حوار� /أمل خليفة

حتت �شعار "ميينا يا وطن
لن تغادرنا" ،عقد امل�ؤمتر
الرابع للملتقى الثقايف الرتبوي
الفل�سطيني مب�شاركة مئة
و�سبعني م�شاركا فل�سطينيا من
كافة اماكن تواجده يف خمتلف
خميمات لبنان و�سوريا والأردن،
ودول اخلليج العربي ،ودول
�أوروبا والدول اال�سكندينافية
وكندا ،ومن اجلليل واملثلث
والنقب يف الداخل ،ومن القد�س
وحمافظات ال�ضفة الغربية ،يف
الوقت الذي مل يت�سن للم�شاركني
من قطاع غزة احل�ضور،
اجتمعوا جميعا على ار�ض
فل�سطني.

حتقق احللم بزيارة �أر�ض الوطن ،وامتزجت م�شاعر احلزن والفرح

امللتقى الثقــايف الفل�سطيني الرابــع يتجــدد
على ار�ض الوطــن

يو�ضح �إ�سماعيل التالوي� ،أمني عام اللجنة
الوطنية الفل�سطينية للرتبية والثقافة والعلوم يف
فل�سطني ،ان فكرة امللتقى الثقايف الرتبوي كانت
منذ العام  2006حيث عقد اول وثاين ملتقى يف
العا�صمة الأردنية عمان متهيدا لدخول ال�شباب
الفل�سطيني اىل ار�ض الوطن ،وقد حتقق هذا
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احللم بعقد امللتقى الثالث عام  2010وامللتقى
الرابع  2011داخل الوطن ويف رام اهلل حتديدا،
�شارحا "عملنا منذ فرتة طويلة على حتقيق حلم
جتميع ال�شباب الفل�سطيني من كافة اماكن
تواجده يف بقعة واحدة ،وهذه املرة الثانية التي
يتحقق فيها حلم العديد من االطفال وال�شباب

الفل�سطينيني املتعط�شني لزيارة فل�سطني
واللقاء باقرانهم من ال�شباب املتواجدين على
ار�ض الوطن ،بهدف التوا�صل والرتابط وتبادل
اخلربات على كافة امل�ستويات الثقافية والرتبوية
واالجتماعية" .و�أردف "لقد عانى �شعبنا النكبة
منذ  63عاما عا�ش خاللها يف مناطق خمتلفة

التالوي :بهذا امللتقى حتققت احــالم الكثريين وانك لتحتــار
بالدمـوع �أهـي دمــوع فــرح ام دمــوع حــزن
يف ال�شتات ادت اىل ا�ضعاف التوا�صل بينه ،وهذا
احللم الذي طاملا تعذر ب�سبب تعنت االحتالل
وو�ضعه املعيقات والعقبات امام حتقيق هذا
احللم"� ،شارحا �أن االحتالل مل ي�سمح للغزيني
مبغادرة القطاع واحل�ضور للم�شاركة يف امللتقى،
�إال �أن هذا "مل ولن يثنينا عن التوا�صل بل ان
هناك العديد من الو�سائل التي ال ي�ستطيع احد
منعها يف مثل هذا الزمن واهمها التوا�صل عرب
االنرتنت".
حتقق حلم ال�شباب الفل�سطيني وطاقم اللجنة
الوطنية الفل�سطينية �إذا ،وجت ّمعوا من كافة
اماكن تواجدهم يف بقعة فل�سطينية واحدة ،زاروا
من خاللها اهلهم وارا�ضيهم ،تطلعوا اىل عودة
�آبائهم الذين ولد بع�ضهم على هذه االر�ض ومات
خارجها ومل ت�سنح له فر�صة العودة كما �سنحت
لهم ،يعلق التالوي قائال" :لقد و�ضعت اللجنة
الوطنية برناجما مدرو�سا لتحرك امللتقى و�ضيوفه
راعت فيه زيارتهم ملعظم املحافظات ال�شمالية يف
ال�ضفة الغربية فقد احيوا املهرجانات يف كل من
قلقيلة وبيت حلم ورام اهلل وجنني واخلليل ،وقد
كان لهذه اللقاءات االثر الكبري يف نفو�س �شعبنا
الفل�سطيني ،خا�صة ان الفرق امل�شاركة كفرقة
الكوفية من خميم عني احللوة وفرقة حنني وابو
عرب �شاعر الثورة الفل�سطينية ،وهناك من
امل�شاركني من التقى ب�أهله الذين مل يلتق بهم
يوما .بهذا امللتقى حتققت احالم الكثريين وانك
لتحتار بالدموع �أهي دموع فرح ام دموع حزن،
لقد حمل معظم امل�شاركني معهم التذكارات
الهلهم وا�صحابهم فمنهم من حمل وردة ومنهم
من حمل رم ًال وتراب ًا ومنهم من احتار هل ي�أخذ
نبتة يزرعها يف داره تذكره ب�أر�ضه ام يرتكها يف
ار�ضها خوفا عليها من الغربة ،وهناك اب الحد
امل�شاركني القادمني من اخلارج او�صى ابنه قائال
اذا ذهبت اىل فل�سطني ف�أح�ضر يل نبتة او حجر ًا
او حتى حبة رمل ا�شم رائحة البالد من خاللها،
ولوال بع�ض املعيقات املادية ومعيقات االحتالل
لتمكنا من اح�ضار عدد اكرب للم�شاركة ولتمكنا
من حتقيق حلم العودة".

