
173 قراءات كتب بالفرن�سية

بالتاأريخ لها، في�سور �لتجربة �لتي 

عا�سها في مناطق �ل�سلطة 

�لفل�سطينية �لتي ق�سدها ذ�ت يوم 

قادمًا من بلده فرن�سا لهدفين: 

�لأول، �لتعرف �إلى جذوره 

�لفل�سطينية، فعائلة و�لدة �لكاتب 

هي من �لعائلت �لفل�سطينية 

�لمعروفة في حيفا، و�لتي ��سطرت 

خلل حرب 1948 �إلى ترك كل 

�سيء و�لنزوح �إلى لبنان؛ �لثاني، هو 

رغبة �لكاتب في ممار�سة �لتعليم 

�لجامعي في كلية �لحقوق في 

جامعة بير زيت.

وحدها �لحما�سة لفل�سطين، كانت 

ور�ء قر�ر هذ� �لمحامي �لفرن�سي 

�ل�ساب مغادرَة باري�ض �إلى ر�م �للـه، 

معتقد�ً �أنه قادر على تدري�ض 

�لحقوق في جامعة بير زيت، على 

�لرغم من عدم �تقانه �للغة �لعربية. 

و�سي�سكل هذ� �أولى خيباته، ول �سيما 

بعد �أن �عتذر له عميد كلية �لحقوق 

في �لجامعة عن عدم قدرة �لطلب 

على تقديم �متحاناتهم باأي لغة غير 

�لعربية. لكن هذه �لحادثة �ستف�سح 

في �لمجال �أمام �لكاتب للعمل مع 

''مكتب دعم �لمفاو�سات'' 

 )Negotiations Support Unit/NSU(''

�لتابع لد�ئرة �لمفاو�سات في 

منظمة �لتحرير �لفل�سطينية. ويعود 

هذ� �لمكتب �إلى �سركة �آدم �سميث 

�لعالمية لتقديم �ل�ست�سار�ت في 

مجال �لخ�سخ�سة و�لخدمات 

�لحكومية، وكان �أن�سئ في 

�لت�سعينيات، في �أعقاب توقيع �تفاق 

�أو�سلو، حين عر�ست �ل�سركة 

خدماتها �ل�ست�سارية للم�ساعدة في 

ي�سير 
زياد كولت في كتابه 

''لن يكون هناك دولة 

فل�سطينية: يوميات مفاو�ض في 

فل�سطين''، ومنذ �ل�سفحة �لأولى، �إلى 

�أن هذ� �لكتاب عبارة عن �سهادة 

�سخ�سية للتجربة �لتي عا�سها 

كع�سو م�سارك في �لطاقم 

�لفل�سطيني للمفاو�سات   

�لفل�سطينية ــ �لإ�سر�ئيلية �لتي جرت 

في �سنة 2008 في �ساأن ملف 

�للجئين �لفل�سطينيين. وربما �ساء 

بهذه �لطريقة �أن يبرر م�سبقًا ما 

��ستمل عليه هذ� �لكتاب من 

�نتقاد�ت قا�سية لعمل �لمفاو�سين 

�لفل�سطينيين، ومن كثير من 

�لملحظات و�لنطباعات �ل�سخ�سية 

ل�سير �لعمل، �لأمر �لذي �أوجد �سورة 

قاتمة و�سلبية للمفاو�سات 

�لفل�سطينية ــ �لإ�سر�ئيلية ب�سورة 

عامة.

�ساهم هذ� �لتو�سيح في تبديد 

�لظن �لذي تبادر �إلى �لذهن بعد 

قر�ءة عنو�ن �لكتاب في �أننا ب�سدد 

قر�ءة مقاربة �أُخرى للمعار�سين 

لفكرة حل �لدولتين، تعبر عن موقف 

عدد ل ي�ستهان به من �لمثقفين 

�لعرب و�لأجانب من �لموؤيدين 

للفل�سطينيين �لذين يعتقدون �أن ل 

�أمل بن�سوء دولة فل�سطينية م�ستقلة 

�إلى جانب �إ�سر�ئيل، و�أن �لحل هو 

�لدولة �لثنائية �لقومية. فالكتاب 

هو، في �لدرجة �لأولى، ثمرة تجربة 

عمل ميد�نية موؤلمة، �أكثر مما هو 

تحليل لمعطيات تاريخية �أو 

��ستنتاجات عقلنية ونقا�ض نظري. 

