
 48/وثيقة جنيف تلغي مليون فلسطيني
 

 الدكتور عبد الستار قاسم
 

يكاد الفلسطينيون الرسميون ينسون تماما أن هناك مليون عربي فلسطيني في األرض المحتلة عام              
وهذا هو شأن أغلب وسائل اإلعالم العربية التي ال تنسـاهم أو      .  والتي تسمى اآلن إسرائيل    1948

اتفاق أوسلو وما تمخض عنه من اتفاقيـات وكـذلك          ". عرب إسرائيل  "تتناسهم فقط وإنما تسميهم   
، 1948وثيقة جنيف ال تتطرق إلى هؤالء المليون الذين يعانون من االحتالل اإلسرائيلي منذ عام               

 .أي بمدة زمنية أكثر من مدة احتالل الضفة الغربية والجوالن وغزة بسبعة عشر عاما
 وتخليص من بقي من     48/اسا من أجل تحرير فلسطين المحتلة     قامت منظمة التحرير الفلسطينية أس    

لقـد  . الفلسطينيين وإعادة الالجئين، وهكذا كان األمر بالنسبة لحركة فتح وكل األنظمـة العربيـة             
 48/حصل التراجع في المواقف على مختلف الصعد، لكن التراجع فيما يخص فلسطينيي المحتـل             

ال يهتم بتاتا بمستقبلهم وال بأي ترتيبات تساعدهم علـى          كان تاما إلى درجة أن أحدا غير بعضهم         
تتعامل مختلف األوساط الرسمية الفلسطينية والعربيـة       . البقاء ككل متكامل تحت الحكم اإلسرائيلي     

 .معهم وكأنهم في العدم
وثيقة جنيف لم تتجاهل هؤالء المليون فحسب وإنما أكدت بما ال يدع مجاال للتأويل بأنه ال وجـود                  

وذلك عندما أكدت أن إسرائيل دولة اليهود وأن ال مطالبات إضافية ألي طرف فوق مـا ورد                 لهم  
دولة اليهود تعني أن إسرائيل للشعب اليهودي فقط، وأنه ال توجد قوميـة أخـرى أو                . في الوثيقة 

هذا ما أكدت عليه الحركة الصهيونية      . شعب آخر يشارك في هذه الدولة أو يحق له أن يدعي ذلك           
 عندما سعت إلى إقامة الوطن القومي اليهودي، وهو ما دأبت إسرائيل في اإلصـرار عليـه                 قديما

وقد أكدت دول أوروبية عديدة على يهودية إسرائيل وأكد عليها بوضـوح الـرئيس              . والتمسك به 
هـذا تأكيـد    . األمريكي جورج بوش في االحتفال الخاص بخريطة الطريق الذي أقيم في األردن           

 مـن المطالبـة     48/ نكران حق الالجئين في العودة وحق الفلسطينيين في المحتل         يهدف أساسا إلى  
 .بحقوق قومية

التمسك بيهودية إسرائيل عبارة عن إلغاء لكل من هو غير يهودي في فلسطين وتجريـدهم مـن                 
حقوقهم الوطنية والقومية والثقافية على اعتبار أن أي مطالبة تندرج في هذا الباب تعتـدي علـى                 

وهذا يعني بالتالي أن كل من هو غير يهودي هو مجرد ساكن ال حقوق له مـن                 .  األساسي المبدأ
التعلـيم  . النواحي التنظيمية واالنتمائية، وال يحصل إال على ما تقرر إسـرائيل أن تمنحـه إيـاه               

والصحة والسكن وغير ذلك ليست حقوقا وإنما منح أو هبات تقدمها إسرائيل تقـديرا منهـا لسـد               
 .ية يتم االعتراف بها دولياحاجات فرد

من سكان إسرائيل، هـذا إن صـدقت اإلحصـاءات          % 20 حوالي   48/يشكل العرب في المحتل   
هؤالء ليسوا أقلية بسيطة، إذا جاز استعمال كلمة أقلية، وإنما يشكلون جزءا كبيـرا مـن                . المعلنة

