
 حملة استحقاق العودة في فلسطين 

 تقديم 

يسررإ اداإة حملررة اسررتحقاق العررودة فرري فلسررطين اتررداإ يررقا العتيررت الررق  يقرردم معلومررا  

أساسية عن موضوع الالجئين الفلسطينيين، معتوبة بقلم األخ مديإ الحملة. ويو ممرن عاترإوا 

ن الالجئين في الخيام، فلم نعبة فلسطين، وشايد بعين الطفل وقائع الهجإة واللجوء ومإحلة سع

 تفاإق مخيلته تلك القعإيا . ثم تابع القضية متابعة المنتمي المتفاعل حتى اليوم. 

عررن  8491إأى المؤلررأ أن أعررداء الشررعت الفلسررطيني أعررداء األمررة لررم يتوقفرروا منررق عررام 

 محراوتتهم طمرح حقيقررة مشرعلة الالجئرين وطمررح بسراطتها المتناييرة، عررن طإير  ادخالهرا فرري

تعاإيج مزيفة، ومن خالل عإض تسويا  للمشعلة بعيردة عرن طبيعتهرا وعمرا يإضراج الالجئرون. 

ويرري معالجررا  تقرروم علررى وتررفها ع نهررا مشررعلة انسررانية ق شرر نها شرر ن ا عاقررة، أو الفقررإ، أو، 

التعإض لوباء ما. ومن ينا ظهإ  حلول اقتترادية تتحردع عرن تعرويض الالجئرين عرن أإضرهم 

 تبدالية تتحدع عن توطين الالجئين ينا ويناك.السليبة وحلول اس

والغإض من يقا العتيت يو أوت وقبل عل شيء ق اعادة البساطة الى القضية. وت سبيل الى 

 البساطة أقإت من الحقيقة. فالحقيقة بسيطة دائما. والتزويإ يو التعت المعقد. 

السؤال والجروات، ليترال لره  ولعي يعيد المؤلأ األموإ الى بساطتها اتبع في الت ليأ أسلوت

أن يسإد الحقيقة سإدا زمنيا متسلسال، وليجيت على األسئلة التي تخطإ ببال الجميع. فبدأ بنبقة 

تاإيخية تمهيدية، ثم انتقل لإلجابة على األسئلة التي تتعل  بهجإة الالجئين عرام النعبرة ق لمراقا  

ا الحلرول المعإوضرة  مرا منطقهرا  مرا متى  عيأ  من أين  الى أيرن  عرم عرانوا  عرم أتربحوا  مر

 الموقأ منها  

ألمة في أمإين أساسيين وفي بضرعة أمروإ فإعيرة ق لقد تجسد  )النعبة( التي تعإض  لها ا

أمررا األمررإان األساسرريان فهمررا سررقوط أإض فلسررطين فرري يررد اتحررتالل الررق  أقررام عليهررا دولترره، 

واخإاج أيل فلسطين منها وتحولهم الى تجئين يعيشون علرى أإض ييرإ أإضرهم. وأمرا األمروإ 

ومعانراة الفاقرة والعإبرة ولوعرة الحنرين  الفإعيرة فمنهرا فقرد األبنراء وفرإاق األعرزاء وألرم الغإبرة

وشررماتة الشررامتين ومعابرردة الحررإ والبررإد والقلرر  فرري انتظرراإ الغررد وخشررونة المنررام وعرروابيح 

 األحالم، ويو قليل من عثيإ مما عاناج شعت فلسطين األبي. 

اسررتطاع يررقا الشررعت أن يترربإ ويتررابإ ويررإابط، ألنرره يعرري  علررى أمررل العررودة الررى بررالدج. 

نرزل النفروح العإيمرة، وبرره يعتسرت التربإ معنراج ا يجررابي وتعتسرت الحيراة علهرا طررابع فاألمرل م

الجهرراد السررامي. وقررد يعرراني ا نسرران الحإمرران مررن األشررياء الماديررة فيفتقررد سررعادة اتقتنرراء أو 

 اتعتفاء ولعنه اقا حإم من األمل فقد العإامة والعبإياء وا حساح المعنو  باتمتالء. 

نسان الحقيقية ات بإسالته وموقفه.ان جرزءا عبيرإا مرن طعرام ا نسران يتحرول ليس  قيمة ا 

الى فضال ، وتتحول مالبسه الى أسمال، أما اقا عان قدإج أن يحمل قضرية حقرة ويتربن عنوانرا 

 وإمزا لها، فقلك ما ت يجيأ وت يبلى أبدا. 

زون بقلك ويبقلون والالجئون الفلسطينيون يحملون إاية أعدل قضية وأوضن ح . ويم يعت

 في سبيله تضحيا  يالية دون أن ينعتوا على أعقابهم أو يتخلوا عن قضيتهم. 



وسوأ يعرون موقرأ الشرعت الفلسرطيني يرقا مؤقنرا لفجرإ األمرة وترحوتها قا  يروم قإيرت 

فإسالة الح  وتضحيا  الطالئع توقظ عزيمة األمم وتلهمهرا بفضرل عظمرة المثرال أن تنتقرل مرن 

 حال الى حال . 

 اداإة حملة استحقاق العودة  

 

 

 

 

 



 


