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 الفهرس     

 ��  اصصطحاا  اساسية واطالعدوائر انتماء : السم   اول 

 من أنا؟ ما �� هو��ي ؟): 1(فعالية 

 .فعالية �� مووو  انتماء إ�� مجموعة ):2( فعالية

 كتشاا  اخر ):3(فعالية 

 اختال  �عمة أم نقمة؟): 4(فعالية 

 بناء �والج ك�ُجمل -ت�يي  كلقم  اول وتحديد كملصط�حات ):5(فعالية 

 

 وتأث��ها ��  الهو�ة الوطنية أنواع الطائفية: السم  الثا�ي

 بن  انتماء وكلتعصب) :  1(فعالية  

 كلطائفية): 2(فعالية 

 نظرة إ�� كلدكخل -ك�ع�اس كلطائفية): 3(فعالية 

 أنوك  كلطائفية): 4(فعالية 

 لبنا  تنموذج  –طائفية كلمياسية كل): 5(فعالية 
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 الطائفية �� البالد وخطور��ا ��  الهو�ة الوطنية  :السم  الثالث

 من نحن ؟): 1(فعالية 

 نحن وكملجتمع  -نظرة إ�� كلدكخل ):2(فعالية 

 فرق �مد): 3(فعالية 

 سياسة فرق �مد �� كملجتمع كلفلمطي�ي:  )4(فعالية 

 .كملميحيةكلطائفة : فرق �مد ):5(فعالية 

 

 نماذج من التعامل مع الطائفية: السم  الرا�ع

 ): 1(فعالية 
ً
 كلعيش معا

 تحضن� �جولة): 2(فعالية 

 كذك أردنا): 3(فعالية 
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 :اصالحق

 :�عر�فات .1

 :�يصيات .2

 نجمة ع��/ وكقع وتحديات  -قركءة �� كلمياق كلتار���  : فلمطينيو كلدكخل .3

   3.8.2012بتار�خ  عن بروفيمور قي  فرو �� ححيفة اتحاد .4

 عبد كللطيف ك�حنا��ي. د! / كلطائفة كلدرز�ة �� فلمطن  وكملعاناة كملزدوجة .5

 جو�ي منصور . د../ ال وألف ال لتجنيد كملميحين  كلعرب .6

 أسعد ت�ح�ي/  هيمنة كلطائفية وكلعائلية ع�� كلبلدكت كلعر�ية : انتخابات كملحلية �� إسركئيل .7

زهن� /  ية تتصد  �يط  إسركئيل تجنيد كملميحين  بجيش احتالل كملبادرة كملميحية كلفلمطين .8

 أندركوس

 كلنصوص قبل كلنفوس: �� كلطر�ق إللغاء كلطائفية .9

 صرخة مغ��ب .10

 أفالم .11

 



” سنص���شعبا�ح�ن�ن����
ما�تقوله�لنا�القبيلة “

محمود�درو�ش
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 تمهيد       

، مما يحت  ة �ا�ل خاصاخن� �� كلمنوكت ، �� كلبالد وك�جغرك��وكلتعصب كلعائ��  �مشارس كلطائفية

رصاد ومعا�ج��ا من خالل كملتا�عة كلقر�بة وتوفن� سبل تر�و�ة ألبناء كلابيبة علينا كلوقو  لها بامل

، ملا وكلميا��ي كملمتو  اجتما�� -أهمهاعدة ممتو�ات،  ع��مخاطر كلطائفية ب ملًياتجعله  يفكرو  

تأقلية  ووعيشناوع��  إسركئيلاجتما�� كلفلمطي�ي ��  مخاطر ع�� كلنميجمن  تحمله كلطائفية

 .من هنا تأ�ي ورورة هذك كلدليل .ة �� هذه كلبالدقومي

 إل��اتجعل كملنت�ي  –�� كلتعصب ملجموعة كنتماء معينة  إنماكلطائفة ال �ع�ي فق  كلطائفة كلدينية، 

 . غن� قادر ع�� ر�  كملصا�ح كملا��تة و�التا�� يقع كلضرر �ا�ل جما�� ولي  فردي

رتكز ع�� �و  كملا��ك عنصر فعال لي  فق  ت كلدليل،فعاليات  �عضمن ك�جدير بالذتر أ  

 .كملصادر كملختلفة�� البحث عن كملعلومات ب أيضا إنمااملاارتة �� كلنقاش، ب

  *. ع�� حد سوكء واناثكلذ�ور  إ��من باب كلشمهيل، لكنه موجه بصيغة كملذتر مكتوب كلدليل 

 :ية، ع�� كلنحو كلتا��أساس أقمام أر�عة منكلدليل  يت�و  

  .وكلهو�ة كلوطنية ووب  كملصط�حات كملختلفة وكملتعددة انتماءدوكئر  :اول  سم ال

ة، كلدينية، كملذهبي كلطائفية(كلضيقة كلطائفية ، مع كل��تن� ع�� هاأنوك  و  كلطائفية  :الثا�ي السم 

 ...)كلفكر�ة، كلمياسية
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 سياسة فرق �مد -وكلوطنية وخطور��ا ع�� كلهو�ة ك�جماعية كلطائفية �� كلبالد :الثالث السم 

 كلطائفية من كلتعامل مع يجابية وسلبيةإ نماذج :الرا�ع السم 

كلذي منتج �عك  كلتطور كلتدر��� بالقم  كلذي يليه بصورة لولبية و�حتوي ع��  �ل قم  مرتب 

 .رتن  مع مووو  كلطائفيةا��ائي مت�امل �عك  تفاعل كملا تمنتج -عروه �� ��اية كملطا  يمكن

 :�� �ل قم  كملنتج �عرض جدول كلتا��ك�

 ل و ا السم   السم  الثا�ي السم  الثالث السم  الرا�ع

مقوالت �عك  رؤ�ة كملجموعات  إذك أردنا منتج

 للمجتمع

�ار��اتن�كت 

 كملجموعات

صور ك�جولة 

 كمليدكنية

�والج ك�ُجمل  عرض ل�ل دولة  

 وكلصور 

فن بصري �عتمد (

ع�� ق  ولصق 

وكد كلعديد من كمل

معا، و�التا�� ت�و�ن 

 .)ش�ٍل جديد

 

معرض �عك  كلتغين�كت كل�ي طرأت ع�� كملجموعة،  تنظي  �� ��اية كلصن�ورة �متطيع كملجموعة

   .ختاميةتفعالية ت�يي  
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 ل و ا  السم       

 والدليل اصحاور ال�ي س��افق با��  يةساساصصطحاا  ا  واطالع ��  انتماءدوائر 

 - 1 - فعالية 

 من أنا؟ ما �� هو��ي؟

 :اصحاور 

 ؟نف��يعن  أعر تيف  -

 ما �� كملرتبات كلهامة �� هو��ي؟ -

 ساعتا : مدة الفعالية

 ملونة، صمغ ومقصات أقالممجالت، ححف، : اصما�دة اصواد

 ذكتيةتحضن� هو�ة : س�� الفعالية

 .ةنفميطاقة هو�ة بة تحضن� /ما��كمن �ل  يطلب •

ع�� بناء بطاقة  �ماعد كملا��تن  يمكن أ ��يء آخر أي  أوتابة، كلرس  كستعمال كملجالت، كلك يمكن •

 كلهو�ة

موعات تلفة �� مجخكملعلومات حول كلهو�ات كمل   و � كلبطاقات كل�يصية يشبادل كملا����عد تحضن •

 .�� �ل مجموعة  أفركد 5 أو 4صغن�ة م�ونة من 
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 :للنساش أسئلة

بكتابة هذه كملرتبات ع�� كللوح؟  يقوم كملوجه أ  �ة؟ من كملفضلما �� كملرتبات كملختلفة للهو  •

 )كمرأة أن�ى/ذتر -اجتماعية، ك�جندر�ة كلقومية، كلدينية، كلطائفية، (

 �� كلهو�ة؟ ملاذك؟ يةساسما �� كملرتبات ا  •

 مرتبات كلهو�ة؟ يحددمن  •

 ركحة؟ ملاذك؟عدم كل أو  �اعر�ي بالتوتر؟ وما �� كملرتبات كل�ي أرتاح لهاما �� كملرتبات كل�ي  •

 ؟لآلخر�نغن� مفهومة  أ��اشبن  ي يتتعلق بانتمائ أمور هل هنالك  •

 ؟ ةمعلومات ححيح بناء ع��موكقفه   أو  آركءه  ي�ونو   �ناخر هل �اعر أ   •

 هل هنالك صرك  بن  هذه كملرتبات؟  •

 

 أجو�ةمن  مثلةأكملمبقة وكلفكرة كلنمطية ل�ل كملجموعة وارت�از ع��  اركءع�� كملوجه شرح مصط�ح 

 .أنفمه كملا��تن  
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 - 2 - فعالية 

 مجموعة إ�� انتماءفعالية �� مووو  

 :اصحاور 

 .كملجموعة إ�� انتماءو كلهو�ة كلذكتية كلتعبن� عن  •

 .مجموعة واف�ار كملمبقة وكلنمطية إ�� انتماءكلعالقة بن   •

 .ع�� خلفية هو�ته ك�جماعية �ما اكة او تجاه حاالت ف��ا مّ  بكركمة و�مم تطو�ر حماسية •

 ساعتا  :مدة الفعالية 

 ، ترك��يأقالمركق بريمتول، لوح، أو : مواد مما�دة

 :س�� الفعالية

 . ركق بريمتول تبن�ةأو ع��  أو يطلب كملوجه من كملاارتن  �عر�ف كلهو�ة وتكتب �عر�فا��  ع�� كللوح 

بالبيئة ال�ي  هذا التعر�ف أثر يت. ّرف ��ا أنفمناالهو�ة �� الطر�سة ال�ي �ع :فيما ي�� كق��كح لتعر�ف

با  هو�ة �ّل إ�مان . �عيش ف��ا و�تجار�نا و�تار�خنا و�الصورة ال�ي يرانا اصجتمع ��ا ِ
ّ
�شمل مرك

ممّ��ا  مولودة �ا�نس  والدين واصل، وممّ��ا  مكتَمبة كم�ان المكن والتعلي  وا�االة 

 .العائلية وما شابه

 .أمام كملجموعة �لها كملاار�و ،كلهو�ة تما يركها  يت  عرض ممّن�كت
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ت�ّو  إحد  كملجموعتن  دكئرة، وكلثانية ت�ّو  دكئرة دكخلية  ،مشماو�تن مجموعتن   إ��تتوز  كملجموعة 

كملوجه عل��   يطرح .زمال��  �� كلدكئرة ك�يارجية إ��  كلذين �� كلدكئرة كلدكخلية و بحيث يتوّجه كملاار�

دقيقة ل�ّل (اارتن  عن �ّل سؤكل ملّدة دقيقتن  ثنائي من كمل، و�تحّدث �ّل سئلةسلملة من ا 

�عد �ّل سؤكل ُيطلب من كملا��تن  �� كلدكئرة ك�يارجية أ  ينتقلوك م�اًنا وكحًدك، حّ�ى يشبّدل ). ماارك

 .ازوكج فيما بي�� 
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 - 3 -  فعالية

  اخركتشاا  

 :اصحاور 

 " اخر"كتشاا   •

 ع�� كلتعددية  اطال  •

 فت  باب كلنقاش ملاهية كلشاابه واختال  •

 ساعات 3 -ونصف ساعتا : مدة الفعالية

 هوكتف نقالة، تمبيوتر وشاشة عرض: مواد مما�دة

 :س�� الفعالية

م�ا  يت   إ��جولة ميدكنية ��  ل�يروجوتحضن� كملاارتن   -يجب كلتحضن� ممبقا لهذه كلفعالية

 )م�ا  يجمع كلعديد من كلناسأي  أوكلقر�ة  أو مفضل مرتز كملدينة ( اتفاق عليه

من كملمكن (كل�ي تخصه  انتماءعن مجموعة  امختلف أو  كطلب تصو�ر �ل ما يركه كملا��ك مغاير ي

 سئلةعن ا  اجابة�عدها من كملا��تن   صور و�طلب 4-3كلهد  جمع ). ف كلنقالةكستعمال كلهوكت

 .كلتالية
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 :للنساش ةأسئل 

 .رأيكبكلتعددية  أو ن اختال  كخ�� صورتن  �ع��ك  ع •

 .ما هو مووع اختال  •

 تناقض بينك و�ن  كلصورة كل�ي كخ����ا؟  هناكهل  •

 وملاذك؟ مع مجموعتك؟ أمهل تفضل كلعيش مع مجموعات مختلفة  •

د كملجموعات متعد أنهم أتيف تصف كملجتمع كلعر�ي كليوم؟ هل يملك مجموعة وكحدة مميطرة عليه  •

 �عددي؟  أو 

 م سلبيا وملاذك؟أ�ل مفهوما كيجابيا اهل كلتعددية دكخل كملجتمع � •

 هل �اعر بأنك مختلف ؟ وملاذك؟ •
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 - 4 - فعالية 

 م نقمة؟أاختال  �عمة 

 : اصحاور 

 كملجموعات  نت�� عدد مأ �غطية •

 نتماءا كلفرق بي��ما و�ن  و كلعصبية وكلتعصب  -اطال  ع�� مصط�حات •

 ساعات 3 -ونصف ساعتا :مدة الفعالية 

 ، تمبيوتر وشاشة عرضملونة أقالمبريمتول تبن� و : مما�دة مواد

 : عن كلتعددية

http://www.youtube.com/watch?v=V9XgAwN2qD0 

 : س�� الفعالية

 .كلمعودية بلقي  م�ح  قركءة كلن  كلتا��، لل�اتبة •

 .كملرفقة وتوزيع كملهاممجموعات صغن�ة  إ��تقمي  كملا��تن   •

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=V9XgAwN2qD0�
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 :داخل اصجمو�ة الصغ��ة للنساش أسئلة

 تك للن ؟ءماذك شعرت خالل قرك •

 كستخركجها من كلن ؟ يمكنما �� كملجموعات كل�ي  •

تتفق أم تختلف ؟ هل جموعةكملتوكجدة �ا�ل عام عن �ل مكلصور كلنمطية  أو كملمبقة  اركءما ��  •

 ها؟مع

 ��ذه كلصورة؟ اخر ما هو تفمن�ك لتعر�ف  •

 )وكلتعصب انتماءق بن  و ع�� كملوجه كملرور بن  كملجموعات وتوجيه كلنقاش للوقو  ع�� كلفر (

 .�ل مجموعة مصغرة إل��اكملجموعة كلكبن�ة وعرض كلنتائج كل�ي توصلت  إ�� كلعودة •

 :كلتالية سئلةح ا فت  باب كلنقاش من خالل طر 

 مجموعة معينة؟ إ�� انتماءما هو ثمن  •

يجابية إعالقات وك  ألنكلتطرق (كلعالقات كملمكنة �� مجتمعات متعددة كملجموعات؟  أنوك  تيف تر   •

 )وسلبية

 من نو  عالقة وكحد؟ أت��   ت�و  أ يمكنمجتمعك؟ هل  ��   �مودأ تتم�ىما �� كلعالقة كل�ي  •
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   وكحدك م�� أ�ي �ا! منافق: �� كملدرسة علمونا بأ  كلذي ال يص�� جماعة �� كمل�جد هو

خا ..  أ�� محمد �ا  وكحدك م�� ! فاسق: و�أ  شارب كلدُّ

 أ�� طارق وكحد م�� ! كقتطع لنفمه قطعة من نار: و�أ  كملمبل لثو�ه..

 لكن ال أحد �ابه أمي! فتنة: و�أ  وجه أمي ك�جميل.

قد فات�ي أ  أقول ل! مصبوب كلنار كملذكب �� أذ��ا ال محالة: و�أ  أخ�ي مر�  كل�ي تطرب لعبدك�حلي ..

 فهل ستحار معه؟ أظ��  سيحكمو  بذلك. له  بأ��ا أيضا تحبه

 رغ  أ��ا علمت�ي أشر  مهنة و�� كلطب! و�أ  جامع�ي كملختلطة وتر للدعارة!

 شر�كة �� اث  وكلعقاب: و�أ�ي أنا، كلماتتة عن امر باملعرو  وكلن�ي عن كملنكر!

 صديقة سوء: عيد ميالدهاو�أ  صديق�ي سلو  كل�ي دعت�ي �حفلة !

 نجمة: و�أ  خادمة من�لنا كملميحية !

بثا من كل��ود: وزميل�ي كلايعية!
ُ
 أت�� خ

 علما�ي: و�أ  خا�� كملثقف!

وث: وع�ي كملتا�ع �اغف لألفالم كملصر�ة!  ديُّ

من و���ك �� مبلغا . �ا  يقبل�ي �ل ليلة قبل أ  أنام. لك�ي كتشافت بأ  أ�ي أطيب مخلوق �� كلعال .

 كملال �لما سافر من أجل عمله

 

محمد يرأس جمعية خن�ية �� إحد  جامعات . �� محمد وطارق �انا أيضا أت�� مما تصورته ع��ماأ

أما أخ�ي مر�  فقد تفرغت . وطارق �عمل متطوعا �� مرتز أيتام كملدينة تمدرب للكركتيه. أس��كليا

 .ل��بية أخ�ي كل�ي تصغر�ي بأر�ع سنوكت �عد وفاة أمي
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 وحرمت نفمها من كلزوكج من أجلنا

 أمي؟ يكفي أ��ا تلتحف كل��كب وأ�ي ركٍض ع��ا

ومن خاللها ر�يت أطفاله . جامع�ي كملختلطة؟ �ونت �� أسرة سعيدة بزوك�� من رئي  قم  ك�جركحة

 كلثالثة �عد فقد وكلد�� 

 

 

�علمنا سو�ا تيف لقد . أما تيف أق��ي وقت فرك��؟ ف�انت صديق�ي سلو  �� كملنفذ كلوحيد ��

أخ�ي مر�  . وندهن كلعلب كلفارغة لبيعها �� مزكد لصا�ح اسر  كملحتاجة. �غزل كلكن�كت كلصوفية

 أيضا �انت تدير هذك كلبازكر كلمنوي 

 

يومها أنقذتنا من حادث حر�ق �ا  سيل��م�ي . ماذك عن خادمتنا؟ ال أتذتر م��ا سو  دموعها كلرقركقة

 ببعض ك�حروقوإخو�ي �عد أ  أصيبت �� 

. يومها سقطت �� برتة قذرة للب . زميل�ي كلايعية؟ �� من أسعفت�ي أثناء رحلة �حديقة ك�حيوكنات 

مرت ذركعها �� كلوحل من أج��
ُ
 ف�حقت �ي وت

�ا  عازفا . فقد كعتاد أ  يقي  سنو�ا �� كلقاهرة حفل عااء خن�ي لصا�ح ايتام. أما خا�� عدنا 

 يخرجو  من حفلته خاشعن و�ا  كلناس . حاذقا للعود

 ع�ي؟ هو من ب�ى م�جدك وسماه باس  جد�ي كلكميحة

  وأنا؟

كره اخر�ن؟: ال أزكل أسأل  ملاذك �علمونا أ  نك
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 - 5 - فعالية 

 بناء �والج ك�ُجمل -وتحديد كملصط�حات ل و ا ت�يي  كلقم  

 :اصحاور 

 مركجعة كملصط�حات •

 تطبيق كملصط�حات �� حياتنا •

 

 ة ونصفساع :مدة الفعالية

 وصمغ، علبة فارغة ، بريمتول ملو  أقالمركق مقصوصة ، أو  :مواد مما�دة

 : س�� الفعالية

بريمتول تبن�  أو ل�ل مصط�ح ع�� كللوح  أقالمات �ا�ل سريع وتتابة رؤوس مركجعة كملصط�ح •

 .و�عليقها ع�� ك�حائ  ليشم�ى ل�جميع رؤ���ا

مصط�حات وكلعمل �ا�ل فردي وتتابة جمل من وكقعه  كليومي تدور  4-3يطلب من كملاارتن  كختيار  •

 .وووعها دكخل علبة  ،)كملا��تن  أسماءة بطبعا دو  تتا(هذه كملصط�حات  ها �عك حول

كملجموعة و�ناء �والج  أفركد�ا�ل عل�ي بن   ومناقا��ا اخر  وكحدة تلو يقوم كملوجه بقركءة ك�جمل  •

 .لصاق ك�جملة فيهإل�ل مصط�ح و 
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 :مس��حة للموجه  أسئلة

 ماذك شعرت �عد كملوقف؟ •

 ؟حي��اتيف تصرفت  •

 �عد تحليلك للموقف؟ ا تصر  شتيف تنت س •
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 السم  الثا�ي     

 الطائفية وتأث��ها ��  الهو�ة الوطنية أنواع 

 – 1 –فعالية 

 وكلتعصب انتماءبن  

 :اصحاور 

 مجموعة إ�� انتماءكلوقو  ع�� شرعية  •

 انتماءجماعية مثل  أو هوكيات مثال  أساسع��  ،  ت�و  �يصيةأكل�ي من كملمكن  -انتماءم�ونات  •

