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  :ونالفلسطينيالالجئون 
  املتاهة اخلطرة

  بالل احلسن

  املشهد الدويل
ولـــدت قضـــية فلســـطين أصـــالً مـــن جـــراء احـــتالل املســـتوطنين الصـــهاينة جلـــزء مـــن 

وقد تفرع عـن هـذا . ١٩٤٨عليه سنة  إسرائيلأرض فلسطين، هو اجلزء الذي قامت دولة 
الــــذين أُبعــــدوا عــــن أرضــــهم، ســــواء مــــن اجلــــزء الفلســــطينيين  الالجئــــيناألصــــل موضــــوع 

، أو من اجلـزء اآلخـر مـن األرض )١٩٤٧الصادر سنة (اخلاص باليهود يف قرار التقسيم 
 - وحــين انــدلعت احلــرب العربيــة. ، متجــاوزة حــدود قــرار التقســيمإســرائيلالــذي احتلتــه 

الدبلوماســــي الســــويدي الكونــــت برنــــادوت يف ألمم املتحــــدة األُوىل، أوفــــدت ا اإلســــرائيلية
 الالجئــينوقــد أوصــى برنــادوت بضــرورة عــودة . أول مهمــة ألول تســوية ســلمية للصــراع

 ١٧، وكـان أن دفـع حياتـه ثمنـاً لهـذه التوصـية؛ إذ اغتيـل يف "منازلهم"إىل الفلسطينيين 
ية متطرفــــة كــــان يتزعمهــــا يتســــحاق إســــرائيلموعــــة علــــى يــــد جم ١٩٤٨ســــبتمبر /أيلــــول

وبنــاء علــى توصــية برنــادوت، . إســرائيلشــمير، الــذي أصــبح يف مــا بعــد رئيســاً حلكومــة 
ديســــمبر /كــــانون األول ١١يف ( ١٩٤رقــــم العامــــة لــــألمم املتحــــدة  اجلمعيــــةصــــدر قــــرار 

تحــــدة ثالثيـــة مكونــــة مــــن فرنســـا وتركيــــا والواليــــات امل" جلنــــة توفيــــق"بتـــأليف ) ١٩٤٨
األميركيــة ملتابعــة مهمــات برنـــادوت، وجــاء البنــد احلــادي عشـــر مــن هــذا القــرار متعلقـــاً 

  :، ونص على ما يليالفلسطينيين الالجئينب
وجـوب السـماح بـالعودة، يف ] العامة لألمم املتحـدة اجلمعية[تقرر 

أقــرب وقــت ممكــن، لالجئــين الــراغبين يف العــودة إىل ديــارهم والعــيش 
ووجــــوب دفــــع تعويضــــات عــــن ممتلكــــات الــــذين م، بســــالم مــــع جيــــرانه

يقـــررون عـــدم العـــودة إىل ديـــارهم وعـــن كـــل مفقـــود أو مصـــاب بضـــرر، 
عندما يكون من الواجب، وفقاً ملبادئ القانون الدويل واإلنصـاف، أن 
يعـــوض عـــن ذلـــك الفقـــدان أو الضـــرر مـــن قبـــل احلكومـــات أو الســـلطات 

  .املسؤولة
تعليماتهــــا إىل جلنــــة التوفيــــق بتســــهيل ] العامــــة اجلمعيــــة[وتصــــدر 

إعــادة الالجئــين، وتــوطينهم مــن جديــد، وإعــادة تــأهيلهم االقتصــادي 
                                                            

  كاتب وصحايف فلسطيني. 
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واالجتمـــاعي، وكـــذلك دفـــع التعويضـــات، وباحملافظـــة علـــى االتصـــال 
، ومـن خاللـه ألمم املتحدة لالجئـين الفلسـطينيينالوثيق بمدير إغاثة ا

نظمـــــــــــة األمم بالهيئـــــــــــات والوكـــــــــــاالت املتخصصـــــــــــة املناســـــــــــبة يف م
  )١(.املتحدة

، لكنهـــا الالجئـــينعـــن أداء دورهـــا يف متابعـــة قضـــية " جلنـــة التوفيـــق"وقـــد توقفـــت 
بقيت قائمة رسمياً كهيئة من هيئات األمم املتحدة، واقتصر دورها أعوامـاً طويلـة علـى 

وكانـــت . ١٩٤تقـــديم توصـــية دوريـــة بتجديـــد التـــذكير بقـــرار العـــودة، ممـــثالً بـــالقرار رقـــم 
ت املتحــدة األميركيــة هــي التــي تتــوىل رســمياً تقــديم هــذا االقتــراح لتــتم املوافقــة الواليــا

، ١٩٦٧ومــع انــدالع حــرب ســنة ). ١٩٩٣توقفــت الواليــات املتحــدة عــن ذلــك ســنة (عليــه 
ة، وجِـــد جيـــل الفلســـطينيملـــا بقـــي مـــن األراضـــي  إســـرائيلوانهــزام العـــرب فيهـــا، واحـــتالل 

الـــذين شـــردتهم احلـــرب اجلديـــدة،  الالجئـــينيـــل ، هـــو جالفلســـطينيين الالجئـــينجديـــد مـــن 
 فلسطينييوكان منه الجئون جدد من الضفة الغربية وقطاع غزة، والجئون قدامى من 

 ٢٤٢وحـين صـدر قـرار جملـس األمـن رقـم . هُجـروا مـرة أُخـرى إىل األردن ١٩٤٨أراضي 
فقـرة اخلاص بتلك احلرب ونتائجها، وردت فيـه ) ١٩٦٧نوفمبر /تشرين الثاين ٢٢يف (

، )ب - ثانيــاً" (الالجئــينحتقيــق تســوية عادلــة ملشــكلة "نصــت بعموميــة مقصــودة علــى 
ككـل  الالجئـينوهذا الغموض يف نص الفقرة ال يوضح ما إذا كان املقصود حل مشكلة 

الناجتـــة مـــن تلـــك احلـــرب فقـــط، ومـــا إذا كـــان القـــرار يف جمملـــه  الالجئـــينأم حـــل مشـــكلة 
  .يتعلق بتلك احلرب من دون سواها

، كانـــت السياســـة الغربيـــة عامـــة، والسياســـة األميركيـــة ١٩٦٧و ١٩٤٨بـــين ســـنتي 
وسـيلة غيـر : يف الـبالد العربيـة عبـر وسـيلتينالفلسـطينيين خاصة، تدفع باجتاه تـوطين 

، وذلـــك مـــن خـــالل املوافقـــة إســـرائيلمباشـــرة تســـعى لقيـــام اعتـــراف عربـــي واقعـــي بدولـــة 
أساســــه مشــــاريع متعلقــــة بشــــؤون  إســــرائيلعلــــى قيــــام تعــــاون اقتصــــادي بــــين العــــرب و

امليـــاه، مـــع وعـــود بتمويـــل أميركـــي جلميـــع املشـــاريع الزراعيـــة العربيـــة التـــي تتولـــد مـــن 
، علــى أن تتضــمن هــذه اخلطــط موافقــة عربيــة علــى إســرائيلمشــاريع التعــاون املــائي مــع 

إريــــك جونســــتون، املبعــــوث اخلــــاص للــــرئيس وقــــد كــــان مشــــروع . الفلســــطينيينتــــوطين 
ـــا الوســـيلة األُخـــرى . ، أبـــرز املشـــاريع يف هـــذا الســـياق١٩٥٣يركـــي أيزنهـــاور ســـنة األم أمّ

، وكــذلك )األمــين العــام لــألمم املتحــدة(املباشــرة للتــوطين فتمثلــت يف مشــروع همرشــولد 
وقــــد حظــــي مشــــروع ســــيناء . يف مشــــروعين آخــــرين للتــــوطين يف كــــل مــــن ســــيناء وليبيــــا

لكـن البحـث فيـه توقـف عنـدما شُـن العـدوان ، )صـدرت يف كتـاب(بدراسة ميدانية مفصلة 
                                                            

الطبعــة الثانيــة، اجمللــد ، "اإلســرائيلي - بشــأن فلســطين والصــراع العربــيألمم املتحــدة قــرارات ا"  )١(
  .١٩، ص )١٩٩٣، الفلسطينيةمؤسسة الدراسات : بيروت( ١٩٧٤ - ١٩٤٧األول 
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، كمـــا توقـــف البحـــث يف مشـــروع التـــوطين يف ليبيـــا يف ١٩٥٦الثالثـــي علـــى مصـــر ســـنة 
  .الفترة نفسها

وبقــي هــذا املشــهد الــدويل مســتقراً علــى حالــه مــن دون أي تغييــر، حتــى جــاءت حــرب 
يجــاد صــيغة ، جهــود أميركيــة إل١٩٩١اخللــيج الثانيــة، وبــدأت بعــدها، علــى امتــداد ســنة 

وقـد تعمّـد . الفلسـطينيةوإيجاد حل نهـائي للقضـية  اإلسرائيلي - إلنهاء الصراع العربي
وزيــر اخلارجيــة األميركــي جــيمس بيكــر، الــذي تــوىل املفاوضــات، أن جتــري مفاوضــاته 

فيصـل احلسـيني وحنـان عشـراوي، ( ١٩٦٧مع وفـد فلسـطيني مـن املنـاطق احملتلـة سـنة 
 منظمةترفض التفاوض مع  إسرائيلا مقصوداً ملعرفته أن ، وكان اختياره هذ)وآخرون

ــــا . منظمــــة إرهابيــــةالتحريــــر  منظمــــة، واحلجــــة املعلنــــة لــــذلك أن التحريــــر الفلســــطينية أمّ
ــب املنظمــة بحــل يشــمل الشــعب   الفلســطينيالســبب غيــر املعلــن فهــو اخلشــية مــن أن تطالِ

لينحصــر  - ســب تعبيرهــابح - "ســكان املنــاطق"تفاوضــاً مــع  إســرائيلكلــه، بينمــا تريــد 
، فتغيــب بــذلك قضــايا كثيــرة، مــن ١٩٦٧التفــاوض جغرافيــاً يف األراضــي احملتلــة ســنة 

املفــاوض  الفلســطينيوقــد بــذل الوفــد . ١٩٤٨ســنة الفلســطينيين  الالجئــينبينهــا قضــية 
، لكـن هـذا الطلـب التحريـر الفلسـطينية منظمـةآنذاك جهده لتـأليف وفـد مـن الـداخل تعلنـه 

" الـداخل"جهده لقبول تأليف الوفد من فلسطينيي  الفلسطينيذل املفاوض كما ب. رُفض
ووُجـــدت يف النهايـــة ثـــالث وثـــائق حتـــدد اجملـــرى . ، ورُفـــض طلبـــه هـــذا أيضـــاً"اخلـــارج"و