ويبدو �أن �لغاية �لأ�سا�سية �لتي طمح 

�إليها �لكاتب في عمله هذ�، �إلى 

جانب �لتعبير عن غ�سبه وياأ�سه، 

هي محاربة �لأوهام �لتي تزرعها 

�لمفاو�سات �لفل�سطينية مع 

�لإ�سر�ئيليين في نفو�ض �لنا�ض ب�ساأن 

�لتو�سل قريبًا �إلى ت�سوية للخلفات 

بين �لطرفين، وتعرية �لوعود 

�لكاذبة �لقائمة على توقعات 

متفائلة ووهمية في �لوقت نف�سه، 

ب�ساأن �إمكان ن�سوء دولة فل�سطينية 

م�ستقلة في وقت منظور.

ويمزج �لكاتب في �سرده يومياته 

م 
ّ
�لجانبين �ل�سخ�سي و�لعام، ويق�س

�لكتاب �إلى ف�سول هي عبارة عن 

مر�حل زمنية لأهم �لأحد�ث �لتي 

وقعت خلل �لفترة �لتي يقوم 
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�لجيو�ض �لعربية عليها في �سنة 

1948، �لم�سوؤولة عن ن�سوء م�سكلة 

�للجئين، وهي تطالب باعتر�ف 

�لفل�سطينيين بال�سرر �لذي لحق 

باليهود �أي�سًا؛ ثانيًا، على �لرغم من 

قيام �إ�سر�ئيل بذكر �إمكان م�ساركتها 

في تقديم تعوي�سات مالية لحل 

م�سكلة �للجئين، �إّل �إنها ل تتعهد 

ب�سيء يتعلق بقيمة هذه 

�لتعوي�سات، وهي ت�سعى لإ�سر�ك 

�لمجتمع �لدولي في م�ساألة 

�لتعوي�سات وتتهرب مّما هو مطلوب 

منها؛ ثالثًا، وهذه �لنقطة �لأخطر، 

رف�ض حق �لعودة و�عتبار �لدولة 

�لفل�سطينية �لعتيدة هي �لحل 

لم�سكلة �للجئين.

وفي �لمقابل، تركز عمل �لطاقم 

�لفل�سطيني على �لرد على �لدعاء�ت 

�لإ�سر�ئيلية بالحجج و�لوقائع. فاإذ� 

كانت �إ�سر�ئيل تريد �لتهرب من 

م�سكلة �للجئين باعتبارها نتجت 

من �لأعمال �لحربية �لتي حدثت في 

�سنة 1948، فاإنها ل ت�ستطيع 

�لتهرب من تحّمل �لم�سوؤولية عن 

�لقو�نين �لتي �أ�سدرتها لمنع عودة 

�للجئين �إلى ديارهم، ول تبرير 

�لقو�نين �لتي �سرعتها و�لتي �أباحت 

لنف�سها بو��سطتها م�سادرة �أملك 

�لفل�سطينيين، لأن هذه �لقو�نين كلها 

تتعار�ض مع �لقو�نين �لدولية.

