
أیھا الھواء الطالع من فلسطین  
(آه ما أسرع خطواتك في رئة التاریخ أیھا الھواء الطالع من فلسطین)   

"أدونیس"  

سرائیلي ینظم ھجرة الیھود الى قانون العودة ھو تشریع إ
فلسطین.  

حق العودة ھو حق االنسان الفلسطیني بالعودة الى وطنھ.  

مالیین ومئة ألف  حصاءات الفلسطینیة بأن ھناك أربعةتقول اإل
ألف في سوریة،  350ألفاً في لبنان، و 360الجئ في االردن و 

أي ما  ألف في الضفة الغربیة 600ألف في قطاع غزة، و 700و
لف. ما یربط كل ھؤالء مع بعضھم یساوي ستة مالیین ومئتي أ

ھو ما یربط أفراد الشعوب األخرى ببعضھا كل شعب على 
الوطن، ھذه المسلمة األساسیة التي حدة... إنھ األرض... إنھ 

ه األرض ھویتھ، فلماذا یكون الفلسطیني ذح كل إنسان على ھتمن
مختلفاً عن غیره، ولماذا یتحایل المجتمع الدولي لطمس ھذه 

الحقیقة؟  

وأثناء زیارتھ لبیت لحم وقف البابا یخاطب  1999في آذار العام 
ال أحد یقدر أن الجموع الفلسطینیة التي جاءت تحییھ قائالً: "

یجھل من ھي المعاناة واآلالم التي فرضت على الشعب 



الفلسطیني في السنوات األخیرة، إن العالم كلھ یرى معاناتكم 
إنني أصلي وقد طال بھا االمر كثیراً"، وأضاف یقول: "

خصوصاً من أجل ھؤالء الفلسطینیین، مسلمین ومسیحیین الذین 
لھم المكان الذي یستحقونھ في ما یزالون ال یملكون بیتاً ولیس 

المجتمع وال إمكانیة لھم للحصول على عمل منتظم... ال تخافوا 
من سعیكم لحمایة وجودكم... كم من صرخات لألبریاء سمعت 

في ھذه الشوارع".  

ماذا بقي من ھذا الوطن، فلسطین، وماذا بقي من شعبھ؟ أھو 
 التي رفضتالشتات الذي یتوزع في العالم العربي؟ أم الشریحة 

؟ أم ھي المدن 1948الھجرة وبقیت وراء خطوط عام 
المحاصرة ھنا وھناك في ما یسمى الضفة الغربیة؟ أم ھي 
القدس؟ أم كنیسة القیامة؟ أم قبة الصخرة؟ ناھیك بالطرق 
المؤدیة الى ھذه ھل تكون على سطح األرض أم تحتھا؟  

بأن: بعد فشل خلوة كامب دیفید قال الدكتور إدوارد سعید  
"تھرب كلینتون من الحقیقة قاده الى ترتیب ضربة مسرحیة 

"جریئة" انفجرت بعدئذ في وجھھ. كیف أمكن لھ أن یتخیل أن 
العالم االسالمي والعربي كلھ، ناھیك عن كل فلسطیني یقبل 

بسیادة اسرائیل على القدس باالضافة الى معظم فلسطین 
یة امیركیة على التاریخیة مقابل ال شيء سوى موافقة اسرائیل



مجرد فتات دولة زائفة". ثم یضیف قائالً بأن ما تطالب بھ 
اسرائیل وتدعمھا فیھ االدارة االمیركیة الحالیة یخولھا بــ "ان 

في المئة من فلسطین في عھد  78تستمر في االستحواذ على 
االنتداب معتبرة أنھا تابعة لھا، باإلضافة الى اجزاء استراتیجیة 

ي المئة المتبقیة، وأن تبقي على عزل صارم بین ف 22من الــ 
الیھود وغیر الیھود، وتحتفظ بالقدس لھا، وتستمر بتطبیق 

"قانون العودة" المؤذي، وتواصل السیطرة على المیاه والحدود 
واألمن، وال تحتاج أبداً لمواجھة مسؤولیاتھا التاریخیة لكونھا 

".شردت بالقوة شعبا بكاملھ كي تظھر الى الوجود  

إال ان الدكتور إدوارد سعید بعد معارضتھ الشدیدة للذھنیة التي 
قادت الى انحدارات أوسلو یقع في نفس الھفوة التي جرتنا إلیھ 

ھذه الذھنیة فیقول: "إن قضیة فلسطین، وبھذا القدر قضیة 
اسرائیل، تشكالن معاً إحدى أضخم القضایا وأكثرھا تعقیداً على 

كلھ. فھي تتضمن قضایا دینیة نحو ال یصدق في التاریخ 
وسیایسة واجتماعیة وثقافیة وتاریخیة ھائلة یعجز عن استیعابھا 

األخالقي فال أحد منھم یملك الضمیر أي من الزعماء بمفرده... 
أو المقدرة الفكریة أو الحیویة لإلحاطة بما ھو مطروح". 

