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العالم

 67عامًا على النكبة

ّ
هكذا حولت المنظمة والسلطة الالجئين إلى مغتربين
«لقد زرت صفد مرة من قبل،
لكنني أريد أن أرى صفد .من حقي
أن أعيش فيها» .قبل ثالثة
أن أراها ،ال ّ
أعوام ،اهتز الفلسطينيون على
وقع تلك العبارة التي كانت أكبر
من «قنبلة إعالمية» ّ
فجرها رئيس
محمود عباس.
السلطة الفلسطينية
ً
لكثيرين
ظهرت السلطة
مكشوفة ّ
ّ
على نحو سيئ بعدما ظلت تتغنى ّ
بـ«أدبياتها الوطنية» في حماية الحق
الفلسطيني من الضياع

غزة ــ عروبة عثمان
بعد  67عامًا على النكبة ،تبدو مقاربات
السلطة الفلسطينية لقضايا الالجئني
تعبر عن استسالم كامل ّ
يتقبل إفرازات
النكبة ومــا بعدها .فعلى م ــدار عقود،
اشتغلت منظمة التحرير والسلطة على
قلب الخريطة املفاهيمية والسياسية
لـلـجــوء الفلسطيني ،وصـبــغ ّ التبعات
الـسـيــاسـيــة واإلن ـســان ـيــة ل ـحــق ال ـعــودة
ّ
ومدنية بحتة ،وذلك
بنكهة اقتصادية

ّ
جوفت المنظمة
الحق الطبيعي لالجئين
من مضمونه الرئيسي

ّ
عبر جملة من االتفاقات التي وقعتها
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،وال سـيـمــا
«أوسـ ـل ــو» ال ـتــي أخـ ــذت م ــن «الـتـســويــة
العادلة لالجئني الفلسطينيني» عنوانًا
ّ
«املروض» على صعيد
لسقف طموحها
الالجئني.
ب ـع ــد ه ـ ــذا كـ ـل ــه ،عـ ـم ــدت ال ـس ـل ـطــة وم ــن
ورائها املنظمة إلى استحداث منظومة
اصـطــاحـيــة ت ـهــدف إل ــى وس ــم الــاجــئ
الفلسطيني بأهلية انــدمــاجـيــة كاملة
ً
إرساء للتوطني
خارج حدود فلسطني،
وتفكيك املخيمات ،الـتــي كــانــت تعتبر
نقطة انطالق نحو العودة.

املغتربني من أي دولة في الخارج ،كأن
ّ
عــودة الفلسطينيني إلى بالدهم تتسم
بالخيار الـطــوعــي! أيـضــا يــؤســس هذا
إل ــى تـكــويــن مـفـهــوم جــديــد ع ــن ماهية
«البيت» لهذا «املغترب ـ الالجئ» ،إذ إنه
سينتظر «ح ــدود الــدولــة الفلسطينية
ً
التي سيجري التوافق عليها» ،بدال من
التعريف القانوني ال ــذي أقـ ّـرتــه «األمــم
املتحدة» في هذا الصدد.
بالعودة إلــى األع ــوام األربـعــة السابقة،
ّ
يمكن التركيز على تعميم وزعته الدائرة
على «قيادات الجاليات الفلسطينية في
أوروبا» ،يقضي بـ«عقد اجتماع موسع
فــي بـيــت لـحــم أو رام ال ـلــه فــي النصف
الثاني مــن أي ــار ،للتباحث فــي أوضــاع
جــالـيــاتـنــا ودورهـ ـ ـ ــا ،سـ ــواء ف ــي ب ـلــدان
إقــامـتـهــا أو عالقتها مــع ال ــوط ــن ،ومــع
املجتمعات الفلسطينية التي هاجرت
منها ،وتـحــديـدًا مخيمات الـلـجــوء في
األردن ولبنان وسوريا».
من الفور ،التقط أحد مؤسسي منظمة
التحرير ،أنيس القاسم ،هــذا التعميم،
ّ
األخالقية التي وقعت
مبرزًا «السقطات
فيها ال ــدائ ــرة عـلــى صعيد الــاجـئــن»،
إذ ّ
بي أن «الدائرة ّ
تعمدت في التعميم
إكساب مخيمات اللجوء صفة قانونية
كنقطة اس ـت ـقــرار تمنح املقيمني فيها
ّ
حق إقامة دائمة والعودة إليها بحرية
واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ،إذ اع ـت ـب ــر الـفـلـسـطـيـنـيــن
الــذيــن غ ــادروا املخيمات إلــى خارجها
ّ
م ـهــاجــريــن م ـن ـه ــا» .ورأى ال ـق ــاس ــم أن
«الوجود في املخيمات عمل إنساني من
جانب الــدولــة املضيفة ال يكسب املقيم
حقوقًا قانونية أو طبيعية ،كما حال
املــواطــن ال ـع ــادي ،لتكون مـغــادرتــه لها
ً
هجرة منها».
تأسيسًا على مــا سبق ،فــإن الــدائــرة ال

