تعتمد على صالتنا املباشرة صالت 
فريق املش��روع م��ع التجمعات الفلس��طينية 
ول��م تعتمد عل��ى القوى السياس��ية الفاعلة 
في داخ��ل اجملتم��ع الفلس��طيني باملطلق، لم 
نتصل ال مع فتح وال حماس وال جبهة ش��عبية 
وال دميقراطية، اتصاالت مباشرة فريق الدراسة 
كان م��ع اجملتم��ع الفلس��طيني نفس��ه وم��ع 
هيئاته ومع الناس املهمش��ني بداخله، وبالتالي 
اجتماعتن��ا التي عقدناه��ا كانت حتقق جناحات 
ولم نكن نواجه اش��كاالت من نوع االشكاالت 
الت��ي واجهتنا في اوروبا والس��ودان وفي اليمن 
نأمل تاتي املوافقة حتى ننفذ اخلطة الطموحة. 

)منسق االجتماع، االردن( 

تعرفت على مش��روع كفتاس ف��ي لقاء 2004 
ف��ي مؤمت��ر نظمه مرك��ز بديل ف��ي حيفا حول 
التقيت  الفلس��طينني،  والالجئ��ني  املهجري��ن 
مدي��رة املش��روع، حتدثت حول املش��روع اتفقت 
معها، نحن في هولندا نهتم باملشروع، اتصلت 
هاتفي��اً معه��ا ومع منس��ق املش��روع، نظمنا 
عدد من ااجتماع��ات التحضيرية مع مجموعة 
م��ن االخوة ف��ي هولن��دا، 3 اجتماعات حتضرية 
حضر أحدها مديرة املش��روع ومنس��ق املشروع 
على أس��اس القيام بتنظيم لقاء كبير موسع 
للجالي��ة وحتض��ره مدي��رة املش��روع ومنس��ق 
املشروع وس��يتم نقاش لالس��ئلة الثالث اللي 
احنا عملناه في شهر نوفمبر من العام املاضي، 
ل��م تواجهن��ا صعوبات ومش��اكل مث��ل التي 
س��معنا انه واجهت االخوة في الدول األوروبية 
األخ��رى يوج��د عنا ف��ي هولن��دا مجموعة من 

حماس واجتاه فتح لكن اخذنا قرار بعدم س��ؤال 
ه��ؤالء ف��ي موض��وع تنظي��م ه��ذا االجتماع 
انطالقا من ان اجلهتني ال تاثير لهم على اجلالية 
الفلس��طينية، حم��اس مرك��ز انتش��ارها بني 
االت��راك واملغاربة تاثيرها ضعي��ف على اجلالية، 
اهتماماتهم سياسية، ولهم اهتمامات مادية 
جلمع االم��وال وتزوي��د املش��اريع حلركة حماس 
وكثير من املهتمني بالقضايا السياس��ية على 
الس��احة يتلقوا فعالياتهم م��ن مراكز العودة 
ماجد الزير فتح ضعيفة وهامشية ال تأثير لها 
على اجلالي��ة، بالتالي ارتأين��ا، ان ندعوهم دعوة 
صفوية لهؤالء الطرفني حلضور االجتماع ولهم 
االختي��ار باحلض��ور أو عدم��ه ولكنه��م حضروا 
دون اعتراضات وس��اهموا ف��ي النقاش وطرحوا 
اسئلة على د. مديرة املشروع ومنسق املشروع. 

)منسق االجتماع، هولندا( 

اس��تخدمنا ع��دة وس��ائل حت��ى ال نس��تثني 
احد اس��تخدمنا رابطة اجلالية الفلس��طينية 
تكفل��ت بالدعوة الن��ه نحن ف��ي بريطانيا عنا 
رابط��ة جالية واح��دة وانا رئيس��ها دعينا الكل 
عل��ى أس��اس انهم ج��زء من اجلالي��ة، فنحن ال 
نتعام��ل م��ع الناس كح��زب سياس��ي النه ال 
يوجد هناك مؤسس��ات واضحة اال اني شعرت 
انهم يتهربوا من الدع��وة، ولكنهم لم يكلفوا 
انفس��هم دع��وة من لديه��م من الن��اس على 
قائمة املعلومات، وكنت امتنى ان يقوموا بذلك، 
نحن معروفني بانتمائنا الوطني يعني ال منشي 
مبشروع مشبوه استخدمنا الدعوة على البريد 
والويب سايت واالمييل والرس��ائل اإلليكترونية 
والتلفون��ات، كان هن��اك ف��ي وضع س��يء من 
أبن��اء اجلالية بخصوص توزيع اخلبر، فاملش��كلة 
ليس في املؤسس��ات بل في الناس انفس��هم، 
املش��كلة التي واجهناها في التحش��يد لهذا 
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املش��روع انه لم يكن هناك أكل النه الناس أول 
حاج��ة س��ألوها عنها االكل !ه��ذا ال يعني انه 
كان احلضور ضئيل ب��ل العكس كان حوالي 60 
شخص من الناس الناشطني الفاعلني اللذين 
دامي��ا يضعوا انفس��هم ف��ي الواجه��ة، هناك 
ش��غلة مهمة بالنسبة للحضور النسوي كان 
موج��ود وكان ف��ي عندنا الطبق��ة اخململية في 
اجلالية الفلس��طينية. )منس��ق االجتماع، اململكة 

املتحدة( 

غزة س��معت عن املشروع منذ بداية من بعض 
االخوان ممن انتقدوا املش��روع والبعض مهتمني 
بقضي��ة الالجئ��ني، عملنا لقاء م��ع مجموعة 
من املهتمني وناقش��نا املشروع من كل جوانبه، 
بعض اخللل ميكن ان يتم تصحيحه خاصة فيما 
يتعل��ق ب��ان م. ت. ف. املمثل الش��رعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني منسق االجتماع اتصل 
فينا نريد عمل املشروع في غزة، قلنا ليس غلط، 
وَدعينا اغلب أو كل الناس- وكان االتفاق ان ندعو 
النخب��ة - ملن لهم عالقة مبوضوع الناش��طني 
والالجئني يوجد ناس سواء في غزة أو الضفة أو 
في اخلارج ال يريد سماع احد يتكلم عن موضوع 
الالجئ��ني، اذا حتدث أي احد عن املوضوع يحصل 
مباش��رة احلديث عن إعادة التش��كيك واخليانة، 
فما زال هاجس الزعامة واالب االوحد موجود عنا 
عقدنا اللقاء مع ش��خص من القوى الفاعلة. 
النقاش كان موضوعي ووجهات النظر متقاربة 
باستثناء شخصني شخص طرح املوضوع ولم 
يكن له أي خلفية سياس��ية فقد طرح ش��عار 
االس��الم هو احلل وبالتالي- القصف اس��رائيل 
بالصواريخ واالخر الق��ى خطبة عصماء وخرج 

من االجتماع. )منسق االجتماع، غزة( 

م( املناقشات واحجتماعات احمللية
فري��ق العم��ل ف��ي لبن��ان كان مي��االً لتطبيق 
لق��اءات موس��عة  بعق��د  األعل��ى،  النم��وذج 
وحلق��ات نق��اش مبختل��ف املناط��ق، والع��ودة 
م��رة أخ��رى بعقد اجتماع موس��ع كبي��ر. بدأنا 
بالتحضير بهذا االجتاه، والقيام بدعاية مكثفة 
والدف��ع باجتاه أش��كال من النق��اش قبل عقد 
االجتماع��ات املوس��عة. ف��ي لبنان يوج��د )5( 
مناط��ق، كبي��رة، وكل منطق��ة تضم جتمعات 
أصغر منها. البداية كانت في منطقة اجلنوب، 
مت عق��د اجتماع موس��ع حضره أكث��ر من 225 
شخصاً، وشمل كل الكوادر والقوى السياسية 
واحلزبية والنقابية والش��بابية واملرأة، وقطاعات 
املثقف��ني. وكان هذا االجتماع هو الذي كس��ر 
احلاج��ز الفعل��ي والنفس��ي ملش��اركة الن��اس 
وكافة األطراف بش��كل عام سياسية ونقابية، 
وش��بابية وام��رأة ألن ال��� 250 ش��خص الذين 
حضروا االجتماع في مخيم الرشيدية، هم من 
ممثلي الهيئ��ات والقوى السياس��ية والنقابية، 
واللجان الشعبية، وبالتالي جناح االجتماع األول 
الذي��ن مت التحضير له بطريق��ة هادئة ومركزة، 
كان ه��و س��بب جن��اح م��ا تبقى من أنش��طة 
املشروع، ألن شرعية املشروع أخذت باالجتماع 
األول، عبر ممثلي الهياكل النقابية والش��عبية، 
والسياس��ية. حتى القوى الت��ي اتخذت موقفاً 
رس��مياً ضد املش��روع، بفعل النشاط اضطروا 
للحض��ور واملش��اركة ف��ي ه��ذه االجتماعات. 
واعتمدنا أس��لوب وهو عن��د االنتهاء من عقد 
اجتم��اع موس��ع ف��ي منطق��ة ما، يت��م عقد 
حلقات نقاش حول أهداف املش��روع، لقطاعات 
العمال واملرأة والشباب، وعقد حلقات نقاشية 
للعم��وم. هذا ال� أس��لوب في عق��د اللقاءات 
واحللقات النقاشية فيما بعد حقق جناحاً جيداً. 
ومت عقد ثالث حلقات نقاش��ية لهذه التنوعات 

واالختصاصات. كذلك األمر تكرر في طرابلس، 
حيث كان االجتماع العام أوسع وأكبر، وحضروه 
السياس��ية  املش��اركة  وكان��ت  أكث��ر،  أن��اس 
والنقابية والشعبية أكبر بكثير، حيث بلغ عدد 
احلضور من )350 400( شخص مشارك. حتى أننا 
واجهنا صعوبة في إنهاء النقاش في االجتماع 
نفس��ه وتبع االجتم��اع )6( حلقات نقاش��ية، 
ثالث حلقات نقاش��ية في مخي��م البداوي، في 
مخيم نهر البارد. واتفق فيها كل ما اتفق عليه 
س��ابقاً من أس��اليب عمل، بخصوص األسئلة 
وتوزي��ع احللقات النقاش��ية عل��ى مجموعات، 
واس��تخالصات األس��ئلة وإعادة نقاشها، وكل 
هذا مت توثيقه بواس��طة " الفيدي��و"، ومبحاضر 
اجللس��ات. بعد طرابلس األمر تكرر في بعلبك، 
ومخيم بعلبك، وحض��ر االجتماع العام حوالي 
120 شخصاً وتبعه حلقتني نقاشيتني. في حني 
أن املنحى كان أفضل نس��بياً في بعلبك، حيث 
أخذ ليس فقط إش��راك القوى الفلس��طينية 
املوجودة في مخيم بعلب��ك، ولكن أيضاً القوى 
الفلس��طينية خارج اخمليم واملوجودة في القرى 
احمليط��ة في منطقة بعلب��ك، في محيط دائرة 
قطره��ا نحو 45 كيلومت��راً. وبخاصة وأن هناك 
جتمع��ات فلس��طينية مبعث��رة عل��ى عدد من 
الق��رى الصغيرة في منطقة البقاع. وكان هذا 
أول اجتم��اع يجمع كافة النش��طاء والفاعلني 
ف��ي العمل في هذه املنطقة والواس��عة، التي 

يقطنها جتمعات فلسطينية. 
انتق��ل العمل فيم��ا بعد إلى "بي��روت"، كان   
هناك اجتماع موسع في مخيم "برج البراجنة" 
حضره نحو 70 شخصاً، حدثت بعض األخطاء 
التحضيري��ة والفني��ة له��ذا االجتم��اع، ه��ذه 
األخط��اء له��ا عالق��ة بامل��كان وباالتص��االت، 
وكان م��ن املفت��رض أن يحض��ره عل��ى األق��ل 
200 ش��خصية، هذه األخطاء ح��ّدت من عقد 



1( التعبئة للمناقشات
م( املناقشات واحجتماعات احمللية

املنسقون والتعبئة 
والتحضير لالجتماعات

اجلزء الثاني: النتائج اإلضافية   271

االجتماع��ات املوس��عة، ألن��ه مت تعوي��ض هذا 
الكم م��ن احلض��ور، باحللقات النقاش��ية التي 
ج��رت فيما بعد في برج البراجن��ة ومخيم "مار 
إلي��اس" وكانت ق��د اتخذت ه��ذه االجتماعات 
نف��س املنح��ى، ف��ال داع��ي للتك��رار. املنطقة 
األخي��رة، كان��ت منطق��ة صي��دا، فعل��ى أث��ر 
التقدم العام باملش��روع، واالستجابة الواسعة 
والديناميكية التي أطلقها املش��روع وعالقاته 
باجملتمع الفلس��طيني، الحظن��ا أنه كان هناك 
حتضيرات في منطقة صيدا من عدد املراكز من 
القوى السياس��ية الفلسطينية والتنظيمات 
الفلس��طينية، لش��ن هجوم معاك��س، حيث 
كانوا ينتظرون عقد االجتماع املوس��ع لتوجيه 
ضربة معنوية لهذا املش��روع ولهذا كان القرار 
بع��دم عق��د اجتم��اع موس��ع في صي��دا، ألن 
مس��توى التحري��ض ف��ي مخيم "ع��ني احللوة" 
إلى املش��ادة اجلس��دية، ولهذا قلنا أن احللقات 
الصغي��رة ميكن أن تفش��ل التحريض، ولهذا مت 
إلغاء االجتماع املوسع في صيدا، ومت التوجه إلى 
عقد ورشات العمل على مستوى املرأة والطلبة 
والعمال، وكانت ورش��ات جيدة، وش��هدت نوع 
من املش��اركة املعأرضة، ولكنها كانت محدودة 
وحتت الس��يطرة، مبعنى أن الناس التي حضرت 
نفس��ها لتخريب االجتماع املوسع، لم يفلحوا 
أن يعملوا ش��يئاً في هذا اإلطار. ش��يء آخر، أن 
املؤسس��ات من ذو االحتياج��ات اخلاصة، طلبت 
عق��د ورش��ة خاصة بهم، ملناقش��ة املش��روع، 
بالطبع هذا كان من خارج خطة العمل العامة، 
وكانت االستجابة س��ريعة، حضرها ممثلني عن 
كافة املؤسس��ات املعني��ة ب��ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة، وبتقدي��ري إذا ما راجعنا ف��ي الفيديو 
املس��جل عن هذه الورشة، س��نجدةا لرمبا أهم 
ورش��ة عمل، ذات طبيعة متخصصة ملناقشة 
بالرغم  واحتياجاتها، ومطالبه��ا،  مش��كالتها 

من أنها ل��م تتخذ وزناً بالتس��اوق مع القضايا 
والورش األخرى. 

في املرحل��ة األخيرة هناك فكرت��ني، هما: إما   
أن نعقد اجتماع موس��ع في ختام املش��روع، أو 
االستعاضة عن االجتماع العام املوسع، بحلقة 
نقاش��ية موس��عة، يحضره��ا م��ن كل حلقة 
نقاش��ية متت ف��ي لبن��ان "ش��خصني" أو ثالث 
أش��خاص من أبرز الناس الذين ساهموا واغنوا 
النقاش، وعملوا على إجناح هذا املش��روع. فعند 
دراس��ة وضع املش��روع، واحلالة امليدانية بشكل 
جي��د، كان من الس��هولة مبكان عق��د اجتماع 
موسع يضم )400( شخصية فلسطينية على 
مستوى لبنان. ولكن من ناحية اجلدوى العملية 
الت��ي ميكن أن يخرجوا منها س��تكون عبارة عن 
تكرار مم��ل الجتماع��ات املوس��عة األربعة التي 
جرت من قبل في املناطق. ولذلك نقترح ترشيح 
شخصني أو ثالثة من ال�22 حلقة نقاشية متت، 
حلضور حلقة نقاشية موسعة، لتبادل اخلبرات، 
واملواق��ف والتوصل إلى اس��تخالصات من كل 
هذه احللقات واالجتماع��ات واالجتماعات التي 

متت في لبنان. )منسق االجتماع، لبنان(

وتطبيق املشروع يوجد محاذير عدة، فالسعودية 
ليس بلد مثالي لعقد مشروع مثل هذا، فيجب 
احلصول على موافق��ة صريحة، وموضوع املرأة 
كي��ف تش��ركها ف��ي مجتم��ع محاف��ظ في 
النقاش��ات، وهناك فجوة بني اجلالية والسفارة 
منها فقدان الثقة السباب عدة أولها عدم الثقة 
بالسفارة الفلسطينية وثانيها الفلسطيني ال 
يذهب إلى الس��فارة الفلسطينية النه يحمل 
ج��واز س��فر اردني ويقض��ي حاجته م��ن هناك 
النه يضع س��ؤال علي��ه، ملاذا يذهب للس��فارة 
الفلس��طينية وهو يحمل اجل��واز االردني؟ فهو 
يحم��ل جواز س��فر اردن��ي فيجب الذه��اب إلى 

الس��فارة االردني��ة، وض��رورة احلص��ول على اذن 
رس��مي من احلكومة الس��عودية، في ش��هر 5 
الناس تخرج في اج��ازات وفي هذه الفترة قمنا 
بتحضي��رات مهمة للحديث عنه��ا، مت مقابلة 
الس��فارة واخذ موافقتها والنها تش��رف على 
عم��ل جامع��ة الق��دس املفتوحة لالس��تفادة 
منهم كمدرسني والقاعات، ومت كذلك االتصال 
في اللجان الش��عبية واملس��ؤول عنه��ا االمير 
س��لمان امي��ر الري��اض، والناس حتب��ذ االتصال 
م��ع عبد الرحي��م ابو جاموس الن��ه مريح اكثر، 
والتعام��ل مع��ه مفي��د للمش��روع، مت عقد 4 
اجتماع��ات حتضيري��ة في الدمام وج��دة واثنني 
ف��ي الري��اض، وكان الهدف مواجهة االس��ئلة 
التي طرحت وه��ي اخلوف من املؤيدين واملؤيدين 
بتحفظ اكثر م��ن املعأرضني والوضع مش��ابه 
للوضع في لبن��ان وكذلك ملاذا يك��ون التمويل 
من االحتاد االوروب��ي؟ فما الداعي للجان املدنية 
طاملا ان��ه هناك م. ت. ف. ؟ ومل��اذا املوضوع، اآلن 
يت��م طرحه من قب��ل اكثر من جهة مش��كك 
فيه��ا؟ وبالتالي اجلهد تركز عل��ى االجابة على 
هذه االس��ئلة هناك اطراف تبدي اس��تعدادها 
للتع��اون بحماس للمش��روع، ومنها لم يحضر 
وهناك متحمس��ني يريدون ع��رض املوضوع ومت 
التعامل مع اس��ئلتهم، عقدت عدة اجتماعات 
حتضيري��ة في املنطقة الش��رقية ف��ي الدمام 
واملنطق��ة الوس��طى ف��ي الري��اض واملنطقة 
الغربية في جدة، هناك مالمح مهمة للحديث 
عنها مع أن االجتماع��ات التحضيرية متنوعة 
االهتمام��ات ب��ني السياس��ية وهم��وم اخرى، 
فمنها السياس��ية مثل حق الع��ودة وفي جدة 
تركز على هموم محلية فيمنع الفلس��طيني 
م��ن التملك ومتنع البنات من دخ��ول اجلامعات. 

)منسق االجتماع، السعودية(
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اغلبي��ة اجلالية موج��ودة في مونتري��ال وتورنتو 
واوتوا وهنيفكاس وبنكوب��ا وعقدت اجتماعات 
حتضيرية مع مديرة املش��روع، عقدت اجلمعيات 
املعني��ة عل��ى مس��توى اجلالية في اوت��وا عدة 
اجتماعات في يوم واحد منها عامة ومجموعات 
نس��وية وذكورية وأطفال م��ن عمر 10-14. في 
مونتريال جمعوا مجموعة الجئني فلسطينني 
طلب��وا جلوء في كن��دا اغلبهم م��ن مخيمات. 
مبشاركة نسوية طرحوا املواضيع التي تعينهم 
مم��ا ظهر ف��ي االجتماعات حماء واض��ح وقدرة 
لدى الن��اس على النقاش وحماس لالس��تمرار. 

)منسق االجتماع، كندا(

هناك بع��ض األطر املدنية الفاعل��ة واملوجودة، 
حي��ث يوجد مجل��س للجالية الفلس��طينية، 
الذي حتول م��ن التوازن حيث كان هناك نوع من 
التوازن داخل اجمللس بني األطر السياس��ية لكن 
في النهاية حتول بشكل حزبي شبه كامل إلى 

حركة حماس. 
هناك احتاد طلبة فلسطني، وبكل أسف حتول   
بش��كل حزبي إلى احتاد حلركة حم��اس. وهناك 
أيضاً "رابطة املرأة الفلس��طينية"، أيضاً حتولت 
بدورها إلى حركة حماس. وبهذه الصورة اصبح 
الثقل السياس��ي داخل اجلالية الفلس��طينية 

هو حلركة حماس، ولالجتاه االسالمي عموماً. 
ونتيجة لهذه اخلصوصية اضطررت أن أتعامل   
مع هذه األطر بشكل مباشر، ولهذا فقد جلست 
مع السفير الفلسطيني في السودان، وحتدثت 
مع ممثل حركة فتح في الس��ودان، ومع ممثل عن 
حركة حماس، وممثل عن حركة اجلهاد االسالمي، 
باالضافة إلى أنني جلس��ت م��ع بعض اجلهات 
املس��تقلة التي تعتبر "وجاه��ات" داخل اجلالية، 
ليس أكثر ان ص��ح التعبير، ولديه��ا نفوذ داخل 

اجلالية، وان بشكل أقل، من األطراف األخرى. 

املعأرض��ة الوحي��دة التي وجدته��ا في بداية   
عمل��ي باملش��روع، هي من قب��ل حركة حماس، 
ولك��ن قبل أن أنتهي من احلديث مع ممثل حركة 
حم��اس، مباش��رة اختصر الطريق وق��ال : على 
قول احلجات ما بيجي من الغرب إال الذي ال يُسر 
القل��ب! فقلت له أن��ا ال احتاج من��ك إلى قول 
احلج��ات، أنا محتاج منك إلى مش��اركة فعلية 
بش��كل رس��مي، وبع��د أن تفكر ملي��ا ومعك 
أسبوع أو عشر أيام، وش��اور املكتب السياسي 
حلماس نفس��ه، ورد علي اجلواب واستمر الوضع 
بالتأجيل، بقية التنظيمات شاركت، ولم تؤجل، 
وكان��ت هناك موافق��ة من قبله��ا. كان هناك 
أيض��اً بعض املعأرض��ة من قبل بع��ض القوى 
املستقلة التي اسميتها "وجاهات"، التي قالت 
نحن نعأرض، ولكن لن نقف حجر عثرة في وجه 
املش��روع، ولن نقوم بدور احملرض على املش��روع، 

رغم أنها تتحفظ عليه. 
لألسف استمر تأجيل املشروع إلعطاء الرأي   
النهائي، تقريباً، أكثر من شهرين في املرة األولى، 
ولكنني وبحضور أعضاء املكتب السياسي في 
الس��ودان جلس معه��م، اب��دوا موافقة بعدم 
االعتراض على املش��روع، وانهم جزء من القوى 
الوطنية الفلس��طينية املوجودة في السودان، 
وسنش��ارك مثلن��ا مثل غيرنا م��ن بقية القوى 

الفلسطينية. 
بع��د أن حددن��ا موع��د االجتماع��ات، وكن��ا   
محددي��ن أن يك��ون هن��اك اجتم��اع للطلب��ة، 
واجتم��اع آخرنس��وي، واجتماع ثال��ث للجالية 
ككل وبش��كل ع��ام. وبع��د أن مت حتدي��د املوعد 
تفاجئنا بنقض هذا االتفاق من ممثل الس��احة 
الس��ودانية، وأخبرني أنا ش��خصياً أنه افش��ال 
املش��روع، ان استطاع إلى ذلك س��بيال. وان لم 

يستطع فأنه سيرد علينا مرة أخرى. 
نح��ن بنين��ا عالق��ات جي��دة م��ع الس��فير   

الفلس��طيني في السودان الذي أبدى موافقة. 
خصوصا بعد اطالعه على موافقة ابو مازن. وهو 
شخصيا لم يكن لديه أي اعتراض. فاكتشفنا 
أن ممثل حماس قد نقض االتفاق، واضطررنا إلى 
تأجي��ل االجتماعات مرة أخ��رى، حتى يأتي بالرد. 
فجاؤا أيض��اً اعضاء املكتب السياس��ي حلركة 
حم��اس، وعقدنا اجتماعا ثانياً معهم، اس��تمر 
للساعتني بحثنا خالله املشروع وبنوده واهدافه، 
وكان ممثل حماس حاض��راً االجتماع، ولكنه لم 

يتفوه بكلمة واحدة مطلقاً. 
وكان��ت نتائج االجتم��اع باملوافق��ة بالعودة   
للعم��ل ضم��ن األط��ر الوطني��ة، ومت ف��رز ممثل 
لتش��كيل فري��ق عم��ل م��ن األط��ر الوطني��ة 
الفلس��طينية املوجودة في الس��ودان ملواصلة 
العمل في املشروع، ولعقد االجتماعات. مت توزيع 
الدع��وات على األط��ر والش��خصيات املوجودة 
املمثلة للجالية، حيث مت تس��ليمها لهم. حيث 

مت توزيع أكثر من أربعني دعوة. 
أيضاً قامت السفارة مشكورة بتوزيع عدد من   
الدعوات على املوالني لها. وكذلك تسلمت حركة 
اجلهاد االس��المي الدعوات، وأيض��اً االحتاد العام 
لطلبة فلس��طني، الذي بدأت أرك��ز االتصاالت 
معه. وبع��د توزيع نحو أربعني دع��وة، طلب ممثل 
الس��احة ف��ي حركة حم��اس، طلب مزي��داً من 
الدع��وات لتوزيعه��ا، حيث طلب أكث��ر من 200 
دع��وة اضافية. فقمت ب��دوري بتصوي��ر دعوات 
من جديد، ومت بالفع��ل توزيع 200 دعوة. ولكنني 
تفاج��أت قبل يومني من حجز القاعة لالجتماع، 
بأن ممثل حركة حماس قام باالتصال بي تليفونيا، 
وق��ال أن هناك أمراً طارئاً قد حص��ل، وأنا اريد أن 
أحت��دث معك بهذا اخلص��وص. ولكنني تفاجأت 
ب��أن الدعوات ال� 200 االضافية التي طلبها من 
جدي��د لم يتم توزيعها/ وقدم اعتذاراً بأن حركة 

حماس لن تشارك في اجتماعات هذا املشروع. 
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بالطب��ع ف��إن األط��ر والقوى الفلس��طينية   
األخ��رى، اجلالية محس��وبة عليه، ألن��ه تكفل 
بأنه سيتم ترتيب عقد االجتماع من أجل اجناح 
االجتماعات اخلاصة باملش��روع، وبناء عليه قال 
أنه س��يتم عقد مجل��س للجالي��ة، لتنويرهم 
في بنود املشروع واهدافه. وكذلك سيتم عقد 
اجتم��اع لالحتاد العام للطلبة الفلس��طينيني، 
وكذلك اجتم��اع لرابطة املرأة، الطالعهم على 

املشروع وبنوده واهدافه. 
لألسف اكتش��فت عندما رفض ممثل حركة   
حماس املشاركة، حيث بدأت أدقق في املوضوع، 
وأحترك مباشرة حتى أقيم احلجة والذريعة التي 
يتذرع بها ممثل حركة حماس في السودان، وذلك 
وسط أفراد اجلالية، ووسط االحتاد العام للطلبة، 
ووس��ط الرابطة النس��وية. كنت شخصيا قد 
حتدث��ت مع قيادة االحتاد الع��ام للطلبة، بعد أن 
كان ق��د اب��دى الرفض املطلق، اصب��ح موافقا 
مبدئي��اً، لكنن��ي تفاج��أت بع��د رف��ض حركة 
حماس، أن قيادة االحتاد بدأت متاطل في املوضوع، 
واب��داء املوافقة، م��ن قبل رئيس االحت��اد، وفيما 
بعد رفض املش��اركة. اما بالنسبة لرابطة املرأة 
الفلس��طينية، وبعد أن حجزن��ا القاعة لعقد 
االجتم��اع، وقب��ل ي��وم واحد فقط م��ن موعد 
عق��د االجتماع اخبرونا باملقاطعة لنش��اطات 
املش��روع، وعدم املشاركة، بعد أن كانت لديهم 
موافق��ة، وكن��ا نتح��دث معهم ع��ن تفاصيل 
عمليات نقل النسوة إلى قاعة االجتماع. وبدأنا 
بالفع��ل بالدخول في التفاصي��ل النهائية في 
كيفية اخذه��م من بيوتهم، وعملية ارجاعهم 

إلى منازلهم مرة أخرى. 
لألس��ف اتصلت رابطة املرأة واعتذرت، وبهذا   
نح��ن عرفن��ا أيضاً أنه��م أخ��ذوا تعليمات من 
ممثل حركة حماس��ن ومن مكتبها السياس��ي، 
وم��ن مرجعيتها السياس��ية بعدم املش��اركة 

ومقاطعة املش��روع. كذلك أيضاً االحتاد بنفس 
الطريقة، رفض املشاركة. 

