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 استعادة الوطن

غرباء عن جيااًل من الفلسطينيين أنتج أفاالحتالل  . قل بتاريخناأننا اآلن لدينا معرفة أحتى "

جيال ن هذه األإ . هاجهل وطنت اماكنها في المنافي، ولكنهأجيااًل تآلفت مع كافة أزقة أ؛ فلسطين

زل عنهم ُعالمراس، حبيٍب بعيٍد، حبيٍب صعب   بعشق حبيٍب غيَر مرئٍي، حبيٍب  محكومة

بناًء لفلسطين الى أبناًء لفكرة أ لقد َحَوّلنا االحتالل من . الناعم بالحرس والحواجز والخوف

(مريد البرغوثي، أغاٍن لوطٍن لم يعد معروفًا". )فلسطين
 
 

 

على تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، يتساءل بعض الباحثين  بعد أكثر من ستين عامًا

والسياسيين حول العالقة التي ما زالت تربط الالجئ بوطنه وأرضه، ومدى معرفته بتاريخه 

محدداتها  :والدراسات حول الهوية الفلسطينيةفي اآلونة األخيرة األبحاث  كما تعددت  .وحاضره

عن  عادة تشكيلها في اللجوء والوطن، بسبب الظروف السياسية الناتجة أواًلإو ،ومكوناتها

بسبب االتفاقات  اغتصاب األرض والوطن من قبل الصهاينة، والتشريد الذي لحقه، وثانيًا

لقد قسمت  . ما اغتصابه ألكبر جزء من األرض المحتلة التي شّرعت نوعًا الموقعة مع العدو

االتفاقات الموقعة مع االحتالل الشعب الفلسطيني الواحد الى أجزاء مبعثرة، كما سلطت البرامج 

أو أجزاء منه  في حين تم إبعاد جزء ،المرحلية الضوء على جزء أو أجزاء من الشعب الواحد

االحتالل المختلفة  ماطوأدت أن . المشروع الوطني التحرري الفلسطينيالى مراحل الحقة في 

وإقامة دولة الكيان الصهيوني  84وشرعنة األمم المتحدة الحتالل أراضي  ،للمناطق الفلسطينية

الى تمايز بين نضال الشعب الفلسطيني في الداخل ونضاله في األراضي المحتلة عام  ،عليها

ورغم ذلك، . أخرىودولة  بينوكذلك في اللجوء، حيث األوضاع واألولويات متباينة  691 

يشعر بالجرح الذي يصاب به  رغم التشتت والمسارات المختلفة، ظل الفلسطيني عمومًا

كان في اللجوء أو في الوطن المحتل، ألسباب مختلفة، منها الشعور  نإفلسطيني آخر أينما وجد، 

من قبل الصهاينة  أواًل ،كشعب ينتمي الى أرض مستهدفة مستهدف الشعب الفلسطيني بأن

بلورة هوية متميزة حول  يضًاأنساني في بعض دول اللجوء، ومنها إوحلفائهم، ومنها التعامل الال

 . ينيالحقوق التاريخية للشعب الفلسط

وفي اللجوء في الدول العربية  691 يتواجد الشعب الفلسطيني اليوم في األراضي المحتلة عام 

فإن يحظى أهل الضفة الغربية  . 684 وغيرها من دول العالم، وفي األراضي المحتلة عام 

عالم العربية من وسائل اإل ، ما زالت العديد"الفلسطيني"بصفة  ن عمومًاووقطاع غزة والالجئ
                                                           
1 Barghouti, M. (1998) Songs for a Country No longer known, JPS, XXVII (2), 59-67 ترجمة الدكتور محمود العلي، مشكورا    
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خشية أو  ،"سرائيلإعرب "أو " عرب الداخل"و أ" 84عرب "ـ ب 84تعّبر عن فلسطينيي 

 ". سرائيليينمواطنين اإل"ـ للتصنيف الصهيوني لل لتسميتهم بالفلسطينيين، تبعًا رفضًا

والى الذين ما  ،684 راضي المحتلة عام ئون الفلسطينيون في لبنان الى األكيف ينظر الالج

األكبر من األرض  جزءال اما مدى معرفتهم عن هذ قلب كيان العدو؟  مرابطين في نزالوي

خوانهم في الوطن، وحياتهم اليومية ونضاالتهم، ال سيما بعد انتفاضة األقصى إالفلسطينية وعن 

ما هي الوسائل  في الحياة السياسية الفلسطينية ؟  هامًا وهبة القدس واألقصى التي شكلت مفصاًل

وما هي العوائق  ؟ 684 األهل في األرض المحتلة عام المتبعة لهذه المعرفة وللتواصل مع 

 التي تمنع أو تعرقل هذا التواصل وهذه المعرفة؟ 

بناء الشعب أإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني ليضم كافة  نطالب فيهفي الوقت الذي 

نية المحتلة وفي اللجوء، كيف يمكن التغلب على رواسب الواحد، في كافة األراضي الفلسطي

الجسدي والذهني، ومواجهة سياسة التأقلم مع الواقع الذي  ،التشتت واإلبعاد والتهجير القسري

ليه شرائح متغربة وخاضعة لدوائر االستكبار إ، والتي تدعو رض بقوة السالح والمجازرُف

الوطن، من أجل وضع استراتيجية موحدة  أي كيف يمكن استعادة الوطن، كل ؟  العالمي

فكرة "تبقى فلسطين مجرد  وحتى ال ،ليه، دون الشعور بالغربة مجددًاإلتحريره والعودة 

 ؟"فلسطين

 

 :في عيون الالجئين الفلسطينيين في لبنان 84فلسطينيو  – 0

ألف فلسطيني من األراضي  488والتهجير القسري لما يقارب  684 أحدثت النكبة عام 

في " أقلية"بين ليلة وضحاها، باتوا  . المحتلة صدمة مروعة في نفوس كل الذين بقوا في الوطن

للعدو، وتم تهجير معظمهم من قراهم وبلداتهم الى مدن وأحياء وبلدات  بلدهم الذي أصبح كيانًا

ل الكيان الصهيوني، لقطع ارتباطهم بأرضهم وتفكيك روابطهم العائلية والعشائرية، أخرى داخ

عن  84عملت المؤسسة الصهيونية على عزل فلسطينيي  . وذلك إلضعاف بنيتهم وتماسكهم

كثيرة لمنع تواصلهم مع محيطهم الطبيعي، وأهم هذه القيود  شعبهم وعن أمتهم، وفرضت قيودًا