ّ
تتخلف عــن اجتماعات جامعة الــدول
الـعــربـيــة املـتـعـلـقــة بــاملـغـتــربــن ال ـعــرب،
ف ــي م ـح ــاول ــة إللـ ـح ــاق ال ــاج ــئ بــركــب
ّ
«االغتراب» ،وهنا يؤكد عضو «األمانة
العامة التـحــاد الجاليات واملؤسسات
والفعاليات في الشتات» ،نضال حمد،
ّ
أن «الفلسطينيني في الشتات ،وتحديدًا
فــي أوروب ـ ــا ،يــرفـضــون تـمــامــا التعامل
مع الدائرة باعتبارها جهة تسعى إلى
صـهــرهــم ف ــي املـجـتـمـعــات ال ـتــي لـجــأوا
إليها إبان النكبة» ،قائال في حديث إلى
«األخـبــار» ،إن «السفارات الفلسطينية
وأصحابها ومديري املكاتب التمثيلية
فـ ــي الـ ـشـ ـت ــات ،هـ ــم انـ ـعـ ـك ــاس لـلـسـلـطــة
وسياساتها ومشاريعها التي تتنازع
على املصالح ،وليس على النضال من
أجل فلسطني».
ّ
وف ــي س ـيــاق الـبـحــث امل ـع ـمــق ،ت ـبـ ّـن أن
الدائرة املذكورة ليست وحدها من يعمل
على «تدجني الوعي الفلسطيني» بشأن
ال ــاج ـئ ــن ،ت ـحــت س ـيــل م ــن اإلغ ـ ــراءات
االقتصادية واملــدنـ ّـيــة ،إذ يؤكد مصدر
ّ
في «الجبهة الشعبية» لــ«األخـبــار» أن
ثمة مشروعًا آخر في اإلطار نفسه ّ
ّ
روج
لــه أرب ـعــة مــن أركـ ــان «املـقــاطـعــة فــي رام
الله» ،وحمل عنوان «شبكة فلسطني»،
قبل سـنــوات .هــذا املـشــروع الــذي كشف
عنه القيادي يسير على خطى «وثيقة
جنيف» ،وكــان ّ
يكرس لتبني مصطلح
ً
«املـ ـغـ ـت ــرب ــن امل ـ ـهـ ــاجـ ــريـ ــن» ،بـ ـ ـ ــدال مــن
«الالجئني ّ
املهجرين».
ج ـ ــاء ف ــي إح ـ ــدى وث ــائ ــق امل ـ ـشـ ــروع أن
«دور منظمة التحرير هــو دعــم شبكة
فلسطني في الخارج ووضع إمكاناتها
السياسية واملالية خلف هــذا املشروع
لقيام املغتربني بدعم املشروع الوطني
الفلسطيني ،وتحقيق أهــدافــه بإقامة

دول ـ ــة فـلـسـطــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ،من
دون أن يكشف القائمون على املشروع
(رمــزي خــوري ،عيسى قسيسا ،غسان
ال ـخ ـط ـي ــب ورفـ ـ ـي ـ ــق الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي) ،عــن
طبيعة «ديموقراطية» الدولة أو أهداف
«مشروعهم الوطني».
وك ـ ــان م ــن ا ّمل ـف ـت ــرض أن ي ـ ــدار املــؤت ـمــر
الذي سيتمخص عن املشروع من ثالث
جهات هــي :الرئاسة ،الحكومة ودائــرة
امل ـف ــاوض ــات ف ــي مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر ،ما
ّ
يوحي بأنه متصل على نحو مباشر
بخلق واق ــع جــديــد ال وج ــود لالجئني
فيه.

حق العودة «اقتصادي»!