لكن األس��وأ م��ن ذل��ك أن االحتاد ف��ي نفس   
اليوم، وصباح يوم عقد االجتماع، وكان األستاذ 
احمد متواجداً معنا قام بتوزيع "مسج" رسالة 
عبر املوبيل، تنص على دعوة مبقاطعة املش��روع 
بدعوى أنه ثبت أنه مشروع "مشبوه"!؟ هذا هو 
نص الرسالة اخملتصرة على اإلمييل. فكان هناك 

حتريض كبير على املشروع. 
بدأت ش��خصيا وبص��ورة مكثفة، وس��ريعة   
باالتصال ببعض الطلبة، وقادة احلركة الطالبية 
النهاي��ة  الفلس��طينية ف��ي الس��ودان، ف��ي 
أس��عفونا بع��دد م��ن الطلب��ة، وف��ي النهاية 
اس��تطعنا أن جنمع تقريبا من )20 30( شخص 
م��ن افراد اجلالي��ة، مثلوا كافة ش��رائح اجلالية، 
فحضر عدد من موظفي الس��فارة، ومن حركة 
فتح، ومن الطلبة بش��كل عام. )منسق االجتماع، 

السودان(

بالنس��بة لالجتم��اع ال��ذي جرى ف��ي ديترويت، 
حضره حس��ن نواش، لع��ب دورا كبي��را ومهما 
ف��ي دع��م مش��روع س��فيتاس، وأخ��ذ موقفا 
ايجابيان ووصفه باملش��روع اجلي��د الذي يعمل 
لقضايا اجلالية الفلسطينية، وقضايا الالجئني 
وحق الع��ودة، وخلق الهي��اكل املدنية لالتصال 
والتواص��ل ما ي��ن اجلالي��ة الفلس��طينية في 
أمري��كا وب��ني ممثله��ا الوطن��ي م. ت. ف.، وب��ني 
اجلاليات الفلسطينية في أمريكا، وبني اجلاليات 
وحكومات الوالي��ات، في أمريكا، وب��ني اجلالية، 
واملؤسس��ات الدولية املعنية بقضية الالجئني 

وبقضية حق العودة. 
متكن��ا من عقد اجتماع ف��ي ديترويت، حضره   
ما بني )30 و35( ش��خصاً، ول��م يكن االجتماع 
موس��عاً، ولكنن��ي اعتق��د أن االجتم��اع كان 

ايجابيا، واختلف كثيرا االجتماعات التي عقدت 
م��ن قبل. ألنه وعل��ى ما يب��دو أن نوعية الناس 
التي حضرت االجتماع اختلفت فهم أمريكيني 
م��ن أصل فلس��طيني، وكان��ت وجهة نظرهم 
تختل��ف، ونحن بدورن��ا نريد أن جنم��ع أكبر عدد 

ممكن من وجهات النظر املتعددة. 
امله��م في األم��ر أن اخل��ط السياس��ي بقي   
كما ه��و، فاجلميع طالب بح��ق العودة لالجئني 
وممتلكاته��م.  وطنه��م  إل��ى  الفلس��طينيني، 
واجلمي��ع متف��ق م��ع احمل��اور األساس��ية التي 
نعتبرها بالنسبة لنا كفلسطينيني، أن ال تنازل 
عنها، وال ميكن التفريط بها، مهما كان الثمن. 
املهم، ج��رى في ديترويت، أن��ه كان من املهم   
ج��داً عم��ل أو عق��د اجتم��اع آخ��ر، ألن��ه لو مت 
االجتماع من خ��الل اجلامع املوجود في ديترويت 
حلض��ر االجتم��اع أعداد أكب��ر بكثير م��ن التي 
حضرت االجتماع األول. )منس��ق االجتماع، الواليات 

املتحدة األمريكية(

بالنس��بة لرنا، املوج��ودة في مدينة ش��يكاغو، 
كان له��ا أيض��اً دوراً فعاالً ولع��ب دورا رياديا في 
عقد اجتماعات ونش��اطات س��فيتاس، وكانت 
مصممة أن تعمل هي، رغم كل املشاكل التي 

واجهتها. 
املش��كلة الت��ي واجهناه��ا أيض��ا، أن الناس   
ل��م تخرج وتقول أننا ال نريد هذا املش��روع وأننا 
نعأرضه وال نريد العمل به، املش��كلة تكمن أن 
هناك اناس يقولون لك سنعمل معك وسنعمل 
عل��ى اجناح اجتماعات س��فيتاس، ولكنهم في 
حقيق��ة األمر ال يقومون بأية نش��اطات تذكر، 
وكان البعض منه��م كما ذكرت آنفا مرتبطني 
م��ع املعأرضة في واش��نطنن التي تطرقت لها 

من عناصر اجلبهة الشعبية. 
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القضاي��ا التي خرجت عن االجتماع، لم تنتج   
عن أي اجتماع آخر س��بقه. هناك أناس طرحت 
ماذا تريد أن تفعل في ش��يكاغو، وكيف سيتم 
االتص��ال والتواص��ل م��ع كاف��ة اف��راد اجلالية 
في ش��يكاغو، وم��ع اجلالي��ات الفلس��طينية 
ف��ي الواليات األمريكي��ة األخريوكيفية وكيف 
تخوفاتهم بع��د أحداث 11 س��بتمبر، وطرحوا 
تخوفاته��م بع��د أح��داث 11 س��بتمبر كي��ف 
اصبحت في أمريكا، وكيف تطورت هذه اخملاوف 

وتضاعفت؟
فف��ي أمريكا أح��داث 11 س��بتمبر اصبحت   
واقع��ا فرضت��ه عل��ى الن��اس وكاف��ة اجلاليات 
الفلسطينية في أمريكا، فرضت نفسها هذه 
األحداث بقوة، وفرض��ت مخاوفها على اجلميع 
ب��دون اس��تثناء، س��واء فلس��طينيني، أو عرب 
أومس��لمني بش��كل عام. فاحداث 11 سبتمبر 
خلق��ت ف��ي أمري��كا واقع��ا وظروف��ا جدي��دة 
مختلفة عن الس��ابق. )منس��ق االجتماع، الواليات 

املتحدة األمريكية( 

ال��ذي ج��رى أن��ه ف��ي أع��وام التس��عينات، أن 
السياس��ية س��واء  والفعالي��ات  النش��اطات 
عل��ى الصعي��د البونان��ي الداع��م للقضي��ة 
املنش��اط  الصعي��د  عل��ى  أو  الفلس��طينية، 
الفلسطيني، قد خّفت قليال هذه النشاطات، 

ولم تعد كالسابق. 
اخت��الط،  ج��رى  ف.،  ت.  م.  اتفاقي��ات  بع��د   
وخربطة في األمور في الس��احة الفلسطينية 
في اليونان. ولم يعرف هؤالء الناشطني، ما هو 
العمل وكيفية العمل، بعد اتفاقات م. ت. ف.؟! 
كان دائما هناك نشاطات ولكن طهرت خالفات 
كبيرة بني الناشطني انفسهم وكذلك ظهرت 
خالف��ات في أوس��اط اجلالي��ة الفلس��طينية 
ف��ي اليونان. ظه��رت خالفات كبي��رة، أكثر من 

النش��اطات والفعاليات السياس��ية الوطنية، 
كما كانت في السابق. 

حالياً، وعندما ظهر مشروع سفيتاس، وطرح   
على الساحة في أوساط اجلالية الفلسطينية 
في اليون��ان، وأنا بدوري س��معت عن مش��روع 
س��فيتاس، باالنترنت، ومن أناس آخرين، وابديت 
اهتمام��ي باملوض��وع، وعمل��ت اتصاالت��ي مع 
مديرة املش��روع وكذلك مع منس��ق املش��روع، 
وأصبحت هناك اتصاالت منتظمة فيما بيننا، 

على أساس بدء العمل باملشروع في اليونان. 
ف��ي أول األمر كان منس��ق املش��روع يريد أن   
يحض��ر إل��ى اليونان ليش��رح أهداف املش��روع 
وماهيته، وقد حضر بالفعل، ولكن قبلها حتدثت 
ومهدت للوضع قبل حضور منس��ق املش��روع 
ومهدت ل��ه الطريق. فف��ي أول األمر حتدث مع 
السفير الفلسطيني في اليونان، الذي لم يكن 
لديه أية اعتراضات باملطلق. بل بالعكس شجع 
عل��ى عمل املش��روع، ورغ��ب في رؤية منس��ق 

املشروع. 
وبالفع��ل حض��ر منس��ق املش��روع واجتمع   
مع الس��فير الفلس��طيني، وحتدث مع اجلالية 
الفلسطينية، واجتمع منسق املشروع مع أفراد 
اجلالي��ة، بحيث أصبح النش��طاء األساس��يني 
في اجلاليةالفلس��طينية في اليونان موافقني 

وراضني عن مشروع سفيتاس. 
عقدنا اجتماع ف��ي اجلالية، حضره ممثلني عن   
األحزاب والفصائل الفلس��طينية، وعن اللجان 
الش��عبية، مثل اللجان الطالبي��ة، والعمالية، 
واجلبه��ة  وحم��اس،  فت��ح،  حرك��ة  وحضرت��ه 
الش��عبية، واجلبهة الدميقراطية التي كان لها 

حضورا مميزا. 
فيما بعد ه��ذا االجتماع، الذي جرى، كان من   
املفروض هؤالء املمثل��ني أن يخبروا، وكان هناك 
ممثلني ع��ن النقابات، عن األطب��اء وعن الطلبة 

وعن العم��ال، كان من املفروض أن يخبروا بقية 
افراد اجلالي��ة، وقد اعطيناه��م الكتيبات التي 

صدرت عن سفيتاس. 
الذي جرى أنهم حأولوا أن يخبروا الناس، ولكن   
األمور لم جت��ر كما نريد نحن. لقد عملنا وبذلنا 
جهدا كبيرا عل��ى موضوع عق��د االجتماعات 
واخب��ار اجلالي��ة، وكان م��ن اجلالية، هن��اك فئة 
من املؤيدين للمش��روع وكانت هناك فئة أخرى 
معأرض��ة له. ولكن هذه الفئ��ة لم تعمل على 
التحريض على املش��روع، ولم تقاومه، أو تعمل 
تكت��الت ض��ده. كان��وا عل��ى األغل��ب يوزعون 
مقاالت كتبت ضد املشروع يرسلوها بواسطة 
الفاكس. ولكن لم يكن هناك أحدا منهم يبدي 

معأرضته العلنية للمشروع. 
غالبية التنظيمات كانت راضية عن املشروع،   
وحضرت��ه، ول��م تعأرضه، واجلبهتني الش��عبية 
والدميقراطي��ة كان��ت مؤي��دة للمش��روع، ولم 
تعأرضاه وحضرناه. ولهذا عقدنا أول اجتماعات، 
اجتماع موس��ع، وهو وألول م��رة يعقد اجتماع 
للجالي��ة دون أن يكون ل��ه هدف حزبي، أو مت بناء 
على دع��وة من حزب أو فصيل فلس��طيني ما. 
فاجلمي��ع قال أن��ه وألول مرة جنتم��ع اجلميع من 
كاف��ة االجتاهات مع بعضنا البع��ض، بدون اية 
خالفات أو اهداف سياس��ية. أو أن يجلس هؤالء 

املناس جميعا ويجلسوا ويناقشوا سويا. 
جرى أول رد فعل، وهو أن عدد من احلضور يريد   
أن يخرج ما عنده من خالفات جانبية، واخلالفات 
ما بني التنظيمات واألحزاب السياسية، وهناك 
البعض اآلخر س��ئموا االجتم��اع كثيرا، وعبروا 
عن رغبتهم في املش��اركة وعمل النش��اطات، 
لدعم املش��روع، جرى بعضا من النقد الهداف 
املش��روع، ولكن بحدود املعقول بحيث لم يكن 

هناك أية شوشرة. 
فيم��ا بعد، هن��اك بعض الش��خصيات التي   
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رغب��ت ب��أن منوط��ا به��ا دورا أكبر م��ن حضور 
االجتماع��ات، وقام��ت بتش��كيل جلن��ة وكانوا 
يعتقدون ب��أن ه��ذه اللجنة، وكان��وا يعتقدون 
أن يلق��وا محاضرات على الناس حول املش��روع 
واهداف��ه، ونواي��اه. وجرى نقاش حول املش��روع، 
وأن املش��روع ليس كما يعتقدون هم، وهذه من 
جملة املش��اكل الت��ي واجهتن��ا، أن الناس غير 
قادرين على االس��تيعاب بأن هدف املشروع هو 
االس��تماع من الالجئني - الناس العاديني ومن 
اجلميع ومن كافة الشرائح والفئات االجتماعية 
لالجئ��ني، واالس��تماع لي��س مقتص��را عل��ى 
الناش��طني السياس��يني والنقابيني واملهنيني، 
وممثل��ي الفصائ��ل والنقابات واألح��زاب، هؤالء 
مطلعني على كافة املش��اكل التي تواجه أفراد 

اجلالية. 
نحن فكرتنا ليس فقط أن تكون االجتماعات   
والنقاب��ات  األح��زاب  ممثل��ي  عل��ى  مقتص��رة 
والناشطس��ن السياس��ييني والق��ادة، ولك��ن 
الفكرة تتعلق باالستماع إلى اجلميع واالستماع 
للن��اس العادي��ني البس��طاء، ح��ول حاجاتهم، 

وأولوياتهم، والضرورات التي يريدونها. 
فيما بع��د دعونا إلى االجتم��اع، ولكن هناك   
يري��دون  ال  ولكنه��م  احلض��ور،  يري��دون  أن��اس 
املس��اعدة أو بذل أي نش��اط عل��ى اخبار الناس 
أو دعوتهم للحضور الجتماع س��فيتاس. ولكن 
الذين حضروا إلى االجتماع الثاني الذي عقدته 
س��فيتاس كان غالبيتهم من النش��طاء وكان 

عدد احلضور معقول جداً. 
كان  س��فيتاس،  عقدت��ه  اجتم��اع  أول  كان   
م��ن الش��باب والنش��طاء الذي��ن رغب��وا ف��ي 
احلض��ور، وفي ه��ذا االجتم��اع بدأوا مبناقش��ة 
قضاياه��م ومش��اكلهم وغي��ر ذل��ك. في حني 
أن االجتم��اع الثان��ي كان مخصص��ا نس��وي، 
ومبا أن النس��وةحضرن، فق��د كان هناك حماس 

كبير، لالجتم��اع، وكانوا غير متوقعني كل هذه 
احلماس��ية للن��اس، اللوات��ي كن مبس��وطات 
حلضورهن االجتماع، واملش��اركة ف��ي النقاش، 
ووضع تصور الليات االتص��ال والتواصل، وطرح 
أولويات وحاجات اجلالية، والالجئني في الشتات. 
وبدأت النس��وة تفكر في م��اذا تفعل، وبدأت   
تط��رح التس��اؤالت مل��اذا ال يوج��د لدين��ا جلان 
نسوية؟ وألول مرة نرى بعضا في اليونان وجنتمع 
بهذا العدد، وكن يقل��ن كان يجب أن يتم عقد 
مثل ه��ذا االجتماع منذ عش��رين س��نة، وكن 

مبسوطات كثيراً. 
ارادت النس��وة وبغ��ض النظ��ر ع��ن أه��داف   
املش��روع، ي��ردن عم��ل جلن��ة نس��ويةلوحدهن، 
وهن��اك مت ط��رح س��ؤوال مل��اذا تردن عم��ل جلنة 
نس��وية منفصل��ة؟، ملاذا ال تكون ه��ذه اللجنة 
ضمن اجلالية الفلس��طينية، لتعبر عن اجلالية 
وتناق��ش مش��اكل اجلالي��ة، ووض��ع تص��ورات 
لالتصال والتواصل مع املمثل الوطني م. ت. ف.، 
وكذلك لالتصال مع الس��لطة الفلسطينية. 
ومت االتف��اق على تش��كيل جلنة نس��وية تكون 

ضمن اجلالية. 
وفيم��ا بع��د عق��د االجتم��اع الثال��ث، ف��ي   
س��الونيك، وهن��اك ف��ي ه��ذه املدين��ة اجلالية 
نش��يطة جدا، ول��دي اجلالية تراب��ط أكبر فيما 
بني أفرادها وعلى ما يبدو كون املدينة اصغر من 
مدينة أثينا العاصمة. ولهذا فالناس يش��عرون 
أنهم أقرب على بعضه��م البعض ومترابطني 
أكث��ر، ودائم��ا ي��رون بعضه��م، ويجتمعون مع 

بعض. 
هناك وفي االجتماع جرينقاش جيد جدا، ولم   
يكن هن��اك اال فرد واحد من اجلبهة الش��عبية 
لتحرير فلسطني، وقبل بدء االجتماع بدأ بتوزيع 
مق��اال عل��ى احلضور ح��ول مش��روع كفيتاس، 
ويح��ذر الن��اس مغب��ة االنخراط في��ه، ألن هذا 

املشروع مش��بوه ويخوف، وهو يهدف لاللتفاف 
على قضية حق العودة لالجئني، وخلق بدائل ل� 

م. ت. ف. 
الناس دخل��ت إلى االجتماع وه��م مرتبكني،   
ومتخوفني من املش��روع، بس��بب ه��ذه املقالة 
الت��ي وزعتها اجلبهة الش��عبية. وب��دات الناس 
خالل االجتم��اع تناقش كاف��ة التخوفات التي 
طرحت في املقال، وممما طرحوه بالنس��بة ل� م. 
ت. ف. ن ه��و أن املش��روع يريد خل��ق بدائل لها، 

وانتم تعأرضون حق العودة لالجئني. 
واملهم، ما أن بدأ نقاش املش��روع وأهدافة، ومت   
طرح محاوره��ن حتى أخذ النقاش منحى بناءاً، 
وبدأت تزول اخملاوف التي توجسوا منها في بداية 
األم��ر. وفي نهاية االجتم��اع قدموا العديد من 

االقتراحات. )منسق االجتماع، اليونان( 

مدين��ة واح��دة فالردينغ��ن جتمع فيه��ا 1500 
فلسطيني كل واحد يعرف االخر، الندوة الكبيرة 
في هذه املدينة عقدت حتت اس��م جلنة العودة 
ش��بكة فلس��طني، قمنا باالتصال قبل توجيه 
الدعوات للن��اس برئيس بلدي��ة املدينة وطلبنا 
منه ان يش��اركنا بتوجيه الدع��وة للناس حتى 
الن��اس ال يخافوا ويتش��جعوا وواف��ق على ذلك 
ووضعنا اس��مه عل��ى املنش��ور، ووزعنا 30 الف 
منش��ور، أي على كل بيت باسم رئيس البلدية 
وباس��م العودة شبكة فلس��طني. وحضر عدد 
كبير ج��داً، كان عدد الناس يت��راوح بني 80-50 
ش��خص غير الهولندين وحض��ر اكثر من ثلثي 

أعداد مجلس املدينة )منسق االجتماع، هولندا(

كان لنا مطلب، أنه ال بد من إدراج الضفة وغزة 
ومناط��ق ال�48 في االجتماعات، هذا إذا أردنا أن 
نأخذ قضية الالجئني كقضية واحدة ال تنفصم، 
فالقضية واحدة والهدف واحد، ومت االس��تجابة 



2( األولو(ات واحهتمامات
ي( العالقات عاتل ااتمعات احمللية ناس(ا

املنسقون والتعبئة 
والتحضير لالجتماعات

276   سجالت فلسطينية: أسس وحتديد اجتاهات

لطلبنا واملوافقة على عقد اجتماعات. وأش��ير 
إلى أننا في الضفة قسمناها إلى ثالث أقسام، 
ش��مال وس��ط وجن��وب، وغ��زة قس��مت إل��ى 
ش��مال وجنوب. خمس اجتماع��ات عقدت في 
الضفة وغ��زة، ومت الطلب م��ن الدكتورة مديرة 
املش��روع أن تكون االجتماعات نخبوية وليست 
جماهيري��ة، مبعن��ى أنه��ا ليس��ت اجتماع��ات 
ش��عبية، مثل املهرجان، فق��ط مت التركيز على 
النخب السياسية والنقابية، وجلان حق العودة، 
واللجان الش��عبية ف��ي اخمليمات فف��ي نابلس 
عقدن��ا اجتم��اع في مخي��م بالط��ة، مت توجيه 
دعوة إلى 22 عضواً، في اجلمعيات واملؤسسات، 
وحضر االجتماع 24 ش��خصاً وناش��طاً. وجرى 
حوار هاماً جداً، ورغم موقف اجلبهة الش��عبية، 
إال أنه وكان هناك جت��اوب لألفكار التي طرحت، 
وكان ق��د مت عقد اجتماع��ات في مخيم بالطة 
لش��باب وأطفال ونس��وة ومؤسس��ات، حضره 
ستني شخصاً، ودعونا ش��خصني للحديث عن 
املش��روع واحد ضد واآلخر كان مع، وأجرينا حوار 
معهم أمام احلضور. ومت التطرق ألفكار واهداف 

املشروع. )منسق االجتماع، نابلس، فلسطني( 
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املشاكل التي طرحت في االجتماعات، باختصار، 
م��ا عدا احلي��اة املطلبي��ة واملعيش��ية اليومية 
للن��اس، ف��ال يوجد لدينا مش��اكل أخ��رى، كما 
هو موجود ف��ي التجمعات الفلس��طينية في 
األقطار األخرى، من مش��اكل اقتصادية، ولكن 
بالتال��ي مت التركي��ز على القضايا السياس��ية، 
حول موضوع املمثل الشرعي، وقنوات االتصال 
مع الدول املضيفة والتجمعات الفلس��طينية 

سياس��ي،  بجل��ه  كان  فاالهتم��ام  األخ��رى، 
والنقاش��ات تركزت على املش��اكل السياسية 
بعضاً منه��ا ترّكز على املش��اكل االجتماعية 
البس��يطة للجالي��ة، وهذه املش��اكل موجودة 
ف��ي كل بل��دان أوروبا. في ه��ذه اجلالية ال يوجد 

مشاكل كبيرة. )منسق االجتماع، السويد( 

بذل��ت جهود حثيث��ة اعتمدت عل��ى العالقات 
الش��خصية بني اجلالية وفري��ق العمل كما أن 
موضوع حق العودة يريده كل فلسطيني يعيش 
في اخلارج، العوائق تكمن في املشاكل وااليقاع 
البطئ ل��دى الس��كان وكذلك االمط��ار التي 
في غير موعدها وحتى الس��فير الفلسطيني 
يش��كو من ه��ذا املوضوع، فقد ح��دث احتفال 
حلركة فتح يش��ارك فقط من 20-30 ش��خص 
هناك حالة احباط ويأس وحالة نفس��ية صعبة 
وقرية الفلسطينية معزوله اجتماعياً واملرافق 
الصحية سيءة وال يوجد مدارس ومركز صحي 
ف��ي القري��ة وق��د حأول��ت الش��ركة الكويتية 
العقارية اخذ هذه املس��احة م��ن األرض ولكن 
ممنوع أي بناء داخل القرية أي ترميم أو استثمار، 
نظمن��ا 4 اجتماع��ات األول كان حلق��ة نقاش 
وحضر 18 ش��خص، والثاني حضره 28 شخص 
وحضره من الط��الب، والثالث اجتماع معلمني 
عق��د في مق��ر حركة حم��اس كان��ت األحوال 
اجلوية الس��يءة ش��كلت عائق حت��ى ان حركة 
حماس طلبت من الس��فارة عم��ل اجتماع في 
مقرهم وبحضور الس��فير الفلس��طيني. في 
االجتماع العام، هناك انطباع عام عن السفارة 
الفلسطينية بأنها تشكل منوذج سيء لتمثيل 
الفلسطينني فاحملسوبية والواسطة سماتها، 
وهناك وثائق مفقودة. وقد وعد الس��فير اجلديد 
بحل املشاكل وبناء مركز صحي، وكانت النتائج 
كالتالي : فتح قناة حوار بني السكان والسفارة 

ألول مرة، وكان النقاش ملدة ساعة وكان واضح 
وصري��ح، والس��فير كش��ف عن فلس��طينني 
يستثمروا في املؤسسات اليمنية وال يسثتمروا 
في تش��غيل ابناء اجلالية الفلس��طينية وهم 
عاطل��ني عن العمل، ومن املش��اكل عدم وجود 
عق��ود عمل بني املعلم��ني واحلكوم��ة اليمنية 
فبالتالي عند انتهاء خدمته ال يوجد تعويض أو 
تقاعد ضمان اسوة باجلاليات االخرى في الدول 
االخرى السفارة الفلس��طينية مطلوب منها 
ذلك ومشاكل اجلالية أكبر من حجمها حقيقًة، 
وش��كلنا جلنة حتضيرية للجالية الفلسطينية 
وما كان ذل��ك لوال وجود حوار ونق��اش بني ابناء 
اجلالي��ة وثاني��ا احت��اد املعلمني ف��ي االنتخابات، 
اجلالية الفلس��طينية طلب��ت بطاقة جلوء من 
االمم املتح��دة فالن��اس تبحث عن ح��ل واليمن 
منحت وثائق س��فر ميني��ة، والبع��ض نظر لها 

بعني الريبة. )منسق االجتماع، اليمن( 

اري��د أن أق��ول كان مش��روع س��فيتاس، فرصة 
للناس أن يعب��روا عن مكنوناته��م، ودواخلهم، 
وع��ن معاناتهم، ومش��اكلهم، وعن حاجاتهم، 
ومتطلباتهم. وكان هناك تنفيس عن املشاكل 
املوج��ودة ب��ني الس��فارة الفلس��طينية، وأفراد 
اجلالية الفلس��طينية في اليونان. ومن هو مع 

ومن هو ضد من؟
املالحظ أنه لم يكن هناك موقفا حزبيا خاصا   
من هذه املش��اكل، بل كانت املشاكل عامة ما 
بني الس��فارة وافراد اجلالية. املشاكل التي برزت 
كانت ما بني السفارة واألفراد في اجلالية، كذلك 
العالقات بني أفراد اجلالية أنفسهم وهي املؤثرة 
بش��كل أكبر. وهن��اك مخاوف عل��ى املصالح، 
وخوفا عل��ى كل على جماعته أو على نفس��ه 

من عدم البروز. 
بالنسبة للتيار االسالمي في اليونان، لم يكن   
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لديهم أية مش��كلة اجت��اه املش��روع، واهدافه، 
ب��ل بالعكس جاء إل��ى االجتماع وحض��روه، اما 
بالنسبة لالجتماع األخر، لرمبا هي الظروف التي 
منع��ت بعضهم من احلضور ليس إال. والظروف 
غي��ر مس��اعدة كثي��را ف��ي أثين��ا، والوقت من 
الصعب أن حتدده كما تريد. وكان هناك صعوبة 
ف��ي تنظي��م االجتماعات م��ن ناحي��ة الوقت، 
فالوقت غير عملي تقريباً. وكان التيار االسالمي 
ممثال مث��ل كل التيارات السياس��ية األخرى في 
االجتماعات التي عقدتها سفيتاس. وبالنسبة 
لالجتماعات النسوية، أيضاً حضرن النشيطات 
م��ن التي��ار االس��المي، والوطن��ي، واليس��اري، 

واملستقلني ايضا. )منسق االجتماع، اليونان( 

أيض��اً قضية ابن��اء اجلي��ل الثاني الذي��ن ولدوا 
الحق��ا مه��م ج��داً الن ه��ؤالء هم اجلس��ر بني 
األوروبي��ة، النه��م  والش��عوب  الفلس��طينني 
اس��تطاعوا أن يتعاطوا ويتعامل��وا مع اجملتمع 
الغربي بش��كل اكثر فعالية وع��رض القضية 
الفلس��طينية بطريقة مختلف��ة النه نحن أي 
اجلي��ل األول نتعامل مع عواطفن��ا بينما اجليل 
الثاني يتعامل مع العقل ووضع مسائل حقوق 
االنس��ان والقان��ون الدولي كقاع��دة للنقاش 
واحل��وار ه��ذا يثم��ر ف��ي توس��يع دائ��رة الدعم 
والتفهم لصالح القضية الفلس��طينية هذه 
نتائ��ج االجتماع الذي حصل ول��م نتعرض الي 
عملية نقد ملش��روع س��يفيتاس والجتماعات 

املشروع. )منسق االجتماع، هولندا(

والص��راع دائ��ر والس��عي ملرك��ز ف��ي اللجن��ة 
التنفيذية في م. ت. ف.، ما دار في ورشة العمل 
التاكيد عل��ى التواصل وق��رار1٩4 وحق العودة 
وعملية التواصل مهمة جداً الننا اآلن نحاط في 
قطاع غزة والضفة باللجان الش��عبية، ال يريد 

ل دائرة  احد يش��تغل باملوضوع ونح��أول ان نفعِّ
ش��ؤون الالجئني باي ش��كل من االشكال، نريد 
العمل ولكن نح��أول تفعيل املوضوع واملوازنات 
والتي ل��م تص��رف، نعتمد على ال��ذات فنبنى 
املق��رات بدل اس��تئجارها، ونحأول االس��تقالل 
بحي��ث نعمل متطوع��ني ولدينا اس��تعداد ان 
نحارب من يعأرض املشروع. )منسق االجتماع، غزة( 

ب( العالقات مر منامة التحر(ر 
الالسطينية

كثيراً هي الدروس التي ميكن اس��تخالصها من 
العمل في مش��روع "كفيت��اس" ولكننا نعتقد 
أن الس��احة الفلس��طينية بحاجة إلى إصالح 
وإعادة بناء م. ت. ف. ومؤسساتها وعموم احلركة 
الوطنية الفلس��طينية على أسس دميقراطية 
ووطنية حقيقية، فضالً عن مشاركة الشعب 
الفلس��طيني في احلياة السياسية، بعيداً عن 
العصبوي��ة التنظيمي��ة. حق الفلس��طينيني 
ف��ي الش��تات في ممارس��ة حقهم ف��ي العمل 
السياس��ي واالجتماع��ي، والثقاف��ي والعم��ل 
الوطن��ي، بعي��داً عن التدخل ف��ي حياتهم من 
قبل القوى السياس��ية الفلسطينية. عموماً 
الش��عب  تنظيم��ات  ب��ني  والرب��ط  التفاع��ل 
الفلس��طيني ف��ي كاف��ة أماك��ن تواجدة في 
العالم. كشف مشروع "كفيتاس" عن العديد 
من النواقص، واحلاجي��ات امللحة والتي صاغها 
بجرأة عالية، وركز على ضرورتها، وفس��ح اجملال 
عل��ى تط��ور املؤسس��ات الفلس��طينية ف��ي 
أوساط الالجئني بشكل دميقراطي، وجدلي بني 
أوس��اط احلركة السياس��ية الفلس��طينية مبا 
يضمن وحدة حركة الش��عب الفلسطيني في 
الش��تات. للوصول إلى إقرار املش��روع الوطني. 

