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اعتادت دابرة شإون الالجبٌن بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة واللجنة الوطنٌة العلٌا ألحٌاء ذكرى النكبة ،
احٌاء ذكرى النكبة بفعالٌات جماهٌرٌة ،وانشطة سٌاسٌة وثمافٌة وادبٌة وفنٌة متعددة بغٌة تذكٌر العالم
بالمؤساة التً حلت بشعبنا الفلسطٌنً فً العام  1948عندما طرد من دٌاره وارضه بموة السالح ووطؤة
المجازر على ٌد العصابات الصهٌونٌة الى منافً الشتات .
ونظرا ً للحالة الطاربة التً تشهدها البالد فً مواجهة فٌروس كورونا الذي المى بظالله على العالم
وف رض علٌه اجراءات لاسٌة شملت اغالق المعابر والحدود والمطارات ،وباتت دول العالم منعزله عن
بعضها البعض ،ودفع باألمم المتحدة ادارة عملها عن بعد وانشغال منظماتها ودوابرها فً مواجهة هذه
الجابحة المستجدة  ،والتً تؤثر بها الفلسطٌنٌٌن بكل اماكن تواجدهم فً المدس والضفة الغربٌة ولطاع
غزة واالراضً الفلسطٌنٌة المحتلة عام  48وفً الشتات ،والتً على ضوبها أ ُ ْولِ َف ْ
ت كافة الفعالٌات
الوطنٌة والتجمعات الشعبٌة والجماهٌرٌة حتى اشعار اخر مما ٌتعذر احٌاء ذكرى النكبة هذا العام
بمسٌرات ومهرجانات جماهٌرٌة فً الوطن والشتات حفاظا ً على سالمة ابناء شعبنا ،والتزاما ً بحالة
الطوارئ التً اعلن عنها سٌادة الربٌس محمود عباس وتمٌدا ً بمرارات الحكومة الفلسطٌنٌة.
وامام الحالة الطاربة التً ٌعٌشها العالم وانشغاله فً مواجهة هذه الجابحة الخطٌرة  ،تسابك حكومة
االحتالل االسرابٌلً الزمن فً تكرٌس احتاللها وسٌطرتها على األرض الفلسطٌنٌة عبر مصادرتها وبناء
المزٌد من المستوطنات ومساعٌها لتنفٌذ خطة "صفمة المرن" التً تستهدف تصفٌة المضٌة الفلسطٌنٌة
وحموق الشعب الفلسطٌنً ،من طرف واحد عبر فرض السٌادة اإلسرابٌلٌّة على مناطك فً الضفة الغربٌة
المحتلة فً األول من تموز الممبل والذي بات امرأ ً وشٌكا ً بعد االتفاق المبرم بٌن بنٌامٌن نتنٌاهو وبٌنً
غانتس لتشكٌل حكومة إسرابٌلٌة فً تحدي صارخ للمانون الدولً ولمرارات الشرعٌة الدولٌة ولحل
الدولتٌن .
وعلى ضوء ما ذكر ،وألن النكبة كانت والتزال ذكرى مرٌرة ومفصل هام فً حٌاة شعبنا لما خلفته من
الم ومعاناة  ،ارتؤت اللجنة الوطنٌة العلٌا إلحٌاء ذكرى النكبة  ،ودابرة شإون الالجبٌن احٌاء ذكرى النكبة
بؤنشطة اعالمٌة وفعالٌات رلمٌة على منصات التواصل االجتماعً ،من خالل تدشٌن أكبر حملة اعالمٌة
على مستوى الوطن والشتات متعددة اللغات وبكافة األشكال بشكل متمٌز وابداعً تحت شعار "سنعود الى
فسطٌن" او "راجع على بالدي" تهدف الى تذكٌر العالم بالنكبة الفلسطٌنٌة فً ظل انشغاله فً مواجهة
فٌروس كورونا والمطالبة برفع الظلم التارٌخً عنه وفضح ما تموم به حكومة االحتالل من جرابم بحك
شعبنا الفلسطٌنً وتنكرها لحموله المشرو عة فً العودة الى دٌاره واٌصال رسالة شعبنا فً تمسكه بحمه
العادل فً العودة الى دٌاره ورفضه للتوطٌن والوطن البدٌل وكل الحلول التً تخرج عما الرته الشرعٌة
الدولٌة له من حموق بما فً ذلن رفضه المطلك لصفمة المرن االمرٌكٌة .