). 2000آب  18(سعید. فرصة اخرى وحیدة. جریدة الحیاة. 
فالحقیقة ھو أن الفشل مؤكد بسبب النظر الى القضیة من خالل 

ھذه القضایا... قضایا جعلت من القضیة األساسیة فریسة تنھشھا 



حولت قداسة القضیة القومیة إذ المصالح األممیة المختلفة. 
احدة الى مجموعة مقدسات، والنائب عزمي بشارة یقترب الو

أكثر من لب القضیة فیقول: "إن القضیة الفلسطینیة برزت 
اساساً كقضیة الجئین لكن على نحو ما قُلبت الى قضیة أراضي 

التي قُلبت الى قضیة القدس التي قُلبت الى قضیة دینیة،  67الــ 
ما نسي بعض العرب والفلسطینیین أن قضیة وعلى نحو 

الالجئین ھي جوھر القضیة الفلسطینیة". لقد ترسخ عند البعض 
بأن قضیة فلسطین اصبحت قضایا، وبھذا تناسوا بانھا في 

تھم محیطھا الطبیعي بشكل خاص ومحیطھا  النھایة قضیة قومیة
 بقدر ما تھم شعبھا الفلسطیني. ھذا الترسیخ بشكل عامالعربي 

كان حصیلة التمییع الذي خططت لھ األھواء والمساومات 
الدولیة، فبدالً من أن تكون قضیة أرض ووطن أصبحت فریسة 

تتقاسمھا النزعات الدینیة.  

من عمق ھذه المأساة، تنطلق االحتجاجات من الذین ما زالوا 
یؤمنون بأن فلسطین كلھا مقدسة، وھي كذلك ال ألنھا حائط 

یسة، وإنما ألنھا وطن... وطن حضن شعباً مبكى أو جامع أو كن
ذو تاریخ حضاري ویطمح ألن یستمر في المساھمة بالمسعى 

اإلنساني في سعیھ نحو اإلبداع الحضاري. وتعلو االصوات 
أكثر وأكثر بإیجاد مرجعیة فلسطینیة واحدة تمثل الثوابت التي 
حافظت على بقاء الشعب الفلسطیني رغم المحاوالت التي قام 



اعداؤه لمحوه وإبادتھ، ورغم تواطؤ المجتمع الدولي في ھذه  بھا
المحاوالت. ومن الثوابت كان حبل المشیمة الذي یربط فلسطین 
بمحیطھا الطبیعي وبعالمھا العربي والذي حاولت قطعھ إتفاقیات 

أوسلو والخلیل وشرم الشیخ وكامب دیفید. یقول الكاتب 
دالت التي نشأت في الفلسطیني علي بدوان "ومن وقائع المعا

العقد األخیر من القرن الماضي، وھي التي دفعت مجموع 
الخریطة العربیة بالتعاطي مع التسویات التي تمت في كامب 

دیفید، أوسلو ووادي عربة أحدثت شرخاً في العالقات العربیة 
وفي ترابط مسار التفاوض، األمر الذي أضعف الموقف برمتھ 

وحّد من إمكان وجود رابط بین  وكرس مبدأ الحلول الثنائیة
الحصول الى الحلول الشاملة على المرجعیة الدولیة". ویتابع 

فیقول: "إن اندفاع الطرف الرسمي الفلسطیني نحو تسویة 
أوسلو تم على أكتاف المعادلة العربیة على خلفیة نتائج  –مدرید 

. وقبل ذلك تفكك الوحدة الفلسطینیة بعد 1991ما بعد عام 
". وقد أدى فقدان التنسیق بین المسارات 1982اجتیاح 

الفلسطینیة ومسارات المحیط الطبیعي لفلسطین "خسارة إضافیة 
للطرف الفلسطیني أوالً واألطراف العربیة ثانیاً". وبمناسبة 

الفلسطینیة  –المحاوالت األخیرة لـتصحیح العالقات السوریة 
اث واستخضار الھم المشترك فإن مراجعة التجربة وإحد

خطوات تقارب على قاعدة إعادة ترتیب العالقة المشتركة 



ضمن الحدود الدنیا من العمل التنسیقي أضحت مطالب 
فلسطینیة ال بد منھا كما ھي مطالب وطنیة سوریة، فالصراع 

مع االحتالل اإلسرائیلي ومع الدور اإلقلیمي الذي تطمح وتعمل 
ات بینھا وبین اسرائیل لن یتوقف عند حدود اتفاقیات أو معاھد

بعض األطراف العربیة، وبالتالي ال بد من رد األمور الى 
نصابھا وإعادة التوازن الى البعدین القومي والوطني. 

