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  اإلهداء

  

  إىل كل الجئ فلسطيين بعيد عن بيته وأرضه وإليها مشتاق

  إىل أجدادنا وآبائنا الذين رحلوا حاملني معهم ذكريات األمل لوطن ضائع مغتصب

إىل الذين محلوا معهم مفتاح البيت وطابو األرض وما زال أبناؤهم وأحفادهم حيتفظون 

ما وحيلمون بالعودة إىل قراهم ومدم األصلية  

  إىل أشجار الصبار والزيتون وركام البيوت اليت ما زالت تنتظر عودة أصحاا إليها

  إىل شهدائنا األبرار ومعتقلينا البواسل

  إىل األطفال الذين لوالهم ملا استطاعت أقالمنا أن تكتب هذه الصفحات

  إىل أسريت؛ والديت وزوجيت وأبنائي األعزاء

  

  أهدي إليهم حبثي هذا

 

  

  

  

  



 

  شكر و تقديـر
  

  

أتقدم خبالص الشكر واالمتنان إىل الدكتورة رندة ناصر مشرفيت القديرة، على حسن 
تعاوا معي طيلة فترة إعدادي هلذه الرسالة، فقد قدمت يل الكثري من التوجيهات 
واإلرشادات ألختطى املصاعب العلمية اليت واجهتين من أجل إمتام هذه الرسالة على 

  .جهأفضل و
  

كما أتقدم خبالص شكري إىل أعضاء اهليئة التدريسية يف برنامج ماجستري علم    
 افع، وأخصاالجتماع جبامعة بري زيت على جهودهم املثمرة يف رفدي وزمالئي بالعلم الن

الدكتورة سهى هندية، والدكتور : بالشكر عاملي االجتماع وعضوي جلنة مناقشة الرسالة
على حتكيمهما لرساليت هذه وعلى ما قدماه يل من توجيهات ونصائح سديدة  أباهر السقا

والشكر موصول إىل الدكتور زين العابدين العواودة من . انتفعت ا يف تقومي مادة حبثي
واىل االستاذ عماد ابو . جامعة بيت حلم الذي قام بتدقيق الرسالة من نواحي لغوية وحنوية

  .دية ملساعدته بالترمجة
  

املركز الفلسطيين ملصادر حقوق "وأتقدم جبزيل شكري كذلك إىل مركز بديل؛     
الذي زودين بالعديد من الدراسات واألدبيات اليت ختص الالجئني "املواطنة والالجئني

  . الفلسطينيني وحق العودة
  
يمة يف خميم وأتوجه بشكري وعرفاين إىل األطفال الفلسطينيني من العائالت الالجئة املق   

 .عايدة ويف مدينة بيت حلم على تعاوم معي يف سبيل إجناز هذه الرسالة

 

  



 

  ملخص الدراسة
  

الدراسة التّعرف إلى سلسلة من األمور التي تتعلق بمعرفة واهتمام األطفال من المكان األصلي الذي  هذه تهدف
ان، وبالمصدر الذي تعرفوا إلى المكان األصلي منه، شرد منه أجدادهم، وبطريقة الحياة التي عاشوها في هذا المك

، وأيضاً )194(وبشعورهم نحو العيش في المخيم، واعتقادهم بإمكانية العودة إليه، ومعرفتهم بقرار األمم المتحدة 
 وذلك لمعرفة مدى إبقاء. التعرف إلى مدى معرفة األطفال من خارج المخيم باسم المكان األصلي لعائالتهم المهجرة

وتهدف أيضا التعرف إلى أثر مجموعة من المتغيرات االجتماعية . الذكريات حية في ذاكرة الطفل والحنين للعودة
  .واالقتصادية على معرفة المكان األصلي واالهتمام به والحنين للعودة إليه واالعتقاد بإمكانية العودة

  
أسلوب  وذلك عبر ؛لجمع البيانات Qualitative levelالدراسة منهج المسح بمستواه الكيفي ت في هذه واستخدم

استطالع ن من تكوفاألول  أما النّوع ،مفتوحة ومغلقة؛ ين من األسئلةنوععلى  شتملتمباشرة مقابالت في لة ءالمسا
تقيس الثاني على ثالثة عشر سؤاالً مفتوحاً  النّوعالخلفية الديمغرافية واالجتماعية للطفل وعائلته، بينما احتوى 

العودة  في مخيمات محافظة بيت لحم نحو مكان السكن األصلي لعائالتهم المهجرة ونحو هماتجاهات األطفال ومعارف
، )كور واإلناثالذّ(ن طفالً من ينة من خمسمكو متاحة غير عشوائية من المهجريننة عيوبنيت الدراسة على . هيلإ

مدينة بيت لحمومخيم عايدة،  كنون في، والذين يسسنة 20سنة إلى  14ن تبلغ أعمارهم ومم.  
  

لديهم معرفة بأسماء قرى ومدن أهاليهم  )%100(ونسبتهم  جميع األطفال المبحوثين أن نتائج الدراسةوأظهرت   
نسب ، وال توجد اختالفات في 1948روا منها عام التي هجن يعيشون األطفال الذين يعيشون في المخيم أو مم
معرفة بموقع المكان  من نسبة العينة المبحوثة) %72(توجد لدى و ،اسم المكان األصلي نمن الذين يعرفوخارجه 

عن واقع حياة ) القليلأو الكثير (يعرفون منهم  )%86( كما كان. المهجرةمنه عائالتهم  خرجتاألصلي الذي 
رةعائالتهم وماضيها بالقرى والمدن المهج .  ن واألطفال المبحوثين مهتممن  )%86(وأظهرت النتائج، أيضاً، أن

 المبحوثين يعتقدون بأن األطفال من) %48(نسبا أقل  ن أنتبيولكن . بالعودة إلى أماكن سكن أجدادهم األصلية
ولكن  ك إمكانية للعودةلهنا أنبمنهم ال يعتقدون % 34مقابل في ك إمكانية للعودة إلى القرى والمدن األصلية، لهنا
األمم  من األطفال المبحوثين عن قرار )%60(قد سمع ، ودين من إمكانية تحقيق العودةمنهم غير متأك%) 18(

دون اإلشارة إلى  لمكان األصليإلى االعودة يعني الرجوع  حقّ بأنمن المبحوثين  )% 52( أكدو، )194( المتحدة
   .أي تفاصيل أخرى

في حين تبين  تصادي على االهتمام والحنين للعودة،لم يكن هنالك أثر للمستوى االق هالدراسة إلى أنّنتائج  وتشير
و��ر ا�
�رة ه�� إ�� . األصلي واالعتقاد بإمكانية العودة يوجد أثر للجنس ومكان السكن على المعرفة بالمكانأنّه 

ة أّن ا����ّ��ات ا���������عتقاد المعرفة بالمكان األصلي واالأ)� ه" ا���' و&%�ن ا��%$ #��  ا��" ! � � � ا��
��$ �2 �1 � 0" /�." ا������ات ا������� أي د+�� إ�*�(��بإمكانية العودة "0 ،.   

  

 

 



 

Study Abstract:  
 

The present study aims at exploring a number of issues in order to identifying the 
attitudes and knowledge of children  with regard to original place of inhabitance of 
their displaced families and the their lifestyle at that place. It also relates to the 
source by which they were introduced to this original place in addition to their 
feeling toward living in the camp and their belief of their prospect of going back to 
this place. It also addresses their knowledge and awareness of the UN resolution 
194. Furthermore, it aims to explore the extent of the children knowledge from 
outside the camp of the original name of the place where their families were 
displaced. The purpose is to revive memories in the minds of the children and 
intensify their compassion towards return. It also seeks to identify the impact of a 
number of social and economic variables on the knowledge of the original place, 
interest, longing and the belief in the prospect of returning to it. 

 
This study used the qualitative level of survey to collect data by means of face to 

face interviews which are divided into two sections: open and close end questions. 
The first section formed some background knowledge about the child and his/her 
family demographically and socially. On the other hand, the second section 
consisted of thirteen open questions measuring the children attitudes and knowledge 
in Bethlehem governorate camps regarding place of living of their displaced 
families and the prospect of returning to it. The study on nonrandom sample of fifty 
(male and female) children from the age group of 14 – 20 years. who live in the 
“Aida refugee camp, and the Bethlehem city”. 

 
The study results show that all studied children (100%) knew the names of the 

villages and cities of their families they were displaced from in 1948; there are no 
differences at the level of knowledge regarding the name of the original place 
between the children who live in the camp and those who live outside. there have at 
72% of the proportion of the sample examined, knowledge of the original place 
where the displaced families came from. was as 86% of know ( a lot and little) 
about the reality of their families’ life and its past history with the displaced villages 
and cities. The study shows that 86% of the children are interested in returning to 
the original place of residence of their ancestors. However, the study showed that 
lesser percentages. 48% of the sample believes that there is a possibility for return 
to the original villages and cities compared with 34% of them who lost faith in this. 
18% of the children are not sure of the possibility of return. 60% of the children 
heard about the UN 194 resolution. 52% of the researched sample stressed that the 



 
right of return means return to the original place without any reference to other 
details.  

 
The study results indicate that there was not an impact for the economic level 

regarding interest and nostalgia for return. However there was an impact of gender, 
place of residence regarding the knowledge of the original place and the belief in 
the prospect of return. It is worth mentioning that only independent variables – 
gender, place of residence had an impact on the knowledge of the original place and 
the belief in the prospect of return while the remaining independent variables did 
not have any statistical significance.   
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ومعارفهم جاهات األطفال اتمات حمافظة بيت حلميف خمي  

حنو مكان السم كن األصليلعائال هيلإالعودة   رة وحنواملهج  

لن ) الفلسطينيون(م يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لنضمن أنه"

ديفيد بنغوريون، (" سيموت الكبار وسينسى الصغار ....يعودوا

1949(.  

مةالمقد 
  

في  ايومدو اا عميقًتركت أثر 1948أحداث عام  أنواألدباء وعلماء االجتماع من المؤرخين  كثير رىي    
 "هيونيةالص"ففي ذلك العام، قامت العصابات  1 .ة حتى تاريخنا هذاوذاكرتهم الجماعي ،ريخ الفلسطينيينتا

هم من بيوتهم تعاقتلإذ  ة،من فلسطين التاريخي2وتشريدهم ةان القرى والمدن األصليبتهجير غالبية سكّ
، التي The Disaster(3(اسم النكبة وقد وصفت هذه األحداث في الكتابات العربية والفلسطينية ب. ومزارعهم

أدةت إلى تحطيم البنى االجتماعية التقليدي، ةوالثقافي، ةوالسياسي، واالقتصاديلى األبدإو ة للمجتمع الفلسطيني .
بقات المتوسطة والطّ ،حافةوالص ،واألدب ،ةوالقضاء على الحركات السياسي ،فتم تدمير الصناعة الناشئة"

 ). 15: 1991تماري، ( "دة المجتمع الفالحيوالمهنية، وإبا
  

 في هم وتشتيت هماقتالع جرىفلسطيني  مواطن 750,000 أكثر من وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن
 ،، ولبنان، وسوريا، ومصرإلى الدول العربية المجاورة وخاصة األردنShiblak, 2009: 2 ((  1948العام 

في ما تبقى من فلسطين، وسكنوا في  4الجئينوقسم آخر منهم انتهى بهم األمر  ،موبقوا فيها حتى اليو ،والعراق
داخل في بلداته أو في ما يجاورها  بقي قليلمات جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقسم مدن وقرى ومخي

  . "بإسرائيل"ما يعرف 
يحيى، (ة دود قراهم ومدنهم األصليميل فقط من ح مئة دة، وعلى مقربةفي أماكن محد الالجئونوبقي هؤالء 

1998 :8(قسراً من العودة إليها، و نعوا، بعد أن مدولتهم على أنقاض تلك القرى  "الصهاينة"أقام  من ثَم
  ).74: 2000كناعنة، " (من مجموع مساحة فلسطين التاريخية% 80" بنحو  مساحتها رتقد إذوالمدن، 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أMaurice Halbwachs  0���  ��56 78 ) 1980 /1950(ر1 ���0 ا/.-��ع وا���*'�ف ا���)'& ��ر$! ه��"�اآ! ا� اآ�ة ا������� ����م �ّ� 1
   .ا/.-��ع ا���)'& إ��; دورآ��0$

��HI 0J@� 7$)�� اEB��*FG اD-5ف B�C ا���Aدر ا��-@7دة �8ل �7د ا�<�ه=� 2K6ه� و��ى وا�-��@�ت ا�-& .�ى ��76 . ��=�N'*در ا���Aا�� ��"��O BHو�
�$� و��5S�T ،VR )400(أوردت أر��Rً� ��6وزت R :7ي��Y7 ا����� &��Iب ا����-Hا� &T 418( ورد(  [�NA� 7وو�� \��F و�"7 ا���اد ،�$�R)472( 

�$�، وذآ� ا�7آ-�ر ^�$[ آ=��=� T& آ-R B� 7$`6 ��(aC ��اT ��*�c<7 أوردت أرbC�)400(  ���R ا�K-�ت ا��*'�N=& ه��ة أم ���6Idت ا�Iأ�� ا�7را ،�$�R
B� !$ر�� &=C 7ثf-T ،Eذ� B� ;R369( أ(  B� �8ك�^ ;�cا�Iوإ �$�R)383(  �$�R) ،و���2007 :24( . 

3  ���'6 h*أ� B� أول h$زر B�N=N'R آ�ن"�"H=�1948*] �� 78ث ��م " ا� . bC�-7ر آF 7>T"�"H=ب ��م " �@=] ا�k &T وت��C &T1948 . h$ل زر�>$
 bS$78 ض�@� &T)[1948]1994" :( B� ��*Hه 1 ا� &T �� ;HC �"H( &وإّ)�� ه ،�C�@ا� Bا��� �ّK��C أو ،�N�'"ا� �"H=��C B�N'*T &T ب���'m ه`$�� ا�@

�N0 ا��Y$�6ر &T ب��ت 8-و7R أ�tف زر$h أّن 6�ا.�Bfَ�ِ B� b�T �� [*� ،;$ ."$ّ7 و�rٍس�@=] و�B� �=f أ^7 �� اbC &َ*-ُC ا�@uّأّ)�� أ &T B�H6 �"H=ا� � [
7ّ8 6@"��1-�*] ا�-�آ�"� ا�T�>Sّ�� وا�=�'ّ��؛ إذ  [*� - " ;C ،w'fT 00�6 و$����ا �*] و.�ه���C B� دواx�K$ 0� ب�H=أه; ه ا ا�"*7 ا�� B� ف/yت ا�z� إّن

�دت أ$ً|� وه��m إّن أ�HTره0 وkراءه0ُّ̂  7R 0ز���=� [-ّ^ &T 0�=ء و��=Cر أ�HT0، " (وأ(�O2009 :2 .(  
4  h$إ$*�� زر b8�� ) 9: 1997(أ6"=] ا/7Y-Iام ا� ي ��K$ ؛ وا� يB�z.5إ�]�8ل ����م ا� �� ^���ً�، وأ)�0 ���.SآGا�5.{ ه& ا �Jن، و����O�ن �

/ً7C  رة�^~� ،��K( ��ي أو ���.'R �.��� B�����Nا� ��O أو �$�  .إ�] ا����ة ا�<'
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األوضاع ما دامت  يرغبتهم في العودة إلى وطنهم األصلبيمثل الالجئون الفلسطينيون حالة فريدة و  
السياسيكانت ة التي ة العامتهجيرهم قائمة في  اسبب)Radley, 1978: 611.( 5  من هنا، احتلت العودة

إلى المكان األصلي حيزبتاريخ االقتالع والتّ ربطهاأعيد  وقدي ذاكرة الفلسطينيين ف اا واسعزت شريد، وتمي
، توسلب تفُقدقرية ال وألن. ةالقرية األصليإلى وأمل بالعودة  ،)Nostalgia( ها ذاكرة حنيناكرة بأنّهذه الذّ

  ). 1 :2008بشارة، (نتماء الفلسطينيين إلى وطنهم الطريق إلى طة الذاكرة اسبو تتحول اهفإنّ
       

  وتشير كثير من المصادر السة ياسي)2001اض، في1994ار، ؛ جر(ة ، واإلعالمي) ،2008الرنتيسي( ،
واألدبي؛ مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2005؛ محمود، 1968بركات وضود، (ة ة والعلمي
وا جئين الفلسطينيين ظلّالال أن إلى ،)2009؛ الحولي، 2008؛ حنفي، 2007؛ شطي وهونت، 2006

لى القرية مسقط الرأس ومسرح إرض الجدود وأ" إلى 6 في العودةاألمل صابرين متماسكين، وبقي لديهم 
أبو ستة، " (أو طاحونة أو جامع أو مزار أو أثر قديم التاريخ، ذاك المكان بأصغر معانيه دار أو بئر أو تّل

2001 :9 .(  
  

السنين  هم وعلى مرإال أنّ ،"إسرائيل"بسبب رفض  ،ئين الفلسطينيينعدم عودة الالج على الرغم منو  
نمط أو طريقة الحياة،  فية، وقد تمثل ذلك حافظوا على قدر كبير من الحنين والشوق إلى قراهم األصلي

إعادة ها ة، فتلك كلّم بأسماء القرى األصليالمخيادات والتقاليد، وتسمية األماكن في نقل العلزواج، ووعادات ا
لخلق اإلبداعات الرة لحياة القرية مزي)Gren, 2002:3.( إلذا فاًأساسي اًمبدأ العودة كان وما يزال مطلب ن 

لمكان األصلي إلى الحنين هذا المطلب سيبقى حياً ما دام ا أن ومن الطبيعي ،عب الفلسطينيمن مطالب الشّ
المحتلين تجاه حق  "الصهاينة"عصاء إور الزمن وبالرغم من مر ،خرآمن جيل إلى  ينستمرموالتمسك به 

    7.العودة
  

كهم بالمكان الدراسات التي ناقشت موضوع حق العودة لالجئين الفلسطينيين ومعرفتهم وتمسومن أهم      
أبو العيون ونبريص الدراسة و، )2004(عيسى دراسة ، و)1997و 1994( جرار دراسة: األصلي

وركزت هذه الدراسات على معرفة ). 2009( الحوليدراسة ، و)2007(الزبن دراسة و) 2005(
األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية لالجئ الفلسطينيومواقفه نحو  ، ودرجة معرفته ببلده األصلي

 كبة،وأحداث الحرب، وسنة النّكبة عن النّ ةياسيالسم، ومعرفته للقصص والمعلومات في المخي ترك المعيشة
قرارات البحقوقه المشروعة التي تناولتها  هوتثقيفالالجئ الفلسطيني وتوعية  ومن هم الذين احتلوا فلسطين،

ة، وتأثير المكان الدولياألصلي والحالي والمسجد  ،والجامعة ،م، ودور العائلةعلى هوية الالجئ في المخي
   . العودة في تعزيز ثقافة حقّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5  B� 5ً>( h$إ$*�� زر )13-12: 1997.(  
6  �ّ.���$7$Gا�=���8 ا Bّن��T ،�  ا���رخ"&*�cا�Idا"  "b�C�C إ$5ن " B��$–  b@� h�-(ا�@�دة  –و h8 h�"N6 ى أن�$ ��T B�z.5ا� �*HK�C �ًI�I6"� أ��اع �Aن . ر ا�aC

�اع �'-<"*&، وG.; ذ���T E $@-<7 ه� ا�'"�; F أي V=�-I &-ا� �f��A�*� 7�8أن $�" ا�� BH�$ / B�-أن 8; ا�7و� ;C ،ا�@�دة hf� �ً�>N=� 5ً8 �T7و  ّنإ"$ ;fه ا ا�
 &��-'6 ��=�8 �F�D ،B�-إ��ر ا�7و� &T 5ً�f-'�";�cا�Iو% �80*]  "إ ،��Y$ا�-�ر B�N'*T B�B� ;ّR20 6"<& أ %B��=�N'*�*�  �ًI�Iأ ;HK$ أن BH�$ / ا� ي ��Gا،

�اع A)��ء ا�@7اء وا�d �ً�>N=� أو �ًf�fF اس ا�@�دة، (��دً/ أو� )�K=� �*C�>�2007رة VR�� &T أ.
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=19&table=table_149   

�و��h8 7$7f6 BH�$ /0 ا�@�دة، ا)B� �ًR5N �<�رb(aC ،�N�'C �C ا�hf ا� ي $�Y^ bC w��N وا78 أو �7ة أ^�Yص و 7T ء وأ�����0( أو�=CGا�-& ) ا Bآ��Gدة إ�] ا�@��C

m�`-(د0�6 ه=�ك ���5ك ا�-& ا�@-Iا h8ا �*] ���در��6، و��Oا�-& أر Bآ��Gا E*6 ،ه��=H'$ آ�ه�  آ�)�ا�  ).40: 1996، باجاجي(�=�0 أو ا�-& 6
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مؤسسة  دراسةو ،)1998(عويضة  دراسة ؛مثلمن  ،هذا الصدد فياألخرى الدراسات  بعضك لهناو
مركز  دراسةو ،)2003(ة ة والمسحيياسيللبحوث الس المركز الفلسطيني دراسةو ،)2001(مشرقيات 

 هموخياراتمواقف الالجئين أو  استطالع آراء علىركزت التي  )2006( ونة للدراسات واالستشاراتالزيت
؛مثل من ،8 العودة المتعددة نحو مواضيع حقّ تهماوأفضلي ومفهوم غبة بالعودة، ومكان تنفيذ حق العودةالر ،
لالجئين ة التسوية قضي مقترحةلى الحلول الإ فعرالتّو ،وتعريف الالجئ الفلسطيني ،)194(القرار
ة، ة الفلسطينيسميتقديم وجهة نظرهم للمواقف الر من أجل .وكالة الغوث ودور وطين،عويض والتّكالتّ

   9.ولخدمة األغراض التفاوضية
  

ة، المناطق الفلسطيني(دة ة متعدها أجريت في مواقع جغرافيأنّ ابقة،راسات السمن الدللباحث ضح يتّو 
ناتها من رت يواخت) تاتول المستضيفة أو الشّالدعيالجيل تسك أبحاثاً درلهنا فئات عمرية مختلفة، كما أن 
دراسة  ؛مثلمن  ،)األول والثاني(يال األكبر سناً العودة مع األج وقارنت معرفته عن حقّ ،)الثالث والرابع(

 )1994( اراستخدمت دراسة جرو .)2007( الزبنو، )2005(أبو العيون ونبريص الو ،)1994(جرار 
من جهة أخرى كان الغرض . ألسرهم البلد األصليبمعرفة المبحوثين  ف إلى درجةلتعرل ؛األسئلة المغلقة

راساتمن إجراء بعض الد بشكٍل اموجه ين، ولخدمة األغراض التّرئيس لصنّاع القرار الفلسطينية فاوضي
ة السفي بداية العمليوالتية، ، ومراحلها المتعاقب1992 عام ة فيلمي 1998(ضة عوي دراسةنتها بي( ،

  .)2003(ة ة والمسحيللبحوث السياسي المركز الفلسطينيدراسة و ،)2001(مؤسسة مشرقيات دراسة و
  

هجير ات التّة التي ناقشتها دراسات الالجئين وأدبيظريالنّ إلسهاماتا راسة علىالدفي هذه اعتمدت و  
القسري و ،ةعن جماعات الالجئين الذين اقتلعوا من أماكنهم األصليكيف تعمل هذه الجماعات ن التي تبي

ة تناقلها عبر األجيالعلى إعادة إنتاج الذكريات والمعرفة عن الماضي واستمراري المخيال "ة كنظري
ة اكرة الجماعية الذّكنظري( ةوسيولوجيالسات ظريلنّوعلى ا ."يلةالجماعات المتخّ"ة ونظري "االجتماعي
ستقوم الدراسة بقياس أي  ،من المكان األصلي )الالجئين( لنا ذاكرة المقتلعين رالتي تفس )اكرةوأماكن الذّ

 .إليه والعودة بالمكان األصلي همواهتمام ة على معرفة األطفالوسيولوجيات السظريهذه النّ

 ثالثال يناألفراد من الجيلمعرفة  عنسلسلة من األمور راسات السابقة لدإلى ا هذه ستضيف دراستيو  
لحياة التي عاشوها في هذا وبطريقة ا د منه أجدادهم،الذي شر األصليالمكان ب هماهتماممدى والرابع و

اعتقادهم بمدى و م،شعورهم نحو العيش في المخيبو كان األصلي،بالم همفوبالمصدر الذي عر المكان،
معرفة  حقيقةإلى التّعرف وأيضاً . الخاص بهم معرفتهم بقرار األمم المتحدةبوإلى الوطن،  العودة بإمكانية

م باسم المكان األصليلعائالتهم األطفال من خارج المخي ف إ. رةالمهجوذلك للتّعرة لى مدى إبقاء الذكريات حي
  فلفي ذاكرة الطّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 

�1 إن�J6 �� ��5تN-Iأيا ا��أي أو ��اR[ ا��-@*<� �C B�z.5ا� B� 0�-�|R ;8 �"-@6 B� 0ات أه��ز آh8 78a ا�@�دة C<�ء �*] ا�@*��� ا���^Cأ 
w��Nا� ي ا�� w��N$ bC ن دون�z.5ا� V.ا�6 V� ور�� B�`ه0  �*] ا�����6) ،;$7C2000 :17.(  

9  h$إ$*�� زر &=�N'*ا�� &.����I�'ر ���0 ا/.-��ع وا� f$)2000 :155 ( ول�f6 در�A� أن ه=�ك .��ت أو b� 7آa6 ��7@C ا�@�دة h8 [*� ء�-�-I/ا B�
�ً@t�D !ا�<�)�ن ا�7و�& و�� &T س�H� ا�@�دة h8 ى أن�$ ��T ،�$�@-ا�@�دة وا� B� B��=�N'*ا�� B�z.5ا� ]Rا�� ]KH6 ح�'�C ء ا�<��م�-�-I5�.    
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ة رات االجتماعيثر مجموعة من المتغيإلى أ عرفراسة التّوتهدف الد. إلى الوطن والحنين للعودة
واالقتصاديالعودة إليه واالعتقاد بإمكانية العودة  الحنين إلىواالهتمام به و ة على معرفة المكان األصلي

                    .إليه
 ،وتاريخها ةنية الفلسطيالقضييقع في صميم  اممه اتبحث موضوع هاة من كونراسة الحالية الدتنبع أهميو   

وارتباطه  ،جئ الفلسطينيل العمود الفقري لوجود الالّالذي شكّ األصليلمكان إلى ا موضوع العودة أال وهو
وعلى وجه  ،1948عام  امنهأسرته رت ة التي هجكه بقريته ومدينته األصليوتمس ،اريخيبوطنه التّ

ين لالجئين الفلسطينيلعائالت الحديثة الخصوص تركيزها على دراسة المعرفة في أوساط األجيال ا
من بيوتهم ومزارعهم  عائالتهم اقتالع جريعندما ي العودة من حقّومواقفهم  نحو المكان األصلي) األطفال(

في حاالت التهجير القسري.  
  

ة ظريات النّل مراجعة األدبييتضمن الفصل األو ؛وتنقسم الدراسة الحالية إلى ثالثة فصول     
وبناء مجتمعات  ،االقتالع من المكان ؛هجير القسريالتّموضوعات  ويتناول اإلطار النظري .ةمبيريقيواأل

ر ذاكرة الجماعات ة التي تفسوسيولوجيات السالنظريو ،جوءات اللّالعودة إلى الوطن في أدبيو ،اكرةفي الذّ
الى مراجعة يشتمل القسم الثاني ع بينما .ةالتي اقتلعت من أماكنها األصليقدابقة ولدراسات الس إلى  هامتقس

التي واجهت الالجئين  تكالدراسات حول المش ت فيهاستعرض :لالمحور األو :هي محاور خمسة
إلى  ت فيهتطرق :والمحور الثاني .ةاألصلي أماكنهمالفلسطينيين، واألسباب التي حالت دون عودتهم إلى 

ناقشت : المحور الثالثو. العودة من حقّ "اإلسرائيلية"سطينية وحول مواقف األطراف الفلأجريت دراسات 
 كهموتمس جئين الفلسطينيين ومعرفتهم بالمكان األصليالعودة لالّ الدراسات التي تناولت موضوع حقّ فيه
 هموخياراتراء أو مواقف الالجئين الفلسطينيين آراسات التي تناولت الد بحثت فيه: المحور الرابعو .به

دراسات حول  ت فيهاستعرض: المحور الخامسو .ةالعودة وقراراته الدولي مسألة حقّفي اتهم ليوأفض
  .العودة حقّ  "قدسية"
  

 ةوأدا ،هاومفاهيم ،هااتوفرضي راسة،ف الداأهد ،التي تتضمنراسة ة الدالفصل الثاني منهجي يتناولو   
راسة وأسلوب ومنهج الد ،غرافيةونة الديمالعي أفرادوخصائص  ،نةومجتمع البحث والعي قياس المفاهيم،
 ،البيانات، وتحليل المقابالت عرضراسة من حيث وأخيراً يستعرض الفصل الثالث نتائج الد. جمع البيانات
 . لت إليهاراسة بخالصة توضح أهم االستنتاجات التي توصوتنتهي الد. تائجومناقشة النّ
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لالفصــــل األو  
  

  اتاألدبيمراجعة 

  

الًأو :اإلطــار النظـــري  

 

  ةراســـات األمربيقيالد: ثانياً
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الأو :اإلطار النظري:    
  

 ياستعراض عبر وذلك ،راسةالد موضوع تفيد التي ةميووالمفه ةظريالنّ األطر أهمفي هذا الفصل  ناولأت
 أو الوطن رضأ من االقتالع قضايا ناقشت لتيا ؛الالجئين ودراسات القسري هجيرالتّ اتأدبي من لعدد

 إلى تقتطر راسةالد نتائج تحليل ولغرض .بعض جماعات الالجئين في العالمإلى  والعودة األصلي المكان
 العلوم ومنظر تناولها التي" ةعياالجم الذاكرة"و" الذاكرة أماكن" ؛مثلمن  ة،وسيولوجيات السظريالنّ

  . مثالً الالجئين كجماعات ةاألصلي أماكنها من اقتلعت التي لجماعاتاكرة اذ تفسر هيو االجتماعية
  

 1- التاكرةاملكان وبناء جمتمعات يف الذّاالقتالع من /  هجري القسري  
  

            Brun (2001)  برن من كّل أجراها التيك القسري هجيربالتّ اهتمت التي الدراسات من عدد كلهنا    

�R آ�C-�و�TوB' (1992) Gupta and Ferguson. من للموضوع اهميدراست في نالباحثا هذان وينطلق 

 أو تأقلمهم لفهم منهم محاولة في وذلك منه رواهج الذي مكانال بوصفها باألرض الالجئين تربط التي القةالع

  . لمشكلتهم حلول أو بدائل اقتراح ومحاولة الجديد، المكان مع تأقلمهم عدم
  

 في األصلي والمكان اسالنّ بين العالقة" دراستها في) Cathren Brun )2001 برن اثرينك فنّتصو 

 Allen andدراسات من نةمكو األولى الفئة: فئتين إلى القسري جوءباللّ تهتم التي األبحاث" الالجئين دراسات

Turton (1996) Massey  ( 1994)  و Malkki  (1997)، ترى روغي المكان رجخا أشخاص الالجئين أن 
 بين الممكنة الحلول ،رأيهم في ،تتراوحو .مؤقت الجديد المكان في وجودهم أن ويظنّون الجديد، للمكان منتمين

 مكان تغيير أو )المستضيف البلد في أي( المحلي المجتمع في دمجهم عبر هايعانون التي جوءاللّ حالة إنهاء

اقتالع  نإن، فيرمن وجهة نظر هؤالء المنظّف .اًقسر أو اًطوع ةاألصلي بالدهم إلى إعادتهم أو ،إقامتهم
والجغراف اإلنسان بمعناه المكانييعني انتزاعه من بيئته الثقافية ليصبح بال حول وال قوة ويخسر هويته ي 

ةاألصلي .  
 

  Mitchellو  Agnew (1994) وSmith (1993)  و Watts (1991) الفئة الثانيةدراسات ركزت و

نة، على تحليل اآلليات التي بموجبها يسكن الالجئون في أماكن معيLie and Lund (1998)  و (1997)
رون من فكرة مفادها وينطلق هؤالء المنظّ .ةمحلي عبرا من جماعات هم في الوقت ذاته يشكلون جزءولكنّ
بل درحال التي تحأي لإلشارة إلى عملية التنقل والتّ، قلون باستمرارتناس كانوا بال شك يالنّ أنث من ق

   .(Brun, 2001: 17-18)ات الجامدة من الهوي اات أقل ثباتًويتمتعون بهوي، ة في العالمالبشري الجماعات
   
 وطرحوا (Said, 1979) سعيد وإدوارد ،)Clifford, 1986( كلفورد كجيمس  آخرون رونمنظّ جاء ثم    

هم حيل من أرضهم إال أنّجبروا على الرأاس النّ أن :واأور ابقون،الس رونالمنظّ افترضه اعم مختلفاً تصورا
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لم يقتلعوا من ثقافاتهم ولم يفقدوا هويالفئة ليسوا  نظر هذه ةوجهن حسب وفالالجئ .ةتهم، وليسوا عديمي القو
روا ن يمكن أن يطووعضاء فاعلهم أة لكنّالعيش في ظروف غير طبيعيبضحايا سلبيين حكم عليهم 

  (Gupta and Ferguson, 1992: 9-10).  راتيجيات لبقائهم في المكان الجديداست

     

    مات مفهوم الومن ضمن هذه االستراتيجيره خيال كما طوArjun Appadurai كيف "، والذي يشرح
اس النّ باط الذي يشدالر فحين ينفك ،المكان أو األرضده حدياس في عالم لم يعد يعيش الكثير من النّ

باألرض والملكية يؤدي هذا إلى ما يطلق عليه قوويصبح ". خيالمال"ة هي ة جديدة في الحياة االجتماعي
ن سيرهم وة التي يبني فيها الالجئا من اآللية، وجزءممارسة اجتماعي هجير القسريخيال في حالة التّمال

وأفكار وفرص تأتيهم غالباً من مكان  ط بصورلة ترتبإلى حيوات متخي ال جزئيالتي بدورها تتحوو ،الذاتية
 ).Appadurai, 1999: 199"(ط اإلعالم الجماهيريئوغالباً ما تنتقل عبر وسا) غير المكان األصلي(خرآ
العالقة بين المخيال والحياة االجتماعية في فهم أهمية الحاجة إلى  )Appadurai( هذا النقاش يتبين لنا منو

ة ة والثقافية والسياسياالجتماعي ت، وذلك في الوقت الذي باتت تضعف فيه الممارساجوء القسريحاالت اللّ
نحو المكان األصلي.  