رغم هذه القيود الحديدية، و ،ولكن . 699 ذي ُفرض عليهم  حتى العام كان الحكم العسكري ال

في غياب ")الفلسطيني مهند مصطفى ظلت بعض خيوط التواصل قائمة، كما يذكر الباحث 

، على األقل من خالل المذياع حيث كان (48عدد ملحق السفير " فلسطين"، "الحضور

ظرون بشوق خطب الرئيس القومي جمال عبد ينتو ،الفلسطينيون يتابعون أخبار وأحوال األمة

 .الناصر
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وفي الجهة المقابلة، تابعت بعض النخب الفلسطينية من بين الالجئين أخبار الداخل وأحوال 

األهل والنخب، كما فعل الشهيد غسان كنفاني الذي أعّد دراسة عن الحركة األدبية في األرض 

، "أدب المقاومة في فلسطين المحتلة"تحت عنوان  ،699 ، في العام 684 المحتلة عام 

األدب الفلسطيني المقاوم تحت "تحت عنوان  ،694 كمقدمة لدراسة أخرى صدرت في العام 

 684 في الفترة التي امتدت بين : "حيث كتب في المقدمة ،"694  - 684 االحتالل 

ألسر وا لمحتلة، من خالل أقسى ظروف القمع، قدم المثقفون العرب في فلسطين ا694 و

وأهم من   .بكل ما فيها من وعي وصمود وصالبةللثقافة المقاومة،  تاريخيًا الثقافي، نموذجًا

 ". ذلك، بكل ما فيها من استمرار وتصاعد وعمق

كما " المحقة" - التواصل رغم القيود األمنية والمقاطعة العربية للكيان الصهيوني ذًاإاستمر 

واصل ضمن نطاق ضيق، حتى تم احتالل األراضي ولكنه ت - يعتبرها الباحث مهند مصطفى

تحت  ،ذ استعاد الشعب الفلسطينيإ، 691 وأراض عربية في العام  ،الفلسطينية األخرى

التواصل مع أهلنا في الداخل، رغم الهواجس األمنية المتبادلة والشكوك لدى  ،االحتالل

وجاءت  . المجتمع العربي الفلسطيني" أسرلة"فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة حول 

حيث سقط الشهداء وعمت المظاهرات في  ،619  مارس/  آذار 48انتفاضة يوم األرض في 

أجل الدفاع عن األرض الفلسطينية في وجه المشروع مدن وبلدات الداخل الفلسطيني من 

. الى كافة مناطق اللجوء والى العالم 84الصهيوني، لتنقل صورة مشرقة ومشرفة لفلسطينيي 

يوم نضالي لكافة مكونات الشعب الفلسطيني، في الداخل واللجوء على " يوم األرض"أصبح و

ضد المشروع الصهيوني ال يقف على  ن الصراعأعلى فكرة  "يوم االرض"ركز لقد  . حد سواء

الداخل الفلسطيني  صراع يدور في هو أساسًا، بل فقط أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة

 .684 المحتل عام 

رغم أهمية هذه المحطة النضالية، إال أنها بقيت يتيمة لم يتبعها نهوض شامل وتواصل نضالي و

، ألسباب عديدة، منها البرنامج 691 م وتلك المحتلة عا 684 بين األراضي المحتلة عام 

كقوة يجب  84المرحلي الفلسطيني ضمن مسار التسوية السلمية، حيث تم التعامل مع فلسطينيي 

استثمارها من أجل هذا البرنامج، مع االعتراف بضرورة التصدي الى عنصرية الدولة 

داخل كما تراها القوة لقد تم تحديد سقف المطالب الفلسطينية في ال . والمؤسسة الصهيونية

، وهي المساواة ضمن الدولة "سرائيلياإل"لك الفترة، أي الحزب الشيوعي السياسية األهم في ت

بشرعية وجود الكيان  ومحاربة كل أشكال العنصرية، أي االعتراف ضمنًا" سرائيليةاإل"

 .الصهيوني عل أرض فلسطين
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من جهة أخرى  84من جهة وفلسطينيي  مّر التواصل بين فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة

على حساب القنوات  بمراحل مختلفة، تتوسع قنواته االجتماعية والتعليمية واالقتصادية أحيانًا

بقيت مخيمات الالجئين  أحيانًا أخرى، و تتراجع بسبب األوضاع السياسية واألمنية،أالسياسية، 

على جزء  668 لطة الفلسطينية في العام في لبنان خارج هذا التواصل، على األقل بعد قيام الس

 . 691 من األراضي المحتلة عام 

لقد أبعدت اتفاقيات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية الالجئين الفلسطينيين عن الصراع ضد 

. محالة سياسية ناتجة عن النكبة، تشكل أولوية لقيادة لم يعد الالجئون أو حتى اللجوء ك ذإ ؛العدو

في لبنان، أدى خروج منظمة التحرير ف ". للمجتمع الدولي"وال لألنظمة العربية وال . ف. ت

الى انكفاء  ،الفلسطينية وغياب القيادة الموحدة للشعب الفلسطيني وسحب حقوقهم االجتماعية

 . الالجئين على أوضاعهم المعيشية محاولين المحافظة على االنتماء للوطن وحقهم بالعودة

 684 ع، كيف ينظر الالجئون الفلسطينيون في لبنان الى األراضي المحتلة عام في هذه األوضا

عداد إمن أجل  ؟  مفي أرضه ونيرابط ونزاليفلسطيني الذي ما مليون والى المليون ونصف 

تم طرح بعض األسئلة على بعض واالنطالق من معطيات ملموسة وواقعية، هذه الدراسة 

وبيروتشبابية في مخيمات صيدا تجمعات 
 
عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة ومناطق ) 

حول مدى معرفتهم عن وضع  (سنة 9 الى  9 أخرى في بيروت، وتراوحت األعمار من 

رغم  . الحاضرالوضع عن  يضًاأ، ليس فقط عن الماضي والنكبة، بل 684 الداخل المحتل عام 

وع مادة علمية تصلح الستنتاجات ولي حول الموضأنه ال يمكن اعتبار هذا االستطالع األ

، إال أنها ترسم بعض الخطوط العامة التي يجب تعميقها أكثر في استطالعات ودراسات واضحة

 .الحقة

تم األرض التي األولى هي : من ناحيتين 84في اللجوء، تنطلق عادة النظرة الى فلسطين 

غالبا ما  . فيها زال متواجدًايما  الشعب الفلسطيني الذي، والثانية هي (أي المكان)التهجير منها 