والمؤشرات األخیرة تشیر بأن قضایا: (القدس، الالجئین، الدولة 
الفلسطینیة كاملھ السیادة... ) تحتاج الى روافع عربیة وإقلیمیة 

یحیة". ویختتم قولھ:" ومن المھم أن ودولیة وإسالمیة ومس
 –تترافق خطوات التصحیح على مسار العالقات الفلسطینیة 

السوریة مع إعادة ترتیب البیت افلسطیني. وھنا فإن مستقبل 
المعارضة الفلسطینیة في الشتات التي تدور حول ذاتھا منذ مدة 

طویلة یبدو أنھ سیبقى معوقاً وینتظر االنطالق لتحویل ھذه 
معارضات الى معارضة واقعیة في إطار مؤسسات منظمة ال

التحریر الفلسطینیة بعد إعادة توحیدھا على اساس برنامجھا 
الفلسطینیة، وفق  –الوطني وإعادة التوازن للمعادلة الفلسطینیة 

سیاسة واقعیة ترتكز الى خطوط إجماع وطني فلسطیني تحت 
). فتحت 2000نیسان  8". (جریدة الحیاة. همظلة عربیة واحد

) عبر نایف  2000آذار  16عنوان "مفاتیح التغییر" (الحیاة. 
حواتمة، األمین العام للجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین عن 



ضرورة استئناف الحوار الوطني الفلسطیني الشامل، والعودة 
الى مرجعیة فلسطینیة شاملة تجمع الفلسطیني في الوطن 

التي ھي مسلّمات  ع عن حقوقھتولى اموره والدفاوالشتات وت
في الشرائع االنسانیة والدولیة. وكتب أحمد الربیعي في جریدة 

"الشرق االوسط" : "ال بد من ان یشرع الفلسطینییون في 
تشكیل حكومة وطنیة من القوى السیاسیة كافة، بما فیھا حماس 
والجھاد اإلسالمي وقوى المعارضة في دمشق، فالمرحلة اكبر 

ل مسؤولیتھا طرف واحد...".من ان یحتم  

-إذا راجعنا األساطیر السومریة -البابلیة الكنعانیة فسنجد فیھا 
حین كانت اآللھة ترابطاً بین فاعلیة اآللھة وتجدد الطبیعة، 

ُم  الكبیرة تشیخ، كانت الطبیعة تسكن، فتثور اآللھة الشابة لتتحكَّ
 بالطبیعة ولتجددھا: لھذا جاء "أنلیل"، ومردوخ، وبعل، 

والمفكر الفلسطیني ھشام شرابي لھ رأٌي مشابھ، قال: "لقد 
اصبحت الحاجة ملحة، بعد فشل عملیة السالم للبدء بتنفیذ 

مشروع إصالح المنظمة ودعم الشعب الفلسطیني. الخطوة 
األولى ھي عقد مؤتمر تأسیسي یترجم الصیغ والتوصیات 

المقترحة في مؤسسة فلسطینیة فاعلة، ومطلوب في ھذه 
مرحلة لیس فقط اإلرادة والتصمیم بل الرؤیة الواضحة ال

وااللتزام العقالني الرصین. ومطلوب بشكل خاص تنحي 
القیادات االبویة التقلیدیة وإفساح المجال للجیل الجدید الطالع 



(المولود في الشتات) لیتبوأ مراكز القیادة وتحمل مسؤولیات 
فة". (جریدة التخطیط والتنفیذ في ساحات العمل والصراع كا

). ھذه المطالب واقعیة ولھا 2000الحیاة. كانون االول 
مبرراتھا فعلى الساحة الفلسطینیة ثالثة ظواھر لھا مغزاھا 

ویجب إعطائھا األھمیة التي تستحق. ھي ظواھر سلیمة تتم عن 
أصالة ھذا الشعب وعن تصمیمھ المتزن بالتمسك بكیانھ 

ء والصمود وبالتالي استعادة وبالسبل القویمة التي تكفل لھ البقا
مسیرتھ الحضاریة. ھذه الظواھر ھي: ظاھرة التمسك بحق 

العودة التي تقوى یوماً بعد یوم، وظاھرة اإلرادة الصلبة 
العقالنیة والمتزنة للشعب الفلسطیني في بناء الفرد وبالتالي 

المجتمع، ثم ظاھرة النضال من أجل تحقیق ھذا كلھ.   