 .ماقومية  أو  ةنادي إ��

 ساعة ونصف: الفعاليةمدة 

 .أسئلة مماعدة ،)صفرأخضر، أ، أحمر( ،صقات ملونةال : مواد مما�دة

 :س�� الفعالية

  :ل و ا كلقم   

كملماعدة ع�� �ل كملا��تن  و�طلب م��  كلبدء �� كلبحث عن شب��ن  له  من خالل  سئلةتوز  ا 

 )أت��مع كملا��تن   تتالءم وافيةإ أسئلة�متطيع كملوجه صياغة . (، لي�ونوك مجموعة وكحدةجو�ةا 
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 :للنساش سئلةا

 ما هو نو  كلروكيات كملفضل لديك؟ .1

 عل�ي ؟ مأ أد�ي -لبممتقلديك  ا�ادي�ي،ما هو كلتوجه  .2

 كلدي�ي؟ كنتماءكما هو  .3

 كملدينة؟ مأهل تفضل حياة كلقر�ة  .4

 لغة تفكر؟أي ب .5

 : كلقم  كلثا�ي

كل�ي من  : كلتالية ع�� كلنقاط اجابة��  �بدؤو و  و�متعمله�عدها، تختار �ل مجموعة لو  ملصق 

 .  تمن�ه  تمجموعةأكملفروض 

 ؟أساسأي تيف تجمعت ؟ ع��  .1

 هل �اعرو  بأنك  مجموعة وكحدة؟ .2

 يمنحك  شعور كلتوكجد �� مجموعة؟ ماذك .3

 هذه كملجموعة مجتمعنا؟�عك  هل  .4

 ما �� كملجموعة كملقابلة حمب رأيك ؟ .5

 ي وملاذك؟م سل�أهل وجودها شر�� وص��  .6

 كت كملختلفة؟ انتماءهل تر  تناقض بن   -من مجموعة ت�� أل انتماءمن كملمكن  .7
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 - 2 -فعالية 

 كلطائفية 

 :اصحاور 

 كلطائفية إ��مدخل  •

 �عر�ف كلطائفية تمفهوم  •

 ساعتا : مدة الفعالية

  :اصواد اصما�دة
َ
  !!Me No Terrorist  ، لوح ومقطع من يوتيوب من ممرحية ن

http://www.youtube.com/watch?v=_lP8NkBLrxs 

 : س�� الفعالية

 كلطائفية؟  أنوك  �ا؟ ما �� ف�مصط�حات مرتبطة أي ما �� كلطائفية؟ : شم  كلتدكعيات  •

 ات�ا�ل جما�� وتحليله ومقارنته مع شم  كلتدكعي معا،قركءة كلن  كلتا��  •

اعر�ف للطائفية من منظور كملجموعة و�ا�ل �صياغة  •
ً
 أت�� تبميط

 

 

 

 

 

 - 3 -فعالية 

مما يستج نظاما لتوزيع اصصا�ح . الطائفية �� استعمال انتماء الدي�ي كغطاء للوالء الميا��ي صجمو�ة معينة

 –السبلية أو السومية إ�  �صبية اجتما�ية  وهو نظام يحول العصبية الديسية أو .  صنفعة مجمو�ة ديسية معينة

 .سياسية

 .الدين بذاته لي  منتجا للطائفية، ��  العك ، فنن الرو  الطائفية تناض  ايمان 

ا، ال �الضة لها باالنتماء
ً
تسشط الطائفية �� . الدي�ي أو الثسا�� أو العر�� الطائفية �� ظاهرة سياسية �� ا�نوهر إذ

سوم فئة اجتما�ية بتحو�ل اختالفا  الطبيعية ب�ن الناس إ�  خطوط فصل، تم�� من �عت�� ا�اياة العامة ح�ن ت

حمنا �من �عت�� سيئا، من �عت�� مواليا ومن �عت�� معاديا، من �متحق الشراكة �� اصصا�ح العامة ومن يحرم 

 .م��ا

http://www.youtube.com/watch?v=_lP8NkBLrxs�
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 كلدكخل إ��نظرة  -ك�ع�اس كلطائفية

 :اصحاور 

 .نفمنا وتحليل وكقعنا كملعاش كلذي تر�طنا به عالقة يومية ومباشرةأ إ��كلنظر  •

 .ة �يصيةتحليل ظاهرة كلطائفية من خالل معطيات محلية وتجر� •

 ساعة ونصف:  مدة الفعالية

 .ورس  بدو  ك�ُجمل) �امل( رس  كل�ار��اتن� لنا�� كلع��: مواد مما�دة

 :س�� الفعالية

ل�ل كلذي يخ  نا�� كلع��  كل�ار��اتن�ي ُيوز  كلرس  ، )أنظر كمل�حق(�عد كلارح عن نا�� كلع�� 

 ذلك �عد. هئوحول كلفكرة من ورك اتن� كل�ار��و�ت  فت  باب كلنقاش ل�ل كملجموعة حول  كملا��تن 

قم  كملجموعة 
ُ
�غين� ك�جمل بجمل  من كملاارتن و�طلب ) مجموعات 4-3بن  (مجموعات صغن�ة  إ��ت

  .�� كلقر�ة، �� كملدينة و�� كلدولة كلميا��ي،�عك  وكقعه  كملعاش �� كملدرسة، �� كلوكقع 

 .لظاهرة كل�ي �عكمهاو�ارح ك كل�ار��اتن� ك�جديد�عرض �ل مجموعة  ذلك �عد

 أنوك  كلتنقل بن  كملجموعات وتوجيه كملا��تن  لفه   -وظيفة كملوجه خالل عمل كملجموعات كلصغن�ة

كلعائ��  انتماءطائفة دينية، بل ممكن ك  تكمن ��  إ�� انتماءكلطائفية كل�ي ال تقتصر فق  ع�� 

 ).كلطائفية كلمياسية(ك�حز�ي  انتماءو) كلعائلية(
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 كلطائفية أنوك  

 : اصحاور 

من ) كلمياسية-كملذهبية -كلدينية( كلطائفية أنوك   �ع� واطال ك�يروج من كلتعر�ف كلرس�ي للطائفية  •

 . )لبنا ، كلعركق، مصر، سور�ا(خالل نماذج من كلعال  كلعر�ي 

 ساعة ونصف: الفعاليةمدة 

من كملمكن دكئما كوافة ( أقالممتول ، يبر  ترتو   ، حوكسيب،كملرفقة كل�ار��اتن�كت :مواد مما�دة

 )�ار��اتن�كت تشناسب مع هد  كلفعالية

علق كل�ار��اتن�كت �� كلغرفة ع�� ك�حائ  وُ�طلب من كملا��تن  كختيار كلكر��اتن� ك :س�� الفعالية
ُ
لذي �

 .حمب رأ��  �عك  كلطائفية �ا�ل وك��
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 اجابةلب م��ا كختيار دولة عر�ية وتحليل ظاهرة كلطائفية ��ا من خالل مجموعات، ُيط 3تت�و  بالتا�� 

 :كلتالية سئلةع�� ا 

 ما �� كلفئات كملتصارعة؟ •

 ع�� ماذك تتصار ؟ •

 ما هو ثمن هذك كلصرك ؟ •

 هذك كلصرك ؟ خدممن ي •

 هل هنالك حلول مطروحة؟ •

 ما رأيك  �� كملووو ؟ •

كلنقاش كلذي حصل دكخل كملجموعة  إ��ممشندين  ��اإلتقوم �ل مجموعة �عرض كلنتائج كل�ي توصلت  •

 .كلصغن�ة

مام أترجمة كف�اره  وعروها  ع��حث كملا��تن  ومماعد��   �� ، طوكل كلوقت،وظيفة كملوجه

 .  �ل مجموعة كختارت دولة مختلفة لتقوم بالبحث ع��اأع�� كملوجه كلتأتد من . كملجموعة كلكبن�ة
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 لبنا  تنموذج –كلطائفية كلمياسية 

 :اصحاور 

 �� لبنا  ومخاطرهع�� كلنموذج كلطائفي  كلتعر  •

 ساعة ونصف: مدة الفعالية

 "كلبوسطة" أو" ويمت بن�وت"فيل  : مواد مما�دة

 :س�� الفعالية

يت  . وطائفيتها  لبن عن  و كملاار� �عرفهالفح  معرفة كملعلومات كل�ي " تقيي  ممبق"توزيع ورقة 

يتوجب ع�� كملوجه مااهدة كلفيل  قبل كلعرض  –" بن�وت) غرب( ويمت"عرض مقتطفات من فيل  

 .وكختيار كملقاطع كل�ي يركها مالئمة للما��تن 

 :ن�ح باملقاطع كلتاليةأ

 .ومعلمته كلفر�مية" نوري"بن   ك�حوكر  -: بدكية كلفيل 

 .ما  ومخاو " نوري"ك�حوكر بن  وكلدي  -

 .ك�حوكر مع بائع ك�ي�� ومقطع كل�جوم عليه  -

 . يحمل كلكثن� من كملعا�ي مااهدة كلفيل  بأتمله، خاصة ل�ونه -هنالك وقتمن كملفضل لو �ا  
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– " ويمت بن�وت"قصر من أمن كملمكن مااهدته بأتمله ومدته : بالنمبة لفيل  كلبوسطة

 : همية كل��تن� عل��اأكملقاطع كلتالية و  بالذتر  خ أ

 .كية كلفيل  وتفجن� كملدرسةبد -

 ك�حوكر مع �جنة كلتقيي  �� ممابقة كلرق  -

وز  ورق -�متطيع كملوجه كختيار كلفيل  كلذي يركه مناسبا للمجموعة -�عد رؤ�ة كلفيل 
ُ
ة تقيي  �عد ت

 كلفيل  

 .ركق كلتقيي  كل�ي وزعت قبل و�عد كلفيل أو يقوم كملوجه بجمع 

 .كللبنانية وقركءته �ا�ل جما�� اهليةفق بامل�حق حول ك�حرب   يوز  كملوجه كملقال كملر أ يفضل

 :كلتا��ع�� كلنحو  أسئلةب -ُيفت  باب كلنقاش �ا�ل جما��

 ما شعورت  �عد مااهدة كلفيل ؟ -

 ؟)مغز   أو جملة (عليك ات��  ثر امقطع ترك  أي -

 ؟)سياسية -دينية -مذهبية(ما هو نو  كلطائفية  -

 ؟كلهو�ة كلوطنية أو كلهو�ة ك�جماعية  ما �� خطورة كلطائفية ع�� -

 وملاذك؟لووع كللبنا�ي وكلووع �� بلدتك �اابه بن  كِ أي هل تر  ك  هنالك  -
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 :قبل كلفيل  و�عد كلفيل تقيي  كل أسئلة

 كللبنانية؟ اهليةهل سمعت عن ك�حرب 

 كللبنانية؟ اهليةهل �عر  سببا وكحدك لناوب ك�حرب 

 كللبنانية؟ اهليةك�حرب  هل �عل  ما موقف كلعال  من

 كللبنانية؟ اهليةنشيجة ك�حرب هل �عل  ماذك �انت 
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 السم  الثالث     

 الطائفية �� البالد وخطور��ا ��  الهو�ة الوطنية

 - 1 –فعالية 

 من نحن؟

 : اصحاور 

 إسركئيلع�� كلفئات وكملجموعات كملتوكجدة دكخل كملجتمع كلفلمطي�ي ��  كلتعر  •

 ساعة ونصف: دة الفعاليةم

  أقالم، بريمتول : مواد مما�دة

 :س�� الفعالية

 :كلقم  اول 

مجموعات و�طلب من �ل مجموعة تتابة كملجموعات وكلفئات كملتوكجدة  3 إ��يقم  كملوجه كملجموعة 

 . �ل مجموعة مصغرة �عمل ع�� ممتو  وكحد. إسركئيلدكخل كملجتمع كلفلمطي�ي �� 

 لفئات وكملجموعات ع�� كملمتو  كلدي�يتكتب ك -1مجموعة 

 ع�� كملمتو  كلميا��ي -2 مجموعة

مه   كلنقاش كلدكخ�� -وكملجموعات اجتماعية )حمب كملنطقة(ك�جغرك�� ع�� كملمتو   -3مجموعة 

 .جدك
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كلفئات  إ��و�بدأ كملوجه بتوجيه كملا��تن   -�عدها يت  عرض جميع كملجموعات كل�ي ت  حصرها

 .وفح  كملا��ك وكملختلف الئ  لهاكملغن�  اطارتوكجدت تحت  أو  ال  تجد لها م�ان إذك -كملختلفة

 :كلثا�يكلقم  

 .�ا�ل جما�� إسركئيلكلقائمة دكخل كملجتمع كلفلمطي�ي ��  تحديد كلصركعات

لذي ككلصرك   أو كلتوتر عن كتابة كليطلب من �ل ما��ك وما��تة  -�ا�ل فردي -تدر�ج كلصركعات

 .ع�� ورقة صغن�ة وووعها دكخل كلعلبة ،كملجتمع كلعر�ي ووحدةخطرك ع�� ت�افل  ، برأ���ا�ل 

 :كلتالية سئلةبروح ا  -وكلنقاش عل��ا كلصركعاتيت  �عدها تدر�ج 

من  -)بالنق ، استعالء، سياسة موجهة؟ ر ك�يو ، عدم كملعرفة، شعو (؟ سباب هذك كلصرك أما ��  •

 .من كلدليل ل و ا عاملنا معها �� كلقم  كملفضل كلتذتن� باملصط�حات كل�ي �

 ؟ينعك  هذك كلصرك  أو تيف يتج��  •

 منه؟  ل و ا من كملمتفيد  ؟ما �� خطورة هذك كلصرك  •

�عز�ز كلو��، كلعمل مع ( كملذ�ور؟ للتعامل مع كلصرك  أخر  سبل  أو حة هل هنالك حلول مطرو  •

 )...طر ما��تةأكملدكرس، بناء 
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 - 2 -فعالية 

 نحن وكملجتمع -كلدكخل إ��نظرة 

 ساعتا : مدة الفعالية 

 أقالمركق بيضاء، أو ، مقولة محمد كملاغوط كملرفقة: مواد مما�دة

 :س�� الفعالية

 إ��كملجموعة كلكبن�ة  �عدها تقم  ،)كنظر كمل�حق( يت  �عر�ف محمد كملاغوط من قبل كملوجه بدكية�� كل

 :كلتالية سئلةجابة ع�� ا ا يطلب م��  ث   ،فقةوز  عل��  مقولة محمد كملاغوط كملر تو  مجموعتن 

 تتوكجد؟ أينما �� كملجموعات كل�ي يتحدث ع��ا كملاغوط؟  •

 يجابية وكلملبية من كملقولة؟ط ا كستخركج كلنقا •

 م تختلف معه؟ ، أمقولتهرأيه، كلذي يظهر من  كملاغوطمحمد  هل توكفق •

تقبل  -اح��كم( ؟يجب ارت�از أس أي ع��  -ف كملختلفةئكحتوكء جميع كلفئات وكلطوك يمكنتيف  •

 )وكملختلف اخر

تتابة مقولة �عك  رؤ�شنا ع�� �ل مجموعة  -كملاغوط بجمل �ممعها من حولك؟   هل تذترك مقولة •

تيف تنا  –لصياغة  إوافة ،كملجموعة فركدكملعاش أل  نف��يه، تنبثق عن كلوكقع كلفيا أينللمجتمع ور 

 .  نر  مجتمعناأنر�د 

 .ا ورؤ���ا ك�ياصةمقول�� م��ماو�عرض �ل  –  تاتمع كملجموعتج

ع��  -ة ما �� مماهمتك  لتحقيق هذه كلرؤ�: ا��تن ع�� كمل كلتا�� مؤكلكل�متطيع كملوجه طرح 

 كلصعيد كلفردي وع�� كلصعيد ك�جما��؟
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 ؟ فيه فركدمن يتحمل ممؤولية كملجتمع؟ وما �� وظيفة ا 

 

 فالن �� غارضون  ونحن و�طارد واصش��ي  واصر�خ الزهرة ال�ى تصل الفضائية اصخت��ا  “

 وفالن إسما�ي�� وفالن ممي�� وفالن �لوي  وفالن درزي وفالن شي�� وفالن س�ي

 العش��ة هذه من فالن تركما�ي وفالن سر�ا�ي وفالن حنب�� وفالن شاف�� وفالن مرشدي

 انتمي با�ي ألشعر ح�ى بطنال هذا من وذاك الفخذ تلك من وهذا السبيلة تلك من وفالن

 ” .امة لهذة أنتمي مما أك�� ا�اشر�ة والتجمعا  ا�خشبية السوارض  إا� 

 

 محمد اصا�وظ
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-  3 -فعالية 

 فرق �مد

 وكستعمال كلطائفية تأدكة لضرب كلهو�ة ك�جماعيةعرض سياسة فرق �مد :الهدف

 ساعة ونصف: مدة الفعالية

 ومقطع من فيديو زهر كلدين سعد رسالة عمر : اصواد اصما�دة

 :س�� الفعالية

ه بكتابة �ل و�قوم كملوج" ماذك �عر  عن كلطائفة كلدرز�ة؟" -بدكية يقوم كملوجه بطرح سؤكل عام 

ال يت  فت  باب   -ويعلقها �� كلصف كل�� �متول  ع��  أوكللوح  ع�� كملعلومات كل�ي يضيفها كملا���و  

��ا ءع�� كملا��تن  و�طلب م��  قرك رسالة عمر زهر كلدين سعدتوز   �عدها،. كلنقاش �� هذه كملرحلة

 :كلتالية سئلةا  حمب د ليت  �عدها فت  باب كلنقاش�ا�ل منفر 

بن  كملعلومات كملكتو�ة حول كلطائفة كلدرز�ة و�ن  كلرسالة كل�ي وزعت عليك ؟ هل  مةءمال هناكهل  •

 يوجد تناقض؟

 ماذك شعرت عندما قرأت  كلرسالة؟ •

 ؟أعطتك  شيئا أو معلومة جديدةل ه •

 ؟هل �ممع هذه اصوكت دكخل كلطائفة كلدرز�ة •

 كنتمائك؟�ممع عن كلدروز �ا�ل عام من مجموعة ماذك  •

 .)استعانة بالرسالة يمكن( -برأيك؟  ع�� كلطائفة كلدرز�ة الزكميما كلهد  من فرض كلتجنيد  •

 )كنظر كمل�حق( "فرق �مد"ع�� كملوجه توجيه كلنقاش لارح سياسة 
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رئي  ك�ح�ومة  إ��عاًما رسالة  17أرسل كلااب عمر زهر كلدين سعد من قر�ة كملغار كلبالغ من كلعمر 

  .�سركئي��عدم كلتجنيد ل�جيش ا  بقركره إبالغه أجلبي�ي نتنياهو من 

 : نص الرسالة

أنا كملوقع أدناه  �م� كملح�سركئي�ا " كلدفا "حضرة وز�ر جيش  كملح��م إسركئيلح�ومة  ي رئ حضرة"

 باملثول �� م�اتب كلتجنيد يوم  . ك�جليل -كلدين محمد سعد من قر�ة كملغار عمر زهر
ً
كستلمت أمرك

إلجركء كلفحوصات حمب قانو  كلتجنيد اجباري كملفروض ع�� كلطائفة كلدرز�ة،  2012/10/31

ح كلنقاط كلتاليةأو وعليه  لقانو  كلتجنيد كملفروض ع��  �يملعاروأرفض كملثول إلجركء كلفحوصات  :ّ�ِ

 .طائف�ي كلدرز�ة

ي رجل سالم وأتره كلعنف و�ل أش�اله، وأعتقد بأ  كملؤسمة كلعمكر�ة �� قمة كلعنف أل�أرفض 

�ْت حيا�ي، كزدكدت عصبي�ي  ك�جمدي وكلنف��ي، ومنذ كستالمي لطلب كملثول إلجركء كلفحوصات �غنك

رُت آال  كلصور كلق
ّ
ت تفكن�ي، تذت

ُّ
اش

َ
ل نف��ي مرتديا كملال�  كلعمكر�ة وماار�ا �� و� اسية، ول  أتخيك

جيش آخر ي � وأل سركئي�كلتجنيد ل�جيش ا  أعارض .خوك�ي كلعربإقمع شع�ي كلفلمطي�ي ومحار�ة 

أتره َمن �عتقل  .، أتره كلتعصب وتقييد ك�حر�اتاحتالل أعارضأتره كلظل  و .ألسباب ومن�ية وقومية

 ء، لدّي أصدقاأماتن، عزفت �� عدة "كلفيوال"أنا موسيقي أعز  ع�� آلة  .اءاطفال وكلايوخ وكلنم

موسيقيو  من ركم هللا، أر�حا، كلقدس، ك�يليل، نابل ، جنن ، شفاعمرو، عيلبو ، روما، أثينا، 