في لبنان، أتى معظم الالجئين من منطقة الجليل، )يعرف الشباب الفلسطيني مسقط رأس عائلته 

فمعظم الشباب يعرفون بلدتهم، قريتهم  (. من مناطق صفد وعكا وحيفا وطبريا وبيسان والناصرة

وبماذا اشتهرت في  ،قبل النكبةضافة الى بعض التفاصيل حول الحياة إأو مدينتهم األصلية 

روزماري صايغ في . وهذا ما أكدته د . الماضي من مزروعات أو من أماكن وآثار تاريخية

" محلي"ـ رؤية جديدة لل: مخيمات الالجئين الفلسطينيين ىتجسيدات الهوية لد"دراستها 

                                                           
2
، شباب في كشافة (صيدا)في مخيم عين الحلوة " مبادرة تواصل"شباب من : التي تم اللقاء معها هي التجمعات الشبابية   

معهد الشباب "، طالب في (مخيم برج البراجنة)، أخوات من مؤسسة بيت المقدس (المية ومية، صيدا" )مشاريع الهبة"االسراء، 

 (.بيروت)، مقره في مخيم مار الياس "من أجل التنمية
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 عمومًا"تمّيزوا ن الالجئين الفلسطينيين إحيث تقول ( 886 مركز بديل،  ارصدإ)" الوطني"و

حت نبارتباطهم الوثيق بمحلية المكان، بدليل زياراتهم المتكررة الى ديارهم األصلية كلما س

وكان للجيل األول من الالجئين الدور األكبر في نقل هذه المعلومات الى األجيال   ."الظروف

 .هذه الدراسةفي الالحقة، كما أكده كافة الشباب المستطلعين 

لى معرفة الوضع الحالي ومتابعة أخبار وأحوال الشعب الفلسطيني الذي بقي في أما بالنسبة ا

جئ، ليس هناك تمييز واضح بين بالنسبة الى الشباب الال . تختلف األمور بشكل جذريفالوطن، 

ن أفالكل هي فلسطين بالنسبة لهم، إال  ؛691 والتي احتلت عام  684 ة عام راضي المحتلاأل

فالقليل منهم  . عند معظم من تم استطالعه غائبة تمامًا 84فلسطين األوضاع الخاصة في 

عن المعركة الشرسة التي يخوضها اليوم أهل النقب ضد تهجيرهم، وأين تقع  يعرفون مثاًل

، وليس كقائد "شيخ األقصى"ـ الشيخ رائد صالح كمنهم يعرف البعض ومنطقة النقب بالتحديد، 

سمع البعض عن  . يضًاأ 84برنامجها ونشاطها في فلسطين  سالمية في الداخل، لهاللحركة اإل

في  ،684 الدكتور عزمي بشارة، دون تحديد ما كان دوره أو نشاطه في األراضي المحتلة عام 

نهم ال أيعترف الشباب  . في هذه المناطق يضًاأن حركات المقاومة متواجدة أحين يعتقد البعض 

، وليس لديهم معلومات حول الحياة الثقافية ال يتابع أبدًان مومنهم  ،يتابعون األخبار بشكل منتظم

. ليهإن معرفة الوطن ضرورية من أجل العودة أ، ولكنهم يعتبرون 84والسياسية لفلسطينيي 

ن أفي حين يؤكد شاب آخر  ،"؟أن نناضل من أجل شيء ال نعرفهكيف يمكن "تتساءل شابة 

أقلية من الشباب تتابع األخبار بدقة على شاشات ولكن ثمة  . بالوطن" المعرفة تزيد التعلق"

وأهل  84فهم يمّيزون بين أهل أراضي  وعلى مواقع االنترنت؛( الفلسطينية عمومًا)التلفاز 

حركة أو حركات سياسية معينة في الداخل  ويناصرون عمومًا ،691 األراضي المحتلة عام 

 .   ويعرفون بعض الجمعيات الشبابية أو الطالبية

 . فيه ين الى من بقوالالجئار لوعة الغياب والبعد عن الوطن من خالل نظرة الشباب تظه

، وهم "أصحاب قوة ونخوة"، فهم "هم محظوظون لبقائهم فيه"فبالنسبة الى معظم هؤالء، 

ولكن المالحظ من خالل  ". عن األرض أهل الثبات الذين يصبرون ويدافعون"، وهم "أهلنا"

ذ ال إ ؛84ضي المحتلة وليس فقط فلسطينيي م كافة الفلسطينيين في األران المعنيين هأاألجوبة 

بين الذين يعيشون على أرض الوطن، ولو كانت أوضاعهم مختلفة، في  ونيمّيز الشباب الالجئ

على شعور الالجئ التلقائي اتجاه من  ،من جهة ،فهذا يدّل  . خارجهفيه هم يعيشون  نالوقت الذي

على عدم معرفة األوضاع  ،من جهة أخرى ،يدّلكما ، "المحظوظ"بأنه  ،هو داخل الوطن

أن التعلق على  يضًاأويدّل  ". سرائيليةمواطنتهم اإل"في ظل  84فلسطينيو  الخاصة التي يعيشها

. بالوطن هو األساس لدى الالجئ، قبل معرفة الواقع الذي يعيشه جزء من الشعب الفلسطيني
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ال تزال هنالك قواعد اجتماعية كبيرة وكثيرة " طباع، قائاًليؤكد الباحث مهند مصطفى هذا االن

في العالم العربي، ليس فقط ال تفهم واقع الفلسطينيين داخل الخط األخضر فحسب، وإنما ال 

ذا عرفت، فيصعب عليها فهم الواقع المركب الذي يعيشونه في إطار ، وإتعرف بوجودهم أصاًل

 ".من النخب العربية الى جهود كبيرة، خصوصًاسرائيلية، وهذا يحتاج اإل" واطنةالم"

 واستعادة الوطنوسائل متعددة للتواصل  – 3

زال لديهم أقارب في األرض المحتلة، ويتم يرغم أن العديد من الشباب الفلسطينيين في لبنان ما 

نترنت، شبكة التواصل االجتماعي على اهاتف، )معهم بالوسائل المتاحة  التواصل أحيانًا

 لمو ،بقي في نطاق المعرفة الشخصية أو العائليةعلى ما يبدو هذا التواصل إال أن ( الفيسبوك