  :اجلديد للعمل
التطمينات التـي بعثـت اإلدارة األميركيـة بهـا إىل اجلانـب هي رسالة  الوثيقة األُوىل

، وفيها أن أساس التسـوية سـيكون السـعي مـن أجـل سـالم شـامل، علـى أسـاس الفلسطيني
، يـــــوفر احلقـــــوق السياســـــية املشـــــروعة للشـــــعب ٣٣٨و ٢٤٢قـــــراري جملـــــس األمـــــن رقـــــم 

للضــفة الغربيــة وقطـــاع  اإلســـرائيلي، وأن هــدف العمليــة هـــو إنهــاء االحــتالل الفلســطيني
شـــــرة، وعبـــــر حمادثـــــات غـــــزة، وأن آليـــــة التفـــــاوض ســـــتكون عبـــــر حمادثـــــات ثنائيـــــة مبا

وبالنسـبة إىل العضـوية، فـإن أعضـاء الوفـد . بشأن القضايا اإلقليميـة) متعددة(مشتركة 
ســيكونون مــن فلســطينيي املنــاطق، ويمكــنهم أن ) املشــترك مــع وفــد األردن( الفلســطيني

ويف إشـــارة . قضـــية تتعلـــق بجـــوهر تلـــك املفاوضـــاتيثيـــروا مـــن خـــالل املفاوضـــات أيـــة 
تعتقـد الواليـات : "رة إىل موضـوع الالجئـين، قالـت رسـالة التطمينـاتوحيدة وغيـر مباشـ

أي فلســـــطينيي (ين خـــــارج املنـــــاطق احملتلـــــة الفلســـــطينياملتحـــــدة أن القـــــدس الشـــــرقية و
  )٢(."يجب أن يكونوا قادرين على املشاركة يف مفاوضات املرحلة النهائية)... الشتات
اإلدارة األميركيــــة بهــــا إىل  هــــي رســــالة التطمينــــات التــــي بعثــــت الوثيقــــة الثانيــــةو

، "وجــود تفاســير خمتلفــة لقــرار جملــس األمــن" حكومــة إســرائيل، وفيهــا إقــرار أميركــي بـــ
                                                            

  .على أعضاء القيادة، بدون تاريخالتحرير الفلسطينية  منظمةنص موزع من قيادة   )٢(
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وإشــارة إىل أن املفاوضــات املتعــددة األطــراف ســتدور حــول موضــوعات إقليميــة عامــة، 
  )٣(".مسألة الالجئين"من بينها 
ــــا  فهــــي نــــص الــــدعوة إىل مــــؤتمر مدريــــد املوجهــــة إىل األطــــراف الوثيقــــة الثالثــــة أمّ

، )ميخائيــــل غورباتشــــوف(والروســــي ) جــــورج بــــوش(املعنيــــة مــــن الرئيســــين األميركــــي 
والـــــدول العربيـــــة، واملفاوضـــــات بـــــين  إســـــرائيلوفيهـــــا إشـــــارة إىل أن املفاوضـــــات بـــــين 

فاوضــــات وأنــــه يف امل... ترتكــــز علــــى قــــراري جملــــس األمــــن" ين ســـــالفلســــطينيو إســــرائيل
املتعــددة ســتبحث قضــايا يعتقــد متبنــو قــرار املــؤتمر أنــه ينبغــي أن تتركــز علــى قضــايا 

  )٤(..."مثل الرقابة على األسلحة، واألمن اإلقليمي، واملياه، وقضايا الالجئين
  :ويالحَظ بشأن هذه الوثائق الثالث أنها

األمــن رقمــي علــى قــراري جملــس ) وترتكــز كلمــة غامضــة وغيــر ملزمــة(ترتكــز : أوالً
  .١٩٦٧يونيو /، أي القرارين اخلاصين بنتائج حرب حزيران٣٣٨و ٢٤٢

هـــو للتفـــاوض ال للتنفيـــذ، باعتبـــار أن لـــه تفاســـير  ٢٤٢تقـــر بـــأن القـــرار رقـــم : ثانيـــاً
  .خمتلفة

، األمـر الـذي ١٩٤٨تطرح موضوع الالجئين من دون إشارة إىل الجئـي سـنة : ثالثاً
، مـــع حـــق أي طـــرف يف أن يثيـــر ١٩٦٧جئـــي ســـنة قـــد يعنـــي أن البحـــث قـــد ينحصـــر يف ال

  .القضية التي يريد
تطــرح موضــوع الالجئــين مــن دون حتديــد، ومــن دون ربطــه بقضــية العــودة، : رابعــاً

  .األمر الذي يفسح يف اجملال أمام مناقشة القضية على أساس إنساين
م تفســـح بهـــذا الطـــرح ملوضـــوع الالجئـــين، بصـــيغة العامـــة، يف اجملـــال أمـــا: خامســـاً

، ملغيــــة الفلســــطينيين الالجئــــينطــــرح موضــــوع الالجئــــين اليهــــود يف مقابــــل موضــــوع 
  .الفوارق بين املوضوعين

، أي أنـــه مل يعـــد الفلســـطينيين الالجئـــينوهـــذا هـــو األهـــم، تســـتبعد موضـــوع : سادســـاً
موضــوعاً مطروحــاً للبحــث فيــه كقضــية سياســية يف املفاوضــات الثنائيــة التــي ســتدور 

ين، حيـــــث تكـــــون النتـــــائج ملزمـــــة للطـــــرفين، وإنمـــــا هـــــو إلســـــرائيلياين والفلســـــطينيبـــــين 
موضــــوع مطــــروح للتــــداول يف املفاوضــــات املتعــــددة األطــــراف، حيــــث ال تكــــون النتــــائج 

  .ملزمة ألحد

  املشهد يف أثناء التفاوض
إىل مـــؤتمر مدريـــد، الـــذي افتـــتح  اإلســـرائيليمل يقصّـــر يتســـحاق شـــمير، رئـــيس الوفـــد 

                                                            

  ).لندن" (القدس العربي"، نقالً عن ٢١/١٠/١٩٩١، "معاريف"  )٣(
  .١٨/١٠/١٩٩١، )لندن" (احلياة"  )٤(
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يف التقـــــــاط جميــــــع املعـــــــاين املوحيـــــــة  ١٩٩١أكتـــــــوبر /تشــــــرين األول ٣٠أعمالــــــه يـــــــوم 
ففـــي الكلمـــة التـــي ألقاهـــا ركـــز علـــى . والتصـــريح بهـــا علنـــاً" الالجئـــين"واملضـــمرة بشـــأن 

بعـــد فتـــرة وجيـــزة مـــن إنشـــاء : "، فقـــالإســـرائيلمـــن الـــبالد العربيـــة إىل  اليهـــود الالجئـــين
يف الــــدول العربيــــة،  اليهوديــــةضــــد الطوائــــف ] األنظمــــة العربيــــة[، حتولــــت هــــذه ئيلإســــرا

ألــف  ٨٠٠وتســببت موجــة القهــر ومصــادرة املمتلكــات والطــرد يف نــزوح جمــاعي لنحــو 
مـــن األراضـــي التـــي ] ١٩٤٨ســـنة الفلســـطينيين  الالجئـــينأي مـــا يســـاوي عـــدد [ يهـــودي

عملــت بنجــاح  إســرائيلبوضــوح أن  وطــرح." كــانوا يقطنونهــا منــذ مــا قبــل ظهــور اإلســالم
رحبـت بهـم ... اليهودمعظم هؤالء النازحين : "اليهود القادمين إليها، فقال" توطين"على 

، ثـــم طـــرح "اإلســـرائيلي، وتـــم إيـــواؤهم ودعمهـــم وانـــدجموا يف اجملتمـــع اليهوديـــةالدولـــة 
 جئــينالالهــم املســؤولون عــن مشــكلة  اإلســرائيليبوضــوح أيضــاً أن العــرب ال االحــتالل 

شـــجع مئـــات اآلالف مـــن ... لســـرائيإن العـــداء العربـــي إل: "، وذلـــك حـــين قـــالالفلســـطينيين
العــرب الــذين عاشــوا يف فلســطين حتــت االنتــداب البريطــاين مــن قِبــل زعمــائهم علــى تــرك 

وتـوطينهم علــى الفلســطينيين ثــم حمّـل العــرب مسـؤولية التقصــير يف اسـتيعاب ." ديـارهم
إن عدة مئات اآلالف من العـرب : "ل املهاجرين اليهود، فقالحيا إسرائيلغرار ما فعلته 

، وعلـــى عكـــس الالجئـــينين يعيشـــون يف أحيـــاء فقيـــرة تعـــرف باســـم خميمـــات الفلســـطيني
مــــن الــــدول العربيــــة، مل يلــــق معظــــم الالجئــــين العــــرب  إســــرائيلالــــذين جــــاؤوا إىل  اليهــــود

، ثـــم خاطـــب شـــمير املـــؤتمر برقـــة ..."ترحيبـــاً أو دجمـــاً يف اجملتمـــع مـــن جانـــب مضـــيفيهم
اســـــمحوا لنـــــا وللمجتمـــــع الـــــدويل ببنـــــاء مســـــاكن الئقـــــة للنـــــاس الـــــذين : "متناهيـــــة قـــــائالً

سياســياً، ملعاجلــة ، راســماً بــذلك منحــى إنســانياً ال "الالجئــينيعيشــون اآلن يف خميمــات 
  )٥(.الفلسطينيين الالجئينمشكلة 

يف املؤتمر، أكثر  الفلسطينيوتضمنت كلمة الدكتور حيدر عبد الشايف، باسم الوفد 
ونحــــو جتــــاوز موضــــوع  الفلســــطينيمــــن إشــــارة إىل توجــــه املــــؤتمر نحــــو جتزئــــة الشــــعب 

يُعتــــــرف  حتــــــى يف الــــــدعوة إىل هــــــذا املــــــؤتمر شــــــوهت ســــــيرتنا ومل: "، إذ قــــــالالالجئــــــين
إنمــا تــأتي إىل جــزء فقــط مــن شــعبنا، .. إن الــدعوة ملناقشــة الســالم.. بحقيقتنــا إال جزئيــاً

وتتجاهل وحدتنا الوطنيـة والتاريخيـة والعضـوية، فقـد انتُزعنـا مـن أشـقائنا وشـقيقاتنا 
ين حتـــت االحـــتالل، بـــرغم الفلســـطينيا لكـــي نـــأتي إىل هنـــا أمـــامكم باعتبارنـــيف املنفـــى 

" املنفيين" الالجئينثم خاطب ." الواحد منا يمثل حقوق ومصالح الكل إصرارنا على أن
ثــم ." ســوف تعــودون، وســوف تبقــون، وســوف نســود، ألن قضــيتنا عادلــة: "مباشــرة فقــال