وللمالم، سالحنا كملوسيقى ولن  لإل�مانيةسلو، وجميعنا �عز  ل�حر�ة، أو عما ، بن�وت، دماق، 

لمت بقانو  ظال ، فكيف يمكن أ  نحارب أقر�اءنا �� فلمطن ،  .آخر ي�و  لنا سالح
ُ
أنا من طائفة ظ

سور�ا، ارد  ولبنا ؟ تيف يمكن أ  أحمل كلمالح ود إخو�ي وأبناء شع�ي �� فلمطن ؟ تيف يمكن 
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 حاجز كحتال�ّ� آخر وأنا َمن جّرب ظل  ك�حوكجز؟أي  أوأ  أ�و  جنديا �عمل ع�� حاجز قلنديا 

 نع إبن ركم هللا من ز�ارة كلقدس مدينته؟ تيف أحرس جدكر كلفصل كلعنصري؟تيف أم

انا ألبناء شع�ي  أّ  غالبية كمل�جونن  ه  أسر  وطالب حق وحر�ة؟ علًما ،تيف أ�و  �جك

أنا أعز  للفرح، ل�حر�ة، للمالم كلعادل كلقائ  ع�� وقف اسشيطا  وخروج كملحتل من فلمطن  

نية كملمتقلة وعاصم��ا كلقدس، وإطالق سركح جميع اسر  �� كل�جو  وإقامة كلدولة كلفلمطي

َدم كلعديد من شبابنا ومن قانو  كلتجنيد اجباري فع��  .دياره  إ��وعودة كلالجئن  كمل�ّجر�ن 
َ
لقد خ

ماذك حصلنا؟ تمين� �� جميع كملجاالت، قركنا أفقر كلقر ، صودرت أركوينا، ال يوجد خركئ  هي�لية، ال 

�مبة خّرِ��� ك�جامعات من قركنا من أد�ى كلنمب �� كملنطقة، �مبة كلبطالة ��  .د مناطق صناعيةيوج

ْ�َعَدنا هذك كلقانو  عن كمتدكدنا كلعر�ي .قركنا من أع�� كلنمب
َ
تِمل �علي�ي  . لقد أ

ُ
هذه كلمنة سأ

ْنِيي عن  ستحاولو  أنا متأتد أنك   .كلثانوي، وأطم  بتكملة �علي�ي ك�جام��
َ
ي، لكن�ي ا�ما�طمو�� ث

 لناِر حرِ�ك ، ولن أ�و  جنديا �� : �ا بأع�� صو�يأعل�
ً
أنا عمر زهركلدين محمد سعد لن أ�و  وقودك

   ... جياك 

 "عمر سعد: كلتوقيع 

 ".من خالل كملقاالت كملرفقة بامل�حق اجباري عن كلتجنيد �متطيع كملوجه توسيع معلوماته  •

  �عرض كملقطع كلتا��: للت�يي 

http://www.youtube.com/watch?v=7j4hyLDlUpQ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7j4hyLDlUpQ�
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 - 4 -فعالية 

 سياسة فرق �مد �� كملجتمع كلفلمطي�ي

دكخل كملجتمع كلفلمطي�ي ��  همية كلطائفية تأدكة لتدعي  سياسة فرق �مدأع��  كلوقو : الهدف

  إسركئيل

 ساعتا : عاليةمدة الف

 .لمياسة فرق �مدمطبو  �عر�ف  ،أقالمبريمتول، : مواد مما�دة

 يقرأ و�ناقش. مجموعات صغن�ة وُ�وز  عل��  كلتعر�ف 3 إ��تقم  كملجموعة كلكبن�ة : س�� الفعالية

 :�ل مجموعةع�� كملهمة كلتالية  ث  تلقى ،دكخل كملجموعة كلصغن�ة

�متطيعو  ". روكي��ا"وقوموك ببناء  إسركئيلكلفلمطي�ي ��  كملجتمع لفئة دكخ أو كختاروك مجموعة 

كلتالية لت�و   سئلةباأل  أيضاو  أف�ارت حفز �� ترتيب كملعنصر كل�و   استعانة بالصور كملرفقة لت

 :موجهة لبناء كلروكية

 ية، عادكت وتقاليد، ممتو  �علي ، بطالةأت��  ،أقلية -يمن� هذه كملجموعة؟  ما كلذي •

 كلدولة معها؟ تيف �عاملت •

 من قبل كملجتمع؟ إل��اتيف ُينظر  •

 عرو ؟كملغن�  أو ما هو كملعرو  ع��ا؟  •

كلبدو، كلطائفة كملميحية، : فئات ليماعد كملا��تن ،  مثل أو مجموعات  كق��كح أيضا�متطيع كملوجه 

 كلنقب وك�جليل( ك�جغرك�� انتماء، كلعائ�� انتماء أو كلطائفة اسالمية، كلطائفة كلدرز�ة، ك�حمولة

 ).مثال وكملثلث
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  و �متطيع كملا��� –حوكسيب للبحث عن معلومات دقيقة  لهذه كلفعالية   تتوفر أمن كملفضل 

استفادة م��ا وتوزيعها تمصادر معلوماتية  يمكن ،مقاالت �� كمل�حق أيضا هنالك -اعتماد عل��ا

 .للمجموعة

لها  يوجههاكل�ي  سئلةع�� ا  واجابةي كختار��ا تقوم �ل مجموعة �عرض روكية كلفئة كل� �عد ذلك

 .  و كملا���
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 ةدليل م�افحة العصبية الطائفي

 

 

بلدنا -جمعية الشباب العرب   

 - 5 -فعالية 

 كلطائفة كملميحية: فرق �مد

 :اصحاور 

 .�سركئي�ع�� كملخاطر كمل��تبة ع�� تجنيد كملميحين  ل�جيش ا  اطال 

 ع�� كلمياسة كلطائفية كملوجهة وتيفية وجوب كلتعامل معهااطال  

 ساعة ونصف :يةاصدة الزمن

  أقالمك�ي�� كل�حفي مطبو ،  :اصواد اصما�دة

  -نا عطا هللاحكملطرك  

aFkCSC6LHc&feature=share-http://www.youtube.com/watch?v= 

 )كلع��ية(مقطع من كملجندكت 

http://www.youtube.com/watch?v=pR4EDtZL2ac 

 "خلف ك�جدكر"مقطع من برنامج  للت�يي 

http://www.youtube.com/watch?v=Zh41l3sLbLg 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-aFkCSC6LHc&feature=share�
http://www.youtube.com/watch?v=pR4EDtZL2ac�
http://www.youtube.com/watch?v=Zh41l3sLbLg�
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 :س�� الفعالية

تقم   . مطرك  عطا هللا وفيديو كملجندكت ع�� كملجموعة �ا�ل جما�� -يت  عرض كلفيديوهات

ال ي�و  كلتقمي  حمب (مجموعة دكعمة للتجنيد ومجموعة ود كلتجنيد . مجموعتن  إ��كملجموعة 

 ).�ا�ل عاوكئي إنماكملوقف كل�ي��ي 

 ول كلتا�� عناصر كلن  من خالل اجابة ع�� ك�جد أو بدكية يطلب من �ل مجموعة تحليل مرتبات 

 الطرف اصوضف الت��ير

   

   

   

 

للتجنيد وصياغته ع�� بريمتول ل�ي  كملعارض أوقفها كلدكع  �عدها ُيطلب من �ل مجموعة ت��ير مو 

 .مام كملجموعة كلكبن�ةأيت  عروه 

 .مجموعة ال �ع�� بالضرورة عن موقفه كل�ي��يأي ما��ك �� أي   وجود أيجب كلتذتن� ب

 :لتحديد كلنقاش وكلهد  من كلفعالية سئلةأل كملوجه �عض ا �� كل��اية �م

 ما هو كملوقف ك�حقيقي ل�ل ما��ك؟
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 ؟ادعاءكت أت�� إقناًعاأي 

 من ادعاءكت وجدت صعو�ة �� كلتعامل معها كلرد عل��ا؟أي 

بن�ة و�ت  كلنقاش �� كملجموعة كلك -"خلف ك�جدكر"من برنامج  اخن� �عرض كلفيديو  ،لت�يي  كلنقاش

 :كلتالية سئلةبروح ا 

 ما كلهد  من تجنيد كملميحين ؟ 

 � نتائج هذه ك�يطوة؟ ما �
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 السم  الرا�ع    

 نماذج من التعامل مع الطائفية

-  1 –فعالية 

 العيش معا

 حلها ومحاولةكلتحديات وكلصركعات دكخل كملجموعة  اطال  ع�� :هدف الفعالية

 ساعة ونصف :مدة الفعالية

 )لفةتخم ألوك ثالث (ملونة  الصقات: مواد مما�دة

 :س�� الفعالية

وهكذك تت�و   ،حمب لونه�ل صقات ع�� كملا��تن  و�طلب م��  اجتما  وكلتكتل توز  كلال 

 . مطال��او ت حول هو���ا عطى ل�ل مجموعة ورقة �عليما�. كملجموعة

 و�التحاور �� وس  كلغرفة  ع كملندو�و  يجل  جمي. �اتختار �ل مجموعة مندو�ن  ع��ا ليمثلوك مطال�

يحدد كلوقت للنقاش  .مطال�� ما يمكن من  أت�� لتحقيق  محاولةملاارتن  �� جميع ك أماموكلنقاش 

 .بحمب قركر موجه كملجموعة
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 :ورضة التعليما 

 1مجمو�ة 

 تحاول  ،عددت�� من ناحية كلو�� كملجموعة ا :كلصفركء كلطائفة -�ا  �عيش �� نف  كمل ث طوكئفثال 

 .كلعنف إ��ت�جأ  احيا فرض قو��ا و�� �عض  تحاول   .�� مركتز كلقوةكلميطرة ع دكئًما

�� مركتز كلقوة وكلميطرة ومتحكمة حاليا تكمن �� �و��ا مجموعة تبن�ة  -طة قوة كملجموعة كلصفركءقن

 .رئاسة كملنطقةو �حفاظ ع�� قو��ا و�م�� ل

 2مجمو�ة 

مهمة من حيث كلقدركت، �ادد  كملجموعة ك�يضركء �� طائفة -مل�ا ك�عيش �� نف   ثالث طوكئف

عادة إبتغين� كملن�كنية و  يطالبو   .مهمةمناصب  و�حتلو  ع�� اسشثمار �� كلتعلي  وكلدركسة أعضاؤها 

 .ت�� مبلغ لبناء ك�جامعاتأ  تقميمها وتخصي

 3مجمو�ة 

كملصا�ع �ميطر ع�� و وعة قو�ة كقتصاديا �� مجم ك�حمركء كلطائفة -�عيش �� نف  كمل�ا  ثالث طوكئف

�� �غين�  معنين  غن�هذه كملجموعة أعضاء . كلثباتلنظام ك �متطيعبدو  هذه كملجموعة ال  -وكلبنوك

 .بقاء كلووع ع�� ما هو عليهتقمي  كملن�كنية، بل يفضلو  
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 :ع�� �ل مجموعة

 . كتفاق يضمن تحقيق مطال��ا إ��نفمها للوصول  تحضن�  •

 مام كملا��تن  �� كملجموعة كلكبن�ةأ اوطرحه اءكت دكعمة ملطالب مجموع��ابناء كدع •

تحدد كلف��ة كلزمنية للنقاش  .كتفاق إ�� للتوصل محاولةكلنقاش بن  كملندو�ن  ��  بإدكرة -يقوم كملوجه

 .اخرو  أيضا من  كملاارتة يتمكنل�ي 

 :رتن اللما سئلة�عدها يقوم كملوجه بتوجيه ا 

 � كلنقاش؟ ما رأيك  � •

 ؟إقناًعا أت�� مجموعة أي  •

 رأيك؟بيكمن ك�حل  أين •

 مجموعة غن� مجموعته؟ ملاذك؟ بطرح رتن أحد كملاا هل كقتنع •
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 - 2 -فعالية 

 تحضن� �جولة 

 :هدف الفعالية

 عالقة معها أوطائفة ال توكصل  أو ع�� مجموعة  اطال 

 ساعات 3: مدة الفعالية

 حوكسيب  :مواد مما�دة

 :عاليةس�� الف

كملجموعة يقوم كملوجه بتقمي  . طائفة تود كملجموعة كلتعر  عل��ا عن قرب أو كختيار مجموعة يت  

 .للتحضن� ل�جولة

 مجموعة �جمع كملعلومات و�ناء هي�لية ك�جولة: ساعة ونصف

 تقمي  كملهام وكملمؤوليات: ساعة ونصف

 .ك�جولةتحديد موعد  أجلدكئ  من ع�� كملوجه متا�عة كلتطوركت �ا�ل 
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 - 3 –فعالية 

 إذك أردنا

 .كلنقاش حول ماهية كملجتمع كلذي نر�د ك  �عيش به :هدف الفعالية

 ساعتا  :مدة الفعالية

 ن  محمود درويش :مواد مما�دة

 

 

 محمود درويش -إذا أردنا

 
ً
  ، إذك أردنا ،سنصنُ� شعبا

ً
ننا لمنا مالئكة

َ
 ك  ،حن  �عل  أ

َ
 �ناخر اص كلارك لي  من كختص وأ

س   حن  ال نتلو صالة كلاكر للوطن كملقدك
ً
 ....�لما وجد كلفقنُ� عااَءُه  ،سنصن� شعبا

ً
 سنصن� شعبا

  وكلملطا ،حن  �ات  حاجَب كلملطا  
ْ
 حن  ي دو  محاتمة

ً
 سنصن� شعبا

ً
 إباحيا

ً
 كتب شاعٌر وصفا

  لبطن
ْ
 حن  كلركقصة

ً
كلفرد من شأ  كلتفاصيل  ��ـعَ حن  �ُ  .... نن��ى ما تقوُل لنا كلقبيلة سنصن� شعبا

 
ْ
 حن  ينظر �اتٌب نحو كلنجومسنصن�  كلصغن�ة

ً
ع�� :وال يقول  ،شعبا

َ
 !وأجمْل  ...بالدنا أ

 من كلضرب كمل�ّ�ِح �� كلاوكرْ  
ً
 وزكنية

ً
 ادكب غانية

ُ
 حن  تح�ي شرطة

ً
 !سنصن� شعبا

ُر كلفرُد كلفلمطي�يُّ ركيته سو  �� ملع
ك
 حن  ال يتذت

ً
و�� ممابقة  ،ب كلكرة كلفمي  سنصن� شعبا

  ،ك�جمال 
ْ
  و�وم نكبته فق 

ً
ل ، إذك أردنا ،سنصن� شعبا ِ

ّ
  يرت

َ
ي أ  حن  يؤذ  للمغّ�ِ

 )) حمنسورة كلر ((آية من 
ْ
َتل 

ْ
خ

ُ
 حن  نح��م كلصوكب  �� حفل كلزوكج كمل

ً
وحن  نح��م  ،سنصن� شعبا

 
ْ
 

َ
ل
َ
 !كلغ
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 :س�� الفعالية

يطلب من �ل مجموعة  -مجموعتن  صغن�تن  إ��  كملجموعة توز  كلقصيدة ع�� كملجموعة وتقم

 .ها بناء رؤ�ة محمود درويش لكينونة شعبأساستحليل �ل سطر من كلقصيدة وع�� 

 .�ل بند �ا�ل منفصل حول كلنقاش  و�دور  -يت  عرض كلرؤ�ة

ع ن  م كتفاقه مد  من خالل سأله  عن  -تفكن� خارج كلن لع�� ك يقوم كملوجه بتحفن� كملا��تن 

 .محمود درويش وحول كلرؤ  كملختلفة كملتوكجدة �� مجتمعنا

 هل تتوكفق هذه كلرؤ ؟ •

 تتصادم؟ أين •

 رؤ�ة تفضل وملاذك؟أي  •
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 :اصالحق
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 :�عر�فا  .1

 : الطائفية        

فالبناء كللفظي يحمل مع�ى تحرك ك�جزء من ) طا ، يطو ، طوك ، فهو طائف(مفهوم ماتق من 

وكلطائفية �� انتماء إ�� طائفة معينة، . ل عنه بل يتحرك �� إطاره ور�ما لصا�حهكل�ل دو  أ  ينفص

دينية أو كجتماعية ولكن ليمت عرقية فمن كملمكن ك  يجتمع عدد من كلقوميات �� طائفة وكحدة 

 .بخال  أوطا��  أو لغا�� 

ل��و�متانت وكل�اثوليك تثن�ة �� احدكث كلطائفية مثل ما حدث �� أورو�ا �� كلعصور كلوسطى بن  ك

�انت كلطائفية سبب أبرز انقمامات كل�ي عرفها كلتار�خ بن  ). بن�نطة وروما(أو ارثوذت  وكل�اثوليك

تذلك �ا  للمميحين  كلعرب . كلمنة وكلايعة �� كلعركق �� كلقر  كلثالث عار ميالدي وما قبله و�عده

 .ف نابليو  دور بارز �� حملة نابليو  ع�� مصر إذ �انوك �� ص

أزمة �عياها كملجتمعات كلعر�ية �� كلعركق ولبنا  مثال، حيث أصبحت " كلطائفية"نتج عن مفهوم 

كلطائفية مذهبا وأيديولوجيات وهو�ة تحل محل كلهو�ات اخر  وانتماءكت اع��، بل و�دأت تتعا�� 

كلقومية �� لبنا  كلثمانينات، عل��ا وقد تبدي استعدكد لتقاطع معها وأخذ موقعها، مما فتت كلوحدة 

 .و��دد وحدة كلعركق كليوم

هناك كتفاق بن  �ل كلدول ع�� حق �ل كلبار باالنتماء وكلتصر�  باالنتماء ألي دين أو معتقد أو 

ويعر  م�ج  . طائفة، شر�طة أال تحرض أف�ار كل�ي  ع�� إ�حاق اذ  أو اجركم باآلخر�ن
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�� ��اية امر، . �ي  كلذي يشبع �ا�ل متعنت طائفة معينةبأنه كل" كلطائفي"أتمفورد كل�ي  

يمكن وصف كلطائفية �� عصرنا ك�حا�� ع�� أ��ا كلتمين� بالعمل وكلدخل، أو كلكركهية، أو ح�ى كلقتل 

وغالبا �� سياق كلار�ات �ع�� عن ترقية �ي  لي  حمب . ع�� أساس طائفة كل�ي  أو دينه

من حق �ل طائفة كلدعو  إ�� إتبا  طائف��ا وإظهار أدل��ا ع��  .مؤهالته بل حمب كنتمائه كلطائفي

�و��ا ك�حق وكلصد  �عقيد��ا دو  كستخدكم كساليب كلكذب وكلنفاق للتمو�ة ع�� ما �� من�جها من 

 .كنحالل وكستحالل ك�حركم وكلدعو  إ�� تركهية كملخالفن  وانتقام م�� 

 :المياسة والطائفية  

كلمياسية مكرسة من ساسة لي  لد��  كل��كم دي�ي أو مذه�ي بل هو " كلطائفية"معظ  احيا  ت�و  

تما �مم��ا بن خلدو  أو شعبية تما �م�ى �� عصرنا، لي�و  " عصبية"موقف كن��ازي ل�حصول ع�� 

إ  مجرد كنتماء �ي  إ�� طائفة أو فر�ق أو مذهب . ان��ازي كلميا��ي قادرك ع�� كلوصول إ�� كلملطة

�جعله طائفيا، تما ال أ  عمله لتحمن  أووا  طائفته أو كملنطقة كل�ي �عياو  ف��ا دو  ال يكفي 

لكن كلطائفي هو كلذي يرفض كلطوكئف اخر  و�شنكر �حقوقها . إوركر بحق اخر�ن، ال يجعله طائفيا

 .أو يكمب طائفته تلك ك�حقوق كل�ي �عود لغن�ها، �عاليا عل��ا أو تجاهال لها و�عصبا ودها
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 :سياسة فرق �مد  

فرق �مد هو مصط�ح سيا��ي عمكري كقتصادي  ويع�ي تفر�ق قوة ك�يص  كلكبن�ة إ�� أقمام "

تذلك �امل . متفرقة لتصب  أقل قوة و�� غن� متحدة مع �عضها كلبعض، مما �مهل كلتعامل معها

و�اكيل قوة تبن�ة،  كملصط�ح كلقو  كملتفرقة كل�ي ل  �مبق أ  كتحدت وكل�ي يركد منعها من اتحاد

استعمار �� ش�له ك�حا�� ومنذ �اأته �� بدكية سبعينات كلقر  كلتاسع عار . يصعب كلتعامل معها

طبق هذك اسلوب كلقدي  �� كلمياسة، لنف  اغركض واهدك  ومن أجل إوفاء كلارعية ع�� 

حلة فرق �غزو، أل  كستعباد يبدو أ  سياسة فرق �مد تأ�ي �عد مر . كحتالله لبلد ما من خالل كلظهور 