«دائرة شؤون المغتربين»
وضـ ـ ـم ـ ــن م ـ ـحـ ــاولـ ــة ص ـ ـهـ ــر ال ــاجـ ـئ ــن
الفلسطينيني فــي املـحـيـطــات العربية
والغربيةّ ،أسست «اللجنة التنفيذية»
ُ
للمنظمة عام  2007دائرة تسمى «دائرة
ش ــؤون امل ـغ ـتــربــن» ،ب ـقــرار مــن عـبــاس.
ّ
ووفقًا للدائرة ،فإن مصطلح «املغتربني»
ينطبق عـلــى مــن يعيش خ ــارج حــدود
فـلـسـطــن ،بــاسـتـثـنــاء امل ــوج ــودي ــن في
م ـنــاطــق ع ـمــل «وك ــال ــة غ ــوث وتشغيل
الالجئني ـ األونروا».
وبــالـتــدقـيــق أك ـث ــر ،ف ــإن ه ــذا املصطلح
التجزيئي لالجئني يهدف إلى تغييب
ص ـف ــة الـ ـلـ ـج ــوء عـ ــن ك ـث ـي ــري ــن م ـ ّـم ــن ال
يسكنون بالدًا تنشط فيها «األونــروا»،
ّ
محددًا رئيسيًا
ما يجعل املعيار املكاني
للجوء ،وينحصر فــي مخيمات لبنان
واألردن وسوريا.
ب ـ ـعـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،رفـ ـ ـع ـ ــت «دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة شـ ـ ــؤون
الـ ــاج ـ ـئـ ــن» (امل ـن ـب ـث ـق ــة عـ ــن امل ـن ـظ ـمــة)
ي ــده ــا ع ــن ف ـئ ــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ــاج ـئ ــن،
وأحــالــت ملفاتهم إلــى دائ ــرة املغتربني
الـتــي يرأسها عضو املكتب السياسي
لـ«الجبهة الديموقراطية» تيسير خالد.
التجني
مــن كــل مــا سـبــق ،ال يـكــون مــن
ّ
القول إن املنظمة والسلطة نسفتا حق
ال ـع ــودة ،وحـ ّـولـتــا الـظــرف االستثنائي
(الـشـتــات) إلــى قضية اعـتـيــاديــة تشبه

جوّفت المنظمة الحق الطبيعي لالجئين من مضمونه الرئيسي (آي بي ايه)

االستفادة من الخراب
في مخيمات الشتات!
ف ــي ظ ـ ـ ّـل األس ـ ـلـ ــوب ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي ت ـت ـعــامــل ب ــه ال ـس ـل ـطــة مــع
يؤكد عضو «األمــانــة العامة التحاد الجاليات
قضايا الالجيئنّ ،
واملؤسسات والفعاليات في الشتات» ،نضال حمد ،أن «ما يحدث
مخيمي اليرموك في سوريا ،وعني الحلوة في لبنان ،يشير إلى
في
َ
رضى السلطة عن تهجير سكان املخيمات وإعادة توزيعهم على
أرجــاء العالم» .ويضيف حمد« :تبني أن موقف منظمة التحرير
بشأن اليرموك يخضع لضغوط وإغ ــراءات دول تدعم املسلحني
الذين يحتلون املخيم ،وتحديدًا من قطر والسعودية» ،موضحًا
أن «بإمكان املنظمة بسهولة أن تتبنى الحل العسكري في املخيم،
لكنها تــرفــض ذلــك وتـصــر على جعل سكانه رهــائــن للموت أو
ركــوب البحر بطريقة غير شرعية ،ما يخدم هدف االحتالل في
إسقاط حق العودة».
ّ
على خــط م ــواز ،يــرى حمد أن ثـ ّـمــة «تــدخــات خــارجـيــة وأجـهــزة
م ـخــابــرات تـعـمــل مـنــذ س ـنــوات عـلــى تصفية ش ـبــاب مـخـيــم عني
فضال
الحلوة الذي تعمل فيه قوى وجماعات تكفيرية صغيرة،
ً
عن محاولتها زرع فتيل الفتنة بني سكانه وجـيــرانــه» ،مضيفًا:
«لدى حركة فتح نفوذ قوس في املخيم ،وإن لم تتدارك الفصائل
هذه املأساة ،فإننا نسير نحو كارثة كنهر البارد واليرموك وبقية
مخيمات سوريا ،ومن قبلها تهجير فلسطينيي العراق».