)منسق االجتماع، سورية(

وكان املطلوب م��ن اجلاليات دور فّعال في القرار 
السياس��ي وف��ي رس��م اخلارطة السياس��ية. 

)منسق االجتماع، شيكاغو(

عدم املعرف��ة الكافية ملا بقي من هياكل م. ت. 
ف ومن ميثلنا ف��ي كندا، ميثلنا أو ميثل املنظمة؟ 
الذي دار في االجتماع أوال حق العودة اعاد احياء 
م. ت. ف ان حتت��م انتخاب��ات نزيه��ة للمجل��س 
الوطن��ي ويك��ون لنا ممث��ل في اجملل��س صندوق 
قومي فلسطيني حسابات فيه نزيهه وواضحة 
ويكون فيه ش��فافية، وأيضاً م��ن الالجئني غير 
املس��جلني وموضوع املهجرين داخل فلسطني 
48 طلبوا ان تكون في ص��دارة القائمة، طلبوا 
قوائ��م  الفلس��طينية م��ن  الفصائ��ل  ازال��ة 
اجملموعات االرهابية وقط��ع العالقات بني كندا 
واس��رائيل، ان يكون هناك جلن��ة تثقيف عاملية 
للس��كان االصلي��ني المريكا الش��مالية وهم 

الهنود احلمر. )منسق االجتماع، كندا( 

دور م. ت. ف وكتبه��ا ف��ي اوت��وا ل��م يق��م بدور 
ايجاب��ي، والعالق��ة س��طحية ب��ني الس��فارة 
واجلالية في اوتوا، السفير بكر عبد املنعم حتدث 
ضد املش��روع فكان أول مرة يتدخل في ش��ؤون 

اجلالية. )منسق االجتماع، كندا( 

اتصلنا بالس��فارة الفلس��طينية في الدمنارك، 
من ب��اب اللياقةاألدبية، والوطنية أن االنس��ان 
ويخبره��ا  بس��فارته  يتص��ل  يتص��ل  م��ا  أول 
ع��ن املش��روع. ألنه م��ن اخملجل أن يتم نش��اط 
فلس��طيني بدون علمها، بالرغم أنني لم أكن 
بحاجة إلى مساعدتها، وال اريد أية منيه منها. 
وبخاصة وأنني اعرف أن االتصال ما بني السفارة 
الفلس��طينية وافراد اجلالية في الدمنارك شبه 

معدوم. أو خفيف على األقل. 
ولكن بعد هذا املشروع توثقت العالقة ما بني   
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الس��فارة واجلالية وتعزز بشكل كبير، والفضل 
في ذلك يرجع مديرة املش��روع، ولهذا املش��روع. 
أن اتصال السفارة الفلس��طينية باجلالية في 

الدمنارك تطورا كثيرا وأصبح أفضل بكثير. 
املهم مشي احلال، وبصراحة اضطررت أن أخذ   
له��ا كتاب الرئيس أبو مازن. ومت اطالع الس��فير 
عليه، فكان ش��عارها أنها ليس مع أو ضد حتى 
ال تتصل بابوم��ازن غدا وتقول لي انني معارض 
وتخل��ق ل��ي مش��كلة. ولك��ن الس��فيرة ف��ي 
الدمن��ارك تفهمت الوضع في آخر األمر وحأولت 

أن تساعد. )منسق االجتماع، الدمنارك(

بداية بالنس��بة لوض��ع العراق ق��د يكون هذه 
الفت��رة بالذات وضع خ��اص، نتيجة للتهديدات 
االمنية التي ته��دد ابناء اجلالية هنا لذلك كان 
بودن��ا ان تكون هن��اك اجتماعات فيم��ا يتعلق 
بالعراق، ان تك��ون اجتماعات موس��عة وعامة 
ولك��ن لم يك��ن ذل��ك، نتيجة للوض��ع االمني، 
فاقتصرت االجتماعات على اجتماعات محددة 
لبع��ض الناش��طني الفلس��طينني في بعض 
التجمعات الفلس��طينية وتوزعت على خمس 
أو س��بعة اجتماع��ات، اجتماعني ف��ي اجلامعة 
وخمس��ة اجتماع��ات ف��ي جتمع��ات مختلفة 
لالجئني املوجودين في العراق، ال بد من االش��ارة 
ان االجتماعات ما كانت لتكون دون تنسيق مع 
الس��فارة الفلس��طينية، وكان لها دور ايجابي 
في تنظيم هذه االجتماعات حتى في االتصال 
مع األش��خاص، م��ا دار ف��ي االجتماع��ات من 
املش��اكل التي تعاني منها اجلالية على صعيد 
العالق��ة م��ع م. ت. ف والدول��ة املضيفة وعلى 
صعي��د العالقة م��ع املنظم��ات الدولية وعلى 
صعيد العالقة مع م. ت. ف، ال يوجد أي اجتماع 
امتدح��وا في��ه دور م. ت. ف، لنكون واقعيني مع 
انفس��نا لم ميتدح اح��د دور م. ت. ف، وهذا الدور 

ملاذا بدا في هذا السوء والعجز؟ الن بعد احلصار 
عل��ى الع��راق، الفلس��طينني في الع��راق كٌم 
منسٌي ومهمل متثلت نقطة االتصال الوحيدة 
عبر االتصال مع م. ت. ف وبالتالي هذه العالقة 
مهمشة وغير موجودة باملستوى التي يجب ان 
تك��ون عليه، فكان كثير من االنتقاد على م. ت. 
ف انها ليست موجودة وال تسال عن معاناتهم 
ويوج��د معاناة حقيقية حتى ف��ي ايام النظام 
الس��ابق فكان مطلب الفلسطينني من خالل 
االجتماع��ات على صعي��د العالقة مع م. ت. ف 
يج��ب عل��ى م. ت. ف لع��ب دورا فاع��ال في هذا 
الس��ياق ان يكون هناك تنسيق بني قيادة م. ت. 
ف وقيادة الس��لطة الوطنية باالتصال مع هذه 
الدول��ة النه امر واق��ع ال يج��ب ان يكون هناك 
اتص��ال بغض النظر إذا رفض��وه أو قبلوه وذلك 
لتخفيف معاناة شعبنا املوجود في العراق على 
صعيد العالق��ة مع الدول��ة املضيفة، صحيح 
عددنا قليل لكن ال يعن��ي باي حال من االحوال 

ان نلغى من اخلارطة. )منسق االجتماع، العراق( 

النقاش يتركز على نقطتني، نقطة حق العودة 
النه مس��الة طبيعي��ة ومفهومة النه من حق 
الناس والنقطة الثانية م. ت. ف الس��بب النها 
ال تواجد لها على الساحة، سواء على الصعيد 
السياس��ي أو االعالمي أو العالق��ة مع اجلالية 
الفلس��طينية، ال يوجد أي اتصاالت بني مكتب 
م. ت ف البعث��ة الفلس��طينية ال يوجد لديها 
أي عالقة مع اجلالية الفلسطيني منذ 15/10 
سنة لم توجه أي دعوة من مكتب املنظمة الي 
فلس��طيني حلضور ندوة أو احلدي��ث معه، ٩0-
%٩5 ال يعرف��ون اين يقع موقع مكتب املنظمة 
اال ال��ذي معه ورقة أو وثائق من الضفة الغربية 
يحتاج املكتب فيها، وال يوجد أي نوع من النشاط 
السياسي ال ملدير املكتب وال لطاقمه فانا منذ 

15 سنة ملا كان عفيف صافية كان في حترك ملا 
ذه��ب انتهى هذا التحرك، وانا ل��م اذكر ان احد 
من م. ت يتكلم عن اجلالية الفلس��طنية، حتى 
االعالم ال يتذكر انه يوجد مكتب للفلسطينني 
يعمل مع��ه لقاء، هذا له عالق��ة باجلالية بحد 
ذاته��ا الن اجلالي��ة غائ��ب عنها موض��وع م. ت 
فال يناق��ش، املوضوع املهم للجالي��ة هو وجود 
محافل مدنية فلس��طينية تتوفر فيها صفات 
العالق��ات الدميقراطية هذا كان محور النقاش 
سواء في االجتماعات التحضيرية أو االجتماع 

العام. )منسق االجتماع، هولندا(

في فرانكف��ورت عملنا اجتماعني األول فش��ل 
النه الهيئ��ة االداري��ة للجالية الفلس��طينية 
في مقاطعة... لم تتعامل مع الدعوة بش��كل 
جيد مع انها كانت بالصورة والس��بب في ذلك 
النهم كسولني في هذا اجملال، االجتماع الثااني 
اضطررنا بش��كل أو باخر بشكل فردي أن نكون 
متواجدي��ن ف��ي الدعوة ف��ي مقاطع��ة... كان 
بنسبة 60-%70 ناجح حضر االجتماع تقريبا 40 
شخص، ما طرحوه هو تقريبا ما طرحه من كل 
االط��راف، م ت املمثل الش��رعي وال بديل عنها، 
ح��ق العودة حق مق��دس ال تفري��ط فيه ولكن 
طبع��ا فيه هن��اك مطالب طرحت بش��كل أو 
باخر انه إذا في امكانية ان املشروع يساعد في 
اقامة احتاد للنس��وة الفلسطينيات، أو يساهم 
في بناء اجلس��ور بني الفلسطينني اخلارج وم ت 
والعم��ل على تفعي��ل املؤسس��ات املوجودة أو 
اجلالية الفلس��طينية وم ت، واحد املطالب انه 
لو يكون فيه ارتباط بني اجلاليات الفلسطينية 
في املهج��ر ودعنا نبع��د دول الط��وق لكن في 
اوروبا وامريكا نوع من االرتباط والتنس��يق حتى 
يك��ون عملها ناجح هذا تقريب��ا كل مامت لدينا. 

)منسق االجتماع، املانيا( 
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 هي��اكل املنظم��ة منتهي��ة فالس��ؤال كيف 
جنددها، وأهمية النقاش في هذا اجلانب أن ندرك 
أهمي��ة دور املنظم��ة اال ان��ه ال بد م��ن تفعيل 
هياكلها واالحتاد ومجلس��ها الوطني، وكان في 
املق��االت والقراءات الت��ي وصلتني تنتقد م. ت. 
ف والس��لطة اكثر من الهجوم على املش��روع، 
والهجوم االساس��ي على املنظمة ودورها الذي 
لم تتخذه بشكل أساسي في متثيل األشخاص 
املفروض متثيلهم، والهجوم من اناس يعتقدون 
ان هذا املشروع سيسحب الكرسي من حتتهم، 
اال ان حق الع��ودة يعود لنا ونحن من يقرر ما إذا 
كان��ت م. ت. ف. متثلنا أو ال، فاملش��روع ال يطرح 
حلول وال يعطي اجوب��ة، فالتعاون مع الواليات 
املتح��دة ومش��اريعها متل��ئ البل��د تقتضي ان 
توق��ع عل��ى وثيقة ض��د االرهاب، ج��اء التركيز 
من اخلارج حضر 40 ش��خص من 28 مؤسس��ة 
لفهم املش��روع بشكل أساس��ي النه لم يكن 
هن��اك فكرة عام��ة معممة عن املش��روع قبل 
تلك النتائ��ج التي صدرت وتتعل��ق بدور اجمللس 
التش��ريعي الذي لم ياخ��ذ دوره في الدفاع عن 
ح��ق الع��ودة ودور مؤسس��ة حق��وق الالجئ��ني 
مهمش وجل��ان حق العودة اصبحت مؤسس��ة 
خدماتية اكثر منها سياسية. فاصبحت تهتم 
بامور تش��غيل الالجئني ومساعدتهم وال يوجد 
ضغط على الس��لطة للدف��اع عن حق العودة، 
دور املؤسس��ات كان يلزم العمل عليه وأن نرتب 
جهودن��ا لتوعي��ة املواطن الفلس��طيني لربط 
املؤسسات وربط الالجئ الفلسطيني للتواصل 

مع الداخل. )منسق االجتماع، بيت حلم، فلسطني( 

م( الاول املضياة
عل��ى صعيد تنظي��م االجتماعات حت��دث مثالً 
بعض االخوان انه هناك صراع سياسي حماس 
وغيره��ا ه��ذه لم تك��ن موج��ودة ف��ي العراق، 

العقب��ة الوحيدة ه��ي الوضع االمن��ي يفرض 
علينا التحرك بش��كل س��ري أو يلغ��ى اجتماع 
3/2 أو عقده في بي��وت احد االخوان املوجودين 
فكان صعوبة وخوف، فمثال هناك اجتماع مقرر 
في بغ��داد اجلديدة ونتيجة للوض��ع االمني لم 

يتم. )منسق االجتماع، العراق( 

احلوار املاراثوني مع احلكومات االردنية املتعاقبة 
من اج��ل التصويت على املش��روع أول ما بدأنا 
املش��روع حأولنا نعم��ل preliminary study في 
اخمليم��ات، االمن منعنا فاتين��ا باخمليمات لعندنا 
باملكت��ب م��ن 70-80 ش��خص ج��اءوا عندن��ا 
فاتص��ل االمن بنا وقال��وا ال تكمل��وا، فتبدلت 
حكومتني، حكومة الفايز وبدران، 3 وزراء خارجية 
ووزيري بالط ورئيسي دائرة شؤون الفلسطينني 
تعاقبوا، هؤالء الذين لنا صلة معهم بالنس��بة 
واالجتماع��ات  تتج��دد  واالوراق  للمش��روع، 
واالتصاالت تتجدد فواضح ان االخوان ال يريدون 
اعطاء جواب نهائي، فال يريدون اعطاء موافقة 
وال يقولوا ال حتى ال يقال أنهم رفضوا املشروع 
فان��ا اعتق��د ان قلة اجلواب ج��واب، كانت فكرة 
ال Maximum Model ف��ي االردن الن��ه %40 من 
الالجئ��ني موجودين في االردن، نفذنا احلد االدنى 
ب��االردن Minimum Model النه ل��م يعد هناك 
امكانية للبدء باملشروع كما خططنا لها 35-
30 اجتماعات كب��رى وفرعية. )منس��ق االجتماع، 

االردن( 

نحن توجهنا ملصر في النصف األول في ش��هر 
أيلول لن احتدث عن الشمولية واملشاركة بحكم 
ان االجتماعت ما متت حتى اآلن، الفلس��طينني 
له��م خصوصي��ة وهي اندماجه��م إلى حد ما 
في اجملتمع املصري حيث تبعثر الفلس��طينيني 
ف��ي مص��ر ضائع��ني ب��ني 70 ملي��ون مصري، 

باالضافة ان��ه ال يوج��د اذن أو تصريح حكومي 
الج��راء ه��ذه االجتماعات ووجدن��ا صعوبة في 
س��قف احلرية وخصوصا ان الن��اس تخاف جداً 
م��ن االمن املصري، ويوج��د محاذير عند احلديث 
عن حاجتهم املدنية، كان هناك اربعة محاوالت 
للعم��ل ف��ي مص��ر، العملية في مصر اش��به 
بعملي��ة فدائية راح تك��ون وخصوصا ان الكل 
تخوف من املوضوع، حتى الفلسطينيات الالتي 
اتني من مص��ر خافوا من العم��ل في املوضوع 
أن��ا لهذا الس��بب لن احتدث ع��ن املفاتيح التي 
حتدثت معها في مصر واالجتماعات س��تكون 
لها طابع س��ري واس��رية وبدون دعوات. )منسق 

االجتماع، مصر( 

ع( مسائل ذات عالقة بـ سيايتاس 
واححتاع األوتوبي

كان هن��اك اتص��االت من كافة امل��دن التي لم 
يجري فيه��ا عقد اجتماعات وه��م يرغبون في 
االس��تماع عن املشروع واهدافه. فهم سمعوا 
س��لبيات وايجابيات عن املشروع. واصبح يوجه 
لنا دع��وات للحضور إل��ى تلك امل��دن لتوضيح 
وعرض املش��روع. م��دن لم تكن عل��ى خريطة 
االجتماع��ات. أن��ا بعتز أن��ه اصب��ح لدينا بنك 
معلوم��ات صغير عن اجلاليات وع��ن اجلمعيات 
والنوادي واالحتادات الفلس��طينية في الدمنارك. 
لدينا ارش��يف ع��ن وج��ود التجمعات. )منس��ق 

االجتماع، الدمنارك( 

يوج��د عندنا التجمع الش��عبي والذي يربط أي 
واحد يعمل في مجال الالجئني وال يعمل ش��ي 
للعائدي��ن أو الالجئ��ني، ودعني اق��ول ان اللجان 
الش��عبية ف��ي قطاع غ��زة والضف��ة الغربية 
ه��ي التي فرضت عل��ى م. ت. ف. واب��و عمار ان 
يكون هناك دائرة مس��ؤولة عن شؤون الالجئني 
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لتش��كل ضغط كبير على الس��لطة ورموزها. 
لوال عالقاتنا الش��خصية العتقلنا، املشككني 
تش��كيكهم الغراض ش��خصية اعتق��دوا ان 
املش��روع يحل محلهم، التجمعات التي حتصل 
جتمعات عبارة عن ناس ليس لهم عالقة مبوضوع 
الالجئني والناس عمرهم فوق ال 70 سنة ولهم 
شخص واحد يطيعونه في كل شيء. )منسق 

االجتماع، غزة( 

3( تقييم املشروع كآلية وتقييم 
نتائجه

ي( تقييم العوائ  والقيوع
ف��ي اليمن ع��دد اجلالي��ة الفلس��طينية ليس 
بالكثير، اش��كالية االنتماء اردني فلس��طيني، 
فالفلس��طيني يحضر اجتماعات تأسيس��ية 
اجتماع��ات  يحض��ر  ول��م  االردني��ة  للجالي��ة 
اجلالي��ة الفلس��طينية الن��ه لو حض��ر الثانية 
وضعت عليه عالمة س��ؤال؟ اجلالية بعيدة عن 
الصراعات العامة ال يوجد تنظيمات سياسية 
فلس��طينية واذا وج��دت فه��ي غي��ر فاعل��ة 
وخاصة فتح، ونس��بيا حم��اس، وهناك صعوبة 
في الس��فارة الفلس��طينية ال ميكن حتديها إذا 
قال��ت ال فمصالح الناس كلها عند الس��فارة، 
فت��م التعام��ل بطريق��ة اوكي ال��ذي تريده إذا 
مع��ارض ال تذهب قبل وص��ول خطاب ابو مازن 
الذي ساعد، ملا حأولت حركة فتح اعطت صورة 
س��لبية بالرغم م��ن انها لم تع��ط موقف اال 
انها وزع��ت مقاالت صحفية تهاجم املش��روع 
وأعط��ت موق��ف بطريق��ة غي��ر مباش��رة عن 
الوضع بالتنسيق مع السفير وخطاب ابو مازن 
س��اعد كما قلنا بداية حم��اس لم تعأرض ولم 
تعط موقف سلبا، التحفظ الوحيد هو حكاية 
املنظمات فالن��اس خائفة من بديل ل م. ت. ف. 

البع��د التقديس��ي للمنظمة م��ا زال موجود 
لي��س للنضاالت وال يوجد مطالب��ه بتفعليها. 

)منسق االجتماع، اليمن( 

أه��م الصعوبات التي واجهناها أثناء محأوالتنا 
لعق��د االجتماعات للمش��روع، فه��و أن هناك 
تخوف ع��ام لدى أف��راد اجلالية الفلس��طينية 
في الس��ودان، من قضية موض��وع "التوطني"! 
واعتق��د أن ه��ذا التخ��وف كان عام��اً في كل 
الس��احات. فالتحف��ظ كان مبني��اً عل��ى هذا 
التخوف، هل هذا املشروع يهدف إلى خلق بديل 
حلق العودة، والسير في مسار "التوطني"؟! أم أنه 
من املؤكد أنه يسير باجتاه "حق العودة" لالجئني 

الفلسطينيني إلى وطنهم وممتلكاتهم؟!
الصعوبة الثانية التي واجهناها، هي أن األطر   
احلزبية، التي كانت مس��يطرة، أو التي تسيطر 
على اجلالية الفلس��طينية في الس��ودان، كان 
بالنسبة لنا مشكلة، باعتبار أنه لم يكن هناك 
ت��وازن حقيق��ي ب��ني التنظيمات السياس��ية. 
حرك��ة "فت��ح" كانت ف��ي فترات س��ابقة هي 
املس��يطرة، وهي األغلبية العددية في أوساط 
اجلالي��ة الفلس��طينية، ولك��ن في آخر س��بع 
س��نوات انقلب املعادلة لصالح حركة حماس، 

واالجتاه االسالمي بشكل عام. 
الق��وى  الت��وازن ب��ني  بالتال��ي ع��دم وج��ود   
السياسية الفلسطينية داخل اوساط اجلالية 
س��ّبب لنا نحن فريق كفيتاس مشكلة كبيرة. 
ألن كافة األطر املدنية للجالية الفلس��طينية 
اصبح��ت محس��وبة على لون سياس��ي واحد، 

وهو اللون احلماسي. 
ضعف عمل ونفوذ الس��فارة الفلس��طينية   
في أوس��اط اجلالية س��ّبب أيضاً لنا مش��كلة، 
ألن��ه لم تك��ن هناك س��يطرة للس��فارة على 
اف��راد اجلالية. بل كان هن��اك نفورا عاماً في آخر 

خمس س��نوات من السفارة في أوساط اجلالية 
الفلس��طينية. حتى البعض منهم الذي وعد 
باحلضور، لم يحضر، ووعدوا بأن حتضر نسائهم، 
إال أنهن لم يحضرن ايضا. حيث لم يكن لديهم 
الق��درة عل��ى املش��اركة ال ه��م ش��خصيا وال 
بنس��ائهم، وهم يفتقدون للحراك السياس��ي 
داخلهم، واصبحوا محبطني من عمل السفارة 
اجتاهه��م، فه��ي ال تلبي مطالبه��م، وال تقوم 

بخدمتهم. )منسق االجتماع، السودان(

الثمن الذي تدفعه في الدعوة ملثل هذا النشاط 
أي الش��خص الداعي هو الثمن الشخصي من 
االنتق��ادات واملق��االت التي تكتب عنك س��واء 
كن��ت الداعي أو املنظم، ولك��ن الواحد يرى انه 
يستحق ان يدفع هذا الثمن للتعرف على الوجوه 
الطيبة ويشعر انه فلسطيني معه آخرين غيره 
تفكر ف��ي هموم الفلس��طينني ومس��تعدين 
لعمل أي شئ من اجل القضية الفلسطينية، 
س��بب عدم توجه الناس بكثافة لهذا النشاط 
الس��باب ع��دة، أوال: تض��ارب النش��اطاات في 
ذلك اليوم ش��عرنا انه يج��ب ان يكون في جلنة 
تنسيق لعمل املؤسسات واللجان الفاعلة وهو 
موجودة، ولكن االخوان ال يشاركوا فيها في 14 
مؤسس��ة جتتمع كل ش��هر في نش��اطات في 
الس��احة وتفاعلها، ثانيا: االخوان االس��الميني 
كانوا عاملني نشاط س��حبوا مجموعة كبيرة 
من النادي العربي مجموعتنا الفلسطينية جزء 
مه��م جداً من النادي العربي وثالثا: هناك أيضاً 
خلل اداري كان املفروض كداعني لهذا احلدث ان 
نخصص قسم خاص لألطفال حتى السيدات 
تاتي املش��اركة ومعها أطفاله��ا، ورابعا: هناك 
أيضاً غياب مبدا مفهموم املش��اركة لدى ابناء 
اجلالية الفلسطينية فهم احبوا الفكرة االهم 
بالنس��بة لهم لم يكن يتخيلوا كم دورهم الزم 
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يكون مه��م حتى يدل��وا مبا لديهم م��ن افكار 
والي��ات تواص��ل م��ع الش��تات الفلس��طيني، 
خامس��اً: عدد اجلالية الفلسطينية ال يقل عن 
40 الف موزعني على ثالثة انواع قس��م اتوا في 
الس��بيعنات معظمهم كان ط��الب وجزء في 
النس��يج االجتماعي البريطاني املؤثر وجزء من 
مخيم��ات الش��تات 5 ألف من لبن��ان عندهم 
مش��اكل في االقامة واالوراق صعب ان يكونوا 
ج��زء في اجن��اح نش��اط، ولكن ممك��ن للخلفية 
الثقافية لعبت دور في ع��دم إدراكهم الهمية 
وجودهم في هذا امل��كان، ممكن يكونوا حاضرين 
ولم يكونوا عضو فّعال في النش��اط تواجدةم 

ضئيل. )منسق االجتماع، اململكة املتحدة(

ب( الوسائل املستةامة ملواج(ة 
التحا(ات

ف��ي النهاي��ة أق��ول أن أح��د أهم أس��باب جناح 
املشروع، ليس فقط عقد اجتماعات واجتماعات 
وحلقات نقاشية، بل على التوزاي كنا نسير في 
تطبيق مش��روع آخر، وهو مؤمتر تربوي تعليمي 
للفلسطينيني في لبنان وكنا نطبق منهجية 
واليات املش��روع على التحضير للمؤمتر التربوي 
التعليمي، وكنا ننقل اخلبرة واآللية بهذا االجتاه، 
أن عدد املشاركني اإلجمالي مبشروع جتاوز األلف 
ش��خص، وعدد املش��اركني في املؤمت��ر التربوي 
التعليم��ي، وكان يضم فق��ط التربويني، وصل 
إلى مش��اركة 850 شخصاً. وعملية الربط بني 
املش��روعني كانت رافعه لهما. )منس��ق االجتماع، 

لبنان( 

اذا أردت أن جتم��ع ع��دد كبير م��ن الناس حلضور 
اجتماعات س��فيتاس، ميكن أن حتضر هذا العدد 
الكبي��ر م��ن خ��الل اجلوام��ع. فمن املس��تحيل 
احضاره��ا ع��ن طري��ق آخ��ر، فق��ط م��ن خالل 

اجلوامع، تس��تطيع احضار أكب��ر عدد ممكن من 
الناس للحضور. )منس��ق االجتم��اع، الواليات املتحدة 