ليســـت وطنـــاً الئقـــاً  الالجئـــينإن خميمـــات : "انتقـــل إىل احلـــديث املباشـــر والقـــانوين قـــائالً
، وهــي حقيقــة ١٩٤ قــرار األمم املتحــدة فــاإلرادة الدوليــة قــد ضــمنت عودتــه يف... بشــعب
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  )٦(."تلقى جتاهالً وغير منفذة عمداً
ومـــن خـــالل هـــذا العـــرض املتنـــاقض للمواقـــف والكلمـــات، انتهـــى البحـــث يف قضـــية 

، "اللجــان املتعــددة"يف اجللســة االفتتاحيــة ملــؤتمر مدريــد لينتقــل بعــد ذلــك إىل  الالجئــين
ســتطيع إقــرار سياســات ملزمــة، إال مــا يتوافــق التــي هــي يف حقيقتهــا جلــان للتــداول، وال ت

فيها تقديم أنفسـهم بالطريقـة ن يوالفلسطينومع ذلك، سيحاول . اجملتمعون على إجنازه
التـــي حُجبـــت عـــنهم يف مـــؤتمر مدريـــد ويف املفاوضـــات الثنائيـــة، كمـــا ســـيحاولون طـــرح 

و يف القضــــايا التــــي مل يــــرد ذكرهــــا بوضــــوح أو بصــــورة كاملــــة يف رســــالة التطمينــــات أ
  .ورقة الدعوة الرسمية

 ١٩٩٢ينـــاير /كـــانون الثـــاين ٢٨بـــدأت اللجـــان املتعـــددة أعمالهـــا يف موســـكو يـــوم 
فلســــطيني وقــــد توجــــه إليهــــا وفــــد . دولــــة عربيــــة وأجنبيــــة ٣٣بمــــؤتمر تنظيمــــي حضــــرته 

، الالجئــينومــن القــدس، ومــن " الــداخل"مــن فلســطينيين برئاســة فيصــل احلســيني، يضــم 
ول قاعــة املــؤتمر واملشــاركة يف أعمالــه بحجــة أن تــأليف الوفــد لكــن الوفــد منــع مــن دخــ

أن تــأليف  الفلســطينيعلــى ذلــك النحــو خمــالف لصــيغة مدريــد، بينمــا كانــت حجــة الوفــد 
فقـــــط يخـــــص مـــــؤتمر مدريـــــد، ويخـــــص املفاوضـــــات الثنائيـــــة بـــــين " الـــــداخل"الوفـــــد مـــــن 
. فيـه هـذه الـدول كافـةين، لكنـه ال يخـص مـؤتمراً دوليـاً تشـارك اإلسرائيليين والفلسطيني

وكـــان ". اخلـــارج"و" الـــداخل"بأكملـــه يف  الفلســـطينيكمـــا أن موضـــوعاته تخـــص الشـــعب 
إىل موسكو يعطي  الفلسطينيأن الوفد "قد أعدّ كلمة تتضمن إشارة إىل  الفلسطينيالوفد 

بمــا ) ١٩٦٧بعــد (احملتلــة  الفلســطينيةاألراضــي تمثــيالً حقيقيــاً وشــامالً، فهــو يشــمل كــل 
املوجــــود يف املنفــــى  الفلســــطينيكــــذلك تمثــــيالً لثلثــــي الشــــعب ] ويعطــــي[فيهــــا القــــدس، 

وهـذا التمثيـل ضـروري لغـرض هـذه املفاوضـات املتعـددة األطـراف الراميـة ). الالجئون(
إىل معاجلــــة قضــــايا ذات أهميــــة إقليميــــة، ومقترحــــات متصــــلة بأوضــــاع دائمــــة وأمــــور 

  )٧(."ككل لفلسطينيامتعلقة بالشعب 
، عقـــــد وزيـــــر اخلارجيـــــة الفلســـــطينيوبســـــبب تفجـــــر هـــــذا اخلـــــالف علـــــى بنيـــــة الوفـــــد 

، وأبلــــغ إليــــه موافقــــة واشــــنطن الفلســــطينياألميركــــي بيكــــر اجتماعــــاً مــــع رئــــيس الوفــــد 
ين مــن خــارج األراضــي احملتلــة يف جلــان العمــل التــي فلســطينيعلــى اشــتراك ) وموســكو(

وكـــان بيكـــر يأمـــل بـــأن يـــؤدي هـــذا احلـــل ). جـــان املتعـــددةالل(ســـتجتمع بعـــد لقـــاء موســـكو 
الوســط إىل إقنــاع الوفــد بتغييــر تركيبتــه، لكــن الوفــد أصــر عليهــا، وأصــر منظمــو املــؤتمر، 

  .يف املقابل، على منعهم
 ١٢يــــوم ) كنــــدا(يف أوتــــاوا  الالجئينثــــم انعقــــد االجتمــــاع األول للجنــــة اخلاصــــة بــــ

                                                            

  .٢١٣ - ٢٠٧املصدر نفسه، ص   )٦(
  .٢٩/١/١٩٩٢، )لندن" (احلياة"  )٧(
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برئاســــــة الــــــدكتور اليــــــاس صــــــنبر، مــــــن  يالفلســــــطينوكــــــان الوفــــــد . ١٩٩٢مــــــايو /أيــــــار
وألقـى صـنبر كلمـة . املـؤتمر بسـبب ذلـك إسـرائيل، وقاطعـت الالجئـينفلسطينيي الشـتات 

وموضــوع حقهــم يف العــودة بقــوة، واســتند الفلســطينيين  الالجئــينطــرح فيهــا موضــوع 
  :يف طرحه إىل األفكار التالية

ة، الفلســـطينيللمســـألة  هـــي اجلـــوهر السياســـيالفلســـطينيين  الالجئـــينإن مشـــكلة  -
 الفلسـطينيةهي املهد الذي أعيد منه انبعاث املطالبة السياسية الفلسطينيين وخميمات 

  .١٩٤٨بتقرير املصير بعد نكبة سنة 
هـــو اإلطـــار املرجعـــي األساســـي جملمـــل عمليـــة  ٢٤٢إن قـــرار جملـــس األمـــن رقـــم  -
كما ينص هـذا القـرار بوضـوح علـى تـوفير حـل عـادل ملشـكلة الالجئـين، وأسـاس . السالم

 الالجئـــــــينهـــــــذا احلـــــــل العـــــــادل هـــــــو تطبيـــــــق قـــــــرارات األمم املتحـــــــدة األساســـــــية بشـــــــأن 
  .١٩٤، وخصوصاً القرار رقم الفلسطينيين

) واملتحـــدرين مـــنهم(ين الفلســـطينيهـــم جميـــع أولئـــك الفلســـطينيين  جئـــينالالإن  -
مشـــروع ( ١٩٤٧نــوفمبر /الــذين طُــردوا أو أُجبــروا علــى تــرك بيــوتهم بــين تشــرين الثــاين

، يف األراضـــي التـــي )اتفـــاق الهدنـــة يف رودس( ١٩٤٩ينـــاير /وكـــانون الثـــاين) التقســـيم
  .عليها يف التاريخ األخير إسرائيلسيطرت 

مســـؤولية خُلُقيـــة تقـــع علـــى عـــاتق اجملتمـــع  الالجئـــينســـين أوضـــاع حيـــاة إن حت -
  )٨(.الدويل، وليست مسألة مطروحة للمقايضة أو موضوعاً للتفاوض

 ١٩٤يف ختــــام هــــذا االجتمــــاع أن يــــدرج القــــرار رقــــم  الفلســــطينيواســــتطاع الوفــــد 
لــألمم أساســاً للبحــث يف املوضــوع، إىل جانــب قــرارات أُخــرى  الالجئــيناخلــاص بعــودة 

  .املتحدة
علـى املقاطعــة مــا  إســرائيلوحـين بــدأ البحــث يف عقـد اجلولــة الثانيــة للجنـة، أصــرت 

برئاســــة فلســــطيني مــــن الشــــتات، ومــــا دام موضــــوع حــــق العــــودة  الفلســــطينيدام الوفــــد 
ودخـل املصـريون واألميركيـون يف وسـاطة إليجـاد خمـرج . مطروحـاً للنقـاش يف اللجنـة

الــدكتور اليــاس صــنبر عــن اجللســة الثانيــة، وأن ينــوب " تغيــبي"لألزمــة، فتوصــلوا إىل أن 
وقــد تــم تنفيــذ . عنــه فلســطيني آخــر مــن املنــاطق احملتلــة، ثــم تــتم تســوية األمــور بعــد ذلــك

نـوفمبر /تشـرين الثـاين ١١هذه الصيغة، وانعقـدت اجللسـة الثانيـة للجنـة يف أوتـاوا يـوم 
افتعلــت املشــكالت  إســرائيللكــن . الــدكتور حممــد احلــالج الفلســطيني، ورأَس الوفــد ١٩٩٢

بــن عــامي، أنــه  ، شــلومواإلســرائيليمــرة أُخــرى؛ إذ عنــد بــدء االجتمــاع، أعلــن رئــيس الوفــد 
التحريـــر  منظمـــةتـــرفض املفـــاوض مـــع  إســـرائيلألن  اإلســـرائيليسينســـحب هـــو والوفـــد 

                                                            

، ص ١٩٩٢، خريــف ١٢، العــدد "الفلســطينيةجملــة الدراســات : "مقتطفــات أساســية مــن الكلمــة يف  )٨(
١٧٩.  
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ومــــن مؤسســــي  الفلســــطيني، والــــدكتور احلــــالج عضــــو يف اجمللــــس الــــوطني الفلســــطينية
وجرى مرة أُخرى تدخل أميركي حلل هذا اإلشكال، وكانت صـيغة احلـل . تحريرال منظمة

أن احلـــالج حضـــر يف املاضـــي جلســـات اجمللـــس  ســـرائيلتقـــول إنـــه قـــد جـــرى التأكيـــد إل
ومـــع بـــدء أعمـــال اللجنـــة، . ، وأن عضـــويته يف اجمللـــس منتهيـــة اآلنالفلســـطينيالـــوطني 

يف املداخلــة التــي قــدمها الــدكتور احلــالج التركيــز علــى املطالــب  الفلســطينيأعــاد الوفــد 
علــى أســاس حــق العــودة بموجــب القــرار  الالجئــينواألســس القانونيــة ذاتهــا حلــل قضــية 

، بنـاء علــى قــرار جملــس ١٩٦٧، مــع تركيــز أشـد علــى حــق العـودة لنــازحي ســنة ١٩٤رقـم 
جوانــب عمليــة عــودة نــازحي ، وعلــى ملّ شــمل العــائالت الــذي يعتبــر أحــد ٢٣٧األمــن رقــم 

  .١٩٦٧سنة 
  :داخل االجتماعات بقولهوقد شرح الدكتور احلالج جمرى املناقشات 

ون االعتــراض علــى بنــد ملّ شــمل العــائالت، وبــذلوا كــل جهــدهم اإلســرائيليحــاول  -
ياً ال يجــــوز للمجتمــــع الــــدويل إســــرائيلمــــن أجــــل شــــطبه، واعتبــــروا املســــألة برمتهــــا شــــأناً 