�أّما �لنقطة �لمهمة �لأُخرى �لتي 

�أثارت �لغ�سب �ل�سديد لدى �لمفاو�ض 

�لإ�سر�ئيلي، فهي �سعي طاقم 

�لمفاو�سين �لفل�سطينيين للح�سول 

على �إقر�ر �إ�سر�ئيلي يق�سي بمعالجة 

مو�سوع �لأملك �لفل�سطينية 

�لفل�سطينيين كما برزت في �لف�سول 

�لثامن و�لتا�سع و�لعا�سر من �لكتاب، 

و�لتي نقل فيها �لكاتب بدقة �لأفكار 

و�لمقترحات و�لمبادئ �لتي ناق�سها 

�لطاقم �لفل�سطيني برئا�سة �سائب 

عريقات مع �لوفد �لإ�سر�ئيلي 

برئا�سة تال بكار. ومن خلل هذ� 

�ل�سرد نتعرف �إلى �لموقف 

�لإ�سر�ئيلي �لذي ل يقبل �لعتر�ف 

بالم�سوؤولية �لإ�سر�ئيلية عن ن�سوء 

م�سكلة �للجئين �لفل�سطينيين، 

ويرف�ض تقديم �أي تعهد بالتعوي�ض 

عن �ل�سرر �لمادي و�لمعنوي �لذي 

لحق بهوؤلء خلل 60 عامًا، كما 

نتعرف �إلى �سوء �أد�ء �لمفاو�سين 

�لفل�سطينيين في �لتعامل مع هذ� 

�لملف، و�إلى �لزدو�جية في 

�لمو�قف، و�للغة �لخ�سبية و�لتهرب 

من �لمو�جهة وعدم �ل�سفافية.

خلل �سنة 2008، عقد �سائب 

عريقات مع نظيره �لإ�سر�ئيلي �أكثر 

من 200 �جتماع �أجرى خللها 

�لثنان مناق�سات ثنائية لحل 

م�سكلة �للجئين. وقد تركزت 

�لخلفات بين �لطرفين على 

�لم�سائل �لتالية: �لم�سوؤولية عن 

�لم�سكلة؛ حق �لعودة؛ �إعادة �إ�سر�ئيل 

�لأملك �لتي �سادرتها �إلى 

�لفل�سطينيين؛ �لتعوي�سات �لمالية.

ويعر�ض �لكاتب �لوثيقة �لتي 

قدمها �لوفد �لإ�سر�ئيلي �إلى 

�لفل�سطينيين، و�لتي تعك�ض روؤيتهم 

للحل. ومن خلل مر�جعة بنود هذه 

�لوثيقة )ملحق �لكتاب، �ض 251(، 

تبرز، وبو�سوح، �لنقاط �لتالية: �أوًل، 

تعتبر �إ�سر�ئيل �لحرب �لتي �سنتها 

�لتنمية �لقت�سادية للأر��سي 

�لفل�سطينية �لمحتلة.

وتز�من بدء عمل �لكاتب في 

�لمكتب مع عقد موؤتمر �أنابولي�ض في 

27 و28 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 

2007، وُكّلف، وهو �لمخت�ض 

بال�سوؤون �لقانونية، تح�سير ملف 

عن حقوق �للجئين لمناق�سته في 

�لمفاو�سات �لمقبلة مع 

�لإ�سر�ئيليين. وهنا تبد�أ �لتجربة 

�لمزدوجة: تجربة �لعي�ض �لقلق 

�لمتنقل بين �لأر��سي �لفل�سطينية 

و�إ�سر�ئيل، و�لتجربة �لمخيبة للأمل 

في �لتعامل مع �لقيادة �ل�سيا�سية 

لل�سلطة �لفل�سطينية �لمكّلفة 

�لتفاو�ض مع �لإ�سر�ئيليين.

و�حتوت يوميات زياد كولت 

على �سرد حي ومثير للفترة �لتي 

عا�سها في ر�م �للـه، وهو ي�سور لنا 

بكثير من �لتاأثر و�ل�سدق �لفروقات 

�لكبيرة �لتي كان يجدها بين 

�لفل�سطيني �لعادي من �سكان �ل�سفة 

�لذين تعرف �إليهم، وبين 

ف 
ّ
�ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية �لتي تعر

�إليها في مجال عمله. ويمكننا �أن 

نرى بو�سوح �نحيازه �إلى 

�لفل�سطينيين �لعاديين �لذي 

يمتازون بال�سدق و�لطبيعية 

و�لطيبة، في مقابل نفوره ومقته 

�سلوَك �لزعماء �لفل�سطينيين �لذين 

يعي�سون د�خل قوقعة فارغة 

منقطعين عن نب�ض �ل�سارع 

�لفل�سطيني �لناب�ض بالحياة.

وربما كان �أهم ما يقدمه هذ� 

�لكتاب هو �سهادة من �لد�خل 

لحقيقة عمل �لمفاو�سين 
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م�ساركة من جانب منظمات 

�لمجتمع �لأهلي �لفل�سطيني في 

�لنقا�سات �لد�ئرة في �ساأن 

�لمو�سوع، �لأمر �لذي يعتبره �لكاتب 

غير مقبول.