  

 كلهنا ،حول مفهوم المخيال االجتماعيArjun Appadurai( (مه ابق الذي قدحليل السباإلضافة إلى التّو  
ة المكان لذي بدأت تضعف فيه أهميفي الوقت اوذلك  ،اا وعرقيدة برزت حول أماكن متميزة ثقافيأفكار جدي
 وا�?ي ،"ا���<��� ا����#�ت" #$ أ>ر;�ن /���آ9 ���68 �67زففي هذا المجال . اجغرافي اموقعبوصفه 

هجير تّ، وفي حالة اللةترتبط بأماكن متخي وه" ،"���&�ّ< ��A#�ت" ه" ا�2��8 0" �ا���&ّ� ا����#�ت أّن �7ى
الجماعات أصبحت هذه القسري اكرة ة تتجمع حول أوطان وأماكن في الذّالتي أبعدت عن أرضها األصلي

تلك الجماعات عندما تجتمع مع  أن") 1992(وأيضاً، يضيف أندرسون  .)36: 2009 ،�7وان( خيالموال
تماء نز االها تعزفإنّ من ثَمجماعة، وبوصفها تها في استمراري احاسم اها تلعب دوربعضها البعض فإنّ

   .)Shami 12 :1996(  "1نييلألفرادها المتخّ
  

، أهملوا المشكلة الحقيقية لجماعات الالجئين الذين طردوا هجير القسريري التّمنظّ نإيمكن القول وهكذا 
أو االضطهاد الذي  االستعمار ؛أي االحتالل، رض الوطنأة، وهي مشكلة االقتالع من من أماكنهم األصلي
هم انغمسوا في نّإف ومن ثم ،، وما له من تداعيات طويلة األمد على واقع هؤالء الالجئينأدى إلى تشريدهم

نهم من تمكّ محاولين إيجاد حلول وبدائل، لهؤالء الالجئين) ةأي على الهوي( ركيز على الجانب الثقافيالتّ
  . المحافظة على هويتهم من الضياع من ثَم، وةالمستضيفالمجتمعات  االندماج في

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 f� �=�� ��-ftا�-& أو �C� Imagined" ��-�@�0 ا��-KH6";�Y[ �=� آ�[ $=`ع �N'*T=�� ا�K-�ت )h*D �f  ���از 6�آ&) 181 -180: 2005(��د ا�-�

community ا/)-��ء B� �ً'8 ا�"'-H$ &H�، ��H�'د ا���Aا� B� ا�=H�-$ &Hآ&  .�.&و���O B�8درت ���8  �� �0 أآ�N'*T B=�ً�"):1972($<�ل �Tاز 6
�وت �@0J أ$�م ^"�C& إ)'�)ً�. �b-=H اyن ��5ً�C &T ��@و�ً� ا��f� C �ً��$ &(�@K$ 0� ،��'=ا�� B�aب�وه ا $@=& أ)=& ..... )& أ��� B�C إB� &6�D ا�@

5ً�>u �ًz"� ;HK$ }./و w$�Oأ.="& و .� E� أن أآ�ن آ ��->$�� ��*Rأ B� ن .`ءًا�H( أن ،�Sأن )-<�رب أآ ،�=*Dإ�] دوا }�H=( ء .�*& أن�=CGو &� [=
� واdدراك وT& ردات ا��@;J=ا��@; وا� &T �F�Yا� ."  
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 هجرواالوطن يعني الشيء الكثير لالجئين الذين  أنSimich )2008 :68 (سميش من جهة أخرى ترى 
ما فيها من دالالت  اكرة بكّلالذّفي مغروس  هإنّة، و أماكن للحياة اليوميمجرد أبنية أفهو ليس  ،من بيوتهم
ة ة، وهو عنوان استمراريثار فيه العواطف الوجدانية وهو منبع الهويهو المكان الذي تُ الوطن. ورموز
قد  المقتلعين عن المكان األصلي أن إلى )Lisa Malkki )1992: 24 ليزا مالكي تشيرو .ه ورمز الماضي

 فيه تعيش الذي فالمكان .ذكرياتهمبوساطة ما ة وإنّأماكن سكناهم الحالي عبرلهم ليس  بنوا بيوتًا وأوطانًا
في  ويمثل ،اجتماعية وتجربة اخاص اوتاريخً فريدة لحظة يمثل) ونالالجئ خاصة( نةمعياجتماعية  مجموعة
 اتهوحفري بالماضي تحتفظ التي فالمجتمعات ؛)1994 الزناد،( نةمحص ذاكرة وهي "ةعياجم ذاكرة" األساس
 جيفري أولك حوضقد و ). (Schwartz, 1996: 908"ةاالجتماعي الذاكرة بناءات" على زتركّ ما غالباً

Jeffrey  Olick )1992: 8( بالماضي االهتمام نسبة ارتفاع لتفسير العلماءأنجزها  مختلفة اأبحاثً بأن، 
  .أو للمكان األصلي األم للوطن والحنين كرياتالذّ وإحياء

 

2- الوطن( العودة إىل املكان األصلي (جوءات اللّيف أدبي :  
  

 علم دراساتحقل  في جديد رتطوبهذا  هيو ا مهما،يبحث الحق بالالجئين ةالخاص لدراساتاغدت  
زريق، ( االجتماع لمع في مرموق مكان لها التي الهجرة بدراسات بعيد حد إلى متأثرةهي و ،االجتماع
ات الهجرة الالجئين وأدبيدراسات ين في مجال وسيولوجيف عدد من الباحثين السوقد صنّ). 7: 1997
الطّ الهجرة :هما نوعين ة الهجرات إلىالقسريالهجرةو ،ةوعي الطّ الهجرة تحليل يميل إذ. ةالقسريإلى ةوعي 

 مستوى عن البحث طابع تتخذ ما وغالباً ،اليفص تحدث أن ويمكن الجماعات، على ال األفراد على ركيزالتّ
 ةطوعي غير ضروب لةمحص جوءاللّ وضع فإنة وعيالطّ ةالهجر وضع من قيضالنّ وعلى. أفضل معيشي

)ينتج هنا، زوحفالنّ الهجرة، من) ةقسري الحروب ؛مثلمن  الالجئين، سيطرة عن خارجة أحداث نع اغالب 
الدةاخلي اهتنتهج التي ردوالطّ رحيلالتّ وسياسة ة،والخارجي نتيجة تأتي أو المعادية، ولالد اتغوطالض 

ةالعسكري والسةياسي أوطانهم منوا عاقتل الذين المهاجرين موجات ؛مثلمن  القاسية، ةواالجتماعي ةاألصلي 
Price, 1969( الجئين إلى لواوتحو ،الحرب نتيجة

 غلبأ وفي )Schmidt, 2008: 8 ؛9: 1997 زريق، ؛2
      .3 الفلسطينيين لالجئين الحال بالنسبة كما هي ةاألصلي إلى أماكنهم  بالعودة لهم يسمح ال األحيان

  

  

  

  

������������������������������������������������������� �

2  B� 5ً>( ;>� د��f� )1992 :14.( 
�8ل ا�@�دة T& ا��f/ت آ��T، ��8 أن �"�@� ا�T B�z.5& ا�@��0  رو��)'�ً� �=� أ/ )���D 0Iً/�*: ) 22: 2007(، $<�ل �Iري 8=�& ا ا�7AدT& ه   3

� ا�7را�Iت �<�و�� ا�@B� 7$7 ا�B�z.5 �*@�دة . ��6�ت T& ا�8Gال آ*���J6و)Bا�"�ر��� B��*'آ���(ًً��Y$ون �6ر�Dk ;|T ��=�C ،  &�$7� ا�(�H$ أن
�ب(ا��='�� �*] ا�@�دة إ�] و�=�0 fا� �$��( &T ��(أو أ��� �'(�T &T B�$7=��"وا� B��(و���  .)آ�����د ا�
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فريليك ديشد Frelick )1990 (وطنه إلى بالعودة العالم في ئجال كّل حقّ على الجئ وكّل ،األصلي 
 لحقا وهذا ،اأساسي اجتماعياو اإنساني حقاً حرمي ماإنّ 4)الشتات( المنفى في البقاء على األوضاع تجبره

ضروري ألن:   
  

 هويتنا تكّون التي الثابتة الخصائص صميم إلى ينفذ حرمان الوطن، من أساسي حرمان المنفى"
 مرابع وفي ولدنا، حيث وأمان بسالم العيش في وطننا، في الحقّ فلنا والجماعية، الشخصية
 حميمية عالقة نع بالقوة سلخه في بل وطنه، من اإلنسان نفي ففي. وتراثنا وثقافتنا أسالفنا
 وقد .تامة بصورة منه الشفاء أبداً يمكن ال روحياً عذاباً يخلق امم جيل، بعد جيالً عائلته بأفراد
 وتمكنهم لالجئين الحماية توفر ممكنة خيارات آخر بلد فيالتوطين  وإعادة المحلي الدمج يمثل
 جعلت التي المشكلة منهما أي يحل وال ذاته، في حقاً منهما أي ليس لكن. جديدة حياة بدء من
 سيحمله والذي األساسية الحقوق من الحرمان يبدد ال منهما أياً أن كما. الجئا الشخص من

  . الحقة أجيال لعدة وربما حياته، طوال دياره، إلى العودة عن العاجز الالجئ
  

 مسكنات من رأكث شيئا ة،والعقلي ةالروحي الالجئ رفاهية حيث من تكون، ما نادراً الحلول وهذه
 مشكلة حل إن. السعادة ويحرمه الالجئ قوة يستنزف الذي االنسالخ على غلبالتّ عن عاجزة

 مجالد يبقى وبينما السليمة، ةوالعقلي ةالروحي حةللص المسبق الشرط هو وانسالخه الالجئ ربةغُ
 لهذا األمثل الحّل أن إال غربية، ثقافات في توطينهم إعادة يجري الذين لالجئين وأمالً هدفًا الكامل

(  األصلي وطنه إلى عودته أي دياره، إلى العودة في أي، لغربته، حد وضع في يكمن االنسالخ
  ).294: 2003 تاكمبرغ،

 

 Volunteer Repatriation and the)كتابه في) Daniel Warner )1994 نرراو دانيال توصل لقد  

Meaning of Return to Home (: إلى لاهن أنة ك عوامل تساعد على العودة، وأخرى تعيق عملي
 بلده األصليى لإالالجئ  يعودحيث  سبب الخروج: أوالً ،فمنها العوامل التي تساعد على العودة اأم .العودة

لوطن واألمل في إلى ا )Nostalgia(الحنين : ثانياً .غالباً إذا كان سبب خروجه ناتجاً عن حرب تحرير
ه فإنّة تثقيف لألجيال إلحياء الحنين واستمرار األمل، ك عمليلا في ذاكرة الالجئ، وكانت هنافإذا بقي ،العودة

يمكن أن يكون داعماً  ثالثاً وتمثل األوضاع االقتصادية أيضاً عامالً. بذلك يستمر التوجه نحو العودة
 وكانت تلك األوضاع ،بةضيف في أوضاع اقتصادية صعستمفإذا عاش الالجئ في البلد ال ؛للمطالبة بالعودة
أفضل في بلده األصليفإن ، توجهاته تزداد نحو العودة نتيجة للظروف االقتصاديةة والمعيشي دةالجي. 

  5 .في البلد المستضيف اعدم اندماج الالجئ اجتماعي: رابعاًو
  

������������������������������������������������������� �

�ى �Iري 8=�&   4$)4: 2000 ( bC�-آ &T"`آ�أن ا7Y-Iام آ*�� ^-�ت $7ل �*-@"�� �=��7 " ه=� وه=�ك )f6 �f*�; ا�@B�C �R5 ا�K-�ت ا��*'�N=& وا��
 17*C رج 78ود�D �� w@^ �S@"-$)&��� ;HKC �5ً� أو-Rأ�� ). اCohen   bC�-آ &TGlobal Diaspora  ت�-Kا� �" د$�I"�را"$*�m ا/)-"�1 إ�] أن 6@"�

�C w'-H$;S� ا���-�@�ت �@"� �"'=�:  [=@� �Rر�TGوا ،Bر�Gوا����د، وا ،B��=�N'*ة"ا���'Rؤ�ً� و�K6 �S7ل �*] "أآ$ b(G ،" &�(��7 .����� وF
  ).20: 2005^"5ق، " (واI-"@�د f$ ��8*0 ا���ء T ��@��C& و�b�*� B�@-$ B�8 &T ،B أن $@�� 1��8 ا��=�]

  

 5  bأ^�ر إ�� ��� bC�K� ق��I &T و�أ)�m=�C)2005 :251 ( 0� 0 ا�7را�Iت ا�B�z.5��C �F�Y ا��*'B��=�N آ�� ذآ�ت I*�] ا��Kا ) Warner )1994 ار(
=���7ا V�-����C ا��7$7 $�$7وا أن $"=�ا و�=� C@�7ًا �C B*7ه0 اFG*&؛ G)�0 ا�-"�و1 7�6$7ًا ���C 0�>f@�دة إ�] ���=�0 اFG*&، و�� ا �f$ 0� 0�Tو��ا أن $

|Tر ;C����>1 �<�ة ه�$-�0 ا��.  
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   كما يعتقد- ا العوامل التي تعيق العودة أمWarner  - إذا كان خاصةً ما يتعلق بسبب اللجوء  فمنها
من قد فالز ؛من والتغييرعامال الزهنالك و. عن وطنه األم اه أصبح غريبجوء نتيجة لشعور الالجئ بأنّاللّ

ه قد ينسي الالجئ أو أحفألنّ ايعمل سلباده بلدهم األصلي، أو على  والتغيير الذي يحدث على المكان األصلي
  ).14: 1997جرار، ( الجماعات التي كان يعيش بينها

  

وعلى  ،بشكل كبير على جوانب عودة الالجئين إلى أوطانهم) دراسات الالجئين(ات أدبي ركزتلقد  
 قّلأ ها أبدت تركيزاًإال أنّ الم،السحفظ عمليات  في حيويا اجزءهذه الجوانب  وتعد ،ماجداإلإعادة  عملية
بناء من أجل نظر الذين يناضلون  ةما من وجهسيال ،لوطن على المستوى المحليإلى اة ات العوديلملفهم ع

ةمنازلهم الجديدة التي دمرت أثناء الصراعات العرقي، ات بمصير أولئك الذين عادوا أي لم تهتم تلك األدبي
العمل على إعادة  نإحال،  على أيو .الجتماعية واالقتصاديةومعرفة أحوالهم ا ألصليإلى وطنهم ا

ا يكون في كثير من األحيان عنصر الذي اقتلعوا منه بالقوة األصلي أو إلى المكان األمالالجئين إلى وطنهم 
ارئيس ةفي اتفاقيات السالم الدولي، تة التي عادة بناء المجتمعات المشتّإل والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي

 ،صربيا :مثلمن  ،وكثير من المجتمعات األخرى ،كمبوديا ؛مثلمن  ،تعصف بها الحروب والصراعات
  ). Eastmond, 2002: 1(والبوسنة والهرسك  ،ماال، وتيمور الشرقيةوغواتي ،ورواندا

  

بيوتهم و ،إلى مدنهم وقراهم كوسوفووفي البوسنة والهرسك  ينعودة الالجئ لحاليا عصرنافي شهدنا و  
 نفسها القضيةو .ةوأجبروا على تركها عن طريق القوات المسلحة الصربيمنها التي استبعدوا  ومجتمعاتهم
احدثت أيض وانديين مع الالجئين الرة التي ُأجبروا على تركها سابقًاالذين عادوا إلى بيوتهم وقراهم األصلي ،

ة ة في قضيوالواليات المتحدة األمريكي ،واالتحاد األوروبي ،األمم المتحدة تلتدخّ ففي تلك الحالتين
-Al-Qasem, 1999: 124(العودة بالقوة  إلعادة الوضع إلى ما كان عليه عن طريق تطبيق حقّ ؛البوسنة

125 .(الهجوم  ففي بداية. عالمي حظيت بقبوٍل إذالعودة  ة لحقّفكوسوفو كانت مثاالً على الممارسة الدولي
على كوسوفو بات انتزاع حقّ الصربي الكوسوفيين في العودة مهمبا اا، ودوريقع على عاتق  ارز

 ).Agterhuis, 2004: 27(تصريحات األمم المتحدة وقراراتها 
  

من حيث أولويات إعادة إدماج  على الصعيد العالمي لك تحوالهنا أن ،هكذا يتبين لنا من النقاشات السابقة
الجهود التي يبذلها  ة، إذ تعدإلى بلدانهم األصليالجئين في المجتمعات المستضيفة إلى العمل على إعادتهم ال

بدالً من إبقائهم في المنفى أو الشتات ،إلعادة الالجئين من أفضل الحلول الطبيعية المجتمع الدولي.  
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3-النظريات السوسيولوجياليت ر ذاكرة اجلماعاتة اليت تفسة اقتلعت من أماكنها األصلي  
  
 :Social memories)كتابهفي ) Zerubavel Eviatar )1996 :293-294 أفيتار زيريوبافل شيري  

Steps to a sociology of the past)  [ر كأفراد، بل كأعضاء في جماعات ر، ال نتذكّأننا حين نتذكّ" إ�
قوميبوساطة ر وتنسى، وذلك م األجيال الجديدة كيف تتذكّتعلّوهي  ،كرياتالجماعات تمدنا بالذّ. ةة ومحلي 

 ناؤآبا به يخبرنا بما ماضينا من رهنتذكّ ما ديتحد اوأيض. ةالتنشئة االجتماعي عبر الذكريات التي انتقلت إليها
نعتمد  اكم ،إليها ننتمي التي المجموعات في الباقية كرياتالذّ عبر أنفسنا فرنع ناإنّ آخر، بمعنى .وأجدادنا

الصور،  وألبومات ،والقصص ،كالوثائق اكرةالذّ في ة مختلفةاجتماعي مواقع علىالماضي ر تذكّفي عملية 
كريات االجتماعية إلى مفهوم حول الذّ Zerubavel زيريوبافل مهقد الذي التحليل يقودنا ".ةاألثري األطاللو

تنظيري ااكرة الجمالذّ أال وهو ةة في سوسيولوجيا العلوم االجتماعيبالغ األهميةعي.   
  

�!�R� " �'  6 "��ّ��ا6اآ�ة ا
  

إميل دوركهايم؛ وقد  إلى عالم االجتماع الفرنسي" ةعياالذاكرة الجم"ام المعاصر لمفهوم يعزى االستخد  
ع في كتابه كتب عنه بشكل موس"األشكال األولية للحياة الدقوس التّتحدث فيه عن الطّ، و"ةينية للفاعلين ذكاري

أويعتقد دوركهايم ب. يناالجتماعيأوب ،مجتمع يحتاج إلى أن يشعر باستمرارية الماضي كّل نهذا الماضي  ن
ة جمهو الذي يمنح األفراد والجماعات هويكرة تسمح لنا برؤية الذاكرة الجمهذه الف .ةعيإحدى بوصفها ة عي

ةاألشكال المهمة للحياة االجتماعي .(Misztal, 2003: 122-123)   
  

 والفيلسوف االجتماع عالم( Maurice Halbwachs هالبواكس موريس تلميذه جاء دوركهايم، بعد من  
( 1950 عام في "للذاكرة االجتماعية البنى" لدراسة الرئيسة المعالم وضع الذي) الفرنسيOlick, 1992: 

 العلوم مجال في اكرةالذّ حول حديثةال األبحاث على واضحة تأثيرات هالبواكس لكتابات كان فقد). 7
 أو تنشأ أن يمكن ال ةالفردي رذكّالتّ عملية أن رىت والتي ،ةعياالجم اكرةالذّ ةنظري عبرها نتتكو إذ الثقافية،

 متمركزة إذن تعد لم ةالفردي كرياتالذّ أن" هالبواكس يرى وبهذا. دمحد اجتماعي إطار ضمن إال تتم أن
 مع الفرد هذا لتفاعل نتيجة االجتماعية المنظومة ضمن لها مكاناً لكتتم أصبحت بل لفردا داخل ومنحصرة

 أو األصدقاء أو األسرة أفراد مع مثالً كالحوار اآلخرين، مع الحوار طريق فعن ،االجتماعي محيطه
   ).2: 2006 سوكاح،( "حياته في مةهم وتجارب محطات تذكر للمرء يتسنى غيرهم،
������������������������������������������������������� �

6
�ى ا�"��8 ا�'�����I.& زه�� �Iآ�ح  $)2006 ( ��C�، B�C �*Y6 �����& )ا� اآ�ة ا�������(ا�-& 6@���a'�� mt ) ا�<*�*�(أن �@0J ا�=�Aص ا�@

�B� �ًC ا�@"��@& �����م ا� اآ�ة E*6 &T ��� $�@; ��*�� ا�-��$B�C h ا��'-�$�B ا�����& وا��. ا� اآ�ة ا������� وا� اآ�ة ا���@��t ص�A=ه ا . ا�
85& ��د1 �*] �� $"7و إ�] �7م و.�د آ-��Cت ��.@�� أو 6�.��ت �@�<� �8ل ا���ه�� ا�'���T�>6��I �����م ا� اآ�ة ��C*�� اا�5NF/ا h�R76��C�إن  .�@

�7ى ه��"�اآ! ـ آ�� m�6 اd^�رة إ��k b)�ً�ـ $-�*] T& آ�ن ا� اآ�ة ا������� �F�D  ا���ق ا���ه�ي B�C ����م ا� اآ�ة ا������� و����م ا� اآ�ة ا���@��
�� V�-�� ;Dو7�8ة �@�=� دا �����C .�ّHا������ت ا�� ]*-Y� B�C آ��-K� ة�  . )� �*��-�Vأ�� ا� اآ�ة ا���@�� �T& ذاآ



12 

 اآثار يترك ماضٍ ؛ةخيالي وأخرى ةحقيقي بذكريات منه نحتفظ الذي الماضي تركيب تعيد ةعياالجم اكرةفالذّ
 التعبير طرق في وحتى ،األماكن وداخل ،ورالص تعبير ضمن الجماعة تدركه ،اأحيانً العينية للمالحظة قابلة

 ةعياالجم اكرةفالذّ ؛ما أماكن وفي ينمعين أشخاص عبر - اوعي ال-  إنتاجها والمعاد به المحتفظ واإلحساس
   بها تحتفظ التي كرياتالذّ غرار على الماضي هذا أن إالّ تركيبه، تعيد بل سبفح الجماعة ماضي تختزن ال
   .Halbwachs, 1950: 290(  7( إنتاجها إلعادة ضرورية وسائل ميقدعن ت يكفّ ال منه اكرةالذّ
  

 متواصلة اسبة لألفراد أن يتذكروا أنماطًه من المستحيل بالنّبأنّ يبرهن أن موريس هالبواكس يحاولو   
 الرموزو األفراد بالمواد نوأعضاء الجماعة يمد أن، أيضا ويضيف. ومتماسكة خارج سياقات جماعاتهم

 جتماعيةالا مجموعاتال وذلك ألن ؛ة لآلخرين بعدم النسيانت خاصاشارإاكرة بأحداث والذّ التي تحثّ
 ,Olick( أفرادها بين امشتركً اداخلي اومعرفي ذاكريا ارصيد ةحد على منها واحدة كل تمتلك مختلفةال

1992:8.(  
  

 ومن األمثلة الحياة الذاكرة الجمة على نظريما هو ة، عياالجتماع عالمة لنا هحتوض تراكي" ةالتونسي 
مدى  "ذاكرة المعيش من أجل سوسيولوجيا المعيش" ةالفرنسي باللغة صدر الذي مؤلفها في) 1994( "الزناد

 في المختصين المؤرخين اتفاق إلى مشيرةة التي قدمت إلى تونس، ة للجالية األندلسيعيااكرة الجمصالبة الذّ
. عشر السابع القرن في إسبانيا من خروجهم عند النسيان على الجالية هذه استعصاء على ةاألندلسي المسألة

كما . ةاليومي اةالحي وتقاليد ،المعماري الفن ؛مثلمن  ،مختلفة مجاالت في االستعصاء هذا تجلى وقد
 النماذج في نجده معروف، أمر األندلسي واقعها إلى وحنينها ةاألندلسي الجالية قتعلّ أن" الزناد" وتضيف
سواء لمساكنها ةالمعماري أومنها  المديني جامع ؛مثلمن  ،بنتها التي الجوامع المساجد نجد كذلك ،الريفي " 
 عبر وأيضاً ،والسلوك ،الطهي وعادات ،اللباس طريقةك التعلّق كما نلمس أيضا مظاهر أخرى لهذا. "تستور

 أخرى لغة قرن لمدة يستعمل لم نم الجالية هذه من أن اخصوص بها، نزلت التي البلدان بسكان االختالط
 وهذا. أمتعتهم في معهم ديارهم مفاتيح أخذوا أنهم بخصوصهم األساطير بعض وتروي .اإلسبانية اللغة غير
  .ةاألندلسي الحضارة فترة إلى تحن ةعيجم لةمخي على يدل
 

اكرةالذّ أماكن"ة نظري". 

هي إعادة و )1980(عام   Pierre Noraوعالم االجتماع بيير نورا  المؤرخ الفرنسية ظريهذه النّ روط  
الجم ة الذاكرةتقييم لنظريأن يبرهن في نظ "نورا"حاول  إذ، )1952( لموريس هالبواكس ةعيأماكن "ته ري

 من ثَمالسنين، و رت على مرة قد تغيالقومي تهاوهوي ة ورموزهاعياة الجمذاكرة األمة الفرنسي أن "الذاكرة
 األماكنأو  الرموز الثابتةتها عبر األجيال هي واستمراري ،ةالقومي ةعياالجمة هويال يحافظ علىالذي  نإف

  .(Kimbro, 2000: 3-4)رية التذكّ
������������������������������������������������������� �

7  $# Cً�< وي ^��ب��f2007( ا��.(  
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 الجماعي البعد إلى مبكر وقت في تنبه قد ،ةعيااكرة الجمته الذّفي نظري هالبواكس أن من غمالر على
 يهتم لم هأنّ إال ة،االجتماعي نظومةالم داخل ةوالهوي رذكّالتّ بين" المصيرية" العالقة وإلى ،االجتماعي للتذكر
أن ذكرالتّ بإمكان كيف: السؤال عن باإلجابة اكثير سيؤس ا افعليةلهوي أجاب ها؟ءبقا يضمن وأنة القومي 

 Sites of خمالض فهمَؤلّ في ،هذا السؤال عن) 1989( نورا بيير االجتماع وعالم الفرنسي المؤرخ

Memory )التأثّ العالقة دراسة عبروذلك ) اكرةالذّ أماكنأشكالب" نسميها أن يمكن ما بين المتبادلة ةري 
 ةقومي جماعة في ةالذاكراتي األشكال وإهمال رية،ذكّالتّ الطقوس عن خليالتّ أن ظهرأقد و .ةوالهوي" رذكّالتّ

 ةالهوي سأس توهين إلى محالة ال يؤدي امم ،"الجماعي النسيان"بـ يسميه ما تفشي أمام المجال يفسح
ويرى. تالشيها وربما وإضعافها، ةالقومي هي ،"اكرةالذّ أماكن" نورا أن الوحيد امنالض ةالستمراري 

ة أو الجماعي ةالقومي ةلهويل األول المقام فيهو الذي يؤسس  بل ،القومي بالماضي الجماعي االرتباط
  ).82: 2008سوكاح، (  عليها والمحافظة المشتركة

  
على دراسة  ز بشكل رئيسقد ركّ "بيير نورا" عالم االجتماع الفرنسي أن ابقبين لنا من النقاش السيت

ة إحياء الذّاألبعاد االجتماعية المرتبطة بعمليةاكرة وعالقتها بتشكيل الهوي وذلك في إشارته إلى  ،ةالقومي
د إعادة تركيب صورة تجس إذ. لسابقةواالضطهاد في الفترات ا الظلمالمجموعات االجتماعية التي طالها 

مست التي طُ ةالقومي ةإعادة االعتبار للهويأشكال من  شكالً )هاوإحياؤ استحضار الذاكرةأي ( الماضي
ثالث مجموعات رئيسة تخوض معترك  "وجود  إلى) 1989" (بيير نورا"وأشار . خالل المراحل السابقة

المجتمعات  :أوالً )نورا(دها وهي تشمل كما حد ،ةالجماعي تهاياكرة في سعيها لتأكيد هوإعادة صياغة الذّ
إلىالصعب والطويل والتي تصبو  ذات اإلرث االستعماري ه بفعل إعادة تشكيل وعيها بذاتها الذي تشو

الستشمل األقلّ :وثانياً - نون الفلسطينيوعلى سبيل المثال الالجئ- ةيطرة االستعمارييات العرقيةة والديني 
ة األنظمة ذات مجموعة الشعوب التي كانت ضحي :ة، وثالثاًة المختلفة في البلدان الغربيفئات االجتماعيالو

األيديولوجي16-  14(" آسيافي العالم الغربي وإفريقيا وة ات الشمولي(Nora, 1989: .  

 

 Between memory( "بين الذاكرة والتاريخ"في كتابه ) 1989" (بيير نورا"ويلخص عالم االجتماع  

and history ( في إيقاف عجلة " اكرةلمكان الذّ"يتمثل الهدف األكبر : "بالقول "أماكن الذاكرة"مفهوم نظرية
الزريق على مفاعيل النّالطّ من، لسدة إلى أشياء سيان، لخلق نظام من األشياء، وتحويل األشياء غير المادي
لقليل القليل من العالماتيحدث ذلك كله للقبض على ا. ة ملموسةمادي .اومن الواضح، أيض أماكن  أن
شويه واالندثار، وإمكانية تدوير معانيها إلى ما ال نهاية، وبفضل اكرة ال توجد لقابليتها العالية للتّالذّ

أمكنة " بيير نورا"وتشمل أماكن الذاكرة حسب ). 40: 2003سعدي، "(بات غير المتوقعة لتوالدهاالتشع
ة جغرافيومقدالًوتماثيل وأعما اتومزار اسة وبنايات، ونصب افنية، وأيض ةشخصيات تاريخي، اوأيام 

 ,Schwartz(والعديد من األنشطة الرمزية  ،فلسفية وعلمية اونصوص ،والنشيد الوطني ،العلمو ،ريةتذكّ

1997: 470 .(  
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  8 :  راسـات السابقــةالد: ثانياً
 

التـي   التإلى تناول المشك يتّجه هامن مجموعةهدف  ابقة، وجدت أنات السبعد اإلطالع على الدراس   
ة عدم عودتهم إلى قراهم األصـلي إلى ت ، واألسباب التي أد1948العام  واجهت الالجئين الفلسطينيين منذ

  ). 2002؛  عبد الهادي 1993موريس ( التي أخرجوا منها بالقوة 
  

والسـلطة الفلسـطينية    "إسـرائيل "ف مواقف تعرإلى اتّجهت ت الدراسامن ثانية  وجدت أن مجموعةو
 لة حق العودة، واإلمكاناتأومنظمة التحرير الفلسطينية والطروحات التي نوقشت حول كيفية التعامل مع مس

؛ عبد 2003؛ الكيالي 2003الدين ي؛ محي2003؛ الموعد 2001؛ فياض 1995غازيت ( ها لحلّ المقترحة
  ).2007الشوملي  ؛ دراسة2006الكريم 

  
،من ومعرفتهم عنـه  ين بالمكان األصليك الالجئين الفلسطينيمدى تمسعرف تإلى منها  سعى قسم ثالثو   
      ).2009، والحولي 2007، والزبن 2004، وعيسى 1994، وجرار 1968بركات و ضود (دراسة : مثل

مسألة في اتهم وأفضلي هموخياراتين فلسطينيراء أو مواقف الالجئين الآ لىف إعرالتّأخرى دراسات وهدفت 
  ، 2001مؤسسـة مشـرقيات   دراسـة   ، و1998عويضة (دراسة  ؛مثلمن  ،ةالعودة وقراراته الدولي حقّ
ة لحقـوق  المؤسسـة الفلسـطيني  دراسة  ، و2003المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية دراسة و

مركـز الزيتونـة للدراسـات    دراسـة   ، و2005و العيون نبريص وأبدراسة ، و2004" شاهد" اإلنسان 
  ). 2006واالستشارات 

  
سة لـدى  ة المقدستراتيجيالحق العودة من القضايا ا بات أنهدفت بعض الدراسات السابقة إلى إثخيراً وأ

من ين، والفلسطينيالممكن تحقيقه، وذلك باالعتماد على الشواهد والوثائق والسـ جالت العربي رائيلية ة واإلس
من على الرغم و ).2002؛ أبو حيط 1999أبو ستة ( مة باألرقام والخرائط المدعهذه الدراسات تختلف  أن

 رهجيلموضوع التّتشترك في تناولها  هاأنّ إالة التي اتبعتها األساليب البحثيفي في اإلشكاليات التي تناولتها و
  :يوهي كاآلت ينن الفلسطينييلالجئالعودة  حقّو
  
  
  
  

������������������������������������������������������� �
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عدم عودم إىل ت إىل ، واألسباب اليت أد1948العام  ني منذاليت واجهت الالجئني الفلسطيني كالتاملش -1
   ةة اليت أخرجوا منها بالقواألصلي قراهم

  

ووالدة مشكلة الالجئين بهدف من وطنهم ين ة طرد الفلسطينيدراسة حول عملي) 1993( 9أجرى موريس 
ئة ألف فلسطيني إلى الجئين خالل الفترة بين شهر كانون أول ل ما بين ستمئة إلى سبعمعرفة لماذا تحوم

وا الجئين بعد الحرب ولم يعودوا إلى ولماذا ظلّجرى ذلك؟ وكيف  ؟1949ية شهر أيلول ولغا 1947
سمية في دولة ة الرياسيوقد اعتمد الباحث في جمعه للمعلومات على الوثائق الس ؟قراهم ومدنهم األصلية

ة والرسائل الدبلوماسي "ةاإلسرائيلي" ةوعلى المعلومات التي كانت موجودة في التقارير االستخباري ،"إسرائيل"
البريطانيباإلضافة إلى المذكّ ،ةة واألمريكيوقد . في الوقت الماضي "إسرائيل"ة لكبار دولة رات اليومي

الالجئين الفلسطينيين الذين تراوح عددهم ما بين ستمائة ألف إلى سبعمائة ألف  توصل موريس إلى أن
لم توافق على عودتهم،  "إسرائيل" وذلك ألن ؛هجيرعملية التّ ن في أماكنهم التي سكنوها بعديمازالوا مقيم

جميعهم في األماكن التي  ي، وهكذا بقامهاجرين جددبوصفهم ة على استقبالهم فق الدول العربيولم توا
   .وصلوا إليها بحثاً عن ملجأ مؤقت لهم

بهدف تناول  ؛"العودة ديمغرافية اللجوء الفلسطيني وحق"دراسة حول )  2002(عبد الهادي  أعدو 
الضوء  اة، مسلطًة وأسبابه الحقيقيلتاريخيلى جذوره اإعرف ، والتّاللجوء الفلسطيني التمختلف أوجه مشك

ستراتيجية الجازر بشعة كانت تندرج في صميم امن مذابح وم 1948ة سنة على ما رافق قيام الدولة العبري
والترحيل  عبر القتل الوحشي" لشعب بال أرض رض بال شعبأ" امية إلى تكريس أكذوبة الر "الصهيونية"

وواعتمد الباحث في جمعه للمعلومات . ألبناء فلسطين القسريالمعطيات العلميقة ة الموثّة واإلحصائي
والخرائط الموجودة، وعلى الوثائق والقرارات والقوانين الدولية، واألدبيراسات التي تناولت ات والد

  . ةوحقهم في العودة إلى فلسطين التاريخي ،سطينيينالالجئين الفل
  
وا في ين ظلّثالثة أرباع الفلسطيني أظهرت دراسة عبد الهادي أن لدراسة موريس ةوفي نتيجة مشابه 

فيما ، )، والضفة الغربية، وقطاع غزة"إسرائيل"(ة نفسها، موزعين على مناطقها الثالث اريخيفلسطين التّ
األمر الذي ) وسوريا ولبنان ومصر كاألردن(إجمالي الفلسطينيين في دول الجوار  من %24استقر زهاء 

 وهذا يشير إلى أن. ق الفلسطينيين بوطنهم، وحرصهم على البقاء قريبين منه ما أمكنهم ذلكيعكس مدى تعلّ
  .د أن تهدأ الحربالعودة بعفي ة، ورغبوا عن قراهم ومدنهم األصلي اين الفلسطينيين لم يبتعدوا كثيرالالجئ

������������������������������������������������������� �

�  إ�]ه=� / B� 7C اd^�رة   9HT [*� 7$���.& ا� ي 78ث$Gا���رخا/)<5ب ا  &*�cا�Idر$!"ا�� &=�C" 7$7ا�� bC�-آ &T ب 6 1948"، و�fر$� ا��
 ��C��ا�c*�� اGو�]- ا�@Idف "ا�� ا�@�T &R& ��م  ن ��*��Ca ��ر$! ا�-��N-1948ا� ��=�� bND m(ء  �آ��NDGا B� ه��وه� $=-<7ه� و$@-"

�ا����6ا/-I؛ ��(G  �$��Hا� b�T ��C ��Hf� BH6 0���8 &>C ��SHا� B� B��=�N'*ا�� &T 0�6��C )�� 10 $<�رب % B� ن�K�@$ B$ ا� ;Dا�7و�� دا 
�ب T& ��م ا�=H"آ �E و$�7& ��ر$! ).ا����د$�fب / 6`ال ) 1948(� أن ا���ا�ً� �*] اGرض، وإ)�� T ;D76& إ��ر ا����د اGول، وه& 8F BH6 0�

� ا���آ7 أن �O B� b(ة 8-] ا���م، وأ��-'�";�cا�Iإ" ���T �A-=-I .!$ر�� w'fC .ًا��Dا����د$� ا�7و��"$<�ل ��ر$! إن  وأ" "/  B� aK=6 أن BH�$
�وف ا�-�ر$��C"��Y='"� إ�] ��ر$!، ه ا أ��D ." 78ر �Iى ��د ذ�E ا�w@K ك�BH$ 0 ه=�. �N'*T=& 700.000دون اR-5ع Jا�  ���N-ر ا��ا�-& 6"ّ

&R�  ).2010؛ ��7/وي،  47: 2004، إ$5ن" (ا�@
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2- ة ومواقف األطراف الفلسطيني "ةاإلسرائيلي" العودة  من حق  
  

 "إسرائيلي"الفلسطينيين من منظورة الالجئين ائم لقضيالد دراسة حول الحّل) 1995(غازيت  أجرى   
لى معطيات عن إف عرالتّهدفت وقد ،ة الالجئين الفلسطينيينمن قضي "اإلسرائيلية"المواقف وذلك لتحديد

أعداد الالجئين وأبعاد المشكلة ومواقف األطراف المعنية مباشرة بالمشكلة تجاه الحلول الممكنة لها 
  ). "اإلسرائيلي"ينية والطرف الفلسطينيون والمتمثلة بالسلطة الفلسط(

  
ة الالجئين قضي دراسة حول المقاربات اإلسرائيلية لحّل) 2003(، أجرى الكيالي ذاته وفي اإلطار  

الفلسطينيين هدفت إلى إلقاء الضوء على أبعاد قضيوإلى  هاوتعقيدات ينة الالجئين الفلسطيني ،ف مكونات تعر
ة لمسألة الالجئيالرؤية اإلسرائيليإلى  أيضاً سعت الدراسةو ،ن الفلسطينيين، من منظور تاريخيف تعر

 مشكلة الالجئين الفلسطينيين، كمقايضة المستوطنات بحقّ طرحت لحّلبعض المشاريع اإلسرائيلية التي 
العودة، أو العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينيوطين في البالد العربيةأو التّ ،ة، أو التعويض المعنوي .  