 إ��اك قوكه كلعمكر�ة واقتصادية ��د  �مهيل 
ً
شعب ما واسشيالء ع�� أركويه وثروكته يتطلب أوال

كلعملية وتقلي  ت�اليفها؛ يت  ذلك عادة من خالل إثارة كلفتنة كلطائفية وكلتحر�ض ع�� كلعنصر�ة 

هذك كلاعب وإشعال حروب دكخلية وخارجية و�ار روح انتقام بن  كلطوكئف وكلطبقات كمل�ونة ل

 ."تنت�ى بإ��اك قو  �افة اطرك 
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 :�خصيا   .2

شاعر وأديب سوري، ولد �� سلمية بمحافظة ) : 2006أبر�ل  3 -1934(محمد أحمد �ي��ى اصاغوط 

 �� ترته كملدرسة �� سن مبكرة، �ا. 1934حماة عام 
ً
نت تلقى �عليمه �� سلمية ودماق و�ا  فقره سببا

سلمية ودماق و�ن�وت كملحطات اساسية �� حياة كملاغوط وإبدكعه، وعمل �� كل�حافة حيث �ا  

 لتحر�ر مجلة كلارطة، كح��  كلفن كلميا��ي 
ً
من كملؤسمن  �جر�دة �ار�ن تما عمل كملاغوط رئيما

 �� تطو�ر كملمرح كلميا��ي �
ً
 تبن�ك

ً
� كلوطن وألف كلعديد من كملمرحيات كلناقدة كل�ي لعبت دورك

 3تو�� �� دماق �� . كلعر�ي، تما تتب كلروكية وكلاعر وكمتاز �� كلقصيدة كلن��ية وله دوكو�ن عديدة

 .2006أبر�ل 

�عت�� محمد كملاغوط أحد أه  روكد قصيدة كلن�� �� كلوطن كلعر�ي، تتب كملاغوط ك�ياطرة وكلقصيدة 

فز�و�ي وكلفيل  كلمينمائي، وكمتاز أسلو�ه كلن��ية، وتتب كلروكية وكملمرحية وسينار�و كملململ كلتل

 .بالبماطة وكل��كغماتية و�ميله إ�� ك�حز  

 )1974-1973ُمثلت ع�� كملمرح  -ل  تطبع (ممرحية  -ويعة �ار�ن  .1

 ممرحية -شقائق كلنعما   .2

طبع (ممرحية  -غر�ة  .3
ُ
 )1976ُمثلت ع�� كملمرح  -ل  ت

 )1979ثلت ع�� كملمرح ُم  -ل  تطبع (ممرحية  -�اسك يا وطن  .4
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  :محمود درويش   

�عت�� درويش أحد . أحد أه  كلاعركء كلفلمطينين  وكلعرب كلذين كرتب  كسمه  �اعر كلثورة وكلوطن

�� شعر درويش يم��ج ك�حب . أبرز من ساهموك بتطو�ر كلاعر كلعر�ي ك�حديث وإدخال كلرمز�ة فيه

هو .ة إعال  استقالل كلفلمطي�ي كل�ي ت  إعال��ا �� ك�جزكئرقام بكتابة وثيق. بالوطن و�ا�حبيبة ان�ى

محمود سلي  حمن  درويش شاعر فلمطي�ي وعضو كملجل  كلوط�ي كلتا�ع ملنظمة كلتحر�ر 

 1941ولد عام . وله دوكو�ن شعر�ة مليئة باملضامن  ك�حدكثية" شاعر فلمطن "كلفلمطينية، �ممونه 

حيث �انت أسرته تملك أروا .تقع �� ك�جليل قرب ساحل ع�ا�� قر�ة كل��وة و�� قر�ة فلمطينية 

 1949إ�� لبنا ، ث  عادت مشمللة عام  1948خرجت اسرة مع كلالجئن  كلفلمطينين  �� كلعام . هناك

قر�ة زركعية (�عد توقيع كتفاقيات كلهدنة لتجد كلقر�ة مهدمة وقد أقي  ع�� أركو��ا موشا  

 .معور  فعاش مع عائلته �� قر�ة ك�جديدةوتيبو�  �" أح��ود) "إسركئيلية

�عد إ��ائه �عليمه كلثانوي �� مدرسة ي�ي كلثانو�ة �� تفر�اسيف كنشمب إ�� ك�حزب كلايو�� اسركئي�� 

 . وعمل �� ححافة ك�حزب  مثل اتحاد وك�جديد كل�ي أصب  �� ما �عد مارفا ع�� تحر�رها

ب��  تتعلق  1961ية مركرك، بدء من كلعام كعتقل محمود درويش من قبل كلملطات اسركئيل

حيث توجه إ�� اتحاد كلموفيي�ي للدركسة،  1972بتصر�حاته و�ااطه كلميا��ي وذلك ح�ى عام 

 �� ذكت كلعام كلتحق بمنظمة كلتحر�ر كلفلمطينية، ث  كنتقل إ�� لبنا . وكنتقل �عدها الجئا إ�� كلقاهرة

 أنه كستقال من حيث عمل �� مؤسمات كلنار وكلدركسات كلت
ً
ا�عة ملنظمة كلتحر�ر كلفلمطينية، علما

 ع�� كتفاقية أوسلو
ً
 .تما وأس  مجلة كلكرمل كلثقافية.  كل�جنة كلتنفيذية ملنظمة كلتحر�ر كحتجاجا
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  :نا�� الع��   

هو نا�� سلي  حمن  كلع�� ، رسام �ار��اتن� فلمطي�ي، تمن� بالنقد كلالذ  �� رسومه، ويعت�� من أه  

ال . م1987له أر�عو  ألف رس  �ار��اتن�ي، كغتاله �ي  مجهول �� لند  عام . فنانن  كلفلمطينين كل

م، �� قر�ة �جرة كلوكقعة بن  1937�عر  تار�خ ميالده ع�� وجه كلتحديد، ولكن يرجح أنه ولد عام 

ا  وعاش �� إ�� جنوب لبن 1948ط��يا وكلناصرة، �عد كحتالل إسركئيل لفلمطن  ، هاجر مع أهله عام

�عد أ  . مخي  عن  ك�حلوة، ث  َهاجر من هناك �� كلعاشرة، ومن ذلك ك�حن  ل  �عر  استقركر أبدك

مكث مع أسرته �� مخي  عن  ك�حلوة �� جنوب لبنا  كعتقلته كلقوكت اسركئيلية وهو ص�ي لنااطاته 

تذلك قام ك�جيش كللبنا�ي . كملعادية لالحتالل، فق��ى أغلب وقته دكخل كلزنزكنة يرس  ع�� جدرك��ا

 . باعتقاله أت�� من مرة و�ا  يرس  ع�� جدرك  كل�جن هناك أيضا
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 : حنظلة  

 �� كلعاشرة من عمره
ً
ظهر رس  حنظلة أول مرة �� . حنظلة �يصية كبتدعها نا�� كلع��، تمثل صبيا

م وعقد يدكه 1973�عد  أدكر ظهره �� سنوكت ما. م �� جر�دة كلمياسة كل�و�شية1969كل�و�ت عام 

لقي هذك كلرس  وصاحبه حب . خلف ظهره، وأصب  حنظلة بمثابة توقيع نا�� كلع�� ع�� رسوماته

ك�جماهن� كلعر�ية �لها وخاصة كلفلمطينية، أل  حنظلة هو رمز للفلمطي�ي كملعذب وكلقوي رغ  �ل 

 .كلصعاب كل�ي توجهه فهو شاهد صادق ع�� احدكث وال يخ��ى أحدك

، و�قول نا�� كلع�� بأ  حنظلة هو بمثابة ايقونة كل�ي تمثل 1967حز�رك  عام   5نظلة �� ولد ح

         .ا��زكم وكلضعف �� انظمة كلعر�ية
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 ��نجمة � /واضع وتحديا   -تار���  ضراءة �� المياق ال: فلمطيسيو الداخل .3

 مدخل   

من فلمطن  كلتار�خية و�اتيت شعبنا % 77.4لِـ  إسركئيلعن كحتالل  1948سفرت نكبة عام أ

وكلثانية  رضا � �انت �و ا .   لتحقيق حل  كلدولة كلفلمطينيةنيتأساس  نكلفلمطي�ي وفقدك  قاعدت

كلشاتيت ك�جغرك��  تبعه ".  كلميادة"و��  ، أال ل  �عد م�ا  للقاعدة كلثالثةف ؛كلم�ا  أو كلاعب 

عاش ،�اتيت سيا��ي
ُ
نحن . كل�ي تتطلب بناء اس��كتيجياتوكملطالب كلمياسية  �� كلوكقع كليومي كمل

�ل من  و�ات،لو ا �� ترتيب سل   ات��� تماما اختالفإننا . ناهدكفأو  نامطالب   ��ماشتن أيضا أصبحنا

همية تبن�ة �� كملاارتة  ك�جماعية أننا نر  أال إ ؛حمب كلووعية كلمياسية كملفرووة عليه�م�انه و 

 . همية تمثيلية وتحقيق ملطالب ك�جميعأملا فيه من " قعنا كلميا��يبازل وك"ب��تيب 

 : المياق التار���

- النكبة، ما ضبل وما �عد

برئاسة ثيودور هن��مل وقد �ا   1897�� مدينة بازل �� سويمرك عام  ل و ا عقد كملؤتمر كلصهيو�ي 

وعد بلفور  إعال  جاء�عدها . وطن لل��ود �� فلمطن  إقامة أجلكلم�� من  ،ي للمؤتمرسا��كلقركر ا 

�ا  لهذك كلوعد وطن لل��ود �� فلمطن  و  إل�ااءت فيه ك�ح�ومة كل��يطانية دعمها أعلنوكلذي  1917

كملمتعمركت وف��ة (فلمطن  وخلق نوكة كلدولة كل��ودية  إ��مه  ع�� �مهيل �جرة كل��ود  أثر 

 ). اسشيطا ": كليياو "
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 29.11.1947ضرار التسمي  

خالل ك�حرب كل�ي بدأت مباشرة �عد  .كلفلمطينية ارك��يمن % 7 تملك ك�حرتة كلصهيونية �انت

 ��إوافة باإل قركر كلتقمي  قامت كملنظمات كلصهيونية  باحتالل كلقم  كملعد للدولة كل��ودية،  إعال 

 -%78  بذلك إسركئيل، لتصب  مماحة حمب قركر كلتقمي  كملعدة للدولة كلعر�ية ارك��يمن % 26

 .كلفلمطينية ارك��ي قيةمن ب% 22رد  ولتتقاس  مصر وا .  من فلمطن  كلتار�خية% 77.4

حمب ( 1563" جيش ك�جهاد كملقدس"مقاتل و 3850كلذي و  " انقاذجيش "تدخلت كلقوكت كلعر�ية 

تبن�  مقاتل، جزء 62000ـباملقابل قدر تماري كلقوة كلصهيونية ب ؛Khalidi1961)ما ورد لد  ك�يالدي 

ل  تكن ك�حرب �� صا�ح كلفلمطينين  و�انت . ك�جيش كل��يطا�ي لد م��  تلقى تدر�به كلعمكري 

 .كلنكبة: كلنشيجة

كلصادر " مع�ى كلنكبة"طلق هذك كملصط�ح �ا  قمطنطن  زر�ق �� تتابه أل من أو  أ من ك�جدير بالذتر 

 .1948ب آ�� بن�وت، شهر 

عملية �قيام كملنظمات كلصهيونية  أثر  1948كلفلمطي�ي عام كل كلنكبة �� كل�ارثة كل�ي حلت بالاعب 

س  رساء ا إ�ااء كلدولة كلقومية لل��ود، �عد إتطهن� عر�� للبالد من س�ا��ا اصلين  ��د  

 ".كليياو "كلمياسية واجتماعية وكلعمكر�ة لها �� ف��ة 

، عمدت )هدنة مع سور�اللفا�� خر كتآتوقيع ( 1949وح�ى تموز  29.11.1947خالل كلف��ة ما بن  

قر�ة  532تدمن�  إ��) 1948ذكر أقرت �� آخطة دكليت وكل�ي (كملنظمات كلصهيونية ومن خطة مدروسة 
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. ومحوها عن ك�يارطة) 1997ستة، أبو ( إسركئيلمن مماحة % 92.6أركو��ا فلمطينية وكل�ي �ا�ل 

ملجدل،ب�� كلمبع من س�ا��ا كلعرب صفد، بيما ، ك: كملد  إخالءع��  أيضاذلك عملت  إ�� إوافة

فلمطي�ي  ألف 780-770و�ذلك وجد . حيفا، يافا،ع�ا، كللد وكلرملة: كلعر�ية من كملد  اغلبيةوت�جن� 

 .)Abu-Laughed، 1971، p.161)عدكد كلالجئن   ��نفمه 

ا جاء �� تميطال ك�يمارة كلثقافية  إنمامصط�ح كلنكبة ال يتوقف فق  عند ك�يمارة كلمياسية،  إ 

ال  من هذك كلبلد كملن�وب ل  �اردوك من بيو��  مئات ا إ : " قمطنطن  زر�قكلوصف كلدقيق ل

" وهامت أيضاه  �� ش�ى منازله  قد شردت ءركآو  أف�اره   إع�� وجوهه  فحمب، بل  وهاموك

 ). 17.ص:1948زر�ق،(

ك كلنكبة ليمت فق  فقدك  كلوطن
ً
عية كملعروفة وكنقطا  ك�حل  كلوط�ي ك��يار كملنظومة كملجتم إنما، إذ

 .�� كلميادة واستقالل

خالء كلقر  وكملد  كلعر�ية من س�ا��ا اصلين  عملية تصفية ومحو للوجود كلفلمطي�ي، إلقد ركفق 

بما . ع��نة كملاهد كلثقا�� واجتما�� إ�� إوافة. من خالل ��و�د كمل�ا ، ليصب  كملهاجر كل��ودي مالكه

ع��ية وتوركتية ��د  خلق كلركب  كلثقا�� للموكطن  أسماء إ��كلعر�ية  واحياءكلقر   أسماء �غين� معناه

 .كل��ودي ك�جديد
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ية ، سركئيلخاوعة للميطرة ا  أصبحتفلمطي�ي �� كملناطق كل�ي  156000مع كن��اء ك�حرب، بقي  

�� إطار كتفاقية  سركئيل�� كملثلث كلاما�� كلذي سلمه ك�جيش ارد�ي إل  وكدي عارة أها��من   و اخر و

 . 167000كلهدنة، ليصب  عدده  كل��ائي 

0F�، حاز ع�� كملوكطنةسركئي�و�حمب قانو  كملوكطنة ا 

لمطن  ف(�ل من أقام دكخل ك�ي  اخضر  1

 ). � قانو  كملوكطنةسركئي�ا  كلكنيمتعندما أقر أي ( 1952يوليو  14�� )  1948كملحتلة عام 

بيو��  ح�ى هذك  إ��ك من كلعودة هذك كلقانو  أغلق كلباب أمام كلالجئن  كلفلمطينين  كلذين ل  يتمكنو 

 . س�ا  محلين  أو تموكطنن   إسركئيلحدود دولة  إ��كلتار�خ، حيث ت  منعه  من كلدخول 

  950,000من كصل  167,000،  1952ية �� عام إسركئيلبلغ عدد كلعرب ك�حاصلن  ع�� موكطنة 

 .خالل كلنكبة 700,000من   أت�� �جر م��   فلمطي�ي، 

، �� ك�جليل وكلنقب وكملثلث ش�ى إسركئيل�  �عد قيام �وكأر  ��  كلذين بقوك و لمطينيوكجه كلعرب كلف

اوطهاد كلقومي وكلتمين� كلعنصري، تما أ��  وكجهوك ك�حك  كلعمكري وم�حقاته كل�ي فروت  أنوك  

ب ، وكستغالل كلعر ارك��يإطار كملخط  كلصهيو�ي ��د  ��و�د كملناطق كلعر�ية ومصادرة  ومنعل��  

                                                           
البطاقات الزرقاء المعروفة والتي تضمن اإلقامة الدائمة وهي : من البطاقات القرار اإلسرائيلي في البداية كان منح نوعين 1

البطاقات الحمراء وهي بطاقات مؤقتة  والتي تؤهل الحكم : والنوع الثاني كان. تعطى حسب توصيات الحاكم العسكري
ضد هذه الخطوة ومن ابرز  وقد ناضل الحزب الشيوعي في حينه. العسكري لتشريد حامليها ورميهم بالشاحنات على الحدود

استطاع حنا نقارة بعد أن فضح ". محامي األرض"المناضلين كان المحامي حنا نقارة والذي أطلق عليه فيما بعد لقب 
المخططات وهدد بأنه سيلجأ إلى المؤسسات الدولية، الحصول على أمر من محكمة العدل العليا اإلسرائيلية تم بموجبه إعطاء 

"الهويات الحمراء"للجميع، والتي كانت بمثابة الضمان الوحيد للبقاء وسميت هذه المعركة بمعركة الهويات الزرقاء   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA�
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 اغلكل" أو" اسود بالاغل"تأيادي عاملة رخيصة  تنفذ أصعب اعمال كليدو�ة وهو ما عر   

 ".كلعر�ي

ية إال إسركئيلملوكطنن  كلعرب حق اق��ك  وجوكزكت سفر كية منحت سركئيلبالرغ  من أ  كلملطات ا 

ا �� ك�جليل خصوصً  ،�يةت ك�حك  كلعمكري ع�� كلكثن� من كملد  وكلقر  كلعر أعلنأ��ا �� نف  كلوقت 

ظل . 1948�عد أي ) 1950عام  ةاخن� ت  ت�جن� ( وعمقال وكملثلث ومد  كلرملة وكللد و�افا ومجدل 

كلت�جن� كل�ي فكر ��ا بن  محاوالت إحد كلتعامل مع كلفلمطينين  كلباقن  تاوتة �� ك�حلق و�انت 

تا�عة  أركضس�ا��  ع�� إو  ارجنتن ��  "مندوسة" إ��كلفلمطينين   ت�جن�  إم�انية، 1948غور�و  �عد 

 .لفح  امر 1954مماعده كل�ي��ي عام  - نافو   إ�حاق بإرسالقام  وقدللبارو  هن�ش، 

سم��  أ نحر�ا حدودية ملحار�ة متذلك  إسركئيلقادت . 1949كن��ت ك�حرب كلعمكر�ة عمليا �� شباط 

شهر هذه أ تو�ان. مية ملنعه  من كلعودةكلنار عل��  وقتله  سياسة رس و�ا  إطالق" كملشمللن "ب

ها�� ك�حدود أكل�ي نفذت عمليات كنتقامية من  ،بقيادة كر�ئيل شارو " 101كلفرقة "كلوحدكت 

فلمطي�ي  5000-2700قتلت ما بن  إسركئيل أ كلف��ة  تلكيقدر كلباحث بي�ي موري  ��  .كلفلمطينية

 .1956مرت ح�ى وكست 1948 �� عام خالل حر��ا ك�حدودية كل�ي بدأت

ل  �مم  حمب . 1968 أوكخر عاموح�ى   1948عام  إسركئيلكستمر ك�حك  كلعمكري منذ إقامة دولة 

تما .  كمر كلعمكر�ة للموكطنن  كلعرب با�يروج من مد��  وقركه  إال بتصار�  من ك�حات  كلعمكري و ا 

�جرة تمناطق عمكر�ة مغلقة وذلك بموجب  اعال ت  
ُ
كلطوكرئ كل�ي ورث��ا  مةأنظعن كلقر  كمل
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 عو�ت   تمديدها  �ل بض إسركئيلكل��يطا�ي وكل�ي ما زكلت سار�ة كملفعول ��  انتدكبعن  إسركئيل

كلطوكرئ  أنظمةكلذي كستخدم خممة من  -كملرجعية كلقانونية ل�حك  كلعمكري  كعت��تسنوكت، وكل�ي 

 :ع�� كلنحو كلتا�� وجاءت. 162كملقدر عددها ب انتدكبية

ك�حك  كلعمكري من كلتحك  وك�حد من حر�ة كلتنقل للموكطنن  ك�ياوعن   تمكن: 110،111،124

 .لميطرته

 .مغلقة أ��ا أعلنمناطق  إ��مكنتا ك�حات  كلعمكري من منع دخول كملوكطنن  : 109،125

وحصلوك  لإسركئيبيو��  وقركه ، ح�ى كلذين بقوك �� حدود  إ��منع عودة كلالجئن    إ��أد   امر هذك  

1Fبدكأية، ل  �متطيعوك كلرجو  سركئيلع�� كملوكطنة وك�جنمية ا 

2 . 

