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  نداء الشعب الفلسطيني
  يف الذكرى اخلمسين للنكبة

  ]مقتطفات[ *.20/5/1998
  
  

نحن املولودين هنا، على هذه األرض السماوية، نحن املنذورين لرسالة السالم واحلرية، وللدفاع عن   
يد، ين بليل خمسين عاماً من االحتالل والتشرنوعمعاين اإلنسان األوىل وعن صالبة خضرة الزيتون، نحن املط

  .اجملروحين من الوريد إىل الوريد
نعلن حضورنا املدوّي يف املكان والزمان، رغم األعاصير التي حتاول اقتالع جذورنا من األرض التي   

مل نهبط من ليل خرافة أو أسطورة، بل وُلدنا يف وضح نهار التاريخ على هذه األرض ـ أرضنا . نحن أول أسمائها
ىل زراعة القمح األوىل، وابتكر أوىل إإىل بناء بيته األول، و اإلنسانات، حيث اهتدى التي أجنبت إحدى أقدم احلضار

حروف األبجدية، ورفع من على تالل القدس أوىل صلوات الشكر للخالق، وكانت أرضنا الصغيرة ملتقى احلضارات 
ما ورثناه من تعدّد وتنوّع، الطبيعي لكل  النتاج والثقافات وما بينها من صراع وحوار، وكان تكويننا الثقايف هو

حيث بدأ تاريخنا اإلنساين مع بدء تاريخ اإلنسان، بدأ تاريخنا العربي مع بدء تاريخ العرب، وبدأ وعينا بتاريخنا 
  .تعرضت له أرضنا من مطامع وغزوات الوطني مع مقاومة ما

ب يعصرها األمل ملا انطوى وإذ نقف اليوم أمام جرحنا املفتوح منذ نصف قرن من النكبة واملقاومة، بقلو  
عليه املاضي املمتد من مصائر مأساوية، فإننا نتطلع إىل املستقبل املرفوع على سواعدنا بقلوب يغمرها األمل 

  .والتغييب وحمو اسم فلسطين عن خارطة فلسطين اإلبادةبانتصار احلرية والعدالة، بعدما انتصرنا على مشروع 
  [.......]  
أسقطنا أكذوبة  لسطينية العربية واحلق يف الوجود،واملقاومة، وبصدق احلقيقة الف بقوة البقاء والصمود  

الشعار الصهيوين الكالسيكي القائل بأرض بال شعب لشعب بال أرض، الذي اعتمد على اخلرافة املدججة بالسالح 
إىل الغياب عن ذاتنا  واإلرهاب، إلخراجنا من األرض ومن التاريخ، ولتجريدنا من شرعية وجودنا الوطني، ودفعنا

يف احتالل األرض وتشريد أغلبية  1948 وعلى الرغم من جناح املشروع الصهيوين يف عام. وعن الوعي اإلنساين
الشعب الفلسطيني، بقوة السالح وارتكاب اجملازر الكبيرة والصغيرة، ويف تغيير معامل األرض الطبيعية 

! وال ذاكرة يأننا مل نكن هنا أبداً ولن نوجد، ال حاضر لنا وال ماضقرية للتدليل على  418غرافية، وتدمير ووالديم
على الرغم من ذلك، بقيت احلقيقة الفلسطينية حية يف بحث العرب عن ذاتهم وعن وجودهم يف التاريخ، وبقيت حية 

دة إىل حتررها، وذلك بفضل صمودنا اجلسدي والثقايف واحملافظة على ذاكرتنا عبيف سعي الشعوب املست
   .اجلماعية، وبعدنا العربي واإلنساين

ىل الجئين فيه وعلى تخومه وتقطيع بالدنا إإىل أقلية مضطهدة يف وطننا، و 1948إن حتويلنا بعد عام   
ة، مل يتمكن من تصفية خصائصنا الوطنية والقومية، ومل يتمكن من تغيير وعي الشعب العربي لإىل أجزاء منفص

فلقد حافظت هذه األقلية على هويتها وأنقذت هوية األرض . ض والشعب والتاريخالفلسطيني بوحدته، وبوحدة األر
كما . من التزوير، وأسهمت يف يقظة الروح الفلسطينية، ويف بلورة املالمح األساسية لهويتنا الوطنية والثقافية

 مصدر من مصادر حتولت خميمات اللجوء من مشروع للشتات الدائم وانتصار النسيان على الذاكرة اجلماعية إىل
التغيير يف العامل العربي، حيث انفجرت منها طاقات املقاومة والثورة على االحتالل وتفاؤل اإلرادة يف االنتصار 

  .على موازين القوى، وتبلور فيها الوعي باالرتباط العميق بين مهمة حترير األرض وحترير اإلنسان
  [.......]  