" المرّكب"يخرج الى الفضاء األوسع أي الى أحوال الوطن، كما ال يساعد على فهم الواقع 

هذا على األقل ما يمكن استنتاجه من  . من خالل الحاالت الفردية لفلسطينيي الداخل، إال قلياًل

ن يكون أخالل االستطالع األولي لمجموعات من الشباب الفلسطيني في لبنان، ولكن األرجح 

مقارنته مع بعض الدراسات الحديثة واالستطالعات  تتمما ذا إهذا االستنتاج جزئي وناقص، 

 . ي أماكن أخرى من اللجوءالميدانية التي تمت في اآلونة األخيرة، ليس فقط في لبنان بل ف

اهتمام العديد من ركزت هذه الدراسات على مفهوم الهوية الفلسطينية، التي أصبحت محط 

الباحثين الفلسطينيين، ال سيما في ظل االنقسام الجغرافي والسياسي وتشتت الشعب الفلسطيني 

على شكل  التي صدرت مؤخرًا ،بعض هذه الدراسات واهتمت . في الدول العربية وبلدان أخرى

تصور الالجئين الفلسطينيين لوطنهم وكيفية بطروحات جامعية أو أوراق بحثية أو كتب علمية، أ

النسبي الذي تعيشه المنطقة بين " الهدوء"تحديد هويتهم، في وقت األزمات الحادة وفي أوقات 

، بل تتأثر بعوامل كثيرة، ن الهوية ليست جامدةأعلى  يجمع الباحثون عمومًا . الحين واآلخر

وضاع عامة، ألنتيجة  وطنية أو محلية أو حتى شخصية، وإن كانت العوامل الشخصية هي غالبًا

يديولوجيات واألفكار الرزق أو األمان، كما تتأثر باأل للبحث عن كالهجرة الى بلد آخر مثاًل

لى االنتماء أو على الذاكرة ع جمااًلإن كانت الدراسات حول الهوية تركز إ . السائدة في العالم

اليوم بين الالجئين واألراضي القائمة ، فالقليل منها تدرس العالقة هاوبعد هاالجماعية للنكبة وقبل

 . الشعب الفلسطيني يةمنها أغلب ت، أي المناطق التي شرد684 الفلسطينية المحتلة عام 

"بديل"دراسة ميدانية لمركز  صدرت مؤخرًا
4
الفلسطيني الى التجمعات حول نظرة الشباب  

 . الفلسطينية األخرى وكيف يحدد هويته وعالقتة معها، لتسد بعض الفراغ في هذا الموضوع

                                                           
3
 One people united : a deterritorialized Palestinian Identity, Badil Survey of Palestinian Youth on Identity and Social Ties, 2012, 

Badil’s Working Paper, n°14 
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حتى    8 أكتوبر / ول من تشرين األ لها، والمؤسسات الشريكة "بديل"مؤسسة لقد أعدت 

واألراضي  684 ، دراسة ميدانية شملت كل من فلسطين المحتلة عام   8  مارس/  آذار

قدس ومخيمات اللجوء في سوريا ضافة الى الإ( القطاع والضفة الغربية) 91المحتلة عام 

 . فلسطيني لكل منطقة 988فلسطيني، أي نحو  8888وشملت هذه الدراسة  . ردن ولبنانواأل

أكثر يرى : ما يلي العالقة مع التجمعات الفلسطينية األخرى وتبّين من خالل السؤال  حول أهمية

أنها مهمة، % 8 ، ومهمة جدًا 84ن العالقة مع فلسطينيي أمن الالجئين في لبنان  % 08من 

أن  84من فلسطينيي % 8 في حين يرى  . طالقًاإنها غير مهمة أ% 8 أنها غير مهمة و% 0و

% 0ونحو  ،نها غير مهمةأ% 8 ها مهمة، وأقل من نأ% 88، والعالقة مع الالجئين مهمة جدًا

أن بقليل من الالجئين الفلسطينيين فيها % 48وفي سوريا، يرى أقل من  . طالقًاإنها غير مهمة أ

  .أنها مهمة( بقليل% 8 أكثر من ) ، وترى النسبة الباقية مهمة جدًا 84العالقة مع فلسطينيي 

ريحة وغير الضاغطة التي كانت سائدة في سوريا، على أن األوضاع المعيشية المذلك دّل وي

 . تساعد الالجئين على تركيز اهتمامهم على القضايا الوطنية وعلى بلورة هوية وطنية مناضلة

، مهمة جدًا 84ن العالقة مع فلسطينيي أمنهم % 48يرى فأما بالنسبة لالجئين في األردن، 

نها غير أ% 0وأكثر من  ،أنها غير مهمةمنهم % 0نها مهمة، في حين يرى أ% 48وأكثر من 

 . طالقًاإمهمة 

تعددت اليوم وسائل االتصال والمعرفة، مقارنة مع الفترة الزمنية التي تلت النكبة، حيث كان 

الفلسطينيون في الداخل يتابعون األخبار ويتواصلون مع شعبهم وأمتهم من خالل المذياع 

مكانيات إيقف الفلسطيني أينما وجد أمام فاليوم، أما  . وبرامجه المتخصصة للتواصل العائلي

ما العزلة التي فرضها  ه، الذين فّكوا نوعًاأبنائعديدة للتعرف على أحوال الوطن وللتواصل مع 

تغطي أخبار  ضافة الى الوسائل المرئية والسمعية والصحف والمجالت التيإ . االحتالل عليهم

التواصل االجتماعي والبرامج المتخصصة على  ، أصبحت الشبكة العنكبوتية وشبكاتالداخل

ن كانت لديه الرغبة واالمكانيات إوسائل تساعد المرء على التنّقل من بلد الى آخر، اليوم التلفاز 

 . ويعيش في أوضاع قليلة التوتر وشبه مستقرة ،المادية

حين واآلخر، غير مستقرة ومتوترة بين ال ًاأما في لبنان، حيث تعيش مخيمات الالجئين أوضاع

وحيث يفتقد الالجئون الفلسطينيون الى أبسط الحقوق المدنية، وأهمها العمل وما يتبعها من 

بسبب األوضاع المعيشية،  ب التعليمي عال نسبيًاجتماعية، طبية وغيرها، وحيث التسرحقوق ا

ضمن  تبقىاألمور لكن حتى وإن كانت الرغبة في التعرف والتواصل مع الوطن وأهله كبيرة، ف