  
فاهمات ين في التّمشكلة الالجئين الفلسطيني جاهات حّلدراسة حول اتّ) 2006(عبد الكريم  وأجرى  

ة وجود إثبات إمكاني: أوالً: تحقيق ما يأتيإلى وسعت الدراسة . الفلسطينية غير الرسمية – "اإلسرائيلية"
الرامية إلى  يونيةهالص محاوالتالو ،"تهويد فلسطين" ةة بعملية الخاصوابت الصهيونيعالقة وثيقة بين الثّ

بالكيان "من أجل الحصول على اعتراف القيادات الفلسطينية غير الرسمية  ؛استخدام التفاهمات غير الرسمية
الذي أوجدته في فلسطين، والكفّ "اإلسرائيلي سته في المناطق التي عن مطالبتهم بتغيير الواقع الذي كر

سعت  :وثانياً. العودة لالجئين الفلسطينيين هم عن طرح موضوع حقّعبر إحجام 1948احتلتها عام 
إجباري وقسري لمشكلة الالجئين  على رسم حّل "الصهيوني"راسة إلى كشف تفصيالت اإلصرار الد
المتمثل بعودتهم إلى مدنهم وقراهم ولها " ة القرارات الدولي" الطبيعي لسطينيين خارج إطار الحّلالف

  . األصلية
  
 ا أمKossaifi )1996 (ّبهدف تقديم وجهات  ؛العودة فأجرى دراسة حول الالجئين الفلسطينيين وحق

، وفي "ةاإلسرائيلي"ة سميياسات الرالعودة في قرارات األمم المتحدة، والس نظر مختلفة حول مبدأ حقّ
إيجاد قرار شامل لقضية الالجئين  في إلسهاماوأيضاً محاولة . ة والمتعددة األطرافئيات الثناالمباحث

  .الفلسطينيين
  

التـي ناقشـت   " ةاإلسرائيلي"ة وراسات الفلسطينين في جمعهم للمعلومات على الدوواعتمد هؤالء الباحث  
 ،ةالرسمية الفلسطينيو" ةاإلسرائيلي"ظر النّعلى المشاريع والوثائق ووجهات العودة، و لة الالجئين وحقّأمس

  .العودةفي الالجئين  وحقّ ،ةة الفلسطينيالقضي لحّل قترحةة المالرسميوغير 



17 

  
 1948القرى والمدن التي احتلتها عام  إلىترفض مبدأ العودة  "إسرائيل" هذه الدراسات أن أظهرتوقد  
اإلطارشكل من األشكال، ففي هذا  بأي 1995(ازيت غ نبي (ترفض بشكل مطلق عودة  "إسرائيل" أن

ين،الالجئين الفلسطيني هفإنّ ومن ثَم إسرائيل"ن على يتعي" ها ة عن طريق إعالنها أنّأن تقدم مساهمة نفسي
  . وبضرورة تعويض الالجئين عن الممتلكات التي فقدوها ،تعترف بالمعاناة الفلسطينية

  
ة ة وسياسيافية وديمغرالعودة ألسباب أيديولوجي ترفض حقّ "إسرائيل" أنفقد أوضح ) 2003(الكيالي  أما
وأمنية، وة وتاريخيال يعترفون بالحقّ "فالصهاينة" من ثَم ؛للفلسطينيين في أرضهم التاريخي هذا  ألن

االعتراف يعرغة التي ض روايتهم التاريخيعبد الكريم  كدأبينما  .لالهتزاز هوتشريدا نها تهجير شعببوا سو
قد أسهمت بشكل كبير  "اإلسرائيلية"غير الرسمية بين الشخصيات الفلسطينية و التفاهمات أن على )2006(

 Kossaifi أظهربينما . الشعب الفلسطيني عن حق العودةقوامها إمكانية تنازل  صورة ذهنية صياغةفي 
)1996 (العودة، هو موقف حزب العمل، ولكن هذا  األكثر ليونة في موضوع حقّ" اإلسرائيلية"المواقف  أن

 أن إلى Kossaifi وخلص. ى الضفة الغربية وقطاع غزةالموقف، يسمح فقط بحق عودة مشروط وجزئي إل
والفلسطينيين في عام  "اإلسرائيليين"فريق عمل الالجئين في المباحثات الثنائية الرسمية بين جهود  جّل

ويتضح هذا بتأكيد جميع الوفود على التزامها  ،ةعلى القضايا اإلنسانية وليس السياسي متمركزاكان  1993
  . ئين الفلسطينيين واكتفائهم الذاتيبالمشاريع واإلجراءات التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الالج

  
 إف وللتعرة لى المواقف الفلسطيني)الرسميةة وغير الرسمي (من قضيأجرىين، ة الالجئين الفلسطيني 
 ؛2002- 1998 عام ة منة الفلسطينيالعودة في المواقف الرسمي دراسة حول حقّ) 2003(الدين  يمحي

 وانعكاساتها على مسألة ،ةفلسطينية نتيجة التطورات السياسيبهدف توضيح التفاعالت داخل الساحة ال
لى مواقف قيادات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في المفاوضات التي إالالجئين الفلسطينيين، والتعرف 

العودة ومسألة الالجئين  ، من قضية حق2000ّوحتى صيف عام  1991 عام جرت في مؤتمر مدريد في
  . الفلسطينيين

  
بهدف إلقاء الضوء  الفلسطيني العودة في الفكر السياسي دراسة حول مكانة حقّ) 2001(اضأجرى فيو  

على جذور قضية الالجئين الفلسطينيين لدى التيارات الفكرية السياسية ة الفلسطيني)القومية ة والعلماني
واإلسالميطورات الديمغرافية ستعراض التّالو ،سويةوالتّ ورةكبة والثّفي مراحلها المختلفة، النّ) ةة واليساري
والسياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية وبخاصة المتغيرات اإلقليميباإلضافة إلى ذلك هدفت . ةة والدولي

الدراسة إلى رصد األبعاد القانونية والدولياة وة واإلنسانيلحلول السياسية الالجئين في ة المطروحة لقضي
هم افتل إلى ابقة تجاه التوصراسة التجربة السالدقيمت كما . مفاوضات ابتداء من مدريد إلى أوسلوال
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عربي - مشترك يؤسس ال فلسطينيستراتيجيهم في ة الالجئين والحفاظ على حقّة متكاملة لمعالجة قضي
  . العودة إلى ديارهم

العودة في دراسة حول حقّ فأجرى) 2007(ا الشوملي أم ة بهدف رصد خطاب منظمة التحرير الفلسطيني
وكان .2000و1964 يعام بين هوتحليل تهتابعوم ةحرير الفلسطينيلمنظمة التّ في الخطاب السياسيته مكان

التي  والفلسطينية"اإلسرائيلية" ات والموسوعات والدراساتاألدبي والدراسات همصدر المعلومات لتلك 
ة والسلطة حرير الفلسطينيمة التّالعودة، باإلضافة إلى وثائق منظّ ينيين وحقّموضوع الالجئين الفلسط تناقش

الفلسطينية، ومواقف التيارات والفصائل الفلسطينية نحو القضيوالحلول المقترحة لحل مشكلة  ،ةة الفلسطيني
ينالالجئين الفلسطيني.  

  
العودة  قد أسهمت في إضعاف مبدأ حقّة ة الفلسطينيالمواقف الرسمي أن إلىراسات الد تلك وتوصلت

لفلسطينية اعتمد مبدأ للسلطة ا الخطاب السياسي أن) 2003(ين الد يمحي أظهر إذ ،عليه اإلصرارضعف و
ة علّه يكون مقبوالً لدى ة والجوهرية األساسيفي البحث عن حلول للقضايا الوطني اأساسي اخطالتنازالت 

رائيليةاإلس"ة والدوائر األمريكي". فالخطاب الرسمي عام منذ الدعوة إلى عقد مؤتمر مدريد في  الفلسطيني
1991 وحتى اللحظة، ينطلق من قناعة تامف مع المشروع األمريكي ة تقوم في جوهرها على التكي– 

عالم  في ةات الفلسطينيسوية في المنطقة، باعتباره الخيار الوحيد الممكن للحفاظ على الذّللتّ "اإلسرائيلي"
ة في مراحل ة الفلسطينيمواقف القياد وأن. يه الواليات المتحدة األمريكيةتهيمن علجديد أحادي القطبية 

وضات ا، مرحلة كامب ديفيد ومف1994مرحلة إقامة سلطة الحكم اإلداري الذاتي (المفاوضات التسوية و
من واشنطن  سدة الحكم في كّلمرحلة صعود بوش وشارون إلى  ا، وأخير2001 - 1998 عام طابا من

سمت مواقفها في تلك المراحل قد اعتمدت سياسة مائعة إزاء قضية الالجئين، واتّ) 2001وتل أبيب في 
بالمواقف السياسية اإلعالميوالمواقف التي يجري التفاوض عليها في ة الموجهة لالستهالك المحلي ،

بقرارات الشرعية الدولية ة تراوحت بين التمسكاالتصاالت واللقاءات السري، ين وحق الالجئين الفلسطيني
وإبداء االستعداد للمساومة على القرارات والحقوق المشروعة لالجئين، الذين افي العودة والتعويض لفظي ،

سة، وفي ظروف يئمات بعيش غالبيتهم العظمى في مخيتالشعب الفلسطيني، و ف أبناءلون أكثر من نصيشكّ
  .  إنسانيةصعبة وقاسية وال

  
وخاصة منذ نشوء مشكلة الالجئين  الفلسطيني ياسيالفكر الس أن على )2001(اض في أكدو   

الفلسطينيأي لم يكن  .ضجالعودة كان يعتريه حالة من اإلرباك وعدم الوضوح وعدم النّ ة حقّين وقضي
القومية والعلمانية (ة المختلفةة الفلسطينيك إجماع وطني واتجاه واضح من قبل التيارات السياسيلهنا

ة، ة الفلسطينين التمزق الذي أصاب الحركة الوطنيعنحو حق العودة، ونتج ذلك ) ساريةواإلسالمية والي
أضف إلى ذلك ضعف األداء التفاوضي اإلسرائيلي"عام في مقابل مواصلة قوة األداء بشكل الفلسطيني" .
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مة فمنظّ ؛واضحة االعودة لم تكن أيض لة حقّأالسلطة في مسة بين المنظمة والمرجعي أن لىع عالوة
المتمثل  السياسي م الشرط الماديالعودة قضية معنوية ونفسية دون أن تقد حقّ دة كانت تعحرير الفلسطينيالتّ

في العودة إلى أرض الوطن، أما السالعودة، وكانت تع ها تالعبت بمفهوم حقّة فإنّلطة الفلسطينيعودة من ال د
قضية ثانوية، راية أوسلو، واعتبرت حق العودة  ة المنضوية تحتعودة األجهزة القيادي وجهة نظرها

االعودة قد القى اختالفً موضوع حقّتفسير  باإلضافة إلى أن بين المعارضة والسلطة اواضح.  
  
العودة إلى  حقّ حلرقد  1993 و عامتوقيع اتفاقية أوسل أن إلى )2007( الشومليل توص اأخيرو  

، وأصبحت من أسس الحّل) 194(قرار الوهو له ة ة الدوليالمرجعي كما أسقط .النهائي مفاوضات الحّل
وما يتفق عليه الجانبان الفلسطيني  )338(و )242(لى قراري مجلس األمن إتستند  ة الحّلمرجعي

أحد األسباب  أنرأى و .في نفق المجهولبذلك العودة  ليدخل حقّ .خالل المفاوضات الثنائية "اإلسرائيلي"و
العودة في خطاب منظمة التحرير الفلسطينية هو بنيتها التنظيمية  ت إلى تقهقر مكانة حقّالرئيسة التي أد

ها في مسارات سياسية خطرةالتي أضحت بنية بيروقراطية يسهل احتوائها وزج.  
  
3- موضوع حق ني ومعالعودة لالجئني الفلسطينيرفتهم ومتسكهم باملكان األصلي   
  

الناس الذين نزحوا، واألسباب التي التعرف إلى ) 1968(وفي هذا المجال هدفت دراسة بركات وضود     
لى نوع الضغط إلتعرف او ،أدت إلى نزوحهم، ورغبتهم بالعودة، واألحداث التي عايشوها أثناء الحرب

واعتمد الباحثان في جمعهما للمعلومات على الدراسة . ن يتركون بيوتهم وأراضيهميالذي جعل النازح
ة، باستخدام االستبانة الميدانينت من خمسين سؤاالً مغلقًالتي تكواا ومفتوح على عينة عشوائينة من ة مكو

وقد ُأ. ة تسكن في مخيم زيزياء باألردنمئة عائلة فلسطينيالعائلة خذت المعلومات من رب.  
   

لى ثالثة إالجئ الفلسطيني بشكل خاص للتعرف على ظروف ال) 1994(ار جر زت دراسةوركّ   
معرفة ملكيته قبل الهجرة، عبر  عمق ارتباط الالجئ الفلسطيني بوطنه األصلي) 1( :مؤشرات رئيسة وهي

وضعه ) 2( .به ، واتصاله، ومعرفته ببلده األصلي1948ومشاركته ونوع مشاركته في المقاومة قبل العام 
، والعمالة ل دخل األسرة الشهريمعد عبرم وذلك المخيفي واتجاهاته نحو المعيشة  والسكني قتصادياال

اتجاهات) 3( .موظاهرة البطالة، واتجاهاته نحو سكنه، واتجاهاته نحو بقائه في المخيه وفاعليته السةياسي :
ته د بعضويتتحدالتي ة والفاعلية السياسي. يمة العربية، لفلسطين، للمخة اإلسالمية، لألمه لألمؤأي لمن وال

  .  ةعليه، واتجاهاته نحو الحلول السياسي آثار عمله السياسيوة، اسياألطر السيأحد في 
  

أداة لجمع البيانات والتي احتوت ة باستخدام االستبانة واعتمد الباحث في جمعه للبيانات على دراسة ميداني
م وأثرها على ة في المخية والسياسية واالقتصاديغلقاً لمعرفة األوضاع االجتماعيعلى ثالثة وتسعين سؤاالً م
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االنتماء السياسي .واستخدمت الدراسة عينة عشوائيمن %) 5(أي ) عائلة(وحدة سكنية  )143(نت من ة تكو
وتم أخذ . من مخيمي بالطة والفارعة في نابلس شمال الضفة الغربية ة في كّلعدد الوحدات السكني
شخص فوق الثامنة عشرة من عمره األسرة ومن كّل المعلومات من رب.  

  
ة لدى أطفال فلسطين فهدفت لمعرفة ما تختزنه ذاكرة عياحول الذاكرة الجم) 2004(سة عيسى أما درا 

وما حدث حينها 1948ة عن فلسطين ما قبل األطفال الفلسطينيين من صور وقصص ومعلومات سياسي .
ة باستخدام حيواستخدمت الباحثة دراسة مس. افة إلى المصادر التي استقوا منها هذه المعرفةهذا إض

طفالً ) 71(أداة لجمع البيانات على عينة غير عشوائية مكونة من طة المقابلة المقننة اسوبو األسلوب الكيفي
مناطق  فيسنة،  15 – 7أعمارهم من  تتراوحمعت المعلومات من األطفال الذين الجئاً وغير الجئ، وج

  . وقطاع غزة) القدس، رام اهللا، الخليل، بيت لحم( مختلفة في الضفة الغربية 
  

 ة في تكريس حقّة الفلسطينيدراسة حول دور مؤسسات التنشئة االجتماعي) 2009(الحولي  أجرىبينما 
العودة،  غزة لمفهوم حقّة في قطاع لى مستوى معرفة طالب الجامعات الفلسطينيإعرف بهدف التّ ؛العودة

وما مدى أهمية دور مؤسسات التنشئة االجتماعيواعتمد الباحث في . ة في تكريس حق العودةة الفلسطيني
راسات التي تناولت حقّدراسته وجمعه للبيانات على الد ات العودة لالجئين الفلسطينيين، وعلى األدبي

نت من تكو قدستخدم الباحث االستبانة أداة لجمع المعلومات، ووا. والقرارات المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين
فقرة تقيس دور مؤسسات التنشئة االجتماعية الفلسطينية في  15معلومات عامة، و ( :ثالثة محاور هي
ا وطالبةً من الجامعات الفلسطينية طالب )477( من نةة عشوائية مكونة طبقي، على عي)تكريس حق العودة

خذت البيانات من طالب السنة وُأ. جامعة األقصىوجامعة األزهر، والجامعة اإلسالمية، : هيبقطاع غزة و
دراسة مقارنة ) 2007(الزبن  أجرتو .عاماً فما فوق 22الرابعة فقط في هذه الجامعات، أي من عمر 

بهدف فهم العالقة  ؛حول هوية الالجئين في ثقافتهم ولغتهم المحكية بين أبناء الجيلين الثاني والثالث للنكبة
واعتمدت الباحثة في جمعها للمعلومات . جوء لدى الالجئين الفلسطينيينة بين تقادم األجيال وهوية اللّالجدلي

أداة لجمع البيانات، واستخدمت نة أسلوب المقابلة المقنّ عبر ميدانية باستخدام المنهج الكيفيعلى دراسة 
الدالجيل الثاني والثالث للنكبةأشخاص من  )7(نة من راسة عينة مكو، ن يسكنون مخيم الجلزون في ومم

  .محافظة رام اهللا
  

 وقد توصيدةراسات إلى نتائج عدلت هذه الد هاأهم :30من النازحين الفلسطينيين الجدد، و % 79 أن %
وتتفق  ).1968بركات وضود (ة من الالجئين السابقين كانوا يملكون أراضي زراعية في أماكنهم األصلي

1994(ار دراسة جر (الوضع االقتصادي لالجئين الفلسطينيين قبل الهجرة  مع هذه النتيجة، فقد أكدت أن
 اتهااألراضي في بلد كلتمت تمن األسر كان% 84.8 ضح أنكان أفضل من وضعهم الحالي، إذ اتّ

ةاألصلي48.3فلسطين، و  من المبحوثين يطالبون بإرجاع كّل% 31.6 ، وكذلك أظهرت الدراسة أن %
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 وأن. يطالبون بالتعويض% 8.6يطالبون بإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقط 
83.2 %من أفراد األسر لديهم معلومات عن بلدهم األصلي .  
  
المبحوثين وخاصة  بخصوص معرفة األطفال عن موضوع النكبة، أن) 2004(دراسة عيسى نت بيو
مات أدلوا بمعلومات أطفال المخي وأن. مات منهم لم يعرفوا إال الشيء القليل عن هذا الموضوعالمخيان سكّ

الالجئ بالمطرود من أرضه ى أكثر من معرفة أصول البلد الذي جاءوا منه، وتعريفضئيلة جداً ال تتعد. 
مر ضروري ومهم لتزويد األطفال ة في بيت العائلة هو أوالجد وجود الجد راسة إلى أنخلصت الد وأخيراً

  . بمعلومات حول أصولهم وذكرياتهم الدقيقة والتفصيلية لما حدث في القرية الفلسطينية قبل النكبة
  

تقديرات  فيما يتعلق بدور األسرة في تكريس حق العودة، أن) 2009(الحولي  أظهروفي سياق مشابه  
الهجرة الفلسطينية لألبناء، سرد القصص المرتبطة بحق  ذكر رحلة(نة كانت أعلى في الفقرتين أفراد العي

العودة من قبل الجد ةوالجد .(وبخصوص المعرفة عن حق العودة، بينت الدمن طالب % 95.5 راسة أن
نة لديهم معرفة برقم من أفراد العي% 20.3سمعوا عن حق العودة، و  الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

  . العودة فقط لديهم معرفة بسنة صدور قرار حقّ% 25.5، و )194قرار ال(العودة  قرار حقّ
  
بالقضية  اسياسي االجيل الثالث للنكبة يحمل وعي أن) 2007(دراسة الزبن  أكدتوفي سياق آخر،  

جداد من جهة من جهة، ولما يحملونه من ذاكرة اآلباء واأل) المخيم(نتيجة التأثير المباشر للمكان  ؛الوطنية
الثالث للنكبة نتيجة أبناء الجيل في هوية اللجوء بين أبناء الجيل الثاني و اك تراجعلأن هناكما . رىأخ

 ة واالقتتال الداخليوكذلك غياب المرجعيات السياسي. التفاوت في نقل الذاكرة وتوريثها ألبناء الجيل الثالث
وأيضاً تغييب قضية ا .حماسة بين فتح وعلى الساحة الفلسطينيللجوء من فحوى الخطاب السياسي 

باإلضافة إلى تراجع دور األحزاب 1993وخاصة بعد توقيع اتفاقية أوسلو للسالم عام  ،الفلسطيني ،
السياسية الوطنية واإلسالميةة واليساري .أبناء الجيلين الثاني والثالث للنكبة  وخلصت الدراسة إلى أن

أمام جميع  حمرأ اير واردة في أذهانهم، ويعتبرونها خطًالعودة، وهي غ يرفضون التنازل عن حقّ
  . المغريات المادية المتداولة

  

  ةالعودة وقراراته الدولي ام ملسألة حقفضليأوومواقفهم وخيارام أراء الالجئني الفلسطينيني  -3
  

لغربية نحـو  امات الضفة ين في مخيجاهات الالجئين الفلسطينيحول اتّ) 1998(هدفت دراسة عويضة  
العودة،  مات الضفة الغربية بحقّن في مخيين الفلسطينييك الالجئف مدى تمستعر إلى همالتالدائم لمشك الحّل

 وطين وفـي أي ن التّيل الالجئتقبمدى ظروف، و وفي أي ادائم الحبوصفه يض ن التعويل الالجئتقبمدى و
ت، والدور الذي يراه الالجئون لوكالة الغوث فـي الحـل   مان على ترك المخييتوافق الالجئمدى أماكن، و
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ـ  ) 75(نة منمكو استبانة اح ميداني لجمع البيانات، مستخدمواعتمد الباحث على مس. الدائم  اسـؤاالً مغلقً
ـ ) 19(مات الضفة الغربية، والمقيمـين فـي   جاهات الالجئين في مخيلحصر اتّ والبـالغ عـددهم    امخيم

مـن البـالغين    امبحوثً) 425(ئية طبقية مكونة من نة عشواالباحث على عي وقد حصل. نسمة 132.376
  . الذين تزيد أعمارهم عن الثامنة عشرة من العمر

  
 ساء آراء النّ معرفة) 2001(ة حول الالجئين والعودة، حاولت مؤسسة مشرقيات وفي دراسة استطالعي

هم في العودة، ومدى وحقّ ،ينالالجئين الفلسطيني ةة لقضيبالمحاور األساسي معرفتهنمدى و ،في قطاع غزة
معرفتهن لقانونية لحقوقهيمغرافي واألسس ابواقع الالجئين الدنجملة مـن المفـاهيم   في  ، ومعرفة رأيهن

واعتمدت المؤسسة في جمعها للبيانات على مسح . والحلول المقترحة لهذه القضية على المستوى السياسي
االستبانة واألسئلة المغلقة دام باستخ استطالعيأداة لجمع البيانات، واستخدمت المؤسسة العي ة نة العشـوائي

الطبقيساء وأخذت المعلومات من النّ. سيدة من ربات البيوت والموظفات والطالبات )338(نة من ة والمكو
الشـاطئ،  و، بيت حـانون ( :في قطاع غزة وهييدة من مناطق عد فأكثر عاماً )18( أعمارهن تبلغن مم
  ).  رفحوخان يونس، ودير البلح، والمغازي، والبريج، والنصيرات، وجباليا، و

  
دراسة حـول  ) 2003(ة بإشراف خليل الشقاقي ة والمسحيللبحوث السياسي أجرى المركز الفلسطينيو 

عـرف  بهدف التّ ؛الدائم من قضية الالجئين في الحّل آراء الالجئين في المناطق الفلسطينية ولبنان واألردن
وضع تقديرات وة، ة الفلسطينيسوية الدائمة لخدمة األغراض التفاوضيفي التّ هموخياراتلى مواقف الالجئين إ

على أراضـي الضـفة    اة أي التي ستقوم مستقبلًألعداد الالجئين الذين يفضلون العيش في الدولة الفلسطيني
  . غزة الغربية وقطاع

  
جمعه للبيانات على نتائج ثالثة استطالعات للرأي العـام بـين الالجئـين    ه وواعتمد المركز في دراست  

ولبنان، والتي بنيت على نتائج اسـتطالعات   الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن
جمع المعلومات والتي احتـوت  أداة ل، باستخدام االستبانة 2003ونيووأجريت الدراسة خالل شهر ي. سابقة
من الالجئين الفلسطينيين وغير الالجئين  مبحوث )4506( نة منة مكومغلقة على عينة عشوائيى أسئلة عل

" إلنسانة لحقوق اا دراسة المؤسسة الفلسطينيأم. وقطاع غزة ،والضفة الغربية ،ولبنان ،في مناطق األردن
: قيق أربع غايات وهـي إلى تح ن في لبنان وحق العودة، فهدفتين الفلسطينييحول الالجئ) 2004" (شاهد

ة التي تريد العودة إلى معرفه ما هي الشرائح العمري) 2( .العودة لى موقف الالجئ من حقّإالتعرف ) 1(
 تفعيل حـقّ )  4( .ما هي القرى والمناطق التي ينتمي إليها الالجئون الفلسطينيون في لبنان) 3( .فلسطين

وثيقـة  " التوقيع على وثيقة كتب عليها  عبرفي لبنان،  تهونشر ثقاف العودة في أوساط الالجئين الفلسطينيين
حق العودة  عن المبحوثين وموقفهم من عبارةوجمعت الوثيقة معلومات ديمغرافية واجتماعية ". حق العودة 
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رت منها كي بحق العودة إلى بلدتي التي هجأؤكد تمس: " تيمع توقيع المبحوث للوثيقة، ونص العبارة كاآل
كد رفضـي  ؤ، وأحد كان بالتنازل عن هذا الحقّأ وأعلن عدم تفويضي ألي ،ى أيدي القوات الصهيونيةعل

  )20.049(نـة مـن   ة مكونة عشـوائي وقد استخدمت المؤسسة عي. "ألية مشاريع تهجير أو توطين بديلة
امن الذكور واإلناث، وشملت الفئة العمرية  اشخصعا 15بين تراوحت أعمارهم  أشخاص115إلى  ام ا عام

  .في جميع المخيمات الموجودة في لبنان
    
   حول توعية الالجئين الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة هدفت ) 2005(نبريص وأبو العيون  دراسة لكن
لى قرارات إرف عجل التّأمن  همتثقيفو إعالم كافة شرائح الالجئين الفلسطينيين في مخيم الجلزون :إلى

العودة ورصد  ية، وتقييم المواقف التي طرحت من جميع األطراف حول موضوع حقّالشرعية الدول
ت الالجئين إلى الهدف من الدراسة نقل صو أي إن (د فعلهم ووجهات نظرهم وتوصياتهم وتوثيق ردو

  .)طاولة المفاوضات

نة من ة مكونة عشوائيعيأداة لجمع البيانات على وأسئلة المقابلة  المنهج الكيفي وقد استخدم الباحثان   
)163( 15من الذكور واإلناث من سن  اشخص 65ا ولغاية عام اعام .ا مركز الزيتونة للدراسات أم

بهدف  ؛ة حول رأي الالجئين الفلسطينيين في لبنانفقد أجرى دراسة استطالعي) 2006(واالستشارات 
لبنان بعد االنتخابات التشريعية الثانية التي أجريت في ة لالجئين الفلسطينيين في لى اآلراء السياسيإعرف التّ

وتشكيل حكومة جديدة بقيادة حركة حماس، وما تبع ذلك  2006فبراير عام  25األراضي الفلسطينية في 
/  13 – 12ابق الذي أجراه المركز في الحال في االستطالع السعليه من تداعيات، ومقارنتها بما كان 

واعتمد المركز في جمعه . م10/2005ومدى التغيير الذي طرأ عليها منذ شهر م لمعرفة شكل 10/2005
ابق م، وعلى نتائج االستطالع الس1/2006للمعلومات على نتائج االستطالع الحالي الذي أجري في شهر 

 اسؤاالً مفتوح) 20(نة من والمكو أداة لجمع البيانات،م، باستخدام االستبانة 10/2005هرجري في شأالذي 
احتوت على الخلفية االجتماعية وعلى اآلراء السياسية على عينة عشوائي1.033(نة من ة مكو( اشخص 
ة الموجودة في مات الفلسطينيالمقيمين في المخي فأكثر من الذكور واإلناث اعام 18ممن تبلغ أعمارهم 

 .تجمعات فلسطينية )9( سعةت المقيمين في أكبرشمل ا، وكذلك مخيم )12(اثنا عشر لبنان وعددها

  أهمها يدةنتائج عد إلىالدراسات  هذه لتوقد توص :86.6 أن %مفهـوم   من المبحوثين وافقوا على أن
 أن% 79.4وعارض ما نسـبته  . دون شروط، وبتعويض كلي العودة يعني العودة إلى البلد األصلي حقّ

مـن  % 73.9و  .1948إلى ديارهم في فلسطين عام العودة يعني عودة قسم فقط من الالجئين  مفهوم حقّ
العودة في حال السماح لهم بهـا،   ذون حقّسينفّ" األغنياء والفقراء" جميع الالجئين  المبحوثين اعتبروا أن

72.2 وأن %عويضة، ( "إسرائيلية"وحمل جوازات سفر  من المبحوثين عارضوا العودة إلى البلد األصلي
 أن) 2003(ة ة والمسـحي للبحوث السياسي أظهرت دراسة المركز الفلسطيني ةوفي نتيجة مشابه). 1998
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من الجئي لبنان يرفضون % 50.2، و من الجئي األردن% 56.4من الجئي الضفة والقطاع، و % 38.5
  .الجئين حيث هم يعيشون اآلن ويفضلون البقاء ،العودة إلسرائيل وحمل الجنسية اإلسرائيلية

المبحوثات النّساء من % 36 أن) 2001(بينت دراسة مؤسسة مشرقيات  )194(وبخصوص القرار 
194(القرار  يعتقدن أن( ه يكفل أنّ% 29.9لالجئين الفلسطينيين، بينما ترى  ايكفل العودة والتعويض مع

 يكفل حق العودة إلى البلدة األصلية، )194(القرار  من المبحوثات يرين أن% 77.2و  ،العودة فقط حقّ
بينما أظهرت . يكفل حق العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية )194(القرار  يرين أن% 19.2في مقابل 

الغالبية العظمى من المبحوثين ال يعرفون تفاصيل القرارات  أن) 2005(العيون  وأبودراسة نبريص 
 العودة وحقّ في فهم حقّ اضعفً كلهنا وأن) 194القرار (والقوانين الدولية المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين 

 .لحق العودة الالتعويض بدي التعويض واالرتباط فيما بينهما، فال يزال الكثير من الالجئين ينظرون إلى حقّ

 عن كشفت بعض الدراسات  اوأخيروالالجئين الفلسطينيين متمسك أنةن بحق العودة إلى قراهم األصلي .
الجيل الرابع والخامس من الالجئين الفلسطينيين  أن) 2004( ففي هذا المجال أظهرت دراسة شاهد

غم من عدم مشاهدتهما لبلداتهم األصلية متمسكين بالعودة على الر نزااليالمتواجدين في لبنان ما 
من أفراد العينة ال يقبلون إال % 79.6أن ) 2005(وبينت دراسة مركز الزيتونة . ويرفضون التوطين
من % 71.9 أنفأظهرت ) 2001(دراسة مشرقيات  اأم. خرجوا منهاة التي ُأاألصليالعودة إلى بلداتهم 

  .يرهن بين العودة والدولةيالمبحوثات يردن العودة إلى البلد األصلي بدالً من الدولة الفلسطينية إذا تم تخ
 
  

5 - "10 "ةقدسيالعودة حق  
  

جالت هدفت إلى تحليل الوثائق والسوقد ة، العود دراسة حول الالجئين وحقّ) 1999(أبو ستة  أجرى   
عن النّ "اإلسرائيلية"ة والعربيحقّ كبة المدعومة باألرقام والخرائط، وإلى إثبات أن س وقـانوني  العودة مقد

بني موريس  "اإلسرائيلي"ة للمؤرخ مهمواعتمد الباحث في جمعه للمعلومات على األعمال ال. وممكن أيضاً
وليد الخالدي الذي  خ الفلسطينيوالمؤر .رية من واقع السجالت اإلسرائيليةق) 369(وح الذي قام بتوثيق نز
رة، وعلى جزء من المحاضرات والندوات التي شارك بهـا  قرية فلسطينية مهج) 418(قام بتوثيق نزوح 

الباحث في العديد من الحلقات الدراسيبعنـوان  دراسـة  ) 2003(أجرى أبو حيط و. ةة والمؤتمرات المحلي
المقدحيث العودة أوالً،  حقّ -س الفلسطينيهدفت إلى محاولة صياغة مشروع سياسي عام ينطلق  فلسطيني

من الثوابت العليا للقضيالعودة الفلسطيني الثابـت   وإلى التركيز على حقّ. ة دون التفريط فيهاة الفلسطيني
ة، وعلى االقتراحـات  ات والمقوالت اإلسرائيلييواعتمد الباحث في جمعه للمعلومات على األدب. "المقدس"و

المحلية والعربية التي تناولت القضيومشكلة الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة ،ةة الفلسطيني . 