  .البوا بنقل البحث يف هذه املسألة إىل املفاوضات الثنائيةالتدخل فيه، وط
إخفـــاء  ،لالجئـــينعلـــى كـــالم إنســـاين لتحســـين الوضـــع املعيشـــي  إســـرائيلركـــزت  -

  .الالجئينلألبعاد السياسية والقانونية ملشكلة 
أكــــدنا يف كلمتنــــا أن شــــعبنا رفــــض باســــتمرار جميــــع مشــــاريع إعــــادة التــــوطين  -

  .املضيفةوالتجنس يف الدول 
مـــــن الـــــدول العربيـــــة إىل  اليهـــــودإثـــــارة مســـــألة هجـــــرة  اإلســـــرائيليحـــــاول الوفـــــد  -

ونحــن بــدورنا . ، حمــاوالً إضــفاء صــفة النديــة والتعامــل باملثــل مــع هــذه املســألةإســرائيل
كنـــا جـــاهزين للـــرد علـــى هـــذا املوقـــف املتوقـــع، وأوضـــحنا الفـــارق بـــين مهـــاجر يهـــودي 

، وبـين شـعب آمـن اقتُلـع مـن إسرائيلرأسه والقدوم إىل ملغادرة مسقط  الصهيونيةأغرته 
ومع ذلك أوضحنا أمام املؤتمر أننا نؤيد حق كل مشرد .. أرضه اقتالعاً بالقوة املسلحة

يف العودة إىل وطنه األصلي، وأننـا ال ننكـر علـى أي يهـودي العـودة إىل موطنـه األصـلي، 
أن حتجــب هــذا احلــق  ســرائيل يجــوز إلبمــا يف ذلــك األقطــار العربيــة، إال إنــه يف املقابــل ال

  .الفلسطينيين الالجئينعن 
التــــدخل يف صــــيغة حمضــــر االجتمــــاع، وشــــطْب جميــــع  اإلســــرائيليحــــاول الوفــــد  -

وملّ شـــمل العـــائالت، ) ١٩٦٧(املناقشـــات، التـــي دارت خاللـــه بشـــأن موضـــوع النـــازحين 
  )٩(.غير أن هذه احملاولة فشلت أيضاً

لكـــــن هـــــذا االجتمـــــاع أدى إىل إحـــــداث تغييـــــر جـــــوهري يف مرجعيتـــــه؛ فبينمـــــا كـــــان 
                                                            

، وصــدر يف "يف واشــنطن الفلســطينيمركــز إعــالم الوفــد "حــوار مــع الــدكتور حممــد احلــالج أجــراه   )٩(
  .١٥/١١/١٩٩٢، "أخبار - الفلسطينيالوفد "نشرة 
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أساســـاً للبحـــث يف  ١٩٤االجتمـــاع األول قـــد انتهـــى إىل تثبيـــت قـــرار األمم املتحـــدة رقـــم 
، جـرى يف االجتمـاع الثـاين تمييـع قضـية املرجعيـة الفلسـطينيين الالجئـينقضية عـودة 

  .غربية عديدة مع مطالبه وتالقي وفود اإلسرائيليبتأثير من الوفد 
وقـــــد توالـــــت اجتماعـــــات اللجنـــــة بعـــــد ذلـــــك يف كـــــل مـــــن تـــــونس والنـــــرويج وتركيـــــا 

. مــــن دون اعتــــراض الفلســــطينيوالقــــاهرة، وعــــاد الــــدكتور اليــــاس صــــنبر ليــــرئس الوفــــد 
  :ويلخص الدكتور صنبر جوهر املناقشات بما يلي

مــن الفلســطينيين  ينالالجئـطــويالً علــى معاجلـة موضــوع  اإلسـرائيلييركـز الوفــد  -
مـراراً علـى  الفلسـطينيوقـد اعتـرض الوفـد . زاوية إنسانية، وخصوصاً ما يتعلق بالسـكن

هذا املنهج، موافقاً فقط على مشاريع لتحسين حياة الالجئين من النوع الذي ال يؤسس 
وضعاً قائماً، ويستطيع الالجئ أن يحملـه معـه إذا حتققـت عودتـه، وهـي مشـاريع تتعلـق 

  .م والصحة والعناية باألطفالبالتعلي
فحـــــين نطـــــرح موضـــــوعات . ال يريـــــد الوصـــــول إىل نتـــــائج اإلســـــرائيلياملفـــــاوض  -

، يقـــول إن هـــذا مـــن اختصـــاص املفاوضـــات الالجئـــينيف جلنـــة ) حـــق العـــودة(سياســـية 
الثنائيــة، وحــين نطــرح املوضــوع يف املفاوضــات الثنائيــة يــرد بضــرورة جتزئــة البحــث 

ين والــــبالد العربيــــة، فموضــــوع الالجئــــين يف لبنــــان فلســــطينياليف هــــذا املوضــــوع بــــين 
يبحــــث فيــــه مــــع احلكومــــة اللبنانيــــة، وموضــــوعهم يف األردن يبحــــث فيــــه مــــع احلكومــــة 

املقيمــــين يف منــــاطق  الالجئــــيننبحــــث معكــــم يف شــــؤون فلســــطينيين األردنيــــة، وأنــــتم ك
  .احلكم الذاتي

عامـاً إلبـراز أنفسـنا  ٤٠وال لقـد ناضـلنا طـ: ويختم الـدكتور صـنبر مالحظاتـه قـائالً
وفـرض البحـث يف  الفلسـطينيموحد، وهم يريـدون اآلن تفتيـت الشـعب  فلسطينيكشعب 

فئـــة يف لبنـــان، وفئـــة يف ســـورية، وفئـــة يف األردن، وفئـــة يف احلكـــم : موضـــوعه كفئـــات
  )١٠(.وهكذا... الذاتي

  مشهد االتفاق وما بعده
املفـاوض، برئاسـة الـدكتور حيـدر عبـد الشـايف، أن  الفلسطينيلقد فُرض على الوفد 

ومـــــع ذلـــــك، بـــــذل الوفـــــد جهـــــوداً ملموســـــة، . الفلســـــطينييكـــــون ممـــــثالً جلـــــزء مـــــن الشـــــعب 
، كـــــي يـــــتمكن مـــــن طـــــرح قضـــــية الشـــــعب التحريـــــر الفلســـــطينية منظمـــــةوبالتعـــــاون مـــــع 

لكـن . يف جميـع حمافـل التفـاوض الالجئـينككـل، ويف األسـاس منهـا قضـية  الفلسطيني
 منظمـــةمـــور ســـارت باجتـــاه مفاوضـــات ســـرية موازيـــة ملفاوضـــات واشـــنطن قادتهـــا األ

بالذات، التي كان حمظوراً عليها أي حضور، ولـو خفيـة، يف أي وفـد  التحرير الفلسطينية
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اتفـــاق "وأســـفرت تلـــك املفاوضـــات الســـرية عـــن االتفـــاق الشـــهير الـــذي عـــرف باســـم . كـــان
، يف )١٩٩٣ســـبتمبر /أيلـــول ١٣(األبـــيض  ، والـــذي تـــم توقيعـــه رســـمياً يف البيـــت"أوســـلو

  .احتفال دويل ال مثيل له
إىل املفاوضــات؟ تظهــر الوقــائع التحريــر الفلســطينية  منظمــةعلــى أي أســاس ذهبــت 

املفـاوض  الفلسـطينيأنها مل تذهب إىل هناك بصفتها احلقيقية، وإنما كبديل مـن الوفـد 
والـــدليل الـــذي ال . ياســـيةيف واشـــنطن، بـــديل كأشـــخاص، وبـــديل كوفـــد، وبـــديل كمهمـــة س

دليـــل بعـــده هـــو اتفـــاق أوســـلو نفســـه، الـــذي جـــاء تطبيقـــاً حرفيـــاً ملوضـــوعات التفـــاوض 
  :املرسومة يف صيغة مدريد، مع إضافة واحدة فقط تقول، عبر فقرتين، ما يلي

وممثلـــــي الشـــــعب  إســـــرائيلســـــوف تبـــــدأ مفاوضـــــات الوضـــــع الـــــدائم بـــــين حكومـــــة  -
  .كن بما ال يتعدى السنة الثالثة من الفترة االنتقاليةيف أقرب وقت ممكن ول الفلسطيني

من املفهوم أن هذه املفاوضات سوف تغطي القضايا املتبقيـة بمـا فيهـا القـدس  -
  )١١().٣و ٢، الفقرتان ٥املادة ... (والالجئون واملستوطنات

بصـدمة بفعــل ن والفلسـطيني نوالالجئـوألن النتـائج كانـت علـى هـذه احلـال، أُصـيب 
؛ إذ شــــعروا جميعــــاً، أكــــان هــــذا الشــــعور حقيقيــــاً أم ال، بــــأن ال دور لهــــم يف هــــذا االتفــــاق

ويف حصـــيلته، وبـــأنهم  االتفـــاق، وبأنـــه قـــد تـــم جتـــاهلهم ونســـيانهم يف أثنـــاء التفـــاوض
، وجمـرى املناقشـات يف إسـرائيلمقبلون بعد ذلك على مصير جمهـول، تعـززه طروحـات 

اللجـــــان املتعـــــددة، وغيـــــاب قـــــرارات األمم املتحـــــدة عـــــن مرجعيـــــة املفاوضـــــات، وســـــعي 
الواليــــــات املتحــــــدة األميركيــــــة إللغــــــاء تلــــــك القــــــرارات منــــــذ بدايــــــة الصــــــراع حتــــــى اآلن 

كمـــا أنهـــم يشـــعرون بــأن مـــا ســـيعرض علـــيهم يف النهايـــة هـــو . واعتبارهــا كأنهـــا مل تكـــن
ا يعنــي بالنســبة إلــيهم، أن أعوامــاً طويلــة مــن النضــال قــد انتهــت التــوطين حيــث هــم، وهــذ

، الفلســطينيةإىل ال شــيء، ألنهــم يعتبــرون أنفســهم القطــاع مــن الشــعب الــذي صــنع الثــورة 
وقدم لها الشهداء بالعشرات، ومهد األرض التي أتاحت لالنتفاضة الشـعبية أن تبـرز يف 

  .يف الداخل ١٩٨٧أواخر سنة 
  اعر وهذه األحاسيس إىل أي أساس؟هل تستند هذه املش

يف مقابلــــة أُجريــــت مــــع رئــــيس اللجنــــة التنســــيقية للوفــــد املفــــاوض يف حمادثــــات 
واشــــنطن الثنائيــــة، الــــدكتور نبيــــل شــــعث، بعــــد توقيــــع اتفــــاق أوســــلو، ســــئل عمــــا إذا كــــان 