، لإسركئيدولة  بات �م�ىومن ما  ظلوكوكعت�� كلعرب كلذين تر�وك منازله  خالل ف��ة ك�حرب لك��  

 إ��منازله  كل�ي صودرت وسلمت  إ��رفض كلمماح له  بالعودة و ". كلغائبن  ك�حاور�ن"ع�� أ��  

 .�� كلاتات كلالجئن  كلفلمطينين  أسوة بممتل�اتملكية كلدولة، 

يقع  إسركئيلموكطنن  عرب ��  4من �ل  1. ال�� 274,000وط��  كليوم ب  ��يقدر عدد كلالجئن   

�ميطر كليوم .  كلفلمطينية ارك��يكلذي بوكسطته ت  سلب "  نغائبكلن �حاور ك�"تحت سلطة قانو  

                                                           
ألنهم  -من الجدير بالذكر بأن محكمة العدل العليا أصدرت قرارا يتعلق بأحقية رجوع أهالي إقرث وكفر برعم إلى قراهم 2

حيث طلب الضابط خروج السكان ألن الجيش . هاء الحربوبعد انت -1948خرجوا منها وفقا لطلب الجيش اإلسرائيلي عام 
تم  1951في عام .  سيقوم بمناورات عسكرية على الحدود الشمالية ومن أجل سالمة السكان طلب إخالء القريتين لمدة أسبوعين

ريتين واستالم برجوع أهالي الق 51\64وقد حكمت محكمة العدل العليا بموجب القرار رقم . التوجه إلى القضاء اإلسرائيلي
سابقة إلرجاع باقي الالجئين وخصوصا اللذين " إقرث وبرعم"خوفا من أن تكون  -إال أن القرار لم ينفذ حتى يومنا هذا. أمالكهم

.بقوا في حدود اسرائيل  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84�
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2Fإسركئيل أرك��يدكئرة 

يحظر تحر�ر "و�موجب كلقانو   ؛�� كلدكخل كلفلمطي�ي ارك��يمن % 93ع��  3

 ". م��ا مللكية غن� ��ودية أرضأي 

 :كمل�انة كلقانونية لالجئي كلدكخل

 ه أمالتو  أركو�� دياره  وصادرت  إ��من كلعودة ) كمل�جر�ن(دكخل ية الجئي كلسركئيلمنعت كلملطة ا 

 .رضدون  من ا  إلف 300 بحوك��وكل�ي تقدر 

ه ، ملجرد خروجه  من أرو، رغ  بقا��  �� " غائبن "  و � �عت�� كمل�جر سركئي�بحمب كلقانو  ا  

ك�ياصة كل�ي  ارك��ي لتحو� ت  س��ا، ليشم�ى بموج��ا قانونا 30 أ  حوك��من ك�جدير بالذتر . قركه 

كلغائبن  سنة  ألمالككلطوكرئ  أنظمةبموجب . خاوعة مللكية كلدولة أركٍض  إ��عر�ية  �غالبي��ا�انت 

 �امل ،ظمةنوفق هذه ا  ."كلغائبن  أمالكع��  كلقي "كلالجئن  تحت تصر   أمالك، ووعت 1948

هذه  �اأ سلطة مؤقتة للتصر  " غائبن كل أمالكللقي  ع�� "منحت . أيضا كمل�جر�ن �عر�ف كلغائب

 1950عام �� ، سن مالكع�� هذه ا  كلتامةفرض كلميطرة و كلصبغة كلقانونية  ��د  إوفاء. مالكا 

،  للقي  ع�� أمالك كلغائبن  حر�ة كلتصر  �� هذه امالك هذك كلقانو   و�من " كلغائبن  أمالكقانو  "

 .مر شبه ممتحيلأوهو نه ل  يكن غائبا أثبت كلغائب أ إذك إال

سنة من فرض سيطرته، سنوكت �انت  20�عد  أي ، 1968كنت�ى ك�حك  كلعمكري �ا�ل �امل عام 

كل�ي  يةساسكلعر�ية وتجر�د كلفلمطينين  من كلقاعدة اقتصادية ا  ارك��ي�افية لملب معظ  

                                                           
 لكيرن كاييمت" الـ إن األراضي التي تملكها دائرة اراضي إسرائيل وهي مؤسسة رسمية تشمل أيضا األراضي التابعة 3

.بهدف شراء األراضي في فلسطين 1901وهو صندوق تأسس عام ) صندوق أراضي اسرائيل" (ليسرائيل  
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تمب لقمة  أجلو�مات من عمال �� كملصا�ع وكلكيبإ�� له  �وكلفالحة وتحو  رض�عتمدو  عل��ا و�� ا 

 .كلعيش

وا  �ا  من خالل كلعمل ع�� تطو�ر كلعامل كلباري و كلطر�قة كلوحيدة لتغين� هذك كلوكقع ولتحمن  ا 

ه طت  كلتعلي  أصب  كملجال كلوحيد كلذي يمكن بوكسذك فإوذلك ال يت  إال عن طر�ق كلتعلي ، ل

كل�ي من شأ��ا وما  كلتقدم واستقاللية  كتشماب كملعرفة كلعلمية وكملهاركت كملهنية كملالئمة

 . اقتصادية

 اليوم والتحديا  

حوك�� أي �ي ،  قركبة كملليو  وكلنصف مليو   إسركئيلكلعدد كلرس�ي للموكطنن  كلفلمطينين  �� 

  �مبة كململمن  حوك�� إف ،)2011(دكئرة احصاء اسركئيلية كملرتز�ة لوفقا . إسركئيلمن س�ا   % 20

وكلدروز كلذين �ا�لو  % 9  كلذين �ا�لو  نحو ننب كملميحياج إ�� �عياو   كلعرب،من كلم�ا  % 82

 %.8حوك�� 

" كلتغين� محرك"معرو  ه   وكلاباب  تما هو  .من كملجتمع كلعر�ي% 40�ا�ل كلاباب كلعرب كليوم  

علق عل��  و ووتالء كجتماعي
ُ
مال تبن�ة للم��ي قدما وكل�حاق برتب آ  �� جميع كملجتمعات، حيث �

افركد وكملصا�ح نحو افضل دكئما، ملا فيه مص�حة  يتطلعخلق وكقع مغاير  أجلمن  يا�ما�كلتطور 

 .ك�جماعية تذلك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84�
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منظومة سياسية عنصر�ة  مقوننة  نشيجة لتف��ي كليمن   ومن إسركئيل�عيش شبابنا كلفلمطي�ي �� 

  إ. ةاخن� ية سركئيلكملتطر  وكل�ي تنعك  من خالل قوة كليمن  كمل��كيدة كل�ي تتج�� �� ك�ح�ومات ا 

 أبرزهافوكه كملوجهة ود كلفلمطينين  تأقلية قومية  هذه كلمياسة كملقوننة  �ارعن سياسة ت  ا 

كلذي بموجبه " كلنكبة"وخصوصا قانو   كملاوين ،كل�ي سنت �� كلعامن   3F4ةاخن� سلملة كلقوكنن  

، مما �ع�ي ك  جميع كملدكرس "حياء ذتر  كلنكبةإيمنع �ل جم  يحصل ع�� تمو�ل من كلدولة من "

كملركتز ك�جماهن�ية �� كلتجمعات كلعر�ية وكل�ي تتلقى كلدع  كملادي من كملؤسمات  أو كلعر�ية مثال 

 ". مخالفة للقانو  "�ا �عت�� أل�حياء ذتر  كلنكبة إن �متطيع ك�ح�ومية  ل

دفعها �� كملا��ي و�دفعها حاليا لتب�ي سياسة "  � كملدجنسركئي�كلعر�ي ا "�� خلق  إسركئيلفال  إ 

من خالل كملالحقة كلمياسمية للناشطن  كلمياسين  وكلفاعلن  �� كملجتمع  كل��هيب وكلتخو�ف،

4Fكملد�ي

  هذك كلن�ج هو نتاج عقلية كملمتعمر كلذي �م�� ملحو �ل إ. �ناخر " ��ذيب"وترهيب  أجلمن  5

 إ��ل  ��اجر  ناألنومن �عر�فها   ،إسركئيلنحن كلفلمطينيو  �� نقع، وكل�ي  اصالنيةللاعوب  أثر 

 .اص��نا و�� موقعنا أروبقينا ��  بالدنا بل ع�� كلعك  تماما،

حيث تنا  احزكب   .يوجد دور تبن� لالحزكب كلمياسية كلفاعلة وخاصة بن  كلفئة كلابابية

 . كلمياسية من خالل كلدوكئر كلابابية ك�حز�ية ومن خالل �جا  كلطالب كلعرب �� ك�جامعات

                                                           
منع المرشدين السياحيين اللذين ال يتأهلون مهنيا من قبل وزارة السياحة اإلسرائيلية من إرشاد : "قانون آخر مهم هو 4

من طمس للرواية التاريخية الفلسطينية وخصوصا في  إن هذا القانون خطير جدا لما فيه" المجموعات السياحية في القدس
.القدس  

كل المؤسسات والجمعيات العربية وتنفيذ الحكم الصادر باعتقاله " مظلة"رئيس جمعية اتجاه والتي تعتبر  -قضية امير مخول 5
"العالقة مع االعداء"بتهمة   
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 :وك�حر�ات كلمياسية كملتوكجدة احزكب

   وكملماوكةك�ج��ة كلديمقركطية للمالم  •

 لديمقركطيكلتجمع كلوط�ي ك •

 سالمية �اق��ا كلاما�� وك�جنو�يك�حرتة ا  •

 بناء كلبلدأحرتة  •

وما  كلعمل كلميا��ي ومن  أجلشبيبة و�ادر يت  كلعمل معه  من مجموعة حرتة،   أو ول�ل حزب 

مؤسمات كملجتمع كملد�ي وك�جمعيات كل�ي �عمل مع  إ�� باإلوافة ؛ع�� كلو�� كلوط�ياظ ك�حف أجل

 :�عز�ز كلهو�ة كلوطنية كلفلمطينية، كل�ي نركها مهددة �ا�ل فع�� بوكسطة أجلكلفئة كلابابية من 

 ).كلوطنية(سياسة كلتجهيل كملتبعة �� كملنا�ج كلدركسية وخصوصا �� مووو�� كلتار�خ وكملدنيات ) 1 

�� سلك كلتدري   انخركط أجلمن . (ع�� سلك كلتعلي  كلعر�ي من �ل ك�جوكنب كلرقابة كملفرووة) 2 

  5F6.)م�ي  يخضع كملتقدم للفح  ا أجب ي

 .كملحاصرة كلمياسية عن طر�ق سن قوكنن  عنصر�ة تحدد مجال تحر�اتنا) 3

                                                           
عون لفحص امني شديد الدقة وكانت االستخبارات والمدراء يخض ون، كان المعلممن حياة إسرائيل األولىفي السنوات  6

في السنة الماضية، طالبت وزارة . ما زالت قائمة أنها إالهذه الظاهرة خفت حدتها اليوم   -مسيطرة على النظام التعليمي العربي
 أماكنروا إلى ولم يحض األرضالمعارف من المدارس العربية ارسال قائمة باسماء المعلمين اللذين شاركوا في اضراب يوم 

 عملهم
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أول أر�ع مركتب  تحتل  قركنا كلعر�ية أحيث  -شبابنا �� كلتطور مهنيا �� وجهفق كلتضييق وسد ا ) 4

 أماتنادمين  كللذين ال يجدو  وجود عدد تبن�من ا� إ�� إوافة. �� سل  كلبطالةمن بن  عار قر  

 .عمل تشناسب مع  تأهيله  ا�ادي�ي

وتكمن . مكنكمل يوكجه كلفلمطينيو  �� كلدكخل أزمة -ممألة كلعمل وكلتطور اقتصادي إ�� إوافة) 5

ركض أ  تخص  أل�ل قر�ة وكل�ي من شأ��ا ) تطو�ر�ة(عدم وجود خركئ  هي�لية ��  يةساسكملا�لة ا 

ال ك  كلقر  كلعر�ية تفتقد ملثل هذه ك�يركئ  و�التا�� ال يوجد إ. تطور كلم�ا�يللبناء حمب كل

تدور كملعرتة كليوم ع�� منطقة . رخ كملغن� كلبناء  نحو نيللعرب، مما يدفع كلكثن�  أركضتخصي  

 .من س�ا��ا كلبدو هناك ارك��يسلب  إسركئيل تحاول  حيث باألساس، كلنقب

لتصب  مطالب فردية ال تمت بصلة ل�حقوق ك�جماعية كل�ي نطالب ��ا  تقميمنا و�اتيت مطالبنا،) 6

مخط  ح�ومي :  وهو" ك�يدمة كملدنية"مثال ع�� ذلك مارو  . قلية قوميةأوكل�ي تنبثق عن �وننا 

، �عمل سنتن  أو دة سنة مل � لتجنيد كلاباب كلعرب، �عد تخّرجه  من كملدكرس كلرسمية،إسركئي�

مبلغ ووعود بامتيازكت فردية معينة ��  باملقابل   كملؤسمات كلرسمية و�تلقىة �� إحد/خاللها كلااب

� هذك كملارو  �ا�ل مباشر و�خضع لرقابة مباشرة من سركئي�يدير ديوك  رئي  كلوزركء ا . كملمتقبل

 .�سركئي�قبل مجل  امن كلقومي ا 

ت��كيد بنمب أع�� من كل��ود ��  دناأعدك أل من فركغ  بل  يال يأ�" كملوقوتة  كلقنبلة" صفنا ب و ) 7

كل��ودية  اغلبيةو�التا�� �ا�ل خطرك ديموغركفيا ع�� كلدولة كلصهيونية كل�ي ترتكز ع��  إسركئيل
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كلمياسية  اجندةع�� ) ك�جما�� كلت�جن� (كل��ك�مفن�  ال يزكل طرحلذلك .  ي الستمركر تيا��اأسا��تارط 

دفع شبابنا لل�جرة نشيجة لليأس أي  ،"كل��ك�مفن� كلطو��"ثل خر  مأبحلة  ظهر ية ح�ى لو سركئيلا 

 .بقاءكلوجود و كل�� معرتة  يةساسمعرتتنا ا أ  لذلك نر  .  انب�  من �ل ج� حباط كلذي يحي وا 

 رضكملارو  كلصهيو�ي من خالل ��و�د ا  إلتمال محاوالت  هذه كلتحديات كل�ي �عا�ي م��ا، �� إ

كلعر�ية ونحن  ارك��يسلب معظ   1948�عد  إسركئيلكلاديد كستطاعت  لألسف.  أيضا ا�ما و

محو ا�ما  كلفلمطي�ي و ��و�د ل  تنجح ��  إسركئيللكن . فق  ارك��يمن % 3ع��  �ميطر كليوم 

كلمابقة كستطاعت  اجيال أل كلنكبة كل�ي تلت � �و ا ل  تكتب �� كلمنوكت  لو كلذكترة ك�جماعية ح�ى 

هالينا ح�ى ولو �انت أجدكدنا و أينة من خالل كلتأر�خ كلافوي ومن خالل سرد تجر�ة س  متأترسيخ 

�ا  رهانا خاسرك، رغ   -للنكبة ل و ا   ذتر  كلنكبة ستموت مع موت ك�جيل أوكلرها  ع�� . با�يفاء

 ". � كملدجنسركئي�كلعر�ي ا "يلق � كملحاوالت�ل 

حفظ هو�شنا كلفلمطينية وكلوطنية �� ظل : وهو ل و ا كلهد  كملرتزي  أعيننالذلك نضع نصب 

 .تكلتضييقات وكملالحقا
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 :مصادر

 .حق كلعودة مقدس وقانو�ي وممكن: بو ستةأسلما  

 .حياء كمل�جرة وكلعمق كلقرويا : 1948كلقدس : سلي  تماري 

 .كلتطهن� كلعر�� �� فلمطن : بابيه  ال يإ

 .مع�ى كلنكبة: قمطنطن  زر�ق

 .غة روكية تار�خية للنكبةنحو صيا: حمد سعديأ

Khalide،w : plan Dalet: The Zionest Master plan for conquest of Palestine 

Abu-Lughod: The Transformation of palestine  
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 : 3.8.2012�ن بروفيمور ضي  فرو �� حايفة اتحاد بتار�خ  .4

 :خاص باالتحاد –لندن      

س  كلتا�ع �جامعة حيفا، أ  ي�و  و و، استاذ �� قم  تار�خ كلارق ا نفى كل��وفيمور قي  ِفرُّ 

�، سركئي�وقعوك ع�� وثيقة تؤ�د تجنيد كلاباب كلدروز �� ك�جيش ا  إسركئيلشيوخ كلدين كلدروز �� 

شيخ عقل كلطائفة كلدرز�ة �� قال إ  كل�حة، بل ع�� كلعك   نمهذك ادعاء �اذب وعار قال إ  و 

 .كلتجنيد اجباري للدروز عارض ك كلوقت كلايخ أمن  طر�ف�� ذل إسركئيل

و، مماء كلثالثاء كملا��ي، �� لند  عن كلدروز ��  بدعوة  إسركئيلجاء ذلك �� محاورة قّيمة ألقاها ِفرُّ

 من كلبلدك  كلعر�ية
ً
كلايخ قال إ  و . من ركبطة ك�جالية كلدرز�ة �� بر�طانيا كل�ي تض  �� عضو���ا دروزك

ية قّيدت من إسركئيلف بدأ بتحرك وكسع ود تجنيد كلاباب كلدروز، إال أنه جو�ه بمهاجمة أمن  طر�

ية عِمدت ملنع سركئيلك�ح�ومة ا  إ ، بل �ناخر حرتته ومنعته من اتصال مع شيوخ كلطائفة 

و مذهب إسالمي منبثق عن كملذهب اسماعي��، من احتفال �عيد   لِفرُّ
ً
كلدروز، كلذين ه  وفقا

و  .كلعر�ي اسالمي مجتمعه لم�يه  عن  محاولةلفطر، وذلك �� ك كلدور كلذي لعبه  إ��وأشار ِفرُّ

، تركئدين �حرتة ك�يليليةكلايخ فرهود فرهود وكلدتتور ندي  كلقاس  وتالهما من بلدة كلركمة 

لهذه ة �و اك�حيف" اتحاد"شاد بالدع  كلذي قّدمته جر�دة أكلتجنيد اجباري للدروز، و  معاروة

 .طوكل كلوقتك�حملة، 
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و كلذي ُ�عت�� أه  مرجع أ�ادي�ي �� مجال كلدروز كلعرب ��  حول  أيضاوله مؤلفات  ،إسركئيلوقال ِفرُّ

ية كملتعلقة سركئيلنه دقق �� كلوثائق كملتوفرة �� ارشيفات ا إ ،كلدروز وكلهو�ة كلقومية �� لبنا 

بت تأييد زعماء كلطائفة لتجنيد أبناء كلطائفة �� ك�جيش وثيقة تثأي بالقضية كلدرز�ة فل  �ع�� ع�� 

كلوثيقة كلوحيدة كل�ي ع�� عل��ا �� هذك ك�يصوص و�مكن ملن يرغب اطال  عل��ا قال إ  و . �سركئي�ا 

تطالبه  1956رئي  ك�ح�ومة ووز�ر امن عام  إ���� عبارة عن رسالة مكتو�ة بلغة ع��ية ركقية موجهة 

دروز �� ك�جيش، موقعة من ج�� كلدكهش معدي، كلذي ُعر  عنه أنه ل  يكن يجيد بتجنيد كلاباب كل

، وتدل كلرسالة ع�� أ  هناك من وقف خلفها وتت��ا ث  طلب من معدي ووع 
ً
كللغة كلع��ية إطالقا

 . توقيعه عل��ا
ً
فهذه �� كلوثيقة كلوحيدة كملتوفرة حول كملووو ، �� حن  أ  معدي ل  يكن محمو�ا

 لها ع�� شيوخ
ً
 روحيا

ً
و  .كلعقل للطائفة ولي  قائدك كلدروز جاء بناء ع��  إ  تجنيد كلابابوقال ِفرُّ

 . 1956ية عاية كلعدوك  كلثال�ي ع�� مصر عام سركئيلكمر عليا من ك�ح�ومة ا أو 
ً
أ  كلهد   إ��منوها

بدليل أ   ية خاصةإسركئيلعمكر�ة  أو من تجنيد كلدروز �ا�ل خاص ل  يكن بناء ع�� حاجة أمنية 

 
ً
كس��دفوك ��ذه ك�يطوة  إسركئيلقادة  إ ، بل للغايةكلدور كلذي أني  باملجندين كلدروز �ا  هامايا

 إ��تقمي  كلعال  كلعر�ي  إ��بناء ع�� مخط  صهيو�ي قدي  يرمي  ،كلطوكئف كلدرز�ة �� لبنا  وسور�ة

 .تيانات طائفية

 عند بدكية اهتمام ا 
ً
و مطوال � بالدروز وكسشاهد بأقوكل كلعديد من قادة كلهاغاناة ي�سركئوتوقف ِفرُّ

 كلذين تحدثوك �� تتابا��  عن كستخدكم كلدروز ��  إسركئيلو 
ً
تأدكة للنيل من كلدروز ��  إسركئيلالحقا