األمريكية( 

القضايا الدقيقة جداً وكانت مزعجة جداً، هي 
ش��عار جامعة أكس��فود املوجود على الكتيب 
الذي كنا نوزعه بالدمنارك. حتى على هذا الشعار 
عملوا منه اش��كال لنا. وهذا الذي كّبره، وقلبه 
وقال لي هذه جنمة داوود هنا، أو هذا الشمعدان. 
ولألسف الشديد ان هناك جهات رسمية جدا، 
ال اريد أن اذكر اس��مهما، كان��ت موافقة على 
أن هذا الش��عار هو الشمعدان اليهودي، وجنمة 

داوود. 
هو ش��عار جامعة اكس��فود جتد حتته كتاب،   
وهذا الكت��اب والدناديش التي تنزل من الكتاب 
هذا هو الشعار. وحتى الكالم املوجود فيه دقيق 
جدا. وهو فعال ال يقرأ بالعني اجملردة، وصغير جدا، 
ودقيق، املهم قال��وا لي هذا كالم وكتابة عبرية 
أيض��ا. واضطررن��ا إل��ى الدخول عل��ى االنترنت 
وصفحة الويب س��ايت جلامعة اكس��فورد، ومت 
تكبير الش��عار والكالم املوجود، ألنني بصراحة 
عندما س��معت هكذا انزعجت كثيرا، وقلت أنا 
اعمل ش��يء يساعد املوساد! هذا شيء فظيع، 
ال��ذي ج��رى أننا كبرنا الش��عار وتب��ني أنه كالم 
ولغ��ة. وهذا طبع��ت الكثير م��ن األوراق وكنت 

أضعها داخل الكتيبات. 
ه��ذا الذي اقوله مثل بس��يط عن املش��اكل   
ص��ات الت��ي واجهناها، في  واالزعاج��ات واملنغِّ
الدمن��ارك. ونرج��ع ونق��ول أن التخوفات هي حق 
ل��كل انس��ان ف��ي النهاي��ة. )منس��ق االجتم��اع، 

الدمنارك(

عم��ل أول اجتم��اع للمدنيني الفلس��طينيني 
ف��ي فرانكفورت هامب��ورغ وميونيخ ش��تتوكر 

بعد هذا االجتماع اس��تقرينا في برلني ش��وي 
وأول اجتم��اع لنا كان اجتماع نس��وي، تعمدنا 
عمل��ه م��ع الن��سء النه كثي��ر مهم ان��ه املرأة 
الفلسطينية التي هي نصف اجملتمع يكون لها 
دور، وفع��ال كان أكبر اجتماع م��ن االجتماعات 
الصغيرة هو اجتماع نسوي الذي نظمته مركز 
امل��رأة العربي في برلني ثم عملن��اه اجتماع مع 
الش��بيبة ثم انتقلن��ا للجالية الفلس��طينية 
عل��ى أس��اس تؤخذ دوره��ا في املوض��وع اال ان 
اجلالية الفلسطينية في بداية رحبوا باملشروع 
وكان منسق املشروع موجود وأبدوا استعدادهم 
للمشاركة ولكن عندما سافر منسق املشروع 
اجتهم التعليمات أن يوقفوا املشاركة وامتنعوا 
عن املشاركة فاجلالية الفلسطينية عنا ملونة 
فيها من كل االطياف والشرائح الفلسطينية، 
ج��زء قالوا بدن��ا ندعم، وج��زء قال ل��ن ندعمه 
الس��باب الكل حت��دث عنها، اال اننا اس��تمرينا 
بالدعوات. فاجل��زء املوافق اتى على االجتماعات 
واجلزء غير املوافق بدأ بالتش��هير في املش��روع. 
م��ا اريد قوله هنا ان هذا املش��روع جتربة جديدة 
وال نل��وم الن��اس هل اخ��ذوا ه��ذا املوقف النه 
ل��م يتعودوا ملش��اركة في مثل هذه املش��اريع، 
الناس ل��م تتعود على العمل الدميقراطي وهي 
تطالب به، ولكن لم ميارس��وه في املؤسس��ات 
الفس��طينية بطريقة صحيح��ة وخاصة بعد 
اوس��لو، الكل بنعرف بالذات ف��ي اوروبا ال يوجد 
مؤسس��ات فلس��طينية كما كان سابقا احتاد 
الطالب والعمل والى اخره املؤسسات املوجودة 
أو هي اجلالية الفلس��طينية وكلنا نعرف كيف 
انبن��ت اجلالي��ات الفلس��طينية عل��ى انقاض 
املؤسسات الفلسطينية احنا عملنا االجتماع 
فرانكفورت وشتوتكرد وميونيخ وكانت التجاوب 
ال ب��أس به ال اريد القول انه مش��جع الن الناس 
لم تعرف عن املش��روع هذا املشروع يحتاج إلى 



3( تقييم املشروع كآلية وتقييم نتائجه
م( الن(ا التشاتكي

املنسقون والتعبئة 
والتحضير لالجتماعات
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توصيل معلومات للناس حول اهداف املش��روع 
وم��ا نريد منه وخاصة الن��اس احليادين، لم يكن 
هن��اك معلوم��ات كافية وان��ا ال اري��د ان ابالغ 
ان��ه احنا نس��تطيع ان نصل جلمي��ع الناس بل 
توصلن��ا القلية الن��اس املوجودة ف��ي املانيا في 
املاني��ا يوجد اعداد كبي��رة وجغرافيا كبيرة جداً، 
مستحيل كان توصل لك الناس وحتكيلهم عن 
االتفاصيل املهمة إلي كل انس��ان فلسطيني 
وخاص��ة دمقرط��ة اجملتم��ع الفلس��طيني وما 
معنى الهي��اكل الت��ي يحكي عنها املش��روع 
هذه مش��كلة، طبع��ا الناس املعأرض��ني كانوا 
يس��تغلوا موضوع ح��ق العودة موض��وع م. ت 
بحق يراد به باطل وبالتال��ي اقناع الناس الذين 
ميون��وا عليهم والناس االخرين لم يس��تطيعوا 

اقناعهم. )منسق االجتماع، املانيا( 

م( الن(ا التشاتكي
حتمست جداً ملس��ألة الهياكل املدنية ومت عقد 
مؤمت��ر الحت��اد املعلمني، وهو الوحي��د الذي عقد 
مؤمتره وتس��جل فيه جلن��ة حتضيري��ة للجالية 
الفلسطينية وراح يتسجل عند الدولة ويكون 
نظ��ام داخلي يفترض آخر ش��هر تش��رين األول 
موعد انتخابات اجلالي��ة، العقدة التي تواجهنا 
في املشروع هو ان هذا املشروع وإن كانت معنا 
فتح تخلف��ت حماس والعك��س صحيح ومش 
قادرين نتخلص م��ن حكاية الوصاية في اليمن 
من وجود ط��رف من الطرفني يعن��ي ان الدولة 

موافقة على املشروع. )منسق االجتماع، اليمن(

ع( بناء ااال العام
أم��ا أب��رز النتائج في االحتياج��ات فقد تعلقت 
باحتياجات اخمليمات في كل منطقة تختلف عن 
األخرى، ففي مخيمات اجلنوب االحتياجات، كانت 
أمنية، وصل��ة باحمليط اللبناني، نظ��راً ل�قربها 

من إس��رائيل، أو أية حصارات متوقعة لها. في 
مخيمات الش��مال االحتياجات دميقراطية، لها 
عالقة بإعادة تش��كيل الهيئات القيادية لهذه 
اخمليمات. االحتياجات في مخيمات بيروت كانت 
صحية وبيئية واقتصادية، بش��كل ملح، ولهذا 
كان هن��اك اختالف في األولوي��ات بني منطقة 
وأخرى. ه��ذه هي محاورها الرئيس��ية وال داعي 

للتكرار في الشرح. )منسق االجتماع، لبنان(

هناك توافق عام لدى اجلميع احتياج لدى اجلميع، 
وهو كيف ميكن تطوير عمل دميقراطي مبختلف 
مجاالت احلياة للفلس��طينيني باخمليمات سواء 
على املس��توى السياسي، أو االجتماعني وباقي 
املس��تويات األخ��رى، وكان هذا مميز ج��داً، وكان 
الن��اس ممتنني جداً، ألنه��م قالوا ه��ذه أول مرة 
نأتي لنس��مع، ونقدم مطال��ب، وليس لتنفيذ 
أوامر! هذه النقلة كانت مميزة بكل االجتماعات 

واحللقات النقاشية. )منسق االجتماع، لبنان( 

ومع ذلك س��نبقى العمل بجرأة في استكمال 
ه��ذا املش��روع، ألن الكثير أي��دوه، وألنه أول مرة 
يقدم مش��روع ويطرح على القوى السياس��ية 
ف��ي س��ورية، ألن الناس بدأت تتح��دث وتتحاور، 
ألن احل��وار كان ق��د جّمد من قب��ل. والكثير من 
القضايا اجلدلية في الساحة الوطنية بدأت جتد 

لها طريقا إلى احلوار. )منسق االجتماع، سورية( 

بالطبع بعد أن اعجبنا املش��روع، وأنه سيعمل 
عل��ى مس��اعدة اجلالي��ة الفلس��طينية، ف��ي 
التجمع، وطرح مشاكلها، وحاجاتها وأولوياتها، 
ه��ذا تقريب��ا كان مطلوبا عمله ف��ي الدمنارك، 
ألحياء اجلالية الفلسطينية في الدمنارك، وكان 
يجب عمل شيء ليربطها مع بعضها البعض 

إلعادة التواصل واالتصال فيما بينها. 
يوج��د لدين��ا خل��ل كبي��ر ف��ي ه��ذا اجلانب،   

لدين��ا جامعات وانش��طة، ولدين��ا العديد من 
الش��خصيات الب��ارزة وناش��طون ف��ي اجملتمع 
الدمناركي، وفي اوس��اط اجلالية الفلسطينية، 
ولكن لألس��ف ال يوجد لدينا ترابط واتصال بني 
بعضنا البعض. لهذا شعرت أناملشروع قد لبى 
من حاجاتي أنا الش��خصية، وأول ما عرض علي 
املش��روع ودرس��ته، قلت أن هذه احلاجة نطالب 
به��ا منذ زم��ن، وهي ضروري��ة لنا ف��ي اجلالية. 

)منسق االجتماع، الدمنارك( 
املش��روع بالنس��بة لنا ف��ي بريطانيا هو في   
التوقيت املناس��ب، النه كنا بحاجة ماسة في 
ه��ذا الوقت للمش��روع ف��ي الوقت ال��ذي كان 
الوضع الفلسطيني العام مير في حالة شرذمة 
ومتزق وتوهان، فجاء املشروع ليضع النقاط على 
احل��روف كان وقع احلدث على األش��خاص الذين 
عرفوا عن املشروع مش��وِّق وممتع ولديهم رغبة 

باملشاركة. )منسق االجتماع، اململكة املتحدة( 
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قائمة اللقاءات
قائمة جزئية للقاءات التي مت عقدها طوال فترة مش��روع س��يفيتاس. وهناك العديد من اللقاءات التي مت عقدها في أنحاء أوروبا، والش��رق األوس��ط، 

وأمريكا الشمالية والغير مسجّ�لة هنا. 

تاريخ اللقاءنوع اللقاءاملدينة/البلدة/اخمليمالدولة

ربيع عام ٢٠٠٥مقابالت ولقاءات متهيديةمصر
تشرين الثاني ٢٠٠٥نوعية: مجموعات صغيرةالقاهرة وحلوان

العراق
بغداد )مبا في ذلك مخيمات 
الزعفرانية، واحلرية، والسالم 

"الطوباجي"(

١ نيسان ٢٠٠٥نوعي: أفراد اجلالية
١٧ نيسان ٢٠٠٥نوعي: الطالب في جامعة بغداد

٤ أيار ٢٠٠٥نوعي: أفراد اجلالية
١١ أيار ٢٠٠٥نوعي: أفراد اجلالية
١٤ أيار ٢٠٠٥نوعي: أفراد اجلالية
٢١ أيار ٢٠٠٥نوعي: أفراد اجلالية

٣١ أيار ٢٠٠٥نوعي: النساء

عم�اناألردن
٢٦ متوز ٢٠٠٤لقاءات جتريبية

٢٨ آب ٢٠٠٥لقاءات متهيدية
٣٠ آب ٢٠٠٥لقاء متهيدي-النساء
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لبنان

صور )الرشيدية(
٢٠ آذار ٢٠٠٥لقاء عام

٢٦ آذار ٢٠٠٥نوعي: الطالب

صور )مخيمي البص وبرج 
الشمالي(

٢٤ آذار ٢٠٠٥نوعي: النساء

٢٥ آذار ٢٠٠٥نوعي: العّمال

طرابلس )مخيم البداوي(

٢٥ آذار ٢٠٠٥لقاء عام
٧ نيسان ٢٠٠٥نوعي: النساء
٧ نيسان ٢٠٠٥نوعي: الطالب
٧ نيسان ٢٠٠٥نوعي: العّمال

طرابلس )مخيم نهر البارد(
٨ نيسان ٢٠٠٥نوعي: النساء
٨ نيسان ٢٠٠٥نوعي: الطالب
٨ نيسان ٢٠٠٥نوعي: العّمال

بيروت )مبا في ذلك مخيمي 
برج البراجنة وشاتيال(

٢٣ آذار ٢٠٠٥لقاء عام
٩ نيسان ٢٠٠٥نوعي: الطالب
١٥ نيسان ٢٠٠٥نوعي: العّمال
٥ نيسان ٢٠٠٥نوعي: النساء

بعلبك )مخيم ويفل(
٨ نيسان ٢٠٠٥لقاء عام

١٠ نيسان ٢٠٠٥نوعي: الطالب
١٠ نيسان ٢٠٠٥نوعي: النساء

صيدا )مخيم عني احللوة(
٥ أيار ٢٠٠٥نوعي: العّمال
٢٣ نيسان ٢٠٠٥نوعي: النساء

١٥ أيار ٢٠٠٥نوعي: الشباب من ذوي اإلعاقات واحلاجات اخلاصةمن جميع مخيمات الالجئني
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السعودية

أربعة لقاءات متهيدية

جدة
٢٠ أيلول ٢٠٠٥لقاء عام
١٨ تشرين األول ٢٠٠٥لقاء عام

١٢ تشرين األول ٢٠٠٥لقاء عامالرياض

لقاء عامالدمام
نوعي: الشباب

٥ تشرين األول ٢٠٠٥
٦ تشرين األول ٢٠٠٥

٧ حزيران ٢٠٠٥لقاء عاماخلرطومالسودان

سوريا

٢٦ أيار ٢٠٠٥لقاء متهيديمخيم حمص
٢٣ أيار ٢٠٠٥لقاء متهيديمخيم جرمانة
٢٨ أيار ٢٠٠٥لقاء متهيديمخيم سبينه

٢٩ آذار ٢٠٠٥لقاءات متهيديمخيم اليرموك

اإلمارات العربية 
الشارقةاملتحدة

أوائل حزيران ٢٠٠٥نوعي: الطالب الذكور
أوائل حزيران ٢٠٠٥نوعي: الطالبات اإلناث

أوائل حزيران ٢٠٠٥نوعي: األساتذة

١٧ تشرين الثاني لقاء عام
٢٠٠٥

صنعاءاليمن

أوائل حزيران ٢٠٠٥نوعي: الطالب الذكور
أوائل حزيران ٢٠٠٥نوعي: الطالبات اإلناث

أوائل حزيران ٢٠٠٥نوعي: األساتذة

١٧ تشرين الثاني لقاء عام
٢٠٠٥

١٩ كانون الثاني ٢٠٠٥لقاء عامفييناالنمسا
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كندا

أوتاوا

١١ أيار ٢٠٠٥لقاء متهيدي
لقاء افتتاحي عام

نوعي: النساء
نوعي: األطفال

نوعي: الرجال
لقاء اختتامي عام

١١ حزيران ٢٠٠٥

مونتريال
١٠ أيار ٢٠٠٥لقاء متهيدي

٣ متوز ٢٠٠٥لقاء عام

تورنتو
١٢ أيار ٢٠٠٥لقاء متهيدي

٢١ آب ٢٠٠٥لقاء عام

٣ تشرين الثاني ٢٠٠٥لقاء عامسانتياغوتشيلي

الدمنارك

سندينبورغ
٤ آذار ٢٠٠٥لقاء عام

٥ آذار ٢٠٠٥لقاء نوعي رسمي
١١ آذار ٢٠٠٥لقاء عامهيلسنغور

هيلرود
١٢ آذار ٢٠٠٥لقاء نوعي رسمي

١٢ آذار ٢٠٠٥لقاء عام
١٨ آذار ٢٠٠٥لقاء عامسالغيلس

١٨ آذار ٢٠٠٥لقاء عامكوغ
١٩ آذار ٢٠٠٥لقاء عامكوغ-أولبي

كوبنهاغن
٣ نيسان ٢٠٠٥لقاء نوعي رسمي

٨ نيسان ٢٠٠٥لقاء عام

آروس
٢٠ آذار ٢٠٠٥لقاء نوعي رسمي

١٤ نيسان ٢٠٠٥لقاء عام
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أملانيا

برلني
٣٠ نيسان ٢٠٠٥لقاء متهيدي

٢٥ حزيران ٢٠٠٥لقاء عام

فرانكفورت
٢٤ نيسان ٢٠٠٥لقاء عام

٢٦ حزيران ٢٠٠٥لقاء متهيدي
لقاءات متهيدية في شتوتغارت وميونخ

اليونان

أثينا

٩ نيسان ٢٠٠٥لقاء عام
١٦ نيسان ٢٠٠٥نوعي: النساء

٦ أيار ٢٠٠٥نوعي: أفراد نشطون من اجلالية
٧ أيار ٢٠٠٥نوعي: النساء

٢٨ أيار ٢٠٠٥نوعي: أفراد نشطون من اجلالية

تيسالونيكا
١٤ أيار ٢٠٠٥لقاء عام

١٨ نيسان ٢٠٠٥لقاء نوعي رسمي
٨ نيسان ٢٠٠٥لقاء عام

٨ تشرين األول ٢٠٠٥لقاء عامبادواإيطاليا
٩ تشرين األول ٢٠٠٥لقاء عامروما

ثالثة لقاءات متهيديةهولندا
٣١ آذار ٢٠٠٥لقاء عامفالردينغن

النرويج

خمسة لقاءات متهيدية
٣ متوز ٢٠٠٥لقاء عامالرفيك
٢١ أيار ٢٠٠٥لقاء عامأوسلو

أربعة لقاءات متهيديةبيرغن
٢٩ أيار ٢٠٠٥ )×٢(

٢٨ أيار ٢٠٠٥
٨ متوز ٢٠٠٥

٤ حزيران ٢٠٠٥نوعي: الناشطنيكريستيانساند
١٠ متوز ٢٠٠٥لقاء عامستافنغر
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٧ أيار ٢٠٠٥لقاء عامبرشلونةإسبانيا

السويد

ماملو
٢٦ آذار ٢٠٠٥لقاء عام

٢١ نيسان ٢٠٠٥نوعي: النساء
٩ نيسان ٢٠٠٥لقاء عامستوكهولم

١٠ نيسان ٢٠٠٥لقاء عامأبسوال
٢٢ أيار ٢٠٠٥نوعي: الطالب/الشبابستوكهولم/أبسوال

٣ متوز ٢٠٠٥لقاء عاملندناململكة املتحدة

الواليات املتحدة 
األمريكية

واشنطن، أوراجن سيتي، 
ديترويت، شيكاغو، بروكلني، 

نيويورك
١٤-١٥ أيار ٢٠٠٥خمسة لقاءات متهيدية

٢٨ حزيران ٢٠٠٥لقاء عامديترويت
٢٩ متوز ٢٠٠٥لقاء عامشيكاغو

١٥ آب ٢٠٠٥نوعي: الطالبسيدنياستراليا
٢٤ آب ٢٠٠٥نوعي: الطالبملبورن
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فلسطني

الضفة الغربية 
وغزة

الناصرة والقرى 
الغير معترف بها

منطقة نابلس )مخيم 
١ آب ٢٠٠٥ورشة عملبالطة(

منطقة رام اهلل )مخيم 
عماري(

٢ آب ٢٠٠٥ورشة عمل

٣ آب ٢٠٠٥ورشة عمل
منطقة بيت حلم )مركز 

٣ آب ٢٠٠٥ورشة عملبديل(

منطقة شمال غزة )مخيم 
جباليا(

٤ آب ٢٠٠٥ورشة عمل

٤ آب ٢٠٠٥ورشة عمل

الناصرة والقرى الغير معترف 
خالل عام ٢٠٠٥لقاءات متهيديةبها
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الوثائق التي مت توزيعها خالل االجتماعات
الوثيقة ١:

وصف املشروع
سيفيتاس

أسس للمشاركة: الهياكل املدنية خمليمات الالجئني الفلسطينيني واجلاليات الفلسطينية في بلدان االغتراب 

االهداف:
س��وف يتولى هذا املش��روع اجلماعي، ومقره جامعة أكس��فورد، تقييم كيفية متكني جتمعات الالجئني واجلاليات الفلس��طينية املقيمة في الش��رق 
األوس��ط وأوروبا وخارج الوطن على نطاق واس��ع، من إقامة هياكل واليات مدنية لتتواصل بصورة أفضل مع ممثلها الوطني ومؤسس��اتها الوطنية 
وال��وكاالت اإلنس��انية التي تقدم له��ا العون، وكذلك مع جتمعات الالجئني واجلاليات الفلس��طينية األخرى داخل وخارج فلس��طني.  وهذا املش��روع 
تطوعي بالكامل تقريباً، حيث تديره التجمعات واجلاليات نفس��ها، ويقدم له التس��هيالت فريق صغير جداً يعمل على تنس��يق األنش��طة، من أجل 
إيصال أصوات الالجئني أنفس��هم للهيئات واجلهات املعنية، وجلذب اهتمام اجملتمع الدولي للحاجات امللّحة للالجئني الفلس��طينيني.  وس��وف يعيد 
هذا املش��روع الصالت احليوية بني كافة طبقات اجملتمع املدني الفلس��طيني، ويعيد ربطها مع ممثلها، الوطني منظمة التحرير الفلس��طينية، ومع 

املؤسسات الوطنية التي عانت من التمزق في العقد االخير. 

اخللفية:
بدأ هذا املش��روع البحثي في أعقاب توصية تقرير جلنة تقصي أحوال الالجئني، املنبثقة عن البرملان البريطاني.  وقد صدر هذا التقرير في آذار/مارس 
2001 حت��ت عن��وان "حق العودة"، والذي أوصى بترس��يخ هذا احلق.  وكان التقرير يهدف إلى تش��جيع احلكومة البريطاني��ة واإلحتاد األوروبي على اتخاذ 
موقف أقوى حول متثيل حقوق الالجئني، حيث متت كتابته بعد توجه أعضاء في البرملان البريطاني في "مجالس الش��رق األوس��ط"، إلى املنطقة عام 
1999 والتحدث مع الالجئني الفلس��طينيني أنفس��هم حول آرائهم.  وقدم التقرير عدداً من التوصيات حتث اإلحتاد األوروبي على تعزيز وتقوية وكالة 
غوث وتسجيل الالجئني التابعة لألمم املتحدة )األونروا(، لضمان مشاركة الالجئني في أي عملية تهمهم، واملساعدة على ربطهم مع ممثلهم الشرعي 
بالطرق التي يختارونها هم أنفس��هم.  وقد جرى اقتراح وتطوير مش��روع "س��يفيتاس" بناء على نتائج "التقرير البرملاني" )مديرة مش��روع سيفيتاس 
يلد، وهي املستشارة املتخصصة ومبدعة هذا املشروع(.  ويعتمد املشروع على األدلة التي قدمها  هي الدكتورة كرمة النابلسي، زميلة أبحاث في نَفِّ
الالجئون أنفسهم.  وسوف يستخدم هذا املشروع البحثي منهجية مشابهة ملنهجية "تقرير اللجنة" األصلي )صدرت اآلن الطبعة الثالثة منه هذا 

العام 2004(، كما يستند على أصوات جاليات الالجئني أنفسهم، ولكن على نطاق أوسع وأكثر شموالً. 

املنهجية:
مينح هذا املش��روع الالجئني الفلس��طينيني وجالياتهم في بلدان االغتراب الفرصة لتحديد هياكلهم وآلياتهم من أجل االتصال مع اجلهات املعنية 
والتعريف بأولوياتهم. وال تس��عى هذه املبادرة إلى حصر أو حتديد الهياكل واالليات واألولويات التي عبر عنها الالجئون، بل تقدم خدمة عملية لهذه 
التجمعات واجلاليات يستطيع أفرادها من خاللها إيضاح حاجياتهم بأنفسهم وبأصواتهم.  ومهمة فريق املشروع هي إيصال هذه األصوات.  ويستند 
هذا املش��روع على اإلعتقاد بأن اس��تطالع اآلراء ليست هي الطريقة األكثر وثوقاً الكتش��اف حاجات وخيارات الالجئني الفلسطينيني احلقيقية، بل 
ان املش��اركة الفعلية التي يس��مح فيها للناس بالتعبير عن آرائهم هي املنهجية األعلى قيمة واألكثر مصداقية.  وسوف ميضي مشروع سيفيتاس 
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على مدى األشهر العشرة القادمة حتى صيف عام 2005، وسوف يرسي األمناط الدقيقة للقنوات التي يحتاجها الالجئون الفلسطينيون وجالياتهم 
ف��ي بلدان االغتراب خارج الضفة الغربية وغزة، بهدف متكينهم من املش��اركة بفاعلية، واإلس��هام دميوقراطياً في تش��كيل مس��تقبلهم.  وعندما 
ينتهي املشروع في آب/أغسطس 2005، ويتم جتميع آرائهم وتوقعاتهم وحاجاتهم في تقرير، سوف تقدم هذه النتائج ملمثلهم الوطني وملؤسساته 

الوطنية وللمجتمع الدولي، وكذلك لكافة األطراف املعنية واملؤسسات الدولية، وذلك لعرض حاجات الالجئني على اجلهات املعنية. 

إن هناك املاليني من األجيال الفلس��طينية التي عاش��ت وال تزال تعيش في مخيمات الالجئني وفي بلدان االغتراب خارج الضفة الغربية وقطاع غزة.  
ومبوجب الترتيبات السياسية، التي وضعت في منتصف التسعينات، مت استثناء هذه التجمعات واجلاليات من املشاركة في اإلنتخابات التي جرت في 
الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وكذلك من لعب أي دور في إقامة هياكل مدنية ومؤسساتية، والتي ساهم االحتاد األوروبي في متويلها جميعها.  وقد 
ت��رك دور الالجئني لكي يتقرر في مباحثات "الوض��ع النهائي"، والتي لم جترِ مطلقاً في نهاية األمر. وقد حرم الالجئون املوجودون خارج الضفة الغربية 

وقطاع غزة، حتى اآلن، من كافة املظاهر السياسية واملدنية لعملية بناء الدولة واجملتمع املدني التي هم جزء منها. 

بنية املشروع:
كانت اخلطوة احلاسمة األولى - على امتداد أشهر متوز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر 2004 - هي تأسيس خارطة قاعدة 
بيانات جلمع املعلومات عن حجم وموقع وبنية التجمعات واجلاليات الفلس��طينية في أنحاء العالم، والتي س��وف تش��ارك في إسماع صوتها، وذلك 
لتس��هيل عملية تقييم احلاجات.  وس��يقوم كل جتمع أو جالية أثناء املناقش��ات مبمارس��ة تقييم حاجاتها اخلاصة بها من خالل االجتماعات العامة 
وورش العمل، حيث ستقرر الهياكل واالليات التي تريدها بهدف املشاركة بفاعلية أكبر مع قادتها السياسيني، والبلدان املضيفة، والوكاالت األخرى، 
وجتمعات الالجئني الفلس��طينيني األخرى - مثالً عن طريق الرس��ائل اإلخبارية والوفود واالجتماعات الشهرية والزيارات واملنظمات، ووسائل االتصال 
األخ��رى، مبا يضمن لها وجود متثيل أكثر دميوقراطية.  وس��وف تتقرر هذه الهياكل عبر سلس��لة من املناقش��ات العلنية، حي��ث تدوم كل حلقة منها 
أس��بوعني إلى ثالثة، ومتتد املناقش��ات على مدى ثالثة أش��هر داخل اجلاليات ومخيمات الالجئني، فيما بني األش��هر من آذار/مارس حتى أيار/مايو عام 

 .2005

والهدف العام من هذه الهياكل والعمليات املدنية هو تسهيل مشاركة الالجئني الفلسطينيني وجالياتهم في بلدان االغتراب في القضايا الرئيسة 
الت��ي تهمهم.  ومن ش��أن هذا املش��روع أن يبت��دع اخلطوات الالزمة لتضم��ني أصوات الالجئني في عملي��ة صنع القرار، وفق النم��اذج الدميوقراطية 
للمش��اركة والتش��اور.  وإذ يطلب هذا املش��روع من جتمعات وجاليات الالجئني تصميم هياكلها املدنية والياتها وعملياتها اخلاصة بها، فإنه يتوافق 
بذلك مع أفضل املمارس��ات الدميوقراطية، وس��وف تطبقه التجمعات واجلاليات املعنية من خالل املش��اركة الش��عبية. ونأمل أن يوفر هذا املش��روع 

جلاليات الالجئني الفلسطينيني الوسائل العملية التي يستطيعون من خاللها تقرير حقوقهم وحاجاتهم بشكل إيجابي وبّناء. 

