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فلسطين

ّ
مسيرة إلى مسكة لتأكيد الرواية الفلسطينية التاريخية
فراس خطيب
ط � �ق� ��س أم� � � ��س ال � � � �ح� � � � ّ
�ار ،ل� � ��م ي� �م� �ن ��ع آالف
ّ
التوجه إلى ما بقي من
الفلسطينيني من
ق��ري��ة م�س�ك��ة الفلسطينية ض�م��ن مسيرة
العودة السنوية .فمنذ  13عامًا ،صار هذا
النشاط تقليديًا ،وينطلق في اليوم الذي
َّتحتفل فيه الدولة العبرية بـ «استقاللها».
ّ
الفلسطينيني ـــــ ضمن
إن�ه��ا م�ح��اول��ة م��ن
م � �ح ��اوالت أخ � ��رى ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ل�ت�س�ج�ي��ل ً روايتهم
ّ
الحقيقية لتكون عالمة في أفق
وذاكرتهم
األج � ��واء االح�ت�ف��ال�ي��ة ال �ت��ي ت �س��ود البالد،
ب�ح�ي��ث ي �س �ي��رون م� ّ
�وح��دي��ن ت �ح��ت شعار
«يوم استقاللكم هو يوم نكبتنا».
اآلالف كما في كل عام
مع عصر أمس ،سار ُ
إل��ى أرض مسكة ال�ت��ي ه�ج� ّ�ر أه�ل�ه��ا قسرًا
ع��ام  ،1948ورف �ع��وا األع�ل�ام الفلسطينية
إلى جانب األعالم السوداء ،والفتات تحمل
أسماء القرى الفلسطينية ّ
املهجرة ،وساروا
إل ��ى م��ا ب �ق��ي م��ن أن� �ق ��اض .ك ��ان الحضور
الشبابي طاغيًا على املشهد ،هذا الحضور
الذي يزداد من عام إلى آخر« .مشهد يبعث
على األم��ل» ،كما قالت إحدى املتظاهرات.
فالجيل الذي عاصر النكبة والتهجير نقل
ال ��رواي ��ة ب�م��ا ت�ح�م�ل��ه م��ن أب �ع��اد سياسية

وإنسانية إلى جيل آخر حمل اسم قرية لم
يعش فيها وس��ار إلى أنقاضها .وقد كان
أيضًا مشهد العائالت الشابة الفتًا ،حني
ي�م�ش��ي األب واألم واألط� �ف ��ال ف��ي مسيرة
واحدة ،ففي ذلك املشهد أبعاد أخرى رغم
ّ
ت��واض �ع��ه ،وق ��د ي �ش ��دك ط �ف��ل ل ��م يتجاوز
ال �خ��ام �س��ة م ��ن ع �م ��ره ،ي�ح�م��ل الف �ت��ة كتب
عليها اسم «املالحة».
مسجد عثمان
جانب
انطلقت املسيرة من
ُ
بن عفان في مدينة الطيرة ،واختتمت في

الجيل الذي عاصر
النكبة والتهجير
نقل الرواية بما
تحمله من أبعاد
سياسية وإنسانية
إلى جيل آخر

إحدى «ساحات» مسكة .وانطلق مهرجان
خ �ط ��اب��ي اف �ت �ت��ح ب �ن �ش �ي��د وط� �ن ��ي وفقرة
ش� ّع��ري��ة ،وك�ل�م��ات للجنة امل�ه�ج��ري��ن التي
تنظم املسيرة بالتعاون مع لجنة املتابعة
ّ
باسم أهل مسكة
املتحدث ً
العليا .وقد شدد ً
أن «ال س�ل�ام ش��ام�لا وع� ��ادال إال بتحقيق
ح��ق ال �ع��ودة ل�لاج�ئ�ين الفلسطينيني إلى
موطنهم» .كما ألقى ّرئيس لجنة املتابعة
محمد زيدان كلمة شن فيها هجومًا على
القوانني العنصرية التي تحاول املؤسسة

فلسطينية تستريح بعد مشاركتها في «مسيرة العودة» التي نظمها فلسطينو  48أمس (أحمد غرابلي  -أ ف ب)

ّ
اإلسرائيلية سنها مثل منع إحياء ذكرى
ّ
وتضمنت الكلمات أيضًا أصواتًا
النكبة.
ت�ق��دم�ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ت�س��ان��د ح��ق العودة
ّ
للفلسطينيني.
والحق التاريخي
القائمة
�ن
�
م
�ع
�
ن
�ا
�
ص
�
ل
ا
�ب
�
ل
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ط�
َّ
ال�ع��رب�ي��ة امل� ّ
�وح��دة ب�ع��د ن�ه��اي��ة امل�س�ي��رة إن
«أنقاض هذه القرية ترى بوضوح جرائم
الصهيونية ،وال أحد يستطيع أن يثنينا
عن إحياء هذه الذكرى وأن نذكر إسرائيل
ب� �ج ��رائ� �م� �ه ��ا» .ك� �م ��ا ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب جمال
زح��ال �ق��ة ،رئ �ي��س ك�ت�ل��ة «ال�ت�ج�م��ع الوطني
ال��دي�م��وق� ّ�راط��ي»« ،يجب أن نكشف للعالم
بأسره أن استعمال كلمة «استقالل» هو
خ��دع��ة ك �ب �ي��رة» ،مضيفًا إن��ه «ص�ح�ي��ح لاّأن
االنتداب البريطاني قد انتهى عام  ،48إ
أن من جاء مكانه أخطر منه بكثير ،وهو
مشروع استعماري عنصري ،هو املشروع
الصهيوني».
ً
لقد ّ
تحولت هذه املسيرة منذ أعوام عالمة
َّ
على أن الفلسطينيني الباقني في وطنهم
ش� �ه ��ودًا ع �ل��ى ال �ع �ص� َّ�ر ،ل ��ن ي �ت �ن��ازل��وا عن
روايتهم ،ولم ينسوا أن ّ لالجئني القابعني
قسرًا خ��ارج أرض�ه��م حقًا ف��ي ال�ع��ودة رغم
م �ح��اول��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ال��دائ �م��ة تجاهل
الغنب التاريخي.