� سركئي�  من ومن كملغالطات كملنشارة حول تجنيد كلدروز �� ك�جيش ا إوقال فرو . كلعال  كلعر�ي
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�انت مؤلفة  1948� كل�ي �ا�لت �� عام سركئي�اقليات كلتا�عة ل�جيش ا  إخفاء حقيقة أ  فرقة

من كلبدو، و�ا�ل خاص عرب كلهيب كلذين كرتبطوك �عالقة صدكقة متينة مع غيورك زكيد،  ساسباأل 

أحد قادة كلهاغاناة، مع قليل من كلاباب كلدروز كلذين أرغموك ع�� كلتجند تحت كل��ديد باالسشيالء 

ية كل�ي سركئيلهذه ك�حقيقة مثبتة �� وثائق ارشيفات ا قال إ  و   .�  ومحصوال��  كلزركعيةع�� أركو�

عندما كتخذ قركر كلتجنيد اجباري للدروز، و�اأت  1956غن� أ  امور تبدلت �� عام . كطلع عل��ا

 .كلوحدة كلدرز�ة

و  عن دكر �ار جامعة أتمفورد،  جلن�يةانكلصادر باللغة  إسركئيلتتابه عن كلدروز ��  إ��وأشار ِفرُّ

 �� مجال تخصصه، وأعرب عن أسفه لعدم تمكنه ح�ى 
ً
 مهما

ً
من �ار كلكتاب  ا كلذي أصب  مرجعا

باللغة كلعر�ية، رغ  ترجمته وحصوله ع�� موكفقة من مرتز كلدركسات كلفلمطينية �� بن�وت، غن� أ  

قيادكت كلدرز�ة �� لبنا ، إذ أ  كلكتاب كملرتز تركجع عن كلنار �� آخر �حظة تحت وغ  من كل

يتضمن تفاصيل عن ادوكر كل�ي لع��ا كلكثن� من كل�يصيات كلدرز�ة كللبنانية �� قضية فلمطن  عام 

ين ، امر كلذي أعت��ه كلبعض مصدر حرج لبعض كلعائالت كلدرز�ة، سركئيلوعن عالقا��  مع ا  1948

 وووع ك�حقائق تما �� وتما وقال ِفرُّ  .فت  كل��كجع عن �ار كلكتاب
ً
 علميا

ً
و أنه كعتمد �� أبحاثه أسلو�ا

 .ع�� عل��ا �� كلوثائق كل�ي وقعت تحت يده، دو  مجاملة ودو  أ  يأخذ با�حمبا  مركعاة أحد

و باألرقام كلبؤس  ،إسركئيلو�� حديثه عن كلووع ك�حا�� لد  كلطائفة كلعر�ية كلدرز�ة ��  تاف ِفرُّ

باملائة من أركو��  وتحول  75، �عد أ  ُجّرِدوك من حوك�� إسركئيلوكل كلدروز �� كلذي آلت إليه أح

 أثر ية، مما سركئيلأيدي عاملة رخيصة �� أجهزة امن ا  إ��غالبية شبا��  بفضل ك�يدمة كلعمكر�ة 
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و ع�� كلتفُه  كلذي يبديه كلفلمطينيو  ��  .ع�� �يصية اجيال ك�جديدة من كلدروز كلضفة وأث�ى ِفرُّ

ه  وركء كلدعاية كلرخيصة كل�ي فوعدم كنجرك إسركئيلكلغر�ية وقطا  غزة �حقيقة ووع كلدروز �� 

وكسشاهد . �م��د  دق اسافن  بن  أبناء كلاعب كلفلمطي�ي وتصو�ر كلدروز ع�� أ��  أعدكء لاع�� 

، بنك  ف��ا أ  سركئيلإبدركسة ميدكنية لل��وفيمور ماجد ك�حاج من جامعة حيفا عن كملجتمع كلعر�ي �� 

، مما يؤتد أ��  ل  يتخلوك عن هو���  كلقوميةأو دروز وعرب  أنفمه غالبية كلدروز �عت��و  
ً
 .ال
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 �بد اللطيف ا�انا��ي. د: بسل !... الطائفة الدرز�ة �� فلمط�ن واصعاناة اصزدوجة .5

 21:26الما�ة , 16.3.2012تار�خ , يوم ا�نمعة

 عبد كللطيف ك�حنا��ي. د :بقل !...�� فلمطن  وكملعاناة كملزدوجةكئفة كلدرز�ة كلطا

 48كلدوكئر كلصهيونية كلتغطية ع�� ممارسا��ا كلعنصر�ة تجاه اقلية كلعر�ية �� أرك��ي  تحاول 

� ومؤسماته سركئي�ما تدعيه من كندماج كلطائفة كلدرز�ة، عر�ية اصل �� كملجتمع ا  إ��باالسشناد 

فلمطن  ل�يصوصية  رضأ  عصابات احتالل كلصهيو�ي قد تفطنت منذ غزوها أل يظهر . كملختلفة

ألفا، كل�ي عاشت �� عزلة كجتماعية  115كلدينية لهذه كلطائفة كلعر�ية كململمة، يبلغ عددها نحو 

 .وسياسية لعصور طو�لة ألسباب مختلفة

ية عزل كلدروز عن سركئيلا  كلقيادة حاولت 1948فلمطن  سنة  أرضمنذ قيام كلدولة كلصهيونية ع�� 

مجتمعه  كلعر�ي كلفلمطي�ي �� ك�جليل وكلكرمل من خالل �او�ه تار�خه  كلميا��ي وتنمية احقاد 

 .بقية اقلية كلعر�ية �� فلمطن وكلن�كعات كلدينية وكلمياسية بي��  و�ن  

تلك كل�ي �عامل ��ا حرصت كلدولة كلصهيونية ع�� معاملة كلطائفة كلدرز�ة معاملة خاصة تختلف عن 

ومنذ إ�ااء وحدة اقليات كلوهمية كل�ي �ا  كلهد  ك�حقيقي م��ا كستعمال . بقية عرب فلمطن 

، تما كع��  بذلك �عقوب شمعو�ي ممؤول وزكرة "شفرة سكن  حادة لطعن كلوحدة كلعر�ية"كلدروز 

ق با�جيش، ث  فروت ك�يارجية، قدمت كملؤسمة كلعمكر�ة عدة كمتيازكت للاباب كلدروز لاللتحا

ك�يدمة الزكمية ملدة ثالث سنوكت، ع�� جميع شبا  كلطائفة كلدرز�ة، باستثناء كلذين  1956سنة 
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�انت كملؤسمة كلعمكر�ة كلصهيونية تحرص ع�� كلتحاق هؤالء كلابا  �� ألو�ة . تفرغوك للعبادة م�� 

من وكلارطة وخصوصا �� شرطة نخبة كملااة كملقاتلة، تما كنخرط كلابا  كلدروز �� مؤسمات ا 

 .و�عض أجهزة كملخابركت" حرس ك�حدود"

ية؛ ففي سركئيل�� ك�جيش وأجهزة امن ا  لالنخركطيختلف كلباحثو  حول اسباب كل�ي دفعت كلدروز 

كلوقت كلذي ير  كلبعض أ  كلكثن� من كلعائالت كلدرز�ة قد دفعت �ابا��ا للعمل �� تلك كملؤسمات 

ية تأدكة ل��و�ج كلفكر كملتعلق بقضية سركئيللزعامات كلدينية كل�ي وظف��ا كلملطات ا طوعا برعاية ك

كلطائفة ور�طه بالدين من خالل كلطقوس كلعمكر�ة  أفركدكلتجنيد وحلف كلدم كملزعوم دكخل 

��  لالنخركطمن كلعائالت قد كوطرت  اغلبيةأ   اخر وكلمياسية دكخل هذه كملقامات، ير  كلبعض 

ية ملعظ  أركو��ا كلزركعية، مما سركئيليش العتباركت كقتصادية، خاصة �عد مصادرة ك�ح�ومة ا ك�ج

كلعائالت كلدرز�ة قد  أت�� كلزركعة؛ �� حن  ير  قلة من كلباحثن  أ  : أفقدها أه  مصدر لرزقها وهو

  .رفضت كلتجنيد اجباري أصال

من دوكئر كلقركر كلصهيونية �يلق ما أطلقت  لةمحاو يظهر أ  فرض كلتجنيد اجباري ع�� كلدروز �ا  

كل�ي تختلف عن بقية كلعرب وكململمن ، وذلك ��د  " كلقومية ذكت ك�يصائ  كملمن�ة"عليه الحقا بـ

فصله  عن كملجتمع كلفلمطي�ي كلعر�ي وخلق أزمة ثقة بي��  و�ن  بقية اطرك  كلعر�ية، وهو ما 

ع وز�ر اديا
ّ
مرسوما �ع��  قانونيا بالدروز  1957� �� نيما  سركئي�  ا تجمد �اريعيا �عد أ  وق

ية سركئيلوتبعا لذلك أخذت وزكرة كلدكخلية ا . تطائفة دينية ممتقلة قانونا عن كلطائفة كململمة

صدر بطاقات هو�ة للدروز كستعيض ف��ا عن صفة كلقومية كلعر�ية بالقومية كلدرز�ة
ُ
 .ت
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�عض ك�جمعيات اجتماعية  ع�� إ�ااء ف��الدروز كملرتبطن  �عض كملثقفن  ك إسركئيلتما ساعدت 

وركبطة كملجال  كملحلية كلدرز�ة �� حيفا كل�ي تأسمت ��  1966�املنظمة كلدرز�ة كل�ي تأسمت سنة 

أعدت وزكرة كل��بية خطة من�جية تر�و�ة خاصة غن� تلك  ،موكصلة ملاروعها ذكك. نف  كلمنة بدورها

تكرس خصوصية درز�ة مزعومة " كمل��اج كلتعلي�ي كلدرزي"ب كلعرب باس  كل�ي يتلقاها بقية كلطال 

لدروز وإ�عاد كلاباب عن تار�خه كلقومي وكلوط�ي، وكجتثاثه عن د  كمحو كلهو�ة كلعر�ية ل إ����د  

بال��تن� ع�� " كلتار�خ كلدرزي"إذ درس هؤالء كلطالب . محيطه وخلق أزمة ثقة بي��  و�ن  بقية كلعرب

فهل نجحت تلك كلمياسة ". ادب كلدرزي"، وإسركئيلكلتار�خية ك�ياصة بن  كلدروز ودولة  كلعالقة

 ية اسشئصالية؟سركئيلا 

قد حققت كلكثن� بوكسطة تلك كلمياسة، إذ كندمج قطا  وكسع من كلاباب  إسركئيليمكن كلقول إ  

عدة مناصب عليا �� كلدولة كلدروز �� كملؤسمتن  امنية وكلعمكر�ة وشغل كلبعض من تلك كلنخبة 

عضو�ة كلكنيمت ومن قوكئ  أحزكب صهيونية،  إ��باإلوافة " رتب عمكر�ة عليا.. وزركء ونوكب وزركء"

�  كلعاركت �� ج��ات كلقتال ود كلعرب �� جميع �وقّدم كلدروز خدمات تثن�ة للدولة، وسق  من أبنا

 ومن ما �عر  ك�حروب وخالل كملوكجهات مع كلفلمطينين  �� كلضفة كلغر 
ً
�ية وقطا  غزة، وتحديدك

للطائفة  إسركئيلرغ  ذلك تؤتد أغلب كلتقار�ر وكلوقائع كملختلفة أ  وعود  ".قوكت حرس ك�حدود"ـب

كلوكقع، وظل هؤالء �حايا كلمياسة كلصهيونية كلعنصر�ة  أرضكلدرز�ة �انت وهمية ل  تتحقق ع�� 

من % 80عن مصادرة حوك��  إسركئيل، إذ ل  تتوك�ى 48كلـ اقلية كلعر�ية �� أرك��ي أفركد مثل بقية

كلقر  كلصهيونية �� �ل كتجاه �انت كلقر  وكلبلدكت  فيه كلدروز �� كلوقت كلذي �انت تتوسع ي��كأر 
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�� كملن�كنيات كملخصصة للمجال  كلقرو�ة واهمال ��  كملماوكةاهمال وكلتمين� وعدم  �اهدكلدرز�ة 

 .هو مقدم للم�ا  كل��ود تقدي  ك�يدمات مقارنة بما

تؤتد �ل كلتقار�ر كملختلفة وم��ا كلرسمية، ع�� وجود فروق شاسعة بن  متوس  كلدخل كلمنوي 

كلطائفة كلذين �عانو  من تد�ي ممتو  ك�يدمات وكلتطو�ر وكلصناعة، ومن مصادرة  أفركدلل��ود و 

تما ظل عدد . علي  بن  شبا�� أركو�� ، وكرتفا  �مبة كلبطالة عنده ، ناهيك عن كنخفاض �مبة كلت

من جملة  3.577ظل عدده  نحو  2004كلدروز كلعاملن  �� قطاعات كلدولة محدودك، فمنذ سنة 

 .�� كملائة 6.17نحو أي ، 57.946يقّدر عدده  بنحو  نكلعاملن  كلذي

��  قركرك بز�ادة معدل كلعاملن  كلعرب 2004كتخذت منذ سنة �انت قد أ  ك�ح�ومة  من رغ ع�� كل

بل  ،هذك كلقانو   ل  يطبق ،"قانو  كلتمثيل كملناسب"�� كملائة وأصدرت  12 إ�� 8 منخدمة كلدولة 

 .ش�ل ذريعة لعدم كسشيعاب كلعرب بمعدل محدد ممبقا يشناسب ومعدل كلعرب بن  عموم كلم�ا 

 .تما عّ�� عن ذلك أحد كلقيادكت كلعر�ية كلدرز�ة

إلوافة للتحوالت كلمياسية وكلثقافية كل�ي عرفها مجتمع عرب إزكء سياسة كلتمين� كلصارخة تلك، با

كلنضال  أجل�عمل من ركح ، أخذ قطا  وكسع من كلنخبة كلعر�ية كلدرز�ة �� مركجعة موكقفه و 48كلـ

 ود تلك كلمياسة بجميع أش�الها، فتأسمت �عض ك�جمعيات كلدرز�ة كلثقافية وكلمياسية كملمتقلة

�� ك�جليل وكلكرمل من قبل " �جنة كملبادرة كلعر�ية كلدرز�ة"مثل  ،ا��يسبعينات كلقر  كمل �� أوكئل

، و�� مقدم��  48كلذين �ا  له  دور نضا�� �� صفو  عرب  ،مثقفن  تقدمين  من كلطائفة كلدرز�ة
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ع�� عاتقها موكصلة كملطالبة باالمتنا  عن تطبيق هذه كلنخبة أخذت  .كلااعر كلكبن� سمي  كلقاس 

ع�� اقل بال��ود كلذين ال يخدمو  �� ك�جيش  ومماوك�� جبار�ة ع�� كلابا  كلدروز قانو  ك�يدمة ا 

 برفض سركئي�ا 
ً
�، من أمثال أتبا  كلتيار كلدي�ي ارثوذت��ي، ك�حر�دي ، ث  أخذت كل�جنة تنادي علنا

وذلك بإعادة  لإسركئي� وحّل إش�الية كلهو�ة كلقومية للدروز �� سركئي�ك�يدمة الزكمية �� ك�جيش ا 

 .التحام بالبعد كلقومي كلعر�ي وكلوط�ي كلفلمطي�ي

شهيدك  13، وذهب �حي��ا 2000أيلول / و�ظهر أ  كنتفاوة كلقدس واق��ى كل�ي كندلعت �� سبتم��

قتل �عضه  برصاص مجندين دروز تما بّينت كلتحقيقات، قد واعفت من كلغر�ة كلعميقة كل�ي 

يد شعوره  بأ��  تبش فدكء �جيش غر�ب ومجتمع مضطرب، امر كلذي كلطائفة ف��ك أفركد�عياها 

ع�� عنه أحد كلعمدكء من كلدروز �� ك�جيش كلصهيو�ي كلذي خدم حوك�� ثالثة عقود �� كملؤسمة 

ممارسة اجركءكت كلعنصر�ة ود كلدروز جعلت�ي أشعر �عد هذه ك�يدمة "كلعمكر�ة بالقول إ  

 من أبنائي يخدم �� هذك � سركئي�كلطو�لة �� ك�جيش ا 
ً
أ�ي عر�ي رغ  أنفي، ولذك فإ�ي لن أجعل أيا

 ".ك�جيش مهما �ا  كلثمن

كلهيئة كلعليا لرفض ك�يدمة اجبار�ة "ومن بن  كلنتائج كل�ي تولدت عن تلك كلنضاالت بروز 

من " ��ر�وك"�، وكرتفا  حاد �� عدد كلاباب كلعرب كلدروز كلذين سركئي��� ك�جيش ا " وكلتطوعية

 600وصل عدد هؤالء كلركفضن  ل�يدمة نحو " نوتو حر أيد�عوت "فحمب ححيفة . ك�يدمة الزكمية

" مؤتمر هر�مليا للاؤو  اس��كتيجية"، امر كلذي أتده تقر�ر 2009وذلك سنة  1874شاب من أصل 

 .�� كملائة 50كلـ تجاوزتكلذي أفاد بأ  �مبة ركف��ي ك�يدمة بن  كلاباب كلدروز 
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وإعادة ما صودر م��ا  ارك��يكملطالبة بإيقا  مصادرة  إ��" �جنة كملبادرة كلعر�ية كلدرز�ة"ر نضال وتطو 

تما كتخذ نضال نخبة . ألححا��ا، وم�افحة ما يطلق عليه بال��كث كلدرزي تمادة تدرس �� كملدكرس

ك��ي كلبلدكت للدفا  عن أر  2010أيار سنة / ماي 13كلطائفة كلدرز�ة أش�اال أخر ، إذ هبت يوم 

بحجة تمر�ر  أثناء محاولة كملؤسمة اسركئيلية اسشيالء عل��ا كلفلمطينية كلدرز�ة �� منطقة كلكرمل

خلق حقائق ع�� �غية  ،ارك��يخ  غاز م��ا، دونما كنتظار قركركت كملحات  كل�ي تنظر �� ملفات تلك 

ع وإرغامه  ع�� كلقبول بحفنة من اصلين  أمام امر كلوكق ارك��ي، ث  ووع أححاب هذه رضا 

  .كملال تتعو�ض عّما فقدوه من أرك��ي آبا��  وأجدكده 

أر�عة آال ،  جما��، عدده  ا �� فلمطن  كملحتلة تما كعتصمت مجموعات من كلدروز وكلارت 

بنيامن  "ية سركئيل�� خيمة أمام مكتب رئي  ك�ح�ومة ا  2010حز�رك  من سنة  21وذلك يوم 

وا  مجالمه  كملحلية و�جزها عن تقدي  أ�م  أو �� كلقدس كلغر�ية، كحتجاجا ع��  "نتنياهو

كششبك كملحتجو  مع قوكت . ك�يدمات كليومية لبلدك��  وعدم دفع روكتب كملوظفن  منذ عارة أشهر

� ع�" نتنياهو"، امر كلذي أج�� أنفمه يو  سركئيل� �� ماهد نادر ل  �عتد عليه ا سركئي�احتالل ا 

 .مطال��  إ��اجتما  معه  واستما  

كنضمام مختلف اطر  اخن� ، ولقاء دماق 2010تما شهد لقاء جنيف كلذي ت  خالل شهر حز�رك  

جانب �عض كلقيادكت كلدرز�ة كللبنانية وأتد ك�حاورو  ع�� رفض كلتجنيد مع ورورة  إ��كلوطنية 

  ..كلتوكصل كلقومي
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كقتنا  قطا   إ��صهيونية تجاه كلعرب، ومن بي��  كلطائفة كلدرز�ة، لقد أدت كلمياسة كلعنصر�ة كل

ال تفرق عمليا بن  م�ونات كلنميج كلعر�ي كلوكحد ح�ى  إسركئيلهذه كلطائفة بأ   أفركدوكسع من 

تما " موكطن��ا"كلذين �عملو  لصا�حها وُ�قتلو  �� سبيلها، فالدولة كلصهيونية لن ت�و  دولة �ل 

ل��ود مهما كختلفوك، وهو أمر ساعد ع�� تطور كلنضال كلوط�ي وكلقومي �� صفو  تد��، بل دولة ك

تلك  أفركدعودة كلو�� وتجذره لد  من وّل من  ع��أبناء هذه كلطائفة وهو ما سيماعد حتما 

 .إسركئيلكلطائفة كلذين ما زكلوك يركهنو  ع�� ديمقركطية 
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ية طرح مووو  تجنيد سركئيلف��ا كملؤسمة ا  تحاول � وكلوحيدة كل�ي �و ا ليمت هذه �� كملرة 

كملميحين  كلعرب، إذ أ  لها جوالت وصوالت سابقة �� ك�يممينيات وكلمتينيات من كلقر  كملا��ي 

إال أ  كليأس ال �عر   كملحاوالتولكن بالرغ  من كلفال كلذي يصيب هذه . �ا  مصن�ها كلفال كلذريع

