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 آملين نجاح القيادة الفلسطينية 48/رأيت على شاشات المرناة الجئين يلوحون بمفاتيح بيوتهم في األرض المحتلة
قال جماهير غفيرة من الالجئين رفعت أصابعها في إشارة بنصر القائد العظيم الذي . في تحقيق أحالمهم في العودة

لهم أن عودة الالجئين عبارة عن حق مقدس ال يحق ألي كان أن يتنازل عنه أو يساوم عليه، ووعدهم أنه لن ينام 
صفقت الجماهير وهتفت وبانت بشائر النصر المؤزر على . الليل هادئا ما لم يتحقق هذا الحلم الفلسطيني الممتع

 .الوجوه
 يختلف عن انتصاراتنا السابقة التي اعتلتها الهزائم ودفعت ثمنها  أن هذا النصر الذي يتجدد عند كل خطاب الظني

كم .  الناجمة عن الصراخ في بئر ال ماء فيهاجماهير الحناجر الهادرة التي ال تتعلم كثيرا من حشرجة الصوت
وراء كانت الشعارات سهلة، وكم كان من السهل أن تتفرق الجماهير تتلوى بآالم اإلحباط بعد أن اجتمعت هاتفة 

هذه الجماهير التي ربما تحركها عفويتها الوطنية ال تدري أن حق العودة ال يمكن أن يتمشى بتاتا مع  .األوهام
حلول تفاوضية ضمن معادالت القوى الراهنة، وال غرابة أن يكون هناك من يلوح بالمفتاح كما لوح به أبوه عام 

1967. 
. ل افتراضات أساسية ال مفر منها، وإال فإن المفاوضات لن تتم بدايةتحمل المفاوضات الثنائية المباشرة مع إسرائي

االعتراف باآلخر ضمنا وصراحة يشكل االفتراض األول؛ أما االبتعاد عن كل ما يظن الطرف اآلخر أنه تهديد له 
ال إذا يتمثل االفتراض الثالث بأن كل طرف يعي أنه لن يحصل على كل ما يريد إ. ولوجوده فيشكل افتراضا آخر

من ناحية الالجئين، تقول إسرائيل أن عودة الالجئين إلى بيوتهم . كانت طاولة المفاوضات طاولة توقيع استسالم
وقد أصرت منذ . 194وممتلكاتهم عبارة عن إنهاء لدولة إسرائيل اليهودية، وترفض بناء على هذا تطبيق القرار 

ت الوضع الدائم، والمفاوض الفلسطيني لم يصر على إدراجها البدء على استبعاد قضية الالجئين وتركتها لمفاوضا
 .في سلم أولوياته

تتطلب طاولة . هذا إن كان هناك مفاوضات كما يجب أن تكون عليه وفق المنطق التاريخي وقواعد السياسة الدولية
س النتائج المفاوضات نوعا من توازن القوى لكي تكون هناك جدية في طرح المواضيع األساسية، وعادة تعك

لم تكن طاولة التفاوض بين الفلسطينيين والصهاينة حقيقية . التفاوضية ذلك التوازن الذي يدركه أطراف التفاوض
؛ فغلبت عليها سمة  وخلع الجلودألن الطرف الفلسطيني يذهب إليها عاريا وبموقف يقبل المزيد من التعري

ألم يكرر المفاوض الفلسطيني مرارا طلبه من إسرائيل . االستجداء أو االستعطاف من قبل الضعيف أمام القوي
وأمريكا اإلسراع في تلبية بعض المطالب الفلسطينية لتفويت الفرصة على المتطرفين واإلرهابيين؟ ألم يعمل 
الجانب الفلسطيني على اعتقال فلسطينيين يهددون أمن إسرائيل في حين لم تقم إسرائيل بتسريح جيشها؟ ازدادت 

 .وة، وعمل الجانب الفلسطيني على تحقيق المزيد من الضعفإسرائيل ق
وفق العرف التاريخي، تقوم الدول المتحاربة التي تجنح إلى التفاوض على حل المشاكل اإلنسانية أوال، ثم االنتقال 

اإلفراج عن . ذلك لكي تجنب المدنيين المعاناة وتخفف عنهم وطأة الحرب وأهوالها. إلى حل المشاكل األخرى
لم . األسرى هو مقدمة التفاوض، وتليه عودة الالجئين أو المهجرين أو الهاربين من وجه الرصاص إلى بيوتهم

نحو حقوق يصر المفاوض الفلسطيني على هذين األمرين اللذين يشكالن محورا أساسيا اآلن في التفكير الدولي 
وبدال من ذلك، عمل المفاوض على . ام العالمياإلنسان، وقضيتين بالتأكيد ليستا خاسرتين في استثارة الرأي الع

 وهي التفاوض الثنائي المباشر وإقامة سلطة 1967تلبية مطالب إسرائيلية استدام طرحها أمام العرب منذ عام 
 .عربية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتزام الجانب العربي بمتطلبات األمن اإلسرائيلي

بقا أن اإلصرار على حق العودة ينسف المفاوضات أو االستجداءات، ومن المعنى أن الجانب الفلسطيني يعي مس
هم . هذا ليس خياال لمن يسمع المسؤولين الفلسطينيين وقادة األجهزة األمنية في جلساتهم الخاصة". التعقل"األفضل 

ف خطابية، يتحدثون في وسائل اإلعالم عن حق العودة، ويكثرون من إدخال البهجة إلى نفوس الالجئين بمواق
أنا نفسي تعرضت .  إلحالل السالما أساسياشرط في حقيقة األمر يتندرون من الذين يرون في حق العودة لكنهم