هذ� كله دفع �لكاتب �إلى �لياأ�ض 

و�إلى تقديم ��ستقالته في 

2009/11/9، معترفًا باأنه ما عاد 

مفيد�ً، فـ ''ميز�ن �لقوى �لحالي 

يجعل من �ل�سعب �لتو�سل �إلى 

ت�سوية مع �لإ�سر�ئيليين، كما �أنه 

م�ستقبًل لن يبقى ما يكفي من 

�لأر�ض و�لمياه لن�سوء دولة 

فل�سطينية �سيدة وم�ستقلة'' 

)�ض 205(.

ويخرج زياد كولت من هذه 

�لتجربة باإح�سا�ض كبير بالمر�رة 

و�لف�سل، ُتفاِقمه محاولة عريقات 

بعد توقف �لمفاو�سات، ت�سوير 

�لتجربة �لتفاو�سية في �ساأن ملف 

�للجئين باأنها تجربة ناجحة. 

و�أكثر ما يحز في نف�سه قبول 

عريقات في �لجتماع �لأخير مع 

�لوفد �لإ�سر�ئيلي في كانون �لأول/

دي�سمبر 2008، قيام تال بكار 

بتقديم عر�ض لما تو�سلت �إليه 

�لمفاو�سات في �لأ�سهر �لما�سية. 

ويعلق �لكاتب على ما جرى بالقول: 

''��ستغرق �لجتماع نحو ثلثين 

دقيقة. هذ� هو �لوقت �لذي ُخ�س�ض 

للبحث في م�سير �سبعة مليين 

لجئ فل�سطيني.''

��ستقال زياد كولت لأنه لم يقدر 

على �لتعامل مع ملف �للجئين 

�لفل�سطينيين كـ ''ورقة مقاي�سة'' 

�سيا�سية، فالمو�سوع بالن�سبة �إليه 

''زياد ل توهم نف�سك. نحن ل نملك 

�لو�سائل �لتي تمكننا من مقاومة 

�إ�سر�ئيل. نرميهم بالحجارة فيردون 

علينا بالدبابات. نحمل �ل�سلح، 

فير�سلون في �إثرنا طائر�ت �أف ــ 16. 

�إنهم �أقوياء و�سر�سون... كل ما بقي 

لنا هو عقولنا، وقدرتنا على �إقناع 

�لإ�سر�ئيليين باأهمية �لتو�سل �إلى 

�تفاق حتى بالن�سبة �إليهم.''

ويتبين للكاتب بعد �أ�سهر من 

�لمفاو�سات مع �لإ�سر�ئيليين، �أن 

هدفهم �لأ�سا�سي هو �لتو�سل مع 

�لفل�سطينيين �إلى تفاهمات ثنائية 

عامة وغير ملزمة في مو�سوع 

�للجئين، من �ساأنها ت�سهيل �لتو�سل 

�إلى ت�سوية �سيا�سية، وذلك من خلل 

�لتجاهل �لتام للقر�ر�ت �لدولية 

ب�ساأن حق �لعودة، وتحميل �لمجتمع 

�لدولي م�ساألة �لتعوي�سات �لمالية، 

و�عتبار �لدولة �لفل�سطينية، ل 

�إ�سر�ئيل، هي �لوطن �لذي �سي�ستقبل 

�للجئين. ويظهر هنا مدى �إ�سر�ر 

�لإ�سر�ئيليين على �لتم�سك بدور 

�لوليات �لمتحدة في هذ� �لمو�سوع، 

ولي�ض �لأمم �لمتحدة �لتي ل يثقون 

بها، كما يبرز بو�سوح �لرف�ض 

�لأميركي لأي دور �أوروبي في 

م�ساألة �لمفاو�سات. وكل هذ� في 

ر�أيه لن يوؤدي �إّل �إلى �أمر و�حد هو 

ف�سل �لتفاو�ض.