والراوابط  أو من خالل بعض المؤسسات ،ال تتعدها إال بجهود فردية خاصةونطاق األمنيات 

وإن كانوا  . ان معظم الشباب الذين تم استطالعهم ال ينتمون اليهاأإال   .المنتشرة في المخيمات
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 لوضعيدركون أنهم ال يعرفون الكثير، فهم يشتكون من قلة الوقت ومن هموم الدراسة والعمل وا

أخباره أكثر من  جمااًلإوبحكم تواجدهم في لبنان، فهم يتابعون  . العائلي والتوتر وعدم االستقرار

، بانتظار استعادتها كما هي، على "فكرة فلسطين"فلذلك تحولت فلسطين الى  . أخبار فلسطين

 .ليهاإفي الوقت الحاضر، قبل العودة  األقل ذهنيًا

الحياة في اللجوء، حّدد الشباب الفلسطيني في لبنان عدة عوائق تمنعه ضافة الى الهموم ومشاكل إ

الباحث  من التواصل مع شعبه في الداخل، ومنها العوائق األمنية والسياسية، كما يراها أيضًا

مشككة في مجملها ( العربي)كانت رؤية هذا المحيط "حيث يكتب  ،مهند مصطفي في مقاله

ليهم على أنهم إتم النظر  . سرائيليةاإل" المواطنة"وطنه وصاحب  اقي فيبالمجتمع الفلسطيني الب

وكانت ممارسات العرب السياسية تشجع هذه الرؤية عن ... قبلوا البقاء في دولة العدو

تحت ستار منع التطبيع ومقاطعة العدو، تم عزل  ...". الفلسطينيين داخل الخط األخضر

بيع الفعلي مع االحتالل الذي تمارسه أنظمة عربية ورغم التط . عن شعبهم وأمتهم 84فلسطينيي 

على أعلى المستويات، ونسف المقاطعة من قبل شرائح عربية ميسورة ونافذة، بقيت شرائح 

على حياة من  وخوفًا ،من العمالء من جهة واسعة من الالجئين تخشى التواصل مع الداخل خوفًا

ويعتبر االحتالل من أهم العوائق التي  . ليتم التواصل معه من جهة أخرى، بسبب قمع االحتال

ن عدم الحصول أكما يعتقد البعض اآلخر  . تمنع التواصل مع األهل في الداخل، ألسباب أمنية

ن أ، بعد ضافيًاإ يشكل عائقًا 84على جواز سفر من أجل التواصل مع الشباب من فلسطينيي 

قاء والتعارف عن قرب، وخاصة بين تكثفت منذ التسعينيات من القرن الماضي هذه الوسيلة لل

 .المؤسسات والجمعيات غير الحكومية

مع انتشار الجمعيات غير الحكومية في الدول العربية وفي مخيمات الالجئين وفي المجتمع 

الفلسطيني في الداخل، عقدت عدة اجتماعات ولقاءات بينها في العواصم الغربية، حيث تم وضع 

ل على الساحة الدولية، ولتفعيل المطالبة بحق عودة الالجئين برامج مشتركة لمواجهة االحتال

رغم أهمية هذه اللقاءات، إال أنها بقيت منحصرة في نخبة منبثقة عن الجمعيات غير  . الى البالد

ريف دقيق الحكومية، المّمولة في غالبيتها من قبل الدول أو المؤسسات الغربية، ولم تسع الى تع

ضافة الى ذلك، حاولت مؤسسات غير إ . الداخل على شكل واسع يومعّمق لمجتمع فلسطيني

العبور من خالل الجمعيات  ،داعمة لهاأخرى و ،حكومية قريبة من السلطة الفلسطينية في رام اهلل

وتوظيف األولى لصالح  ،"اليسار االسرائيلي"غير الحكومية في الداخل الفلسطيني الى ما يسمى 

جس التطبيع مع العدو ومؤسساته وجمعياته لدى الشرائح الواسعة هذا اليسار، مما يعني أن ها

، خاصة عندما يتم التواصل عبر منتديات نخبوية، فرزها التمويل "في محله"من الالجئين 

 .األجنبي
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ن الهجرة الى الدول الغربية تساعد وتنمي أومن جهة أخرى، يعتقد الالجئ الفلسطيني في لبنان 

ما في ذلك، كما أكدت على ذلك دراسات  اخل، وهو محق نوعًاالتواصل مع فلسطينيي الد

، ومنها دراسة عن الجالية الفلسطينية في كندا التي صدرت عن جامعة بيرزيتصدرت مؤخرًا
8
 

استمارة تحتوي على  48  طريقعن  8 8 في العام للباحث عصمة زيدان، الذي أعّد بحثه  

توضح   .لفلسطينين في كنداأجيال مختلفة من ا الىات تنتمي شخصيل ةمقابل 1 و ،أسئلة مختلفة

الزيارة على ) ن الجاليات الفلسطينية في كندا استعادت الوطن، ولو بشكل مشّوه أحيانًاأالدراسة 

، بعد أن حصلت على جواز سفر أجنبي يسمح لها بالعودة أو زيارة األهل واألقرباء (شكل سياحة

انتقلت الجالية من حالة  . ي الضفة الغربيةوف 84واألصدقاء في فلسطين، في أراضي 

الى حالة " العالقة الروحية مع الوطن"كما يحددها الباحث وهي ( الشتات" )الدياسبورا"

لقد قررت بعض العائالت  ". العالقة المادية مع الوطن"أي ( عابرة القوميات) "التراسناسيونال"

غربية، في حين تفضل األكثرية الزيارات الى الضفة ال جمااًلإالى فلسطين،  العودة نهائيًا

مدة )باالحتالل الذي يطرد من يبقى أكثر من ستة أشهر  حيانًاأالموسمية ألسباب تتعلق 

بالفلسطينيين أنفسهم ألسباب تتعلق بنمط الحياة في فلسطين، المختلف عن  ، وأحيانًا(التأشيرة

القات متينة مع األرض قامة عإكنت من ن الجالية الفلسطينية في كندا تمأغير  . الدول الغربية

من % 98صلية وأهلها من خالل الزيارات المتكررة الى الوطن، حيث تفضل نحو والبلدة األ

من التوجه الى أماكن أخرى في العالم،  العائالت التوجه الى فلسطين كل سنة في أيام العطلة بداًل

صلة العالقات االجتماعية والثقافية ، ولموا%(11)وذلك بسبب العالقات العائلية واألصدقاء 

ن االحتالل يبقى العائق األول لعودة الفلسطينيين الى أتؤكد هذه الدراسة الميدانية  %(.  9،0 )