تقرير

مجتمع تركيا «العسكري»

ّ ُ َ
ّ
ّ
ضرب ورشق وقتل :انقسامات طبقية ــ إثنية تترجم باعتداءات على السياسيني
ب��م��راج��ع��ة س��ري��ع��ة ملعدالت
االع���ت���داءات على السياسيني
مواطنني أو سياسيني
األتراك ،من
ّ
آخرين ،يظهر أن تركيا باتت
مرشحة ّ الحتالل موقع الصدارة
في سجل املجتمعات السياسية
«العسكرية» املنقسمة عموديًا

انتهت بعض االعتداءات على
السياسيني بجرائم قتل ،كما حصل
عندما توفي النائب عن حزب
«الطريق القويم» فوزي جيهانلي
أوغلو ،بسكتة قلبية فور ضربه
على وجهه على يد زميله النائب
عن «الحركة القومية التركية»
جاهد تكلي أوغلو في  .2001قبلها،
في  ،1989توفي النائب عبد الرزاق
سيالن برصاصة من مسدس زميل له.
ّ
وقبل ذلك ،تحديدًا في  ،1975تعرض
الرئيس في حينها ،سليمان ديميريل
(الصورة) ،للكمة كسرت أنفهّ ،من
رجل «مختل عقليًا» كان يرتدي بزة
ضابط عسكري.
أردوغان يعود
وزيره يالديز في
أنقرة أول من أمس
(رويترز)

أرنست خوري
ق� �ب ��ل ي � ��وم �ي��ن ،ت� � �ع � � ّ�رض وزي � � � ��ر الطاقة
والثروات الطبيعية التركية ،تانر يلديز،
قيصري ،من مواطن،
العتداء في محافظة
ُ
خ�ل��ال ت �ش �ي �ي��ع ج �ن ��دي ق �ت ��ل ف ��ي معركة
ضد مقاتلي ح��زب العمال الكردستاني.
بقبضة ي ��ده ،انّ�ت�ق��م ش��اه�ين شمشك من
ح��زب ي�ل��دي��ز ألن ��ه ي�س�ع��ى إل��ى مصالحة
األكراد.
األس� � � �ب � � ��وع امل � � ��اض � � ��ي ،ض� � � ��رب املواطن
إس �م ��اع �ي ��ل ج �ل �ي��ك ( 27ع � ��ام � ��ًا) ،رئيس
حزب «السالم والديموقراطية» الكردي،
ال �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ت � � ُ��ورك ،ع �ل��ى وج� �ه ��ه في
مدينة سمسون ،فكسر أنفه شأنه شأن
يلديز ،وذلك بعد إلقائه
بيانًا بعد محاكمة أحد
محازبيه املتهمني بدعم
«ال�ع�م��ال الكردستاني».
ول� � ��م ي� �ك ��ن ح� � ��ال رئيس
ال � � � � �ح� � � � ��زب املعارض،
«ال �ش �ع��ب الجمهوري»،
دنيز بايكال بأفضل من
تورك ويلديز ،إذ أصيب
بالحجارة والبيض لدى
زي � ��ارت � ��ه م �ح��اف �ظ��ة فان
ال�ش��رق�ي��ة ذات الغالبية
الكردية.
وق � �ب � ��ل ي � �ل ��دي ��ز وتورك
وب � � � ��اي� � � � �ك � � � ��ال ،حصلت
ع� �ش ��رات االع � � �ت� � ��داءات ،ان �ت �ه��ى بعضها
بقتل سياسيني ،على أي��دي زم�ل�اء لهم،
أو م��واط �ن�ي�ن .وأم � ��ام ان �ف �ج��ار االحتقان
ال �س �ي��اس��ي واالج �ت �م ��اع ��ي ب�ي�ن األتراك،
ُعلى ص��ورة عسكرة الحياة السياسية،
شغلت الصحف التركية ف��ي استقصاء
ه��ذه الظاهرة غير الحديثة ،لكن ال شك
في أنها بلغت اليوم مرحلة من الذروة لم
من قبل.
تبلغها ّ
صحيح أن االع�ت��داءات على السياسيني
ليست حكرًا على تركيا ،وأنها منتشرة
في كل دول العالم ،ولو بنسب متفاوتة،
إال أن التحليالت والتقارير التي أعطت
للموضوع أهميته على صفحات الجرائد،

يبقى األساس
في الكره
الوجودي
بين األكراد
والعلمانيين
واإلسالميين
والشيوعيين