، فتحــدث عــن بحــث ســيفتح البــاب ١٩٤٨االتفــاق يتضــمن معاجلــة نهائيــة لالجئــي ســنة 
  :، فقد طرح بشأنهم فكرتين١٩٤٨، أمّا الجئون سنة ١٩٦٧ي سنة أمام عودة نازح

  .سيتم التفاوض بشأن وضعهم يف حمادثات الوضع الدائم :األُوىل
وحـــدات القيـــادة، ومـــن قـــوة : يتكـــون مـــن ١٩٤٨إن جـــزءاً مـــن الجئـــي ســـنة : الثانيـــة
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  )١٢((!!).الشرطة، ومن املستثمرين، سيأتون إىل الضفة وغزة 
؟ ١٩٤٨مــــاذا تقــــول لالجئــــي ســــنة ): أبــــو مــــازن(مــــود عبــــاس ويف مقابلــــة ســــئل حم

  :فأجاب
موجــــــودة يف جــــــدول أعمــــــال احلــــــل النهــــــائي،  الالجئــــــيننقــــــول لهــــــؤالء إن قضــــــية "

وعنــدما نقــول إن إعــالن املبــادئ مبنــي علــى القــرار (....) وســتدرس يف أقــرب وقــت ممكــن 
، مل الالجئـينشـكلة ففي أحد بنود هذا القرار بند يقول بضرورة إيجاد حل عـادل مل ٢٤٢
يف أي قـــرار مـــن قـــرارات األمم املتحـــدة إال يف قـــرار واحـــد هـــو القـــرار ) احلـــل العـــادل(يـــرد 
إن ذلـك : ، فيقـول١٩٤ثم يضيف أبو مازن تفسيراً غريبـاً للقـرار رقـم ." ١٩٤٨لعام  ١٩٤

، ونحـن متمسـكون بهـذا )التعويض على مـن ال يرغـب يف العـودة(: يقول باختصار"القرار 
كنــدا، وجــدنا  - ار، ولــذلك نطرحــه يف اللجــان املتعــددة، وعنــدما طرحنــاه يف أوتــاواالقــر

، فقــد وافقــت عليــه الواليــات املتحــدة وكنــدا وفرنســا وإيطاليــا )؟؟(للمــرة األوىل تأييــداً لــه 
  ."وغيرها من دول العامل

ملـــاذا التـــوطين؟ ال : "وســـئل أبـــو مـــازن عـــن التـــوطين، فـــردَّ بجـــواب غريـــب آخـــر يقـــول
رة للتـــــوطين يف حـــــال عـــــدم العـــــودة، ألن أي فلســـــطيني ســـــيبقى يف إحـــــدى الـــــدول ضـــــرو

، ولكــن حقــه يف وطنــه يبقــى دائمــاً، وهــو مــرتبط فلســطينيةالعربيــة ســيكون ضــمن أقليــة 
  )١٣(."الفلسطينيةبالدولة 

وينقــل جـــاك أتــايل، أبـــرز مستشــاري الـــرئيس الفرنســي الســـابق فرانســوا ميتـــران يف 
، حمضراً للقـاء األول بـين ميتـران وياسـر عرفـات يف "حرفياً"أي  Verbatime 3كتابه 

، أي قبل أربعة أعوام وأربعة أشهر من اتفاق أوسلو، فيه احلوار التـايل ١٩٨٩مايو /أيار
  :بين الرئيسين

ين إىل فلســطين، أعتقــد أن التحــوط ســيكون لفلســطينيحــول حــق العــودة ل: ميتــران -"
  .مفيداً جداً

ماليـين  ٣عـن تعويضـات وهـو واضـح، ولكـن هنـاك  ١٩٤يتحدث القـرار : عرفات -"
هـل يعــود هـؤالء إىل فلســطين؟ وأولئـك الــذين يعيشــون يف . فلسـطيني يعيشــون يف األردن

، وأنـــا أتمنـــى أن تتـــدفق (!!)اخللـــيج والعربيـــة الســـعودية، هـــؤالء أيضـــاً ال يريـــدون العـــودة 
طبعـــاً علـــيّ أن أحملهـــم علـــى .. يـــأتوا إليهـــا للزيـــارة وأن الفلســـطينيةأمـــوالهم علـــى الدولـــة 

القـــول بـــأنهم مســـتعدون للقبـــول بتعويضـــات، وأنـــا مســـتعد للبحـــث يف ذلـــك علـــى طاولـــة 
يتحدث عن اقتصـاد متـرابط، يجـب التوصـل إىل ) قرار التقسيم( ١٨١القرار . املفاوضات
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  )١٤(."اتفاق على االقتصاد واملاء وعلى غزة على األقل
  اتفاق أوسلو يف ما يتعلق بموضوع الالجئين؟ رائيلإسكيف فهمت 

يف املفاوضات مـع سـورية، إيتمـار  اإلسرائيلييجيب عن هذا السؤال رئيس الطاقم 
  :رابينوفيتش، فيقول

هو أن االتفاق حمصور يف املناطق، وفيـه بنـد ] الفلسطينية[إن أحد أكبر التنازالت 
، لكـن ١٩٦٧الذين غادروا عقـب حـرب  الالجئينيتحدث بلغة ضعيفة عن عودة جزء من 

 منظمـة، فمعنـى ذلـك أن ١٩٤٨ال الجئـي  ١٩٦٧يتحدث عن الجئـي االتفاق نظراً إىل أن 
وهـــذا التخلـــي يشـــكل إجنـــازاً لنـــا ... تخلـــت عـــن مطلبهـــا بحـــق العـــودةالتحريـــر الفلســـطينية 

  )١٥(.بالغ الداللة يف هذه املفاوضات
فـــاق أوســـلو يف مـــا يتعلـــق بموضـــوع وكيـــف فهمـــت الواليـــات املتحـــدة األميركيـــة ات

  ؟الالجئين
أجابـــت عـــن ذلـــك مـــادلين أولبرايـــت، مندوبـــة الواليـــات املتحـــدة األميركيـــة يف األمم 

، عنــــدما دعــــت إىل إلغــــاء قــــرارات املنظمــــة الدوليــــة اخلاصــــة ٨/٨/١٩٩٤املتحــــدة، يف 
  :ة، وجاء يف كلمتها يف األمم املتحدة ما يليالفلسطينيبالقضية 

رارات املثيــرة للنــزاع التـي تبــرز اخلالفــات السياســية مــن دون أن تشــجع ـــإن القــ]فــ"[
القـرار املتعلــق [، أو حتسـينها ]القـرارات املتعلقـة بــاألونروا[علـى حلـول، ينبغـي تــدعيمها 

وقـــرار حـــق تقريـــر  اإلســـرائيليالقـــرار املتعلـــق بالتســـلح النـــووي [، أو إلغاؤهـــا ]بـــاجلوالن
  ].املصير

 )احلــــل النهــــائي(رات يف القــــرارات التــــي تشــــير إىل قضــــايا ونعتقــــد أيضــــاً أن العبــــا"
ينبغي إسقاطها، إذ إن هذه القضـايا هـي حاليـاً يف قيـد التفـاوض بـين األطـراف نفسـها، 

  )١٦(."واملستوطنات ووضع القدس الالجئينوهذه تشمل 
يائســون مــن حتقيــق أي الفلســطينيين تثبــت هــذه املواقــف بصــورة قاطعــة أن القــادة 

، وهــــم يوافقــــون ســــلفاً علــــى التعــــويض، ١٩٤٨إجنــــاز بصــــدد حــــق العــــودة لالجئــــي ســــنة 
ويعاجلون موضوع التوطين كأمر واقـع، ويقترحـون لـه صـيغة البقـاء يف الـبالد العربيـة 

يف حــال " ةالفلســطينيالدولــة "جنســية  الالجئــينمــن دون جتنــيس، مــع التوجــه إىل مــنح 
والقـوى الدوليـة  إسـرائيلتثبت هذه املواقف بصورة قاطعـة أيضـاً أن و. قيام هذه الدولة

تنطلق يف املعاجلة من قاعدة استحالة ممارسـة حـق العـودة، وهـي تعمـل جاهـدة إللغـاء 

                                                            

  .٣٠/١٠/١٩٩٥، فيصل جلول، لندن، "الوسط"نقالً عن جملة   )١٤(
  .١٥/٩/١٩٩٣، "دافار"مقابلة،   )١٥(
، ٢١، العـــدد "ســـطينيةالفلجملـــة الدراســـات "املكتـــب الصـــحايف التـــابع لـــألمم املتحـــدة، نقـــالً عـــن   )١٦(

  .٢٠٩، ص ١٩٩٥شتاء 
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 الالجئــينكــل مــا يــذكِّر بهــا يف املواثيــق الدوليــة، بحيــث ال يبقــى يف النهايــة ســوى بقــاء 
كإطــار قــانوين لوجــودهم  الفلســطينييــان حيــث هــم، ســواء بــالتوطين أو عبــر التبعيــة للك

  .يف املهاجر

  مفاوضات عودة النازحين نموذجاً 
تتحدث عن عودة نـازحي سـنة ) ١٢املادة رقم (أوسلو فقرة واحدة اتفاق وردت يف 

  :، وكانت صيغتها غامضة للغاية، وهي تقول١٩٦٧
يبـات سيقوم الطرفان بـدعوة حكـومتي األردن ومصـر للمشـاركة يف املزيـد مـن ترت"

ين مــن جهــة وحكـــومتي الفلســطينيواملمثلــين  إســرائيلاالرتبــاط والتعــاون بــين حكومــة 
األردن ومصـــر مـــن جهـــة أُخـــرى للنهـــوض بالتعـــاون بيـــنهم، وستتضـــمن هـــذه الترتيبـــات 

] modalities of admission[أشـكال الـدخول االتفـاق إنشاء جلنة مستمرة سـتقرر ب
، مع اإلجـراءات الضـرورية ملنـع ١٩٦٧يف  لألشخاص املرحّلين من الضفة وقطاع غزة

  )١٧(..."الفوضى واإلخالل بالنظام
، الــذي يرســم تفصــيالت )١٩٩٤مــايو /أيــار ٤(القــاهرة التنفيــذي اتفــاق ووردت يف 

  :تطبيق اتفاق أوسلو، فقرة واحدة بشأن املوضوع نفسه تقول
هجـرين مـن إجـراءات قبـول األشـخاص املاالتفـاق ب) الرباعيـة(تقرر جلنـة املتابعـة "

الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك مــع اتخــاذ التــدابير الضــرورية ملنــع اإلخــالل بــاألمن 
  )١٨().٢، الفقرة ١٦املادة " (وشيوع الفوضى

