
 حق العودة هو استرجاع األرض
 

)ما يسمى الواليات المتحدة األمريكية وكندا( يصدر  2في ترتل أبالند  1تجمع السكان األصليين
 بيانا في يوم األرض الفلسطيني 

 
ِتْرِتْل آيَلْند   ( فيNDN Collectiveاليوم، في يوم األرض الفلسطيني، يصدر تجمع السكان األصليين )

Turtle Island  حق العودة هو استرجاع  )ما يسمى الواليات المتحدة األمريكية وكندا( بيانا تحت عنوان
  للتعبير عن موقفهم تجاه حق الشعب الفلسطيني في أرضه وممارسة حقه في العودة إلى أراضيه.   األرض

 
يواجهون اآلثار السلبية الالمتناهية لالستيطان واإلمبريالية حيث  نقف مع الشعوب األصلية أينما ُوجدوا وُهْم  

نؤمن أن النضال من أجل العدالة في فلسطين هو جزء من نضال العدالة لكل الشعوب المضطهدة على هذا  
 الكوكب.  

 
عاما من االحتالل الصهيوني، كل يوم هو يوم لالحتجاج ضد سرقة األرض الفلسطينية من   ٧٤على مدى 

ما يسمى "إسرائيل" ومقاومة سياساتها القائمة والهادفة إلى محو الشعب الفلسطيني ونفي وجوده على  قبل 
أرضه. تنتشر شقائق النعمان في أرجاء فلسطين في فصل الربيع؛ لتذكرنا في يوم االرض، وبكل من استشهد  

 دفاعا عن هذه األرض.   
 

شعب الفلسطيني في االستعمار االستيطاني واالبادة  تكمن جذور الظروف الصعبة والسيئة التي يواجهها ال
(. مثلما نناضل وننّظم أنفسنا السترجاع األرض هنا في ترتل apartheidالجماعية والنظام العنصري )

 آيالند، اهلنا الفلسطينيين يناضلون من أجل العودة ألراضيهم. 
 

حق العودة يماثل استرجاع مة االستعمار. نقدم هذا البيان من منطلق عالقاتنا وتاريخنا المشترك في مقاو 
كشعوب أصلية ألراضينا، يجمعنا نحن والشعب الفلسطيني ليس فقط الصمود، بل والعالقات    األرض.

المتشابكة. ويجمع الغاصبون أنظمة عدوانية تحمي العنف االستيطاني المتجّذر في عسكرة بالد السكان  
 

هو تحالف/ تجمع السكان األصليين في أميركا الشمالية، يعمل من أجل بناء القوة الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات  1
واألمم لممارسة حقنا األصيل في تقرير المصير، مع تعزيز عالم مبني على أساس العدالة واإلنصاف لجميع الناس وكوكب  

 األرض.
 ير جزيرة السالحف أو ترتل أبالند إلى قارة أمريكا الشمالية.بالنسبة لبعض الشعوب األصلية، تش 2

 



مريكي خالل قرون من االستعباد والعنف الممنهج ضد الشعب  األصليين، ترتل آيلند، من ِقبل الجيش األ 
األسود وما تاله من عقود عنف الدولة والسجن الجماعي لجماهير الشعب األصلي، وذوي البشرة السوداء،  

 والمهاجرين، والفقراء والطبقة العاملة على يد حكومة الواليات المتحدة.     
 

مليون دوالر  4.8لعنف االستيطاني اإلسرائيلي حيث قدمت حكومة الواليات المتحدة هي أكبر ممول ل 
كمساعدة عسكرية لهذا العام فقط. هذا وتصّدر "إسرائيل" األسلحة والتكتيكات والتكنولوجيا العسكرية للعالم  

أجمع.  كما وتحافظ برامج التبادل العسكري بين الشرطة األمريكية والجيش االسرائيلي على مجرى العنف،  
القتل التي يصنعها ويطورها الجيش اإلسرائيلي بعد تجربتها   تقنيات وتكتيكات الشرطة األميركية  حيث تتبنى 

ضد الشعب الفلسطيني، تصّدرها للواليات المتحدة لتستخدمها ضدنا وضد اخوتنا في النضال هنا في ترتل 
وفي فيرجسون  Rock Standing 3آيالند. كثير من األدوات والتكتيكات التي استخدمت في ستاندينغ روك 