األسئلة الرئيسة جلاليات الالجئني:
يأخذ املش��روع بعني االعتبار أن لتجمعات وجاليات الفلس��طينيني في أنحاء العالم العربي والبلدان األخرى ظروفاً وتوقعات وأولويات متفاوتة. ويبنى 
هذا املش��روع على فرضية أن الالجئني أنفس��هم، ال اخلبراء اخلارجيني، هم أفضل اخلبراء في تقرير حاجاتهم. وس��وف حتدد حاجات وأولويات مخيمات 
الالجئني وجاليات االغتراب عن طريق طرح أربعة أس��ئلة حول الهياكل والعمليات املدنية، والتي س��وف تناقش��ها كجاليات.  وس��توزع هذه األسئلة 
على التجمعات واجلاليات كافة ما بني ش��هري تش��رين الثاني/نوفمبر من عام2004 وشباط/فبراير من عام 2005، ثم تخضع للنقاش ما بني شهري 

آذار/مارس وأيار/مايو من عام 2005، وذلك من خالل سلسلة من االجتماعات العامة وورش العمل.  واألسئلة هي كالتالي:
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1- ما الهياكل وقنوات االتصال املفضلة لديكم، كتجمع الجئنب، بغية التواصل مع اجلهات التالية:
- ممثلكم على املستوى الوطني

البلد املضيف الذي تقيمون فيه حالياً  -
الوكاالت اإلنسانية واملؤسسات الدولية األخرى التي توفر لكم اخلدمات  -

التجمعات واجلاليات الفلسطينية األخرى، مبا فيها املقيمة داخل فلسطني  -
الهياكل داخل جتمع أو جالية الالجئني التي تنتمون اليها؟  -

2- ما الهياكل املدنية واالليات التي تستخدمونها حالياً، كتجمع الجئني، لالتصال مبختلف اجلهات ؟
3- ما القضايا املدنية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تودون إثارتها مع هذه اجلهات؟

4- ما هي أشد احلاجات واألولويات إحلاحا عندكم كتجمع أو جالية، وأنتم تعيشون كالجئني ؟
س��وف يتكّفل فريق س��يفيتاس الصغير بتوزيع األسئلة على جتمعات وجاليات الالجئني.  وس��يتم ذلك من خالل الوفود والشركاء احملليني واجلمعيات 
واملؤسس��ات، ومن خالل وس��ائل أخرى، مثل البريد اإللكتروني وموقع اإلنترنت والبريد العادي.  وس��تجري سلس��لة من املشاورات والتحضيرات، يدعو 
إليها الذين ينظمون املناقش��ات، وس��يقوم فريق سيفيتاس بكل ما من شأنه أن يسهل ويس��اعد على حتقيق هذه التحضيرات.  وسوف يتم تفعيل 
املناقش��ات في اخمليمات من خالل أحداث عامة متنوعة: اللقاءات ومجموعات النقاش، وتوزيع األس��ئلة على كاف��ة مراكز التجمعات واجلاليات، وفي 
مناطق التجمع العامة. وسوف يعتمد ذلك على أساليب النقاش واالتصال الشعبية لدى كل جتمع أو جالية، ومع ذلك سيتم ترتيب بعض االجتماعات 
الرس��مية في بداية ونهاية العملية التي تدوم أس��بوعني، وذلك لعرض األسئلة في البداية ولتس��جيل وتدوين اإلجابات في النهاية.  وهذه العملية 
ممارس��ة طوعية، تديرها التجمعات واجلاليات نفس��ها وتش��مل كافة االجتاهات السياس��ية واملدنية في اجملتمع الفلس��طيني.  وس��وف تتخذ كافة 

االجراءات لضمان شمولية كافة األطياف السياسية واالجتماعية واملدنية في احلياة الفلسطينية. 

النتائج:
س��وف يتم جتميع نتائج املناقش��ات ث��م كتابتها في تقريرين.  التقري��ر األول يتناول بالتفصيل أمن��اط الهياكل واالليات التي يقرره��ا الالجئون، ويبرز 
حاج��ات وأولويات التجمعات واجلاليات مثلما عبروا عنها.  كما أنه س��وف يبنّي كيف مّت تنفيذ املش��روع، واملناقش��ات الت��ي جرت حول اختيار الهياكل 
واالليات املطلوبة، باإلضافة إلى أولويات اجلاليات.  كما سيبني هذا التقرير األساليب املستخدمة لضمان شمولية قطاعات اجملتمع كافة، والتحديات 
السياسية واجلغرافية التي واجهت العملية.  ويفيد هذا املشروع التجمعات واجلاليات الفلسطينية نفسها، وممثلها على املستوى الوطني، منظمة 
التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وكذلك مجتمع املانحني والوكاالت الدولية، والبلدان املضيفة للتجمعات واجلاليات.  أما التقرير الثاني فسيوضع 
حتديداً للمجتمع الدولي والوكاالت الدولية للتشجيع على خلق الهياكل املدنية والعملية املقترحة في نهاية هذا املشروع الذي يستمر ملدة ثمانية 

عشر شهراً، كما سيبرز احلاجات احملددة خملتلف التجمعات واجلاليات أمام أنظار الهيئات واجلهات املعنية. 

مستقبل املشروع:
ترس��ي املرحل��ة الثانية قنوات االتصال الالزمة لتجمعات وجاليات الالجئني الفلس��طينيني املوجودين خارج الضف��ة الغربية وقطاع غزة، في البلدان 
املضيفة: األردن وس��ورية ولبنان وفي العالم العربي، وجلاليات الالجئني الفلس��طينيني وجاليات االغتراب املوجودة في أماكن اخرى، مثل أوروبا وأمريكا 
الالتينية.  وس��وف يش��ارك مجتمع املانحني الدولي في املش��روع في نهاي��ة املرحلة األولى بهدف توفير التمويل للهي��اكل التي يوصي بها التقريران 
جلاليات الالجئني.  وس��وف يس��عى فريق املشروع للتأثير على اجملتمع الدولي وكسب تأييده بهدف احلصول على الهياكل واالليات احملددة التي طلبتها 

جاليات الالجئني الفلسطينيني، ولكنه ال يستطيع ضمان تأمني هذه املطالب. 
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إن أه��م مي��زة لهذا املش��روع هي أنه ليس لديه وس��يلة او طموح لتحديد أو حصر من��ط الهياكل لالجئني.  فاالمر متروٌك متاماً لهم ملناقش��ة وتقرير 
حاجاته��م.  ونأمل بأن يتمكن هذا املش��روع، وألول مرة، من الوصول إلى كافة جتمعات الالجئني في اخمليم��ات وجلاليات االغتراب خارج الضفة الغربية 
وقط��اع غزة - ممّن يش��ّكلون أكثر من نصف إجمالي الفلس��طينيني - وأن يبدأ املش��روع ف��ي ربطهم معا عن طريق عملية تفكير مش��ترك ضمن 
اإلطار الفلس��طيني.  وس��يكون املشروع دميوقراطياً متاماً حيث سيتيح لالجئني الفرصة للتعبير عن آرائهم حول القضايا واحلاجات التي حتظى بأكبر 
اهتماماتهم.  وبذلك ميكن لهم البدء في املش��اركة بش��كل كامل لصنع مس��تقبلهم وبالطرق التي يقررونها ألنفس��هم، واملس��اهمة في حتديد 

أهدافهم الوطنية املشتركة، وتوفير املساعدة والدعم أثناء انهماكهم في هذا العمل. 

االتصال:
للحصول على معلومات عن املشروع، يرجى االتصال ب� :

 مديرة املشروع: د. كرمة النابلسي
director.civitas@nuf.ox.ac.uk :بريد إلكتروني

 فريق املشروع ومنسقه: د. سفيان العيسة
office.civitas@nuf.ox.ac.uk  :بريد إلكتروني

www.civitas-online.org :موقع اإلنترنت باللغتني العربية واإلجنليزية
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الوثيقة ٢

مبادئ و مبررات مشروع سيفيتاس

إن مشروع سيفيتاس في مرحلة متقدمة بفضل مبشاركة أعداد كبيرة من الالجئني الفلسطينيني في سلسلة اللقاءات واالجتماعات التى عقدت 
في العالم العربي، وأوروبا ومناطق أخرى من العالم خالل األش��هر األخيره وذلك بفضل جهود ناش��طني فلس��طينيني في أماكن الش��تات واللجوء.  
وخالل تلك املناقش��ات التي عقدت في العديد من الدول، أثار الالجئون الفلس��طينيون القضايا الرئيس��ية التي تهمهم بش��كل علني وباس��لوب 
دميوقراط��ي، وعل��ى رأس��ها أولوية ومركزية حق الع��ودة والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلس��طينية هي املمثل الش��رعي والوحيد لهم. اضافة 
الى ذلك اقترح املش��اركون وس��ائل وقنوات لتحس��ني ودعم حقوقهم وحاجاتهم وعالقتهم مع قيادتهم الوطنية، وكذلك الهيئات الدولية وجتمعات 

الالجئني االخرى داخل وخارج فلسطني. 

في الوقت الذي عمل وشارك فيه مئات الفلسطينيني، وال يزالون، في هذا املشروع كل في مكانه، ومبا أنهم يعتبرونه أداة مهمة للتعريف بحقوقهم 
وحقوق شعبهم عن طريق رفع أصواتهم في كل مكان، يود مشروع سيفيتاس أن يعيد التأكيد ويشدد على مبادئ املشروع التالية: 

1- مشروع سيفيتاس قائم كليا على املبدأ األساسي بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ويوضح 
وصف املش��روع ذلك بش��كل جلي، وقد أعلن ذلك منذ البداية. ويشدد مشروع س��يفيتاس على أن هذا املشروع يهدف الى تقوية منظمة التحرير ال 

إيجاد بدائل لها. 

2- مت التش��ديد على جميع احلقوق القانونية الدولية للش��عب الفلسطيني في هذا املش��روع من خالل عمل ونتائج املشروع، ولم يتم املس باحلقوق 
األساس��ية هذه في هذا املش��روع الذي يهدف إلى جتس��يد احلقوق الفلس��طينية. والغاية الوحيدة من املش��روع هي التأكيد على حقوق الش��عب 
الفلس��طيني من خالل أصوات هؤالء الذين يتحدثون نيابة عن أنفس��هم وبش��كل علني من خالل جلس��ات نقاش مفتوحة، وعلى رأس هذه احلقوق 
الراسخة، حق الالجئني الفلسطينيني بالعودة كما هو موثق في قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم 194 لعام 194٨. يذهب املشروع إلى أبعد من 
ذلك في سعيه للتأكيد أيضا على حقوق الشعب الفلسطيني أينما كانوا: حقهم في تقرير املصير، حقوقهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
كما هو وارد في إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنس��ان، والقرارات العديدة جمللس األمن واجلمعية العامة وكذلك اإلرادة الوطنية للش��عب الفلس��طيني 

كما يعبر عنه ممثلهم الشرعي الوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية.  وسيدعم هذا املشروع الكفاح من أجل حقوقهم الوطنيه واالنسانيه. 

3- يوفر املشروع خدمة للالجئني وجتمعات الالجئني في بلدان االغتراب أينما كانوا في كافة بقاع األرض: في العالم العربي، أوروبا وأمريكا، من خالل 
توفير التس��هيالت والوس��ائل الالزمة لهم والتي متكنهم من إيصال مطالبهم حلقوقهم واحتياجاتهم كالجئني للمجتمع الدولي، ومن خالل توثيق 
ص��ادق ودقي��ق ألصواتهم ومطالبهم كما مت التعبير عنها في االجتماعات العلنية. هذا املش��روع يهدف أيضا الى جل��ب انتباه اجملتمع الدولي لهذه 
احلقوق واملطالب من أجل ان يتحمل اجملتمع الدولي مس��ؤولياته جتاه الشعب الفلسطيني والالجئني الفلسطينيني كما ينص القانون الدولي، وهي 

أيضا وسيلة لدعم الروابط فيما بني جتمعات الالجئني في داخل او خارج فلسطني. 

4- هذا املشروع ليس مؤسسة أو حزب أو تنظيم أو منظمة غير حكومية، سيفيتاس هو مجرد خدمة تسهيل مؤقتة ومحدودة الصالحيات تعتمد 
كليا على توصيات تقدمت بها هيئات قائمة فعال، وناش��طون وأناس عاديون من خالل مناقش��ات علنية. هذه التوصيات موثقة بش��كل دقيق، وتوفر 

قاعدة للفت انتباه اجملتمع الدولي والهيئات اخملتصة األخرى فيما يخص حقوق وقضايا الفلسطينيني. 
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5- املب��ادئ األساس��ية للمش��روع هدفها دع��م وتقوية جميع الهيئات واملؤسس��ات القائم��ة فعال عل��ى األرض والتي تقوم عل��ى خدمة الالجئني 
الفلس��طينيني في بلدان االغتراب وتوفير قواعد وأطر إضافية لهم من أجل التواصل بني بعضهم البعض. وال يهدف املش��روع بأى حال من االحوال 
إلى اس��تبدال املؤسسات الش��عبية والقنوات والهياكل األخرى التي تقوم على خدمة اجملتمع الفلسطيني املدني والسياسي.  ويشرف على تنفيذ 

هذا املشروع نشطاء في التجمعات الفلسطينيه يشاركون في حركات حق العودة أو في هيئات وجتمعات أو هياكل أخرى. 

6- يطرح املش��روع تساؤال موجها للفلسطينيني أنفسهم فيما إذا كانوا بحاجة إلى قنوات اتصال مبمثليهم إضافه إلى القنوات والوسائل املتوفره 
فعال. هذا الس��ؤال ظهر كبادرة من الالجئني أنفس��هم، آخذين باالعتبار التشتت الكبير في املنفى لعقود طويله واعتماداً على ما ورد في تقرير "حق 
الع��ودة 2001" الذي أصدرته البعثه البرملانيه البريطانيه املش��تركه لتقصي احلقائق في الش��رق األوس��ط إثر زي��ارات ميدانيه للمخيمات والالجئني 
الفلس��طينيني في فلس��طني واألردن وس��وريا ولبنان - تفاصيل التقرير موجودة على موقع املش��روع - حيث اوصى الالجئون أنفسهم بدعم قنوات 
االتص��ال م��ع اجلهات التي متثلهم وتقوم على خدمتهم، خاصة منظمة التحرير الفلس��طينية والدول املضيفة والوكاالت اإلنس��انية. والتجمعات 
نفس��ها هي املس��ؤولة عن إيصال أصواتها واحتياجاتها والتأكيد على احلقوق.  فقد ضعفت قنوات االتصال في العديد من جتمعات الالجئني، مثل 
املوج��ودة ف��ي العراق، وهناك حاجة لقنوات أخرى جديدة، وخالل املناقش��ات في العراق، أوصت التجمعات بإنش��اء وجتدي��د قنوات اتصال مع منظمة 

التحرير الفلسطينية والهيئات اإلنسانية بصورة مستعجلة. 

-7 ميتد املش��روع ليش��مل جتمعات الالجئني الفلس��طينيني في الش��تات في حوالي 25 دولة أيا كان وضعهم القانوني أو املدني، ويس��عى إلى دعم 
العمل اجلاري فعال على األرض للهيئات الفلس��طينية الش��عبية لتقوية تواصل جتمعات الالجئني الفلس��طينيني من خارج فلسطني مع بعضهم 
البعض ومع الالجئني داخل فلس��طني. ويعود األمر إلى هذه التجمعات داخل وخارج فلس��طني، واعتمادا على توصياتها، تقرير وس��ائل وسائل تقويه 

ودعم الصالت بينها. 

ملزيد من املعلومات حول املشروع ومجريات املناقشات، باإلمكان إيجاد جميع الوثائق على املوقع االلكتروني للمشروع. 

www.civitas-online.org
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الوثيقة ٣:

قنوات االتصال القائمة في مخيمات الالجئني الفلسطينيني واجلاليات الفلسطينية في بلدان االغتراب

هذه مراجعة مختصرة للهياكل املدنية القائمة أصالً في مخيمات الالجئني واجلاليات الفلس��طينية في املهجر بهدف مس��اعدة املشاركني ورؤساء 
اجللس��ات في املناقش��ات املفتوحة للتفكير في قنوات االتصال التي تخدم مجتمعاتهم. ولرمبا يكون الهدف احياء او تعزيز هياكل االتصال القائمة 
-خاص��ة في البلدان التي يوجد فيها احتادات او جتمعات فلس��طينية نش��طة وفاعل��ة- بينما تفككت هذه الهياكل ف��ي مناطق اخرى او اصبحت 
غي��ر فاعل��ة او لم يكن لها وجود اصال بس��بب انتقال اجلاليات الفلس��طينية من مكانها وتغيرها. قد توجد القن��وات والهياكل للتواصل مع جهات 

ومؤسسات محددة وليس باخرى. 

من اجل دعم حلقات النقاش، س��تجد أدناه امثلة قائمة فعال على خدمة اخمليمات الفلس��طينية واجلاليات الفلس��طينية في بلدان االغتراب بطرق 
مختلف��ة. هذه االمثلة ليس��ت توصيات ب��ل أمثلة توضيحية مأخوذة من مجموعة واس��عة من الهياكل القائمة فعال في اخمليمات الفلس��طينية 
واجلالي��ات الفلس��طينية في بلدان االغتراب وذلك ليتم االطالع على صورة متنوعة وش��املة في اطار املناقش��ات. بعض ه��ذه االمثلة قد ال تكون 

مرغوبة او ممكنة او عملية وذلك السباب جغرافية او سياسية محلية او لنقص املوارد في اجملتمعات اخملتلفة. 

وتوفر هذه االمثلة معلومات أساسية عن دور واهداف الهياكل اخملتلفة اضافة الى توفير اداة للحوار في حلقات النقاش. 

االمثلة املتوفرة للهياكل املدنية في هذا الدليل مقّسمة للفئات التالية:
1- وفود. 

2- جلان واحتادات. 
3- التوأمة والربط. 

4- اجتماعات ومؤمترات منتظمة. 
5- مجالت، نشرات، مواقع الكترونية، قوائم للبريد االلكتروني، نشرات الكترونية. 

6- نشاطات واحياء مناسبات. 
7- اماكن ملراكز ومكاتب اجلالية. 

٨- اعالم: برامج ومحطات اذاعة وتلفزيون، مؤمترات وبيانات صحفية. 

الهياكل املدنية املعنية مرتبطة بإقامة االتصال بالهيئات التالية:
أ- ممثلكم الوطني. 

ب- البلد املضيف الذي تقيمون فيه حالياً. 
ج- الوكاالت االنسانية واملؤسسات الدولية االخرى التي تقدم اخلدمات

د- جتمعات وجاليات الالجئني الفلسطينيني االخرى مبا فيها املوجودة داخل فلسطني
ه- الهياكل داخل جاليات الالجئني التي تنتمون اليها
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١( الوفود
يتم تش��كيل الوفود من اعضاء اجلالية ليقوموا بنقل ارادة هذه اجلالية وعرضها س��واء بشكل رس��مي او غير رسمي ومبا يخص قضية واحدة او عدة 
قضايا. من املمكن تفويض الوفود لنقل وجهات نظر معينة، أو القرارات او االحتياجات التي تعبر عنها اجلالية او جزء منها ملمثليهم على املس��توى 
الوطني او للبلد املضيف او املنظمات االنس��انية او أي مؤسس��ات اخرى مطلوب االتصال بها. باالمكان تفويض الوفود بعدة طرق، مثل: االنتخاب، 

التطوع، االختصاص او من خالل مهنة او مهارة يتطلبها عمل الوفود املعنية. 

على سبيل املثال من املمكن للطلبة، واألطباء، واحملامني، والنساء، والنشطاء في مجال حقوق االنسان ممن يقومون بتقدمي خدمات قانونية، وطبية، او 
أي خدمات مدنية اخرى للجاليات تشكيل وفود من اجل إثارة القضايا التي تهمهم مع الهيئات اخملتلفة التي يجب االتصال بها سواء على املستوى 

احمللي او الدولي. وفي العادة يتم تكوين الوفود من اجل لقاء او هدف واحد ومن ثم حلها حاملا يتم إجناز املهمة. 

٢( جلان واحتادات
باالمكان تش��كيل اللجان من اجل نش��اط او حدث واحد، مثل االعداد لنشاط او اجتماع كبير، ومن املمكن تشكيل جلان تستمر ألجل طويل. اللجان 
القائمة في اخمليمات الفلس��طينية تقوم على توفير عدد من اخلدمات، مثل اللجان القانونية، اللجان االعالمية، اللجان السياس��ية واحلقوق املدنية 
الخ، من اجل العمل على التوأمة مع جاليات وجتمعات أخرى او من اجل جمع املال للطلبة او احملتاجني الفلس��طينيني في اخمليمات الفلس��طينية او 
في خارجها. في اخمليمات داخل فلس��طني او في املهجر توجد جلان للمخيمات على س��بيل املثال: اللجان الشعبية، واللجان اإلقليمية، واللجان احمللية، 
واللج��ان املتخصصة )اقتصادي��ة وثقافية وتعليمية واجتماعية ومالية ال��خ( والتي جتتمع لغايات متعددة وتناقش مجموعة واس��عة من القضايا، 

وتكون هذه اللجان منتخبة في مناطق ومعّينة في مناطق أخرى. 

االحتادات تقليد قدمي في احلياة السياسية الفلسطينية، وقد تشكل بعضها قبل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية التي تكونت بدورها جزئيا من 
احتادات عمال وطالب ونساء وأطباء ومهندسني ومدرسني الخ. ولكن في بعض الدول أصبحت هذه االحتادات غير فاعلة في حني لم يتم تشكيل جلان 
أصالً في دول أخرى. توقفت االحتادات عن العمل في بعض االماكن نتيجة فقدان قاعدة عددية وافية. فعندما ال تتواجد،  وعلى س��بيل املثال، قاعدة 

طالبية كافية في إحدى الدول املضيفة ألسباب مختلفة فإن االحتاد العام لطلبة فلسطني يتوقف عن كونه فاعال. 

بوس��ع االحتادات توفير منتدى مركزي لتقدمي دعم متواصل للمجتمع املدني الفلس��طيني باش��كال مختلفة: الرخ��اء االجتماعي، املهنية، البرامج 
السياسية والبيانات والدعم، وخدمة حاجيات أعضائها وعكس ارائهم. 

٣( التوأمة والربط
م��ن املمك��ن إقامة التوأمة بني مجتمعات اخمليمات في كافة انحاء العالم، وفي اخمليمات داخل فلس��طني والعالم العربي وفي اماكن اكثر بعدا مثل 

اوروبا وامريكا الشمالية و امريكا الالتينية. توفر التوأمة الدعم واملؤازرة واالرتباط الشبكي للنشاطات مبا فيها املشاركة في األفكار واملوارد. 

من املمكن انش��اء تواصل مس��تمر من خالل التوامة بني املدارس واملستشفيات واالحتادات ومراكز مخيمات الشباب ونشاطات اخرى، ومن خالل ذلك 
بامكان جتمعات الالجئني الفلس��طينيني في اخمليمات وبلدان االغتراب دعم بعضها البعض باش��كال مختلفة منها: جمع التبرعات، الزيارات، التبرع 
بالكت��ب وامل��واد، دعوة الطلب��ة واملتخصصني املهنيني، ودعوة متحدثني والتعاون في مجال زيادة الوعي بخصوص مس��الة معينة ومن خالل وس��ائل 

اخرى. 
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لقد عقدت بعض املدن االوروبية توامة مع مدن فلسطينية مثل توأمة مدينة غالسكو االسكوتلندية مع نابلس. ولكن هناك القليل من املدن التي 
ترتبط مبجتمعات وجتمعات الجئني مثل مدينة اكس��فورد في اململكة املتحدة ومخيم االمعري في رام اهلل، او ما بني مخيمات فلس��طينية وجاليات 

وجتمعات في بلدان االغتراب في داخل وخارج اخمليمات الفلسطينية. 

الربط هي ش��بكة اقل رس��مية ترب��ط ما بني عدة جتمعات للالجئ��ني بهدف معاجلة قضية معّين��ة حتظى باهتمامهم جميعا مث��ل احلقوق املدنية 
والسياس��ية. بام��كان الربط ايضا توفير معلومات واخبار عن أحداث أو حمالت ومش��اريع تخص التجمعات ومس��اعدتهم على وبناء حتالفات قوية. 
فعلى س��بيل املثال، تقوم جلان اخمليمات الفلس��طينية ومؤسسات اخرى في اخمليمات داخل فلس��طني بتنظيم البرامج السياسية والبيانات واألوراق 

التي تخص الهم املشترك. 

4( اجتماعات ومؤمترات منتظمة
يجتمع بعض اعضاء التجمعات والهيئات بش��كل منتظم كل ش��هر او ش��هرين. ومتتلك العديد من هذه الهيئات مجموعة قوانني انتخابية جملالس 
ه��ذه الهيئ��ات واملدة الزمنية لش��غل املناصب فيها وامور تنظيمي��ة اخرى. وهنالك لوائح مع��دة لهذه الهيئات اجملتمعي��ة املغتربة تتضمن قوانني 
وقوانني داخلية والتي باالمكان توفيرها لدراس��ة األمثلة اخملتلفة للتطور التنظيمي املناس��ب. في االجتماعات املنتظمة يتم اجراء النقاشات وتبادل 
املعلومات واتخاذ القرارات والتخطيط للعمل. وهذه االجتماعات التنظيمية الفلس��طينية ش��ائعة في اوروب��ا حيث ميّثل هذه الهيئات في معظم 
الدول االوروبية ادارات منتخبة والتي تتم إدارتها باس��لوب تنظيمي رس��مي او غير رس��مي. ويتم التخطيط لألحداث في مثل هذه االجتماعات ويتم 

فيها دعوة املتحدثني والضيوف بشكل منتظم. 

يتم عقد اجتماعات من نوع اخر باشراف مجموعات فلسطينية مختلفة من داخل اجلالية -الشباب، الدعم، منظمات التضامن ومنظمات الدفاع 
ع��ن حقوق فلس��طني والالجئني الفلس��طينيني. كما توفر االجتماع��ات املنتظمة، بوصفها قناة اتصال، طريقة الس��تقبال ممثل��ني عن التجمعات 

باالضافة الى ممثلني عن مؤسسات محلية ودولية للحديث ولالستماع الراء اجلاليات حول القضايا التي تهمهم. 

وهذه االجتماعات واملؤمترات، والتي يعقد بعضها بش��كل س��نوي والتي قد تناقش مواضيع عامة او خاصة، هي اجتماعات رس��مية يحضرها ممثلون 
واعضاء ووفود باالضافة الى اعضاء جتمعات واحتادات ومؤسسات، حيث يتم فيها التشاور والنقاش وتبادل االراء وفي بعض احلاالت اتخاذ قرارات حول 

قضايا الهموم املشتركة والتي ميكن التعبير عنها من خالل بيان ختامي او قرارات ختامية. 

5( اجملالت والنشرات واملواقع االلكترونية وقوائم البريد االلكترونية، والنشرات االلكترونية
املادة املطبوعة كوسيلة لالتصال :

اجملالت والنشرات:
تستخدم الهيئات الفلسطينية في العالم تستخدم املادة املطبوعة على شكل مجالت ونشرات كوسيلة اساسية لالتصال والتواصل سواء داخل 
التجمع��ات او خارجها. وتُس��تخدم العديد منها بصورة رئيس��ية كخدمة داخل التجمع��ات التي تصدر عنها وليس للتواصل واالتصال املباش��ر مع 
الوكاالت اإلنس��انية أو املمثلني على املس��توى الوطني، أو الدول املضيفة او أي جتمعات الجئني اخرى وذلك بالرغم من كون بعض هذه اجملالت تغطى 

عدة دول كما في امريكا الالتينية. 
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وتُستخدم اجملالت والنشرات ألحد أو جلميع االهداف التالية:
- لالعالن عن الفعاليات واألنشطة املستقبلية للجالية ولتحديث املعلومات حول النشاطات والفعاليات السابقة للجالية. 