إلى )1999( ستة أبول وتوص حال العودة بجانب كونه  حقّ أنفي وجدان موجود ه ألنّ ؛"مقدس"ه نّإف اعملي
  ، وتشرد في أنحاء األرض وهو متمسك به، ومن أجله بدأت حركةاعام )63(عاش على أمله  فلسطيني كّل
 

������������������������������������������������������� �

10  �7Y-Iم  ا����b  �-I �Cن أ���*I2001.  
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، وهو أمر طينيالفلس المجلس الوطني ئنشأت منظمة التحرير وئأنشومن أجله  ينات،الفدائيين منذ الخمس 
ذلـك ال   قانوني ألنه مكفول في قوانين حقوق اإلنسان وقرارات األمم المتحدة، وهو ممكن على اعتبار أن

يشكل خطرأل ؛"إسرائيل"على  اا ديمغرافين عروفـة  رة ما زالت موجودة ومالعديد من القرى والمدن المهج
اليهود من يسكنها أحدك الغالبية من هذه القرى لم ل، وهنااوموثقة جغرافي .فقد ) 2003(حيط  أبوا دراسة أم

بيحق العودة من الناحية القانونية هو حقّ نت أن مقدكـان،   نم ا، ال يملك شخص أو هيئة، كائنًس وفردي
حتى من وجهة نظـر القـانون    االغي دقامت بذلك فهو يع ، وإنهوال حتى الدولة الفلسطينية أن تتنازل عن

  . يعات حقوق اإلنسانالدولي وتشر
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  الفصــل الثانــي

  

  

ـّة الدراســة   منهجي
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  :ف الدراسةاأهد
  

المكان واهتمامهم بلى سلسلة من األمور التي تتعلق بمعرفة األطفال ف إلتعراالدراسة  هذه أهدف من
األصلي جرىوبالمصدر الذي ذا المكان، لحياة التي عاشوها في هوبطريقة ا د منه أجدادهم،الذي شر 

 ،إليهواعتقادهم بإمكانية العودة بشعورهم نحو العيش في المخيم، منه، و لى المكان األصليف إعرالتّ
سم م بالى مدى معرفة األطفال من خارج المخيف إلتعرا وأيضا ،)194(معرفتهم بقرار األمم المتحدة بو

لى مدى إبقاء الذّك للتعرف إوذل المهجرة، لعائالتهم المكان األصلياكرة الطفل والحنين ة في ذكريات حي
لى معرفة المكان ة إة واالقتصاديرات االجتماعيثر مجموعة من المتغيلى أف إعرلتّاأهدف كما . للعودة

واالهتمام والحنين للعودة واالعتقاد بإمكانية العودة األصلي.  
 

ات الدراسةفرضي:  

  تنص على في دراستي هذه فحصها  جرىئيسة التي ات الرالفرضيما هو آت:  
  

أي ال يعرف األطفال  ( همؤد منه أجدادهم وآباعن المكان األصلي الذي شر ال توجد لألطفال معرفة -1
من عائالت الجئة ولكنهم يعيشون خارج  الذين هم وخاصة األطفال )اسم القرية التي جاء منها أجدادهم

ة، وال يعرفون شيئاً في فلسطين التاريخي ، وال يعرفون موقع المكان األصلي)دةمخيم عاي(مجتمع البحث 
عن حياة األسرة في المكان األصليون بالعودة إلى ، وال يرغب، وال توجد لديهم اهتمامات بالمكان األصلي

والمكان األصلي ،معنى ة عن ، وال توجد لديهم معرف)194( األمم المتحدةشيء عن قرار  ال يعرفون أي
  . الخ..... حق العودة

الذكور بين  واالعتقاد بإمكانية العودة الحنين للعودة ومعرفة المكان األصلياالهتمام وتوجد فروق في  -2
  .واإلناث

3- توجد فروق في االهتمام والحنين للعودة ومعرفة المكان األصلي ة العودة بين واالعتقاد بإمكاني
  .مم ومن خارج المخيالمخياألطفال الذين يعيشون في 

الحنين للعودة  على أن ، والذي ينصWarner )1994( وارنر مهالذي قد ظريفحص الطرح النّ -4
  .لالجئينيزداد نتيجة األوضاع االقتصادية السيئة 

  
  : مفاهيم الدراسة

 أذهان في حاضراً األصلي المكان زال ما إذامن ناحية  )الطفل ذاكرة في المكان حضور أو(االنتماء  -
  "من أين أنت؟"تعريفة إجرائياً بالسؤال التالي  وجرى ،ألنفسهم تعريفهم أثناء األطفال

  
وتم تعريفه . واالجتماعية الجغرافية والخصائص الموقعو االسم، ناحية من األصلي بالمكان المعرفة - 

 وماذا؟ وأين يقع؟ )ياسم المكان األصل(من أين أصول عائلتك : هيوإجرائياً بعدد من األسئلة 
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 األصلي المكان شاهدت وهل  ؟المزارعو البيتو البلد عن رةالمهج أسرتك حياة عن تعرفي/تعرف
 إلى تشير البيت مفتاح صور، وثائق، أي أسرتك تمتلك هل ؟ذلك كان وكيف ،عائلتك منه جاءت الذي

  ؟الوثائق هذه هي وما ،األصلي المكان
 هذا أهمية ما :تعريفه إجرائياً بعدد من األسئلة هي جرىو ،إليه لعودةباو األصلي بالمكان االهتمام *

 ونظرة ومشاعر ،لها مشاعرك أو نظرتك بين فرق هناك وهل ؟ولعائلتك لك) البلد القرية،( المكان
   .لها أمك و أباك

 وهل ناآل به والحياة المخيمالمعيشة ب نحو شعورك هو مابـ  وجرى تعريفه إجرائيا ،المعيشة بالمخيم
   تهجير؟ بدون عائلتك بقيت لو مختلفة حياة ين/ تتخيل

 المكان هذا إلى بالعودة وحنين اهتمامات لديك هل: تعريفة إجرائيا كالتالي وجرى ،االهتمامات بالعودة
 وكيف ،منه رواهج الذين األصلي المكان إلى العودة نحو اهتمامات أسرتك لدى وهل ؟األصلي
  .ذلك صف ؟بالعودة اهتماماتهم عن يعبروا

  

 ،للعودة إمكانية هناك أن تعتقد هل: ا بعدد من األسئلة هيتعريفه إجرائي وجرى ،المعرفة بحق العودة *
 ؟العودة حق لك يعني ماذاو عنه؟ تعرف وماذا )194( بالقرار سمعت هلو ذلك؟ تحقيق سيتم وكيف

  .)العودة حق بيعنيلك شو(
  

المكان األصلي من أخبرك عن  بـ وتم تعريفه إجرائيا ،العودة حقو األصلي بالمكان المعرفة مصدر* 
  وحق العودة؟

  
التعريفات النةظري :  

  

  االتجاه، المعرفة

 الحاليـة  راسةبالد له عالقة امم بعضها إيراد يمكن مختلفة بتعريفات االتجاه الباحثين من العديد تناول
  .االتجاه طبيعة توضيح في تسهم والتي
  

في معناه الفضفاض هو - االتجاه  في قاموس علم االجتماع، أن) 79، 2000(مارشال  يرى جوردن
ه نحو شخص،أو موقف،أو نظام،توجأو عمليميشيل  بينما كان تعريف دينكن. أو موضوع ماة،ة اجتماعي
 االجتماعية بيئته في الفرد يتعلمها نزعة"ه أنّ ناالجتماع أكثر تفصيالً حينما بي علم معجم في) 12: 1986(

    ".نافروالتّ ضادالتّ عن البعد كّل ومتماسكة وبعيدة متميزة بطريقة األشياء تقييم إلى وتهدف
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ه عبارة عن ميل عام نحو موضوع ما يرتبط بمعلومات الفرد االتجاه بأنّ ويعرف العديد من الباحثين   
؛ 231: 1990؛ خليفة، 174: 1994الزعبي، ( السابقة، واستعداداته نحو الموضوع ومعتقداته وخبراته
ن اتجاهاته نحو موضوع معين ويكالفرد  عريفات السابقة، أنضح من التّويتّ ).124: 2003: منصور

الذي االجتماعي الواقع من اكتسبها التي والمواقف، والمعلومات بالخبرات، والمتمثل نتيجة للتراكم المعرفي 
  .فيه يعيش

  

  : ظري للمعرفةالتعريف النّ
 

ها مجموع ما هو معروف في مجال معين؛ الفهم أنّب: المعرفة كسفورد اإلنكليزيويعرف قاموس أ   
 .ظري أو العملي لموضوع ما؛ الحقائق والمعلومات، الوعي أو الخبرة التي اكتسبها الفرد من الواقعالنّ
من خالل اإلطالع على تجارب  المعلومةأو اكتساب  الحقائقالوعي وفهم  يشير مصطلح المعرفة إلىو

ما نملكه من معلومات عن  المعرفة أي ).Oxford dictionaries,2010(اآلخرين وقراءة استنتاجاتهم 
فنحن نستخدم كلمة المعرفة لتعني بأننا نمتلك بعض ). 2009، البحث العلمي واإلعالم واالتصال(األشياء 

أنه في ) ب، ت(ويضيف عالم االجتماع الفرد شوتز . المعلومات وبذلك نكون قادرين على التعبير عنها
مخزون المعرفة يختلف من شخص آلخر، ويمتلك الفرد المعرفة  تفكيرنا العاقل نأخذ في الحسبان حقيقة أن

منتدى االنثروبولوجيين واالجتماعيين (من خالل التفاعل االجتماعي مع الوالدين، والمعلمين، واألنداد 
الذي  األصليمختلفة تتعلق بالمكان  بأمورحاول قياس معرفة الطفل أوفي هذه الدراسة  ).2010العرب، 

عائلته أفرادمنه  رهج.  
  

  : قياس املفاهيم ةأدا
� �

    بعد اإلطالع على الدراسات واألدبيات السابقة ذات الصخذ رأي أراسة الحالية، ولة بموضوع الد
ء أداة الدراسة ي بنارت منها ما يفيد ف، والتي استخلصت وطوهاوإرشادات المشرفة العلمية على هذه الرسالة

أسئلة مغلقة تعبر عن الخلفية االجتماعية لألطفال  نع عبارة القسم األول: قسمين قد تضمنتو) االستبانة(
 همومعارف األطفالاتجاهات  "عشر سؤاالً مفتوحاً؛ تعكس  يوعائالتهم، بينما احتوى القسم الثاني على اثن

في مخيكنمات محافظة بيت لحم نحو مكان الس األصلي وقد تكونت . هيلإالعودة  رة ونحولعائالتهم المهج
  :  هي محاور/  أبعاد أربعة القياس من ةأدا
 

  .وتفاصيل الحياة السابقة لمكان األصليإلى ا هنتمائالفرد وا معرفة -1
م ، وشعوره نحو العيش في المخياهتمامه واهتمام أسرته للعودةوللفرد وأسرته  ة المكان األصلييأهم -2

وتخيله للحياة لو بقيت العائلة في المكان األصلي.  



30 

  .ة، واعتقاده بإمكانية وكيفية تحقيق العودةالعودة الدولي العودة وقرارات حقّ معرفته بمعنى حقّ -3
  .المكان األصليمصدر التوعية بحق العودة و/ جهات -4

 

 7و  6 بأسئلةوالمحور الثاني يقاس . 5و  4و  3و 2و  1 بأسئلةيقاس  األولالمحور  في االستمارة   
انظر ( .13و  12 بأسئلةوالمحور الرابع يقاس . 11و  10و  9 بأسئلةوالمحور الثالث يقاس . 8و 

  ).االستمارة في نهاية البحث
  
   هموأقوالإجابات المبحوثين  تراجعراسة بعد جمع بيانات الد مة الكيفية، ومن ثم تلخيصها بفئات مكم

ببرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية وقد استعنت  جل إدخالها للحاسوب،أقام من وترميزها بأر
)spss(من و .النسب المئويةوباستخراج األعداد،  ،من أجل إجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات ؛

  : هذه الدراسة، وهياألساليب اإلحصائية التي تتناسب مع طبيعة  اراسة استخدامالد أهدافحقق من أجل التّ
1- قاطع جدول التّ - 2      .     ةاألعداد والنسب المئويcrosstabs  مربع كاي و)chi-square(.  
  

  :)ةالبيانات الكيفي(راسة الرئيسة تلخيص محاور الد
  

جل االستعانة ببرنامج أمن  ؛زها بأرقاممة ورماإلجابات بفئات مكم الباحث صلخبعد إجراء المقابالت   
التكرارات والنسب المئوية على النحو اآلتي بوساطةللوصول إلى تلخيصها  إحصائي :  

  

1. المكان األصلي -2      .  مكان السكن الحالي -1              :ال ؟ مكان ذكر أو أي.  
  .       نعم -1                     . ال -0        :ها باسم المكان األصلي/ معرفته .2

  ..................................    رت منها عائلتك؟م المكان األصلي التي هجما اس    
  .         نعم -1                     .ال  -0          : بموقع المكان األصلي ها/معرفته .3
  .     نوعاً مايعرف  -2     . يعرف كثيراً -1      . ال يعرف -0     :رةها عن حياة أسرته المهج/معرفته .4
5. هل شاهدت المكان األصلي صـورة   -2.     زيـارة فعليـة   -1 :عائلتك وكيف كان ذلـك؟  هرت منالذي هج

  .لم يشاهدها -6   .مرور بالمنطقة -5.    التلفاز/ وسائل اإلعالم  -4    .صورة نت -3   .تذكارية
     .طـابوا األرض  -3    .  مفتـاح  -2  .ال –1 : ها  بامتالك األسرة أشياء تشير للمكان األصلي/معرفته .6

  . صورة تذكارية قديمة -5              .  أدوات -4
7. أهميأهميته ألهله أكثر منه -2.  ال يعرف أهميته ألهله -1.   ليس له أهمية -0 :ة المكان األصلي   .  

  .       أكثر من أهله -5        .   نفس األهمية -4      .  مهمة ألنها المكان األصلي -3                          
البيـوت  التصاق ( قالضي/ ناقد للواقع المعيشي -2     . متأقلم –1: المخيم اآلنفي ها نحو الحياة /شعوره .8

   .)غير دائم(ان مؤقت مك -5.    هفيجبر على السكن م -4    . ناقد للعالقات االجتماعية -3   . )ببعضها
  .ىفضلأن التهجير قدم فرص تعليم بيعتقد  -7.    أن الحياة أفضل في المكان األصليبيعتقد  -6                
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        :دون تهجيـر لو بقيت عائالتهم  عن الفرق ما بين السكن الحالي واألصلي )تخيالتهم( ها/تصوره .9
1– حياة مريحة اجتماعيأراضـي   فيه ان األصلي أفضل ألنالمكفي الحياة  -2 . في المكان األصلي اا ونفسي

الحيـاة   -4 .الوضع االقتصادي أفضل في المكان األصلي -3 .زراعية إشارة إلى عدم الخروج للعمل بأجر
في المكان األصلي الحياة أفضل ألنه لم يكـن   -5.  المكان األصلي فيها حرية التنقل ومنطقة سكن أوسعفي 

اة المخيم أفضـل  حي -7. السكن في المكان الحالي واألصلي/ ءنفس الشي -6.  لتتشتت الحمولة وأهل البلد
  .هفيألنه نشأ وترعرع 

قليل االهتمام بـالعودة إلـى المكـان     -1     .ة/غير مهتم -0.   ها بالعودة للمكان األصلي/ اهتماماته. 10
  .   ة/مهتم –2.    األصلي

لـديهم اهتمامـات    -1  . هم اهتمامات بالعودةال توجد لدي -0 . اهتمامات األهل بالعودة للمكان األصلي .11
  .ال يعرف ما هي اهتمامات أهله بالعودة للمكان األصلي –2.    بالعودة

  .      نعم –2            .غير متأكد -1          .  ال -0  .اعتقاده بإمكانية العودة للمكان األصلي . 12
ما ضاع حق وراءه مطالـب   -2.   تحرير فلسطين بالمقاومة/ استخدام القوة -1: رأيه بكيفية تحقيق العودة -أ

اعتقاد  -5. د الفصائل الفلسطينيةتوح -4. التمسك بالعودة والصمود بأرض فلسطين -3). المطالبة بالعودة(
   .لما تكون نهاية العالم/ عندما تقوم الساعة /ديني 

عدم سماح إسـرائيل  -2.  وجود سكان يهود/ صليتغير معالم المكان األ – 1. لماذا ال توجد إمكانية للعودة -ب
عدم -5. عدم الثقة بالقيادة الفلسطينية الحالية -4. بناء الجدار الفاصل -3. األصلية اكنهملالجئين بالعودة ألم

  .القوة العسكرية لإلسرائيليين -7. الوضع والجو السياسي الحالي -6.  الثقة بالفصائل الفلسطينية الحالية
  .               نعم -1        .ال -0    :)194( بالقرارسماعه  .13
قليـل   -2.   اًيعرف بالقرار ولكن بشكل سـطحي جـد   -1.    ال يعرف -0 :  )194( المعرفة بالقرار. 14

  .بالقرار يعرف كثيراً -3  . المعرفة بالقرار
الرجوع إلى البلد  -2.  البلد األصلي حق الالجئين في الداخل والخارج بالعودة إلى -1: تعريفه لحق العودة .15

العودة إلى  -5. حق مقدس وديني -4.  لمكان األصليإلى االرجوع  -3. التعويض عن الخسائر األصلي مع
  ).العودة حقّ(شعار غير حقيقي  -7.   ر من أرضهلكل إنسان فلسطيني هج حقّ -6.  فلسطين التاريخية

16. 3.   األم -2.   األب –1: ان األصليالمكفي حياة األسرة بها /فهمن عر- األب(جد   .(4- جد )األم    .(
5- األب( ةالجد .(6- ة الجد)وسـائل   -10أهل المخيم    -9.    حد من األقاربأ -8.  اإلخوة -7). األم

  .   اإلعالم
).          لجـد والجـدة  األب واألم واإلخـوة وا (األهـل   -1. الالجئين بالعودة الجهة التي سمع منها عن حقّ .17

  .أكثر من جهة -6    . أهل المخيم -5    . وسائل اإلعالم -4   . المدرسة -3  .   األقارب -2
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  : قياس املتغريات املستقلة
  

  .أنثى -2ذكر            -1    :قياسه بـ  جرىالجنس و .1
  ؟ ....................كم عمرك سؤال مفتوح يسال الطفل قياسه بـ جرىالعمر و .2
  خارج المخيم - 2م                      المخي -1  :قياسه بـ أين تسكن مكان السكن وجرى.3
  ؟قياسه بـ ما هي مرحلتك التعليمية وجرىالمرحلة التعليمية للمبحوث  .4
     1- 2      . إعدادي- 3   .ثانوي- غير ملتحق بالمدرسة -4       .  جامعي.  
  : بـس يوق و األم يمي لألبالمستوى التعل .5

  .  دبلوم -6.   ثانوي -5 .إعدادي -4. ابتدائي -3.      لم يقرأ ويكتبم -2.   يمُأ -1
  .  دكتوراه -9.   ماجستير -8.   جامعي -7

  : ما هو عمل والدك ـقياسه ب وجرىعمل األب  .6
  . موظف قطاع خاص -4.     موظف حكومي -3.    عاطل عن العمل -2  . عامل -1     
  ............... غير ذلك حدد -7.     مزارع -6.    تاجر – 5     
  : قياسه بـ ما هو عمل والدتك وجرىعمل األم  .7

1- عاملة -3.       موظفة -2.     ة منزلرب.  
  :؟  ووالدتك ما هو عمر والدك :ب قياسه وجرى األمو عمر األب .8

  . سنة فما فوق 65) 4     .  سنة 64 – 55) 3   . سنة 54 – 45) 2     .سنة 44 – 35) 1
 كم عدد أفرادقياسه بسؤال مفتوح يسال الطفل  وجرى: عدد اإلخوة واألخوات في األسرة .9

  ؟ .........أسرتك
  ؟كيف تقيم وضع منزلكم: س بـيضع السكني لألسرة وقالو .10
  . رديء -4 .      متوسط -3.      جيد -2.        ممتاز - 1    
  قياسه بـ كيف تقيم وضعكم االقتصادي؟   وجرىالوضع االقتصادي لألسرة،  .11
  رديء -4.       متوسط -3.         جيد -2.        ممتاز-1     

قياسها بـ ما هي توجهات أسرتك  وجرى) ماذا تعتبر أسرتك(لألسرة  ةاالجتماعيوجهات التّ .12
؟ ةاالجتماعي  

  . إسالمية -4      .   تقدمية يسارية -3     .   ليبرالية/ متحررة -2   .    محافظة -1     
/ قياسه بـ ما هو تأييدك الحزبي وجرى): تؤيد أي من األحزاب والحركات السياسية(التأييد الحزبي  .13

جبهة شعبية-5.   حزب الشعب -4.    جبهة ديمقراطية -3.   حماس -2.      فتح -1؟  السياسي.   
  ............................اذكرهخر، آ -8.   مستقل -7.    الجهاد اإلسالمي - 6     
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 ؟، أو اإلصابة من قبل االحتالل اإلسـرائيلي ؟االستشهادأو ، ؟هل تعرض أحد أفراد أسرتك لالعتقال .14
  .     نعم -1                            .ال -0                قياسه بـ وجرى

ـ  وجرى؟ لألذى من قبل االحتالل اإلسرائيلي من تعرض من أفراد أسرتك  .15 سؤال مفتـوح  قياسه بـ
  ؟........................يسأل الطفل عن أفراد األسرة الذين تعرضوا لألذى من االحتالل اإلسرائيلي

16. األذى الذي سؤال مفتوح يسأل الطفل عن نوع قياسه بـ وجرى ؟ ض لهما هو نوع األذى الذي تعر
  ؟..................................أسرته من قبل االحتالل اإلسرائيلي  له أفرادتعرض 

  

نةجمتمع البحث والعي :  
  

، 1لعائالت الالجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في مخيم عايدةينتمون أطفال ن مجتمع البحث من ويتك 
نة من اختيار عينة غير عشوائية مكو وجرى). حيهامدينة بيت لحم وضوا(وممن يقيمون خارج المخيم 

وقد جمعت البيانات في الفترة . سنة )20 – 14(طفالً من الذكور واإلناث ممن بلغت أعمارهم من  )50(
وأردت أن تتوزع هذه العينة غير العشوائية على  .2009-3- 10ولغاية  2009- 2- 3الممتدة من تاريخ 

  .تهجير عائالتهم منهان األصلي الذي تم أكبر قدر من التنوع من حيث المك
  

عتماد على تقسيمات العلماء في مجال الطفولة، الاوذلك ب، عاماً )20(اختيار الفئة العمرية لغاية  وقعلقد 
  : ، هيأساسية مراحل ين قسموا مرحلة الطفولة إلى ثالثوالذ
 . فترة الطفولة المبكرة، وتمتد من لحظة الوالة وحتى عمر ست سنوات -1
 .فترة الطفولة الوسطى، وتمتد من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشرة -2
مركز البحوث والدراسات (من العمر أو العشرين  ةسن الثامنة عشرب وتنتهيفترة الطفولة المتأخرة،  -3

 ).2006المستقبلية، 
 

 ةثالث ويوجد االعتماد أيضاً على تفسيرات علماء االجتماع في تصنيفهم لمراحل الطفولة، وقعكما 
د مفهوم الطفل يتحد االتجاه األول يرى أنفتفسيرها تبعاً الختالف وجهات النظر،  جرىاتجاهات رئيسة 

فترة الطفولة هي  االتجاه الثاني يرى أنو. من عمره ةبسن معينة تبدأ من الميالد حتى سن الثامنة عشر
االتجاه  أما. د حتى بداية طور البلوغمن الميال وتبدأ هاونموالمرحلة األولى من مراحل تكوين الشخصية 

الطفولة هي فترة الحياة التي تبدأ من الميالد حتى الرشد وهي تختلف من ثقافة ألخرى  نإ :يقولفالثالث 
 ).20: 2004التتر، (فقد تنتهي الطفولة عند البلوغ أو عند الزواج أو يصطلح على سن محدد لها 

وجد فيها أطفال من ت في مدارس محافظة بيت لحم والتي يجر مقابالتأغلب ال من التنويه إلى أن بد وال
 مدرسة ذكورو ،"حكومية"مدرسة بنات بيت لحم الثانوية  :والمدارس هيه، من خارج بعضهمو مخيم عايدة،

  ـــــــــــــــ

1   �J(ا ،B��=�N'*ا�� B�z.5� 0 ��$7ة�Y� B� ;�F��-ا� B� 7$`��: http://alrowwad.virtualactivism.net/arabic/about2.htm  
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 مدرسة بنات التشيلي الثانوية، و"حكومية"سكندر الخوري إمدرسة و، "حكومية"الثانوية  بيت لحم  
 يتجرأوقد ". خاصة"مدرسة الفرير الثانوية و، "ةخاص"ة ويديالح السمدرسة الراعي الصو ،"حكومية"

بير عن وليتسنى لهم التع ،وذلك لضمان راحة األطفال ،)في مكتب مستقل( المقابالت في هذه المدارس
وقد قمت  ،الت تؤثر على مجرى المقابالتدون تدخّو الموضوع المطروح بكل موضوعية وهاتهم نحتوج

  .بنفسي بتعبئة إجابات المبحوثين وتسجيلها حرفياً، كما وردت على ألسنتهم
  

ة نة خصائص العيكانيالس)املتغريات املستقلة( )ةالدميغرافي.(  

) من الذكور واإلناث(ن طفالً ينة من خمسسابقاً على مجموعة مكو تأجريت هذه الدراسة كما ذكر  
  .عاماً) 20– 14(من عمر المخيموبعضها اآلخر يقيم خارج  ،قيم في مخيم عايدةبعضها ي، مهجرةلعائالت 

 

النسبة المئوية العدد رات المستقلةالمتغي 

 الجنس
 52.0 26 .ذكور  - 1
 48.0 24 .إناث - 2

 العمر
 72.0 36 .سنة 17 –سنة  14 .1
 28.0 14 .سنة 20 –سنة  18 .2

 مكان السكن
  76.0  38  .المخيم -1
  24.0  12  خارج المخيم -2

 المستوى التعليمي للمبحوث

 4.0 2 .غير ملتحق بالمدرسة .1
1. 18.0 9 .إعدادي 
2. 60.0 30 .ثانوي 
3. 18.0 9 .جامعي 

 المستوى التعليمي لألب

 8.0 4 .ملم يقرأ ويكتب - 1
2 - 4.0 2 .ابتدائي 
3- 18.0 9 .إعدادي 
4- ثانوي. 
4 

17 34.0 
 8.0 4 دبلوم - 5 
6 - 36.0 18 .فما فوق جامعي 

 المستوى التعليمي لالم

 6.0 3 ملمة تقرأ وتكتب .1
2. 2.0 1 .ابتدائي 
3. 24.0 12 .إعدادي 
4. 34.0 17 .ثانوي 
 8.0 4 .دبلوم .5
 26.0 13 جامعية فما فوق .6

 عمل األب
 24.0 12 .عامل - 1
 8.0 4 .عن العملعاطل  - 2
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 26.0 13 موظف  - 3
 20.0 10 .تاجر - 4
 12.0 6 .يعمل لحسابه الخاص - 5

 عمل األم
1 - 78.0 39 .ة منزلرب 
 20.0 10 .موظفة - 2
 2.0 1 .تاجرة - 3

 عمر األب

 32.0 16 .سنة 44 –سنة  35من  - 1
 54.0 27 .سنة 54 –سنة  45من  - 2
 12.0 6 سنة 64 –سنة  55من  - 3
 2.0 1 .سنة 65كبر من أ - 4

 عمر األم
 74.0 37 .سنة 44 –سنة  35من  - 1
 24.0 12 .سنة 54 –سنة  45من  - 2
 2.0 1 .سنة 64 –سنة  55من  - 3

 عدد اإلخوة واألخوات في المنزل
 48.0 24 .إخوة 5 – 2من  - 1
 46.0 23 .إخوة 9 – 6من  - 2
 6.0 3 .إخوة 10أكثر من  - 3

  .الوضع السكني لألسرة
 

 8.0 4 .ممتاز - 1
 66.0 33 .جيد - 2
 22.0 11 .وسطمت - 3
 4.0 2 ).سيء(رديء  - 4

 .الوضع االقتصادي لألسرة

 4.0 2 .ممتاز - 1
 20.0 10 .جيد - 2
 8.0 4 .متوسط - 3
 68.0 34 ).متدني(رديء  - 4

 لألسرة االجتماعيةالتوجهات 

 74.0 37 .محافظة - 1
 18.0 9 .متحررة ليبرالية - 2
 8.0 3 .تقدمية يسارية - 3
 2.0 1 .إسالمية - 4

 )اسيالسي(التأييد الحزبي 

 30.0 15 .فتح - 1
 14.0 7 .حماس - 2
 8.0 4 .الجبهة الشعبية - 3
 48.0 24 .مستقل - 4

 .مستوى تدين األسرة
 4.0 2 .غير متدينة بالمرة - 1
 24.0 12 .متدينة نوعا ما - 2
 72.0 36 .متدينة - 3

تك حد أفراد أسرأهل تعرض 
 لالعتقال، االستشهاد، اإلصابة

 

 52.0 26 ال - 0
 48.0 24 نعم - 1
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نة ذكور، فيما شكلت من أفراد العي% 52 أن إلى سة، كما هو مبين في الجدول أعالهتشير نتائج الدرا
من أفراد  )الغالبية( %72، و سنة 20 سن سنة ولغاية 14 سن أعمارهم منتراوحت و. منهم% 48اإلناث 

بيننة هم من الفئة العمرية العي سنة إلى 14 سن تتراوح أعمارهم منمنهم % 28سنة، و 17 سن 18 سن 
% 18من المبحوثين هم طالب في المرحلة الثانوية، و % 60 تائج أنوأوضحت النّ. سنة 20سنة ولغاية 

  .من طلبة الجامعة% 18و. من طالب المرحلة اإلعدادية
  

  المبحوثين أعمار اآلباء واألمهاتب فيما يتعلقا أمتتراوحن المبحوثي باءآمن % 56 ، فتظهر النتائج أن 
 حينفي . سنة 44سنة إلى  35منهم بين % 32أعمار تراوحت سنة، و 54 وسنة  45بين أعمارهم 

من األمهات % 24 تراوحت أعمارسنة، و 44 وسنة  35بين  المبحوثين أمهاتمن % 74أعمار ت تراوح
. اني من عمر النكبةالجيل الثالغالبية العظمى من اآلباء واألمهات يمثلون  أي أن. سنة 54 وسنة  45ن بي
منهم % 46 أنفي األسرة ، و من أخوين إلى خمسة إخوة من المبحوثين لديهم% 48 أظهرت النتائج أنو

إلى الفلسطينيين ال يحمل إنجاب الكثير من األطفال  بالنسبةو .إخوة في األسرة ةمن ستة إلى تسعلديهم 
أهمية ثقافية واجتماعياة فحسب، بل يحمل أيض  معنىاسياسيإذ ي ،فعل على المعركة  نظر إليه كرد

  ). 112: 2009شطي، هونت، (الديمغرافية مع الكيان الصهيوني 
  

  وجهات ا بالنسبة للتّأمةاالجتماعي من األسر محافظة و% 74 لألسرة، فتشير النتائج إلى أن 18أن% 
التأييد الحزبي، فوجدت / ا على صعيد االنتماءأم. ةة يساريتقدمي األسرمن % 8أن و ليبرالية/ متحررة هامن
الد48 راسة أن %من المبحوثين ال ينتمون ألي و)مستقلون( فصيل سياسي ، منهم يؤيدون حركة % 30أن

  . يؤيدون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين% 8أن يؤيدون حركة حماس، و% 18أن فتح، و
  

النت ظهرتن األسرة، أوعلى صعيد مستوى تدي62 ائج، أن %من المبحوثين يرون أن نة، أسرهم متدي
نة من األسر كانت غير متدي% 4 ما يقارب نة نوعاً ما، غير أنأسرهم متدي منهم أجابوا بأن% 24و

فتبين نتائج " أو اإلصابةاالستشهاد،أو تعرض أحد أفراد أسرتك لالعتقال، هل" ا بالنسبة لسؤالأم. بالمرة
نعم" أجابوا بـ % 48 بينما" ال"المبحوثين أجابوا بـ  من% 52 الدراسة أن ."  