برنامج
احياء الذكرى  27للنكبة الفلسطينية:
اوالً :اعتماد بوستر وشعار النكبة الموحد باإلضافة الى ""logo
 الشعارات المقترحة:
 سنعود الى فلسطٌن . راجع على بالدي . موحدون فً مواجهة المإامرات. النكبة جرحا ً نازفا ً ال ٌلتبم اال بالعودة .سٌتم اختٌار احد الشعارات واعتماده لٌكون شعار النكبة الموحد لهذا العام .
 تصمٌم ٌ logoجسد تمسن شعبنا بالعودة والمدس والدولة (مرفك) وسٌطلب من تلفزٌون
فلسطٌن والتلفزٌونات المحلٌة اعتماده وتثبٌته على شاشاتهم لمدة شهر باإلضافة الى تعمٌمه
من خالل رابط كإطار للصورة الشخصٌة على الفٌس بون ( Facebook profile
.)picture
 ال ٌزال العمل جاري فً تصمٌم بوستر النكبة الموحد .
ثانياً :اعالن ربٌس اللجنة الوطنٌة العلٌا إلحٌاء ذكرى النكبة الدكتور احمد ابو هولً فً بٌان او
مإتمر صحفً عن برنامج فعالٌات احٌاء الذكرى ( )72للنكبة ،وٌكون ذلن ٌوم الخمٌس 7
اٌار/ماٌو . 2020
ثالثا ً :جرت العادة فً هذه الذكرى الماء سٌادة الربٌس محمود عباس خطابا ً سٌاسٌا ً متلفزاً لشعبنا
الفلسطٌنً فً الوطن والشتات وللمجتمع الدولً فً هذه الذكرى األلٌمة مساء ٌوم  14اٌار  /ماٌو
. 2020
 سٌتم تعمٌم دعوة ألبناء شعبنا فً الوطن والشتات بمشاهدة خطاب الربٌس وفك التولٌتالمحدد إللمابه.
 سٌتم تعمٌم خطاب الربٌس على منصات السوشٌال مٌدٌا .رابعا ً :الفعالٌة المركزٌة ٌوم الخامس عشر من اٌار /ماٌو  ،وترتكز على التالً:
 دعوة جماهٌر شعبنا فً الوطن والشتات وفً الجالٌات الفلسطٌنٌة رفع العلم الفلسطٌنًوالراٌات السوداء على اسطح منازلهم او على شرفات بٌوتهم لتذكٌر المجتمع الدولً وكل
احرار العالم بٌوم النكبة وان هنان شعب ال ٌزال مشرداً ٌتطلع الى انصافه ورفع الظلم
التارٌخ عنه بعودته الى دٌاره .
 اطالق صفارات الحداد (االنذار) الساعة  12وتولف الحركة لمدة  72ثانٌة بعدد سنواتالنكبة. .