موس وحيوي في   وجودهم مل . السكان يسيطرون على جزء كبير من مجمل النشاطات داخل الدولة         
مجاالت االقتصاد والعمل والسياسة والثقافة، ومن المتوقع أن يزداد دورهم اتسـاعا مـع ازديـاد                

هناك زيادة مطردة بعدد السكان وازديادا بنسبتهم فـي         . الوعي بالذات القومية وازدياد عدد السكان     
ليس مـن المتوقـع أن   المجمل العام خاصة أن وتيرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين تشهد ركودا، و       

 .تشهد موجات هامة جديدة في المستقبل المنظور



مـن  . من حق هؤالء أن يؤكدوا هويتهم القومية وذلك من خالل مؤسسات تخدم هـذا الغـرض               
المفروض أن تكون لهم أحزاب وتنظيمات قومية تبث الوعي القومي الذي يؤكد الهوية المميـزة،               

خاصة بهم غير خاضعة لرقابة يهوديـة، ومؤسسـات         ومن حقهم أن تكون لهم جامعات ومدارس        
ثقافية وتراثية تؤكد االنتماء للثقافة العربية اإلسالمية وأن يكون لهم عالقـاتهم مـع المجتمعـات                

مثلما يعتبر اليهود أنفسهم قومية ويقيمون المؤسسات المختلفة لتأكيدها         . والدول العربية واإلسالمية  
وثيقة جنيف تتجاوز كـل هـذا       . لسلوك، فإن للعرب ذات الحق    وتجسيدها وتعميقها في النفوس وا    

 .وتنحاز بوضوح لصالح المشروع الصهيوني
هذا الوصف ينزع صفة األصـالة      . وتبقى المأساة العظيمة في وصف العرب بأنهم عرب إسرائيل        

تؤكد التسـمية   . العربية اإلسالمية عن فلسطين ويجعل من إسرائيل أصال ومن العرب شيئا طارئا           
ن إسرائيل هي األصل وهي البوتقة األوسع، وتوحي بأن الفلسطينيين قد هاجروا إليها أو صـدف              أ

وهذه التسمية ال يتمسك بها الرسميون الفلسطينيون والعرب فقط وإنما هناك من            . أن تواجدوا فيها  
 من يسمي نفسه بعرب إسرائيل بخاصة من األحـزاب التـي            48/بين الفلسطينيين في المحتل عام    

هناك من بين الفلسطينيين داخل فلسـطين مـن ال          . افع عن حل تاريخي شبيه بحل وثيقة جنيف       تد
أي أنه ال يبحث عـن هويـة        . يطالب بعزة أو تحرر ويقبل بالحكم اإلسرائيلي وبمبدأ خذ وطالب         

 .وإنما يبحث عن امتيازات أو منح وهبات تقدمها له إسرائيل عبر المطالبات المتواصلة
، 1948ي حقوق خمسة ماليين الجئ فلسطيني، وتلغي مليـون فلسـطيني عـام              وثيقة جنيف تلغ  

وتحول باقي الفلسطينيين إما إلى حراس على دولة إسرائيل أو إلـى متهمـين باإلرهـاب يقـوم                  
هذا حل ال حظوظ لـه بالنجـاح        . الحراس بمالحقتهم، ومن ثم يصفها أصحابها بأنها حل تاريخي        

الحل التاريخي هو الذي يتمشى مع الحقيقـة        . ا فإن الفشل بانتظاره   إطالقا، وإن بدا أنه ينجح أحيان     
الموضوعية التي تفرض نفسها وليس الذي يتناسب مع معادلة القوة السائدة في مرحلـة تاريخيـة                

الحل التاريخي هو الذي يتناسب مع تطلعات العـرب والمسـلمين وال يتجـاوز حقـوق                . معينة
يخي يتغير بتغير ظروف القوة وأوضاعها إنما يتجاهل قـدرة          فمن ظن أن الحل التار    . الفلسطينيين

ولهذا فإن أي حل يتجاوز الحقوق إنمـا مـن          . األمم على التغيير وإصرارها على انتزاع حقوقها      
 .      شأنه أن يطيل أمد الصراع ال أن ينهيه