  

  :منهج الدراسة وأسلوب مجع البيانات
  

  استخدمت الدراسة الحاليلة ءأسلوب المسا وذلك بوساطة ؛لجمع البيانات ة منهج المسح بمستواه الكيفي
المقابلة من أنسب أساليب  دتع ذإ. أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة واشتملت علىوجهاً لوجه أجريت بمقابالت 

2008أدوات البحث العلمي، (ة أو من األطفال جمع البيانات من المجتمعات األمي.(  
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  الفصل الثالث

  

  نتائج الدراسة
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   :املقابالت ومناقشة نتائج الدراسةحتليل 

  لومناقشة  الًتحلي جريأراسة في هذا الجزء من الدةراسنتائج الد لهاحاور أو األبعاد الرئيسة على الم بناء   
  

  :ن األصلي وتفاصيل احلياة السابقةكامعرفة الفرد وانتمائه للم
 

  ):أو حضور املكان يف ذاكرة الطفل(مكان لل االنتماء -1
  

  السؤال لألطفال  تهوج"لى مدى حضور المكان األصلي في هوية حتى أتعرف إ وذلك" ؟ن أين أنتم
المكان األصلي إذا ما زال  معرفة، أريد أدقبمعنى . مكان األصليللاألفراد  ، أي مدى انتماءانيةالفرد المك

والذي من المنطق أن " ؟من أين أنت"حاضراً في أذهان األطفال أثناء تعريفهم ألنفسهم عندما يسأل الطفل 
ولكن وجدنا . منها أهله رالتي هج ه حالياً وليس من المنطقةفيم الذي يسكن ه من المنطقة أو المخيأنّبيجيب 

نّأبهذا السؤال  نن يجيب عمر منها أهلهه من المنطقة التي هج. انتمائهم  على مدى فهذا دليل قوي
كهموتمس رةبالمكان األصلي لعائالتهم المهج .  
  

ر منه الذي هج هم من المكانأنّبعن أنفسهم  ناألطفال يعرفونسبة ال باس بها من  جدأأن لي  امفاجًئكان  
ه من الطبيعي لمثل هذا السؤال أن يحصل على إجابة عن وذلك ألنّ ؛"؟من أين أنت" أهلهم عند سؤالهم 
رت منه الذي هج هم من المكان األصليأنّ نمن األطفال الذين أجابوا ع% 42وجود ف. مكان السكن الحالي

واضحذاته مؤشر  عائالتهم بحد ك األطفال بمكان أهاللتمسيهم األصلي وهذه نسبة ليست . روا منهالذي هج
ابالقليلة خصوص 1948هجير في عام د نكبة التّة والتي تشكل الجيل الثالث والرابع بعبين هذه الفئة العمري .

الذين ذكروا المكان  األطفالعند  تقدم لنا الشعور الحي أنممكن بعض االقتباسات من هؤالء األطفال و
  :أوالًلذين ذكروا المخيم وا أوالً األصلي

  
ذكرت المكان  قدمن العمر، وأصلها من قرية دير أبان و ةوهي طفلة في الخامسة عشر) ح(فتقول 
بانو راح تفكيري لزمان يوم ما سألتني أنت من وين ، يعني قريتنا اللي تهجرنا " أوال بإجابتها  األصلي

ما عشتش فيها، بس أنا هلكيت ساكنة بالمخيم وبعرف منها، أنا عيلتي وسيادي اجو من دير أبان اللي إنا 
بعرف عن حالو قدام الناس انو من  ألنو أبوي دايماً) نسبة إلى قرية دير أبان( ةديرابانيعن نفسي إني  دايماً
  ". بعرف عن نفسي، زي أبوي ما بيعرف عن نفسو وأنا نباأ ردي

بعرف عن نفسي  اًدايم أنا" ن قرية المالحة صلها مأمن العمر، و ةوهي في السابعة عشر) ح، ج(وتشير 
، وأبوي وأهلي دايما )قرية المالحة( معروفين بالمخيم وبيقولولنا موالح  إحناني من قرية المالحة، النوا أ

نتي وين ساكنة إمن المالحة، عشان هيك قلتلك بلدنا األصلي مش المخيم، بس لو سألتني  إحنانو أبيحكو 
  ". لنا من المالحةبقلك مخيم عايدة واترح
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لسطيني أن يعرف عن ، اعتاد الفالح الف1948نه قبل عام أإلى ) 84: 2004(يشير عبد الفتاح القلقيلي و
وإذا كان خارج قريته يبادر  ،سم أبيه وربما جده، ولكن ال يتعدى ذلك اسم العائلة أو العشيرةانفسه باسمه و

القرية هي الدائرة األولى النتماء الفالح الفلسطيني  نأي أ. مباشرة بعد هذا التعريف ليذكر اسم قريته
1 .د الهام لهويتهوارتباطه فيها، وهي المحد 

  

 وهو المخيمهم من مكان السكن الحالي أنّ نالذين أجابوا ع فمن الجدير بالذكر أنباإلضافة إلى ذلك، 
   :يتكاآل إجابتهم تسويغولوا بجدية حا - حينما عرفوا عن مغزى السؤال المبطن

  

ي من مخيم ني قمت بذكر أنّبأنّ" من العمر وأصله من قرية المالحة  ةفي التاسعة عشر)  ق. م(فيقول 
 إحناجى على بالي بلدي األصلي المالحة اللي آيت فيه، كمان بس ي ساكن في المخيم وعشت وتربنّعايدة أل
ذا حدا قلي أنت من وين أصلك، عرفت عن نفسي حسب ما أنا ساكن ، لكن إ أنامن هناك، وبهيك  أصلنا

وهو طفل في الرابعة عشر من العمر، من قرية ) أ،خ(ويذكر )". نسبة إلى قرية المالحة( بقلوا مالحي 
يعني وين ساكن، بس أنا ) أنت من وين(نا يوم ما سألتني قلتلك من مخيم عايدة ألني أفهمت منك أ" عجور 

  ". عيلتي وستي أصلنا من عجور
  

 ينطوي مكان السكن الحاليو في أم المخيين هم في أعرفوا من الذين  ألطفالاخطاب  نمن الواضح أ 
طبيعة  األصل، ولكنفي هم لم ينسوا من أين هم على نوع من األسى، وحاولوا جاهدين أن يظهروا لي أنّ

اإلجابة،  مان هذههم يحتّيلإه وطبيعة فهمهم للسؤال الذي وج -الباحث ان مقصوداً منوالذي ك-السؤال 
يتضح من إجابات األطفال و. كانت إجاباتهم بهذا الشكل وعندما عرفوا القصد من السؤال وضحوا لماذا

ة واالنتماء هي أن أهم عوامل الهوي أن" النتمائهم الوجودياألصلي عن المكان  عن هذا السؤال؛ المبحوثين
استمراريته وارتباطه يحتاجان إلى تأكيد  نإإذ يشعر اإلنسان باستمراريته وارتباطه بالزمان والمكان، 

  )98: 2005عبد الغني،( "ثبات من المحيط الذي يعيش فيه الفردإو
  

    وما برز من هذه اإلجابات أيضاً، أن المكان  نحو والذكرياتاالنتماءات  إنتاج عاد فيهيكمكان م المخي
ه ويأملون بالعودة إليهيلإ، ويحنون رونه دوماًهم يذكفيه ولكنّ يعيشوالم  الذي 2"المكان المتخيل" األصلي. 
   .ور وراس أبو عمارعجوالمالحة، وهم أتوا من دير أبان، ذكرهم دائماً بأنّت فالعائلة

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). collective Identity( و�� $@=�=� ه=� ه� أ78 أ)�اع ا���$� أ/ وه& ا���$� ا�������. �$� �A-D�Cر، ه& 6@�$[ ا�b'�=� �YK إذاُ B� ;zI أ)mا�� 1

�ض آ*). 59: ��2004@�ري، ( 6@�$[ ا�5D B� b'�=� �YKل ا������، أو ا������ت ا�-& $=-�& إ����:وا���$� ا������� 6@=& -�$ ،B�8 &T ر�Cد دو�
�(أ^�H/ �*��$� ا�����-�� ) 39: 2009("�T !آ�� bT�، ��8 إن ا�HK; ا������6& �*��$� $@=& و.�د ��6@�ت w'8( [�'6 ا��NA*\ ا���G)& ا� ي �
�اد، و6@�7 إ)-�ج ا���$� �"� اG.��ل" .����ت"T�� �ً>"'� 7دةf� ء��Iوأ ،��(�H� ��J(أ �"-@6.  
�اه0 و�7)�0 ا�K�@$ 0� 0�T ،��*FGا �6�bC ا�*��ء،  06 ا7Y-Iام ����م ا���Hن  2R B� B�z.5ا� ��"��O ��*�f$ &-ت ا��$�ا��-�Y;؛ وذ�E /ر��C b��"6 آ

 \"A$ ي�، و$@"� �B .���� "���ر�I ا.-�����"و�8و��ا C=�ء ا���B اGم وذآ�b6�$ و��T ��t& ا� اآ�ة وا����Yل، وا� ي ه� b��8 &T ا�-���� ا�<'
B� m@*-Rن  ا�Iأ^�ر إ��� أ)7ر �� w'fC ل��Yة وا���  . )1983(أ��آ=�� اV�-�6 mf"FaT ��*FG �8ل E*6 اGو��ن T& ا� اآ
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وقد  لفلسطيني،في ذاكرة الالجئ ا تتضحاألصلية وصورتها  القريةأن ). 83: 2003(ويرى القلقيلي  
تكون هي المكوالفلسطينيين  طويلة على تهجير م، فرغم مرور سنواتن األهم في تشكيل هويته داخل المخي

إذن،  .أنفسهم حسب تلك القرى والبلدات األصلية فوننهم ما زالوا يتأطرون ويعرإمن قراهم ومدنهم، ف
: 1997(تؤكد نورما مصرية و ).الهوية األصلية(الجذورالرابع الرجوع إلى الجيل ويحاول الجيل الثالث 

وطنهم واإلرث الفلسطيني و يم قد حافظ على أن تبقى أرضهمبأن تجمع الالجئين الفلسطينيين في المخ) 73
فالمخيم ينظر إليه ". خالل تشريدهم وحياتهم بالمخيم جئينالوحيد لال الموئلفالذاكرة بقيت  .في ذاكرتهم احي

وفي المناطق  ةالمستضيفعلى أنه الوحدة األساسية في الحفاظ على الهوية الفلسطينية في البلدان العربية 
   .)Hanafi, 2008: 6( "لسطينيةالف
  

  )1(جدول 
  

 النسبة المئوية العدد  المتغيرات الرقم

أو ( ا������H� &*�����FGن�* )-�������ءا/ - 1
 ).T& ذاآ�ة ا��N; 81|�ر

1- &��fا� BH'ن ا��H�. 29 58.0 

2- &*FGن ا�H42.0 21 .ا�� 

2 - &*FGن ا�H0 ا��I�C �T� .ا��@
1-  0@(. 50 100 
0- /.  

 
0 0 

�VR��C �T ا���Hن  اFG*&ا��@ - 3. 
1- 0@(. 36 72.0 
0- /. 14 28.0 

�ة   - 4���IG�����8ة ا B���� b���-T�@� &���T
&*FGن ا�Hا�� 

�ًا -1�Sف آ�@$. 20 40.0 
�ف )��ً� ��  -2@$. 46.0 23 
�ف -0@$ /. 14.0 7 

5 - 
  &*�FGن ا�Hه7ة ا���Kآ��[   أو�

6@�����ف �*����] �����Fرة ا�������Hن    
&*FGا 

1-��*@T 22.0 11 .ز$�رة 
 �F. 10 20.0رة 6 آ�ر$�-2
3-m(� �F. 5 10.0رة �*] ا/)-
 10.0 5 .ا�-*��ز/ وc�I; ا5�dم -4
5-�>N=���C ور��. 4 8.0 
 �K$ 0�. 15 30.0ه7ه�-6

6 -  �������K6 ء�������^G ة������IGا �������H*�
&*FGن ا�H�*� 

1- /.  20 40.0 
 30.0 15 .��-�ح -2
3- �C�� رضG20.0 10 .ا 
 6.0 3 .أدوات -4
5- ��$7R �$رة 6 آ�ر�F. 2 4.0 

7 - 

  
  

  .اFG*& أه��� ا���Hن
 

 40.0 20 . )�! اGه���-1
2-b=� �Sأآ b*هG ��-30.0 15 .أه�� 
3-&*FGن ا�Hا�� ��(G 0��. 11 22.0 
4-b� 4.0 2 .��! ��� أه��� 
5-b*هG b-أه�� B� �Sأآ b� b-2.0         1 .أه�� 
6-b*هG ��-ف أه���@$ /. 1 2.0 

  

  

8 - 

  
  

  ���f( 1ا�@����^��@�ر  &��T 0���Yا��
 .اyن

1- 0*Ra-�. 11 22.0 
2-&K�@ا�� VR7 �*�اR�( /h�|ا�) B� ق ا�"��ت�A-ا�

��|@C.( 
10 

20.0 

3-&*FGن ا�Hا�� &T ;|Tة أ��f14.0 7 .$@-<7 أن ا� 
 �R5@*� 7R�(. 4 8.0ت ا/.-�����-4
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5-"��bC BH'ا� [*� �. 3 6.0 
6-;|Tص 6@*�0 أ�T 7مR � 4.0 2 .$@-<7 أن ا�-���
7- mR�� ن�H� )0cدا ��O.( 1 2.0 
 24 12 )ا���Gل ��D Bرج ا��0�Y(�0 $��"�ا �*] ا�'�ال -8

9 - ;�Y-6 ;ه/ *�Y-6   ���*-Y� ���8ة B�
� .�� 7C E-*c�� m�>Cون ���6

 20.0 10 .اFG*&ا��Vt ا/�A-Rدي أT ;|T& ا���Hن -1
2-&*FGن ا�Hا�� &T ��'�(ا.-����ً� و �f$� 16.0 8 .��8ة �
3- BHI �>N=ا�-=<; و� �$�8 ���T &*FGن ا�H���C ة��fا�

VI14.0 7 .أو 

4- &t7.�6 أرا b(G ;|Tأ &*FGن ا�H���C ة��fا� 
 12.0 6  .زرا���

5-� b(G ;|Tة أ��fا� &*FGن ا�Hا�� &T m-K--� BH$ 0
 8.0 4 .ا�����f وأه; ا�"*7

6-bC ع��� 4.0 2 .��8ة ا��0�Y أaK( b(G ;|T و6
 2.0 1 .ا�'T BH& ا���Hن ا���f& واFG*&/ )�! ا�K&ء-7
 �D B�(  12 24.0رج ا��0�Y ا���Gل(ا�'�ال  0�B $��"�ا �-8

10-  b�����6����-ن   / اه������H�*� دة�@�������C ه������
&*FGا. 

 86.0 43 .ة/��-0 -1
2- &*FGن ا�Hدة إ�] ا���@��C ا/ه-��م ;�*R. 5 10.0 
0- 0-�� ��O/4.0 2 .     ة 

اه-����ت ا�@����C �*c@�دة �*���Hن    -11
&*FGا. 

 82.0 41 .                        �7$�0 اه-����ت ��C@�دة -1
�ف �� ه& اه-����ت أه*��C b@�دة �*��Hن  -2@$ /

&*FGا. 
7 14.0 

� ��-��B(7.�6 �7$�0 اه-����ت ��C@�دة  / -0�O.( 2 4.0 

ا�-<���دh���>f6 ����(�H��C 1 ا�@���دة     -12
&*FGن ا�H�*�. 

2- 0@(. 24 48.0 
0-  / 17 34.0 
� �-aآ7 -1�O. 9 18.0 

13- b$ا�@�دة/ رأ h�>f6 ����HC ه�. 

� ���C B�N'*T<�و��/ ا7Y-Iام ا�<�ة -1$�f6. 12 24.0 
2-;c�A78�6 ا�� ��=�N'*18.0 9 .ا�� 
وا����C �"��N وا���Aد aCرض  ا�-�'��C E@�دة-3

B�N'*T. 
5 10.0 

 �H6 ���. 1 2.0ن )��$� ا�@��0/ �=��7 6<�م ا�'��� /ا�-<�د د$=& -4

 ���ذا / 7.�6 إ��H)�� �*@�دة -14

1-B��*�cا�I~� �$�H'@14.0 7 .ا�<�ة ا� 
2-��*FG0 ا�-=H�G دة�@��C B�z.5� ;�cا�Iح إ��I 8.0 4 .�7م 
3-&*FGن ا�H0 ا����@� � 8.0 4 .و.�د �HIن $��د/ ��6
4-����fا� ��=�N'*ا�� ;c�Aدة وا����>��C �>S8.0 4 .�7م ا� 
5-&��fا� &I��'وا��� ا� Vt6.0 3 .ا�� 
6-;Fء ا��7ار ا����=C. 1 2.0 

15- ��C ار ا�'��ع�>194 
1- 0@(. 30 60.0 
0- /. 20 40.0 

�ار  -16>��C �T� 194ا��@

�ف-0@$ /. 6.0 3 
�ار و�fNI ;HKC BH& .7ًا-1>��C ف�@$. 11 22.0 
�ار-2>��C �T� R. 10 20.0*�; ا��@
�ار-3>��C ف��ًا $@�S12.0 6 .آ 

�$�b �����م h8 ا�@�دة -17@6. 

ا��Yرج ��C@�دة إ�] ا���Hن h8 ا�T B�z.5& ا�7اD; و -1
&*FGا. 

3 6.0 

2- �c�'Yا� B� �$�@-ا� V� &*FGع إ�] ا�"*7 ا�.� 2.0 1 .ا�

3- &*FGن ا�H�*� ع�.� 52.0 26 .ا�
 h8. 10 20.0 �<7س ود$=& -4
5- ��Y$ا�-�ر B�N'*T [10.0 5 .ا�@�دة إ� 
6- btأر B� � H� h8. 3 6.0; إ)'�ن �N'*T=& ه�
7-  &>�>8 ��O ا�@�دة(^@�ر h8.( 1 2.0 
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18   B�� ث�f"ا�� mT�ا���� ا�-& �
�ة IG��8ة ا &T&*FGن ا�Hا��. 

 58.0 34 ).�5م( وا��7ة ا��7) / ��ب( ةا��7 وا��1-7
 30.0 15 .اGم/ اGب -2
 10.0 5 .ا78 ا�RGرب -3

4-0�Y2.0 1 .أه; ا�� 

19- 
ا������ ا�-��& V���I �=���� ا�����Gل   

 .�h8 B ا���C B�z.5@�دة

1-��. B� �S56.0 28 .أآ 
 30.0 15 ).اGب واGم وا�Ddة وا��7 وا��7ة(اGه; -2
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  :سم املكان األصلياملعرفة با -2
  

سؤال المبحوثين عن جرى ة لى معرفة األطفال المبحوثين بأسماء القرى والمدن األصليإف عربهدف التّ 
 )1(تشير النتائج في الجدول و .1948عام  همرت منه عائالتهج تي جاءت أوال األصول القروية والمدينية

تهم قسراً في عام عائال ادت منهة التي شريعرفون أسماء األماكن األصلي% 100جميع المبحوثين  أن إلى
لعمور، القبو، الولجة، المالحة، بشّيت، بيت دجن، ية، قطرة، عجور، اشر، عراق المنال، وهي ع1948

   . بيت جبرين، بيت نتيف، بيسان، دير أبان، حيفا، جِلّية، جراش، قيسارية، رأس أبو عمار، صرعة، زكريا
  
سكان المخيمات واألطفال  أنالتي أظهرت وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة عقل   

هم من أبناء اللد والرملة وحيفا ويافا، ، وأن1948ّهم من فلسطين المحتلة عام سوا أبداً أنّمنهم خاصة، لم ين
وتتفق أيضاً، مع ). 113: 1992عقل، ( هذه المخيمات لن تكون بديالً لوطنهم وأرضهم ويدركون أن

سطينيين في عن الالجئين الفل) 2001(جامعة أكسفورد  فيالدراسة التي قام بها مركز دراسات الالجئين 
معظم األطفال والمراهقين في  نت أنوالتي بي. لبنان والضفة الغربية وغزةوسوريا، ومناطق األردن، 

بوصفها بينما يكتفي آخرون بذكر فلسطين  هوية،بوصفها ن اسم قريتهم األصلية في فلسطين األردن يذكرو
  ). 9: 2001جامعة أكسفورد، ( مسقط رأسهم 

  

جميع األطفال  فإن 3على التهجير القسري اعامن يثالثة وستى الرغم من مرور ه علوهذا يظهر أنّ  
الثالث والرابع منذ النكبة واالقتالع، يعرفون أسماء األماكن األصلية لعائالتهم،  النوهم الجيالذين قابلتهم 

ويدل ذلك على  .تلةأي لديهم معرفة بأصولهم القروية والمدينية التي اقتلعت منها عائالتهم في فلسطين المح
أن المكان األصلي ساري أظهره ووجهة النظر هذه تتفق مع ما  .في ذاكرة األطفال المبحوثين اال يزال حي

 ، من أن"فلسطينيي الشتات"ين أو ة حول الالجئين الفلسطينيوسيولوجيفي دراساته الس) 114: 2001(حنفي 
  الجيل

  ـــــــــــــــــــــــ
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لبحث عن المكان إلى اه دائماً يسعى أي أنّ. ةيعود للبحث عن هويته األصلي ،لعائالت الجئةالثالث 
التي دفعت  ن غريزة البقاء هيإ" بوضوح) 2000(خوري  قال بينما .رت منه عائلتهاألصلي الذي هج

الالجئين الفلسطينيين في المخيمات إلى استعادة أسماء القرى األصلية، فالوعي بأسماء تلك القرى والبلدات 
رة، وأعيد بحسب القرى والبلدات المهج" الحارات"م تنظيم األحياء وفي المخيم، فأعيد في المخي اما نمإنّ

خوري، ( ة للصورة التي كانت عليها قبل النكبة إنتاج عالقات القرابة االجتماعية بصورة شبه مطابق
2000 :138.(  
  

من األطفال لى من اإلشارة إ وفي جانب آخر، ال بد24(م، ونسبتهم عائالت الجئة من خارج المخي% (
ما مع تناقض ي اوهذ .ما زالوا يعرفون أسماء األماكن األصلية لعائالتهم همأنّ إلىمن مجموع المبحوثين 

األطفال  ن في مخيماتهم، فإنوما دام الالجئ"من أنه  1973عام  "وزير الدفاع اإلسرائيلي"ديان قاله موشيه 
هم سيشعرون باالرتباط األمل يكون أنّ سيقولون بأنهم أتوا من يافا أو حيفا، وإذا ُأخرجوا من المخيمات، فإن

موشيه (اإلسرائيلي  سؤولالملقد وجدنا عكس ما يدعيه ذلك ). 81: 1997مصرية، " (بأرضهم الجديدة
ة، وهم يعرفون من ، فلقد تبين ارتباط الالجئين الذين ال يسكنون في المخيم بقراهم وبلداتهم األصلي)ديان
 .  مسكنهم خارج المخي العودة إليها، حتى في ظّلفي اءت عائالتهم، ويذكروها ويرغبون أين ج

  

  :املعرفة مبوقع املكان األصلي -3
  

معرفة األطفال بمواقع مدى لى إف كان يهدف التعر" ؟أين يقع المكان األصلي"للمبحوثين السؤال الموجه 
 الغالبية ، أن)1(يتضح من إجابات األطفال في الجدول و .القرى والمدن األصلية في فلسطين التاريخية

ال يعرفون  فقط) %28(منهم يعرفون مواقع قراهم ومدنهم األصلية في فلسطين التاريخية، بينما  )72%(
ترجع أصول األطفال  األغلبوفي . 1948دت منه عائالتهم عام أين يقع المكان األصلي الذي شر

  .قرى ومدن في فلسطين التاريخية تابعة لقضاء القدس، والخليل، ومدن الساحل الفلسطينيإلى  المبحوثين
  

حيفا بتيجي على الساحل "ا أصلها من مدينة حيفن العمر وم ةوهي طفلة في السادسة عشر) غ،ا(تقول  
تقع جنب الرملة،  أنها" من العمر وقريته األصلية قطرة  ةفي الخامسة عشر) م، ك(ويتحدث . الفلسطيني

: فيقول. صله من قرية زكرياأمن العمر، و ةفي السادسة عشر) أ، أ( أما ". قضاء الرملة مش بعيدة عنها
  ".بيت نتيف قرية زكريا بتيجي بين الخليل والقدس، وهي جنب"

  

ما يشير ومن الجدير ذكره، أن معرفة األطفال المبحوثين بالموقع الجغرافي للقرى والمدن األصلية، إنّ 
ة التي تحتلها تلك األماكن األصلية في ذاكرة غالبية الالجئين الفلسطينيين، وخاصة إلى المكانة المركزي

عن الهوية الجماعية  اتعبيرن األصلي لعائالتهم بحث عن المكالفهذه األجيال تسعى إلى ا .األطفال منهم
رض ووطن أفالذاكرة تظل قائمة وكأنها تعيش واقعاً؛ هو استمرار بحثها عن هوية ومكان و . واالنتماء
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معاني الحب  بكّل تزخرة وهي الذاكرة ما زالت حي ا، أنأيض وهذا يؤكد). 53: 2001شعبان، ( مسلوب
الذي يرافق الالجئين الفلسطينيين أينما -وب، وهذه الحالة مرتبطة باأللم واألسى واالنتماء لهذا الوطن المسل

 نغالبية الالجئين الفلسطينيين يهتمو أن زعمأولذا . على فقدان القرية واألرض والمزرعة والبيت -وجدوا
بمعرفة مواقع قراهم ومزارعهم وبيوتهم ومدنهم األصليق اهتمامهم عم عنتعبير للة ة في فلسطين التاريخي

ي أن البشر ال يعرفون من هم حقاً، إال إذا كان بإمكانهم تقص"لمكان أصولهم، وعلى الظاهرة التي تؤكد 
 Taun, 1980(.4( "جذورهم؛ لتحديد المكان الذي ينتمون إليه

    

كان السكن مونتائج الدراسة فيما يتعلق بتأثير بعض متغيرات الدراسة المستقلة كالجنس،  أظهرتوأخيراً  
نه توجد أ إلى  )2( في الجدول الدراسةنتائج فبينت  .بموقع المكان األصلي لعائالتهم األطفال هعلى معرف

من  %84.6 إن إذ، موقع المكان األصلي لصالح الذكورفي نسب الذكور واإلناث الذين يعرفون عن  فروق
 نيعرفـو  ننسبة الذكور الذي اضح أنوف ،من اإلناث% 58.0ان األصلي مقابل الذكور يعرفون موقع المك

 .عن موقع المكان األصلي تفوق نسب اإلناث اللواتي يعرفن عن ذلك

النتائج في  فتشيرلعائالتهم،  األصليبموقع المكان  األطفالمكان السكن على معرفة  لتأثيربالنسبة  أما 
م واألطفال من خارج المخيم ياألطفال الذين يعيشون في المخفروق في نسب  ه توجدأنّإلى  )2(الجدول 

من األطفال % 83.3حيث إن ، لصالح األطفال من خارج المخيم الذين يعرفون عن موقع المكان األصلي
  .ماألطفال الذين يعيشون في المخي 68.4مقابل يعرفون موقع المكان األصلي الذين يعيشون خارج المخيم 

   
 ع يف املكان األصليلبيت، واملزاراملعرفة عن حياة األسرة، ا -4

ن أرضه، وتوارث األبناء عن آبائهم هاجس المكان في مفلسطيني هجر  عاش المكان األصلي داخل كّل
رة من الذاك احاته لوال هذا المحتل، فبقي جزءدفئه، ويلهون في سافي خلهم، للبيت الذي كانوا سيولدون دا

فإعادة  ). 55: 2009اشتية، (م خيالصفيح وضيق أزقة المما عاشوا برد ألواح كلّ اا وحنينًيتوقون إليه شوقً
خلق فلسطين بواسطة الذاكرة، لم تكن فقط رد للفصل القسري بين الفلسطيني ووطنه، بل كانت افعل طبيعي 

على ما  بناء). 9: 1980صايغ، (األطفال البيوت التي كانت من ميراثهم " لتوريث"الوسيلة الوحيدة  أيضاً
إت أن أتعرف م، أردتقدلى مستوى الكم الذي تمتلكه ذاكرة األطفال المبحوثين عن ) المعلومات( المعرفي

 . والمزارع التي كانوا يملكونها في المكان األصلي البيت من حيث أسرهمش لحياة الواقع المعي

عن حياة  من األطفال المبحوثين يعرفون الكثير %40 أنإلى ، تشير النتائج )1(من بيانات الجدول 
واألسرة في المكان األصلي ،منهم لديهم معرفة قليلة، و% 46 أن وتتفق . فقط ال يعرفون شيئاً% 14أن

1994(ارنتائج هذه الدراسة مع دراسة جر (نة من التي استخدم فيها عينة عشوائية مكو)وحدة  )143
  ضفة الغربية، وقد أخذت المعلومات مي بالطة والفارعة في نابلس شمال المن مخي في كّل) عائلة(سكنية 

  ـــــــــــــــــــ

4 B� 5ً>(  را �7وان�� �fC)2009 :31.(  
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كّل العائلة ومن من رب من % 43.3الدراسة أن  أظهرتوقد . من العمر ةالثامنة عشر شخص فوق سن
 أنو ،يعرفون القليل% 48.9 الكثير عن بلدهم األصلي، وأنيعرفون ها ءأبنا أنعلى أكدوا  أرباب العائالت

   .ال يعرفون شيئاً فقط 16.8%
  

 عن تفاصيل حياة العائلة في ) كثيرة وقليلة(يملكون معرفة  %)86(حوالي  هذه النتائج التي تظهر أن
ويصف ". الذاكرة الجماعية"لى حضور ظاهرة مهمة بين الالجئين أال وهي ر إمما يؤشّ المكان األصلي
الذاكرة "نظرية نستحضر وهنا، ". رة المعرفةسيرو"بأنها " الذاكرة الجماعية) "25: 1984(محمد دكروب 

ة حول عالقة ذاكرة األطفال المبحوثين بالمكان ميوهلممكن أن تقدم لنا التصورات المفوالتي من ا 5"الجماعية
ما عن حياة عائالتهم بالقرية  اا نوعا واجتماعيها تحمل مخزوناً ثقافيضح لي في المقابالت أنّاتّ إذاألصلي، 
  .رة التي طردوا منهاالمهجوالمدينة 

  

بأنها عالقة دفء تربط "عن عالقة الذاكرة الجماعية بالمكان والجغرافيا  )1992(ويعبر مالكي وغوبتا  
تظهر هذه العالقة، أي بين الذاكرة الجماعية لألطفال المبحوثين والمكان  .)35: 2005شولز، ("بينهما

عن حياة األسرة االجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد، رت منه عائالتهم، في حديثهم األصلي الذي هج
تصادية وصفهم ألسلوب الحياة المعيشية واالقوحجم األراضي الزراعية التي كانت تمتلكها أسرهم، و

بل هو  ؛أكثر من إرث دفالبيت يع. محتوياته ومكوناتهبالبيت  واوصف همنّإألجدادهم في الماضي، حتى 
للجذور ويندمج ضمن التاريخ ويحتفظ بالصالت بين الماضي والحاضر ة وهو استعادة حامل لذاكرة العائل

ويبين ). Ross, 2010: 2(طة الذاكرة الجماعية اسن الحاضر بوويك غ أووفالماضي يص ).1994الزناد، (
ون أن الخطاب حول الماضي تحول إلى تعبيرات ثقافية ووطنية يتقاسمها الفلسطيني") 2008(أباهر السقا 

وهذه بعض االقتباسات التي تبين مستوى المعرفة التي تحملها ذاكرة األطفال . "على شكل ذاكرة جماعية
  :الجماعية عن الحياة في المكان األصلي

  

كانوا عايشين بالقرية، وكانت " من العمر، وأصله من قرية بيت جبرين  ةفي الثامنة عشر) ع.س(يقول 
نها بعيدة ومكلفة، وحياة فقر وصعبة، ويوم كانوا بدهم يسوا أرغيف الحياة عادية، ومكانوش يدرسوا ال

دونم تقريبا، وهي زي ما هي ) 50(خبز، يسووا مع بعض ومع الجيران وأهل القرية، وكان سيدي الوا 
في الثامنة ) ع.ع(ويقول ".زارعين اليهود فيها قمح، وفيها مزارع بقر، واليهود هدموا الجامع اللي فيها

بعرف، بكى عندهم طابون وكان سيدي مزارع  أه" لعمر، وأصله من قرية القبو قضاء القدس من ا ةعشر
وستي كانت تخبز وترعى الغنم وتلم الحطب، وكان البيت فيه غرفتين وسقفو من القش، وبكى في دونمين 

  ".ارض يزرعهن سيدي ويوخذ أجرة عشر قروش
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  حول الذاكرة الجماعية، انظر المعلوماتللمزيد من   5

Halbwachs, Maurice, (1950/1980) .Collective Memory, edited by M. Douglas.  Harper and Row, New York 
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 مات قليلة عن حياة أسرهم في بمعلو امن األطفال في البحث أدلو مجموعة كما تجدر اإلشارة إلى أن
  :وهذه بعض االقتباساتالمكان األصلي 