4Ferguson   .هي تجسيدًا لهذا التبادل 
 

لذا، وجوبًا وحتمًا، نتعّهد بتلبية النداء للوقوف بجانب أهلنا الفلسطينيين؛ تعميقا لتاريخ تضامننا معهم، ونتعّهد  
عمار  بمحاسبة شعبنا وقيادتنا عند اتخاذ مواقف او ادالء تصريحات تساند الصهيونية، "إسرائيل" أو االست

االستيطاني. كما نلتزم بنشر وتفعيل تكتيكات للدفاع عن شعوبنا مثل حركة المقاطعة، سحب االستثمارات  
، دعم تصريحات  Turtle Islandوفرض العقوبات، إطالق سراح سجنائنا السياسيين في فلسطين وهنا في  

ل االنظمة القانونية الستعادة األرض إخوتنا وأخواتنا في النضال، االستثمار في الفئة الشبابية، اللجوء الى ك
 والديار، تكثيف التضامن العالمي، وانشاء مساحات على ارضنا للتعلُّم.  

 
 حريتنا تكمن في تحرير فلسطين  

حق العودة واسترجاع األرض وعدان يحمالن نفس المعنى: سندوم أطول من األنظمة االستعمارية وحكوماتها  
وقوانينها المفروضة علينا وعلى اهلنا الفلسطينيين وسنعيش حتى استرجاع األرض للشعوب األصلية والعودة  

ومة والنضال لحماية األجيال  إلى األرض المسلوبة من االستعمار االستيطاني.  كي نعود، علينا بالمقا
 القادمة. 

 
 

 
الالكوتا   أراضيتجّمع األالف من السكان األصليين ونصبوا خيم مقاومة في محمية الصخرة القائمة )ستاندنج روك( في    3

النفط الخاصة والمدعومة من طمع شركات   األنهار والبحيراترض والمقدسات وحماية مياه  األللدفاع عن   ٢٠١٦طيلة عام  

   .من قِبل الشرطة االمريكية
أسود البشرة مايكل   األعزل، حيث اندلع فيها شبه انتفاضة شعبية بعد مقتل الشاب ميزوريوهي ضاحية بمدينة سانت لويس في والية  4

 ، حيث امتدت المظاهرات واالحتجاجات الى العديد من المدن في الواليات المتحدة  9/08/2014على يد شرطي أبيض بتاريخ  براون 



اليوم، في يوم األرض الفلسطيني، نرفع راية النضال المستمر ألهلنا الفلسطينيين لتحرير أرضهم وعودتهم  
جميعا لديارهم. ونؤكد على عمق تضامننا معهم تاريخيا وحاضرا. كما نجزم أن النضال من اجل تحرير  

أجمع والكوكب.  نقف مع جميع الشعوب األصلية التي تواجه    فلسطين جزء من النضال من أجل الناس
وتتصدى لإلمبريالية واالستعمار واالستيطان. بالرغم من انتماء شعوبنا أُلمم مختلفة، لتقاليد وجغرافية مختلفة،  

إال أن نضالنا ضد االستعمار االستيطاني هو نفسه وليس ألننا أقوام متماثلة أو أن نضالنا متطابق ولكن  
بساطة ألن النضال ضد االستعمار االستيطاني هو العمل الصحيح و الخطوة السليمة في االتجاه الصحيح.   ب

 حتمًا سننتصر عن طريق التضامن بيننا ومع كل الشعوب الُمستَعمرة.  
 

نقر أن الفلسطينيين شعب أصلي صاحب االرتباط االصلي مع أرض فلسطين ونعترف بحقهم في اراضي  
عنفا ال حصر له   -وما زالت -أن "إسرائيل" دولة ُمستوِطنة غاصبة غير شرعية قد الحقت اجدادهم. ونقر

ضد الشعب الفلسطيني ويجب أن ُتحاَسب في جميع اإلجراءات والتدابير. عندما تتحرر فلسطين، سنتحرر  
 .هولديار  نحن. عندما نناضل السترجاع أرضنا، فليكن نضالنا أيضا لعودة الشعب الفلسطيني ألرضه

 
 من النهر إلى البحر، سوف تتحرر فلسطين 

 
 ستقوم الشجرة 
  ستقوم الشجرة واألغصان
 ضحكات الشجرة  ستنمو
 في وجه الّشمس 
 وسيأتي الطير
 ال بد سيأتي الطير 
 الطير  سيأتي
 الطير  سيأتي

 
 (: الطوفان والشجرة ٢٠٠٣-١٩١٧فدوى طوقان، شاعرة من فلسطين )
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