- العالم اعضاء اجلالية عن األنشطة او اخلدمات املفيدة لهم. 
-  لبناء اجلس��ور والش��بكات مع جاليات اخرى س��واء في نفس البل��د او في اخلارج من خالل تعري��ف اجلالية احمللية باألنش��طة واخلدمات في املناطق 

األخرى. 
- لتوفير ساحة عامة لالعضاء واالحتادات واجملموعات األخرى في اجلالية. 

-  لزيادة الوعي حول القضايا املهمة )س��واء على املس��توى احمللي او الدولي( والتي تخص الش��ان الفلس��طيني وأية قضايا اجتماعية او سياسية او 
اقتصادية. 

- لزيادة وعي اعضاء اجلالية الفلسطينية احمللية في ما يخص الوضع في مجتمعهم. 

م��ن ايجابيات اس��تخدام املواد املطبوع��ة كألية لالتصال هي س��هولة قراءتها وادارتها واالحتفاظ بها مقارنة مع املادة املنش��ورة من خالل ش��بكة 
االنترنت، كما إنها وسيلة أكثر فعالية لقياس مدى انتشارها بواسطة تقييم عملية توزيعها. 

الوسائل االلكترونية لالتصال:
 املواقع االلكترونية، قوائم البريد االلكتروني والنشرات االلكترونية:

تستخدم قطاعات من الالجئني الفلسطينيني االنترنت بشكل واسع من خالل املواقع االلكترونية، أو قوائم البريد االلكتروني أو النشرات االلكترونية. 
قوائم البريد االلكتروني هي مواقع يستطيع الشخص االشتراك فيها من اجل احلصول على نشرات بريدية الكترونية منتظمة من مجموعة معينة 

حول قضايا مختلفة او كمساحة يستطيع من خاللها االعضاء الناشطون تنظيم الفعاليات او مناقشة القضايا. 

النش��رات االلكترونية هي نش��رات ملواقع الكترونية يتم ارس��الها على ش��كل بريد الكتروني ومصممة على ش��كل اجملالت املطبوعة او النش��رات، 
تس��تخدم العدي��د من التجمعات هذه الوس��ائل من اجل احلش��د اجلماهي��ري داخل جتمعاتهم اكثر منها كوس��يلة لالتصال مباش��رة مع هيئات او 

مؤسسات معّينة. 

وتُس��تخدم املواقع االلكترونية ومواقع البريد االلكتروني والنشرات االلكترونية لنفس االهداف التي تستخدم من اجلها اجملالت والنشرات املطبوعة 
مع ميزة السهولة في الوصول واالنتشار دون احلاجة للتعامل مع اعباء تكاليف الطباعة والتوزيع، ولكن من سلبيات استخدام الوسائل االلكترونية 
عبر االنترنت هي فقدانها لعنصر التفاعل البش��ري واّن جزء قليل من اجملتمعات في معظم الدول تس��تخدم االنترنت بش��كل منتظم حيث تفتقر 

االغلبية الى شبكة االتصال هذه. 

بعض املواقع االلكترونية املتقدمة من املمكن استخدامها كمواقع تفاعلية لتوفير خدمات للتجمعات واملدن والقرى واخمليمات. 

6( النشاطات واحياء املناسبات
يتم في العادة استخدام النشاطات واحياء املناسبات في اخمليمات الفلسطينية والتجمعات في بلدان االغتراب كمناسبة لزيادة الوعي فيما يخص 
القضية الفلس��طينية في الدول املضيفة، وحلش��د الدعم لقضية ذات اهمية، وللجمع ما بني اعضاء التجمعات وخلق الشبكات ومناصرة جتمعات 
وهيئات اخرى. وتوفر مثل هذه النش��اطات واحياء املناس��بات فرص لالتصال مع ممثلني على املس��توى الوطني، والدول املضيفة والهيئات االنس��انية 

وجتمعات الجئني اخرى. 
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هناك العديد من النشاطات داخل اخمليمات والتجمعات الفلسطينية في بلدان االغتراب في العالم على سبيل املثال. االجتماعات العامة، والعروض 
الثقافي��ة، وتنظي��م التظاهرات، وعقد حلقات النق��اش، ودعوة الضيوف للحديث... ألخ. وتقوم اجلاليات الفلس��طينية في كافة انحاء العالم باحياء 
ذكرى ومناس��بات مثل يوم النكبة، ومذبحة صبرا وش��اتيال، اعالن االس��تقالل، ومذبحة دير ياس��ني ويوم االرض... الخ، وذلك بصورة منتظمة في كل 

أنحاء العالم حيث يوجد الفلسطينيون. 

7( ايجاد فضاء للتجمعات :مراكز ومكاتب
توفر املراكز واملكاتب اخلاصة بالالجئ الفلسطيني وجتمعات الالجئني في بلدان االغتراب توفر مساحة عامة لالعضاء واالحتادات وجملموعات اخرى في 
هذه التجمعات لعقد االجتماعات وتنظيم النش��اطات وتوفير البرامج االجتماعية والثقافية والسياسية واخلدمات وخلق شعور باالحتاد بني اعضاء 
هذه التجمعات. باالضافة الى ذلك يوفر وجود مثل هذه املساحة مرجعا العضاء التجمع وهي طريقة فعالة لتوجيه األعضاء اجلدد نحو اجلالية ككل. 
فعل��ى س��بيل املثال توفر العديد من مثل هذه املراكز في اوروبا والواليات املتحدة مس��احة، وورش العمل، واخلدم��ات والبرامج التي تخدم التجمعات 
الفلسطينية احمللية، أما في مخيمات الالجئني في الشرق االوسط توفر املراكز واملكاتب -مثل مراكز الشباب، مراكز املرأة، مكاتب االحتادات، مكاتب 

املنظمات غير احلكومية. الخ مساحة وخدمات وبرامج لقطاعات خاصة في جتمعات الالجئني الفلسطينيني. 

8( االعالم: محطات االذاعة والتلفاز، املؤمترات الصحفية والبيانات الصحفية
تعتبر محطات وبرامج االذاعة والتلفزيون وس��ائل فعالة للوصول إلى اجلالية واجلمهور بش��كل عام والترويج للنش��اطات والفعاليات، ولزيادة الوعي 
فيما يخص العديد من القضايا وللحشد اجلماهيري من اجل القضايا املهمة، باالضافة الى االتصال بشكل غير مباشر مع جتمعات اخرى لالجئني. 

من خالل تنظيم وعرض برامج اذاعية وتلفزيونية وادارة احملطات، يس��تطيع الالجئ الفلسطيني والتجمعات الفلسطينية في بلدان االغتراب اجلمع 
بني قطاعات واس��عة من مجتمعاتهم من خالل توفير فضاء مس��تمر يدعم النقاش واحلوار س��واء داخل هذه التجمعات او على مس��توى عام حول 
القضايا التي تهمهم، فمثالً في بعض البلدان العربية، متكنت بعض التجمعات الفلس��طينية وبنس��ب متفاوتة خالل العقود املاضية من انش��اء 
برامجها االذاعية والتلفزيونية اخلاصة بها كوسيلة للتواصل مع مجتمعاتها ومع اجلمهور بشكل عام وفي بعض احلاالت، متكنت من انشاء محطات 
اذاعة وتلفاز خاصة بها. ومتلك بعض التجمعات الفلس��طينية املغتربة في اوروبا وامريكا الش��مالية برامج أس��بوعية منتظمة من خالل محطات 

اذاعية او تلفزيونية محددة تابعة لها او منافذ اذاعية وتلفزيونية بديلة. 

كثي��را ما يقوم الالجئون الفلس��طينيون وجتمعات الالجئني املغتربني بتوظيف برام��ج اذاعية وتلفزيونية قائمة من اجل عرض القضايا التي تهمهم 
وكوس��يلة لالعالم وزيادة وعي مجتمعاتهم اخلاصة واجلمهور بش��كل عام. ويتم ذلك عادًة من خالل تنظيم املؤمترات الصحفية و/أو ارس��ال البيانات 
الصحفية الى القنوات والبرامج االعالمية التقليدية والبديلة. وتوفر املؤمترات الصحفية والبيانات الصحفية فضاءات لتجمعات الجئني فلسطينيني 

ومغتربني لاللتقاء والتعبير عن همومهم املشتركة وكذلك لدعوة ضيوف ومتحدثني لبرامج نقاشية مختلفة. 
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الوثيقة 4

إرشادات إلدارة النقاش:
مبنية على توصيات املشاركني في اجتماع قبرص االستشاري

سيفيتاس
أسس للمشاركة: الهياكل املدنية خمليمات الالجئني الفلسطينيني واجلاليات الفلسطينية في بلدان االغتراب

كلية نَِفيلد، جامعة أُكسفورد
األهداف

تهدف املناقشات إلى تقرير كيفية متكني جتمعات وجاليات الالجئني الفلسطينيني املقيمة في الشرق األوسط وأوروبا، وخارج الوطن على نطاق واسع، 
م��ن إقام��ة هياكل وآلّيات مدنية مبا ميكنها من حتقيق اتصال أفضل مع املمثل الوطني، منظمة التحرير الفلس��طينية، وجتمعات وجاليات الالجئني، 
والوكاالت التي تقدم لهم اخلدمات.  وس��وف تتقرر هذه الهياكل عبر سلس��لة من املناقش��ات التي تعقد بشكل علني وتدور على مدى شهرين من 
الزمن، داخل التجمعات واجلاليات الفلسطينية الكبرى في بلدان االغتراب، وفي مخيمات الالجئني. وسوف تتحدد أولوياتها وحاجاتها عن طريق طرح 
أربعة أسئلة حول الهياكل املدنية والعمليات، بحيث يناقشها الفلسطينيون أنفسهم.  وسيتم توزيع هذه األسئلة على التجمعات واجلاليات كافة 
ما بني ش��هري تش��رين الثاني/نوفمبر من عام2004 وش��باط/فبراير من عام 2005، ثم تخضع للنقاش مابني شهري آذار/مارس وأيار/مايو 2005، عبر 

سلسلة من االجتماعات العامة وورش العمل )وسوف يجري ذلك في أمريكا الالتينية في نهاية حزيران/يونيو 2005 ( واألسئلة هي كالتالي:

ما الهياكل وقنوات االتصال املفضلة عندكم، كمجتمع الجئني أو جالية، بغية االتصال باجلهات التالية:   1-
ممثلكم على املستوى الوطني.   أ- 

البلد املضيف الذي تقيمون فيه حالياً.  ب- 
الوكاالت االنسانية واملؤسسات الدولية األُخرى التي تقدم اخلدمات.  ج- 

جتمعات وجاليات الالجئني الفلسطينيني األُخرى، مبا فيها املوجودة داخل فلسطني د- 
الهياكل داخل جتمع أو جالية الالجئني التي تنتمون اليها؟ ه- 

ما الهياكل املدنية واآللّيات التي تستخدمونها حالياً، كتجمع أو جالية فلسطينية، لالتصال بهذه اجلهات اخملتلفة؟  2-
ما القضايا املدنية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تودون إثارتها مع هذه اجلهات؟  3-

ما أشّد احلاجات واألولويات إحلاحا عندكم، كتجمع أو جالية، بينما تعيشون كالجئني؟  4-
·  س��وف يتكفل فريق س��يفيتاس الصغير بتوزيع األسئلة على اجلاليات.  وسيتم ذلك من خالل القائمني بتس��هيل العملية ورؤساء جمعيات وقادة 

جاليات مخيمات الالجئني الذين حضروا اجتماع قبرص، ومن خالل موقع شبكة اإلنترنِت والبريد اإللكتروني والبريد العادي. 
·  سوف تدور حلقات النقاش في اخمليمات وجاليات االغتراب عبر احداث شعبية متنوعة: االجتماعات، واجملموعات النوعية او مجموعات التركيز، وورش 

العمل، وبتوزيع هذه األسئلة واملعلومات حول املشروع في مراكز اجلاليات ومجاالت التجمع العامة كافة. 

ونظ��را حلقيق��ة ان جلاليات الالجئني الفلس��طينيني في أنحاء العال��م العربي وفي املناطق األُخ��رى ظروفاً وتوقعات وأولوي��ات مختلفة، فقد أوصى 
املشاركون في اجتماع قبرص االستشاري، املنعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بنموذجني إلدارة املناقشات: "النموذج األقصى" و"النموذج األدنى".  
"النموذج األقصى" هو هيكل املناقش��ات وورش العمل التي صممت ألوس��ع مشاركة.  وهو يوفر كل وسيلة لكي يشمل قطاعات جتمعات الالجئني 
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كافة، قبل مواجهة حتديات جغرافية وسياس��ية معينة.  أما "النموذج األدنى" فيضع في اعتباره هذه العوامل والتحديات ويؤكد على أهم ِس��مات 
املناقشات التي تدعو احلاجة الستخدامها للوصول إلى االتساق في االجراءات واالستجابات الصادرة عن أصوات الالجئني. 

النموذج األقصى
في غياب القيود السياس��ية واجلغرافية على التجمعات واجلاليات، يجب عادًة إس��تخدام النموذج األقصى أثناء املناقشة.  ويتشكل هذا النموذج من 
مجموع��ة تتك��ون من اجتماعني عامني وعلى األقل ثالثة اجتماعات نوعية أو اجتماعات جملموعات التركيز أو ورش عمل لكل نقاش يتم عقده.  ويجب 
إجراء هذه اجملموعة من االجتماعات خالل فترة متتد من أس��بوعني إلى ثالثة أس��ابيع )ورمبا تزيد على أسبوعني أو ثالثة في بعض التجمعات أو اجلاليات 

- أقصى مدة من الزمن للعملية كلها ثمانية أسابيع(. 

وميكن إعتبار حالة لبنان مثاالً لتفسير نوعية وعدد االجتماعات الالزمة للنقاش داخل النموذج األقصى.  بشكل عام تتركز مخيمات الالجئني عموماً 
في لبنان في أربع مناطق رئيسة: اجلنوب والشمال والبقاع وبيروت.  وسوف تعقد مجموعة من االجتماعات في كل منطقة على مدى ثالثة أسابيع 

في شهري آذار/مارس و نيسان/أبريل 2005. 

·  م��ن الهاّم اإلعالن عن هذه االجتماعات: أهداف وزمن وم��كان إنعقادها، وضمان توزيع هذه املعلومات وترويجها. وتدعو احلاجة كذلك إلى تكرار هذه 
املعلومات في نهاية كل إجتماع نوعي. 

·  يجب ان يكون االجتماع األول إجتماعاً عاّماً يتشكل من قطاع مستعرض من الالجئني ليشمل العمال والعاطلني عن العمل، وممن لهم انتماءات 
سياس��ية ومن ليس لهم، واملتعلمني وغير املتعلمني، والش��باب والنس��اء وكبار الس��ن.  ويجب عدم حتديد عدد املش��اركني، وأن يكون ش��امالً قدر 

اإلمكان. 

·  في أعقاب االجتماع العام، يجب عقد ثالثة إلى أربعة اجتماعات نوعية.  ويجب أال يقل عدد املش��اركني في كل إجتماع عن 25 ش��خصاً.  والهدف 
من هذه اللقاءات هو شرح ومناقشة األمناط األربعة من األسئلة واحلديث حولها، وللتأكد من فهم النقاش فهماً جيداً إلمكانية إختيار الهياكل.  

ويجب ان تتشكل هذه االجتماعات من الفئات التالية:
االجتماع األول للنساء:  -  

   ينبغي اختيار الوقت املناس��ب للتأكد من قدرة النس��اء على احلضور.  ففي بعض املناطق مثالً، قد تكون االجتماعات الصباحية أفضل للنس��اء 
من االجتماعات عند الظهيرة أو املساء. 

االجتماع الثاني للشباب وبخاصة الطلبة.   -  
االجتماع الثالث للنخب السياسية والناشطني واملثقفني:  -  

   ويش��تمل هذا على أش��خاص من اللجان الش��عبية واألحزاب السياس��ية واالحتادات والنوادي  وناش��طي اخمليمات وممثلي املؤسسات التي تقدم 
اخلدمات لسكان اخمليم. 

االجتماع الرابع عبارة عن ورشة عمل للمهتمني واملعنيني كافة ملناقشة القضايا واخليارات املطروحة أمام اجلالية.   -

في أعقاب االجتماعات النوعية، يجب عقد اجتماع عام آخر يضم املشاركني كافة لتسجيل إجاباتهم:  ·
-  في هذا االجتماع، يجب أن تكون قد أتيحت الفرصة للناس للتفكير في القضايا التي متت مناقشتها واألسئلة التي طرحت في االجتماع األول.    
ويج��ب أن يكون��وا قد بل��وروا وجهات نظرهم وحاجاتهم وتوقعاتهم، وقدموا توصيات بش��أن الهياكل املمكنة.  ويج��ب أن تكون قد اتيحت لهم 
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الفرصة لتقدمي وقراءة مادة مكتوبة حول املش��روع وهياكل االتصال التي ميكن أن تناس��ب مجتمعهم احمللي، وأن يكونوا قد متكنوا من مناقش��ة 
ذلك فيما بينهم ومع الذين يقومون بتسهيل عملية املشروع. 

-  يجب أن يكون عدد املش��اركني في هذا االجتماع النهائي غير محدد.  كما يجب أن يوضع في االعتبار إمكانية أن يكون عدد املش��اركني في هذا   
االجتماع أقل او أكثر ممن ش��اركوا في االجتماع األول.  فرمبا يحدث أن يزيد عدد الذين يعرفون عن املش��روع، أو أن بعض الذين حضروا من قبل لم 
يشاركوا في النقاش أو لم يعبروا عن آرائهم في االجتماع األول، أصبحوا أكثر استيعابًا للمشروع ويريدون املشاركة في االجتماع األخير.  وباملثل، 
ميكن ان يشعر الذين عّبروا عن آرائهم وأفكارهم وطرحوا توصيات في االجتماعات النوعية، بأنه من غير الهام املشاركة في االجتماعات األخيرة، 

مبا أنه سيتم نقل آرائهم. 

النموذج األدنى
عند وجود قيود سياس��ية أو جغرافية معينة على التجمع أو اجلالية، ينبغي تطبيق منوذج مصغر.  ويتش��كل هذا النموذج من عدد من االجتماعات 
النوعي��ة أو مجموع��ات التركيز تعق��د في التجمعات أو اجلاليات.  وتقرر التجمعات أو اجلاليات نفس��ها عدد االجتماعات وذلك بتنس��يق محكم مع 
فريق املش��روع، وبعد مناقش��ة التحديات وسبل مواجهتها. ومن الهاّم أن تضم هذه االجتماعات قطاعات اجملتمع كافة، مثلما هو احلال في النموذج 
األقصى. ويجب أن يكون عدد املش��اركني في كل اجتماع نحو 25 ش��خصا.  وتعقد هذه االجتماعات كذلك خالل فترة متتد ما بني أسبوعني إلى ثالثة 
أس��ابيع )قد حتتاج بعض التجمعات أو اجلاليات ألكثر من أس��بوعني أو ثالثة أس��ابيع(.  وإذا وجدت قيود سياس��ية على عقد اجتماعات عامة، يجب 
اس��تنباط نظام مناس��ب إلش��عار الالجئني لتأمني أقصى مشاركة، كما يجب اس��تحداث إرشادات بالتشاور مع فريق املش��روع، مع مراعاة الظروف 

احمللية.  ورمبا يتحتم في هذه احلالة عقد مجموعات أصغر من االجتماعات. 

إرشادات عامة
·  يجب تس��جيل كافة االجتماعات )سواء باس��تخدام النموذج األقصى أم األدنى( بجهاز تسجيل كاسيت بسيط.  وباالضافة لذلك، يجب أن يقوم 
ش��خصان بتدوين مالحظات وكتابة تفاصيل املناقش��ات بطريقة ش��املة متاماً. وس��يكون هناك إستمارة ليس��تخدمونها في كتابة مالحظات 

وتوصيات الالجئني. 

يجب إرسال األشرطة واملالحظات مباشرًة بعد االجتماع إلى فريق املشروع في أكسفورد.   ·

·  أثناء اإلعداد لالجتماعات، يجب وضع مساحة وسهولة الوصول إلى املكان الذي ستعقد فيه هذه االجتماعات في احلسبان.  فيجب أن يكون املكان 
واسعاً مبا يكفي الستيعاب العدد املتوقع من املشاركني، وأن يسهل وصول الناس إليه. 

·  يج��ب توفير كتيب وصف املش��روع وقائمة األس��ئلة، وتوزيعهما على الناس قبل وأثناء هذه االجتماعات.  ويج��ب كذلك توافر كتيب أمثلة هياكل 
االتص��ال القائم��ة، والتي تس��تخدمها حالياً مختلف جاليات الالجئني الفلس��طينيني في كافة أنحاء العالم، وكذل��ك كتيب أمثلة خملتلف أمناط 

الهياكل واإلمكانات، وذلك من أجل مساعدة اجلالية على التفكير في التوصيات التي ميكن أن تناسب حاجاتهم. 

·  ينبغي لرؤس��اء اجللس��ات التشجيع واملش��اركة بفاعلية وإعطاء فرص متساوية لكافة املش��اركني في االجتماعات، وبخاصة األشخاص العاديني 
والنساء والشباب. 
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·  يجب أن يشرح رئيس اجللسة املشروع بطريقة سهلة وواضحة متاماً.  كما يجب اإلجابة على استفسارات الناس بطريقة تتسم بالصبر والبساطة.  
وس��يتم توفير املواد لرؤس��اء اجللسات ملساعدتهم على القيام مبهامهم،  حيث سيتم توفير شرائح أجهزة رأسية وملصقات وأوراق عليها األسئلة 

التي يتكرر طرحها )مع االجابات عليها(. 

·  يجب أن يتولى رئيس اجللسة في بداية االجتماع شرح برنامج وتوقيت االجتماعات. 

·  من املستحسن أال تزيد مدة االجتماع عن ثالث ساعات.  ولكن هذا األمر يخضع لتقدير رئيس اجللسة في كل إجتماع. 

·  يجب أن تتسم االجتماعات بأعلى قدرٍ من الشمولية والدميوقراطية.  ولذلك، على رئيس اجللسة التأكد من حضور ناس من قطاع مستعرض من 
اجملتمع - وبخاصة في االجتماعات العامة، واألهم من ذلك إعطاؤهم فرصة للتعبير عن آرائهم وتوصياتهم، وتشجيعهم على فعل ذلك. 

االعداد للمناقشات
·  اإلعداد للمناقش��ات: سيس��تخدم أولئك الذين يتولون تس��هيل عملية إعداد اجلاليات للمناقشات ورئاس��تها خطة عمل يضعونها بالتعاون مع 
فريق عمل املش��روع.  وس��يتمكنون من االعتماد على مش��ورة وخبرة رؤساء اجللسات وعلى اخلطط املس��تخدمة في مناطق اخرى.  وفي األسابيع 
السابقة للمناقشات، وفي أثناء املناقشات نفسها، ينبغي لرؤساء اجللسات ومن يدونون املالحظات، احلرص على االحتفاظ مبالحظات دقيقة حول 
املوضوعات التي تدعو احلاجة لتضمينها في "التقرير النهائي"، وإظهار طرق التضمني التي اس��تخدمت في كل مكان، والتحديات أمام التضمني، 

وكيفية مواجهتها. 

1-   كيف س��يعمل رؤس��اء اجللس��ات على إش��راك اجلالية؟ هل نش��روا إعالنات في الصحف احمللية، ووضعوا نظاماً لقائمة بريد إلكتروني، أو وسائل 
محلية أخرى، وهل بدأوا في توزيع األس��ئلة على مختلف املؤسس��ات احمللية املؤثرة في احلياة الفلس��طينية؟ هل اتصلوا بكافة قطاعات اجملتمع، 
وبخاصة املنظمات الفلسطينية غير احلكومية، وباالحتادات وقادة األحزاب، ورؤساء املؤسسات واجلمعيات اخليرية، للتاكد من توزيع وفهم األسئلة 
وأفكار املش��روع، وذلك قبل االجتماع العام األول؟ وهل اس��تمعوا للناشطني في التجمع أو اجلالية ولألشخاص اآلخرين وثيقي الصلة باملوضوع، 
ووضعوا في االعتبار أية اهتمامات أو أفكار حول توقيت ومكان االجتماعات، وشرحوا لهم املشروع؟ وهل حثوا أفراد اجلالية على التفكير في طرق 

إشراك مختلف قطاعات اجملتمع لضمان مشاركة اجملتمع الفلسطيني ككل؟

2-  أثناء املناقشات، سوف يحتاج رؤساء اجللسات ومن يقومون بعملية التسهيل لالحتفاظ بسجل للطرق التي مت بها إبالغ الناس وعن االجتماعات، 
وعدد األشخاص الذين حضروا، والتحديات العملية واللوجستية التي واجهتهم في حث الناس على احلضور، والطرق التي روجوا بها االجتماعات 

خالل فترة األسابيع الثالثة، من االجتماع األول إلى االجتماع األخير. 

3-  إذا أمكن تصوير االجتماعات بالفيديو، فإن ذلك س��يضيف س��جالً تاريخياً فريداً لتجمعات وجاليات الالجئني الفلسطينيني، وسيقابل بالترحاب 
من املش��روع.  ولكن ينبغي أن يضع رؤس��اء اجللس��ات في اعتبارهم اخملاوف احمللية، وأن يفكروا، في حالة بلدان معينة، في تنظيم عملية تصويت 

على هذا اإلجراء، وذلك لضمان راحة ومشاركة أكبر عدد ممكن من الناس. 
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الوثيقة 5
امللصق الذي مت عرضه في االجتماعات:

محاور رئيسة للنقاش

١( ما الهياكل وقنوات االتصال املفضلة لديكم، كتجمع أو جالية، بغية االتصال باجلهات التالية:
ممثلكم على املستوى الوطني  -

ممثلكم على املستوى احمللي  -
البلد املضيف الذي تقيمون فيه حالياً  -

الوكاالت اإلنسانية واملؤسسات الدولية األخرى التي توفر لكم اخلدمات  -
التجمعات واجلاليات الفلسطينية األخرى، مبا فيها املقيمة داخل فلسطني  -

الهياكل داخل جتمع أو جالية الالجئني التي تنتمون اليها؟  -

٢( ما الهياكل املدنية واالليات التي تستخدمونها حالياً، كتجمع أو جالية، لالتصال مبختلف اجلهات الوارد ذكرها أعاله؟
٣( ما القضايا املدنية والقانونية واالجتماعية والسياسية التي تودون إثارتها مع هذه اجلهات؟
4( ما هي أشد احلاجات واألولويات إحلاحا عندكم كتجمع أو جالية، وأنتم تعيشون كالجئني؟
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الوثيقة 6
النتائج الرئيسية املستخلصة من شهادات الالجئني

البعثـة البرملانية البريطانيـة للشرق األوسط لتقصـي احلقائـق حول الالجئني الفلسطينيني 
حق العودة

الطبعة الثالثة أيار )مايو( ٢004
هذا النص مأخوذ عن صحيفة حق العودة الصادرة عن مركز بديل ملصادر حقوق املواطنة والالجئني. 

متت إعادة نشر هذا النص من قبل مشروع سيفيتاس - "أسس للمشاركة: الهياكل املدنية خمليمات الالجئني الفلسطينيني واجلاليات الفلسطينية 
في بلدان االغتراب" - كلية نفيلد، جامعة أكسفورد. 

قامت البعثة البرملانية البريطانية املشتركة لتقصي احلقائق حول الالجئني الفلسطينيني بزيارات ميدانية الى مناطق تواجد الالجئني الفلسطينيني 
في الشرق األوسط، كالضفة الغربية وغزة، األردن، سوريا ولبنان في العام 2000، وأصدرت تقريرها الشامل في العام 2001. وتواصل هيئة حترير "حق 
الع��ودة" نش��ر مقاطع من التقري��ر ألهمية األخير في اغناء النقاش الدائر حول الالجئني الفلس��طينيني، وتعزيز نض��ال الالجئني من اجل العودة الى 

ديارهم األصلية التي هجروا منها. يعكس النص الوارد أدناه انطباعات البعثة واستنتاجاتها فقط. 

وجهت بعثة تقصي احلقائق العديد من األسئلة العامة إلى الالجئني تتعلق بكيفية النظر إلى أوضاعهم في املناطق بكيفية النظر إلى أوضاعهم 
في املاضي وفي احلاضر وحول تطلعاتهم للمس��تقبل. وقد دهش��نا بصورة خاصة باألفكار التي تكررت ضمن الش��هادات الش��فهية واملكتوبة التي 
حصلنا عليها من الالجئني أنفس��هم ونرغب في لفت االنتباه لها هنا. واألمثلة أدناه هي أمثلة توضيحية لوجهات النظر التي مت اكتش��افها خالل 

الرحلة. 