  

عرف شيء عن حياة ألم " :رة، يقولمن العمر، وأصله من قرية الولجة المهج ةفي الرابعة عشر) أ، أ(
نو كان فيها أقريتنا من والدي المتوفي وكمان سيدي هلحين متوفي، ولكن أسمعت من قرابتنا ختيار كبير، 

وهي فتاه في الرابعة عشرة من ) ج.ي(وتقول  ". ه وكان فيها مدرسة وجامع وكانت حلوة وجميلةعيون مي
ستي حكتلي انو كانت حياتهم حلوة ومريحة واليهود اجو "العمر وأصلها من قرية جراش قضاء القدس 

  ".  عليهم وكان فيها بيت كبير عايشين فيه العيلة ومكانش في مزارع كثيرة عنا
  

إنه كشيء يتذكره المرء بكينونته الذاتية، بل  اهمم، أن المكان األصلي يكون جابات األطفالإيتضح من 
والمجتمعات التي اقتلعت من أماكنها األصلية لديها  ،بجذوره هكوتمسرمز للتجذير بمعنى عودة اإلنسان 

بعد عنه ُألمكان الذي األحيان، أو يوجد صورة ذهنية حية أشبه باأليقونة ل أغلبقوي بالمكان في  إحساس
  )1998(ويقول عالم االجتماع اإلسرائيلي باروخ كيمرلنغ ). 39: 2005شولز، (

  
ال يوجد مستوطنة أو حي في إسرائيل، ال تختفي تحتها أو تحته، على عمق طبقة واحدة فقط، قرية عربية، " 

ن سكان هذه القرى الذين ما زالوا إضافة إلى ذلك، أن القليلين م. أرضها في نظر سكانها هي وطنهم منذ أجيال
ما  –وثالث ورابع من سكان مخيمات الالجئين، أو مجرد منفيين ومقتلعين  جيل ثانٍ –أحياء، وذريتهم جميعاً 

زالوا يرون في مخيلتهم المنازل واألحياء والحقول وأشجار الزيتون والحمضيات في القرى التي دمرتها 
يوم عاصف  فيانتظار عودة أصحابها، كما لو أن الزمن توقف عن الجريان  إسرائيل، كأنها ال تزال موجودة في

  ).148: 1998كيمرلنغ، " (1948سنة 
 

  أي كيف تعرف الالجئون على صورة املكان األصلي لعائالم ،املكان األصلي) رؤية(مشاهدة  -5
  

 االصعوبة، بل ممنوع اية فيحين يصبح الوصول إلى القرى والمدن األصلية داخل فلسطين المحتلة غ 
لطمس الحقيقة وتغييب الواقع ومحو  ؛على الفلسطينيين دخولها نتيجة المحاوالت الصهيونية المستمرة
كان من األهمية، التعرف على الطرق . الذاكرة لالجئين الفلسطينيين، وبخاصةً األجيال الحديثة منهم

وذلك . رةو مشاهدة قراهم ومدنهم األصلية المهجلرؤية أرة لعائالت مهج طفالوالوسائل التي انتهجها األ
  " ؟هل شاهدت المكان األصلي الذي جاءت منه عائلتك، وكيف كان ذلك"من خالل سؤالهم 

  

شاهدوا المكان من العينة % 70 من األطفال المبحوثين الغالبية ، أن)1(بينت نتائج الدراسة في الجدول   
منهم فقط زاروا قراهم ومدنهم األصلية % 22و ،ئل وطرق متعددةمنه عائالتهم بوسادت األصلي الذي شر

 األصلية عن طريق صورة متهاوبلد اهمقر واشاهد% 20في فلسطين المحتلة فعلياً على أرض الواقع، و
األصلية من خالل صور على االنترنت، وأيضاً  اهموقر متهابلد واشاهد %10فوتوغرافية تذكارية قديمة، و

من المبحوثين شاهدوا % 8، و )التلفاز(ومدنهم األصلية بواسطة وسائل اإلعالم  شاهدوا قراهم% 10
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لم يشاهدوها % 30في مقابل . قراهم األصلية لدى مرورهم بالمنطقة وبالقرب من تلك القرى األصلية
من العمر من مدينة حيفا  ةفي الخامسة عشر) ر،ع(لها، يقول  موعلى الرغم من عدم مشاهدته. بالمرة
 :هذه النتائج، تقول إطارفي  )10: 2005(ماري صايغ  روز ."لم أشاهدها بس أسمعت أنها حلوة"حلية السا
"اتاريخيتهم المتكررة إلى ا بارتباطهم الوثيق بمحلية المكان؛ بدليل زيارا، تميز الالجئون الفلسطينيون عموم

  . الظروف لهم كلما سمحت ديارهم األصلية
  

في المخيمات والمناطق  1967، و1948دت عائالتهم عام ن الالجئون الذين شرولد األطفال الفلسطينيو 
ولذا، فإن أفالم الفيديو والصور . إليها، ومعظم هؤالء لم يدخلوا ما يعرف بالدولة العبرية أبداً لجئواالتي 

في إعطاء دت منها عائالتهم، يمكن أن تساعد والمواقع االلكترونية الخاصة بالمناطق األصلية التي شر
من % 40فحوالي . Badil, 2006: 33)(انطباع أولي عن المكان األصلي الذي يودون العودة إليه 

  .األطفال في الدراسة شاهدوا المكان األصلي من خالل هذه المحاور
  

من  "إسرائيل"الذين أتيحت لهم الفرص المناسبة لدخول  من الالجئين الفلسطينيين فقط %22لقد قام  
ليها، وتذكيرهم بأن أجدادهم كانوا إبهدف تعريف أبنائهم  ؛رات عائلية للقرى والمدن األصليةتنظيم زيا

تشير نتائج المقابالت إلى أن بعض األطفال، و. يعيشون فيها، وكانوا يملكون تلك األراضي الزراعية
سات لألطفال الذي وهذه بعض االقتبا. من خالل زيارتها فعلياً وعلى أرض الواقع ةهم األصلياتشاهدوا بلد

  : المكان األصلي بالواقع اشاهدو
  

اه، شاهدتها، ورحت زرتها " من العمر وقريته األصلية بيت جبرين ةفي الثامنة عشر) س،ع(فيقول    
وشفتها، هي حلوة وأحلى من هان، ويوم ما قعدت فيها حسيت بشعور غريب مختلف، وأنها قريتي ومش 

أخذني أبوي وانا "من العمر وقريتها األصلية جراش  ةي الرابعة عشرف) ي،ج(وتقول". الزم أتخلى عنها
صغيرة لجراش، وهي كانت مش مبنّى فيها اشي، والبيوت زي ما هي مهدومة وقديمة، وكان ممنوع ندخل 

سنوات وهي  3اه زرتها قبل ": فيقول ةمن العمر من مدينة قيساري ةفي الخامسة عشر) ، زأ(أما ". عليها
  ".فيها أعمدة قديمة ، وكانأثرية

  

إذا تذكرنا اإلجراءات التي من الواضح أن قلة من األطفال شاهدوا مكان أهاليهم األصلي، وهذا طبيعي  
  . لمنع الالجئين من زيارة أماكنهم األصلية، ومن إزاحة المكان بالكامل االحتاللبها  يقوم

    

الكيان "دين داخل وججئين الفلسطينيين المولالفيما يتعلق با إليه اإلشارةال بد من  ،آخروفي جانب 
وذلك بسبب قربهم  ؛كانوا أوفر حظاً من إخوانهم في المناطق الفلسطينية والشتات إذ ،)إسرائيل( "الصهيوني

ن األجيال الفتية من الجئي الداخل بدأت إ "قائالً  )2: 2009(نور مصالحة  يشيرو .من قراهم األصلية
الماضي، وتستحدث قصص ذكرياتهم عن قراهم األصلية بوسائل عديدة في مجددا تطالب بحقوقها على 

المهجرة، وتنظيم  اذه األجيال الفتية بزيارات لقراهفتقوم ه ،محاولة لصياغة سردية جديدة للعودة والتخليد
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اً في ، أن هذه الزيارات شكّلت مركباً أساسيةويرى مصالح. "المخيمات الصيفية والمسيرات إلى تلك القرى
إن الهدف . ستراتيجيات الجئي الداخل في محاوالتهم لصياغة سردية جديدة بالتأسيس على قراهم األصليةا

لى قراهم وتعزيز إوبصورة شخصية مجدداً تشجيع الجئي الداخل على التعرف  هو من هذه النشاطات
 .الذكريات والشعور باالنتماء والهوية

  

في  هينتاجها في الصور التذكارية، وورة المكان األصلي يتم إعادة إنتائج المقابالت أن ص وأظهرت 
 "إسرائيل"للحواجز العسكرية والعقبات السياسية العديدة التي تستخدمها  اا، نظرأكثر الوسائل توفر من رأيي

دية فالصورة الفوتوغرافية وما فيها من شواهد ما. وخاصة إقامة الجدار العنصري الفاصل 1948منذ العام 
للمكان األصلي بقيت الوسيلة الوحيدة التي تمكن الالجئين الفلسطينيين من رؤية ديارهم األصلية وتخيلها، 

واألفالم الوثائقية عن القرى والمدن األصلية من  ،كما بينت نتائج المقابالت أن الصور التذكارية القديمة
وتعطي انطباعات مادية ملموسة  ،رةهم المهجالوسائل المتاحة التي تذكر الالجئين بأراضيهم وقراهم ومدن

  :وهذه بعض االقتباسات لألطفال الذين شاهدوا المكان األصلي بطريقة غير مباشرة. "ماكن الذاكرةأل"
  

 أه"  - هذا الخصوصفي  - من العمر، وأصلها من قرية بيت نتيف ةفي الخامسة عشر) ل، س(تقول  
في السابع عشر من العمر، ) ح(أما ". موجود بالمخيم شاهدتها، عن طريق صور في مركز الرواد ال

شاهدت قريتي األصلية، عن طريق صورة قديمة كان يحتفظ فيها سيدي،  آه"صله من قرية المالحة فيقول أو
شفت "العمر وأصلها من قرية بيت نتيف من  ةفي السادسة عشر) أ، ك(وتقول ". وعن طريق االنترنت

خالل برنامج كانوا يعرضوا على التلفزيون المحلي الرعاة، وكان يحكي بلدي عن طريق التلفزيون، من 
  ".عن بلدنا وقتيش تهجرت وشفت أراضي ودور لليهود ودور مهجرات إلنا

  

في إظهار  6من األهمية بمكان، عدم إنكار دور مصادر التنشئة االجتماعية األخرى كوسائل اإلعالم  
من أفالم وثائقية، وبرامج تظهر معاناة األجداد الذين اقتلعوا من  الجانب الحي للمكان األصلي عبر ما تبثه

حياء الذاكرة الفلسطينية لألطفال إلن عاماً، باإلضافة إلى ذلك، فهي وسيلة أخرى يوست ثالثةالمكان قبل 
  . الصغار ولو كانت بشكل غير دوري، وفي مناسبات معينة كيوم النكبة مثالً

  

 اآلباء قيام هو األصلي المكان صورة لىإ التعرف في مباشرةال غير الوسائل من أن أيضاً للباحث اتضحو 
 كانت وقد. األصلية القرى من القريبة بالمناطق مرورهم عبر األصلية ومدنهم قراهم لىإ أبنائهم بتعريف

 يةاإلسرائيل السجون في األسرى من أقربائهم لزيارة ذهابهم خالل أغلبها في المباشرة غير الوسائل هذه
  .عليها أبنائهم لتعريف اآلباء من فرصة وهذه ،"إسرائيل"ـب يعرف ما داخل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6  �J(ا�@�دة، ا h8 `$`@6 &T 5م�dف �*] دور ا�@-*� :  

 ،B�'8 ،w=^ �Cا�@. 2007أ h8 ع�t��� &�5�dا�@�دة ا�-=�ول ا h8 B� ع�T7*� &(�Sا� &I��'ي وا��Hا�� �6@`$` " �دة �B�z.5 ا��*'B��=�N، ا����6
 ،h8 �T�>u2007/11/1 -10 /5م�dدب واGوا ��Iا��=�ه� ا�7را &T ر$�  "ا�@�دة�-C 7>@=31وا�� B�N'*T ،ة`O.  
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للمكان األصلي من خالل مشاهدتهم لعائالت الجئةر عنه األطفال وهذه بعض االقتباسات لما عب:  
  

 أخوتي زيارة على نروح كنا يوم" أبان دير قرية من وأصلها العمر من ةعشر الخامسة في) د ا،( فتقول
 في) م،أ( ويقول ".ديرابان هاي أبوي يقلنا كان البالد، طريق أي الطريق هذيك من نمر وكنا بالسجن،
". بانأ دير قرب من مرأ وكنت بالسجن عمي ابن زورأ روحأ بكيت شاهدتها، اه"العمر من عشر السادسة
 اللي األصلية، مش بس الولجة على رحت أه" الولجة قرية من العمر من ةعشر ةالسادس في) أ،أع( ويقول

  ". الحيوانات حديقة فيها اللي األصلية البلد وشفت حواليها،
  

،  هموتفكير كرة األطفالن الماضي يستحضر صورة المكان األصلي ويوظفها في ذاإ: أخيراً، يمكن القول  
بالمكان  فصورة القرية وما فيها من أحداث وشواهد مادية وحسية إنما تعبر عن عمق التعلق والتمسك

مادية حية  األنها تعزز في ذاكرة األطفال مفاهيم ورموز ؛فأماكن الذاكرة مهمة في هذا السياق. األصلي
هو سد الطريق على مفاعل ) 1989(لبيير نورا " رةأماكن الذاك"فالهدف األكبر لنظرية . يصعب نسيانها

  . النسيان، وتحويل األشياء غير المادية إلى أشياء مادية ملموسة
� �

    األصلي للمكان ترمز  أو تشري 7 ملقتنيات األسرة بامتالك األطفال معرفة -6
   

األرض، صور قديمة، تحتفظ غالبية الالجئين الفلسطينيين بأدوات ومقتنيات كالوثائق الشخصية، طابو 
وتم توجيه . مفتاح البيت؛ حملوها معهم أثناء تشريدهم وطردهم الجماعي من بيوتهم وقراهم األصلية

ما هي هذه الوثائق؟ هل تمتلك أسرتك أي وثائق، صور، مفتاح البيت؛ تشير إلى المكان األصلي، و :السؤال
لى اهتمام األطفال بمعرفة هذه إاألسرة، والتعرف  ق التي تمتلكهالى نوعية المقتنيات والوثائإبهدف التعرف 

 . األغراض أو المقتنيات
  
من أفراد العينة لديهم معرفة بامتالك األسرة ألشياء % 60، أن )1(توضح نتائج الدراسة في الجدول  

 من أفراد العينة أجابوا بأن% 30إذ تبين النتائج أن . وشواهد مادية حية تشير للقرى والمدن األصلية
لديهم % 4لديهم أدوات مختلفة، و % 6األرض، و يمتلكون طابو% 20مفتاح البيت، و أسرهم تمتلك 

ترمز أو  من أفراد العينة ال يعرفون بامتالك أسرهم ألشياء تشير% 40في مقابل . صور تذكارية قديمة
 . للمكان األصلي

رموز وشواهد الذاكرة الجماعية  من ااألرض أصبح ذكره هنا، أن مفتاح البيت، وطابوومن الجدير    
(Halbwachs, 1950/1980) الفلسطينيون بمفتاح البيت لقد احتفظ الالجئون. الفلسطينية وحق العودة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

والتي حملها معهم الالجئون الفلسطينيون أثناء ) الخ..... وثائق، صور، مفتاح البيت، طابو األرض، أدوات من المكان األصلي(المقصود بالمقتنيات  7
  .1948حرب عام 
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التي حملوها معهم أثناء ) يةاألواني المنزلوالغربال، وكالمنجل، (األرض، واألدوات األخرى  وطابو
تهجيرهم من منازلهم وأراضيهم بقوة السالح، وكان يحدوهم األمل بالرجوع إليها مرة أخرى بعد أن تنتهي 

حينها لم يكن يخطر في بال أي فلسطيني في ذلك الوقت أن ) "103: 2005(غادة كرمي  :تقولو. الحرب
إال أن هذه العودة لم " األحوال أقريب حتمية وإلى أن تهدا وبأن العودة عما االنتقال ال يعدو كونه مؤقتً

العودة، وهم ال يزالون بتتحقق، وبقيت غالبية الالجئين الفلسطينيين تعيش في المخيمات والشتات تحلم 
 في إشارة رمزية ومعنوية إلى المكان األصلي وحقهم) الكوشان(األرض  وطابوبمفتاح البيت يحتفظون 
 بيوتهم على تاريخ الحياة االجتماعية والثقافية التي عاشها جميع الذين اقتلعوا من اا حيدوشاه ،هبالعودة إلي

  .أرضهم في تلك الفترةو
 

 .على أي حال، أظهر تحليل المقابالت أهمية المقتنيات التي يحتفظ بها الالجئون الفلسطينيون في بيوتهم   
مل، كانت وما زالت تشكل أهم الدعائم المادية التي وأدوات المنزل والع ،فمفتاح البيت، وأوراق األرض

أينما وجدوا بقراهم ومدنهم األصلية، وهي باعتقادي ذكرى مريرة تدفعهم لتوارثها والحفاظ  تذكر الالجئين
  . عليها من جيل إلى جيل

  
اللي في عنا مفتاح، لدار سيدي "وأصلها من قرية دير أبان  عمرمن ال ةفي الخامسة عشر) أ، د( فتقول   

ث، (ويقول ".  مل، بلكن نرجع للبالدأمحتفظين بالمفتاح كنوع من االفتخار، ولدينا رغبة و وإحنادير ابان، 
بنمتلك ورق األرض، ومفتاح الدار، اللي كانوا "ن العمر، وأصله من قرية العمور في السابعة عشر م) ن

بس عنا مفتاح " ر، وأصله من بيسان، فيذكر من العم ةفي الخامسة عشر) أ، ج(أما ". نهم يرجعواأبيحلموا 
  ". في بيسان وهو مع سيدي إلناالدار، اللي كان 
  

 أو مفتاح مجرد إلى اختزل لكنه محدد عن وطن بل مفترض، أو متخيل عن وطن نتحدث ال نحن إذن، 
، إبراهيم( لاألو األصل لتعود إلى بالعائالت ألحقت أسماء أو ...المخيم جدران على بسرعة مكتوبة أسماء
هذه المقاربات، أن مفتاح البيت أصبح الرمز األخير للوطن، والدليل على  إطارويتضح في ). 8، 2007

عودة ال إلى البيت المتروك هناك  ،للعودة ن قبل النكبة، ومفتاح البيت رمزحياة مختلفة عاشها الفلسطينيو
خيرة لرمز المادي لتفكير الالجئ، والتركة األلذلك أصبح المفتاح ا. حسب، بل إلى الحياة الطبيعية أيضاًف

 Edward Said هكما يبين لنا المقطع التالي الذي أورد .)2003: 12سعدي، ( التي يورثها األب ألبنائه
  : After The Last Skyفي كتابه ) 1986(
  

 اللقاءات آخر لحضور حجرته إلى... أوالده نادى الموت، على ز. أ والد شارف عندما"
 الماضية سنة وثالثين األربع قضى حيفا، من الحجم وضئيل السن، في طاعن عجوز ئلية،العا

 ألب األخيرة المتقطعة بالكلمات ألوالده همس واآلن. وأمالكه بيته ضياع تصديق عن عاجزاً
   ."األرض وكوشان المفتاح احفظوا: " وعاجز معدوم
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م أسرته للعودة، وشعوره حنو العيش يف املخيم للفرد وأسرته واهتمامه واهتما أمهية املكان األصلي 

  

   :لألطفال وعائالم  أمهية املكان األصلي -1
  

ك فرق بين مشاعرك للك ولعائلتك، وهل هنا )البلد/القرية(ما أهمية هذا المكان "كانت الغاية من السؤال  
المكان األصلي وما يعنيه  راء األطفال في البحث حول أهميةآهي استكشاف  "ك وأمك لهايومشاعر أب ،لها

  .لهم ولعائالتهم، خاصة أن األطفال موضوع الدراسة لم يولدوا في قراهم ومدنهم األصلية
  

ن المكان األصلي مهم لهم ولعائالتهم إمن األطفال قالوا % 40أن ) 1(ول تشير نتائج الدراسة في الجد 
البلد مهمة /أن القرية% 22م، بينما أكد أن أهميته ألهلهم أكثر منه% 30في حين أجاب ) نفس األهمية(

  . أهميتها ألهلهمن ن أهميتها له أكثر إوفقط واحد من األطفال قال  ".المكان األصلي"ألنها 
  

روا عن أهمية المكان األصلي؛ ألنه يرمز إلى العديد من األطفال عب نإ :من النتائج السابقة يمكن القول
فأهمية المكان في ذاكرة األطفال له . واالنتماء) الجذور(األصول ماضي أجداهم وآبائهم واحتوائه على 

وهذه . عالقة برمزية العودة التي اعتمدها الخطاب القومي الفلسطيني في مراحل الثورة والكفاح المسلح
  : بعض االقتباسات لألطفال الذين يعتبرون أن المكان األصلي يمثل نفس األهمية لهم ولعائالتهم

 

عشان تربوا فيها أجدادي، وهي " من العمر، وأصلها من قرية المالحة ةفي الساسة عشر )س، ق( تقول 
هلي، أبيني وبين  األصلياالشي للبلد  ها، النظرة نفسجدادي، وذكرياتهم فيأ، البلد اللي عاشوا فيها األصل

: ية الولجة فيقولعمر، وأصله من قرمن ال ةفي السادسة عشر) ،عأ(أما ". األجدادالني اعتبرها زيهم ارض 
، والدي اهللا يرحموا، ألهليهميتها أرجع عليها، وكان أبوي، والزم أجدادي وأنها القرية اللي انولد فيها أ"
  ".نو البلد اللي الزم نرجع عليها، ونظرتنا زي بعض انو الزم نرجع عليها، ومش الزم نفرط فيهاأ

  

عايشين هي كانوا فيها  أجداديعشان "ة عالر صله من قريأمن العمر و ةفي السابعة عشر) م،ح(ويقول 
أما  ".مش عايشين فيها إنهمبيقعدوا يتحسروا  أهلها، إبلدهم، وبحافظوا على الرجعة  أنهاهميتها أمهمة إلي، 

رضي وشو ما صار مش أ طبعاً: " فتقول. صلها من قرية جراشأفي الرابعة عشر من العمر و) ي،ج(
مرتاحين  انو كانوصغر واحد معاشش فيها، بس هي مهمة الو ألأبوي أتي عنها، وبالنسبة لعيل أتخلىراح 

  ". أرضنانو كلنا بنعتبرها أل اإلحساسفيها، ونفس 
  

وقد برر . المكان األصلي مهم ألهلهم أكثر من أهميته لهم نإ%) 30(من األطفال  عددفي حين قال  
رى وزاروها وشاهدوها أكثر منهم، باإلضافة إلى هم عاشوا في تلك القءبأن أجدادهم وآبا ؛أفراد العينة ذلك
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وهذه بعض . أنهم عاشوا معاناة التهجير والنكبة وجربوا حياة معيشية صعبة في بداية السكن بالمخيم
  :لألطفالاالقتباسات 

  

، إلهابننتمي  وإحناهي أرضنا "  :من العمر، من قرية بيت نتيف ةفي السابعة عشر) ، حأ(فتقول      
نها عاشت أل األصليةمي بتحب ترجع للقرية أكثر مني، وهم جربوا الحياة، أي أجدادي، وأ رفوهايعبيجوز 
بلدي وبعتبرها " :من العمر، وأصلها من مدينة يافا، فتضيف ةالرابعة عشر) أ، ي(أما ". النكبة معاناة

معمريش شفتها، بعرفهاش و وأناجلوهم منها، أنو عيلتي فيها، وهي مسقط راسي، أل أساسي وأنوارضي أ
وشجرها، عشان  أراضيها، كيف كانت إياها إلنابوي بتذكرها، وهو راح يشتغل فيها، وهو وصف أبس 

أهميتها "  :من العمر ، من قرية قطرة، فيقول ةالخامسة عشر) م، ك(وأما ". كثر منيأالو  مهمةهيك هي 
". وحابين يرجعوا عليها ويشوفوها صلياألبلدهم  إنهاعنها،  أتخلىرجع عليها، وبقدرش أأنها بلدي ونفسي 

نا أ أما، أكثيرشافها وسمع عنها  أكيد أبويقوى مني أنو نظرتها ألبوي أبيجوز "  فتقول ما نظرتها ألهلهأ
  ". مشفتهاش، بس أسمعت عنها

  

 الحلم لهم يمثل فهو األطفال كثير من نظر في خاصة أهمية له األصلي المكان أن سبق، مما نستنتج 
 هذهفي  متجذرون أنهم إجاباتهم، من الحظت كما. وعائالتهم هم إليه العودة ويتمنون يروه لم الذي الغائب

: Gupta and Ferguson )19 يشير السياق هذا وفي. عنها التخلي ويرفضون إليها، ويحنون األماكن،
 المشتتين الناس معمجت عليها يرتكز التي والدالالت الرموز من أصبحت المتذكرة األماكن أن" إلى )1992

 المكان ذاكرة استخدموا الذين ،المشتتين لهؤالء حقيقي كشيء البعيد المدى على أصبح وهذا المشردين، أو
  ."الجديدة سكناهم أماكن اقخلّ بشكل بها ليبنوا

 
   :فيه العيش م وحنواملخيمشاعر األطفال حنو  -2

للمكان األصلي والتمسك بحق العودة هي  من إحدى الظروف التي تساعد على تعميق مفهوم الحنين 
لى كيف يرى إمن هنا كان من الضروري التعرف  .ظروف المعيشة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين

عن هذا السؤال على  هنا أي تقتصر اإلجابة ؟هؤالء األطفال حياتهم في المخيم، وما هو شعورهم تجاهه
  ).1انظر إلى الجدول ( طفل وطفلة 38وعددهم  من األطفال الذين يقيمون في المخيم فقط 76%

  

معيشتهم و أغير راضين عن حياتهم  %48، مالذين يعيشون في المخي المبحوثين من األطفال% 76من  
ن حياتهم إ: قالوا% 14، و )بعضهابالتصاق البيوت (للضيق / ناقداً لواقعه المعيشي% 20في المخيم فكان 

% 6ناقداً للعالقات االجتماعية، و من المبحوثين % 8األصلي، وكان  المعيشية ستكون أفضل في المكان
�ص 6@*�0 أT|;منهم % 4و على السكن في المخيم امجبرمنهم T 7مR �)b إ���Rا % 2، و $@-<7 أن ا�-���
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 mR�� ن�H�)0cدا ��O( . األفرادفقط من % 22في مقابل روا عن رضاهم في حياتهم المعيشية بالمخيم عب
  ). متأقلم(

  
لنكبة عام  ادائم ا، عنوانًمخيمات الالجئين الفلسطينيين في كٍل من المناطق الفلسطينية والشتاتتمثل   

فالالجئون الفلسطينيون ال يزالون قابعين في عشرات المخيمات والمناطق السكنية في الضفة  .1948
من أزمة ) مجتمع البحث(م عايدة وتعاني المخيمات الفلسطينية، وخاصة مخي. الغربية وقطاع غزة والشتات

 مما يشكلبعضها البعض، بسكانية واضحة، باإلضافة إلى أن المخيم يعاني من الضيق والتصاق المباني 
. أماكن للترفية مثالًبوصفها وانعدام مقومات الحياة العادية  انعدام الخصوصية الشخصية وحرية الحركة،

هذا في فتشير المعطيات الواردة في الدراسة الحالية، . سكن دونوجد في المخيم أي متر مربع واحد فال ي
في أن حياتهم بيشعرون من أفراد العينة %) 48(، من أن حوالي سابقًااإلشارة إليه  جرتالخصوص، وكما 

  .سة، وهم غير راضين عن معيشتهم السكنية في هذا المخيميئالمخيم ب
  

البيت كلو رطوبة، وضيق وأزمة "  :من قرية المالحةمن العمر وأصله  ةفي السابعة عشر) م، ج(فيقول 
العيشة بالمخيم مش : " فيقول . صله من قرية عالرأفي السابعة عشر من العمر و) ح م،(أما ". سكن

. إلى التصاق البيوت من بعضها البعض إشارةأي هنا ". كويسة، مش عيشة، بتوخذش راحتك بالمخيم
 إلكحياة المخيم حلوة، بس يوم يكون "وأصله من قرية دير أبان في العشرين من العمر ) م، م(ويقول 
) ل، س(وتقول ".  األرضفالحين بنحب  وإحنا، )بيت صغير جداً(عقر دار إلكمش زي ما يكون  أمالك

الحياة فيه صعبة والواحد بيوخذش راحتو فيه، "  :صلها من قرية بيت نتيفأفي الخامسة عشر من العمر و
  ".مش بالمخيم  بأرضك ألنكوغاد راح تكون راحة للنفس . وأزمةوالبيوت جنب بعض، 

  
  :حلياة لو بقيت العائلة يف املكان األصليلطبيعة ا ختيالت األطفال -3
  

لى وجهة إوذلك للتعرف  ؛دون تهجيرالحياة لو بقيت عائالتهم  لطبيعةتخيالتهم عن سؤال األطفال  جرى
الحياة في بدون تهجير، ومقارنتها ألصلي لو بقيت عائالتهم المكان اآراء األطفال نحو الحياة في /نظر

وتؤكد على أفضلية المكان األصلي  هةإجابات األطفال حول هذا السؤال كانت على األغلب متشاب. المخيم
من األطفال الذين يقيمون في % 76عن هذا السؤال فقط على  تقتصر اإلجابة وهنا أيضاً. بالنسبة للمخيم

  .وطفلة طفال 38وعددهم  المخيم
  
 من المبحوثين% 76 الـمن مجموع األطفال  من% 26أن  على)1(ل النتائج الموضحة في الجدول تد  

منهم % 24ن حياتهم ستكون مريحة اجتماعياً ونفسياً في المكان األصلي، و إ واقال الذين يعيشون في المخيم
المكان في أن الحياة منهم ب% 18 ظنن وضعهم االقتصادي سيكون أفضل في المكان األصلي، وإقالوا 

المكان في أن الحياة بيعتقدون منهم % 16 في حين أناألصلي فيها حرية التنقل ومنطقة سكن أوسع، 
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% 4رأى بينما  ،زراعية، في إشارة إلى عدم الخروج للعمل بأجر ألصلي ستكون أفضل ألنه توجد أراضا
خيم ستكون أفضل من المكان األصلي، وواحد فقط اعتقد أن فقط من األطفال المبحوثين بأن الحياة في الم

  . الحياة والسكن في كال المكانين ستكون نفس الشيء
  

المكان في طفال المبحوثين يرون أن حياتهم غالبية األ ، أندراستي هذهتبين لنا المعطيات الواردة في   
ية األصلية القرفي د منهم أن الحياة رأى العديف. دون تهجيرستكون مختلفة لو بقيت عائالتهم  األصلي

ستكون مريحة اجتماعيالمخيم، في بة الحياة االجتماعية والمعيشية ولعل ذلك يرجع إلى صعو. اا ونفسي
كما أن  .فالمخيم يتألف من وحدات سكنية، والمباني ملتحمة مع بعضها البعض، بصورة واضحة للعيان

  .  المخيم يعاني من االزدحام السكاني
  

غاد راح يكون استقرار في الحياة  طبعاً"  أبانصله من قرية دير أفي العشرين من العمر، و) م، م(رى ي
  ". والعيلة جنب بعض مش مشتتين األهلرض وبنكون مرتاحين، ونكون كلنا، كل أ إلناويكون 

  

يعود إلى عائالتهم سيكون أفضل في المكان األصلي، وهذا ل، أن الوضع االقتصادي األطفالكما أوضح 
باإلضافة إلى مستوى البطالة  .الفقر وتدني مستويات المعيشة داخل المخيم، وعدم وجود أمالك أو عقارات

المرتفع، واعتماد العديد من الالجئين في المخيم على العمالة المحلية الرخيصة، وعلى الوظائف المدنية 
محروم %) 43(المخيم  أهلمن أن قسماً كما . والعسكرية في السلطة الفلسطينية وفي المؤسسات الخاصة

فالالجئون يتطلعون إلى حياة أفضل من حياتهم بالمخيم، ويحلمون بأن . من العمل بإسرائيل ألسباب أمنية
. زراعية، وبيت جيد، ومستوى معيشة أفضل، وحرية تنقل وأماكن أوسع من المخيم تكون لهم أراضٍ

أوضاعهم ن ها، وأليلإراهم ومدنهم األصلية النتمائهم هم من ذلك كله أنهم يفضلون العيش في قواأل
فإجابات األطفال تعبر عن هذه الصورة التي تخيلوها لو أنهم بقوا . أفضلاالقتصادية واالجتماعية ستكون 

  .في قراهم ومدنهم األصلية
  

و ة رأس أبمن العمر، بخصوص، لو أن عائلتها لم تتهجر من قري ةعشر ةفي التاسع) ح، م(فتتحدث 
راح يكون وضعنا أحسن، بيكون عنا، أراضي زراعية، وبيت أحسن وأوسع، ووضعنا "بأنه . عمار

نا ألو "  :في السادسة عشر من العمر و أصله من قرية زكريا فيقول) أ، ل(أما ". االقتصادي بيكون أفضل
في الرابعة ) ي أ،(أما ". ي بيت ومزارع، وأراضي قدامها، مش ضياق زي هلحينفي البلد، راح يكون عند

كان ما في مشاكل، والمشاكل المادية معبية " فتشير بأنه  ،عشر من العمر، وأصلها من قرية بيت دجن
  ". ، وكنت أخاف من االجتياح، من اليهودأتأثرتالدنيا، وكان راح يكون عنا أراضي، ونفسياتنا 

  

قيت عيلتي بدون تهجير، لكان لو ب" صلها من قرية صرعة أمن العمر، و ةفي التاسعة عشر) أ(وتضيف 
يعقب و". لهمإكمان، وكانوا ما شعروا أنهم الجئين مشردين، ساكنين في مخيم مش  اختلفت نفسياتنا، ومادياً
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راضينا، أراح يكون حياة مختلفة، وراح نكون في " أصله من قرية دير أبان في العشرين من العمر، و) م(
نها البلد األصلي حسن، وكمان فيها راحة نفسية ألأالقتصادي وفيها مساحات واسعة، وراح يكون وضعنا ا

  ".   مش المخيم
  

فعلى  .فلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومدنهم األصليةلل التهجيرمن إجابات األطفال، نالحظ عمق مأساة  
ا بيئيا وسة بنيوييئبأثر ذلك تحولوا من مواطنين يمتلكون األرض إلى الجئين معدمين يعيشون في مخيمات 