 اطالق الراٌات السوداء والعلم الفلسطٌنً فً عنان السماء من خالل بالونات الهٌلٌوم فًالضفة الغربٌة وكذلن الطابرات الورلٌة تحمل الوان العلم الفلسطٌنً الساعة الخامسة مساء
فً لطاع غزة.
 اطالق التكبٌرات من مآذن المساجد ،وتمرع اجراس الكنابس تزامنا ً من صفارات الحداد(اإلنذار)  ،او التولٌت الذي ٌتم تحدٌده .
 فتح موجة مفتوحة (البث الموحد) لإلذاعات المحلٌة ٌوم  15اٌار/ماٌو  2020وتخصٌصهاعن النكبة وتشمل لماءات سٌاسٌة مع ربٌس دابرة شإون الالجبٌن ،اعضاء المكاتب السٌاسٌة
لفصابل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،رإساء اللجان الشعبٌة فً المخٌمات الفلسطٌنٌة  ،الى
جانب عمد حوارات مع من عاٌش احداث النكبة ،وتخصٌص حلمات عن المرى الفلسطٌنٌة
المدمرة وحلمات تارٌخٌة عن المضٌة الفلسطٌنٌة ورحلة اللجوء الفلسطٌنً بالتنسٌك والتعاون
مع وزارة االعالم وتستمر عمل الموجة المفتوحة لثالث ايام  17-16-15اٌار /ماٌو .
خامساً :توجٌه مذكرة موجهة الى امٌن عام األمم المتحدة أنطونٌو غوتٌرٌس  ،للتذكٌر بالنكبة
الفلسطٌنٌة والمؤساة التً ٌعٌشها شعبنا على مدار  72عاما ً وتطلع شعبنا الفلسطٌنً الى المجتمع
الدولً نصرته ورفع الظلم الت ارٌخً عنه من خالل عودته الى دٌاره التً هجر منها عام 1948
طبما لما ورد فً المرار 194وانهاء االحتالل االسرابٌلً ومطالبة األمم المتحدة بتطبٌك المرار
 194والتؤكٌد على استمرارٌة عمل األونروا لحٌن عودة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن ومطالبة الدول
االعضاء فً األمم المتحدة الضغط على حكومة االحتالل االسرابٌلً بتطبٌك لرارات الشرعٌة
الدولٌة وااللرار بالحموق الفلسطٌنٌة المشروعة وولف اعتداءاتها وجرابمها ضد الشعب الفلسطٌنً
وولف خطواتها احادٌة الجانب ومساعٌها الى فرض سٌادتها على اراضً الضفة الغربٌة التً
تنسف حل الدولتٌن وتضع المنطمة فً اتون الصراعات .
 تسلٌم الرسالة لمدٌر مكتب المنسك الخاص لألمم المتحدة ضمن وفد فصابلً مصغر ال ٌزٌدان  10اعضاء ٌوم  15اٌار/ماٌو  2020مع اتخاذ االجراءات الولابٌة للوفد من لبس الكمامات
والمفزات .
 ٌطلب من االمٌن العام لألمم المتحدة توجٌه رسالة صوتٌة للشعب الفلسطٌنً فً ذكرى النكبةمن خالل رسالة توجه له شخصٌا ً بتارٌخ 10اٌار /ماٌو .
سادساً :توجٌه رسالة الى ربٌس المجلس الوطنً الفلسطٌنً األخ سلٌم الزعنون " ابو األدٌب"
 ،والطلب منه مخاطبة االتحادات البرلمانٌة بما فٌها االتحاد البرلمانً العربً واالفرٌمً
واألوربً والدولً  ،للتذكٌر بذكرى النكبة.

سابعاً :توجٌه رسالة لدولة ربٌس الوزراء د .دمحم اشتٌه ٌطلب من خاللها بضرورة :

-

-




تكلٌف ووزارة األولاف والشإون الدٌنٌة التعمٌم على مإذنً المساجد اطالق التكبٌرات
وتكلٌف المجلس األعلى للكنابس فً دولة فلسطٌن بمرع اجراس الكنابس بذات التولٌت تزاما
مع اطالق صفارات الحداد ..
تكلٌف وزٌر الشإون الخارجٌة والمغتربٌن بتوجٌه رسابل متطابمة لوزراء خارجٌة دول العالم
لتذكٌرهم بالنكبة الفلسطٌنٌة والمطالبة بإنصاف الشعب الفلسطٌنً ورفع الظلم التارٌخً عنه
ودعم حموله المشروعة فً العودة والحرٌة واالستمالل والتؤكٌد على المولف الفلسطٌنً
الرافض لصفمة المرن والتحذٌر من المسعى االسرابٌلً لضمة اجزاء واسعة من اراضً
الضفة الغربٌة والتعمٌم للبعثات الدبلوماسٌة الفلسطٌنٌة فً الخارج برفع الراٌات السوداء الى
جانب العلم الفلسطٌنً فوق ممراتها .
ثامناً :الطلب من األخ الوزٌر أحمد عساف ربٌس الهٌبة العامة لإلذاعة والتلفزٌون واالعالم
الرسمً :
التنسٌك مع االتحاد االذاعات العربٌة لبث موجة موحدة ألحٌاء ذكرى النكبة.
اعداد تلفزٌون فلسطٌن سلسلة برامج حول النكبة (موجة ممتوحة بث مباشر) ٌتم خاللها
استضافة شخصٌات وطنٌة واعتبارٌة واعضاء اللجنة التنفٌذٌة الى جانب تمدٌم افالم وثابمٌة
واعداد تمرٌر مصورة حول النكبة ولماءات حٌة مع كبار السن.