ول يفهم �لكاتب �سبب �إ�سر�ر 

�لجانب �لفل�سطيني على عدم �إ�سر�ك 

�أي طرف عربي في معالجة ملف 

�للجئين، ول حتى �لدول �لتي 

ت�ست�سيف �أعد�د�ً كبيرة منهم، علوة 

على ��ستبعاد هذ� �لجانب �أي 

�لم�سادرة قبل �لبحث بعملية 

�لتعوي�ض �لمالي، و�لتم�سك بقر�ر 

�لأمم �لمتحدة بحق �لعودة.

يقول �لكاتب في �ل�سفحة 159: 

''منذ بدء عملي، و�أنا عاجز عن 

تحديد �لخطوط �لحمر لأبو مازن 

ورجاله في �لمو�سوع. فلم �أكن 

�أعرف �إلى �أي حد هم م�ستعدون 

لتقديم تنازلت في مو�سوع 

�للجئين.'' وكان �لنطباع لدى 

�لكاتب �أن م�ساألة �للجئين تحولت 

�إلى ورقة مقاي�سة �سيا�سية 

للفل�سطينيين في مفاو�ساتهم 

للت�سوية �ل�سلمية، و�أنهم م�ستعدون 

للتخلي عن حق �لعودة للجئين في 

مقابل �لح�سول على �لدولة 

�لفل�سطينية.

ففي ر�أي كولت كان على 

عريقات رف�ض �لوثيقة �لإ�سر�ئيلية 

�لمتعلقة بمو�سوع �للجئين وعدم 

�لرد عليها، لأنها تتجاهل �لق�سم 

�لأكبر من �لقو�نين �لمعترف بها 

دوليًا ب�ساأن حقوق �للجئين 

)�ض 128(. لكن �لكاتب �سيتعلم 

در�سًا �أ�سا�سيًا في دبلوما�سية 

�لمفاو�سات، فالرف�ض يوؤذي، ويجب 

دومًا �لمحافظة على �نطباع �أن 

�لمفاو�سات تحقق تقدمًا حتى لو 

كانت عالقة؛ كما يجب �لبحث عن 

�سيغ لللتفاف على كل ما هو غير 

مقبول، و�لأهم �أّل ي�سدر عن �لطاقم 

�لفل�سطيني �لمفاو�ض �أي �سيء يمكن 

�أن يثير غ�سب �لأميركيين.

يعترف �سائب عريقات للكاتب 

باأن �لفل�سطينيين ل يملكون �لقدرة 

على مو�جهة �إ�سر�ئيل ويقول له: 



مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية �ستاء 176852011

�لمفاو�سات �لإ�سر�ئيلية ــ 

�لفل�سطينية، ولي�ض فقط ما يتعلق 

بملف �للجئين.

 رندة حيدر

باحثة في �ل�سوؤون �لإ�سر�ئيلية

هذه �لفترة تحديد�ً، ت�ساعف ياأ�سنا 

من تحقيق �لأمل بحل �لدولتين، 

وبن�سوء دولة فل�سطينية في �لمدى 

�لمنظور. وعلى �لرغم من �لح�ض 

�لن�سالي �لذي تناول �لكاتب فيه 

تجربته، فاإنه قدم لنا، وب�سكل عام، 

�سورة حقيقية ومطابقة لو�قع 

لي�ض م�ساألة للتفاو�ض، و�إنما هو 

''خط �أحمر'' و''م�ساألة عائلية'' تتعلق 

بت�سوية �لغبن و�لظلم �للذين لحقا 

بعائلته وباآلف �لعائلت 

�لفل�سطينية �لتي �سردها ن�سوء 

�إ�سر�ئيل وحّولها �إلى لجئين.

�إن قر�ءة كتاب زياد كولت في 

.............................................
من من�سور�ت موؤ�س�سة �لدر��سات �لفل�سطينية

�سمن �لبرنامج �لن�سري �لخا�ض بذكرى 60 عامًا على �لنكبة

جهاد فل�سطين العربية

�أول كتاب بالعربية عن فترة �لنتد�ب �لبريطاني

وبد�ية �لثورة �لكبرى �سنة 1936

تاأليف

اإبراهيم نجم واأمين عقل وعمر اأبو الن�سر

تقديم

وليد الخالدي

292 �سفحة           14 دولر�ً

.............................................