ً من مخیم الدھیشة في  تقول:  ،فلسطین كتبت سائدة حمد، یوما
التي أقامتھا  59"مخیم لیس ككل مخیمات اللجوء الفلسطیني الــ 
وھي في  1948األمم المتحدة إثر حرب االقتالع والتشرید عام 

 ً صارخاً لھذه المخیمات، على أحد  الوقت ذاتھ یجسد نموذجا
ـ مداخل مخیم الدھیشة وحده ترى "صرح الشھید" مالوماً لـ

"حق العودة، مجسداً بخارطة فلسطین الكاملة المصنوعة من 
المدمرة، التي  46الحجر وتحوي أسماء القرى الفلسطینیة الــ 

ینتمي إلیھا سكان المخیم. على مدخلھ الرئیسي وضعت قوات 
االحتالل االسرائیلي بوابات حدید تشبھ بتركیبھا "مسالخ 



 عبر قضبان ال لشخص واحد بالمرورالدجاج" فال یسمح إ
منصوبة أفقیاً وعمودیاً، ھذه "المسالخ" التي تفتقت عنھا عقلیة 

االحتالل ال توجد إال في مخیم الدھیشة وعلى مداخل قطاع غزة 
أو باالحرى على حاجز "إیرز" العسكري، أھالي المخیم 
قرروا، بعد جالء االحتالل عن المنطقة، اإلبقاء على ھذه 

تموت، في الحدیث عن الذاكرة ال  المسالخ لتبقى ذاكرة حیة ال
" التي بقي منھا واحد غیر ةینسى الجیل القدیم "حمامات الوكال

ُخصص حمامان فقط  –للتذكیر  –مستعمل اآلن بالطبع، ولكن 
غرفة من غرف وكالة غوث الالجئین الفلسطینیین، أي  25لكل 
عائلة في ذلك الوقت. وتتذكر الحاجة ام أمین اللفتاوي  25لكل 
النساء كن مرغمات على استخدام الحمام نھاراً فقط لصعوبة  أن

الخروج لیالً، وأنھا كانت تقف في طابور طویل قبل أن یصلھا 
الدور". وتتابع: "االنتفاضة الشعبیة التي تفجرت في مدینة غزة 

وانتقلت الى باقي  1987رسمیاً في كانون االول (دیسمبر) 
ھا سنوات عدیدة قبل ذلك االراضي  الفلسطینیة كانت تدور رحا

في أزقة المخیم وشوارعھ، وكان اھالي المخیم كما یقول الناشط 
والمستوطنون ن، زیاد عباس، یصبحون على المستوطنی

یصبحون علیھم، كل على طریقتھ، الالجئون بحجارتھم 
والمستوطنون االشد تزمتاً وتطرفاً الذین وزجاجاتھم الفارغة ، 

یقطنون في مستوطنة كریات أربع وأخواتھا في منطقة الخلیل 



بإطالق النار من أسلحتھم األوتوماتیكیة..". وبعد ان استعرضت 
یون على أثر لتي وصل إلیھا الالجئون الفلسطینحالة اإلحباط ا

جئ" أوسلو، وكیف أن ھذه الصفقة خلقت طبقتین: طبقة "الال
وطبقة "أوسلو" المرتبطة والمستفیدة من اوسلو. تتابع  ةالفقیر

وبمبادرات شخصیة أقام  1994سائدة حمد فتقول: "في العام 
بعض من كانوا ناشطین في "معمعة الثورة" مركز "إبداع" 

من ھذا للجیل الذي لم یصب بعد باالحباط أو ربما إلنقاذه 
في المئة من  55ن اآل المریر. جیل الشباب الذي یشكلالشعور 

مجموع السكان الفلسطینیین. وتحول "إبداع" سریعاً بمقره 
الشدید التواضع داخل المخیم، الى مركز تجمع لالطفال من 

عاماً، یستخدمون فیھ اجھزة حاسوب تبرعت  15الى  8عمر 
ویتعلمون فنون الرقص  1998بھا مؤسسة بریطانیة عام 