 وترى البعثة أن األفكار الس��بعة هذه على درجة من األهمية مبا أنها تكررت على ألس��ن الالجئني الذين حتدثنا معهم. نحن نعتقد أن هذا األمر تزيد 
أهميت��ه عن��د األخذ بعني االعتب��ار الطبيعة املتنوعة والصعبة واملتش��عبة ألزمة الالجئني الفلس��طينيني. التواجد املكان��ي- التفاوت بني األجيال 
والوضع االجتماعي االقتصادي- العالقات املتباينة بني الدول العربية، وكل هذه األمور عوامل غير متشابهة. وبالرغم من هذه التباينات ردد الالجئون 

الفلسطينيون الذين قابلناهم األفكار التالية بصورة مستمرة ومتسقة: 

أوال: جـوهـر الصــراع 
متثلت الفكرة األولى التي طرحها الالجئون، بأن مشكلة الالجئني تشكل جوهر الصراع بني العرب وإسرائيل. قد يبدو من الطبيعي أن يقيم الضحايا 
الذي��ن تضرروا بصورة مباش��رة قضية الالجئني بوصفها األكثر أهمية وإحلاحا؛  بيد أن الوفد يش��عر بان األطراف املش��اركة ف��ي احلل يتجاهلون هذه 
احلقيقية البسيطة. إن الطريقة التي يفهم بها الالجئون مشكلتهم على جانب عظيم من األهمية. محمود نوفل )صافوريا شمال فلسطني( من 
مخيم عني احللوة اخبرنا باآلتي: "تش��كل مشكلة الالجئني الفلس��طينيني املشكلة األساسية للشعب الفلسطيني. وتزيد هذه القضية شأنا عن 
مش��كلة القدس، فإذا لم حتل مش��كلة عودة الالجئني الفلسطينيني إلى أراضيهم وممتلكاتهم، فلن يكون هنالك حل للقضية الفلسطينية. ونحن 
نطالب كل من املمثلني الفلس��طينيني والعرب والدول العربية بعدم العبث مبس��الة الالجئني الفلسطينيني سواء كان ذلك بالتعويض أو البقاء في 

لبنان أو إعادة التوطني. ونرفض أيضا مسالة الهجرة. ال يوجد أي بديل للعودة". 
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يرجع املفهوم القائل بأن مشكلة الالجئني هي جوهرة الصراع إلى عمق وطول مدة املشكلة –حسب ما قاله- باسم نعيم من يافا: "تشكل مشكلة 
الالجئني جوهر الصراع العربي اإلس��رائيلي، حيث ظهرت في أعقاب حرب 194٨، بينما بدا موضوع القدس بعد حرب 1967، فقد ظهرت موضوعات 
أخرى مثل املياه واحلدود بعد عام 1967. ونظرا ألن مس��ألة الالجئني هي القضية الوحيدة التي ظهرت عام 194٨، فهي أكثر املس��ائل تعقيدا وحاجة 

إلى اإلصرار عليها بقوة". 

وال تقتصر وجهة النظر هذه على الالجئني الذين تضرروا بصورة مباشرة فقط، حيث تكررت على مسامعنا هذه األفكار أثناء حواراتنا مع الفلسطينيني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين ال يعتبرون الجئني، حيث عبر عن هذا املفهوم، محمد جرادات بقوله: "أنا منسق لهذا البرنامج ومتخصص في 
العمل امليداني. أنا لس��ت الجئا، وهذه نقطة مهمة أود اإلش��ارة إليها. أؤمن إمياناً مطلقاً أن املش��كلة الفلسطينية تتمثل في قضية الالجئني. فإذا 

نظرت إلى برنامج حركة التحرير الفلسطينية ستجد أن محاوره تتمثل في حق العودة والتحرير ومن ثم القدس،  

وهي محاور ظلت ثابتة لغاية اليوم. يشكل الالجئون اليوم 72 % من مجمل الشعب الفلسطيني، وإذا أردت أن صنع السالم، فعليك أن تصنعه وفقاً 
للقيم الدميقراطية مع األغلبية وليس مع األقلية. وأنا كمواطن من بيت حلم أو اخلليل ال أستطيع العيش في سالم إذا لم يعود الشعب الذي انتمي 

إليه، وإذا لم يحصل على حرية االختيار أيضا كضمانة دولية للذين اختاروا العودة".  

ثانيا: خطر االستبعاد 
قمنا بتسجيل رغبة كل الالجئني دون استثناء في اطالعنا مباشرة على حقيقة أنهم شعروا بأنهم استبعدوا متاما من عملية السالم. وأدركنا أيضا 
احلقيقة التي رغبوا بإيصالها بأنه لن يتم التوصل الى سالم حقيقي بدون حل قضية الالجئني، ومشاركتهم على نحو ما فيها. وفي النهاية أبلغونا 
انه ما لم يتم تضمني قضايا الالجئني في عملية اتخاذ القرار املتعلقة بالتس��وية النهائية، فلن تكون هذه االتفاقية قادرة على إحالل الس��الم. وقد 

جاءت الكلمات التالية لتعبر بوضوح عن هذه اخملاوف الثالثة. قيما يتعلق بالستبعاد من العملية السلمية قالت هيفاء جمال في بيروت: 

" ال اش��عر بان هنالك عملية س��لمية، بالرغم من أنني متش��وقة ش��خصيا إلى الس��الم، نحن نأمل أن نعيش بس��الم، ولكن عليه أن يكون س��الما 
حقيقيا وليس كما يحدث اآلن، من خالل متابعتنا للمناقش��ات املتعلقة بأوضاعنا وحقوقنا التي جتري في املفاوضات، ال نعتبر ما يحدث اآلن عملية 

سلمية". 

ومن ثم، فان الالجئني الفلسطينيني كانوا متشككني للغاية من اتفاق "أوسلو" ومفاوضات احلل النهائي في كامب ديفيد )متوز 2000(، إذ قال حسني 
قاس��م من بيروت : "اش��عر أن العملية الس��لمية مفروضة علينا". لقد أبدى كل الالجئني الذين قابلناهم مخاوفهم من اس��تبعادهم من العملية 
السلمية حيث لن يكون هناك أي سالم ما لم يتم معاجلة قضاياهم الشرعية. ومن مركز غزة لالجئني أخبرنا خميس الترك )من بئر السبع(: "الشعب 
الفلس��طيني يريد الس��الم واألمن في العالم اجمع مرة أخرى، ولكن لن يكون هنالك سالم بدون إعداء الفلسطينيني حق العودة املقدس ". وقد كرر 

كل من قابلناهم في مخيمات الالجئني في منطقة الشرق األوسط هذا التعليق بصيغ مختلفة. 

ثالثـا: التمثيـل 
كان هنالك العديد من اجلوانب املتباينة املتعلقة مبس��ألة التمثيل املعقدة،  فهذه القضية املتعلقة بحياة الالجئني ليس��ت األكثر تعقيدا فحسب، 

بل األقل تعرضاً للدراسة والتي غالباً ما يساء فهمها. 
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وقد الحظت البعثة انه من بني العديد من األسئلة املتعلقة مبجموعة من احلقوق واملطالب، كان موضوع التمثيل هو املوضوع الوحيد الذي تباينت 
حوله إجابات الالجئني. والحظت البعثة وجود تفس��يرات مختلفة بالنس��بة ملس��ألة متثيل هؤالء الالجئني بحس��ب للموضوع ذي العالقة كحقوق 
ملكية األفراد، واحلقوق املدنية واحلقوق اجلماعية، مثل حق الش��عب في تقرير مصيره. وفيما يتعلق باإلرادة اجلماعية وحقوق الش��عب الفلس��طيني 
كش��عب، أخبرنا الالجئون بدون اس��تثناء أن منظمة التحرير الفلس��طينية هي ممثلهم الوحيد، وقد علق خالد منصور من أم الزينات على هذا الرأي 

بوضوح كما عبر عنه كل الالجئني الذين تناولوا موضوع التمثيل بالقول:

 "كفلس��طيني اعتبر أن منظمة التحرير الفلس��طينية املمثل الش��رعي للشعب الفلس��طيني ةالقيادة التي تناضل من اجل حق العودة. وتتمثل 
إستراتيجية املنظمة في دفع اجملتمع الدولي واألمم املتحدة لتنفيذ حق العودة من خالل القنوات السياسية والدبلوماسية". 

وقد كرر الالجئون تأكيدهم على أن التمثيل يجب أن يكون متعدد املستويات، وال يكون ذا مستوى واحد: حيث يجب أن يكون سياسي وقانوني وفردي 
ومدن��ي. إال أن اجلمي��ع عبروا بوضوح عن قيود التمثيل الوطني للحقوق الفردية. وفي غ��زة اخبرنا الالجئون بان أحد حقوق الالجئني يتمثل في حقهم 
باتخ��اذ ق��رارات حول مطالبهم الفردي��ة املتعلقة بأمالكهم. عبد اهلل العربيد من غزة قال: "تتمثل حقوقي الش��خصية اخلاصة على انه ال ميكن ألي 
شخص، أخذ قرار بالنيابة عني، أنا انتمي إلى قرية حرباية احملتلة. وليس من حق أي شخص، بيع أو تأجير أو التنازل عن حرباية ألي شخص آخر بالنيابة 

عني". 

يؤمن كل الالجئني الفلسطينيني الذي قابلناهم بأن السيادة الشعبية والدميقراطية ضرورية للغاية بالنسبة لعملية متثيل حقوقهم، وانه ليس من 
ح��ق أي مجموعة التخلي عن حق العودة. وأضاف العربيد، "نعتبر أي تس��وية أو تنازل ع��ن أحد احلقوق اجلوهرية الوطنية املنصوص عليها في القانون 

الدولي، خيانة، وان السلطة الوحيدة اخملول لها إصدار قرار في هذا األمر هو الشعب نفسه، وليس مجموعة أفراد". 

لقد الحظت البعثة بوجود تفاوت وتباين بني إجابات الالجئني الذين يقيمون في مخيمات تتمتع بأشكال متثيلية على املستوى العمل القاعدي، وبني 
هؤالء الذين يقيمون في أماكن ال توجد فيها أطر متثيلية كافية. 

اخيرا، الحظت البعثة أن الالجئني املقيمني في مناطق "قريبة" من السلطة، كاملقيمني في املناطق احملتلة هم اجملموعة الوحيدة التي ميكنها االتصال 
مباش��رة بالقي��ادة املنتخب��ة. وفي احلقيقية كان الجئو غزة هم الوحي��دون من بني مجموعات الالجئني األخرى الذين ذك��روا قضية رفع االلتماس إلى 
القي��ادة. لق��د عبر الالجئون الفلس��طينيون املقيمون في الدول العربية عن مخاوفهم من أن األوضاع املعيش��ية وأماكن تواجدهم ال تس��مح لهم 
بتوصيل أصواتهم إلى ممثليهم اخملتارين أو منظمة التحرير الفلسطينية، وكانوا يسعون إليجاد وسائل لتصحيح هذا الوضع. وحسب وجه نظرهم، 
فان هذه املش��كلة نش��أت نتيجة الفترة الطويلة التي مرت على ترحيلهم وإبعادهم وهو األمر الذي ال يزالون يعانون منه حتى اآلن. وقد انعكس هذا 

على املفاوضات التي كانت جتري في ذلك الوقت. في هذا السياق أخبرنا موسى ابو حشيش من مخيم الفوار:

 " كالجئني، نش��عر أن موضوع القدس يغطي على موضوع الالجئني. نحن نش��عر بهذا من خالل متابعتنا لوسائل اإلعالم والوفود الرسمية التي تزور 
املنطقة، نحن نشعر بأنهم سوف يطبقون حال شاذا يتخلون فيه عن حق العودة وكل الثوابت الفلسطينية مبا فيها قضية القدس. ونحن متأكدون 

من أنهم سيتخلون عن حق العودة". 
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رابعــا: األرض والشعـب 
أحد األمور التي اكتشفناها سريعا، هي مدى متسك الالجئني بهويتهم والتصاقهم باألرض وهويتهم اجلماعية كشعب. هذه العالقة كانت متعددة 
األبعاد واملستويات، وجتسد هذا في تقدمي كل الفلسطينيني الذين قابلناهم أنفسهم مع ذكر اسم القرية أو احلي املنحدر منه. وطبقا لكالم دكتور 
عدنان ش��حادة )من قرية ياس��ور-ومقيم في غزة (: "من الصعب على البعض منكم وفقا للمنطق األوروبي فهم سبب اهتمام الناس مبوقع أو مبكان 
معني. في الثقافة الغربية ينتقل من مكان آلخر ببساطة ويستقرون فيه ويعيشون حياتهم، إال أن الوطن له أهمية كبرى في الثقافة العربية. وهو 

يعني انتماء وكرامة وحياة أجيال تعيش على هذه البقعة من األرض". 

ويعرف العديد من الالجئني األماكن التي كانوا يعيشون فيها، وجنحوا في زيارتها مع أطفالهم. ففي مخيم عايدة )محافظة بيت حلم(، حيث قابلنا 
عيسى قراقع )من قرية عالر( الذي جاء، مثل اغلب الالجئني الذين قابلناهم، من إحدى القرى القريبة من اخمليم، والتي تبعد اقل من 7 أميال، فقد قال: 
"منذ شهرين قمنا بزيارة قرانا. وفي إحدى هذه الزيارات لبعض القرى الفلسطينية، قابلنا بعض اإلسرائيليني الذين يقيمون في منازل آبائنا وأجدادنا. 
وقد صدمنا من أن بعض اإلسرائيليني يحتفظون ببعض املتعلقات اخلاصة بآبائنا وأجدادنا. وكان عليهم االعتراف بان هذه بيوتنا، وال تزال الديار كما 

هي بدون تغير، حيث وجدنا في أحد البيوت كمية من زيت الزيتون ومخزونة منذ خمسني عاما في بئر داخل املنزل". 

كما الحظنا أن العديد من الالجئني ال يزالون يحملون وثائق ملكية لعقاراتهم وأراضيهم، وقد عرضوا علينا بطاقتهم الشخصية وعددا من الوثائق 
األخ��رى حي��ث رأى بعض الالجئني في هذا الوقت أن فترة ابتعادهم ستس��تمر لفترة قصيرة وأنهم س��يعودون بعد انته��اء القتال. وكان هذا منذ 52 
عاما. حدثنا إسماعيل أبو حشاش )من قرية عراق املنشية ومقيم في غزة( عن مدى قرب الالجئني ألراضيهم حتى اآلن بقوله: "يوجد حوالي خمسة 
ماليني من الالجئني الفلسطينيني يعيشون في املنفى في أماكن ال تبتعد كثيرا عن وطنهم )ويعيش اغلبهم في دول مجاورة لوطنهم( حيث كانوا 
يعتق��دون عندم��ا غادروا أراضيهم بأنهم س��وف يعودون إليها بعد انتهاء احلرب أي بعد أس��بوعني أو ثالثة. إال أن األس��بوع امتد ليصبح أكثر من 50 
عاماً، ال يزال أكثر من ٨0 % من الالجئني الفلس��طينيون يعيش��ون في املنطقة، وهو األمر الذي ال يحتاج إلى تعليق. وهو اكبر استفتاء يؤكد على أن 

اختيارهم هو حق العودة".  

خامسا: الدور البريطاني واملسؤوليات اإلسرائيلية والدولية 
منذ بداية رحلة البعثة إلى املنطقة، اتضح وبس��رعة أن كون البعثة بريطانية، كان له اثر خاص بني كل الالجئني. ففي لبنان،  قال جمال قدورة )من 

عكا(:

 "تقع املسؤولية األساسية ملأساتنا على عاتق االنتداب البريطاني… أنا اعتقد انه ليس من الصعب عليكم أن تفهموا جذور املشكلة الفلسطينية… 
بعد عشر سنوات من صدور وعد بلفور في عام 1917، أرسل ملك بريطانيا في عام 1927 جلنة إلى فلسطني لتقصي أسباب االضطرابات املشتعلة 
ف��ي ذل��ك الوقت. حضرت اللجنة إلى فلس��طني وقابلت الع��رب واليهود. وكتبوا بعد ذلك تقريرا يحدد املس��ببات األساس��ية لالضطرابات. ومن ثم، 
فبريطانيا تعرف ما كان يحدث في فلسطني، من واجبكم أن تنقلوا وجهة نظرنا التي حتمل مسؤولية مأساتنا على بريطانيا. وعليكم أن تدعوا لعقد 

مؤمتر آخر ملساعدتنا في العودة إلى وطننا واحلياة مع اإلسرائيليني في سالم". 

استهل اغلب الالجئني حديثهم مبقدمة تتشابه في محتواها مع ما قاله عيسى العزة )من قرية تل الصافي، اخلليل( حيث قال: 

"تتمثل النقطة األولى التي أود طرحها حول مفهوم هذه اللجنة، وهو تقصي احلقائق، وحول كون هذه اللجنة بريطانية. ماذا ميكنني أن أقول، في ظل 
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كون بريطانيا ال تزال تعقد جلان تقصي حقائق حول جرمية تهجير الالجئني الفلسطينيني من وطنهم بعد 52 عام؟ إذا كان العالم يرغب في تقصي 
احلقائق حول األوضاع في فلسطني فعليه أن يرجع إلى امللفات البريطانية". 

ويب��دو أن الالجئ��ني على اطالع ودراية بتفاصيل الدور التاريخي الذي لعبته بريطانيا في التمهيد إلى خلق مأس��اة الالجئني، ومبا في ذلك التواريخ اخلاصة 
باالتفاقيات ومشاريع القوانني واللجان التي شكلت أثناء فترة االنتداب. ويسترسل العزة في القول: "إذا أراد العالم أن يتقصى احلقائق عليه ان يعود إلى 
ملفات بريطانيا، والى رجال تقصي احلقائق ال� 36 و39 و42 و45، والى الكتاب األبيض في بريطانيا… الذي كانت تصدره، والى كافة اللجان التي تشكلت في 

بريطانيا، والى مؤمترات الطاولة املستديرة التي كانت تعقد في لندن. وكذلك إلى مجلس التحكيم الذي تشكل بني األعوام من 194٨ إلى 1950. 

ومع ذلك، فقد نظر إلينا الالجئون الفلسطينيون على أننا مشاركون في خلق مأساتهم. ولكن ومع ذلك، فقد قوبلنا بالترحيب والروح العالية. فقد 
قال لنا تيسير نصر اهلل )من قرية قاقون(: "بغض النظر عن مدى تفتح الذاكرة الفلسطينية اآلن أمام جلنة برملانية بريطانية لتقصي احلقائق، فيما 
يتعلق باملأساة التي خلفتها بريطانيا للشعب الفلسطيني، التي كانت تساهم في تلك الفترة التاريخية مساهمة فعالة، إال أنني أرحب بهذا الوفد 

التي تأتي للتحقيق في مالبسات قرار 194". 

ومن القضايا الرئيس��ية املتعلقة ميس��ؤولية الالجئني عن وضعهم، هناك إميانهم املطلق بأنه لبس هناك ش��يء جوهري ميكن مناقشته أو التفاوض 
عليه أو التوصل التفاقية حوله قبل أن يتخذ دولة إسرائيل خطوة ضرورية، وهي االعتراف بحق الالجئني الفلسطينيني بالعودة ومبسئوليتها في خلق 

ما يعرف ب� "النكبة". لقد عبر هذا الرأي كل الالجئني الذين قابلناهم من نابلس إلى بيروت إلى دمشق. ويقول عيسى قراقع في هذا السياق:

 "يج��ب أن نتح��دث عن حق العودة قبل احلديث عن التعويض واألش��ياء املتعلقة به. يجب أن نتحدث عن اجلانب اإلنس��اني حل��ق العودة، باعتباره أحد 
املكونات األساسية للهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني. ال بد من وجود نقطة بداية، ومن ثم ال ينبغي على أي فرد أن يحاول أن ميحى ذاكرتنا 

بالتظاهر بأننا بدأنا هنا فقط بالرغم من تاريخنا الطويل واملعاناة املستمرة حتى اليوم. 

 ويقول ش��اهر بدوي من مخيم بالطة: "يجب أن تتمثل اخلطوة األولى في اعتراف إس��رائيل واجملتمع الدولي بحق العودة لالجئني الفلسطينيني، وبعد 
ذلك لن يكون هنالك أي مشكلة للحديث عن التفاصيل. 

ومن جهته، يقول إس��ماعيل أبو حش��اش: "أود اإلشارة إلى أن االعتراف باملس��ؤولية التاريخية هو شرط جوهري ونقطة بداية لهذه القضية. يجب أن 
يعترف اإلسرائيليني مبا اقترفوه بحق الالجئني وعلى البريطانيني أيضا االعتراف بالتمهيد لهذه املأساة". 

إال أن الالجئني يعتقدون كذلك أنه ال يجوز أن يترك حقوق ومستقبل الالجئني في أيدي األطراف املتنازعة، وخاصة في ظل هذا الوضع والتوازن الدولي 
احلالي، والذي س��يؤدي إلى جتاهل حقوقهم. وعبر الالجئون أيضا عن إميانهم مبس��ئولية اجملتمع الدولي نظرا للجوانب الدولية ملش��كلتهم. وذكر أحد 

الالجئني:

 "بالنسبة للمصداقية الدولية، نظرا الن القانون الدولي هو مرجعيتنا، فنحن نريد أن نبرهن على عدالة هذا القانون وذلك عن طريق وقف االنتهاكات 
القانونية اخلاصة بقضيتنا. نحن نريد املشاركة الفعالة من العالم و خاصة بريطانيا إلملامها بكل املشاكل السابقة لالحتالل". لقد كان من الضروري 
إيجاد إطار دولي للوصول إلى حل دائم ملشكلة الالجئني الفلسطينيني مثل منظمة دولية تستند إلى نسق قانوني وان تكون هنالك مشاركة لعدد 

من الدول في هذا اإلطار أيضا. 
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سادسا: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني- األنروا 
عبر الالجئون الفلسطينيون عن قلقهم من تقويض الدور الشرعي لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني-األنروا، كمدافع رئيسي عن احلد 
األدنى حلقوق الالجئني الفلس��طينيني. فهوية املنظمة في خطر كما يرون حيث أثرت عملية الس��الم احلالية سلباً على الطابع الدولي القانوني لها، 
وب��دون توفير أي بديل للقيام مبهامها. وينظر الالجئ��ون إلى الضغوط الدولية املبذولة لتغيير مهام ودور املنظمة باعتبارها تراجعا عن االلتزام بتوفير 
االحتياجات السياس��ية واملدنية واالجتماعية األساس��ية لالجئني. ويدرك الالجئون أن صالحيات وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني األنروا، 
تقتصر على جزء ضئيل من مشاكلهم العاجلة، وهم على دراية كاملة بان ليس من صالحيات االنروا حل املسائل السياسية واملدنية املرتبطة بحق 

تقرير املصير واالستقالل واحلقوق املدنية والسياسية. 

وأخبرنا إسماعيل أبو حشاش: "أوال، أود أن أذكر أن األنروا مت تأسيسها على أساس شرعية قضية الالجئني الفلسطينيني وجدارتها في الدرجة األولى. 
إن قضية الالجئني الفلسطينيني هي حقيقة سياسية وليست وضعا إنسانيا فحسب". 

وحتدث آخرون الدور املتغير على وكالة االنروا، فقالت هيفاء جمال: "لقد قام اجملتمع الدولي بتأس��يس األنروا من أجل تزويد الفلس��طينيني باخلدمات 
األساس��ية. أما اآلن فقد بدأت الوكالة بتقليص هذه اخلدمات في الوقت الذي تش��تد فيه معاناتنا أكثر فأكثر. ومنذ اتفاقية "أوس��لو" قامت كافة 
البل��دان األوروبي��ة، أي الدول املانحة بتخفيض تبرعاته��ا وفي بعض األحيان ال تقدم تبرعاتها على اإلطالق. إننا قلقني في احلقيقة من خطورة أن يتم 

انهاء تفويض وكالة األنروا. 

وقد عبرت هيفاء جمال أيضا عن نقطة محورية أخرى وردت في الكثير من ش��هادات الالجئني، وهي دورها اخلاص بالنس��بة لالجئني في ظل غياب أي 
قرار دولي يتعلق بوضعهم. "ال جتس��د وكالة االنروا فقط اخلدمات التي نحتاجها وإمنا ترتبط أيضا بحق الالجئني الفلس��طينيني في العودة. " من ثم، 
فان التمييز الذي عبر عنه الالجئون بني الدور اإلنساني احملدود لوكالة األنروا وبني مأساتهم املتشعبة ال يعني بأي حال انتقاص من أهمية الدور الذي 
تلعب��ه الوكالة، ب��ل على العكس من ذلك متاما. ونظرا لغياب التحركات املتعلقة باحلقوق السياس��ية تتزايد أهمية الوكالة من الناحية الرمزية من 
وجهة نظر الالجئني. ويقول إس��ماعيل أبو حش��يش في هذا املضمار: " نصر على اس��تمرار وكالة االنروا ليس حلبنا لها وإمنا ألنها متثل اعتراف اجملتمع 

الدولي بقضية الالجئني الفلسطينيني". 

سابعا: متاسك واتساق مواقف الالجئني 
لقد لفت انتباه أعضاء البعثة مدى متاسك واتساق وجهات نظر الالجئني الفلسطينيني من كافة القضايا البارزة التي تهمهم تقريبا -وهو ما أدهش 
أعض��اء البعثة-، وذلك بالرغم من الف��روق القائمة فيما يتعلق بالتغطية اإلعالمية لقطاعات الالجئ��ني أوال، حيث جرى التركيز مثال على الالجئني 
الفلس��طينيني في لبنان أكثر من غيرهم من قبل وس��ائل اإلعالم واملشاركني في عملية الس��الم. وكذلك الفروق الشاسعة بني الظروف املعيشية 
للفلس��طينيني. وهناك بع��ض املواقف املعينة التي ميكن اعتبارها أنها تقس��م الالجئني مبا أنهم أدخلوا تعزيز محتمل ملصاحلهم الش��خصني على 

جماعات أخرى من الالجئني، وقد واجهها الالجئيون فوراً. 

ويعتقد جميع الالجئني أن هذا االلتزام ينتقل من جيل آلخر:

تتم تس��مية اخمليمات مالجئ، وال يزال الالجئون يس��مونها مالجئ حتى يتم حتقيق حق العودة. أنا متمس��ك بوطني الذي ال يوجد بديل له. وهذا احلق 
متوارث من جيل آلخر. لذا أعّلم أطفالي جغرافية وتاريخ فلسطني وأشجعهم باستمرار على زيارة قريتهم، وحق العودة حق فردي وجماعي. 
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اتفق الالجئون الفلس��طينيون الذي��ن قابلناهم في األماكن التي قمنا بزيارتها على ضرورة تطبيق ح��ق العودة لكل قطاعات الالجئني بغض النظر 
عن وضعهم املادي وأماكن تواجدهم. فذكر حسان ابو على حسن الذي يقيم في مخيم عني احللوة في لبنان )وهو من مدينة صفد(: انه "منذ شهور 
قليلة حضر عدد من الفلسطينيون املقيمني في كندا ملشاهدة ما يجري على احلدود اللبنانية اإلسرائيلية في أيار 2000، بعد االنسحاب االسرائيلي، 
وهو األمر الذي يعكس متس��ك الفلس��طينيني في كل مكان بحق العودة إلى فلس��طني بالرغم من اس��تمرار معاناة الفلس��طينيني منذ اكثر من 

خمسني عاما". 

عالوة على ما س��بق، فقد وصف الالجئني الفلس��طينيون مأساتهم بطريقة متش��ابه: إذ أنها تتميز بطابع إنساني ولكنها سياسية في طبيعتها. 
وقد عبروا عن أنفس��هم كش��عب بغض النظر عن أماكن تواجدهم احلالية وأظهروا روح تضامنية عالية مع الالجئني الفلس��طينيني املقيمني في 

أماكن أخرى. 

ويق��ول خال��د الع��زة: "ما يريده كل فلس��طيني هو تطبيق هذا القرار، ق��رار حق الالجئني في الع��ودة والتعويض عن 52 عاما من��ذ تركه أرضه وبيته 
ومصنعه. 

 أما عيسى العزة، فيقول من جهته، "أود أن أقول للفريق البريطاني هنا أن حق العودة ليس حلما، فنحن ال نحلم، إذ يتمسك 5. 6 ماليني فلسطيني 
بهذا احلق ". 