تاسعا ً الفعاليات الرقمية :
 تدشٌن منصة على التواصل االجتماعً ٌنشر فٌها كافة الفعالٌات واالنشطة الحٌاء ذكرى
النكبة  ،وسٌكون مسإول كل لجنة اعالمٌة فً المخٌم  adminعلى الصفحة لنشر فعالٌات
لجنته داخل المخٌم منصة التواصل االجتماعً سٌتم من خالل :
 تنفٌذ فعالٌات اللجان الشعبٌة الرلمٌة من خالل البث المباشر وفك مواعٌد محددة لكل فعالٌةبالتنسٌك مع اللجان االعالمٌة نصٌب كل لجنة لماء سٌاسً (عضو مكتب سٌاسً للفصٌل) ،
واخر لانونً وسبع لماءات مع كبار السن للحدٌث عن ما لبل النكبة ورحلة اللجوء (التارٌخ
الشفوي) .
 عرص سلسلة افالم وثابمٌة حول النكبة على مدار شهر بدءا ً من  7اٌار . اطالق حملة " صورة من المخٌم" لجمع اكبر عدد من الصور المدٌمة والحدٌثة لكل مخٌم ،والتً سٌتم تجمٌعها وتوثٌمها فً اصدار مطبوع (البوم مصور) تستمر الحملة لمدة شهر من
 7اٌار الى  7حزٌران .
 نشر لصابد شعرٌة ولصص لصٌرة وخواطر عن النكبة واللجوء والحنٌن الى الوطن وآالمالغربة .
 اطالق حملة بلدتً االصلٌة هوٌتً :سٌتم من خاللها نشر معلومات عن عشر لرى فلسطٌنٌةمدمرة بشكل ٌومً باالضافة الى تعمٌم بطالة تعرٌف الالجا لتمكٌن الالجا من تعرٌف هوٌته














وبلدته االصلٌة والمخٌم الذي ٌمٌم فٌه متضمنة نصن ٌإكد الراره على تمكسه بحمه فً العودة
الى دٌاره التً هجر منها عام  1948تبدا الحملة من  16الى  31اٌار  /ماٌو .
اعداد موجة مفتوحة (مباشر) على برنامج : ZOOM
مع شخصٌات فلسطٌنٌة وعربٌة ومن داخل االراضً المحتلة عام  ،1948وسٌتم عرض
لابمة الشخصٌات التً سٌجرى معها اللماءات.
لماء حواري ٌجمع فعالٌات شبابٌة من مناطك اللجوء حول دورهم فً حماٌة حك العودة من
مإامراته اسماطه .
نشر لوحات اعالنٌة كبٌرة  Billboardsعلى مفترلات الشوارع الربٌسٌة فً كافة
المحافظات ومداخل المخٌمات تحمل بوستر النكبة  ،وشعارها باالضافة الى  logoمع دعوة
جماهٌر شعبنا لرفع العلم الفلسطٌنً والراٌات السوداء على اسطح منازلهم والتفاعل مع
الفعالٌات الرلمة المعلن عنها لمدة شهر من  7اٌار /ماٌو الى  7حزٌران ٌ /ونٌو.
نشر اعالنات موحدة فً االذاعات المحلٌة باإلضافة الى برومو على صفحات التواصل
االجتماعً تحمل الدعوة الى رفع العلم الفلسطٌنً والراٌات السوداء صباح ٌوم الخامس عشر
من اٌار والتؤكٌد على رفض صفمة المرن والتوطٌن والوطن البدٌل والتؤكٌد على حك العودة
بانه حك ال ٌسمط بالتمادم وغٌر لابل للتصرف تبدأ من  10اٌار الى  15آٌار
سٌارات اذاعة وفك االمكانات المادٌة تجول شوارع المخٌمات  ،تصدح باغانً الثورة
الفلسطٌنٌة واغانً العودة وتتضمن الدعوة الى رفع العلم الفلسطٌنً والراٌات السوداء صباح
ٌوم الخامس عشر من اٌار ٌومً  15-14اٌار /ماٌو .
اطالق سلسلة من البوسترات والتصمٌمات تحمل معلومات عن لضٌة الالجبٌن باللغتٌن
العربٌة واالنجلٌزٌة وتحمل  logoالنكبة الموحد تستمر لمدة اسبوع من  15اٌار الى 22
اٌار .
التواصل مع وسابل االعالم واطالعهم على برنامج الفعالٌات ودعوتهم الى تغطٌتها
والمشاركة فً االنشطة والفعالٌات الرلمٌة على منصة التواصل االجتماعً المتخصصة
إلحٌاء الذكرى  72للنكبة.
الطلب من الصحف الٌومٌة المحلٌة تخصٌص صفحة ثابتة تنشر فٌها تحمٌمات وتمارٌر حول
لضٌة الالجبٌن تتضمن البعد السٌاسً والمانونً  ،وتحمٌمات صحفٌة حول مشاكل المخٌمات
ورصد اراء الالجبٌن عالوة على تغطٌة الفعالٌة واالنشطة .
مالحظة :الفعالٌات ستستمر لمدة شهر بدءا من  7اٌار حتى  7حزٌران