وها �� . جديدة أخر   محاوالتر�ابنة كملارو  كلصهيو�ي وال يرفعو  أيد��  مطلقا عن  إ��طر�قه 

أخر  أشد شركسة من سابقا��ا تنفذها كملؤسمة كلرسمية بحضور عل�ي ل�اهنن  من أت��  محاولة

عدد من أححاب مناصب كجتماعية وتر�و�ة  إ��ر�يتن  �� كلوطن، إوافة طائفتن  مميحيتن  ع

وت  جذب عدد . �سركئي�عن تجنيد مميحيي كلوطن ل�جيش ا  اعال ��  يةساسوكلدعوة ا . وتافية

من كلاباب كملمي�� من قر  ومد  ك�جليل للماارتة �� اجتما  ومن ث  كلتجند �� جيش احتالل 

 .�سركئي�ا 

دو هذك ك�ي�� عاديا فيما لو ل  تحضره �يصيات دينية و�� تمثيلية وليمت ذكت صفة �يصية قد يب

ك�حدث قع امر إ  ك�ي�� لي  عاديا، و ولكن �� وك. جان��ا رؤساء حر�ات تافية وغن�ه  إ��باملرة، و 

دكخل ، إذ أ  هناك مخط  رهيب لتفكيك وحدة كملجتمع كلعر�ي كلفلمطي�ي �� كلاخرلي  عاديا هو 

هذه كلوحدة أثبشت مرة تلو  أل كملؤلف من فميفماء جميلة جدك، لمنا معتادين ع�� �ممي��ا دينيا، 

ية سركئيلال �متطيع كملؤسمة ا . أ��ا كلوصفة كلوحيدة كل�ي توفر ك�حماية لاعبنا ب�ل مرتباته اخر  
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خل من باب كلطائفية أ  تدخل خدرها لتنام إال �عد أ  تفكك وتفتت وحدة كلفلمطينين  �� كلدك

 �� سور�ا ك�حبيبة؟ ا كلعركق وما يجري ذهبية، ألي  هذك ما ت  �� لبنا  وكمل

وكلمؤكل ملاذك �� هذك كلوقت تحديدك؟ باعتقادنا أ  كلتوقيت لي  هو ك�جوهركلذي �اغل بال وفكر 

ية ا�مانخية وما �اغلها ممألة سر كلوحدة وكل��كب  واخوة كلتار� إنماية، سركئيلكملؤسمة ا 

وكلوطنية وكلقومية وكلعيش مًعا كلذي يجمع أبناء كلاعب كلوكحد بالرغ  من �ل كمللمات وكملصائب كل�ي 

 . �عرض لها هذك كلاعب كلصامد

. وال بد من موقف حازم تجاه �ل من يروج لتجنيد كملميحين  كلعرب الدعاءكت متنوعة مهما �انت

قبل أ  ي�ونوك مميحين ، وه  أبناء فلمطن  منذ بدء فاملميحيو  كلعرب �� كلوطن ه  عرب 

ك�يليقة، وه  شهود ع�� فلمطيني��  من خالل تممكه  بإيما��  كلدي�ي و�قومي��  كلعر�ية كل�ي 

وشارك . كئل كلذين قبلوك كملميحية �� كلعال  قاطبةأو �ع��و  ��ا أيما كع��كز، إذ أ��  �انوك من 

 .ن  �ل خ��كت ك�حياةكملميحيو  كلعرب إخوك��  كململم

كستعمل �� .   كلعرب يرفضو  حمل سالح كستعمل ويمتعمل لقتل آبا��  وكبناء شع�� ن  كملميحيإ

لقتل كلاعب كلفلمطي�ي لغن� ذنب كق��فه هذك كلاعب سو  كنه  1948كملا��ي غن� كلبعيد �� عام 

ولقتل شباب �� ك�جش كستعمل لقتل أبناء عيلبو  من مميحين  ومملمن ،   .أحب وطنه وما يزكل

 –آخر شهيدة سقطت برصاص كل��ود �� حيفا �انت جولييت نايف ز�ا (وكملنصورة وكلبصة وحيفا 

 ).هكذك تتب اب بطرس فاخوري �� �جل تنيمة كلروم كل�اثوليك
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كلذي �ّجر أها�� قر  تفر برع   إسركئيلكملميحيو  كلعرب لن يحملوك كلمالح، ولن ينخرطوك �� جيش 

 ....وكلبصة وكل��وة وكملنصورة و�حماتا ومعلول وكلدكمو  وسن�ين و�يما  وط��يا وصفد  وإقرث

لن يحملوك سالحا ولن يتجندوك �� صفو  جيش يحتل أرك��ي شع��  �� كلضفة كلغر�ية و�حاصر أهله  

لن يتجندوك �� جيش دولة تقهر شع��  يوميا، وتفرض حصارك عنصر�ا وحايا ال شبيه له �� . �� غزة

تيف للمميحين  كلعرب أ  يتجندوك �� جيش مؤسمة ترفض عودة أها��  .ر�خ كلبار�ة ع�� اطالقتا

 .قر��ي برع  وإقرث بالرغ  من قركر محكم��ا كلعليا بذلك

  ك�يو  �متو�� إسالم �ا�ل خطرك عل�� ، و وكملنتفعن  من كملميحين  إ  ا  كملتعاونن يقول �عض 

 فمه ألن؟ هل قرأ هؤالء كلتار�خ ليتعلموك منه شيئا أنفمه وك عن ليدكفع جندو  تيعل�� ، فلما ال 

الده ؟ هل �عر  هؤالء أ  كلعرب كلفلمطينين  ومعه  كل��ود كلقدكمى �� فلمطن  عاشوك �� ظل و وأل 

قلق، وكعت����  كلدولة موكطنن  ف��ا؟ �� حن  أ  من خدم  أو كلدولة كلعثمانية باح��كم ودونما خو  

وهل ���ي هؤالء تيف أ  جيش . فق  إسركئيلل شيئا إال ملا �عود بالفائدة ع�� اين ل  ولن إسركئيل

وك��حب مهزوما من لبنا  تار�ا وركءه كملميحين  كلذين  2000ح�ومة إ��ود بركك تقهقر ليال �� عام 

حامي�� ؟  إسركئيله  هؤالء كملميحيو  كلذين كعتقدوك أ   أينكنخرطوك �� صفوفه ملدة ر�ع قر ؟ 

ممتعارة، وم��  من ��ود وم��  من ل  يجد لقمة عياه ف��ك  أسماء�  من يقي  �� كلبالد متخذك م�

لبنا  نالوك عفوك وت  كحتضا��  ب�ل تفه   إ��بالد أخر ، �� حن  أ  كلذين طلبوك كلعودة  إ��وهاجر 

ك اجتما  كملرفوض علينا تذتن� �ل هؤالء كلذين شار�وك �� هذ .باملقابل، ةيومحبة وأخوة وطنية لبنان

ه  من ُصلبه  إنماوكملنبوذ، أ  كملميحين  كلعرب ليموك إوافة ع�� كلاعب كلعر�ي كلفلمطي�ي، 



 ةدليل م�افحة العصبية الطائفي

 

 

بلدنا -جمعية الشباب العرب   

وأ��  ليموك حالة مؤقتة، بل ه   ؛وأ��  ليموك حالة طارئة، بل ه  أبناء كلوطن اصليو  . وجوهره

 .أححاب وطن وأححاب قضية

، �ا  ع�� إسركئيلتتحملها  1948يبة ت��  �� عام ما حل ع�� كلاعب كلفلمطي�ي من �ارثة ومص

من  إسركئيلأ  ما ��بته  تبن هناك من أجر  حمابات دقيقة  أ  بل. كململمن  وكملميحين  سوكء

آال  كملحالت كلتجار�ة �� حيفا وكلرملة وكللد و�افا و�يما  . كملميحين  كلعرب �ا  بمقايي  تبن�ة جدك

�� كملد  وكلقر ، وصودرت  ارك��يوعاركت آال  كلدونمات من وصفد وط��يا وكلقدس كلغر�ية، 

ية حيث كستمرت �� سركئيلول  تتوقف آلة كل��ب ا . كملنقولة ال تقدر بثمن مالكتميات من اموكل وا 

وفقدت عاركت بل مئات . �� ك�يممينيات وكلمتينيات الدعاءكت باطلة و�اذبة ارك��يمصادرة 

وت  تحو�ل شباب كلعائالت كملميحية . يةسركئيلها ع�� يد كملؤسمة ا أمالت  حيةكلعائالت كلعر�ية كملمي

ومصا�ح، وله  دور  أمالك�عد أ  �انوك أححاب  إسركئيلعمال �مطاء وموظفن  عادين  ��  إ��كلعر�ية 

وكقتلعت آال  كلعائالت من بيو��ا وأركو��ا �عد أ  عاشت ف��ا . كقتصادي وسيا��ي وتر�وي وكجتما��

 .ال  كلمنن آ

ومن ناحية أخر ، ال يمكن للمميحين  كلعرب كلتجند �� جيش دولة فعلت ��  هكذك فعلة أسوة ببا�� 

 .ةاخن� أبناء كلاعب كلعر�ي كلفلمطي�ي ع�� مر كلعقود كلمتة 

من هنا ندرك أ  كملارو  كلصهيو�ي احتال�� خطن� جدك ع�� كملميحين  كلعرب تما هو خطن� ع�� با�� 

أي ف. نفمها عّرفت كملميحين  بأ��  عرب، وتتعامل معه  هكذك إسركئيلف. كلاعب كلفلمطي�ي أبناء



 ةدليل م�افحة العصبية الطائفي

 

 

بلدنا -جمعية الشباب العرب   

تمين� فا�ح �� . ب�و��  مميحين ؟ ال ��يء مطلقا إسركئيلحصل عل��ا كملميحيو  ��  إوافيةحقوق 

ن�ة �� حن  أ  خدمة تب. قروض اس�ا ، تمين� فا�ح �� كلتوظيف، وتمين� �� فت  فرص جديدة للتعل 

ساط كلطوكئف كملميحية �انت ومانة ومماهمة أو وفر��ا كملؤسمات ك�ياصة كلقائمة وكلفاعلة �� 

ولوال هذه كملؤسمات كل��بو�ة ل�ا  . جليلة ل�ل أبناء شعبنا كلفلمطي�ي لنيل �علي  ركق وتر�ية تر�مة

 .، إ  �ا  لد��ا ��يء من كلرحمةإسركئيلشعبنا كلعر�ي كلفلمطي�ي أسن� رحمة 

� سركئي�ر إوا�� يجب أ  �عرفه �ل عر�ي �� �ل أنحاء كلعال  كلعر�ي بل كملعمورة، إ  ادعاء ا وأم

، وأ  عدده  بقي تما هو، هو كدعاء 1948��يء �� عام ي كلدكئ  أ  كملميحين  كلعرب ل  يتعرووك أل 

يه وكلهد  من هذك ادعاء وك�ح، لف�خ وحدة كلاعب كلفلمطي�ي بمملم. �اذب و�اطل وملفق

بلغ عدد كملميحين  كلعرب ��  1945/1946ولكن ببحث أجر�ناه من مدة تبن  أنه �� كلعام . ومميحييه

ألفا �� فلمطن  كل�ي ُجعلت  90قركبة أي . ألفا �� كلضفة كلغر�ية 50م��  حوك�� . ألفا 143فلمطن  

 إسركئيلملرتزي �� أجركه مكتب احصاء ك 1949� من كلعام إسركئي�لكن �� إحصاء  ؛الحقا إسركئيل

ار�عن   يتجاوز تبن  أ  عدد كملميحين  كلعرب ل  ) إسركئيلإقامة  إعال كلذي يجر�ه �عد  ل و ا و�ا  (

من كملميحين  كلعرب كلفلمطينين  ت  ترحيله  عن وط�� ، وأصبحوك % 60من  أت�� مع�ى ذلك أ  . ألفا

فلو ل  تقع كلنكبة ل�ا  عدد . فلمطي�يالجئن  وماردين �� لبنا  وارد  وسور�ا تبا�� كلاعب كل

ما هو عدده  كليوم؟ . ما يز�د عن سبعمائة كلف �ممة 2012كملميحين  كلعرب �� فلمطن  �� عام 

 .فليجري �ل وكحد حماباته. ألًفا 130أقل من 
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مقالنا لي  �� باب كلدفا  عن كملميحين  كلعرب بقدر ما هو �عبن� عن موقف وط�ي وقومي وإ�ما�ي 

فت  صفحات كلتار�خ ليقولوك للناس من ه   إ��كملميحيو  �� �ل مرة  ال يحتاج. ونقي وشفا  نظيف

وما �� موكقفه  ومن �� أشهر كل�يصيات كلقومية وكلوطنية كل�ي �ا  لها دور ع�� كلتار�خ كلعر�ي �� 

   .كلقر  كلعار�ن

أصوكت كلاباب  إ��ستما  و�الرغ  مما جر ، حري بالقيادكت كلمياسية واجتماعية كلوطنية ا 

فرد وحيدك أي هذك هو دورنا �� عدم ترك . كملمي�� كلعر�ي وكلتعر  ع�� همومه  وماا�له  وأزما�� 

  .ك�يدمة كملدنية أو ليلقى نفمه �� أحضا  مرو�� كلتجنيد 

لهذك، موقفنا هنا هو �جب وكسشن�ار ورفض قاطع لقيام رجال دين مميحين  وممؤولن  وأححاب 

، أنفمه ، فه  بفعل��  هذه ال يمثلو  إال )للتجنيد(االستجابة لدعوكت كلتجنيد وكل��و�ج له مناصب ب

عدم كلتخو�ن  إ��و�ايد ب�ل أبناء شعبنا كلعر�ي كلفلمطي�ي . ولن نقبل بأ  يمثلوك طوكئفه  ممتقبال

مااريع �عميق كلو�� برفض  إ��كلم�� ك�حثيث  إنماوكلقذ  وكلشاهن� وكلتعرض لكركمات كلناس، 

كلعمكر�ة وما شابه، وكلعمل ع�� �عز�ز روح كلوحدة  أو كلتجنيد ب�ل أش�الها سوكء ل�يدمة كملدنية 

أي وركفضن   معارون كلوطنية وكلقومية، ومطالبة رؤساء كلطوكئف كملميحية بإطالق أصوك��  

قمع وقهر لاعبنا دولة كحتالل و  إسركئيلمارو  تجنيد ألبناء شعبنا ما دكم كلصرك  قائما، وما دكمت 

 .كلعر�ي كلفلمطي�ي اعزل وكلما�� ب�ل عزة وتركمة نحو تحقيق مارو  دولته
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ثانية مثل  يحاول رجل دين يشبع له  أي رؤساء كلطوكئف كملميحية �عدم كلم�وت عن  إ��نتوجه  أيضاو 

رؤساء فرق  ونرفض قطعيا قيام. ما �ا��ها، بل كتخاذ إجركءكت صارمة للغاية تجاهه أو  كملحاولةهذه 

�  بفعل��  هذه ال يمثلو  من أل�تافية ورؤساء جمعيات أهلية بحضور كجتماعات من هذك كلقبيل، 

أي ك�يروج من حالة كلن إ��و��يب برؤساء كلطوكئف كملميحية  .ه  منضوو  تحت ممؤوليا�� 

 .ر وال ُيقيدك�حق ُيحر  أل ك�حق،  إ��وكلتحفوك ف��ا، وكلم��  أنفمه واقصاء كل�ي فرووها ع�� 

 .تركجع عنه مطلقا أو لهذك، ال وألف ال لتجنيد كملميحين  كلعرب، هذك هو شعارنا وال تنازل 
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 - ئلية ��  البلدا  العر�يةهيمنة الطائفية والعا: إسرائيلاصحلية ��  انتخابا .7

 ا�اياة

 أسعد ت�ح�ي -كلناصرة 

 ٢٠١٣سبتم��  ٢٢احد 

بانتخابات كلملطة كملحلية كل�ي  ،أسوة ب�ل كلبلدكت كل��ودية ،إسركئيللعر�ية �� تناغل كلبلدكت ك

كل��ملانية كل�ي صفقت  انتخابات من�عد �معة أشهر  انتخاباتتأ�ي هذه . كلاهر كملقبل 22تجري �� 

ئة من �� كمل 80من  أت�� ف��ا احزكب كلعر�ية كلوطنية واسالمية للمصّوتن  كلعرب كلذين منحوها 

إقناعه  بالتصو�ت  "أصوكت مقاو��"ع��  حاولتأصوك��  وتنموك عن بلدك��  احزكب كلصهيونية كل�ي 

 ..لها بدك�� أ  �� ذلك منفعة ممتقبلية لتطو�ر بلدك�� 

 
ً
كل��ملانية كل�ي ووعت كلناخب كلعر�ي بن  خيارْي ك�حزب كلعر�ي وك�حزب  لالنتخاباتلكن، خالفا

كملحلية �اهد معرتة كنتخابية ت�اد ت�و ، ��  انتخاباتمن دو  تردد، فإ   ل و ا كلصهيو�ي فاختار 

متخدم ف��ا أس�حة كلقذ  كلثقيلة وال تخلو من عنف جمدي وإطالق 
ُ
 أهلية �

ً
عدد من كلبلدكت، حر�ا

 .انتخابية�� ظل هيمنة كلطائفية وكلعائلية ع�� ك�حمالت  يأ�ي ذلك .نار و�جار

ع�� قيادة دولة، ال ع��  تبدو وتأ��ا �� شوكر  كلبلدكت كلعر�ية بأ  كملعرتة نتخابيةا  اعالناتوتو�� 

سلطة محلية تقدم �عض ك�يدمات للموكطنن  و��جز عن تنفيذ مااريع تطو�ر حقيقية تشي  لها 

كل�ي تحصل ع�� موكزنات ح�ومية هائلة �� مقابل فتات  ،كل�حاق برتب كلبلدكت كل��ودية كملتطورة

 .كت كلعر�يةللبلد
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كللذك  حصال  كلديمقركطي،، وكلتجمع كلوط�ي وكملماوكةللمالم  كلديمقركطيةحز�ا كلتيار كلوط�ي، ك�ج��ة 

نفم��ما لي  �� يجدك  �� كملئة من أصوكت كلناخبن  كلعرب،  60ع�� نحو  ةاخن� كلعامة  انتخابات�� 

 بلفحمب،  انتخابيةر ع�� ك�حمالت مأزق تيفية موكجهة اح��كب كلطائفي وكلعائ�� كلذي �ميط

وا  وكلتحالف مع قو  عائلية وطائفية لتحقيق مكمب و ا  "ممايرة" إ��يضطرك  �� موكقع تثن�ة 

 .كنتخا�ي

، إال أ  ثمة ديمقركطيعرس "بينما يشبا�� أر�ا  كلدولة كلع��ية بأ��  يشيحو  للعرب دكخلها كملاارتة �� 

ه  ي سركئيلرذم كلدكخ�� هو ما تتمناه كلملطة ا ل��  بأ  كلشاإك��امات توجك
ّ
ية كل�ي �عر  تيف �غذ

تحصيل مرتز قوة للعائلة وحماية تركم��ا، وهكذك يناغل أي كلعائلية،  إ��تنامي كلطائفية وكلعودة 

 لوزكرة أساسعضو�ة �� سلطة محلية خاوعة  أو كملجتمع كلعر�ي �� كملنافمة ع�� تر��ي رئاسة 
ً
ا

 .حك  بمصن� هذه كلملطةكلدكخلية كل�ي تت

أ  ت��ة كملر�حن  وكحتدكم كلتناف  وكل��كشق بي��  �� شأ  كلفماد وكملحمو�يات،  إ��و�لفت مركقبو  

ن��ي كلملطات كملحلية كملوكويع اه  كل�ي يجب أ  تتمحور حولها حمال��  
ُ
كرتفا  �مبة : انتخابيةت

كلعر�ية  رضمصادرة ا  إخطبوطكلعر�ية، وموكجهة كلبطالة نشيجة غياب كملناطق كلصناعية �� كلبلدكت 

ملص�حة كملمتعمركت كل��ودية كل�ي تحي  بالبلدكت كلعر�ية من �ل حدب وصوب، و�ح كملوكزنات 

 .ك�ح�ومية للبلدكت كلعر�ية وتفضيل كل��ودية عل��ا

�� كلمنوكت  كملحلية �� كلبلدكت كلعر�ية تركجع تمثيل كلقو  كلوطنية النتخاباتليالحظ كملتا�عو  

 بثمانينات و�معينات كلقر  كملا��ي حن   ةاخن� 
ً
�� مقابل تنامي كلطائفية وكلتف�خ اجتما�� قياسا

مع برنامج سيا��ي وط�ي وك�ح، ع�� رئاسة نحو نصف كلملطات  ،ك�حزب كلايو�� -سيطرت ك�ج��ة 



 ةدليل م�افحة العصبية الطائفي

 

 

بلدنا -جمعية الشباب العرب   

 حن ها أصا�ع يدْين، �� من بضع سلطات ال يتعد  عدد أت�� ع�� كليوم بينما ل  �عد �ميطر  ؛كلعر�ية