                                                 
 http://www.pna.org :موقع السلطة الفلسطينية في اإلنترنت *
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  .النداء الشاعر محمود درويش وتال ). والجهاد اإلسالمي
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اتلنا من أجل إجناز حقنا الطبيعي يف التحرر واالستقالل الذي يمهد ومع البندقية رفعنا غصن الزيتون، ق  
الطريق اآلمن أمام سالم حقيقي، ويخلق املناخ املالئم للتعايش الطوعي بين اإلسرائيليين والعرب على أرض 
فلسطين، التي شهدت وقائع جديدة ال يمكن للباحثين عن تسوية سلمية جتاهلها، فاقترحت منظمة التحرير 

فلسطينية على اإلسرائيليين تسوية تاريخية تتضمن الدعوة إىل العيش املشترك يف إطار دولة ديمقراطية علمانية ال
يعة العنصرية، واملسكونة بعقلية لكن السياسية الصهيونية ذات الطب. يتعايش فيها اجلميع على قدم املساواة

القلعة النووية املسدودة أمام األفق واآلخر، سرعان ما استهترت بهذه الدعوة حلماية طهارة الدولة اليهودية 
ير لطبيعة الشرق العربي الذي كان دائماً مسرحاً للتعدد والتنوع، ضمن توازن ال ااملنتمية إىل نسق حضاري مغ

غرافية والثقافية الكبرى وكتل األقليات، فلم يسبق ألقلية أن فرضت إرادتها وتل الديمتضيع فيه احلدود بين الك
  .وهيمنتها على األغلبية وحولت نهر التاريخ عن جمراه

ومن منطلق اإليمان بالسالم قيمة إنسانية عليا ومصلحة وطنية، كان علينا أن نميز بين حدود وطننا   
على جزء من أرض فلسطين، إىل جانب دولياً يف إقامة دولتنا املستقلة  التاريخي وبين حدود حقنا املعترف به

إنشاؤها مرتبطاً بنشوء الدولة الفلسطينية، لقد تبنينا احلل القائم على مبدأ دولتين لشعبين، دولة إسرائيل التي كان 
ل هذه املوازين، فاحلل وهو حل ال يعتمد على موازين القوى وحدها، ألن مثل هذا احلل سيبقى حالً خمتالً باختال

ىل ثقافة جديدة تعيد إاحلقيقي يقوم على أسس العدالة واحلق وتوازن املصالح، ويستند إىل وعي تاريخي جديد، و
  .قراءة املاضي وجتري مراجعة جذرية حلجم املأساة التي أحلقها نشوء إسرائيل بالشعب الفلسطيني

ياسية عن اجلريمة التي ارتكبها املشروع الصهيوين إن االعتراف الصريح باملسؤولية األخالقية والس  
ن استحقاقات سياسية تعترف بشرعية وجودنا على أرض وطننا التاريخي، مبحقنا وما يستتبع هذا االعتراف 

يوفر املناخ ملصاحلة تاريخية بين الشعبين وليس وحقنا يف ممارسة السيادة يف إطار دولتنا املستقلة هو الذي 
عن تاريخهم وأدبياتهم السياسية وتصعيد حركة التوسع االستيطاين املسعور،  رنيين باالعتذامطالبة الفلسطي

والتنصل من االتفاقيات املوقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة إسرائيل، واالستمرار يف مصادرة 
نيين والعرب على االستسالم األرض وفرض األمر الواقع الذي تعتقد احلكومة اإلسرائيلية أنه سيرغم الفلسطي

  .استقالل سؤال األمن عن مسألة السالممع الدويل على التكيف مع مفهوم وسيرغم اجملت
  [.......]  
وإذا كان من واجبنا األخالقي أن نقبل الرواية اليهودية عن الهولوكست، كما هي دون التدخل يف النقاش   

تعبيرنا عن التعاطف مع الضحايا فإن من حقنا أيضاً أن  وأن نرفع من درجةللجريمة،  اإلحصائيحول اجلانب 
  .بمكانة الضحايا الفلسطينيين وبحقهم يف احلياة واخلالص واالستقاللنطالب أبناء الضحايا باالعتراف 

  [.......]  
ولن نفقد اإليمان بالسالم احلقيقي املرتبط بتطبيق العدالة وممارسة حقنا يف االستقالل . لن نستسلم  

إن خمسين عاماً من النكبة مل تكن بكاء على ذكرى أليمة، فاملاضي مل يذهب تماماً، واملستقبل مل يصل . ادةوالسي
بعد وما زال احلاضر مفتوحاً على الصراع لقد شهدت هذه السنوات احلزينة مالحم شعبية من الصمود واملقاومة 

مة حق احلياة بحرية وكرامة يف وطنها، ونحن الذين وتعبئة الطاقات لتصفية آثار النكبة، لكي نوفر ألجيالنا القاد
مل نتهاون يف الدفاع عن حقنا يف أن نكون شعباً حراً يف وطن حر، تبنيه املساواة بين املرأة والرجل، والديمقراطية 
واحترام حقوق اإلنسان، وانتصرنا على مشروع إخراجنا من التاريخ، وأرغمنا احملتل على االنسحاب من أجزاء 

ية من أرض الوطن، حتت ضربات االنتفاضة اجمليدة التي غيرت صورة االحتالل يف مرآة الضمير العاملي، غال
والغاضبين، نحن الذين وهبنا أنفسنا للحرية والسالم، لن تخمد فينا روح  نوحتولت إىل مصدر إلهام للمقهوري

فنحن هنا منذ األزل، وسنبقى هنا إىل . اهااملقاومة والشبق إىل احلرية على أرض وطننا التي مل نولد على أرض سو
  ...األبد، وستبقى القدس منارة أرواحنا وعاصمة بالدنا إىل األبد

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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