مل تكتمل فرحة امل�شاركني بامل�ؤمتر الوطني اال
بزيارة لقرب الرئي�س الراحل ابو عمار ذرفوا
خاللها الدموع ،وكانت من �ضمن الزيارات
املقررة اي�ضا زيارة للرئي�س ابو مازن يف مقره
يف املقاطعة وعدد من اع�ضاء اللجنة املركزية
حلركة "فتح" ،ورئي�س جمل�س الوزراء وعدد من
اع�ضاء اللجنة التنفيذية .يقول التالوي "لقد
قمنا بالرتتيب لزيارة امل�شاركني يف امللتقى لعدد
من امل�ؤ�س�سات واملناطق االثرية الفل�سطينية اال
اننا مل ن�ستطع هذه املرة من ترتيب زيارة اىل
القد�س ال�شريف لعدم متكننا من احل�صول على
املوافقة اال�سرائيلية بالدخول ،وهذا االمر نغ�ص
على امل�شاركني ،فكان لديهم االمل الكبري بزيارة
االق�صى وقبة ال�صخرة وال�صالة يف القد�س كما
يف امل�ؤمتر ال�سابق ،وكان من �ضمن الفعاليات
اي�ضا زيارة الرئي�س ابو مازن وعدد من اع�ضاء
اللجنة املركزية للحركة وعدد من اع�ضاء اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،هذا ا�ضافة اىل رئي�س
الوزراء االخ �سالم فيا�ض".

االحتالل �إىل زوال مهما طال
نان�سي احلاج من خميم �شاتيال يف لبنان الجئة

فل�سطينية من �صفد":جئت �إىل فل�سطني مع
امللتقى الثقايف وهذه املرة الثانية التي �أزور فيها
�أر�ض الوطن ،يف الزيارة الأوىل كان ال�شعور كتري
حلو وال يو�صف وكانت املرة الأوىل التي �أرى فيها
بلدي فل�سطني حيث مل �أكن �أحلم �أن �أراها ويف
املرة الثانية كان ال�شوق �أكرب ،حيث �أ�صبحت
�أعرف بلدي �أكرث و�أعرف مناطق فيها والنا�س
الذين يعي�شون فيها ومل �أ�شعر ب�أين غريبة �أبدا
وكانت اللهفة للوطن كتري حلوة وال تو�صف،
وكما تعلمون �أن ت�صاريح الزيارة و�صلت لنا قبل
جميئنا ب�ساعة من ال�سفر بعد �أن فقدنا الأمل يف
العودة وزيارة وطننا مرة ثانية وكنا منتظرين
املوافقة على �أحر من اجلمر وطبعا بني كل حدود
وحدود كنا ننزعج ب�سبب كرثة العراقيل التي
ت�ؤخّ رنا يف الو�صول �إىل بلدنا .كان اال�ستقبال لنا
يف �أريحا �أكرث من رائع وك�أنهم ي�ستقبلون �أهلهم
املغرتبني ومثل الأم التي ت�ستقبل �أوالدها الغائبني