الثالث والرابع غنية  ينونستنتج من التحليل السابق، أن ذاكرة األطفال الالجئين من أبناء الجيل. اواقتصادي
. باألحداث والوقائع والتصورات التي نسجتها ذاكرتهم المريرة نحو حنينهم وشوقهم لقراهم ومدنهم األصلية

 :)100: 2001( سعيد ادوارد يقولف .ألمة والمجتمعومن األهمية ذكر الدور الذي تحدثه الذاكرة في بناء ا
 استحضار في الشرعي حقهم بخصوص حرب هي ،شعباً بوصفهم الفلسطينيون شنها حرب أعظم لعل"

  ."جمعي تاريخي واقع استرداد في وحقهم االمتالك في حقهم الحضور، ذلك ومع تخصهم، ذاكرة
  
   صليان األملكامات األطفال املبحوثني بالعودة إىل ااهتم -4
 

المهتمين ن بي عند المبحوثين تراوحت عودة إلى المكان األصليلل هموحنين هماهتماماتسؤال  عن اإلجابات
جدأكدوا %) 86(، ولكن أغلبية األطفال المبحوثين )1انظر الجدول (مهتمين الما وغير  اا والمهتمين نوع

أن منهم % 10 أظهرادهم األصلية، بينما الرجوع إلى أماكن سكن أجدبن بشكل واضح وأنهم مهتمعلى 
  لمكان األصلي إلى اال توجد لديهم اهتمامات بالعودة منهم % 4 أظهرلديهم اهتمامات قليلة، و

  

عبر ، وقد اتضح هذا األصليةقراهم ومدنهم  إلىللعودة األطفال  مدى اهتمام لقد تبين من المقابالت
كهم بحق السياسية التي يحيونها في المخيمات للتأكيد على تمس األحداث والفعاليات والنشاطاتالمشاركة في 

، وذكرى احتالل 1948، إن طريقة إحياء الالجئين الفلسطينيين لذكرى نكبة عام وبمعنى آخر .العودة
قراهم ومدنهم األصلية، ما هي إال نتيجة للتأثير الكبير الذي أحدثته على حياتهم االجتماعية والعاطفية 

الفلسطينيون  الالجئون أن يتمسك اا جدطبيعي يبدو أنه إلى )35: 1994( يشير نواف سالمو .والسياسية
ن يجعلوا منها حجر الزاوية في أأينما وجودوا، كما فعلوا، بحقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم األصلية، و

ما يزال  "الصهاينة"ضد ا، فالكفاح المسلح والنضال الشعبي ن عامينضالهم الوطني على امتداد ثالثة وست
أن "بريطانيا ترى  في الشتات الجئي من )1999(غادة الكرمي أما . وحتى يومنا هذا 1948قائماً منذ عام 

مركز العودة الفلسطيني، وائتالف حق العودة، ما هو إال دليل على  :مثلمن تكاثر الجمعيات الفلسطينية، 
وتأكيده عن  ،إبرازه يجريالذي ون األصلية التي اقتلعوا منها تعلق الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى األماك

  .)182: 2005 ،محمود( "طريق العرائض والمسيرات
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أن إحساس األطفال المبحوثين وآمالهم وحنينهم بالعودة إلى قراهم األصلية  ينت النتائجب من جهة أخرى،
جئون في المخيم، ومشاعر الحنين نحو فالحرمان المادي واالجتماعي الذي يعيشه الال. زال مستمراًيما 

ليعيشوا فيها كباقي الشعوب التي تعيش في  ؛الهتمام بالعودة إلى قراهم األصليةإلى االمكان األصلي يدفعهم 
أن من بين العوامل التي تساعد الالجئ على العودة هو حنينه ") Warnner )1994ويؤكد  .ديارها األصلية

ك عملية تثقيف لألجيال إلحياء الحنين واستمرار لإذا بقيا في ذهنه، وكانت هنالوطنه وأمله بالعودة إليه، و
: 1997جرار ( "نه بذلك يستمر تمسك الالجئ بموطنه األصلي واهتمامه بالعودة إليهإاألمل بالعودة، ف

  : هم بالعودة إلى المكان األصليالمبحوثين التي تبرز مدى اهتماموهذه بعض االقتباسات لألطفال . )13
  

آه القرية، عندي اهتمامات "عمر، وقريتها األصلية دير أبان من ال ةفي الخامسة عشر) أ، د(فتقول 
نو فش فيها مكان أزرع أي أشي في بيتنا، رغم أبالعودة، وبعبر عنها بالزراعة، وبحب حياة القرية، وبحب 

من العمر، وقريته األصلية  ةفي السادسة عشر) أ، ع(أما ". للزراعة، وكنا بمركز الجئ نرسم قريتنا
نا بشارك بالمراكز اللي بالمخيم، وزرنا معهم أعندي اهتمامات وحنين بالعودة لقريتنا، و: "فيقول. الولجة

   ". زي بيت جبرين، وبيت عطاب إلنابالد كانت 
  

ارجع  عندي اهتمامات أني أه"  من العمر، وقريته األصلية دير أبان ةفي السادسة عشر) م، أ(وكما يقول 
نا بشارك بمظاهرات ومسيرات حق العودة اللي بتصير، وكمان بتطلع على التلفزيون يوم ما ألبلدنا، و

ر، وقريتها األصلية من العم ةفي التاسعة عشر) س، ع(وتشير ". يجيبوا برامج عن الالجئين وحق العودة
نها بلدنا األصلي، هاد بيدل أ ، ومجرد ذكرياألصليعود لبلدي أن أعندي اهتمامات " بأنه  رأس أبو عمار

  ".نو عندي اهتمامات فيهاأ
  

فالعودة  ."العائدين" بـ أنفسهم صنفوا الفلسطينيون الالجئون" :على ذلك بقولها) 1995( بيتيت جولي ؤكدوت 
عليه  وترعرع أنش الذي الشعار وهو الفلسطينية التحرير منظمة خطاب هو وهذا. هي هدف الحياة عندهم

 إلى الذهاب في الرغبة تتعزز نأو انشيطً تكون أن يعني العائدين من واحداً تكون أن. مخيماتال فيالناس 
  . )42- 41: 2005 ،شولز(" منه جئت الذي المكان

  

م دت عائالتهنهم مهتمون بالعودة للمكان األصلي الذي شرإمعظم األطفال المبحوثين قالوا  أن بالرغم من
ك ل، أن هناامنه، إال أن الدراسة بينت أيضمات أكدوا بأنه ال توجد لديهم اهتمامن أطفال المخيم،  اعدد

  .لمكان األصليبالعودة إلى ا
  

 بأيشعر اتجاهه أبصراحة ال " في العشرين من عمرها، وقريتها األصلية أبو عمار) أ س.ه(فتقول 
المكان واختلف  ومشاعر محزنه تجاه هذا. مكان سكني اللي انولدت فيه وتربيت فيه أحبني شيء، أل

من العمر وأصله  ةفي التاسعة عشر) ع، خ(ما أ". مشفتهاش وأناشافو البلد  وأمي فأبي أهليبمشاعري عن 
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معشتش فيها عشان  وأنانو ظلينا، أخذوها اليهود، سيدي بتمنى أراحت  شيإوال " من قرية المالحة فيقول 
 ".إليهيك هي مش مهمة 

   على  مكان السكنوتعلق بتأثير بعض متغيرات الدراسة المستقلة كالجنس، فيما يا أظهرت النتائج وأخير
أنه ) 2(فتبين النتائج في الجدول . اهتمام األطفال وحنينهم بالعودة إلى المكان األصلي لعائالتهم المهجرة

 توجد فروق في نسب الذكور واإلناث الذين لديهم اهتمامات وحنين بالعودة لصالح الذكور، حيث كان
  .من اإلناث %79.2من الذكور لديهم اهتمامات وحنين بالعودة مقابل  92.3%

  
 إلى )2(في الجدول  أما بالنسبة لتأثير مكان السكن على اهتمامات وحنين األطفال بالعودة، فتظهر النتائج   

واألطفال من خارج المخيم الذين لديهم األطفال الذين يعيشون في المخيم نسب أنه توجد فروق في 
جميع األطفال من خارج المخيم  حيث كان، لصالح األطفال من خارج المخيم اهتمامات وحنين بالعودة

  .من أطفال المخيم% 81.6لديهم اهتمامات وحنين بالعودة مقابل %) 100(
  

الحنين للعودة يزداد نتيجة األوضـاع االقتصـادية    أنبفحص الفرضية النظرية التي تدعي وبخصوص 
األطفال وعلى اختالف مستوياتهم االقتصادية لـديهم اهتمامـات    غالبية تظهر النتائج أن، لالجئينالسيئة 
من % 79.4الغالبية من ذوي األوضاع االقتصادية الجيدة و% 100حيث إن جميع األطفال  .عودةللوحنين 

وبذلك نرفض ) 2انظر الجدول (لعودة للديهم اهتمامات وحنين  األطفال ذوي األوضاع االقتصادية المتدنية
عي االفتراض النظريلالجئـين  أن الحنين إلى العودة يزداد نتيجة األوضاع االقتصادية السيئةب الذي يد .

وذلك ألن ذوي األوضاع االقتصـادية المتدنيـة أو   من غالبية عائالت الالجئين سواء  الدراسة أظهرت أن
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة عويضـة   .لمكان األصلية لديهم اهتمامات وحنين بالعودة إلى االجيد

  .للمكان األصلي سينفذون حق العودة" األغنياء والفقراء" أن جميع الالجئين والتي أظهرت ) 1998(
  
   :ت العائلة بالعودة للمكان األصلياهتماما -5

 فال تجاهعائالت األط اتحمله التيلى المواقف والتوجهات السياسية واالجتماعية إجل التعرف من إ 
 عن  األطفال تلسأ. ثر اهتمام األهل بالعودة على أطفالهمألى مدى إالعودة للمكان األصلي، وللتعرف 

من %) 82(أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى وقد . نحو العودة إلى المكان األصليالعائلة اهتمامات 
أشاروا إلى أن فقط منهم  % 4األصلي، ون عائالتهم مهتمة بالعودة إلى المكان إاألطفال المبحوثين قالوا 

انظر ( ةال يعرفون إذا ما كانت عائالتهم تود العودمنهم % 14ك لعائالتهم غير مهتمة بالعودة، ولكن هنا
  ).1جدول 
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عنى بشؤون وتتمثل اهتمامات تلك العائالت بالمشاركة السياسية واالجتماعية نحو المواضيع التي تُ
، تبرز اهتمامات اأيض. همؤهم بالعودة إلى القرى والبلدات التي عاش فيها آباالالجئين الفلسطينيين وحق

االقتباسات لألطفال الذين قالوا وهذه بعض . استرجاع ماضي القرية، واإلصرار على العودة عبرالعائالت 
  .ن أهلهم مهتمون بالعودة للمكان األصليإ

  

 أبوي وأمي دايماً" ا من قرية رأس أبو عمار من العمر وأصله ةفي التاسعة عشر) أ، ع( فتقول     
في الخامسة ) م(أما ".  نكون في بالدنا، راح يكون مستقبلنا وحياتنا أحسن من المخيم أنوابيقولوا عليوم 

يوم ما بيصير فرح  وأنهابتهتم بالعودة،  أسرتينو أأهم أشي " صله من قرية بيت نتيف أعشر من العمر و
في عنده  وأبويمن هناك،  أصلهابيت نتيف وباسم عيلتنا اللي معروف  حزن الكل بيروح باسم أو

نو رايحين نرجع على أحل، و إلهابعيد راح يصير  أونو حياتنا عن قريب أاهتمامات بالسياسة، وبيحكي 
بوي اهللا و أبأكان عند سيدي "من العمر ومن سكان قرية جلية  ةرفي السابعة عش) ، نأ(ويقول ". البالد

  . يرجعوا أنهموبيتمنوا ) جلية( ، وسيدي وستي كانوا كثير يحكوا عن األصليبالرجوع لمكانا  أمليرحمهم 
  

في المخيم تحمل توجهات سياسية %) 82(األغلبية الساحقة من األسر الفلسطينية  ، أنمن الواضح 
المثاقفة وسرد  فالحنين بالعودة وعملية. تعبر عن اهتماماتها بالعودة إلى المكان األصلي واجتماعية

" لمسقط الرأس"الحكايات لألبناء التي انتهجتها العائلة الفلسطينية تعبر عن التماسك والترابط والوالء 
ن المكان األصلي ليس مجرد أرض يمكن أن إوهنا يمكن القول . طين التاريخيةوأرض الجدود في فلس

وتؤكد . أجيال ةأربع أو ةبر ثالثعترسخت وذاكرة عنه، فهو جزء من هوية تواصلت  ايتخلى أصحابه
إن دور ": األجيال قائلهبحق العودة عبر  االهتمامباستمرارية  العائلةهمية دور أعلى  )50: 2005(شولز

العائلة هو األكثر أهمية في تقديم الحكايات التي استطاعت من خاللها أن تعيد إنتاج معاني النكبة وصورة 
في الحفاظ على المجتمع و ،ذات الثقل الهام في خلق الهوية الفلسطينيةن العائلة تشكل المؤسسة أالوطن، و
 8."من التالشي والذوبان في مشاريع التوطين الفلسطيني

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 8  �J(ا B���-ا� V$ر�K� �8ل ;�F��-ا� B� 7$`�� :ز$�د ا &��K�)2007(،  

 VR�� B� :http://www.alzaytouna.net/arabic/print.php?a=48056  
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  ده بإمكانية وكيفية حتقيق العودةمعرفته مبعىن حق العودة وقرارات حق العودة الدولية، واعتقا
 

  

  :العودة حتقيق بإمكانية األطفال اعتقاد -1
  

نتائج أن ال فأظهرت. العودة والوسائل التي يرونها مناسبة لتحقيق ذلك إمكانيةعن  األطفال آراء أما 
منهم % 34أي توجد إمكانية للعودة إلى المكان األصلي، بينما أجاب  ،"نعم"من األطفال أجابوا بـ % 48
م غير متأكدين من إمكانية العودة إلى المكان من األطفال المبحوثين بأنه% 18، في حين أجاب "ال" بـ 

هنا النسبة التي تعتقد بإمكانية العودة قليلة نوعا ما، ويدل ). 1انظر الجدول(سطين التاريخية األصلي في فل
 .ذلك على ضياع األمل عند الناس بالنسبة لقضية العودة

 
ها مناسبة أنّ نالمبحوثوراها األطفال التصورات واآلراء حول الكيفية التي يا أيض) 1(رقم جدول يظهر و

وغير  من األطفال الذين أجابوا بنعم% 54 مجموع من %24 ىرأو .لتحقيق العودة إلى األماكن األصلية
تحرير فلسطين بالمقاومة كإمكانية لتحقيق العودة إلى  ؛أن استخدام القوة على إمكانية تحقيق العودة 9متاكدين

في حين رأى  ،بأن توحد الفصائل الفلسطينية ككيفية لتحقيق العودةنهم م% 18 اعتبرالمكان األصلي، و
  . ك بالعودة والصمود بأرض فلسطين هو السبيل المناسب للرجوع إلى المكان األصليأن التمس منهم 10%
  
، من اليأس واإلحباط نتيجة للظروف السياسية التي خاصةيعاني الفلسطينيون عامة، والالجئون و  

، إالّ أن 1993على اتفاقية أوسلو في عام  افعلى الرغم من مرور ما يقارب ستة عشر عام .يعيشونها
لم تجد طريقها إلى الحل،  -وقضايا أساسية أخرى لسنا بصدد الغوص فيها-مشكلة الالجئين الفلسطينيين 
ها منذ نفعإسرائيل خاللها أبشع الوسائل وأتأزم الوضع السياسي وانتهجت فقد بل على العكس من ذلك 

النكبة، فعززت سيطرتها على المكان الفلسطيني بقوة السالح والقتل والتدمير، وأقامت الجدار الفاصل، 
وصادرت المزيد من أراضي السكان وخاصةً الفالحين منهم في الضفة الغربية، وأقامت العديد من 

 في اًمستهدف إسرائيلي" )71: 2009(والذي هو بحسب ساري حنفي  ،"المكان الفلسطيني"المستوطنات على 
آالف  ةما زالت تحتجز ما يقارب سبع) إسرائيل(، فإنها ذلكإضافةً إلى . "اإلسرائيلي -الصراع الفلسطيني

معتقل، وتحاول بوتيرة عالية االستيالء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وتهويدها وذلك في محاولة 
طالبون بحقوقهم األساسية المشروعة تاريخيا، وفي مقدمتها حقهم منها لتطويع الفلسطينيين وتركيعهم، لئال ي

  .  بالعودة إلى بيوتهم وقراهم األصلية بفلسطين التاريخية" المقدس"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هم نحو إمكانية تحقيق العودةءراآقدموا " غير متأكد" ن األطفال الذين كانت إجاباتهمم% 6البد من اإلشارة هنا، أن  9
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 - الذي هو في مخيلة الالجئين- بعض األطفال أن السبيل الوحيد للرجوع إلى المكان األصلييعتقد  أيضاً
هذا الموقف من هنا . "اإلسرائيليين"يكمن في المقاومة أو الكفاح المسلح، أي استخدام القوة العسكرية ضد 

أن المقاومة الفلسطينية تعد وسيلة فعالة لمكافحة انتهاك الحقوق " رح الذي يؤكد علىيتماشى مع الط
ا، فلسطينية إسرائيلية عديدة لم تجد نفعفقضايا التسوية وما رافقها من تفاهمات . اإلنسانية للشعب الفلسطيني

الحق في تقرير من ة و، ولم تمكنهم من العودبعين االعتبار لكونها لم تأخذ قضية الالجئين الفلسطينيين
في النضال  اا حيويقد لعب دوراألصلي المكان ف" .)181: 2006نافع، (" مصيرهم على أراضيهم األصلية

   .)Gupta and Ferguson, 1992:16( "الفلسطيني
  

استخدام القوة ضد الصهاينة إلمكانية تحقيق العودة، إلى عدم نحو نزوع األطفال نعزو أن  من الممكن 
، هو عدم رضاهم عن عملية السالم التي جرت وما زالت تجري معنى آخرأو ب 10،بنتائج التفاوضالثقة 

وهي لم تحقق للشعب الفلسطيني ،أنها مفاوضات عبثية ال قيمة لها بين الصهاينة والقيادة الفلسطينية، ويرون
اإلسرائيليين التفاوض مع  حد من األطفال المبحوثينأنه لم يذكر أ، إلى هنا البد من اإلشارة. أي شي يذكر

ذكروا المقاومة والكفاح  ألطفال الذينمن أقوال اوهذه بعض االقتباسات . يق العودةكآلية إلمكانية تحق
 .والعودة إليها لتحرير قراهم ومدنهم األصلية الالمسلح سبي

  

تحررت  إذاعودة بأنه توجد إمكانية لل "من العمر، وأصلها من قرية عجور ةفي السابعة عشر) أ، ع(تقول 
 أرجعنابالقوة، ألنو السالم بينفعش معهم، مع اليهود، ألنهم بيحكوا عن السالم ولهالء ما ) أي فلسطين(

نعم في إمكانية للعودة، ولكن " في الخامسة عشر من العمر وأصله من قرية عالر ) خ(ويقول ". لبالدنا
خذوا بالدنا بالقوة والزم نستردها بالمقاومة أ، ليس بالوقت الحالي، ألنو اليهود بينفعش معهم غير القوة

  11. )"القوة(

  

" الالجئون الفلسطينيون بين حق العودة واستدخال الهزيمة"في كتابه ) 80: 2000(عادل سمارة  يرى و 
دهم في الوطن والشتات، قد أكدوا على تمسكهم وجفي شتى أماكن وه يأن الشعب الفلسطيني والجئ إلى

أن االقتالع من المكان األصلي  )41: 2005(تؤكد هلينا شولز و. ل الصهيوني وحق العودةبمقاومة االحتال
نه كلما أويذكر هنا . بالعدالة التي ال بد من استعادتها بشكل أو بآخر اك مسليعني من بين معانيه أن هنا

 اإلنسانيحفز  تقادم الزمن وتأخر تنفيذ حق العودة يزداد اشتداد الحزن وشعور الضحية األمر الذي
 تعززوتبع ذلك  ،الالنخراط بسياسات المقاومة، وتصبح عتبة الشعور بالظلم نقطة تحول ال مفر منه

  .لوجيا الكفاح المسلح والثورة لتصبح الخيار الوحيد واألساس للعودةيوأيد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 F��-ا� B� 7$`�� س�C77 ا���f� ��*�*f-ا��<��� ا� [*� V*ا� ،&*�cا�Idوا &=�N'*ا�� B�"(ا��� B�C ت�t�8ل ��*�� ا����و ;�)ة ) 2009��*] ��VR ا��`$
m(:  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C03D50F8-9159-4130-82E7-2884EC007D9F.htm    

�  �ه 1 ا��<��� ^"��  11F�=ي .��ل �"7 ا��Aا�-& أ�*<�� ا�`��0 ا�� E*-C"ة�>��C /د إ�  ."�� أ��C  D<�ة / $'-
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 1968بأن فكرة العودة في الخطاب الثوري الفلسطيني حتى العام ") 1992(رشيد الخالدي  أشار في حين
في التسوية أو في  ففي هذه المرحلة، لم يفكر الفلسطينيون إال قليالً. ير كامل فلسطينكانت قائمة على تحر

، عن طريق 1948الحلول الدبلوماسية؛ إذ كانوا ببساطة يتصورون العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 
سطين عند ن يعودون إلى فلياالفتراض أن الفلسطيني أتدمير إسرائيل وإعادة قيام فلسطين العربية، وبد

، والتي ترى "نظرية التحرير"ينبثق هذا التفكير الذي عرضه رشيد الخالدي ضمن . "تحريرها وبأي وسيلة
طته اسال تملك أساساً شرعياً تستطيع بوأن دولة إسرائيل كيان غير شرعي، وبالتالي فإن دولة كتلك 

  . )304 -303: 2003تاكمبرغ، ( معارضة عودة الفلسطينيين
  

إخراج اليهود إلى د الفصائل الفلسطينية هو السبيل ، أن توح%)18(آخر من األطفال  عددرأى بينما     
أن االنفصال واالقتتال الداخلي، ذلك ب سوغوااألصلية المحتلة، وقد  الفلسطينية وطردهم من القرى والمدن

هة الداخلية للفلسطينيين، له أهمية في تعزيز الجب) حركتي فتح وحماس(والتنازع بين الفصائل الفلسطينية 
ن االنقسام واالقتتال الداخلي الذي حدث، إنما إ: هم يقولون، وكأنّ"الصهاينة"العدو األبرز هم  خاصة أن

  . حرر الوطني الفلسطينييشكل خطورة على مسيرة التّ
  

. صعب شاء اهللا في الوقت هاد إن" من العمر وأصله من قرية زكريا  ةفي السادسة عشر) أ، ل(فيقول 
نو أن ظلينا على الحال بتقاتل فتح وحماس، وناسين االحتالل وإالجيل اللي بيجي بعدنا، و أوفي المستقبل 

في الخامسة عشر من العمر وأصله من ) م، ك(ويقول ". األول، وصارت حماس عدو فتح إسرائيلعدونا 
، إسرائيلويسوه حل ويلطعو  نو نرجع على بلدنا، نصير فصائل متوحدة مع بعض،أ متأمل أه" قرية قطرة

  ". أكثرمش بلدهم، والناس تتقرب لبعض  ألنها
  

من % 46، فهم يشكلون نسبة معقولة، وهي )أجابوا بـ ال(أما بالنسبة للذين اعتقدوا بعدم إمكانية العودة 
، "ال"ـ من األطفال الذين أجابوا ب% 46يظهر اإلجابات المختلفة لـ ) 1(األطفال المبحوثين، والجدول رقم 

 ،بإمكانية العودة نال يعتقدومن المبحوثين الذين % 14 فكان 12.غير متأكدين من إمكانية تحقيق العودةهم و
لن تسمح  "إسرائيل"أن % 8في حين قال  ،ستعيق إمكانية العودة "لإلسرائيليين"أكدوا أن القوة العسكرية 

قد ألن معالم المكان األصلي  ؛مكانية العودةبإمنهم % 8ماكنهم األصلية، وال يعتقد بعودة الالجئين أل
من أن ) 2010(دراسة عدوان  أكدتهوتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما  ."يهود"ها سكان فيوأصبح  تغيرت،

، وهي تقترح الحل "الصهيونية"لن تسمح لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى داخل ما يعرف بالدولة  "إسرائيل"
  . "إسرائيل"عن دولة  بعيداً
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� �-aآB�"7 ا���Gل ا� $B آ�)m إ.�7C /12 % 0�6�C ه=� �B ا�-��t\ أن    12�O "راk ��7اRا�@�دةء h�>f6 ��(�H7م إ�� �f( 0ه.  
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القتالية  واألجهزةاً، وهم يمتلكون الوسائل أقوى عسكري "اإلسرائيليين"ل المبحوثين أن رأى بعض األطفا 
 "اإلسرائيلية"والعسكرية التي تجعلهم يتفوقون على المقاومة الفلسطينية من هذه الناحية، وقد عززت الحرب 

ألطفال الذين وال امن أقوهذه بعض االقتباسات . التوجهات من هذه 2008العام  أواخرعلى قطاع غزة في 
  : لمكان األصليإلى ابإمكانية العودة  نال يعتقدو
نرجع، في غزة  إحنا أنوامتوقعش  ال"صله من قرية عالر أمن العمر، و ةفي السابعة عشر) م،ح(يقول 

في التاسعة عشر من العمر، ) ،عأ(بينما تقول ". منتصروش عليهم، هان بدنا ننتصر ونطرد اليهود، صعب
إسرائيل أقوى منا، وإحنا ضعاف  ألنو، )أي العودة(نو يتحقق ذلك أال اعتقد " قرية أبو عمار  صلها منأو

  ". مش زيهم
بعودة أي الجئ  "إسرائيل" عدم سماح واقعية، تتمثل في حقائقفي حين أعرب بعض األطفال عن  

  .1948فلسطيني إلى قريته أو مدينته األصلية عام 
صلها من قرية المالحة بخصوص اعتقادها بإمكانية تحقيق أمن العمر، و ةفي السابعة عشر) ل، ر(وتقول 
". قليل االحتمال بسبب االحتالل، وهما مش رايحيين يسمحولنا ندخل على األراضي ونعيش فيها ال" العودة
 للعودة، إمكانية، ال توجد أل: " في السادسة عشر من العمر، وأصلها من قرية بيت نتيف فتقول) ، كأ(أما 

  ".راح اليهود يطردونا منها أرجعنا وإذاألنو اليهود احتلوها، 
ستيالء على معظم القرى الواسعة وذلك بهدف ا 13 بعمليات تطهير عرقي 1948قامت إسرائيل في العام 

 ، وأقامت على أنقاض تلك القرى"يهودية"تلك القرى والمدن إلى أماكن  "إسرائيل"حولت و. والمدن األصلية
 ،من هنا 14.، وغيرت أسماء القرى والمدن األصلية إلى أسماء عبرية"يهودية"صلية مستوطنات األ والمدن

  .فاألجيال الحديثة ترى في هذه العوامل معيقات نحو إمكانية تحقيق العودة
  

خذوا أن اليهود فش إمكانية للعودة أل ال"لقبو من العمر، وأصله من قرية ا ةفي الثامنة عشر) ع،ع(فيقول 
ال  بالتأكيد ال"  :في التاسعة عشر من العمر، وأصلها من قرية صرعة فتقول) ،عأ(أما ". د والمنازلالبال

منا  أقوىنو البالد ساكنين فيها اليهود، وهما أأي . نوا بيدين اليهود واالحتاللللعودة أل ةالمكانيتوجد 
  ". كمان
هي العائق الرئيسي في عدم تحقيق العودة "إسرائيل"من األطفال المبحوثين، أن% 46ات نستنتج من إجاب 

منذ نشأتها  "العبرية"مستمر في األراضي الفلسطينية، والدولة  "اإلسرائيلي"فاالحتالل . لالجئين الفلسطينيين
على القرى والمدن األصلية، وأخلت سكانها بالكامل، ومنعتهم تحت تهديد السالح  اسيطرت عسكري

ما زالت تمعن بهذه السياسة وترفض بشكل قاطع عودة أي الجئ فلسطيني  والمذابح من العودة إليها، وهي
ما زالت تصر على  "إسرائيل"أن  إلى اإلشارة هنا روكما تجد ."لإسرائي"ما يعرف اآلن بدولة  إلى إطار

  االعتراف عدم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13  ���N-ا� ]$��د �Cا�NI ا�<�ة G.; إ$��د ��6)! ��T &R& إR*�0 أو أرض  (Hutchinson) "ه��K6='�ن"ا�@����I�� &T &R  ورد 6@� b(أ [*�
�اق�G7دة ا@-� .��*-Y� ;c�I7ام وY-I�C ،ن�H'ا� B� BH�� 7د� �6��8; أآ" &T B�H$ د�Nه ا ا� B� 27: 2008أ$�ب، " (وا��7ف.( 

14 �J(ع، ا�t�8ل ه ا ا��� �t��-I5� : ،0اه��C0، إ$�H�2001"7 ا� .��=�N'*ء ا��@��0 ا����Iرض وأG��6$7 ا .hKب: د�� .ا�f6د ا�H-�ب ا�@
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لذلك تركزت . ولو أخالقياً بالجريمة التاريخية التي اقترفتها بحق السكان الفالحين والمدنيين األصليين
عدم ثم ، "لإلسرائيليين"وة العسكرية القإجابات األطفال الذين قالوا بعدم إمكانية تحقيق العودة حول مؤشر 

  . "يهود"وجود سكان / تغير معالم المكان األصليثم لالجئين بالعودة ألمكنتهم األصلية،  "إسرائيل" سماح
  

توجد  هأنّ) 2( الجدولفي على االعتقاد بإمكانية العودة ثر متغير الجنس بخصوص أالنتائج  نتبيوأخيراً 
من  %53.8 الذكور، حيث إن العودة لصالحتحقيق  بإمكانية الذين يعتقدون فروق في نسب الذكور واإلناث

اث في هذا االتجاه أكثر وكانت إجابات اإلن، من اإلناث %41.7الذكور يعتقدن بإمكانية تحقيق العودة مقابل 
ولعل أحداث الحرب على غزة . ك صعوبة في تحقيق العودة للمكان األصليلأن هنا تشاؤمية إذ رأوا

نقسام الفلسطيني الذي كان في ذروته في وقت إجراء البحث قد أثر على توجهاتهن وآمالهن نحو واال
  .إمكانية العودة للمكان األصلي

  

نسب فروق في نه توجد أإلى ) 2(في الجدول متغير مكان السكن، فأظهرت النتائج ألثر أما بالنسبة    
لصالح  العودةتحقيق  بإمكانية المخيم الذين يعتقدون األطفال الذين يعيشون في المخيم واألطفال من خارج

األطفال الذين يعيشون في المخيم نسب في العينة من  %92.3حيث إن  المخيم،األطفال الذين يعيشون في 
  .ممن األطفال خارج المخي %33.3ك إمكانية لتحقيق العودة مقابل ليعتقدون أن هنا

  

  15 )194( رالقرا املبحوثني حنوآراء األطفال  -2
  

كأساس في مطالبتهم بالعودة إلى  )194(رقم يون إلى القرار القانوني والدولييستند الالجئون الفلسطين  
معرفة األطفال بالقرار، من مدى لى إالتعرف على ما سبق، سعت الدراسة  بناء. قراهم ومدنهم األصلية

  ؟"رف عنه،  وماذا تع)194(هل سمعت بالقرار " خالل طرح السؤال اآلتي
  

لم % 40، في مقابل )194(من أفراد العينة سمعوا بالقرار % 60نستنتج أن ) 1(رقم من بيانات الجدول
 )63(ما زال يلقى بظالله بعد ما يقارب  )194(وهذا يدل ولو بشكل بسيط على أن القرار . يسمعوا به

قرار الجمعية  دونن يعيلسطينيأن الف) 13: 1997(يا زريق ، يرى إيلنفسه في السياق .عاماً من صدوره
ألنه يخص الالجئين الفلسطينيين ويمنحهم حق  ؛قراراً مهماً جداً) 3الدورة ( 194المتحدة رقم العامة لألمم 

 16. العودة لمن يرغب منهم في ذلك، أو التعويض عن األمالك ألولئك الذي ال يرغبون بالعودة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15  0R7ة رf-0 ا���Gار ا�R �=$194  �$ر�-C در�A11ا�  �� وVt ا�<7س  1948) آ�)�ن اGول(د$'�"$��*] إ)�Kء ��=� C�6 h�T�6@� ���0 ا��-7fة و6<
� h8 ا�T B�z.5& ا�@�دة إ�] د$�رهI &T 0"�; 6@7$; اGو�tع ��fC �6دي إ�] h�>f6 ا�'5م T B�N'*�C& ا��'-<";�J( &Tم دو�& دا0c و$�>6 . &*$ ���Tو

�ب وB�z.5� BH�� mR ا��اT B�"O& ا�@�دة إ�] :  )� ا�"=7 ا��Yص h8 ��|>C ا�@�دة �B�z.5 ا��*'T B��=�N& ا�<�ارRأ &T دة�@��C ر و.�ب ا�'��ح�>6
�ر، �=7د|C ب�A� آ; ��<�د أو Bرون �7م ا�@�دة إ�] د$�ره0 و��>$ B$ ت ا��H*-�� B� 6@�$|�ت VTا)�0، وو.�ب د��. V� 5م'C ��@ره0 وا��$ ��

 ���z'ت ا���N*'ت أو ا����Hfا� ;"R B� ر�157: 1993.��و، �H$ )ن �B ا��ا.w وT<ً� ��"�دئ ا�<��(ن أن $@�ض �B ذ�E ا��<7ان أو ا�| .(  
�اه�0 �*�ش 194*] ا��B� 0O أه��� ا�<�ار �16Cى أن ) 2008(، إ/ أن إ��� )� �*�b ا�<�ار ��! h8 ا�@�دة h*N���C آ�� $C BJ@|=�، و��! ا�-aآ�7 $

 آ<|�� ��H*� [*� ،��I��I ا�B�z.5 ��راt& وا�"��ت ا�-& �6ار�uه� أC ،7. B� �ًC; .�ء ا�=� دT �ً>�R& ا�-@��& �R V|�� ا�B�z.5 آ<|�� إ)'�)��، /
�آ� ا����A)�� �*] اGرضfا� wI�H� !�$ / ��Cان . و�=@C اس ا�@�دة�� ��<��-VR�� [*� b أ.J(ا ;�F��-ا� B� 7$`ا�@�دة  "و�� h8 �Cه; $��ز ر