الفلسطيني متعلق الفرد زال يالوطن، وأنه رغم التشتت واإلبعاد القسري أو االختياري، ما 

  .يخه وانتمائه الى األجيال الالحقةتار زال يحافظ على نقلينه ما أبوطنه المسلوب والمحتل، و

ل كمنزل عائلتهم بش وصف همطفال الذين ولدوا في المهجر يمكنالعديد من األ"ن إيقول الباحث 

ن تحسين األوضاع المعيشية ال تبعد الفلسطيني الالجئ عن الوطن أكما تؤكد الدراسة   ."دقيق

. هأبنائيه أكثر وتوسيع شبكة التواصل مع لإوهمومه، بل بالعكس، تزيد تعلقه به بسبب التعرف 

أن األجيال الشابة الحالية تتواصل مع المجموعات الشبابية أكثر من يالحظ ولكن الباحث 

 .من خالل الشبكات االفتراضية التواصل غالبًاهذا تواصلها مع األهل واألقارب، ويتم 

                                                           
4 Ismat Zaidan ; « Palestinian Diaspora in transnational worlds : intergenerational differences in negociating Identity, belonging 

and home » Birzeit University Working Paper 2011/48 (ENG) Migration and Refugee Studies Module. 
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 "أبناء فلسطين"الى " أبناء لفكرة فلسطين"من  – 2

 684 خالل االستطالع األولي حول نظرة الشباب الفلسطيني الى الوطن المحتل عام اتضح من 

أكثر من )معرفتهم الدقيقة  ،أولها :مع الفلسطيني في الداخل عدة أمورومدى معرفتهم بالمجت

، ثانيًا . بالمكان األصلي الذي هّجرت عائالتهم منه واهتمامهم بهذا االنتماء( ثلثيهم على األقل

، الغموض وعدم التمييز بين األراضي ثالثًا . بعة أخبار وأوضاع الوطن المحتلضعف متا

وأشكال المقاومة في تلك المناطق، ففلسطين كلها  691 وتلك المحتلة عام  684 المحتلة عام 

رابعا، اعتبر معظم الشباب  ". محظوظ"محتلة وبالنسبة لالجئين، كل من يعيش في الوطن 

طن ضرورية من أجل تحقيق العودة، ولكن األوضاع الصعبة التي ن معرفة الوأالمستطلع 

ضافة الى ما اعتبره البعض إأمام هذه المعرفة، حسب رأيهم،  يعيشها هؤالء في لبنان تقف عائقًا

 . التعتيم اإلعالمي العربي بخصوص هذه المسائل

الوطن تعني هذه المالحظات أن الشباب الفلسطيني في اللجوء متعطش لمعرفة أحوال 

ولهذه األسباب،  . ليهاإما يبادر ويسعى بجهود ذاتية  والفلسطينيين الذين يعيشون فيه، ولكنه نادرًا

خطوات عملية من أجل توثيق  الى اتخاذالشأن الفلسطيني في لبنان أن يبادروا بعلى المهتمين 

أو الورش  العالقة بين الالجئين واألرض المحتلة، وخاصة الشباب منهم، من خالل الندوات

قامة المعارض التي تجسد األماكن المحتلة واآلثار الباقية، وتقّرب من إالخاصة، أو من خالل 

حاولت ) . سكانها وأهلها، على مر العصورواألذهان تاريخ البالد وخاصة تاريخ منطقة الجليل، 

ت، من جمعيات في بداية االنتفاضة إقامة معارض صور حديثة للقرى المهّجرة، في المخيما

نتاج المصورة والصحفية مقبولة نصار من بلدة عرابة في الجليل، مع استضافة المصورة عن إ

مكان تعميم هذه المعارض خاصة وإن العديد من المواقع باإل . (طريق التقنيات الحديثة

 وصورًا ،وما بقي منها ،حديثة للبلدات المهجرة االلكترونية في األرض المحتلة تعرض صورًا

 . مدن والبلدات والمناطق المختلفة في األرض المحتلةعن ال

يقترح بعض الشباب إقامة حلقات على شاشات التلفاز تجمع بين الشباب من كافة مناطق 

، للبحث في مواضيع مختلفة تهم الشباب 684 تواجدهم، بما فيها األراضي المحتلة عام 

على  -من خالل بعضهم البعض  -التعرف ب وثانيًا ،تبادل األفكارب الفلسطيني، ما يسمح لهم أواًل

المناطق التي يعيشون فيها وأهلها ونضالها مع االحتالل ومعاناتها، ونقل صورة عن معاناتهم 

كما يقترحون توسيع دائرة التثقيف التاريخي والسياسي  . وأوضاعهم في المخيمات وطموحاتهم

ل الكتيبات المشوقة للقراءة، لكافة ، من خال684 عن فلسطين، وبالذات األراضي المحتلة عام 

ضمن المواد ..( تاريخ، أدب، جغرافيا، الخ" )فلسطين"األعمار، ومطالبة األونروا إلدخال مادة 

وفي هذا السياق، باإلمكان توسيع الدائرة والعمل مع الجهات اللبنانية حتى يتم إدخال  . التعليمية
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كما اقترح قبل بضعة أسابيع االستاذ معن  ،لقدسالمواضيع الفلسطينية المختلفة، ومنها قضية ا

 . بشور، في المنهاج التعليمي الرسمي اللبناني

سنوات،  النسيان والصمت منذ أكثر من عشر اإلعالم الفلسطيني والعربي جدارلقد اخترق 

ز الذي قامت به الجماهير الفلسطينية وقياداتها الميدانية في الداخل منذ بفضل النضال الممّي

قيادية وميدانية من  ًاالفلسطينية والعربية وجوه تستضيف بعض الفضائيات . انتفاضة األقصى

، وتقّدم بعضها برامج خاصة عن أوضاعهم، خاصة منذ انتفاضة األقصى وهبة 84فلسطينيي 

قة بين مكّونات الشعب منها في توسيع دائرة المعرفة وتوثيق العال القدس، وذلك إسهامًا

ما تنشر بعض الصحف والمجالت مقاالت ودراسات حول أوضاع المجتمع ك  .الفلسطيني

فمن الممكن أن تساهم الفصائل أو  . الفلسطيني، االجتماعي والسياسي والثقافي، في الداخل

االتحادات الشعبية أو الجمعيات الفلسطينية العاملة في الوسط الفلسطيني في توسيع دائرة 