على جانب آخــر ،يشكل إعــان املبادئ
«ات ـف ــاق أوس ـل ــو» ل ـعــام  1993الصفعة
الـ ـق ــاسـ ـي ــة ل ـق ـض ـي ــة الـ ــاج ـ ـئـ ــن ،إذ تــم
ت ــرح ـي ــل األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى ق ـض ــاي ــا ال ـحــل
ّ
الدائم التي تغطي «القدس والالجئني
وامل ـس ـتــوط ـنــات وال ـتــرت ـي ـبــات األمـنـيــة
وال ـ ـحـ ــدود والـ ـع ــاق ــات والـ ـتـ ـع ــاون مع
الـ ـجـ ـي ــرانّ ،»...ب ـعــدمــا اع ـتــرفــت منظمة
التحرير بــ«حــق إســرائـيــل فــي الوجود

ّ
ون ـب ــذ اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ،بـمـعـنــى أن أراضـ ــي
 1948باتت خارج إطار الصراع ،وخارج
االستحقاقات القانونية للفلسطينيني.
وال ــاف ــت أن قـ ــراري مجلس األم ــن 242
و 338اللذين يحمالن بــذرة «التسوية
ال ـ ـعـ ــادلـ ــة ل ــاجـ ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن»
ً
ك ــان ــا م ــرج ـع ـي ــة «أوسـ ـ ـل ـ ــو» ّ ،ب ـ ـ ــدال مــن
الـ ـق ــرار « »194ال ـقــاضــي ب ـحــق ال ـعــودة
ً
تفكيك
وبناء على ذلك ،تم
والتعويض.
ّ
«حــق ال ـعــودة» وإعـ ــادة بنائه على أنــه
«ح ــل ع ـ ــادل» ،بـطــريـقــة ضـبــابـيــة ودون
اإلشارة إلى جوهر هذا الحل ،عدا ربط
األخير بـ«نازحي  »67دون «الجئي .»48
ومع قراءة االتفاق ّ
املكون من  17مادة و5
ّ
مالحق ،نجد أن مفهوم «الدخول» صار
ً
معادال ملفهوم «العودة» املقصور على
«الجئي  ،»67بل ينزع من الفلسطيني
ّ
حق اإلقامة الدائمة في بلده.
ف ــوق ذلـ ــك ،ل ــم ت ـقــف املـنـظـمــة ع ـنــد هــذا
الحد ،بل أخرجت حق العودة من سياقه
السياسي واإلنساني ّ
وحولته إلى رزمة
ّ
من التسهيالت االقتصادية التي يتمتع
بها الالجئ في الـخــارج بغية توطينه
ودمجه في التركيبة املجتمعية للدولة

«أرض السمار» تصمد وحــ
القدس المحتلة ــ محمد عبد
الفتاح
ق ــري ــة واح ـ ــدة م ــن أص ــل  39ق ــري ــة في
ال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة بـقـيــت ص ــام ــدة عــام
 .1948أرض السمار شاهد حــي على
نجاح املقاومة الشعبية في الصمود
أمــام عصابات االحتالل ،التي شردت
نحو  98ألــف مقدسي من تلك القرى.
وأرض السمار التي تشكل مساحتها
نحو  55دونمًا ،هي جزء من قرية لفتا
الـتــي تـقــع شـمــال غ ــرب ال ـقــدس ،ولكن
سكانها لم يخرجوا من أرضهم كما
فعل سكان لفتا البلد (ثالثة آالف) بعد
هجوم العصابات اإلسرائيلية عليهم،
بــل ق ــاوم ــوا حـتــى تـمـكـنــوا م ــن إثـبــات
أنفسهم كمقدسيني ،وإجبار سلطات

االحتالل اليوم على تسجيلهم ضمن
حملة الهوية املقدسية.
وال يخفى أن مـجــزرة ديــر ياسني في
مكن
القدس كانت هي الفيصل الــذي ّ
االحـتــال مــن بــاقــي قــراهــا؛ فاألقاويل
التي انتشرت عــن فظاعة طــرق القتل
واغـ ـتـ ـص ــاب ال ـن ـس ــاء وقـ ـت ــل ال ـص ـغــار
ج ـع ـلــت أه ــال ــي امل ــدي ـن ــة ومـ ــا حــولـهــا
يـفـ ّـضـلــون ال ـهــرب عـلــى امل ــوت الـبـشــع.
رغ ــم ذل ــك ،عــاشــت ك ــل قــريــة مقدسية
حربًا ضارية بني «املجاهدين» (لقب
امل ـقــاومــن آن ـ ــذاك) وج ـن ــود االح ـت ــال،
قبل وقوعها تترا بيد االحتالل.
عمومًا ،تتشابه قصص سقوط القرى
وخـ ــروج أهـلـهــا مـنـهــا إل ــى ح ـ ّـد كبير،
ولكن قصة الحاجة آمنة أبو ليل (83
عــامــا) ،وهــي من لفتا ،تختلف كثيرًا،