 االتصال:
للحصول على معلومات عن املشروع، يرجى االتصال ب� :

 مديرة املشروع: د. كرمة النابلسي
 director.civitas@nuf.ox.ac.uk :بريد إلكتروني

 منسق املشروع: السيد سفيان العيسة
 civitas@nuf.ox.ac.uk :بريد إلكتروني

www.civitas-online.org :موقع اإلنترنت باللغتني العربية واإلجنليزية
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الوثيقة ١

خطة العمل

البلد:

 املدينة/البلدة/اخمليم:
))الوالية/املقاطعة

إجتماع #

O مجموعة نقاش O نوعي O عام نوع االجتماع 

اذا كان االجتماع نوعي او مجموعة نقاش، ما هي بنية االجتماع؟

O افراد بارزون من اجملتمع احمللي O مواطنون عاديون O شبان / طالب O نساء

                     O آخرون :__________________________    

زمن انعقاد اإلجتماع : تاريخ انعقاد اإلجتماع :
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الوثيقة ٢:
مالحظات حول إجراءات وترتيبات املناقشات

سيفيتاس
أسس للمشاركة:

الهياكل املدنية خمليمات الالجئني الفلسطينيني وجالياتهم في بلدان االغتراب
كلية نفيلد، جامعة اكسفورد

تعبأ من قبل رئيس اجللسة مبساعدة مدوني املالحظات

القسم االول: 
بيانات عامة يجب اكمالها قبل عقد االجتماع. ويجب ان يقوم بذلك رئيس اجللسة مبساعدة واحد او اثنني من الزمالء، وذلك 

للتأكد من ان كافة املعلومات كاملة قدر االمكان. 

 املدينة/البلدة/اخمليم:
))الوالبة/املقاطعة :البلد

 إسم رئيس 
:اجللسة

 إسم مدون املالحظات 
1:  

 إسم مدون
 املالحظات
١:

O   مجموعة نقاش  O     نوعي O عام  نوع
:االجتماع

اذا كان االجتماع نوعي او مجموعة نقاش، ما هي بنية االجتماع؟
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 O نساء O شبان / طالب O  مواطنون عاديون O افراد بارزون من اجملتمع احمللي

                     O آخرون :__________________________        

 
 مكان

 انعقاد
:االجتماع

زمن انعقاد  
اإلجتماع:  

 تاريخ
 انعقاد

:اإلجتماع

القسم الثاني: 
االجراءات املتخذة لالعالن عن املش��روع واالجتماع والدعاية لهما بني اجلمهور، ولتامني مش��اركة وشمولية كافة فئات اجملتمع. 

يجب ان يعبئها رئيس اجللسة قبل عقد االجتماع. ويرجى شرح كافة القضايا بالتفصيل. 

2. 1 - م��ا االج��راءات الت��ي أتبعت للدعاية للمش��روع في كل من اجملتم��ع احمللي ومكان انعق��اد االجتماع؟ما الذي مت القيام به إلع��داد اجملتمع احمللي 
للمناقشات؟

2. 2 - ما االجراءات التي أتبعت لإلعالن عن االجتماع ودعوة الناس له؟

2. 3 -  ما الذي اجنز لضمان سهولة وصول الناس ملكان انعقاد االجتماع، وكفاية مساحة املكان الحتواء العدد املتوقع من الناس؟

2. 4 -  ما االجراءات التي اتخذت لضمان حصول الناس لوصف املش��روع والدبيات املش��روع االخرى، قبل واثناء االجتماع؟ هل اعددت جهاز التسجيل 
وابلغت الناس بان االجتماع س��يكون مس��جال بجهاز تس��جيل؟ وهل سألت عما اذا كان الناس ال ميانعون بتس��جيل االجتماعات بالفيديو؟ )واجريت 

تصويتا على ذلك(. 

2. 5 - هل واجهت أي مشكالت وقيود سياسية وجغرافية ولوجستية اثناء اإلعداد لالجتماع؟
مشكالت وقيود سياسية:  –
مشكالت وقيود جغرافية:  –

مشكالت وقيود لوجستية وعملية:  –
قضايا اخرى يجب ذكرها:  –
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 القسم الثالث:
 عملية االجتماعات ونتائج املناقشات. يجب ان يعبئها رئيس اجللسة بعد عقد االجتماع. يرجى الكتابة بالتفصيل قدر االمكان. 

3. 1 - كم عدد الذين حضروا االجتماع؟

3. 2 - كي��ف س��ارت أمور االجتماع بش��كل عام؟ هل س��يطر عليه عدد قليل من الناس؟ هل نال كل ش��خص فرصته ليتحدث مب��ا يريد؟ هل إحتاج 
االمر ملزيد من الوقت؟3. -3 هل فهم الناس الهدف الرئيس��ي للمش��روع والقضايا التي نوقش��ت في االجتماع؟ هل استطاعوا مناقشة حاجاتهم 

بالتفصيل؟

3. 4 - هل حددوا القضايا الهامة التي يجب اثارتها مع اجلهات املعنية؟ هل ميزوا بني مختلف الهيئات التي رمبا يحتاجون االتصال بها، وما الذي ميكن 
ان تفعله هذه اجلهات لهم؟ وهل فهموا كافة امناط القنوات اخملتلفة املمكنة لإلتصال مع هذه اجلهات؟

3. 5 - هل شعرت باية قيود على قدرة الناس على مناقشة قضايا معينة؟

3. 6 - ما االجراءات التي اتخذتها لتامني فرصة متس��اوية للناس للمش��اركة في املناقش��ة والتعبير عن آرائهم؟ هل علقت ملصقات عليها قائمة 
باالسئلة املطروحة للنقاش لكي يتمكن الناس من الرجوع اليها خالل االجتماع؟

3. 7 - مالحظات وتعليقات اخرى:
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مالحظات حول دور رئيس اجللسة في تسهيل احلورات واملناقشات

يعتبر دور رئيس اجللسة اساسيا اثناء فترة النقاش، حاملا يتم ترتيب االجتماع )سواء في االجتماع العام او النوعي او جماعات النقاش(. فيجب ان يقدر 
على تقدمي ش��رح واضح لهدف املش��روع وعلى ادارة االجتماعات بشكل سليم، ومس��اعدة الناس على الشعور بالراحة، وتسهيل املناقشة والتفاعل 
بني املشاركني في االجتماع لكي يتمكنوا من صياغة قرارات حول حاجاتهم بعد مناقشة القضايا مناقشة مستفيضة، كما ان دور رئيس االجتماع 
يتطلب براعة فائقة. ويجب اخذ الكثير من القضايا واالمور بعني االعتبار قبل االجتماعات واثناء انعقادها، وفيما يلي بعض النقاط ملس��اعدتك/ي. 
وباالضافة لذلك، ينبغي ان يتذكر رئيس اجللس��ة دائما الصفات احلاس��مة الدارة النقاش بفاعلية، والتي تؤدي حقا الى نقاش صريح. وتس��اعد هذه 
الصفات على تعزيز ثقة املشاركني في رئيس اجللسة وفي املشروع، وتزيد في امكانية اجراء مناقشات صريحة تتسم بالتفاعل فيما بني املشاركني. 

والنتيجة االساسية لهذه املناقشات ان يفكر الناس فيما يرغبون في ايصاله، والقضايا االكثر اهمية عندهم، ومن هم الذين يريدون ايصالها لهم، 
واخي��را، ان يخت��اروا االليات لالتصال بهذه الهيئات اخملتلفة. ورمبا يوجد بعض هذه االليات فعال في مجتمعك احمللي، ولكنها رمبا ال تس��تخدم بش��كل 
مناس��ب. ويجب التفكير في آليات اخرى واختيارها من نطاق واس��ع من االحتماالت. ولذلك فان الدور االساس��ي لرئيس اجللس��ة هو قيادة اجملموعات 
عب��ر عملي��ة يتوافر فيها الوقت الكافي للتفكير والتأمل لكي ميكنها حتديد احلاجات. ويجب ان يحدث ذلك قبل احلديث عن هياكل محددة الثارة هذه 
احلاجات من خاللها. وبالتالي فهذه العملية هي عملية تفكير وتأمل وتس��تغرق قدرا من الوقت. وفوق كل ذلك، على رئيس اجللس��ة توجيه اهتمامه 
له��ذه العملي��ة واعطاء الناس الوقت الكافي لع��رض ارائهم وتقرير حاجاتهم قبل ان يتمكنوا من حتديد اجلهات الت��ي ميكن ان تعالج هذه القضايا. 
وعنده��ا فقط ميكنهم اخيرا الوصول الى مناقش��ة مجدية للهياكل والقنوات التي ميكن ان يحتاج��وا اليها لالتصال بهذه اجلهات. وهذه هي بعض 

املالحظات املفيدة لك/ي. 

1- يحتاج رئيس اجللس��ة الى اظهار فهمه الواضح للمش��روع، ولتاريخه وخلفيته واهدافه، والقضايا الرئيسة التي ينبغي مناقشتها في االجتماع. 
وباالضافة لذلك، ينبغي ان يجيد مهارة االستماع، وأال يصدر احكاما على اراء الناس، وان يكون قابال للتكيف مع الوضع والبيئة. 

2- مبا أن الهدف االساس��ي للمناقش��ة هو منح الن��اس الفرصة للتعبير عن وجهات نظره��م حيال القضايا الهامة بالنس��بة لهم، ينبغي لرئيس 
اجللسة تعزيز هذه املناقشة وتشجيعها بطرحه اسئلة صريحة وواضحة، وايضاح القضايا الرئيسة التي ينبغي مناقشتها بطريقة جلية وبسيطة 

متاما، وذلك للتأكد من فهم الناس لهدف االجتماع ولتجنب أي التباس او سوء فهم. 

3- نظ��را لتعقيد وحساس��ية القضايا التي ينبغي مناقش��تها في االجتماعات، والن للناس طرقا مختلفة في احلدي��ث عنها، ميكن ان يحتاج رئيس 
اجللس��ة من وقت الخر الثارة التحدي عند املش��اركني، وبخاصة الغراء الناس على التعبير عن نطاق واسع من االراء حول القضايا الرئيسية وموضوع 
النقاش. ويجب التاكيد على عدم اسكات الذين يخالفون في الرأي او الذين يصابون باالرتباك، بل يجب اثارة كافة القضايا، وان يتمكن الناس من رؤية 
شمولية العملية واحترامها. ولكن هذا التدخل من جانب رئيس اجللسة يجب اال يعيق ابدا انسياب املناقشة. بل ان هذا التدخل ينبغي ان يكون من 

اجل تسهيل احلوار واملناقشة اذا توقفا او ابتعدا كثيرا عن املوضوعات الرئيسة. 

4- عندما يثير املشاركون قضايا عامة، يصبح رئيس اجللسة بحاجة الى احلث على الدخول في التفاصيل، او ان يحرك االمور الى االمام عندما ينحرف 
النقاش عن مجراه او عند الوصول الى نتيجة في مناقش��ة موضوع ما. اش��ر دائما الى امللصق الذي يبرز مجاالت النقاش العادة الناس الى القضايا 

احملددة. 
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5- رمب��ا يوج��د من الناس من يري��دون فقط القاء خطابات وبيانات سياس��ية. وعلى رئيس اجللس��ة في هذه احلالة االبقاء على تركيز املناقش��ة على 
القضايا احملددة، او ان يعمد الى اعادة سير احلديث الى املوضوعات الرئيسة. 

6- م��ن الهام لرئيس اجللس��ة ضمان حصول املش��اركني كافة على فرص متس��اوية للحديث والتعبير عن ارائهم. ويج��ب ان يكون حاضر الذهن وان 
يتقصى كافة انواع احلاضرين، وبخاصة الصامتني او اخلجولني والذين ميكن ان يكون لديهم امور هامة يسهمون في طرحها اذا وجدوا التشجيع. 

7- ملا كان الدور االساسي لرئيس اجللسة هو تسهيل املناقشة وعدم التدخل في نوعية االراء التي يعبر عنها احلاضرون، فان من الهام له جتنب اظهار 
التاييد في قضايا معينة او محاباة مشاركني معينني. ومن الهام كذلك لرئيس اجللسة جتنب اعطاء رأيه اخلاص حول القضايا املطروحة للنقاش في 

االجتماع لكي ال يؤثر على توجيه سير املناقشة نحو رأي معني او الختيار هيكل ما. 

٨- فيما يلي بعض املعلومات التي يحتاج اليها رؤس��اء اجللس��ات والقائمون على تس��هيل االمور ومدونو املالحظات للتعرف على اجملتمع احمللي قبل 
حدوث املناقشات. وسوف تساعد هذه املعلومات في شرح وايضاح املشروع كلما دعت احلاجة الى االيضاح، ولالجابة بدقة على االسئلة التي تطرح، 
ولضمان حدوث مناقشات مستفيضة، وملساعدة االجتماعات عندما يحاول املشاركون اتخاذ قرارات حول خياراتهم للهياكل وحتديد حاجاتهم، وذلك 

بطريقة غير متحيزة، هدفها مجرد تقدمي املساعدة:
  أ- ما امناط الهياكل واالليات املوجودة في مجتمعك احمللي لالتصال باجلهات التالية: اجلهات الوطنية، والبلد املضيف، والوكاالت االنسانية، وداخل 
مجتمع الالجئني ومجتمعات الالجئني االخرى مبا فيها املوجودة، داخل فلسطني؟ أي الهياكل واالليات غير موجودة؟ وأيها يؤدي العمل املطلوب منه 

بشكل فعال؟ 
  ب- ه��ل يق��وم حاليا به��ذا العمل احتادات او جمعيات او جلان او نش��رات اخبارية او قوائم بريد الكتروني او منظمات غي��ر حكومية؟ هل كان هناك 
بعضها في الس��ابق ولم تعد على قدر من النش��اط؟ ما الهياكل التي يس��تخدمها الالجئون الفلس��طينيون في بلدان اخرى ميكن ان تكون مناذج 

نافعة ومفيدة؟
  ج- م��ا القضايا الرئيس��ة املؤثرة على مجتمع��ك احمللي والتي تدعو احلاجة اليصالها ال��ى جهات خارجية من اجل العمل واتخاذ اجراءات بش��انها 
وللتطوير واالهتمام العاجل بها؟ هل هذه القضايا هي قضايا سياس��ية مثل االفتقار الى بطاقات اثبات الش��خصية ووثائق الس��فر؛ او مشكالت 
تتصل باخلدمات االنسانية التي توفرها وكاالت دولية، ام توفير تعليم غير مناسب او ينطوي على متييز عنصري، ام قضايا قانونية مثل حق العودة 

واستعادة االمالك، ام قضايا تتعلق بالبطالة والعمل؟

مدونو املالحظات:
1- يجب وجود اثنني من مدوني املالحظات لالجتماعات. وعلى كل واحد منهما التاكد من تغطية كافة القضايا واملوضوعات التي متت مناقش��تها، 
ويج��ب التاكد من وضع مالحظة عن الش��خص املتحدث، والقضايا قيد املناقش��ة، وبخاصة اية توصيات يقدمه��ا. ويجب ادخال هذه املالحظات في 

كومبيوتر خالل 24 ساعة من عقد االجتماع، ويجب ادخال ما يلي على رأس البيانات:
مكان وتاريخ ووقت االجتماع  –

اسم رئيس اجللسة  –
اسم مدون املالحظات  –

نوع االجتماع الذي عقد  –
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الوثيقة ٣
اجملتمع الفلسطيني

البلد
 

حجم اجملتمع )عدد الفلسطينيني(

مواقع االقامة )أماكن جتمع الفلسطينيني(

احلقول الرئيسيية التي يعمل فيها الفلسطينيون

اإلطار السياسـي للمجتمعات الفلسـطينية - هل هي مجتمعات ناشـطة سياسياً )هل يوجد 
نقابات، احتادات، جلان طلبة فلسطينية... الخ(

املؤسسات التي تعمل خلدمة اجملتمعات الفلسطينية 
١.  املؤسسات الفلسطينية

٢.  املؤسسات غير الفلسطينية

٣.  طبيعة العالقة ما بني هذه املؤسسات واجملتمعات الفلسطينية
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العالقة اإلجتماعية والسياسية واالقتصادية والقانونية لألفراد مع الدولة املضيفة

عالقة اجملتمعات الفلسطينية بشكل عام مع منظمة التحرير الفلسطينية

األشخاص الذين ميكن االتصال بهم، يجب أن يكونوا قادرين على حتريك هذه اجملتمعات وخدمة أهداف 
املشروع وطرق االتصال بهؤالء األشخاص )العناويني وأرقام الهواتف(

إيجابيات هؤالء االشخاص

سلبيات هؤالء االشخاص

املشاكل والتحديات التي ميكن ان تواجه تنفيذ املشروع

طرق حل املشاكل والتحديات التي ميكن ان تواجه تنفيذ املشروع 

الشبكات واملؤسسات االعالمية التي ميكن ان تروج للمشروع )العناويني وأرقام الهواتف(





شكر وتقدير
س��اهم آالف األش��خاص في إجناز هذا العمل الذي استغرق سنوات عدة. وبالتالي ال ميكن تقدمي الشكر ملعظم هؤالء األشخاص ألنهم شاركوا كأفراد 
ضمن مجموعة تعمل وراء الكواليس من أجل خدمة ش��عبها عن طريق إس��ماع صوته للعالم. وهذا التقرير هو تكرمي جلميع أولئك الذين ساهموا في 

إنتاجه ويقدم حتية إجالل صادرة من القلب للرئيس الراحل ياسر عرفات الذي تفهم وشّجع ودعم هذا املشروع منذ استهالله. 

ومنذ البداية، وعلى ضوء توصيات جلنة التحقيق البرملانية، لم تغلق جلنة العالقات اخلارجية في االحتاد األوروبي الباب في وجه مثل هذا الطلب الصعب، 
بل منحت لفرصة لباحث فلسطيني القتراح آليات ووسائل لم يكن قد مت قبل اآلن اختبارها أو جتربتها، مبرهنة على حس عالي باالنفتاح واملرونة. واألهم 
من ذلك هو أن اللجنة وافقت على متويل البحث الذي مت إجراءه في هذا املش��روع، والذي تطلب بعض الش��جاعة. وال بد هنا من تقدمي الشكر للمفوض 
الس��ابق للجنة العالقات اخلارجية، كريس باتن، وتقدمي ش��كر خاص لكريس��تيان بيرغر ذو الش��خصية الرائعة. ومن األكيد أنه دون التزام األخير وعزمه 

ورباطة جأشه، لم يكن هذا املشروع ليرى النور يوماً. 

وكانت كلية نفيلد والتي استضافت املشروع البيئة املثالية إلدارة مشروع دولي يتضمن إجراء أبحاث إبداعية تتميز بهذا القدر من التعقيد املنهجي. 
واخلاصي��ة الفري��دة التي تتمتع بها املؤسس��ة جعلتها املكان الوحيد على األرض الذي ميكن من خالله إجراء اختبار تقييمي للحاجات املدنية للش��تات 
الفلس��طيني، حيث ش��مل فيه اخلبراء التقنيون واملسّهلون الناش��طني في مخيمات الالجئني وممثلني عن اجلاليات الفلسطينية في دول االغتراب في 
أكثر من 20 دولة. وفيما يتعلق بهذا الصدد، لعب اثنان من الزمالء - رئيس الكلية، الس��ير توني أتكنس��ون، وأمني الصندوق، غويليم هيوز- دوراً حيوياً 
في كل من إطالق واستمرار املشروع، إذ حافظا على رباطة جأشهما في وجه العقبات التي بدا أنه ال ميكن جتاوزها، وقّدما التشجيع واملشورة العملية 
بصورة يومية أحياناً. كما قّدم الزمالء واملوظفون في الكلية مس��توى مذهل من الدعم طوال فترة املش��روع، وانضموا إلى املش��روع على املس��تويات 
الثقافية والعملية واإلدارية، وتعاملوا مع جميع التحديات التي برزت أمامهم بثقة مطلقة وقدرة واثقة س��تظل هذه املؤسس��ة االس��تثنائية تنضح 

بهما دوماً. 

وق��د حصل املش��روع على التموي��ل األولي من االحتاد األوروبي، ولكن بازدياد مداه برزت احلاجة للمزيد من املس��اعدات. ووف��رت وزارة التنمية الدولية، من 
خالل وكالة األمم املتحدة لغوث وتش��غيل الالجئني الفلس��طينيني )األنروا(، املزيد من املال من أجل عملية التعبئة واملناقش��ات، ونحن ممتنون جدا لهم 
من أجل هذا. وتبرعت مؤسس��ات وأش��خاص آخرون مبعونات إضافية في أوقات حرجة من مرحلة التطبيق: لوس��ي آستور وصندوق آستور، والسيد عبد 
احملسن قّطان، ومؤسسة إيسمي فيرنبيرن )شكر خاص آلندرو غراهام عميد كلية باليول(، وجيماميا خان، ومنظمة أوكسفام )شكر خاص آلدم ليتش(، 
وسوسن أصفري. وعند النهاية، تكّفل صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبد العزيز )عبر املساعي احلميدة لصاحب السمو امللكي األمير محمد 

بن نواف( بطبع وتوزيع وترويج التقرير، جميع هؤالء األشخاص واملؤسسات حرصوا أشد احلرص على إمتام املشروع. 

ومنذ اللحظة األولى، حني كان املش��روع في طور التصميم، تقدمت مجموعة كبيرة من األفراد واملؤسس��ات واملنظمات للمساعدة على تنفيذه. وأول 
من نقّدم له الشكر هي كارين أبو زيد، التي كانت حينها نائب املفّوض العام لألنروا، وتشغل اآلن منصب املفّوض العام، حيث ساعدت بخبرتها وجتربتها 
والتزامها في هذا العمل بروح عالية، ودعمت منذ البداية حق الالجئني الفلسطينيني في حتديد طريقهم بوضوح. وفي كلية نفيلد، كان كل من جون 
غولدث��ورب ولورانس وايتهيد آذان صاغية وقّدما اقتراحات حكيمة، وش��اركا في ورش العمل، والصياغة، واملناقش��ات، وإع��ادة الصياغة األكادميية، كما 
قّدما نصائح جيدة وتشجيع مستمر خالل مراحل املشروع، وكذلك فعل غويليم أوغ من خالل دوره كزميل أكثر منه كأمني صندوق. وكان هناك الكثير 
من مستش��اري املشروع: سودهير هازاريسنغ، ومارك س��تيرز، والسير ماراك غولدنغ، وتيم روثرميل، وكارين أبو زيد، ومارثا ديويل. ومنذ بداياته األولى، كان 
هناك هشام دبسي في لبنان وجميع األشخاص في مركز بديل: أنغريد جرادات غاسنر، ومحمد جرادات، وتيري رمبل، ونهاد بقاعي. وفي أول لقاء للخبراء، 



استفدنا بصورة فعلية من مشورة هوراشيو بونيو، الذي ميلك خبرة طويلة جداً في إيجاد اجملال اجلمعي في كل أنحاء العالم بوصفه مديراً سابقاً للجنة 
االنتخابية التابعة لألمم املتحدة. وكان مصطفى خواجة، مدير الكتاب السنوي الفلسطيني في وزارة اإلحصاءات الفلسطينية، ذا عون وفائدة كبيرين، 
وكذلك عفيف صافية من بعثة منظمة التحرير الفلس��طينية في لندن. ومن منطقة الش��رق األوسط، قّدم املنسقان اإلقليميان، هشام دبسي من 
مكت��ب اخلدم��ات الصحافية واإلعالمي��ة )MISOF( في بيروت، وعريب الرنتاوي من مركز القدس في عّمان، دعماً ثقافيا ولوجيس��تياً وعملياً رائعاً، فيما 
قّدم عايد أحمد من الس��ويد دعم والتزام ثابت، وكذلك إبراهيم الباز وماجد صالح في هولندا، ومحمد طيراوي في برلني، وجميعهم أعضاء في حتالف 
حق العودة األول. ووّفر إبراهيم سيف مساعدة مفيدة من عّمان، وكذلك شقيقه أحمد سيف في لندن. وقّدمت بيال فرويد دعماً ثميناً بطرق كثيرة ال 
يتسع اجملال لذكرها هنا. أما محمود عباس، وبوصفه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، فقد منح برحابة صدر التسهيالت والدعم الالزم بعد موت 
الرئيس عرفات، وكذلك صديقي القدمي أكرم هنية. وقّدم املتحدث باس��م اجمللس الوطني الفلس��طيني، سليم زعنون، وموظفيه، التشجيع واملساعدة 
خالل مراحل املشروع. وعند نهاية فترة املناقشات، قّدم فاروق قّدومي ومنظمة التحرير الفلسطينية في تونس املساعدة كذلك. كما كان رجب شملخ، 
رئيس اجلالية الفلسطينية في اململكة املتحدة، مصدر دعم متواصل من لندن. وفي اللقاء الثاني للخبراء، وفرت كارين أبو زيد، وتيم روثرميل، وآن لو مور، 
والغائب احلاضر كريس��تيان بيرغر، ونايجل روبرتس، مس��اعدة غاية في األهمية في التفكير بكل جوانب هيكل التقرير. وقّدم ليكس تاكنبيرغ من األنروا 

في سوريا، وكذلك معظم الهياكل املؤسساتية لألنروا، مساعدة وبيانات ودعم تقني عظيم األهمية. 

ومت إدارة املشروع من قبل فريق صغير في أكسفورد ولندن. وفي الشهور القليلة األولى، لعب زيد وهبي دوراً داعماً، وقام سفيان العيسة، بوصفه منسق 
املش��روع، مبعظم رحالت الس��فر الش��اقة خالل مرحلة املناقش��ات، وذلك خالل فترة إكماله الدكتوراة في االقتصاد من جامعة لندن. وجاء ربيع مصري 
إلى نفيلد من كندا ملدة ثمانية أش��هر بذل خاللها جهد ال يعرف الكلل لتعزيز عملية التعبئة وتقدم املناقش��ات في جميع أنحاء العالم، وس��رعان ما 
أصبحت مزنة القطو، طالبة الدكتوراة في كلية س��انت أنطوني، الدعامة األساس��ية للمشروع، مبتابعة كل خطوة لهذه العملية متعددة املستويات 
بحس دعابة وذكاء متألق، وفوق كل هذا، التزام مخلص جلوهر هذا اجلهد. أما عبد الرزاق التكريتي، فبعد أن ساعد على تنظيم لقاء تورنتو، انضم بروح 
معنوية عالية إلى العملية اجلماعية مش��اركاً في اجلوانب التقنية ش��ديدة الصعوبة لتفريغ التس��جيالت والترجمة والربط بني مئات الصفحات من 
النتائج في أكس��فورد، وفي األش��هر القليلة األخيرة من املش��روع، جاء حازم جمجموم إلى نفيلد، حيث قام بعمل رائع في املساعدة في ترتيب النتائج، 
وكذلك جتميع عدد كبير من جوانب املشروع األخرى. وقّدم مصعب حياتلي دعماً متواصالً خالل عملية إنتاج التقرير باهتمامه املعروف بأدق التفاصيل. 
وقّدمت مس��عودة بانو بحث حول املمارس��ات التنموية التش��اركية، وبذلت أقصى جهدها لتنظيم جدول عمل مديرة املش��روع. وأعطتنا أروى العّمار 
كميات كبيرة من الترجمة املمتازة بس��رعة مدهش��ة ومستوى عالي من االحتراف، كما أضاف جمال اخلطيب اللمسات األخيرة على النسخة العربية 
من قسم النتائج، اجلزء الثاني. وقام علي علوان بتصميم التقرير باللغتني العربية واإلجنليزية، ونحن ممتنون جداً له على مواهبه اإلبداعية وعلى فهمه 
للطبيعة الفريدة لهذا العمل. كما كان ريتش��ارد غاس��كوين رئيس قس��م احلاس��وب في كلية نفيلد س��خيا بأفكاره املبدعة وكرميا بوقته وإخالصه 
للمش��روع هو و طاقمه في قس��م احلاس��وب. بينما ينكب هيثم ش��ملخ في الوقت احلالي على نش��ر التقرير على موقع إلكتروني جديد لكي يتمكن 

الفلسطينيون في كل مكان من االطالع على النتائج. 

وكما ذكرنا س��ابقاً، فإن هناك آالف األش��خاص الذين يجب تقدمي الشكر لهم ملساهمتهم في هذا املش��روع وملساهمتهم اإليجابية في النتائج. وقد 
طلبنا من املسّهلني و منسقي اجللسات في كل دولة مت فيها عقد مناقشات إرسال أسماء أولئك الذين ساعدوا على تنظيم اللقاءات، وسيتم ذكرها 
الحقاً. إال أن هناك الكثير من األشخاص الذين حاولوا عقد لقاءات في دول معينة وفشلوا في ذلك، ناهيك عن أولئك الذين كانوا مستعدين للمباشرة 
ولكن لم يس��عفهم الوقت، وال يس��عنا ذكرهم جميعهم هنا. ولكننا متأكدون أنه س��يكون هناك املزيد من اللقاءات والنقاش��ات، وأن هذا العمل لم 

يكن سوى البداية.  
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