من خالل الورش وحلقات النقاش حول هذه البرامج أو المشاهدين والقراء بين الشباب، 

لقد اهتم الشهيد غسان كنفاني بأدب المقاومة في تلك المناطق في الستينيات من القرن  . الدراسات

المهم اليوم مواصلة هذه الجهود لكي  . الماضي، وساهم في التعريف على أهم كتابها وشعرائها

شرائح ممكنة من الشعب الفلسطيني في اللجوء أو في  ال تبقى معرفة نخبوية، بل تشمل أوسع

 .أماكن أخرى

ع الداخل، من المهم خالل ورش العمل أو الندوات التي يمكن تنظيمها في المخيمات حول أوضا

لدى  التي تبقى هاجسًا" سرائيليةالمواطنة اإل"االنطالق واألخذ بعين االعتبار األسئلة حول 

، حول المقاطعة العربية الضرورية "سرائيلياليسار اإل"بعض  الفلسطينيين، حول العالقة مع

والفرق بين المؤسسات الصهيونية والمؤسسات والجمعيات  ،للكيان الصهيوني ومؤسساته

، أصدرت المؤسسات والجمعيات األهلية الفلسطينية في  88 في العام  . الفلسطينية في الداخل

وب العربية واالسالمية، تطالبهم بمقاطعة الكيان المّوجه الى الشع" إعالن القاهرة"الداخل 

أنه أي  . ها الوطنيةزوواصل مع المؤسسات الفلسطينية ورمالتفاعل والتبالصهيوني ومؤسساته و

من البقاء في فضاء المتعارف والعموميات، وذلك من  من المهم إثارة اإلشكاالت المتعددة بداًل

األفكار المسبقة حول تناقضات المجتمع الفلسطيني أجل فهم أعمق لوضع الداخل واإلبتعاد عن 

ويمكن للفضائيات المساهمة في مناقشة هذه المسائل، من خالل عيون الالجئين  . هناك

في منظمة التحرير الفلسطينية بشكل واسع  84كما يمكن إثارة مشاركة فلسطينيي  . وتساؤالتهم

ح مواقف الفصائل الفلسطينية حول وعلني، وطرح اإلشكاليات المثارة حول الموضوع وتوضي

 ". الخط األخضر"هذه المشاركة، في ضفتي 
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ومن أجل ترسيخ مفهوم وحدة الشعب الفلسطيني، أينما وجد، من المحبذ أن يتم ذكر االحتجاجات 

والتحركات الشعبية التي تقوم بها جماهير شعبنا في الداخل المحتل من أجل األسرى أو القدس أو 

كلما يتم ذكر االحتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في خطابات ضد االستيطان، 

خطابات بعض القياديين يالحظ في هذا الخصوص أن  . المسؤولين السياسيين أو في اإلعالم

دائرة إجماال من ذكر هذا الجزء من الشعب الفلسطيني، وكأن معركته خارج  وغيرهم تخلت

بمتابعة بعض التحركات  ،وخاصة الفلسطينية ،م العربيةلقد باشرت وسائل اإلعال . الصراع

، كما هو الحال في النقب أو في المدن الساحلية، ولكن ما زالت تبدو 84ـ الشعبية في أراضي ال

 هذه التحركات، من خالل اإلعالم، وكأنها خاصة بالمجتمع الفلسطيني في الداخل وليست جزءًا

ما الفرق بين  . بناء الشعب الفلسطينيأمن المعركة الكبرى ضد الصهيونية التي يخوضها كل 

ففي الحالتين، يحاول العدو تشريد الشعب  ؟ على سبيل المثال وضع النقب ووضع األغوار

احتلها في سواء أكان الفلسطيني واالستيالء على أرضه، وإقامة المستوطنات والمعسكرات فيها، 

أو  ؟ تيطان في منطقة نابلس وفي الجليلما الفرق بين االس . 691 أو في العام  684 العام 

 ؟ أو تشويه المعالم وسرقة اآلثاردسة في صفد ويافا والخليل والقدستدمير المقابر واألماكن المق

؟ فاستعادة الوطن بكل مناطقه المحتلة يتوجب علينا العودة في بئر السبع، القدس أو بيت لحم

مرار الى أسس الصراع مع الصهيونية واالمبريالية على أرض فلسطين، دون النفي باست

لخصوصيات المكان أو المراحل أو ألنماط االحتالل، واختالف األنظمة الصهيونية السائدة في 

بل على العكس، فالمعرفة الدقيقة لخصوصية المكان وألنماط االحتالل المختلفة  . هذه المناطق

المقاومة تمّكن الشعب الفلسطيني وقيادته من توحيد الجهود والرؤية والخروج  وألشكال وتاريخ

ضافة الى التعامل المسؤول مع كافة مركبات الشعب إمن مآزق الصراعات الداخلية والجانبية، 

 . الفلسطيني، أينما وجد

ماهيري ن الوعي والتثقيف الجأ ،وخاصة في عالمنا العربي ،تؤكد التجارب الثورية في العالم

نه يتراجع خالل فترات الهدوء النسبي أيتصاعد خالل المعارك والمواجهات مع العدو، و

والوقوع في وهم المشاريع السلمية، كما كان الحال قبل سنوات في مناطق السلطة الفلسطينية في 

ئة ة الى ضعف الثقافة الوطنية الفلسطينية لدى األجيال الناشثرام اهلل، حيث أشارت دراسة حدي

في مدارس الضفة الغربية، نتيجة لضعف مناهج التدريس، برأي البعض، وألن الحتالل فرض 

وبالتالي فصل الفلسطينيين عن هويتهم  ،"الفلسطينية"هوية محددة وهي "على الفلسطينيين 

ضعف بالوعي والثقافة الوطنية عند : باحثون فلسطينيون" )األوسع كشاميين وعرب وغير ذلك

ما يمكن  (. 4 8 /4/4الجزيرة نت، الدوحة،  ،وحضارة شئة بشأن وطنهم تاريخًااألجيال النا

قوله بالنسبة للجوء الفلسطيني بهذا الصدد هو أن الالجئين في صراع دائم مع االحتالل الذي 

يمنعهم من العودة الى ديارهم ووطنهم، وتعمل الدوائر الغربية المتواطئة معه لتشتيتهم من جديد 
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أو توطينهم خارج فلسطين، وتبث األفكار المغلوطة لمنع حصولهم على حقوقهم المشروعة في 

  . اللجوء، بانتظار عودتهم

على األقل، من  الستعادة الوطن، ذهنيًا قويًا يشكل هذا التحدي الدولي لالجئين في لبنان حافزًا