 .من هذه كلملطاتأي من تحقيق م�اسب كنتخابية ��  "كلديمقركطيكلتجمع كلوط�ي "ل  يتمكن 

 �� مصر 
ً
وال �غيب عن كلنقاشات كلماخنة بن  قوكئ  كملر�حن  احدكث �� كلعال  كلعر�ي، خصوصا

 أو   مر�ح يؤ�د هو بحرب تالمية وروس بن فيمبوكتحفل صفحات كلتوكصل اجتما��  .وسور�ة

 .حز�ه هذك كلطر  �� سور�ة ومصر، و�ن  آخر يؤ�د كلطر  كلثا�ي

كلعائ�� هو  انتماءساط وطنية عدم محار���ا ك�حمائلية وكلعائلية �ا�ل وك�ح باالدعاء بأ  أو وت�ّ�ر 

 .ه ال �ا�ل هو�ة سياسيةألنكلوط�ي  انتماءكنتماء كجتما�� ال سيا��ي، وعليه ال ��دد 

��  يةساسكل��وفيمور عز�ز حيدر أ  كملا�لة ا  "تروما "كلباحث �� عل  اجتما  �� معهد  و�ر  

لكنه يضيف أ  كملا�لة . حمائلية -كملحلية تكمن �� كلثقافة كلمياسية كلمائدة و�� عائلية  انتخابات

كلضيق  انتماءعل �� كلتعّصب وج إنما، "كنتماء طبي��"فهو ، ك�حمائ�� أو كلعائ��  انتماءليمت �� 

 أمام 
ً
 و كت ا انتماءحاجزك

ً
وكلتضامن وكلت�افل ع�� قاعدة كملص�حة كلعامة ع��  للتعاو  سع، وما�عا

 .سع من كلعائلةأو ممتو  

و���  حيدر احزكب كلعر�ية باستغالل هذه كلثقافة وكملب�ى اجتما�� من خالل سياسة كملقايضة �� 

بالعك ، فتنتج م��ا  أو حلية �� مقابل أصوكت �� كنتخابات كلكنيمت دع  كلملطة كملأي ، انتخابات

ن طر�ق كلعالقات كلعائلية وكل�يصية، ما يضعف كحتماالت عسياسات كلتعين  وتحقيق كملصا�ح 

 وحل ماا�له  أجلمن  وكلتعاو  تجمع كلم�ا  ع�� مصا�ح ما��تة 
ً
 .تحقيقها جماعيا

و�مبادرة م��  ��  أنفمه منافية لفكرة ماارتة كلم�ا   و�ضيف أ  هذه كلثقافة كلمياسية كلمائدة

. تحقيقها أجلكلبحث �� ماا�له  وصياغ��ا ع�� ش�ل مطالب ورفعها للملطة كملحلية وكلضغ  من 



 ةدليل م�افحة العصبية الطائفي

 

 

بلدنا -جمعية الشباب العرب   

 أو كلوزكركت كملعنية  أو كلقضاء  إ��يف��ض أ  ت�و  �� كل�جوء  يةساسأ  وسائل كلضغ  ا حيدر ير  

نجاعة �� كلنظام كلديمقركطي، لكنه يصطدم  ت�� تصو�ت هو اوكل انتخابات�� كلتصو�ت �� 

 .ك�حمائ�� -بالتصو�ت كلعائ�� 

و�حذر حيدر من أ  كلتصو�ت وكلتعين  وكلثقافة ادكر�ة كملتدنية، �عفي كملر�حن  من مهمة كلنضال 

  أجلكلاع�ي من  -ك�جما�� 
ً
. ية لبلدك�� توفن� كملوكرد كملال �� إنجاح مهمة كلملطات كملحلية، خصوصا

 من عدم توكفر مورد ا أساسلكن  ،و�ضيف أ  هذك كلضعف نا�ع من فقر كلتخطي 
ً
، وهذه رضا

هذه كملا�لة  أساسف. ع�� ممتو  �ل سلطة محلية وحدهاأي كلقضية ال يمكن حلها �ا�ل فردي، 

ومعظ  كلعرب ال  :مناطق نفوذ كملجال  اقليمية كل��ودية إ��كل�ي يملكها كلعرب  ارك��ي�� و  يكمن 

�ؤتد أ  هذه تما و . هذه كملجال ، وهنا جوهر كملا�لة إ��كلعر�ية ومت  ارك��يمن  % 60أ   و  �عرف

 وكلملطات كملحلية  ارك��يتحر�ر هذه  أجلقضية عر�ية عامة وكلنضال من 
ً
يجب أ  ي�و  جماعيا

ذترقد كلعر�ية وما �م�ى قيادكت 
ُ
 ما ت

ً
ذك كلنضال يجب أ  ي�و  أه  ه. أهملت هذه كلقضية وقليال

  أنوك  
ً
 .بال �لل أو مللكلنضال و�وميا
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 بجيش اصميحي�ن تجنيد إسرائيل �خطط تتصدى الفلمطيسية اصميحية اصبادرة.8

 احتالل

August 11 ،2013 
 

، )فلمطن �ايروس (أعر�ت كملبادرة كملميحية كلفلمطينية : سو كـ من زهن� أندر ’ كلعر�ي كلقدس‘كلناصرة ـ 

د أمرت فق. �سركئي�ممألة تجنيد كلفلمطينين  كملميحين  �� جيش احتالل ا  منعن قلقها كلاديد 

ية بإقامة هيئة ما��تة خالل أسبوعن  تض  ممثلن  من ك�ح�ومة وكلفلمطينين  سركئيلك�ح�ومة ا 

كملميحين  لدفع عملية تجنيد كلابا  كلفلمطينين  كملميحين ، كلذين �عياو  �� كلدكخل كلفلمطي�ي 

ت كملبادرة �� بيا��ا، كلذي وقال .� وك�يدمة كملدنيةسركئي�ية، ل�جيش ا سركئيلو�حملو  جوكزكت كلمفر ا 

ع�� ��ية منه، إ  موقف كملنادين بالتجنيد كستفزكزي وي��يء للكنائ  ’ كلقدس كلعر�ي‘حصلت 

كملميحية ول�افة كملميحين  وللقضية كلوطنية، ولذلك فإننا نجدد دعوتنا لهؤالء بضرورة أ  �عودوك 

قد و . مميحين  وفلمطينين  ،ا جميعارشده  وأ  يتو�وك عن هذك ك�يطأ ك�جمي  كلذي ���يء إلين إ��

، ع�� أ  هؤالء كملنادين بتجنيد كملميحين  ال )�ايروس فلمطن (أتدت كملبادرة كملميحية كلفلمطينية 

كختاروك  أو يمثلوننا وال يمثلو  كلكنائ  كملميحية وال يتحدثو  باس  كملميحين ، و�بدو أنه قد غرر ��  

رفضت كملبادرة أ  يتجند كلفلمطينيو  �� ك�جيش  .يحين  عربممتخيارك خاطئا ال يصب �� مص�حتنا 

ولن يحمنا إال "بقولها � العتباركت أخالقية والعتباركت تتعلق بانتما��  وهو���  كلوطنية، سركئي�ا 

تممكنا بانتمائنا كلعر�ي كلفلمطي�ي، ولن ي�و  خيارنا خيارك طائفيا بل خيار كلوحدة كلوطنية بن  أبناء 

يذتر أ  كملبادرة كملميحية كلفلمطينية ��  ."ر�ي كلوكحد ب�افة أطيافه كلدينية وكملذهبيةكلاعب كلع

عبارة عن مجموعة من رجال كلدين كملميحين  كلفلمطينين  وكلعلمانين  كلذين صاغوك وثيقة وقفة 

http://www.alquds.co.uk/?tag=ouuoo�
http://www.alquds.co.uk/?tag=uuoousu�
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ما هذه كلوثيقة �� �لمة كلفلمطينين  كملميحين  للعال  حول : وجاء ف��ا. �ايروس فلمطن أي حق 

�� وثيقة تتبت �� هذه كل�حظة كلزمنية كل�ي نر�د أ  نر  ف��ا تج�� �عمة هللا �� . يجري �� فلمطن 

��ذه كلروح تطالب كلوثيقة كملجتمع كلدو�� بوقفة حق . كملقدسة و�� كملعاناة كل�ي نمر ��ا رضهذه ا 

من ستة  أت�� ك�ح منذ تجاه ما يوكجهه كلاعب كلفلمطي�ي من ظل  و�ار�د ومعاناة وتمين� عنصري و 

و�� معاناة ممتمرة تمر تحت سمع و�صر كملجتمع كلدو�� كلصامت وك�خجول �� نقده لدولة . عقود

�لمتنا �� صرخة رجاء وأمل مغلفة بمحبة صادقة مقرونة بصالتنا وإيماننا با� . إسركئيل –احتالل 

كلعال  نطال��  ��ا بالوقو  ود كلظل  وكلتمين� �ل كلكنائ  وكملميحين  ��  إ��ال و أو أنفمنا  إ��نوجهـــــها 

أي إعادة كلنظر ��  إ��دكعن  إياه   ،كلمالم كلعادل �� منطقتــــنا أجل�  ع�� كلعمل من �كلعنصري ونح

 .هأروالهوت ي��ر ك�جركئ  كملرتكبة ود شعبنا و���ر قتله وطرده من وطنه وسرقة 

�� هذه كلوثيقة كلتار�خية أ  احتالل كلعمكري  نحن كلفلمطينيو  كملميحيو  ‘ت كلوثيقة أعلنو 

وأ  كلالهوت كلذي ي��ر هذك احتالل هو الهوت تحر�في و�عيد  ا�ما نا هو خطيئة ود هللا وروأل 

  كلالهوت كملمي�� ك�حق هو الهوت محبة وتضامن مع كملظلوم أجدك عن كلتعالي  كملميحية حيث 

 .’وليدة صدفة أو هذه كلوثيقة ليمت عفو�ة . كلاعوب بن  وكملماوكةإحقاق كلعدل  إ��ودعوة 

 .حق �جميع كلفلمطينين  ووكجب عل��  �لهذك كلظل  � كلعنيفةغن�  كملقاومة�علن كلوثيقة موقفها بأ  و 
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 النصوص ضبل النفوس: �� الطر�ق إللغاء الطائفية. 9

mmedia.me/lb/ar/blogsarhttps://now. 

 

 

 

 �اره �� �عض كل�حف  1952�� آذكر 
ً
قّدم كلنائب كللبنا�ي كلتقّدمي ك�جريء عبدهللا ك�حاج كق��كحا

نظام كملحاصصة كلطائفية �� لبنا  باتجاه نظام برملا�ي  لتجاوز �� أو كللبنانية هو بمثابة خطوة 

 .ديمقركطي حقيقي

 تضّمن اق��كح، �� ما تضمن، قمم
ً
 نيابيا

ً
: مجلمن   إ��) 1951�� مجل  (ة كلمبعة وسبعن  مقعدك

 ومجل  نوكب من خممة وخممن 
ً
ل�� . مجل  شيوخ من إثنن  وعار�ن عضوك

ُ
و�ناًء عليه ت

https://now.mmedia.me/lb/ar/blogsar�


 ةدليل م�افحة العصبية الطائفي

 

 

بلدنا -جمعية الشباب العرب   

قّم  كلبالد  انتخاباتكملحافظات واقضية �� 
ُ
كثنتن  وعار�ن مدير�ة، ل�ل مدير�ة  إ��كلنيابية، وت

 .خم  وخممن  دكئرة كنتخابية، ل�ل دكئرة نائب وكحد إ��عضو �� مجل  كلايوخ، و 

�ووع مجل  كللوردكت "، بحمب ك�حاج، "ي�و  ووعه"طائفي و أساسُينتخب مجل  كلايوخ ع�� 

�امل كلصالحيات كلشاريعية وُ�نتخب ع�� " أما كملجل  كلنيا�ي في�و  ". �� إن�ل��ك من حيث كلصالحيات

أنه بتعو�د كلاعب ع�� كنتخاب الطائفي يمكننا أ  نال��ي  إ��وأشار ك�حاج تما ". الطائفي بحت أساس

، تما 
ً
يمكننا �� كملمتقبل، عندما تضمحل كلطائفية �� كلبالد، استغناء عن مجل  "كلطائفية تدر�جيا

 ."كملقصود من تأليفه مركعاة كلاعور كلطائفي �� كلبالد  كلايوخ

كلطائفي �� لبنا  كلذين ل  ي�ونوك ع�� كستعدكد " أهل كلنظام"بالطبع أثار هذك كلكالم آنذكك حفيظة 

 11فجاء رد حميد فرنجية عليه �� جلمة مجل  كلنوكب �� . ح�ى سما  أف�ار إصالحية تهذه أو للبحث 

كل�ي قّدم ف��ا عبدهللا ك�حاج وغّما  تو��ي كق��كحن  إللغاء كلطائفية من قانو   1952 ل و ا �انو  

نحن نطالب بإزكلة كلطائفية من . عال  ال �عر  ماذك سي�و   إ��قفزوك بنا أنت  تر�دو  أ  ت: "انتخاب

لنكن وكقعين  ونر  �عن  كلوكقع، وال �م��و�نا كلفكركت ك�جديدة ... كلنفوس قبل إلغا��ا من كلنصوص

لذلك، فإ�ي سأق��  وأطلب من كلزمالء أ  . يجب أ  نحافظ ع�� ما لدينا. بحجة أ��ا فكركت تقّدمية

 ."يق��عوك ود هذك كملارو  ك�يطن� كلقا��ي بإلغاء كلطائفية أل ه  كل�جاعة كل�افية ي�و  ل

  

، بحجة  
ً
إلغاء كلطائفية من "وهكذك أر�� كلبحث �� مووو  إلغاء كلطائفية �� مجل  كلنوكب مؤقتا

ب امر كنقضاء. ، فمات اق��كحا  قبل أ  ُيولدك"كلنفوس قبل كلنصوص
ّ
 ع�� كق��ك 37تطل

ً
ح عاما

ل��ا حروب أهلية مدّمرة 
ّ
  –) 1990-1975(عبدهللا ك�حاج، تخل

ً
 رئيميا

ً
�ا  للنظام كلطائفي كلنافذ دورك
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� اجتما�� وكلتمثيل كلميا��ي أمام شركئ  وكسعة من 
ّ
�� كندالعها، لي  أقله �مبب سّده ُسبل كل���

مجل  نيا�ي : 1989�� كلعام  ليت  كعتماد نظام كملجلمن  �� دستور كتفاق كلطائف –كملجتمع كللبنا�ي 

 مع بدء ممن�ة كلغاء كلطائفية كلمياسية 
ً
ُينتخب خارج كلقيد كلطائفي ومجل  شيوخ ُ�متحدث تزكمنا

 .)من دستور كلطائف 22كملادة " (تتمثل فيه كلعائالت كلروحية وصالحياته ت��تز ع�� كلقضايا كملصن�ية"و

  

ولألسباب نفمها، ما زكلت ترفض كلبحث  1952ا �� كلعام غن� أ  كلطبقة كلمياسية �� لبنا  كليوم، تم

ُجّل ما تفعله غالبية كلقو  كلمياسية �� هذك . إصالح يطال كلبنية كلطائفية للنظام كلميا��يأي �� 

تنادي بإلغاء كلطائفية وت��مها باملمؤولية عن جميع ماا�ل : ك�يصوص هو ممارسة كلنفاق كلميا��ي

تيت من أو كلفعل كلطائفي، وتحرص ع�� حماية كلطائفية ب�ل ما �� س لبنا  ومعضالته، فيما تمار 

 .قوة، و�الدم وكلرصاص إذك لزم امر

 

  �عيش �� ظل نظام غن� شر�� وطبقة حاتمة فاقدة"حقيقة امر أننا �� حقبة ما �عد كتفاق كلطائف، 

ته وجاء ��ا أل�للارعية، 
ّ
ما يالحظ كل�اتب وكلباحث ، ت"كلملطة إ���ا ترفض تطبيق كلدستور كلذي سن

 .فّوكز طركبل��ي

 

، إم�انية 
ً
د كملمتمر لألزمات، وكلذي يثبت إفالسه عند �ل كستحقاق  –كلنظام كلطائفي  تجاوز إذك

ّ
كملول

قائمة، لكن كلقدرة ع�� كقتناص هذه ام�انية تبقى رهن  –سيا��ي يتعلق بمصن� كلبلد وكستقركره 

 بن  موكطن��ا،  �ماوي �� لبنا   ديمقركطيةعلمانية إركدكت كملعنين  بإعادة بناء دولة 
ً
 وقانونيا

ً
سياسيا
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 و�ماًء، وتلعب دورها �� كلتنمية اقتصادية واجتماعية
ً
للمعنين  هؤالء من جيل كلاباب  .رجاال

بدو نقطة ت، تجاوزهومؤسمات كملجتمع كملد�ي، كملتضرر�ن من كلنظام كلطائفي وذوي كملص�حة �� 

 أجلفرض تطبيق كلدستور ع�� طبقة سياسية غن� شرعية وذلك بالضغ  من  :كلبدكية وك�حة

 .�اكيل كلهيئة كلوطنية كلعليا إللغاء كلطائفية كلمياسية
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 صرخة مغ��ب .10

http://siyese.net 

كذك  أ�عر كه�� سمو�ي ر�يع �ح�ى ما ! اهليةر�يع حيدر موكطن لبنا�ي ولد �� بن�وت �� خض  ك�حرب 

ما !متل ما صار مع كيفو  ! �ح�ى ما ي�� وكحد و�ذبح�ي ع�� كلهو�ة ! كس  عل  عر�ي ! ممي��  أو   ممل

وكلدة ! وقتله ! ع  �مل��ا ع�� ي اقال له شو ج! �ا  كملم�ح كململ  يصدق كنو كيفو  ممل  مثله 

فخية ما ر�يع عاش تفاصيل ك�حرب من كلمياركت كمل! كيفو  �عدها عا�اة حية ترزق بتخ�� كلمن�ة

ف�ل !!! تنت فكر كنو كلميارة كملفخية �ع�ي مفختة ! من �لمة فخي اتنت كفه  شو �ع�ي مفخية كنو ج

  إ��وكلعبوكت كلناسفة !!!!!!! ما شو  سيارة مفخ�ى بالرصاص بقول هلق بشنفجر 
ً
 إ��كلقّناص ليال

حمل  إ��  وحمل كلركديو عتمة كملال�� وووء كلقناديل وكلامو  إ��كلوقو  �� طوكبن� ك�ي�� وكملاء 

هناك ما �ا  ��  إ��من لب  كل�حاطة وكلرتض ��ا من هنا أي كخر وكل�حططة  إ��كلان  من م�ا  

من كملوسيقى �ا  حل�ي كلعب غيتار و ! كنحرمت من طفول�ي ومن �ل ��ي حلو ! وقت للب  كلصباط 

لصب  ش  ر�حة كلهوكء ورطو�ة تنت ك! من كلبحر ! من كملال�� ! ومن كلكتب !من كللعب مع اححاب 

و ه  ع  �اتغلوك من كلفجر ألن�  اهل ما �انوك يخلونا نخرج يخافوك علينا ! كلبحر و�عر  كنو قر�ب 

و�ل وكحد يروح بطر�ق مختلف عن كلتا�ي �ح�ى كذك وكحد طار ���ي عبوة كلتا�ي يقدر يصر  ! للنجر 

وهيك بلش كلذب  ع�� كلهو�ة ! عن  كلرمانة  ما تنت صّدق قصة ك�حرب كنو بوسطة وفاتت  ! علينا 

مع كلوقت عرفت كنو ! وما فاتت برك��ي قصة اديا  ! ما فاتت برك��ي هل كلكذبة ! وصوكر�خ ليل و��ار 

وعرفت كنو عدوي مش كلفلمطي�ي ! كلناس بطبيع��ا جاهلة وساذجة وقوكم بين�حك عل��ا بك  �لمة 
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وكذك بدي ! و بجهلو بيندكر متل ما بدو ي�� ع  يحرته ألني جاهل هو عدو أي ! وال كلموري �  ك�جهل 

ب�ي متل ما بقول امام ع�� 
ّ
كلوقت ي�� ع  علمو يفك ! علمو بضيع وقت عليه و�فقع�ي ليفه  ويغل

ر�يع قرر يحارب ك�جهل باملنطق �مالح كلعل  وكلعمل ! �� ناس وصلو ��يدك كلوقت ع�� كملر�خ ! ك�حر  

و�� ناس مرقت بتجارب الزم نتعل  م��  ! و ك�حياة مدرسة والزم نقرأ ونتعل  ألن ور�يع بياتغل   حالو

 .مش وروري كنفوت بنف  تجار��  كنو نتعل  من تيمه  كذك كمكن

 

 : فالمأ.11

 كلعركق -"حالمأ"

 ) West Beirut( لبنا  -"غرب بن�وت"

  لبنا  -"كلبوسطة"



Sparkplug Foundation
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