لجدل ساخن مرارا في الجلسات الخاصة من قبل مسؤولين وأمنيين ضد حق العودة، ولسان حالهم يقول بصراحة 
االتهام واضح وموجه ضد الفلسطيني وليس ضد الصهيوني، ذلك ألن . دة ال يريد السالمأن من يريد حق العو

القضية الفلسطينية اآلن لم تعد متعلقة بالحقوق وإنما بإنهاء الصراع بما يتوافق مع المطالب اإلسرائيلية 



ودة في المواقف العلنية تجد هؤالء الناس الذين يجادلون ضد حق العودة أشد الناس دفاعا عن حق الع. واألمريكية
 لقد أشبعونا خطابات حول التحرير ليصل بنا األمر لنكون حراسا على مملكة إسرائيل، وهم .وأمام شاشات المرناة

يشبعوننا اآلن تصريحات حول حق العودة ربما لنجد أنفسنا في المستقبل مع طرد الفلسطينيين الموجودين في 
 في إسرائيل، وأصبحنا نطالب الدول بالضغط على إسرائيل لتسمح لنا ألم نكن ضد العمل. 48/األرض المحتلة

 بالعمل في منشآتها؟
في حفل توقيع مبادرة جنيف التي توصل إليها السيد ياسر عبد ربه في عهد عرفات، شاركت السلطة الفلسطينية 

. ع حلوال ال تتضمن هذا الحقالمبادرة تتجاهل حق العودة وتض. مع السيد يوسي بيلين، وأعلنت أنها تقبل المبادرة
أما السيد محمود عباس فيكرر دائما على المسامع أنه مع حل قضية الالجئين حال عادال وذلك وفق قرار مجلس 

، ولم يذكر الالجئين الفلسطينيين باالسم، وترك مسألة تعريف الالجئ 194هذا القرار لم يلتزم بقرار . 242األمن 
هود في الدول العربية عبارة عن الجئين ويجب العودة إلى وطنهم إذا كان للعدل أن إسرائيل تقول أن الي. مفتوحة
ومن الناحية األخرى، من العدل أن يعود الفلسطينيون من حيث أتوا مع الشكر لهم على حراسة األرض . يتحقق

 .المقدسة على مدى القرون
على حق العودة، لكن الصوت المسموع في هناك من يصر . دين حول المسألةحأما مثقفو فلسطين فال نجدهم مو

وإنما دربا من دروب التطرف الذي يهدد أمرا منطقيا الغالب هو ذلك الذي ال يجد في اإلصرار على حق العودة 
عدد ال بأس به من مثقفي فلسطين بخاصة أولئك الذين يعملون في المنظمات غير الحكومية . السالم والوئام

لسكان المخيمات يتمحور " منطقي"العودة قضية تستحق النقاش، ويدعون إلى حل الممولة غربيا ال يرون في 
هناك مثقفون منهمكون في التأكيد على أن الالجئين ال يريدون العودة ألن لهم . أساسا في التوطين في دول عربية

ون ال يقولون للناس هؤالء المثقف. مصالح خارج الوطن، ومن الناحية العملية، ال يرون أن العودة تخدم مصالحهم
إنهم يصنعون انطباعا بأن العودة عبارة . أن حق العودة ال يتم تنفيذه خالل أشهر وإنما يتطلب حوالي عشرين عاما

إنهم يرعبون الناس بأثقال العودة . عن قرار فوري وسريع، وأن من ال يريد العودة خالل شهرين لن يعود أبدا
الذين يحصلون على األموال الغربية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان  هؤالء المثقفون هم أنفسهم .السريعة

 .في الوطن العربي
االفتراض الدراسي هو أن . هناك مثقفون منهمكون في البحث عن بدائل لحق العودة وذلك لطرحها أمام الالجئين

.  سكنيةات المفكرة للتفتق عن إبداعاتالالجئين كانوا غافلين عبر هذه السنوات عن البدائل، وهم اآلن بحاجة العقلي
مصيبة هؤالء المثقفين أنهم ال يعرفون معنى الوطن، ويرون أن مشكلة الالجئين عبارة عن مشكلة سكنية يمكن 

ربما من المهم أن يفكر هؤالء المثقفون بصناعة سكّرة أبواب . حلها ببناء عدد من األبراج في أي مكان متاح
 .تيقة التي يحملها الالجئونمتناسبة مع المفاتيح الع

هناك من يفكر بتوطين الالجئين في الضفة الغربية على اعتبار أن ذلك يشكل عودة إلى فلسطين وليس إلى الملكية 
 ربما تقبل . مجاورا لها مما يهدد أمنها ألنها ال تريد زخما سكانيا عربياهذا أيضا لن تقبل به إسرائيل. الخاصة

بنان في الضفة الغربية كحل لمشكلة داخلية لبنانية وكمبرر للهجوم على حزب اهللا، لكنها إسرائيل بتوطين الجئي ل
عاقل يتمشى مع روح "ستستمر بالتعاون مع فلسطينيين وعرب لصناعة ثقافة انهزامية تقبل بتوطين الالجئين كحل 

 ."العصر ويبتعد عن التطرف واإلرهاب
التفاوض عبارة عن استمرار لمسيرة النضال أال ينخدعوا وأن أتمنى على األخوة واألخوات الذين ظنوا أن 

 . األفضل دائما أن يفكر المرء بعقله وليس بتمنياته.يراجعوا ما هم فيه وعليه
 