وعلـــى أســـاس هـــذه البنـــود، اجتمعـــت جلنـــة املتابعـــة الرباعيـــة ســـت مـــرات حتـــى اآلن 
  .للبحث يف عودة النازحين

، وقــــــدمت الوفــــــود ١٩٩٥مــــــارس /آذار ٧وقــــــد عُقــــــد االجتمــــــاع األول يف عمّــــــان يف 
العربية الثالثة ورقة عمل بهذا الشـأن أُعـدت بإشـراف جلنـة فنيـة تضـم خبـراء مـن الـدول 
الثلــث، ودعــت األطــراف العربيــة إىل إيجــاد آليــة، وحتديــد جــدول زمنــي لعــودة النــازحين 

وزيـــــر (، وقـــــدم رئـــــيس وفـــــد األردن ١٩٦٧لســـــنة  ٢٣٧بحســـــب قـــــرار جملـــــس األمـــــن رقـــــم 
  :اقتراحاً لعودة النازحين وفق املعايير التالية) جية عبد الوهاب الكباريتياخلار

إن لكـــل مـــواطن احلـــق يف العـــودة إىل وطنـــه الـــذي خـــرج منـــه، بموجـــب مبـــادئ  - ١
  .القانون الدويل

ين، واملبعدين ممن ال يتمتعـون الفلسطينيضمان أولوية حق العودة للنازحين  - ٢
  .يحملون جوازات سفر موقتة بجميع فئاتهمباجلنسية األردنية، أو الذين 

                                                            

  .١٣/٩/١٩٩٣، )لندن" (القدس العربي"  )١٧(
  .٤/٥/١٩٩٤، "وكالة األنباء الفرنسية"نص   )١٨(
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إن أي حــــل متــــدرج ينبغــــي أن يشــــمل جميــــع الالجئــــين مــــن دون اســــتثناء، وأن  - ٣
  :حتدد أولويات للعودة إىل الضفة وغزة كما يلي

  .جمع شمل العائالت -أ 
  ).ألفاً ٩٠ألفاً إىل  ٥٥من (املنتهية  اإلسرائيليةعودة حملة التصاريح  -ب 
  ).مبعد ١٣٠٠(املبعدين عودة  -ج 
بوثـــائق  اإلســـرائيليةعـــودة مـــن غـــادروا الضـــفة وغـــزة عبـــر املطـــارات واملـــوانئ  -د 

  .ية، وفقدوا حق العودة إىل مكان إقامتهم األصليإسرائيلسفر 
، الذين كانوا خارج مكان إقـامتهم ١٩٩٠بعد حرب سنة  جالعائدون من اخللي -هـ 

، ومل يتمكنـــوا مـــن العـــودة يف إثـــر ١٩٦٧ســـنة  يف الضـــفة الغربيـــة وغـــزة عنـــد قيـــام حـــرب
  .حرب اخلليج، فبقوا يف األردن

يف االجتمــاع أن حــق ) وزيــر اخلارجيــة عمــرو موســى(وطــرح رئــيس الوفــد املصــري 
العــودة لــيس مســألة مطروحــة للتفــاوض، بــل هــو ثابــت وأصــيل، مــدعم بمبــادئ القــانون 

  .ة سريعةوطالب بإجراءات عملي. الدويل وقرارات األمم املتحدة
، وزيـر اخلارجيـة آنـذاك شـمعون بيـرس، عارضـاً وجهـة اإلسـرائيليوردَّ رئيس الوفـد 

، فــدعا إىل الواقعيــة، وضــرورة إيجــاد حلــول قابلــة للتنفيــذ، معتبــراً أن اإلســرائيليةالنظــر 
. إسـرائيلمشكلة النازحين مشكلة إنسانية تتحمل مسـؤوليتها الـدول املعنيـة، إىل جانـب 

تــنص علــى ضــمان إيجــاد حــل مــن دون  إســرائيلات التــي أبرمتهــا التفاقــاوأشــار إىل أن 
اإلخــالل بــاألمن والنظــام، وأيــد مبــدأ تــأليف جلنــة متابعــة لدراســة جميــع اجلوانــب الفنيــة 

ال تعترف بالعـدد الـذي يعتمـده اجلانـب العربـي  إسرائيلملشكلة النازحين، مشيراً إىل أن 
  :قال إن من واجبات اللجنة التي يقترحها). ألفاً، إضافة إىل املبعدين ٨٥٠نحو (

  .حتديد عدد النازحين الذين يرغبون يف العودة -
  .حتديد عدد النازحين الذين قرروا البقاء يف الدول التي يقيمون فيها -
رافضـاً بـذلك قـرارات (على الطريقـة الفضـلى حلـل مشـكلتهم " إجماع"التوصل إىل  -

  ).الشرعية الدولية
هيئة دولية تتوىل إحصاء النازحين، ووضع برنامج لعودتهم  بيرس دعوةواقترح 

  .آالف شخص سنوياً ٥ - آالف ٤بمعدل 
تتحـدث فقـط  إسـرائيلإن : اإلسـرائيليةوبعد انتهاء عمل اللجنة، قـال بيـرس لإلذاعـة 

). ١٩٤٨( الالجئـــينوتـــرفض مفهـــوم حـــق عـــودة  ١٩٦٧عـــن النـــازحين بعـــد حـــرب ســـنة 
الـذين يجـري البحـث يف مصـيرهم، الفلسـطينيين جتهـل عـدد النـازحين  إسـرائيلوقال إن 

ألـف ومليـون، وال أحـد يعـرف العـدد الـدقيق؛  ٦٠٠ألـف و ٣٠٠وإن هذا العدد يتـراوح بـين 
وذكــر بيــرس أن البنيــة التحتيــة . ين يحســبون اآلن أفــراد العــائالت أيضــاًالفلســطينيإذ إن 
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كنهمـا اسـتيعاب قـادمين جـدد، وال يجـب والوضع االقتصادي يف األراضي احملتلة ال يم
  .أن حتُل مشكلة بإثارة مشكالت جديدة

فقط على تـأليف جلنـة دائمـة ذات االتفاق وانتهى االجتماع األول للجنة الرباعية ب
  .طبيعة فنية ال سياسية، مهمتها حتديد عدد النازحين، وأماكن إقامتهم، وتطلعاتهم

علــى مســتوى اللجنــة الفنيــة يف  ١٩٩٥ليــو يو/تمــوز ٦ثــم عُقــد االجتمــاع الثــاين يف 
تعريـف مـن  إسـرائيلفاقترحـت . القاهرة، وجرى تبـادل االقتراحـات بشـأن أسـلوب العمـل

يبـالغ يف تقـدير أعـدادهم بإضـافة مواليـد  الفلسـطينيهو النازح أوالً، وقالـت إن اجلانـب 
اً إىل ودعـــت جمـــدد. فصـــاعداً حتـــى اآلن، ويفتـــرض رغبــة اجلميـــع يف العـــودة ١٩٦٧ســنة 

آالف نـازح  ٥تأليف جلنة حلصـر عـدد النـازحين، ليـتم بعـد ذلـك إعـادة النـازحين بمعـدل 
عـددهم  اإلسـرائيليويقـدر اجلانـب . سنوياً، حتسباً ملشكلة البطالة واالنعكاسـات األمنيـة

  .ألف نازح ٢٠٠ألفاً و ١٥٠بين 
د اجلغـرايف واقترح اجلانب املصري يف ما يتعلق بتعريف النازح اتخاذ قاعدة البع

ال قاعــدة تــاريخ مغــادرة األراضــي احملتلــة، شــرط أن ينســحب هــذا التعريــف علــى النــازح 
 ٥ - أعـــوام ٣إنْ وجـــدوا، علـــى أن حتـــدد للعـــودة مـــدة ) أطفالـــه وأحفـــاده(وزوجتـــه ونســـله 

، )التعويضــــــــات(خاللهــــــــا املســــــــؤولية القانونيــــــــة واملاليــــــــة  إســــــــرائيلأعــــــــوام، وتتحمــــــــل 
  .ات االستيعاب داخل وطنهمواملساهمة يف تكلفة عملي

  .وانفض االجتماع من دون اتفاق
ـــــــان يف  ـــــــا االجتمـــــــاع الثالـــــــث للجنـــــــة فعُقـــــــد يف عمّ ، ١٩٩٥ســـــــبتمبر /أيلـــــــول ١٣أمّ

واقتصرت وقائعه على تبادل االقتراحات من جديد، واستمرار االخـتالف بشـأن تعريـف 
  .من هو النازح

تشــرين  ٦يف  إســرائيلة يف وكــان مــن املفتــرض عقــد االجتمــاع الرابــع للجنــة الفنيــ
  .، لكن ذلك مل يتم بسبب اغتيال يتسحاق رابين٩٩٥!نوفمبر /الثاين

، ١٩٩٦ينــــــاير /كــــــانون الثــــــاين ٣وعُقــــــد االجتمــــــاع اخلــــــامس للجنــــــة يف حيفــــــا يف 
، ولقـــي هـــذا االجتمـــاع جتـــاهالً شـــبه "نـــازحون"واســـتمر اجلـــدل فيـــه بشـــأن تعريـــف كلمـــة 

  .نه انفض من دون أية نتائجكامل من الصحافة العربية، ويبدو أ
، وحـدث فيـه تغيـر ١٩٩٦فبرايـر /شـبا ١٢وعُقد االجتمـاع السـادس يف القـاهرة يف 

يف الشــكل مــن دون املضــمون؛ إذ اقتــرح الوفــد املصــري آليــة جديــدة للتفــاوض بعــد فشــل 
وتقضـــي اآلليـــة ". مـــن هـــو النـــازح"اجلـــوالت األربـــع الســـابقة التـــي تركـــزت حـــول تعريـــف 

بشـــأن  اإلســـرائيليشـــة احلجـــج التـــي يطرحهـــا كـــل مـــن الطـــرفين العربـــي واجلديـــدة بمناق
جميــع البنــود املطروحــة يف جــدول األعمــال، بــدالً مــن التفــاوض يف شــأن كــل بنــد علــى 

والبنـــود . حـــدة، وعـــدم االنتقـــال إىل أي بنـــد آخـــر مـــن دون بـــت البنـــد األول واالتفـــاق عليـــه
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أرقام النازحين وفق أُسس مرجعيـة تعريف من هو النازح؛ حتديد : املقصودة أربعة هي
وتـــم . يتفـــق الطرفـــان عليهـــا؛ آليـــة العـــودة وترتيباتهـــا؛ اجلـــدول الزمنـــي لعـــودة النـــازحين

بشــأن قضــيتي حتديــد أرقــام النــازحين بموجــب هــذا االقتــراح التوجــه نحــو تــداول اآلراء 
 وتـــم تأجيـــل التـــداول بشـــأن قضـــيتي تعريـــف مـــن هـــو النـــازح. وآليـــة العـــودة وترتيباتهـــا
وأســفر هــذا االقتــراح املصــري اجلديــد عــن تــأليف جلنــة فرعيــة . واجلــدول الزمنــي للعــودة