�اب ا�<�ار 'C194 ؟http://www.ajras.org/?page=ShowArticle&table=articles&Id=2749 
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هل بالفعل تمتلك ذاكرة : فالتساؤل المطروح هنا هو .)194(وبخصوص معرفة األطفال بنص القرار  
عاماً من صدوره؟ هنا يتم توضيح  )63(بعد ما يقرب على  )194(األطفال المبحوثين معرفةً بالقرار 

أي فقط الذين يملكون معرفة عن نص القرار، وكانت نسبتهم  ،م عن القراراإلجابة لألطفال الذين أجابوا بنع
يعرفون كثيراً عن القرار % 12يتضح أن ) 1(من الجدول رقم  .من مجموع األطفال في البحث% 60
  .يعرفون عنه بشكل سطحي جداًمنهم % 22منهم يعرفون قليالً عنه، في حين كان % 20 أن، و)194(
  

ة األطفال الذي يعرفون كثيراً عن القرار هي ضئيلة جداً، وهذا يدل على عدم قدرة من الواضح أن نسب 
األهل والمعلمين والقياديين في الحركة الوطنية لتحرير فلسطين على التواصل الواعي مع األجيال عن 

انظر (ر بشكل عام األطفال يعرفون عن مكان سكنهم وواقعهم المهج. القضية وتفاصيل حيثياتها السياسية
ة لهذا منهم يعرفون عن التفاصيل السياسي القلي عددا، ولكن )1الجداول في  6، 5، 4، 3، 1 إلى رقم
من األطفال سمعوا عن القرار ولديهم % 60 فإن على أي حال،ولكن ). 1أيضاً، انظر إلى الجدول (التهجير

  : روهذه بعض االقتباسات التي تظهر تفاصيل معرفتهم عن القرا. فكرة عنه
    

هو حق العودة، " )194القرار(من العمر، وأصلها من قرية عجور  ةفي السادسة عشر) أ،ح(فتعتبر 
من  ةفي السادسة عشر) ح،ع(أما". واالنجليز والدول االستعمارية اطلعتوا، وهو بنص على العودة لالجئين

زم الناس اللي تشردوا الزم نو الأهو بيحكي عن حق العودة، و" :العمر، وأصلها من قرية الولجة  فتقول
أخذناه في " في الرابعة عشر من العمر، وأصله من قرية جراش ) ي، ج(بينما تقول". على بالدهم يرجعوا 
م، (". نو بصمم على حق العودة واألمم المتحدة اصدرتواأبيحكي عن حق العودة، و" كتاب مدرسي"المدنية  

على حق العودة لالجئين  بنص" ة عراق المنشية صله من قريأمن العمر، و ةفي الخامسة عشر) ج
في حين ". ، أراضي النكبة، بعد اجتماع الدول الغربية وسنت هذا القرار1948الفلسطينيين ألراضيهم عام 

هو حق العودة لالجئين " صله من قرية بيت جبرينأمن العمر، و ةفي الثامنة عشر) س، ع(يشير 
، اصدرتوا األمم المتحدة ومش 48للي كبدتهم الحرب إياها في الفلسطينيين، وتعويضهم عن الخسائر ا

  ". متذكر متى صدر
  
، هي نسبة مقبولة نوعاً ما، إذا ما )194(ن مستوى معرفة األطفال المبحوثين بالقرار إخالصة القول، و  

على  والتي أجريت) 2009(قورنت وقيست بنتائج لدراسات ميدانية أخرى، فمثالً وجدنا بدراسة الحولي 
 %20.9أن  ،سنة فما فوق 22 طالب السنة الرابعة في جامعات قطاع غزة والذين تراوحت أعمارهم من

الصادر عن الجمعية العامة  )194(من طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لديهم معرفة بالقرار  فقط
من أفراد % 60، والتي أظهرت أن لألمم المتحدة، وهي نسبة ضعيفة، إذا ما قارناها بنتائج الدراسة الحالية

نه وبشكل عام الحظنا أن األطفال يعرفون مسبقاً ولو بشكل بسيط أ، إلّا )194(العينة لديهم معرفة بالقرار 
هذا يدل على مدى االهتمام الذي كونه األطفال . هو قرار حق العودة المعترف به دولياً )194(أن القرار 
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القدر المعقول من االهتمام والمعرفة بالقرار الدولي بحق العودة، تبقى  لكن مع هذا. نحو مسألة حق العودة
 من ثمو ،معرفه عن القرار أو معرفة جيدة عن محتوى القرار مليس له لذينمن األطفال ا ةمهول ةنسب
لة حق العودة من قبل األهل أتنمية الجوانب السياسية والمعرفية عن التهجير ومسإلى ك حاجة لهنا

  .ين السياسيين في الحركة الوطنية الفلسطينيةوالقيادي
  

  17 ق العودةحلتعريف األطفال  -3

  

، وذلك من أجل "حق العودةشو بيعنيلك " ماذا يعني لك حق العودة؟ "ي على األطفال آلتطرح السؤال ا   
ج الدراسة تبين نتائ. رائهم تجاههآلى معرفة األطفال المبحوثين حول ماهية مفهوم حق العودة، وإالتعرف 

في  .أكدوا بأن حق العودة يعني الرجوع للمكان األصلي من األطفال المبحوثين% 52أن ) 1(في الجدول 
نه يعني الرجوع إلى فلسطين التاريخية بدون إقال % 10وديني، بينما " مقدس"حق أنه % 20حين رأى 

اعتبروا بأنه % 6انتزعت منهم، و تحديد المكان األصلي الذي كان أجدادهم يعيشون فيه أو ألمالكهم التي 
ن حق العودة يعني الرجوع إلى البلد أأجابوا ب% 2لداخل والخارج، وفقط يشمل الالجئين الفلسطينيين في ا

  .األصلي مع التعويض عن الخسائر
  

عندما نتحدث عن حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة فهذا يعني وبالتأكيد وجود وطن لهؤالء الالجئين  
وغير  ،فلسطين، أجبروا على مغادرته بوسائل شتى من اإلرهاب والقتل والطرد ومصادرة األراضييسمى 

  ).61: 2005شاهين، ( ذلك من الوسائل الهمجية التي ترفضها الشرائع الدولية كافة 
  

الجئين حق العودة يعني رجوع ال نستنتج من المقابالت، أن غالبية األطفال المبحوثين يرون أن
. رت منها عائالتهم في فلسطين التاريخيةقراهم التي هجأراضيهم وممتلكاتهم وإلى نيين أينما كانوا الفلسطي

يرى عالم االجتماع في هذا اإلطار، و .ولحق العودة أهمية بالغة في نظر الغالبية من الالجئين الفلسطينيين
 ثالثةكرهوا على العيش ُأأن حق العودة ضروري ألولئك الذين  ،)15: 2007(الفلسطيني ساري حنفي 

بعضهم دائماً  حتضنتسة في دول لم يئمن الحقوق األساسية في مخيمات ب محرومين ن عاماً غرباءيوست
  ): معرفتهم عنه(وهذه بعض االقتباسات لألطفال لما يعنيه حق العودة لهم . بالترحاب

 

ماذا يعني لك " حول السؤال من العمر، وأصلها من قرية بيت نتيف، ةفي السابعة عشر) أ، ح(وتقول 
نو نرجع لبلدنا األصلي، وترجع أرضنا إلنا، ونرجع نعيش أبيعني " )شو بيعنيلك حق العودة( "؟حق العودة

  ".الناس بيعيشوا في بالدهم األصلية ومفش حدا هجرهم منها هبر مثالً. زي كل الناس
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ى ر^�7 ا�7��Yي   17$ b6ر ذا��dا &T)1992 ( b(aC"ا�@�دة h8 b=� ]�a-$ ��� bع إ���.��.@& $�BH ا�� &=�N'*T ]$��د . / $�.6 7@�  =�T

� �B ا��@�)& ا�-& 6�اوV��. h8 B�C m8 ا��*'B��=�N وا��=7fر$T 0�=� B& ا�@�دة إ�] د$�ره0 ا�'�C<�  ، ا1948h8  Y6ا��*'B��=�N ��م �SHا�@�دة ا�
 B�N'*T B� 7دf� إ�] .`ء [�=���C �ً���8 B$ا���.�د �@C دة�� B�Cو ،��Y$ا�-�ر B�N'*T &T ��*FGغ، (وأ��آ=�0 ا�  ).304 - 303: �62003آ�"
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أنوا الواحد يرجع لبلدوا "العمر، وأصله من قرية المالحة  السابعة عشر منفي ) م، ج(بينما يقول  
" نو يرجع للجيران والناس اللي كانوا عايشين في البلدأجدادوا اللي كانوا عايشين فيها، وأاألصلي، مكان 

ملكنا،  أراضينا نوأحق العودة بيعنيلي " صلها من مدينة حيفاأمن العمر، و ةفي السادسة عشر) غ، ا(أما 
  ". راضيناأنوا ما نتنازل عن أوجذورنا من هناك و

  
رمز من رموز الحياة، "لعمر، وأصله من قرية بيت جبرين من ا ةفي الرابعة عشر) ع، د(في حين يشير 

". راضيهمأ، وبيتحدث عن العودة لكل الفلسطينيين اللي هجروا من لناإرمز للمفتاح، والعودة هي حق وبي
شي كبير، الرجوع لحيانتا إبيعنيلي " :العمر، وأصلها من قرية دير أبان تقولفي العشرين من ) ح(

صلي، مش زي واحد بيظل بتهجر من بلدوا األ الالجئنو أوهو  ،األصلية، وعشان ما يكون اسمنا الجئين
ني أني تهجرت من بلدي، وبشعر أني الجئة، أنا وصحباتي، وبشعر بنقص أفي بلدوا، ومرات في نقاشات 

  ". ة عشان تهجرنا من بلدناغريب
  

إال  .ك عدة معلومات مختلفة قدمها األطفال حول مفهوم حق العودة ولما يعنيه لهمل، أن هناهكذا يتضح لنا
         و. ك أقلية من األطفال عبروا عن مفهوم حق العودة بشكل واضحلنه بالرغم من ذلك، تبين النتائج أن هناأ

دون ذكر أي المكان األصلي وبقدسية هذا الحق،حق العودة بوثين المبحمعظم األطفال ربط وقد    
على . هم بالعودةئالالجئين وأبنا مطالبة ذريةتفاصيل أخرى تتعلق على سبيل المثال باستعادة األمالك، أو 

العودة للمكان األصلي في ذاكرة األطفال، أن  يجابية التي تعزز من قوة حقّأي حال، من المفارقات اإل
نه عودة لالجئين إلى مناطق السلطة أبر عن مفهوم حق العودة عبيمن األطفال  احدأة لم تجد الدراس

  . الفلسطينية
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  :ة حبق العودة واملكان األصليمصدر التوعي جهات
  

  املكان األصليباحلياة يف بحوثني اليت عرفت األطفال امل) املصدر(اجلهة  -1
  

روا من القرى كان الذين هجأنه وبعد سنوات قليلة سيكون الس"، إلى )1987(يشير كناعنة ومحاميد  
والمدن األصلية وهم في سن النضوج قلة يصعب العثور عليهم، ومع ذلك الجيل ستضيع المعلومات عن 

كان من أهداف من هنا، . )8: 2007عمرو، (" تلك القرى وستصبح مجرد أسماء على الخرائط القديمة
الحياة في عن ) معلوماتهم(معرفتهم منها ن ولى أكثر المصادر التي استقى المبحوثإالدراسة، التعرف 

المكان األصلي  .  
  

األسرة، البيت، البلد،  لى حياةإمن المبحوثين تعرفوا % 48أن  )1(ضحت نتائج الدراسة في الجدول أو
منهم عن طريق % 10نما آبائهم، بي عبرمنهم % 30أجدادهم، في مقابل  عبرالمكان األصلي في المزارع 
التي أجريت على عينة غير عشوائية ) 2004(وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة نارمين عيسى . األقارب

سنة، والتي بينت فيها أن وجود الجد والجدة في بيت العائلة هو أمر ) 15 – 7(من األطفال من عمر
التفصيلية لما حدث في القرية الفلسطينية ضروري ومهم لتزويد األطفال بمعلومات حول أصلهم وذكرياتهم 

والتي استخدمت فيها عينة غير ) 2007(الزبن  دراسة ما توصلت إليه إلىنتائج التتفق وأيضاً  .قبل النكبة
/ الذين يقيمون في مخيم الجلزون الثاني والثالث للنكبة  ينأشخاص من أبناء الجيل )7(عشوائية مكونة من 

بالقضية الوطنية، نتيجة التأثير المباشر  اسياسي اثة أن الجيل الثالث للنكبة يحمل وعيبينت الباححيث  رام اهللا
من جهة، ولما يحملونه من ذاكرة اآلباء واألجداد من جهة أخرى، وهو ما يؤكد حضور ) المخيم(للمكان 

  . يبرز مناعتها من الذوبان ذاالقضية الوطنية عموماً وقضية اللجوء خصوصاً وه
  

 ؛القرى والبلدات األصليةفي الرواية الشفوية عن واقع الحياة ب األجداد واآلباء دوراً أساسياً في نقل يلع  
وذلك من أجل الحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية وإبراز معاناتهم، وتوثيق صالتهم بأمكنتهم األصلية، 

 ير أبنائهم وأحفادهم بماضيهممحاولة لتذكش، ويعن رفضهم للواقع المع اتعبير ،وذاكرتهم وذاكرتها
نكوصية مرتبطة  األفضل، عندما كانوا في أوطانهم وديارهم يملكون األرض ويزرعونها، وهي حالة

  ). 1: 2008عيون السود، (بالصدمة التي تعرض لها الفلسطينيون بعد النكبة 
  
أحفادهم بمعلومات عن  ة حصلوا على الترتيب األول في تزويدوالجد الجد ، تبين أنفي دراستي هذه  

بينما كان األب واألم في المرتبة الثانية ) عن واقع الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية(المكان األصلي 
وهذا يعني أن األهل استطاعوا أن يمنحوا أبناءهم الشعور بوطنهم األصلي، وتذكيرهم  ،)1انظر الجدول(

الجئين تعودنا دائماً أن بوصفنا فنحن . ليه في يوم من األيامدة إبالوطن المسلوب، وحقهم الشرعي بالعو
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حياتهم االجتماعية واالقتصادية وعاداتهم كيف كانت و ،القرية حكايات عننسمع من أجدادنا وآبائنا 
   . مخيلتنا حتى اآلن وتقاليدهم فيها، فهم رسموا لنا صورة األرض والقرية، ونحن ما زلنا نحتفظ بها في

التشكيالت الجغرافية وطبيعة المناظر الطبيعية لألرض وتوزيعاتها في أن  )2005: 42(ا شولزتؤكد هلينو
 أنمن ذلك ونستنتج . فلسطين، تمثل مكاناً يشعر به الفلسطيني بشدة ويخبره بعاطفة حميمية ألوالده وأحفاده

 .طفال عن المكان األصليالذكريات حية عند األ إبقاءيلعبون دورا مباشرا في  - األجداد واآلباء –األهل 
 في نفوسلمكان األصلي وإحياء الذكريات وثيقًا بين االهتمام بالماضي والحنين إلى ا اك ارتباطًلكما أن هنا

  .األبناء واألحفاد
  

حكايات قيام األجداد واآلباء بنقل  هو في المقابالت سجلته من مالحظات على ما وردأبرز ما  
كالعالقات االجتماعية بين أفراد القرية الواحدة  والثقافي واقعها االجتماعيوسرد  البلدة األصلية/القرية

كما قاموا بنقل وتصوير الواقع االقتصادي  ،والشعور بالراحة النفسية وبساطة العيش ،والعادات والتقاليد
متطلبات  إبراز الواقع المعيشي اليومي، واالعتماد على النفس في توفير عبروالمادي وملكيتهم لألرض 

وتتفق هذه النتائج مع ما . نظرهم مصدر الرزق التي فقدوها رغماً عنهمفي كانت البيت والحياة، فاألرض 
سرد القصص حول المنزل  عبراألجيال الكبيرة تحاول  من أنNina Gren )2002 ( نينا قرين بينته

 :Gren, 2002(ةيثة للعائالت الالجئحدوفقدان القرية األصلية نقل المعرفة واالنتماء إلى ذاكرة األجيال ال
7.(   
  

أن الذاكرة وحدها كانت " إلى اإلطارهذا في " الذاكرة والهوية"في مقالته ) 12: 2006(يشير أحمد سعدي 
ومن االفتراق عن الذات، لهذا اكتسبت الحكايات  االغترابقادرة على إنقاذ الالجئين الفلسطينيين من 

موصوفة سابقاً، معناها، فهي تستهدف الحفاظ على نوع من الماضي السليم والكتابات عن المكان األصلي ال
يمكن اعتبار أنه  من ،حمد سعدي سابقاًأمع ما أشار إليه  )1998(روز ماري صايغ وتتشابه  ."والطاهر

 محاولة الستعادة هذه األمكنة التي اختفت فعلياًوالمخيم في السنوات األخيرة  المكان األصليكتابة تاريخ 
للجوء التي كان من الممكن لتجارب اوهذه المحاولة تخلق مكاناً  ،بسبب الهدم أو النسيان ولو استعادة نصية

  .)55: 2007 ،عمرو(كلياً  ىأن تمح
  

  :نها األطفال عن مبدأ حق العودةاملصدر اليت مسع م/اجلهة-2
  

 سمعوا عن حقّ% 100وثين أن جميع األطفال المبح ،)1(الموضحة في الجدول  راسةأظهرت نتائج الد 
منهم % 30 و، )مصدر( ات مختلفةجهمنهم قد سمع من % 56 نإحيث  العودة لالجئين الفلسطينيين،

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه ). األب واألم واإلخوة والجد والجدة(سمعوا عنه من أهلهم 
قطاع غزة قد سمعوا عن حق في الفلسطينية من طلبة الجامعات % 95.5من أن ) 2009(دراسة الحولي 

  .العودة
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والمحيط االجتماعي دوراً هاماً في نقل وإكساب  ،والمدرسة ،تلعب وسائل التنشئة االجتماعية كاألسرة   
هنا، توضح نتائج المقابالت أن غالبية األطفال قد سمعوا عن حق العودة من ن م. الوعي السياسي ألفرادها

  : ، وهذه بعض االقتباسات التي أوردها األطفال في المقابالت)مصدر(أكثر من جهة 
  

 أمي أهليعنو من  أسمعت"  العمر، وقريتها األصلية بيت نتيفمن  ةفي السابعة عشر) ، حأ(تقول 
في الخامسة عشر من ) ض، ز(أما ". وعمي وسيدي وستي ومن المدرسة في كتاب الوطنية وكتاب التاريخ

 وخواتي وأمي أبويعنو من  وأسمعتمين ما بيحكي عنو، : " بشيت فتقول العمر، وقريتها األصلية
  ". اإلعالمعمامي، الجيران، الكل بيحكي عنو حتى وسائل و

  
لقد بينت نتائج الدراسة أن اللعائلة دور في نقل المفاهيم والمبادئ والرموز الوطنية، كمبدأ حق  امهم

  : العودة لالجئين الفلسطينيين
  
من العمر، وقريتها األصلية دير أبان بأنها سمعت عن حق الالجئين  ةفي الرابعة عشر) ح(فتقول  

سمعت عن الوطن، وكيف سلبوا منا  أكبرتستي وسيدي ومن حد ما  أجداديمن  " الفلسطينيين بالعودة
نو من ع أسمعت"  :في الخامسة عشر من العمر، وقريته األصلية بيت نتيف فيقول) م(أما . اليهود وأخذوه
  ". الدار وأهل أبوي

  
 بوصفه حق العودة  هكذا يتبين لنا، أنامفهوم اسياسي- له رمزية خاصة في ذاكرة األطفال  اتاريخي

منذ سنة  وأهميته بالنسبة للفلسطينيين "حق العودة"على مكانة ) Peretz )1993المبحوثين، وقد علق 
  :قائالً، 1948

  

للشعور الوطني  ة بلغت من األهمية حداً جعل منه أساساًاكتسب حق العودة دالالت عاطفي" 
للصهيونية،  أساساً" رض إسرائيلأ"الفلسطيني بالطريقة نفسها تقريباً التي أصبحت العودة إلى 

عبر نفذ مفهوم حق العودة إلى األدب الفلسطيني المعاصر، وهي دائماً الفكرة األولى التي ي
فحق العودة بالنسبة إلى . ناقشتهم مشكالت الشرق األوسطعنها الفلسطينيون العاديون لدى م

: 2003 ،تاكمبرغ(" الكثيرين رمز يمتاز بأهمية خاصة، واالعتراف به يزيل وصمة مواطنيه
29(  
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  .2الجدول 
  

  المجموع  تاالمتغير  الرقم

  المعرفة بموقع المكان األصلي       1

  الجنس
    )ال يعرف(ال   )يعرف(نعم 

  
  ذآ�

22  
84.6%  
  

4  
15.4%  

26  
52.0%  
  

  
  أ���

14  
58.3%  

10  
41.7%  

24  
48.0%  

  
  ا����ع

36  
72.0%  

14  
28.0%  

50  
100.0%  

  المعرفة بموقع المكان األصلي  2

  مكان السكن
  )ال يعرف(ال   )يعرف(نعم 

  

  
  أ���ل ا�����

26  
68.4%  
  

12  
31.6%  

38  
63.0%  
  

  
  ا����ل �� ��رج ا�����

10  
83.3%  

2  
16.7%  

12  
37.0%  

  
  ا����ع

36  
72.0%  

14  
28.0%  

50  
100.0%  

  ا<ه���م 3�D,دة  3
T�'  ا

B�1� ��U  م���9 ا<ه���D,دة  3�D,دة �3 B�1�    

  ذآ�  
1   

3.8%  
  

1  
3.8%  

  

24  
92.3%  

26  
63.0%  

  
  0W�  أ

4  
16.7%  

1  
4.2%  

19  
79.2%  

  

24  
37.0%  

  ا�'�,ع  
5  

10.0  %  
2  
 4.0%  

43  
86.0%  

 

50  
100.0    %  

  م بالعودةاالهتما  4
  مكان السكن

    مهتم بالعودة  قليل االهتمام بالعودة  غير مهتم

   B�A�  أKX�ل ا
5   

13.0 %  
  

2  
5.3 %  

  

31  
81.6 %  

38  
76.0%  

  
  B�A�  ا]KX�ل �� Z�رج ا

0  
0 %  

0  
0 %  

12  
100 %  

  

12  
24.0%  

  ا�'�,ع  
5  

10.0   %  
2  
 4.0%  

43  
86.0%  

 

50  
100.0    %  

  االهتمام بالعودة  5

  ع االقتصاديالوض
    مهتم بالعودة  قليل االهتمام بالعودة  غير مهتم

  ��  رديء/���
5   

14.7%  
  

2  
5.9%  

  

27  
79.4%  

34  
68.0%  

  
  ^�,��  

0  
0%  

0  
0%  

4  
100%  

  

4  
8.0%  

   ��
  
0  
0%  

0  
0%  

10  
100%  

10  
20%  
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  ����ز  
0  
0%  

0  
0%  

2  
4.0%  

2  
4.0%  

  ا�'�,ع  
5  

10.0  %  
2  
 4.0%  

43  
86.0%  

 

50  
100.0    %  

  إمكانية العودة  6

  الجنس 
    نعم  غير متأكد  ال

  ذآ�  
6   

23.1%  
  

6  
23.1%  

  

14  
53.8%  

26  
52.0%  

  
  0W�  أ

11  
45.8%  

3  
12.5%  

10  
41.7%  

  

24  
48.0%  

  ا�'�,ع  
17  

94.0  %  
9  
 18.0%  

24  
34.5%  

 

50  
100.0    %  

  إمكانية العودة  7            
  مكان السكن

    نعم  غير متأكد  ال

  B�A�  أKX�ل ا
14   

36.8%  
  

4  
10.5%  

  

20  
52.6%  

38  
76.0%  

  
  B�A�  ا]KX�ل �� Z�رج ا

3  
25.0%  

5  
41.7%  

4  
33.3%  

  

12  
24.0%  

  ا�'�,ع  
17  

34.0  %  
9  
 18.0%  

24  
48.5%  

 

50  
100.0    %  

 
 

� �

� �
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  اخلالصة
  

 األصليلحم نحو مكان السكن  في مخيمات محافظة بيت همومعارف األطفالاتجاهات في هذه الدراسة  تتناول  
لمكان ل الفرد وانتمائه معرفة :هي محاور رئيسة أربعةوركزنا على دراسة  .هيلإالعودة   رة ونحولعائالتهم المهج

وشعوره  ،لعودةوأسرته واهتمامه واهتمام أسرته با ية المكان األصلي للفردأهموتفاصيل الحياة السابقة، و األصلي
 العودة وقرارات حقّ ومعرفته بمعنى حقّ. تخيله للحياة لو بقيت العائلة في المكان األصلينحو العيش في المخيم و

. المكان األصليمصادر التوعية بحق العودة و/ وجهات. وكيفيتها العودة الدولية، واعتقاده بإمكانية تحقيق العودة
التي هي في سياق حالة " يةالجمع"للهوية ك إعادة إنتاج لهنا أن :راسة إلى عدد من االستنتاجات أهمهاوتوصلت الد

، وقد تجسد هذا في )2009(اللجوء القسري هوية المكان األصلي عبر األجيال المتالحقة، كما أشار كلود دوبار 
  . 1948منه عائالتهم عام  هجرتتعريف جميع األطفال ألنفسهم، نسبةً إلى المكان األصلي الذي 

 

عن حياة ) كثيرة وأسواء كانت قليلة ( في نسبة المعرفة  اك تفاوتًلأن هنا لي ، تبيننفسها وفي إطار النتائج  
 ، ولكن على الرغم من ذلك،)1انظر الجدول( المبحوثينطفال البيت، والمزارع في المكان األصلي بين األواألسرة، 

تي اقتلعت من أماكنها معرفة واضحة عن الواقع االجتماعي والمعيشي لعائالتهم ال/ األطفال لديهم معلومات فإن
البيت، والمزارع في المكان وحياة األسرة، (معرفة األطفال عن ذكريات الماضي  ونستنتج مما سبق، أن. األصلية
، والتي تجعل )Halbwachs, 1950/1980" (عيةاذاكرة جم"ضمن  عي؛ أيضمن سياق جم تجاء) األصلي

لهذه التجارب في حاالت  هانفسأرق متشابهة ويعطون المعاني يفسرون تجاربهم بط) األفراد(الفاعلين االجتماعيين 
ومن الجدير ذكره هنا، أن المعرفة عن المكان األصلي، انتقلت لذاكرة األجيال الحديثة لالجئين . التهجير القسري

  .الفلسطينيين عن طريق العائلة، وبشكل خاص األجيال األكبر سناً
  
مكان األصلي تكوين الذاكرة عن ال علىه هؤالء األطفال ساعد بالذي تأثر  ، فالتهجير القسريالى ذلك باإلضافة   

ظلت واضحة في الحياة االجتماعية والعاطفية والسياسية لالجئين  سمات لوطن األم، وهيإلى اوتعميق فكرة الحنين 
  . ماتان المخيالفلسطينيين، وبشكل خاص سكّ

  

 ن، فوجدت الدراسة أن نسبة األطفال الذي)194(العودة  قرار حقّبمعرفة األطفال المبحوثين إلى أما بالنسبة    
األطفال يعرفون عن مكان سكن عائالتهم األصلي وواقعهم المهجر ف. يعرفون كثيراً عن القرار هي ضئيلة جداً

يل منهم يعرفون عن التفاص القلي عددا، ولكن )1في الجداول  6، 5، 4، 3، 1انظر إجابات األطفال (بشكل عام 
  .ما تتعلمه األجيال عن واقعها السياسي يقل بمرور الزمن وهذا يشير إلى أن. السياسية لهذا التهجير

  
في نسبة المعرفة عن واقع التهجير القسري، خاصة لألطفال الذين  اك ضعفًلهنا أن توصلت الدراسة إلىو   

، حيث بينت )2001جامعة أكسفورد  ؛2008؛ شطي وهونت 2004عيسى (يعيشون في الشتات، كما أثبتته دراسة 
تلك الدراسات أن ر، مبهمة وثانوية وال تتعدى معرفة الطفل معرفة أجيال الالجئين في الشتات، عن واقعها المهج

رت منه عائلته في بعض األحيانالسم المكان األصلي الذي هج  .  
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األرض،  وطابوفالم الوثائقية، ومفتاح البيت، كالصور التذكارية، واأل" مواقع الذاكرة"توصلت الدراسة إلى أن و  
لوطن األم، كما إلى اي تعزيز الذكريات ومشاعر الحنين ث التهجير عن المكان األصلي، لعبت دوراً حيوياً فبداوأح

   . في ذاكرة األجيال الحديثة لالجئين الفلسطينيين) األصلي(ساعدت على رسم صورة مادية ملموسة للمكان المتخيل 
وطنية  األنها تعزز في ذاكرة األطفال مفاهيم ورموز ؛مهمة في هذا السياق" أماكن الذاكرة" من هنا نستنتج أنو     

، هو سد الطريق )1989(كما يقول بيير نورا " أماكن الذاكرة"فالهدف األكبر لنظرية . وثقافية حية يصعب نسيانها
من الجدير ذكره، أنه عندما وهذا  .أشياء مادية ملموسة على مفاعل النسيان، وتحويل األشياء غير المادية إلى

فالمكان هو حافظ الذاكرة  .للتلف أو للنسيان تبقى ذاكرة األمكنة) األفراد(تتعرض ذاكرة الفاعلين االجتماعيين 
  .نفسه الجماعية وأحد معالمها ورموزها في الوقت

  

ضد الصهاينة كإمكانية ) الكفاح المسلح والمقاومة(وة استخدام القإلى نزوع األطفال  مرد وجدت الدراسة أنو    
، هو عدم رضاهم عن عملية السالم التي جرت وما بمعنى آخرعدم الثقة بنتائج التفاوض، أو  هولتحقيق العودة، 

ها مفاوضات عبثية ال قيمة لها وهي لم تحقق للشعب تجري بين الصهاينة والقيادة الفلسطينية، ويرون أنّ زالت
حد من أنه لم يذكر أهنا، البد من اإلشارة، إلى و. اًعام )18(من رب يذكر على مدى ما يق ءيني أي شيالفلسط

  .آلية إلمكانية تحقيق العودةبحوثين التفاوض مع اإلسرائيليين األطفال الم
  
الرغم من على العودة إلى قراهم ومدنهم األصلية، حقّ أن األطفال وعائالتهم متمسكون بإلى الدراسة خلصت و   

وقد يعود ذلك إلى عدة عوامل أو . ر المعالم البنيوية ألماكنهم األصليةعاماً على تهجيرهم، وتغي )63(مرور 
  :افتراضات منها

  
األوضاع االجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعيشها غالبية الالجئين الفلسطينيين في المخيمات والمناطق، سواء  -

  .ة أو في الشتاتالموجودة في فلسطين المحتل
  .وجود حس جماعي مشترك بين الالجئين، يعمل على إعادة إنتاج مشاعر الحنين إلى الوطن األصلي -
االحتالل اإلسرائيلي المتواصل لألراضي الفلسطينية، يحفز الذاكرة الوطنية ويحض الفلسطينيين على التمسك  -

ن، والمكان ين الفلسطينييعية لالجئبين الذكريات الجماق هم من ذلك كله أن عملية االلتصواأل 1.بأماكنهم األصلية
جيال القادمةروا منه؛ أدى إلى حدوث عملية دمج واتحاد لهذه الذكريات، وبالتالي انتقالها إلى األاألصلي الذي هج .
ك استمرارية في تمسك أجيال لأي أن هنا 2).1992(وكروسر ) 1980(من موريس هالبواكس  بحسب ما أكده كل

  .مدنهم األصليةوالجئين بالعودة إلى قراهم ال
  
  
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)111: 2005(للمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة، انظر إلى تجربة التهجير التي تعرضت لها عائلة غادة الكرمي   1
2   B� 5ً>(  سلمى الشوا)252: 2005(.  
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  :القسم الثاين

ومعارفهم جاهات األطفال اتم املهجرة  ماتيف خميحمافظة بيت حلم حنو مكان السكن األصلي لعائال
 هيلإالعودة   وحنو

 
  ........................................................................  ؟تأن/ من أين أنتَ  -1

 ........................................................................؟وما هي أصول عائلتك

  ............................................................................... ؟ومن أين جاءت
2- أين يقع المكان األصلي الذي هجرت منه أسرتك/؟ك   

.................................................................................................  
  . صف ذلك ؟عن البلد، البيت، المزارع رةأسرتك المهج ةعن حيا ني/عرفماذا ت -3

.........................................................................................................
.........................................................................................................

................................................................................................. 
4- وكيف كان ذلك؟ ؟عائلتك هرت منهل شاهدت المكان األصلي الذي هج  

................................................................................................  
وما هي هذه  ؟اح البيت تشير إلى المكان األصليهل تمتلك أسرتك أي وثائق، صور، مفت -5

.................................................................................................؟الوثائق
.........................................................................................................

.............................................................................................  
ومشاعر  ،تجاههاك فرق بين مشاعرك لوهل هنا ؟لك ولعائلتك) القرية، البلد(كان ما أهمية هذا الم -6
  ؟ اتجاههأمك وك يأب

.........................................................................................................

.........................................................................................................
............................................................................................  

7- دون ين حياة مختلفة لو بقيت عائلتك تتخيل /وهل تتخيل ؟نآلاه فيم والحياة ما هو شعورك نحو المخي
  تهجير ؟ 

.........................................................................................................
.........................................................................................................  
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هل لدى أسرتك اهتمامات نحو العودة إلى و ؟إلى المكان األصليبالعودة اهتمامات وحنين هل لديك  -8
؟صف ذلك ؟هم بالعودةعن اهتمامات نوكيف يعبرو ؟روا منهالمكان األصلي الذي هج   

.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................  
  ك إمكانية للعودة، وكيف سيتم تحقيق ذلك؟لهل تعتقد أن هنا -9

.........................................................................................................
.........................................................................................................

..............................................................................  
  ،  وماذا تعرف عنه؟)194(هل سمعت بالقرار  -10

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.....................................................................  
   ؟)شو بيعنيلك حق العودة( ؟العودة  ماذا يعني لك حقّ -11

.........................................................................................................
.........................................................................................................

............................................................................................  
12 - م؟األصليفي المكان  أسرتكعن حياة ) أخبرك(فك ن عر  

.........................................................................................................
.........................................................................................................  

  
   ؟ين بالعودةالالجئين الفلسطيني من أين سمعت عن حقّ - 13 

.........................................................................................................

.........................................................................................................
...................................................................  

 
 