ومثل البنت امل�شتاقة لأمها ،ا�ستمتعنا باال�ستقبال
احلار لنا يف الوطن وبالع�شرة �أيام التي ق�ضيناها
يف مدن وقرى وخميمات الوطن وك�أنهم �أحلى �أيام
مرت بعمري .و�أنا هنا ال �أن�صح �أن يزور الالجئون
وطنهم و�إمنا �أن يعودوا كلهم �إىل الوطن لي�شعروا
ويح�سوا ويعي�شوا الفرحة التي ع�شناها يف الوطن،
لقد زرت الكثري من دول �أوروبا وا�سيا والدول
العربية ولكن مثل الوطن ال يوجد مثل الفرحة
واللهفة وال�شوق للعودة لبلدي مل �أ�شعر بها يف �أي
مكان زرته .الوطن له �شعور خمتلف لذا �أمتنى
عودة كل املهجرين والالجئني لبلدهم فل�سطني
و�أن يزول االحتالل و�أكرث ،و�أول ما �أزعجني هو
العلم الإ�سرائيلي الذي كان يرفرف على احلدود
بدال من علم بلدي فل�سطني� ،إ�ضافة �إىل التوقف
بني فرتة و�أخرى على احلواجز وممن من املحتل
الغا�صب الإ�سرائيلي الذي يتحكم يف كل �شيء يف
بلدنا �إال �أن هذه املنغ�صات مل متنع الفرحة ومل
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تقتل الب�سمة فينا فالوطن �أكرب من ذلك ،و�أقول
لال�سرائيليني �صربا فاالحتالل �إىل زوال مهما
طال فاهلل معنا ونحن ال نخافكم".
فاطمة وليد العي�سى من خميم عني احللوة/
لبنان ذات الأربعة ع�شر عاما جاءت مع
فرقة الكوفية �إىل �أر�ض الوطن تقول" :جئت
لأتعرف على بلدي للمرة الثانية .الوطن الذي
طاملا �سمعت من �أهلي عنه الآن ر�أيت فل�سطني
وع�شت فيها ملدة ع�شرة �أيام يف املرة الأوىل زرنا
عكا وحيفا ويافا ،ويف املرة الثانية زرنا جنني
وطولكرم ونابل�س وبيت حلم ورام اهلل واخلليل.
اال�ستقبال كان رائع ًا وال�شعور جمي ًال ،وبني تلك
املدن �أحببت رام اهلل �أكرث بنا�سها و�أ�شجارها
وطرقها ومنازلها ،لذا �س�آخذ معي حفنة رمل
وحجارة من رام اهلل لأهلي ول�صديقاتي الالتي
�أو�صينني بذلك .و�أمتنى لهن �أن يزرن فل�سطني
و�أن يعود كل فل�سطينيي ال�شتات �إىل الوطن.
رفيقاتي يح�سدنني لأين زرت فل�سطني ويتمنني
زيارتها ف�أرجو اهلل �أن يتم ذلك قريبا ،كنت
�أ�ستغرب كثريا وانزعج من قوات االحتالل
عندما يجربوننا على التوقف على احلواجز
ويقومون بتفتي�شنا!! هل يتوقعون �أن نحمل قنابل
هجر
�أو عبوات نحن جئنا لزيارة وطننا الذي ّ
منه �أجدادنا وحرم منه �آبا�ؤنا وولدنا نحن
خارجه ،حتى القد�س حرمنا نحن من زيارتها
ومنعنا من دخولها بينما هم يعي�شون فيها هي
قد�سنا ولي�س قد�سهم".

ابو عرب� :أ�شعر بحزن و�أمل �شديد لأنني على
بعد من قريتي ال�شجرة وال ا�ستطيع زيارتها