: حلصر أعداد النازحين من خـالل البحـث يف مصـادر البيانـات املتاحـة، ومنهـا) جديدة(
بيانات الـدول العربيـة املضـيفة لالجئـين، وبيانـات األونـروا، وبيانـات الصـليب األحمـر، 

  .لعدد النازحين اإلسرائيليوالتقدير 
ومـــن الالفـــت للنظـــر هنـــا، أن الصـــحافيين املصـــريين الـــذين نقلـــوا أنبـــاء االجتمـــاع 
الســادس عــن املصــادر الرســمية املصــرية أوردوا نقــداً صــريحاً ملــا ورد يف اتفــاق أوســلو 

يف تعريفهــــا للنــــازح، ويف تقــــدير  إســــرائيلتســــتند : "بشــــأن موضــــوع النــــازحين، فقــــالوا
 ١٩٦٧بعد حرب العام ) تشردوا(أوسلو، الذي حتدث عن عودة الذين األعداد، على اتفاق 

، وهــو ســند يشــكل عقبــة أمــام املفــاوض العربــي ألنــه يعتمــد )عــدم اإلخــالل بــاألمن(شــرط 
مـــن امللـــف األمنـــي  ين ميـــزة التحقـــقاإلســـرائيليتعريفـــاً قاصـــراً وجزئيـــاً للنـــازح، وأعطـــى 

تفاق اجلزئيـة بطـرح القـرارات الدوليـة للعائد، وحتاول األطراف العربية جتاوز صيغة اال
  )١٩(."يف هذا الشأن كأسس مرجعية نصت على حق العودة دون قيد أو شرط

وهكذا، يكون قد مضى على اتفاق أوسلو أكثر من عامين، وال يزال البحث يف عودة 
يـــراوح عنـــد نقطـــة تعريـــف مـــن هـــو النـــازح، واالخـــتالف ) املتفـــق عليـــه رســـمياً(النـــازحين 
د، واســـتنكار الطلـــب العربـــي بـــأن يشـــمل العـــدد األبنـــاء واألحفـــاد، مـــع إصـــرار بشـــأن العـــد

وحتــى لــو تــم االتفــاق . إســرائيل علــى قــادة اإلجمــاع، وجتاهــل قــرارات الشــرعية الدوليــة
لعـــدد النـــازحين، فـــإن  اإلســـرائيليكـــامالً علـــى جميـــع نقـــاط االخـــتالف، وبحســـب الـــرقم 

 قضية متفق عليها ومشمولة يف ثالثة عودتهم ستستغرق أربعين عاماً، ويحدث هذا يف
واألردن، فكيـــــف التحريـــــر الفلســـــطينية  منظمـــــةمـــــع مصـــــر و إســـــرائيلاتفاقـــــات وقّعتهـــــا 

  )٢٠(؟١٩٤٨ستكون احلال يف قضية خمتلف بشأنها هي قضية الالجئين منذ سنة 

  واقع الالجئين اآلن
سياســــة التحريــــر الفلســــطينية  منظمــــةقبــــل مــــؤتمر مدريــــد وخاللــــه وبعــــده، مارســــت 

وقد . يف البالد العربية، وال سيما لبنان وسورية واألردنالفلسطينيين  الالجئينجتاهل 
اتخــذ هــذا التجاهــل أشــكاالً متعــددة؛ فكــان يف البدايــة ذا مظهــر مــايل، حــين بــدأت قيــادة 

                                                            

  .١٣/٢/١٩٩٦، القاهرة، "احلياة"حممد عالم،   )١٩(
، )لنـــــــدن" (احليـــــــاة"و" الشـــــــرق األوســـــــط"وقـــــــائع اجللســـــــات الـــــــثالث مـــــــأخوذة مـــــــن صـــــــحيفتي   )٢٠(

  .١٤/٩/١٩٩٥؛ ٧/٧/١٩٩٥؛ ٨/٣/١٩٩٥
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املنظمــة تقلــص احلقــوق املترتبــة عليهــا جتــاه الكــوادر املتفرغــة وجتــاه عــائالت الشــهداء 
مــــادى التقلــــيص إىل حــــد اإللغــــاء، وأصــــبح مــــن املنــــاظر املألوفــــة جتمــــع واألســــرى، ثــــم ت

املئات، وأحيانـاً اآلالف، مـن العـائالت أمـام مكاتـب املنظمـة طلبـاً للمخصصـات التـي ال 
وأعلنــــت املنظمــــة أن لــــديها أزمــــة ماليــــة، وأن الــــدول العربيــــة توقفــــت عــــن تقــــديم . تصــــل

ملواجهــة هــذا الوضــع، فلــم تتشــاور مــع  ومل تبــذل أي جهــد. املسـاعدات لهــا، واكتفــت بــذلك
احلكومــات العربيــة املمولــة، ومل تتشــاور مــع الفصــائل الفدائيــة، ومل تتشــاور مــع القــوى 

وســرعان مــا تطــور الوضــع ليتخــذ شــكل التجاهــل االجتمــاعي، حيــث . الفلســطينيةاملاليــة 
يميـة ين مسـاعدات تعللفلسـطينيلالتحريـر  منظمـةتم إغـالق املؤسسـات التـي كانـت تقـدم 

فعــل ذلــك كلــه التحريــر  منظمــةوقــد أجنــزت . أو صــحية أو فــرص عمــل علــى نطــاق حمــدود
  .بصمت، ومن دون أية خماطبة جلمهورها لشرح الوضع أو تفسيره أو تبريره

وحــــين بــــدأت املفاوضــــات يف مدريــــد وواشــــنطن، اتســــمت عالقــــات منظمــــة التحريــــر 
ومل يحــدث طــوال أعــوام التفــاوض  بالــدول العربيــة املفاوضــة الــثالث باالبتعــاد والتــوتر،

الثالثــة أن قــام وفــد فلســطيني بزيــارة للمســؤولين يف لبنــان للتشــاور معهــم، أو لنســج أي 
وكانــت العالقــة مــع ســورية تتســم بالشــك واحلــذر، بينمــا كانــت العالقــة . نــوع مــن العالقــة

ي مــــع األردن حمكومــــة بالتنــــافس والتــــوتر الــــدائمين، وأدى ذلــــك إىل غيــــاب املنــــاخ الــــذ
ين املقيمـــين الفلســـطينييســـمح للمنظمـــة بـــأن تبحـــث مـــع أيـــة حكومـــة عربيـــة يف أوضـــاع 

  .على أراضيها، ومل تظهر املنظمة يف أية مرحلة أنها تريد هذا البحث أو أنها تسعى إليه
 الفلسـطينيلكن الصدمة الكبـرى وقعـت عنـد توقـع اتفـاق أوسـلو؛ فقـد أدرك اجلمهـور 

بحــس شــعبي عفــوي، أن االتفــاق املــذكور ال يلبــي أدنــى يف هــذه الــدول الــثالث بالــذات، و
تطلعاتهم، وأنه مدخل للتخلي عنهم وخطوة نحو نسيانهم، بل إنه سيؤسس لواقع يـدفع 

ون بأن قيادة الفلسطينيوشعر الالجئون . نحو التوطين الذي قاتلوا طويالً لصده ومنعه
. عـنهم ماليـاً واجتماعيـاًتخلـت عـنهم سياسـياً بعـد أن تخلـت التحرير الفلسـطينية  منظمة

ين يف أمـــاكن وجـــودهم عـــن هـــذه الروحيـــة الفلســـطينيوتكشـــف احلـــوارات الصـــحافية مـــع 
  .احملبطة بأجلى صورها

 يقـــول مـــواطن فلســـطيني يف خمـــيم بـــرج البراجنـــة يف بيـــروت عـــن اتفـــاق غـــزة - 
يل أربعة أطفـال، فمـاذا سـيكون مصـيري ومصـيرهم بعـد هـذا االتفـاق الـذي ضـيع : أريحا

حتــى األمــل؟ ويشــدد علــى ضــرورة تــوفير ماليــين الــدوالرات التــي تنفــق يف املفاوضــات 
 ٢٨حممــــد عبــــد املعطــــي حســــين، . (لتــــأمين أُســــر الشــــهداء الــــذين ال يملكــــون قــــوت يــــومهم

  ).عاماً
  مـن اخملـيم نفسـه، وقـد استشـهد والـدها وأخوهـا األكبـر  فلسطينيةوتقول مواطنة

عبيـــر . (لنـــا أي مصـــير بعـــد أن أصـــبحت فلســـطين لليهـــوداآلن مل يعـــد : يف صـــفوف الثـــورة
  ).عاماً ١٨عدنان عدس، 
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 أوقفـــت حتـــى اخملصصـــات البســـيطة عـــن أُســـر التحريـــر  منظمـــة: وتقـــول والـــدتها
  ).عاماً ٤٧فايزة عدس، . (الشهداء، فنحن مل نستلم شيئاً منذ أحد عشر شهراً

 ى قيادتــك تتــآمر عليــكإن الشــيء الفظيــع أن تــر: ويقــول كــادر قيــادي يف اخملــيم .
مـا هـو مبـرر ... وبعيداً عن التـآمر املقصـود وغيـر املقصـود، فـإن األمـور تقـاس بنتائجهـا

 نظمـةقطع خمصصات أُسر الشهداء ووقف الدعم املايل عن املدارس الثانوية التابعـة مل
حممـود عبـاس، أبـو (، وخصوصاً أننا نرى األموال التي تنفق على املفاوضـات؟ التحرير

  ).عاماً ٤٥هد، جما
  إن مــــــا يزيــــــد هــــــذه : مــــــن خمــــــيم الرشــــــيدية يف صــــــور فلســــــطينيويقــــــول مــــــواطن

األوضــــاع صــــعوبة هــــو انقطــــاع اخملصصــــات حتــــى عــــن املتفــــرغين يف صــــفوف الثــــورة 
. ، وحتديداً فتح، حيـث يصـلهم اخملصـص مـرة كـل ثالثـة أشـهر أو أربعـة أشـهرالفلسطينية

  ).عاماً ٣٥حممد رشيد البجيرمي، (
 كـل يـوم جمعـة جنمـع : مـن خمـيم شـاتيال الوضـع قـائالً فلسـطينيح مواطن ويشر

مـاذا نقـول . من املصلين ما تيسـر لنرسـله إىل أُسـرة شـهيد جـاءت تشـكو العـوز أو املـرض
 ٤٨ كــل أبنــاء الـــ: أريحــا مــا يلــي - لشــهدائنا؟ ويقــول هــذا املــواطن نفســه عــن اتفــاق غــزة

فأنـــا مـــن منطقـــة اجلليـــل، وهـــذا ... يخصـــهمغيـــر راضـــين عـــن االتفـــاق فهـــو ال يعنـــيهم وال 
  )٢١().عاماً ٦٧حسين حممود حسن، . (االتفاق ال يعيدنا ال إىل أريحا وال إىل غزة