و آثار النكبة التي قسمت الستعادة وحدة الشعب الفلسطيني ومح خالل التعرف عليه، وحافزًا

 . الشعب الفلسطيني الى تجمعات مشتتة

حنين و كما تسميه الباحثة أعن محيطهم العربي،  84يواصل العدو محاوالته لعزل فلسطينيي 

نزع الشرعية ضد ( "886  نوفمبر/  ، تشرين الثاني99مجلة عدالة االلكترونية، العدد ) نعمانة

نشاء عالقات مع أبناء إاصة باألقلية العربية، والمتمحورة في المصالح الطبيعية والشرعية الخ

فيمنع على سبيل المثال استيراد الكتب المدرسية العربية التي تحتاجها  ،"أمتها في الدول العربية

المدارس العربية، من لبنان وسوريا، كما يمنع التواصل األسري بين فلسطينيي الداخل 

كما منع مرات عديدة  (. الدروز)ين معتنقي الديانات الواحدة والالجئين أو التواصل الديني ب

الشيخ رائد صالح، االرشيمندريت حنا )بعض الرموز الدينية من السفر والتوجه الى دول عربية 

 تشكل حافزًاعن محيطهم العربي  84فهذه الممارسات ومحاوالت عزل فلسطينيي  (. عطااهلل

لفتح األبواب أمام التواصل واستضافة جميع رموز العمل الوطني في الداخل، من خالل  ضافيًاإ

 . التقنيات الحديثة المتاحة اليوم، للتعرف عن قرب على أفكارهم ومفهوم العمل الوطني لديهم

لك في تفعيل هذه الجهود التثقيفية، ذ ال شك بأن دور القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان مهم جدًا

والتعرف عليها  684 ألن معظم الالجئين في لبنان ينتمون الى األراضي المحتلة عام  أواًل

، ألن توحيد الشعب الفلسطيني ثانيًاووالتواصل معها من ضروريات العمل من أجل العودة، 

ساسية للقيادة أوربط الالجئين بوطنهم وشعبهم حول الصراع ضد الصهاينة وحلفائهم تبقى مهمة 

وفي  84تشكل كافة المعارك التي تدور في الوطن، في أراضي  سطينية في اللجوء، وثالثًاالفل

نحاء الضفة الغربية مادة مهمة الستنهاض الالجئين والمجتمع اللبناني أالقدس وفي غزة وفي 

، من خالل اللقاءات مع األحزاب والقوى ، وااللتفاف حول دعمهم، إعالميا وسياسيًايضًاأ

في  سلبيًا دورًا( سلطة الحكم الذاتي في رام اهلل)لعبت القيادة الفلسطينية  . لمختلفةاللبنانية ا

يسار "ـ ليهم كأصوات انتخابية داعمة للإذ نظرت إبناء شعبنا في الداخل، أالتواصل مع 

لمحاربة الكيان الصهيوني  مهمة وأساسية من اعتبارهم ذراعًا مقابل اليمين، بداًل" سرائيلياإل

لقد  . ته، وكذلك فعلت جامعة الدول العربية خالل انتخابات الكنيست الصهيوني األخيرةومؤسسا

حان الوقت لتغيير هذه النظرة االستعالئية والتوظيفية لصالح مشروع تسووي، واعتبار المجتمع 

 .في معركة التحرير مهمًا الفلسطيني في الداخل شريكًا
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 الخالصة

المحتل من فلسطين في العام  الالجئ في مخيمات لبنان الى الجزءكيف ينظر الشباب الفلسطيني 

أكثر نه ينتمي الى هذه البقعة، ال سيما الجليل، وقد تم تهجير عائالتهم منها قبل بأ علمًا ؟ 684 

ذ إ لة عالقة انتماء من ناحية المكان؛بقيت العالقة بين الالجئين واألرض المحتلقد  . عامًا 98من 

من أين جاء وكيف كانت الحياة في البلدة أو المدينة قبل النكبة، ولكنه يجهل  مامًايعرف الالجئ ت

بين الفلسطينيين في ضفتي  كل شيء عن حياة الذين بقوا مرابطين فيها، وال يمّيز فعاًل تقريبًا

بنظر الالجئ " محظوظ"فكل األرض هي فلسطين، ومن يعيش فيها هو  ، "الخط األخضر"

 .لوطنالذي يعيش خارج ا

، غير 684 في األرض المحتلة عام  إخوانهال يرفض الشباب الالجئ التعرف والتواصل مع 

ن الحياة الشاقة التي يعيشها في اللجوء، وخاصة في لبنان، أبعدته عن متابعة أخبار الوطن وفهم أ

سية فالعوائق كثيرة، منها سيا . خصائص الحياة والنضال في الداخل، والتواصل مع أبناء بلده

أولها منع االحتالل للتواصل األسري بين الالجئين وعائالتهم التي بقيت في األرض ووأمنية، 

ضافة الى صعوبة التواصل لألكثرية منهم، بسبب عدم حصولهم على جوازات سفر أو إالمحتلة، 

 . تأشيرات تسمح لهم هذا اللقاء خارج لبنان

توفر المنتديات  . جديدة للمعرفة والتواصل ن التقنيات الحديثة المتوفرة فتحت أفقًاأغير 

االجتماعية هذا التواصل، ولكنها بقيت خارج دائرة معرفة األوضاع السياسية واالجتماعية 

يقترح الشباب الالجئ حمالت تثقيف في هذا المجال، تتولى  ،ولذلك . والثقافية المتبادلة، إال نادرا

ثقفين واإلعالميين، والقيادات السياسية الفلسطينية في مهامها الفضائيات الفلسطينية والعربية، الم

اللجوء، فصائلها ومؤسساتها الشعبية والجمعيات غير الحكومية، من أجل استعادة كل الوطن، 

 .ليهإلعودة تمهيدًا ل، على األقل ذهنيًا

عادة صياغة مشروع وطني تحرري وبوحدة الشعب الفلسطيني الفعلية، القائمة إفالكل معني ب

على معرفة دقيقة ومعمقة لظروف التجمعات الفلسطينية التي شتتها االحتالل، واألخذ بعين 

التعلق العاطفي بالوطن المسلوب لم يعد يكفي اآلن، بل من الضروري  . االعتبار هذه الظروف

، لمحو آثار النكبة وما تالها من تشتت وتجزئة للشعب وشعبًا أرضًااستعادته بكل تفاصيله، 

  .الواحد