االقرتاب من �أر�ض وطنهم ،نحن ال نريد انتفا�ضة
ثالثة بل نريد العودة لوطننا لنعي�ش فيه ب�سالم
كبقية �شعوب العامل و �أقول للمحتل �أرحل وكفى،
وال بد له من الرحيل مهما طال الوقت فهذا
ال ميكن لالحتالل �أن يبقى للأبد
م�صري كل حمتل يف العامل فال ميكن لالحتالل
تغريد �سعادة �صحفية وخمرجة فل�سطينية تعي�ش �أن يبقى للأبد و�أمتنى �أن يكون ذلك قريب ًا".
يف كندا تقول" :م�شاعرنا خمتلطة فهي كاحللم "�أ�شعر بحزن و�أمل �شديد لأنني على م�سافة
الذي حتقق على �أر�ض فل�سطني التي تعترب همنا قريبة من قريتي ال�شجرة وال ا�ستطيع
ال�شخ�صي وكذلك ما بني حزين على الأو�ضاع يف زيارتها...
الداخل ،ف�أو�ضاع النا�س ال�سيا�سية واالقت�صادية �صحيح �أنني عدت �إىل فل�سطني ولكنني ا�شعر
والنف�سية فهناك جرح ينزف وفل�سطني ما انني مكتف اليدين" ،بهذه الكلمات بد�أ ال�شاعر
زالت حزينة وعاب�سة الوجه فامل�شاعر تتفرق ما الفل�سطيني ابراهيم ال�صاحلي وامللقب بابي عرب
بني فرحة االنت�صار يف الدخول للوطن و اللقاء حديثه معنا ،وذلك خالل زيارته اىل االرا�ضي
والعودة وما بني م�شاعر احلزن ال�ستمرار هذا الفل�سطينية بعد غيبة طويلة .فقد ولد ال�شاعر
االحتالل وكيف �أن �شعبنا ما زال يتعر�ض للم�آ�سي الفل�سطيني وامللقب ب�شاعر الثورة الفل�سطينية
والويالت على يد هذا العدو الغا�شم ،وعندما عام  1931يف قريته ال�شجرة الواقعة بالقرب من
بد�أت احل�شود تتجمع على احلدود الفل�سطينية مدينة النا�صرة ،هجر منها اىل قرية كفر كنا من
اللبنانية وال�سورية ت�أزمت الأمور وت�ضايق اجلميع ثم اىل قرية عرابة ثم لبنان اىل ان ا�ستقر اخريا
ل�سقوط ال�شهداء واجلرحى الذين كانوا يحاولون يف �سوريا ،يقول ابو عرب "غنيت اول اغنية بعد
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انطالقة الثورة الفل�سطينية عام  1965كما اعدت
توزيع اغاين الرتاث الفل�سطيني بعد ان غريت
بع�ض املفردات يف تلك االغاين ،واحببت منها
يا ظريف الطول ،و�شيلوا �شهيد الوطن ،وراجع
ع بالدي ،ويا ميا لو جاين العيد ،وهدي يا بحر
هدي ،كلها اغانٍ احببتها وقمت بت�سجيلها".
الذاكرة احلية للرتاث الغنائي و�صوت الثورة
و�شاعر الثورة الفل�سطينية و�شاعر املخيمات
وت�سميات عديدة �سمي بها ال�شاعر ابو عرب.
غنى الوطن وال�شهيد واال�سري وفوجىء بجماهري
فل�سطني تردد اغانيه كلمة كلمة وحتفظها عن
ظهر قلب" .احييت مع فرقتي الكوفية وحنني
العديد من احلفالت يف حمافظات ال�ضفة
الغربية يف جنني واخلليل ونابل�س وقلقيلية ورام
اهلل ،وعندما كنت اغني ا�سمع اجلماهري تردد
الكلمات معي و�أحطت بحب كبري اعاد ايل
ذكريات قبل النكبة حيث كنت ابلغ من العمر
 17عاما ،تذكرت رائحة الليمون واخلبز فرحت
باحلنون االحمر يفر�ش االر�ض ،وا�ستقبلت بكل
مكان تط�أه قدماي بكل احلب واالحرتام ،اال
انني اعلم بداخلي ان هذا �سوف ينتهي قريبا
ولن تكتمل فرحتي بالبقاء ما بقي يل من ايام
على ار�ض الوطن ،وكم كان جميل ان ازور قريتي
التي ال تبعد عني الآن كثريا� ،إال ان اال�سرائيليني
مل يوافقوا على دخولنا القد�س او املناطق املحتلة
عام ."1948
"�ستون عاما انق�ضت مرة بيد العرب ومرة
ال�صهيونية� ...ستون عاما انق�ضت وانا بح�سراتي
ا�شرب واللوك الدمع وا�شرق بدمعاتي ...حمرم
علي النف�س معدودة خطواتي اتخطى حدود
الوطن ومكتفة ايدي".
بهذا املوال �أنهى ابو عرب لقاءه فرحا بعودته اىل
ار�ض الوطن وحزينا ملغادرته ،ومب�شاعر احلزن
ذاتها ودعت فرقتا الكوفية وحنني ار�ض الوطن
متمنني لكل الالجئني يف ال�شتات العودة ،وكلهم
امل يف ان ميار�س الفل�سطينيون حقهم بالعودة
وقت ما ي�شا�ؤون ولي�س وقت ما ي�شاء االحتالل.