ربمـــا . ي الشـــتات يف أي مكـــانفلســـطينيإن هــذه األقـــوال ليســـت إال نمـــاذج لقناعـــات 
تختلــف اللهجــة بحســب نــوع املعاملــة العربيــة لهــم حيــث يقيمــون، لكــن املضــمون يبقــى 

  .حداًوا
، التحريــر الفلســطينية منظمــةوقــد يمكــن الــرد والقــول إن هنــاك فعــالً أزمــة ماليــة يف 

وإن القيـــادة بالتـــايل ال تـــالم علـــى موقفهـــا علـــى الـــرغم مـــن مشـــاعر املـــواطنين العـــاديين 
احملقــة، وهــذا اعتــراض وجيــه، ومــن الضــروري أن نتفحصــه، وأمامنــا شــهادة مــن داخــل 

أوسلو بالذات، هو ممـدوح نوفـل، " مطبخ"من داخل خلية السياسي يف تونس، و" املطبخ"
يتحــدث ممــدوح نوفــل عــن األزمــة ". فــتح"املتحــالف مــع حركــة " فــدا"بعضــو قيــادة حــزب 

  )٢٢(:املالية يف املنظمة وعما إذا كانت حقيقية أم ال، فيقول
فـــتح ، ومعظـــم أعضـــاء اللجنـــة املركزيـــة حلركـــة الفلســـطينيةبعـــض أعضـــاء القيـــادة "

وعلــــى رأســــهم أبــــو مــــازن، مل يكونــــوا مقتنعــــين بــــإفالس املنظمــــة بهــــذه الســــرعة، وكــــان 

                                                            

، ١٧، العـــدد "الفلســـطينيةجملـــة الدراســـات : "مقتطفـــات مـــن مقـــابالت أجراهـــا عبـــد الســـالم عقـــل  )٢١(
  .١٧٠، ص ١٩٩٤شتاء 

، نســخة الكتــاب قبـــل "بــين تـــونس وأوســلو اإلســرائيلي الفلســطينيقصــة الســـالم "ممــدوح نوفــل،   )٢٢(
  .١١١الطباعة، ص 
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وبلــغ ... الكــل كــان يتــذمر... اجلميــع غيــر راض عــن الطريقــة التــي تــدار بهــا األمــور املاليــة
أبو عمار وحده مل يكن منزعجـاً مـن انتشـار أخبـار ... التذمر ذروته يف عدد من الساحات

ال اتفــاق بــدون دعــم : يقــول لهــم... يــد أن يوصــل رســالة لألميركــانوكأنــه كــان ير... كهــذه
وذاك املوقف والسلوك كان يزيد مـن شـكوك املقـربين منـه ... التحرير الفلسطينية منظمة

  ."حول االدعاء بإفالس املنظمة
 لالجئــينوثمــة قضــية أُخــرى حتتــاج إىل تفحــص أيضــاً هــي قضــية نســيان القيــادة 

عربية، هل هي حقيقة أم ال؟ نقرأ يف كتـاب ممـدوح نوفـل نفسـه يف البالد الالفلسطينيين 
  :ما يلي

دخلـــت الغرفـــة، كـــان أبـــو مـــازن خلـــف مكتبـــه شـــارد الـــذهن، وكـــان حمســـن إبـــراهيم "
البعض يتصرف وكأننا ذاهبون إىل حفلة عـرس أو ... قال أبو مازن... يتجول يف الغرفة

ننـي أشـعر منـذ اآلن بالقشـعريرة، وأقسم لكم أ] للتوقيع[مهرجان، أنا ذاهب إىل واشنطن 
... أوضـاعنا مهترئـة وال تتحمـل صـراعات... أرضـنا إسـرائيلأنا ذاهب ألوقـع علـى إعطـاء 

مـن اآلن أقـول لكـم، إذا دخلـت . تركنا ألبو عمار كـل شـيء، أعطينـاه املنظمـة وحركـة فـتح
الشـعب إىل غزة فستنسى كل من يتبقى منها يف اخلارج، ناهيك عن  الفلسطينيةالقيادة 

  ."املنسي منذ سنتين، أعان الله شعبنا على قيادته
ال أريـــد مـــنكم شــيئاً ســـوى أن تنجحــوا يف بنـــاء كيـــانكم وأن : "وقــال حمســـن إبــراهيم

  )٢٣(."حتولوه إىل دولة، وأن ال تنسوا الغالبا الالجئين املوجودين يف لبنان وغير لبنان
تعـــابير، بـــين القيـــادات إن الصـــورة تكـــاد تكـــون واحـــدة، علـــى الـــرغم مـــن اخـــتالف ال

  .أمّا االستنتاجات، فهي شبه متطابقة، وأهمها نسيان الالجئين. وبين املواطنين
  :إن هذا الوضع يفرز، أول مرة، ظواهر خطرة أبرزها ما يلي

، الفلســطيني" اخلــارج"و الفلســطيني" الــداخل"نشــوء هــذا االنقســام النفســي بــين : أوالً
ة الوحدة الوطنية التي جنحـت منظمـة التحريـر يف والذي هو يف جوهره أول كسر لظاهر

  .تكوينها
اســتنكاف القيــادة عــن ممارســة مســؤولياتها القياديــة، وحتولهــا بالتــايل إىل : ثانيــاً

  .الفلسطينيقيادة للحكم الذاتي ال إىل قيادة للشعب 
، الفلســطينيةالواحــد، وبــروز واقــع التجمعــات  الفلســطينيغيــاب فكــرة الشــعب : ثالثــاً

و لبنــان، وفلســطينيو ســورية، وفلســطينيو األردن، وفلســطينيو غــزة، فلســطينينــاك حيــث ه
  .وحتل مشكلة كل جتمع على حدة، وبمعزل عن املشكالت األُخرى

بـــــــروز فكـــــــرة التـــــــوطين، كظـــــــاهرة موضـــــــوعية، وبغـــــــض النظـــــــر عـــــــن قبـــــــول : رابعـــــــاً
ا أو ين بهـــا أو رفضـــهم لهـــا، وبغـــض النظـــر عـــن قبـــول احلكومـــات العربيـــة بهـــالفلســـطيني

                                                            

  .٢١٣املصدر نفسه، ص   )٢٣(



  ٥٠، ص )١٩٩٦ربيع ( ٢٦، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد
 

٢٠ 
 

  .رفضها لها
  هل يكون هذا الشتات النفسي والسياسي إكماالً للشتات الوطني واجلغرايف؟

ين يف الشــتات الفلســطينيإن الصــورة اآلن تبــدو علــى هــذا الشــكل، ويــدعمها إحســاس 
املفاوضــــــة عــــــاجزة عــــــن تغييــــــر وجهــــــة التطــــــورات يف أثنــــــاء  الفلســــــطينيةبــــــأن الســــــلطة 

  .املفاوضات املنتظرة
املستقبل وعن اخملرج، هل هناك إمكانات لسياسات من نوع آخر؟  يبقى سؤال عن

  هل هناك بدائل؟
البـدائل تكــون أحيانــاً موجــودة لكنهـا حتتــاج إىل اإلرادة لتحويلهــا إىل فعــل، وهنــاك 

  .آراء عملية مطروحة عالنية بشأن البدائل املمكنة ومستلزماتها السياسية
أبــو (نيــة هــو الراحــل خالــد احلســن إن أول مــن حتــدث عــن هــذه البــدائل وطرحهــا عال

. ، عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة فــتح، وكــان ذلــك بعــد إعــالن اتفــاق أوســلو بأيــام)الســعيد
  :لقد قال يف إجابة عن سؤال ما العمل؟

  .إنشاء حزب جديد للعودة: أوالً
  .إنشاء جبهة ديمقراطية تضم كافة معارضي اتفاق أوسلو: ثانياً
اتفاق أوسـلو للشـعب بموضـوعية لتحقيـق إمّـا إسـقاط االتفـاق شرح مضامين : ثالثاً

ديمقراطيـــاً، وإمّـــا الوصـــول إىل قـــدرة التـــأثير والســـيطرة علـــى مـــنهج املفاوضـــات املقبلـــة 
  ).مفاوضات احلل النهائي(

أن تعتبــــر املفاوضــــات املقبلــــة وكأنهــــا مفاوضــــات ) وهــــذا هــــو األهــــم اآلن: (رابعــــاً
، متــــذرعين بــــالغموض )اتفــــاق أوســــلو" (ن املبــــادئإعــــال"جديــــدة بالكامــــل بالنســــبة إىل 

  )٢٤(.الشديد يف هذا اإلعالن ونتائجه
إيليا زريق، فيقـول  الفلسطينيوهناك رأي آخر مكمل بشأن البدائل يطرحه الباحث 

أن يتجنــب  الفلســطينيإن ثمــة عــدداً مــن اخلطــوات التــي يمكــن اتباعهــا إذا أُريــد للموقــف 
  :جئينالالاالنهيار الشامل يف موضوع 

بناء جسـور مـن التنسـيق مـع الـدول العربيـة بهـذا الشـأن، وخصوصـاً مـع لبنـان : أوالً
  .واألردن وسورية

أنفســــهم حيــــال التصــــورات  الالجئــــينأن تقــــود القيــــادة نقاشــــاً صــــريحاً مــــع : ثانيــــاً
  .اخملتلفة للحلول

بغــض النظــر عــن التصــور الــذي ســيتم اعتمــاده يف نهايــة املطــاف، فــإن علــى : ثالثــاً

                                                            

دار : عمـــان(، تقـــديم وإشـــراف خالـــد احلســـن "أريحـــا أوالً، وثـــائق ودراســـات - تفـــاق غـــزةحـــول ا"  )٢٤(
  .٤٧ - ٤، ص )١٩٩٥الشروق، 
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  .أنّى تكن أمكنة اإلقامة الفلسطينيةالقيادة أن تضمن لالجئين احلصول على اجلنسية 
مــــع ضــــرورة ... حــــل لــــيس يف مصــــلحتهم الالجئــــينينبغــــي أالّ يفــــرض علــــى : رابعــــاً

  )٢٥(.وغير العادلة تاريخياً حشدهم ملقاومة احللول املفروضة من اخلارج،
إن احللــــول غيــــر العادلــــة تاريخيــــاً تؤســــس النتفاضــــات وتــــوترات مقبلــــة، وهــــذا هــــو 

  .الوضع الذي يختمر اآلن
  ١٤/١٢/١٩٩٥باريس 

                                                            

، ١٩، العــدد "الفلســطينيةجملــة الدراســات "، "وحــق العــودةن والفلســطيني نوالالجئــ"إيليــا زريــق،   )٢٥(
  .٧٧، ص ١٩٩٤صيف 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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