لم بدءاً من واصم دول العاالشعبي، جاب االطفال الالجئون ع
كا وحتى الیابان، وبثوا معاناتھم اوروبا ومروراً بامری

واحاسیسھم وتفاؤلھم بسمتقبل آت ال محالة، الى كل من احتكوا 
العالم  ربھ من فلسطینیین وعرب وأجانب، وبدل أن یثی

الخارجي دھشتھم أثاروا انطباع الجمیع. وخالل عام واحد أوجد 
موقع لمخیم الجئین فلسطین على االنترنت،  مركز "إبداع" أول

الموقع الذي أصبح "موسوعة" عن تاریخ اللجوء السفلسطیني. 
شة من یبرز مخیم الدھ ،الخمسین للنكبة الفلسطینیة ىفي الذكر



" التي حملھا أطفال المخیم حبین المخیمات في تظاھرة "المفاتی
ن مشوار لتذكیر العالم بأنھم سیحملون إرث أجدادھم وسیكملو

منازل أجدادھم التي طردوا منھا في  بالعودة إلعادة فتح أبوا
. الیوم، مشروع الدھیشة الجدید ھو "رحلة العودة" 1948العام 

وحفر الذاكرة بمشاھد حیة ملموسة. مھندسوا ھذا المشروع 
آذار  22...". (الحیاة 15والــ  12ومنفذوه ھم أطفال بین الــ 

یقول الدكتور ھشام شرابي (نفس ).أمام ھذه الظاھرة 2000
المصدر): "الھدف االستراتیجي للصراع المقبل ھو الحفاظ 

دعمھ بالوسائل كافة إلعادة بناء على ھذا الشعب فوق أرضھ و
لیصبح في نھایة  جتمعھ وتأمین نموه وازدیاده في االرضم

أكبر عدداً من عدد الیھود  العقد الحالي، كماھو متوقع،
 یتابع: "لذا فإن المطلب األول ھو إیجاد وسائلو االسرائیلیین".

الدعم الكافیة في الحقول االربعة اآلتیة: ھي البنیة االقتصادیة، 
في النظام التربوي والتدریسي، في العنایة الصحي، وفي 

الخدمات االجتماعیة في المدن والقرى والمخیمات. فإذا توافر 
الطفال الى بدءاً من حدیقة ا للجیل الصاعد فرص الدراسة،

المدارس االبتدائیة والثانویة، الى الجامعة والمعاھد الفنیة، وقدم 
للعائالت واالفراد العنایة الطبیة الالزمة، وتوفر لخریجي 

المدارس والجامعات والمعاھد الفنیة فرص العمل والوظائف 
د المجتمع الفلسطیني في فترة قصیرة الى ما كان والالئقة، فسیع



من قوة وتماسك واكثر قدرة على الدفاع عن  علیھ قبل نكبتھ
حقوقھ وعلى البقاء في ارضھ وبناء دولتھ المستقلة".  

ایلول من ھذا العام احتشد خمسة  16أما الظاھرة األخرى وفي 
آالف فلسطیني وعربي في مسیرة الى البیت االبیض مطالبین 

 الداعي الى عودة الالجئین 194بتطبیق قرار االمم المتحدة رقم 
عنھم. وكان شعارھم "ال عودة الفلسطینیین الى بالدھم والتعویض

جموع اخرى اجتمعت في ساحة  ،ال سالم". وبعد ذلك بیوم
الطرف األغر ورفعت الفتات تؤكد إصرارھا على حق العودة.  

عنواناً  یقول الكاتب الفلسطیني رجا دیب:" بات "حق العودة"
رئیسیاً للخطاب السیاسي الفلسطیني الراھن، وذلك بفضل 
النشاط الذي یقوم بھ منذ فترة عدد من المفكرین والكتاب 

والشخصیات الفلسطینیة في اماكن مختلفة من الشتات 
الفلسطیني، بھدف بلورة حالة فلسطینیة "ما" تحت ھذا 

ن الخطاب العنوان..." و "مبدأ "حق العودة" لم یكن غائباً ع
أحد مكوناتھ التي  –وال یزال  –الفلسطیني المعاصر، إذ كان 

، 1948یقوم علیھا منذ أن حلت النكبة بالشعب الفلسطیني عام 
فتضمنتھ البرامج السیاسیة لفصائل العمل الفلسطیني، باالضافة 

الى میثاق منظمة التحریر". وبعد ان یستعرض دیب المستویات 
القضیة الفلسطینیة بمناحیھا،  تعامل معالتي یمكن من خاللھا ال



وبالوسائل التي یمكن اللجوء إلیھا  دوات التعبیر عنھا،وبأ
للوصول الى الحقوق التي تقوم علیھ ھذه القضیة، یتیقن بأن 

ھناك شعور بالقلق في الشتات الفلسطیني من المنحى الذي تتجھ 
ئل النشاط إلیھ اللعبة السیاسیة اآلن. فیتابع قائالً "من أبرز دال

الفلسطیني الجاري منذ فترة تحت عنوان "حق العودة" أنھ 
خضاع "حق من إ یعكس شعوراً بالخوف لدى القائمین بھ

العودة" للمساومة في المفاوضات الجاریة بین القیادتین 
التي یتوخى منھا إیجاد حل تاریخي الفلسطینیة واالسرائیلیة، 

التخوف یعود الى میزان للقضیة الفلسطینیة بكل أبعادھا، وھذا 
القوى المختل لصالح اسرائیل، التي ترفض بحث مشكلة 

الالجئین على قاعدة "حق العودة" ".ویعترف بأن ھناك جھد 
فلسطیني من اجل بلورة حالة فلسطینیة ال تعترف بأي اتفاق أو 
حل یسقط حق العودة. (حق العودة : نحو عمل اھلي فلسطیني. 

).2000ول نیسان عام أ 8رجا دیب. الحیاة. ص   

أما الظاھرة الكبرى فھي ما یدور الیوم في شوارع القدس وغزة 
ونابلس وغیرھا من المدن الفلسطینیة، بعد الزیارة االستفزازیة 

التي قام بھا أرییل شارون الى القدس الشرقیة في الثامن 
والعشرین من شھر أیلول. حیث ھبت الجموع المعزولة من أي 

رة لتجابھ ترسانة االحتالل بشجاعة وتصمیم. سالح سوى الحجا
ھذه الظاھرة لم تكن محصورة ضمن ما یسمى الضفة الغربیة 



ولكنھا امتدت أیضاً الى ما وراء خطوط التقسیم شاملة مدن 
الجلیل. وقد كتب الصحافي البریطاني باتریك سیل مقاالً نشرتھ 
ن جریدة الحیاة في عددھا الصادر یوم العاشر من شھر تشری

إذ قال: "على الرغم من الخسائر البشریة  2000االول عام 
المفجعة واألسى المریر لدى ذوي الضحایا ال بد من تاكید أن 

المعارك التي تشھدھا القدس وسائر االراضي الفلسطینیة تشیر 
الى الغضب العارم واإلحباط لدى الفلسطینیین ولیس الى 

ا التحرك ضعفھم. إن على العرب الوقوف إجالالً لھذ
الفلسطیني، الن معناه العمیق ھو أن الفلسطینیین وصلوا الى 
نھایة طریق التنازالت، وھا ھو جیل جدید منھم، جیل ما بعد 

االنتفاضة، یعلن بلوغھ سن النضج ویبرھن على استعداده 
للموت من أجل القضیة... ما یحدث في فلسطین الیوم یشكل 

مھمة العاملة على تغییر جزءاً فقط من سلسلة من التطورات ال
البئیة االستراتیجیة في الشرق االوسط لمصلحة العرب...".  

افة في جامعة جورج ھذه الظواھر یسمیھا استاذ المجتمع والثق
لیم بركات ظواھر تناوب االجیال. ویقول حین تاون الدكتور ح

اعتقلت سلطات االحتالل فارس عروري الطالب في جامعة 
ل الفلسطیني تیسیر عاروري: "جیل آخر بیرزیت، وابن المناض

من الفلسطینیین یعیش تجربة الجیل الذي سبقھم... والمثیر في 
ظاھرة تناوب االجیال في النضال من اجل التحریر والتحرر 



والبحث عن حلول عادلة أن لھا وجھاً غیر الوجھ المأساوي 
الذي نشھده یومیاً ونحار كیف التعامل معھ. إن لھذه الظاھرة 

جھاً مشرقاً آخر یبشرنا ان النضال مستمر جیالً بعد جیل والى و
النھایة التي ال نھایة لھا حتى یتحقق الحل العادل. إن الستمرار 

النضال وجھ المأساة، ولكن لھ ایضاً وجھ االمل بمستقبل 
مضيء مھما اشتدت كثافة ظلمة الحاضر الذي نعیشھ ومھما 

).2000ر آذا 22كانت ھزائم الماضي". (الحیاة   
 


