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الطُرق الدسدودة تحتاج بدايات جديدة:
حق العودة أساس القضية وجوهرها
تعقيب للشبكة
كتبته رندة فرح
أيار/مايو ٢۰۱٤

كاسطوانةٍ مشروخة ل تفاتؤ تُكرر مَقطعًا كئيبًا ومزعجًا ،اساتمرت عملية الدسل م مع توقفات ماتقطعة رغم فوات الواعيد النهائية ،ورغم الاتهديدات ،ورغم
نكث الوعود .ول يبدو أن أيًا من الرطراف العنية – وبالساس منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية وإسرائيل والوليات الاتحدة – قادرًا على
العيش من دونها .غير أن العواقب على الشعب الفلدسطيني الاتل والشرد والنفي كارثيةٌ ،وكان ل بد من وضع حدٍ لها منذ أمدٍ بعيد .ومن الدير هنا أن
نعرض بعض هذه الدروس بهدف رسم خريطة رطريق مخاتلفة للمضي قدمًا.
بعد واحدٍ وعشرين عامًا على أوسلو ،والعروفة مجازًا باسم "عملية الدسل م" ،اباتلعت الدساتورطنات/الدساتعمرات اليهودية مدساحات شاسعة من الراضي
الفلدسطينية ،وبات القاتصاد الفلدسطيني في حالةٍ يرثى لها ،وتقلصت الُثُل الثورية لركة الاتحرر الورطني الفلدسطيني حاتى صارت تقاتصر على دبلوماسية
غير فعالة .والهم من ذلك أن البهة الورطنية تفاتت ،وت الاتخلي عن اللجئي والنفيي .وهذه ليدست سوى أوضح الثار الاترتبة على أوسلو.
يُبي الدسجل الاتاريخي ،كما يكاتب زئيف ساتيرنهيل ،أن كلمة "التفاق" لدى القادة السرائيليي ،سواء من تيار اليمي أو الوسط أو اليدسار ،تعني
"الساتدسل م الفلدسطيني غير الشروط .ولكي يكاتمل حق اليهود الصري في الرض ويحظى بالعاتراف ،يجب على الفلدسطينيي أن يقبلوا بنزلاتهم
الدونية".
بالرغم من كل الحاتفالت الاتي اساتقبلت اتفاق الصالة بي حركاتي فاتح وحماس البر م باتاريخ  23نيدسان/إبريل  ،2014ل يجد الرء سوى أن يدسأل :هل
كان ضروريًا أن يناتظر رئيس منظمة الاتحرير الفلدسطينية محمود عباس حاتى يدساتنفد خياراته كافة كي يُهدد بحل الدسلطة الفلدسطينية وياتصالح مع
حماس؟ ولاذا لم تؤخَذ أصوات الناتقدين لتفاقات أوسلو والفاوضات الاتي تلت منذ  1993على محمل الد؟
يبدو أن اللاتزا م باتفاق الصالة الديد أكثر جديةً من سالفَيْه ،حيث توجد خططٌ لصل ح النظا م الدسياسي الفلدسطيني ليس فقط ضمن الرض الفلدسطينية
الاتلة بل أيضًأ داخل منظمة الاتحرير الفلدسطينية باعاتبارها مثل الشعب الفلدسطيني بأسره .سوف يُشكّل التفاق ،إذا ما نُفّذ ،بدايةً جيدة ولكن على الرء
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أن يأخذ بعي العاتبار الساتخدامات )وكذا الناتهاكات( للمفاوضات حاتى الن وأثرها على الشعب الفلدسطيني وذلك لاتجنب الزالق في الدساتقبل.
تكنت إسرائيل ،بفضل الفاوضات ،من الضي قدمًا في مشروعها الساتعماري غير القانوني الدسافر دون مقاومة تُذكر ،بينما تقف الدسلطة الفلدسطينية
شُررطيًا على سكان الضفة الغربية باساتخدا م قوات أمنيةٍ مدربةٍ أمريكيًا .ووفرت الفاوضات غطاءً للجرافات السرائيلية لاتمارس الاتطهير العرقي في
القدس والنقب وما يُدسمى بالنطقة )ج( في الضفة الغربية ،وفرض حصار وحشي على قطاع غزة ،وإصدار قواني عنصرية مجحفة بحق الفلدسطينيي
الوارطني في إسرائيل.
وبالندسبة للوليات الاتحدة ،تول الفاوضات دون اشاتعال هذا الزء غير الدساتقر من النطقة الضطربة ،بينما تعمل جاهدةً للاتعارطي مع أولوياتها الدولية
الخرى با فيها روسيا الناهضة من جديد ،وحماية أولويات إسرائيل ووجودها كبؤرة إمبريالية.
أما بالندسبة لنظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية ،فإن الفاوضات تُخفي عجزهما وافاتقارهما إلى اساتراتيجيات بديلة .ومن ذلك ،على سبيل
الثال ،الصور الناتشرة على نطاق واسع لمود عباس بظهر الاتحدي وهو يوقع رسائلَ تطلب انضما م فلدسطي إلى  15اتفاقية ومعاهدة دولية .وبالنظر
إلى حجم الاتغطية الاتي تبثها محطات الاتلفزة الفضائية ،يُعذَر الرء لو اعاتقد أن عباس قد حرّر القدس ويافا وبات على وشك تقيق النصر النهائي.
وفي الواقع ،ل تشكل التفاقات الدولية المس عشرة الاتي وقعاتها منظمة الاتحرير الفلدسطينية أي تهديدٍ حقيقي على إسرائيل في الدسياق الدسياسي
القليمي والعالي الالي  -رغم أنه يُكن اساتخدامها لاتحقيق مكاسب إذا وُجدت الرادة الدسياسية .غير أن عباس أضعفَ هذه المكانية عندما أعلن أنه
وفريقه على اساتعداد لاتمديد الفاوضات لاتدسعة أشهر إضافيةٍ إذا أوقفت إسرائيل الساتيطان ،وخُصّصَت الشهر الثلثة الولى لعقد نقاشات جادة بشأن
الدود ،وهو موضوع ظل السرائيليون يرفضون الاتطرق إليه منذ بدء الفاوضات في صيف عا م .2013
هل اعاتدنا على إخفاقات منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية لدرجة أن فِعلً صغيرًا كهذا يُكن أن يقدّ م كاناتصار؟ ولو مضت إسرائيل
بالفراج عن الموعة الرابعة من الدسجناء ،فهل كانت منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية ساتُحجم عن رفع الطلبات وإلى ماتى؟ أل ينبغي أن
نناضل في أية حال من أجل الفراج عن الدسجناء الدسياسيي الفلدسطينيي والعاتراف بفلدسطي في جميع الهيئات الدولية على حدٍ سواء  -ناهيك عن
إعمال حقوق الفلدسطينيي با فيها حق العودة كما نصّ القانون الدولي؟

تكاليف الفاوضات العبثية
لو اقاترن رطلب النضما م إلى هذه الهيئات الدولية بأشكال أخرى من القاومة ،لكانت الدسألة مخاتلفة .فقد راكَم الفلدسطينيون ،على مر العقود القليلة
الخيرة ،مئات العلنات والعاهدات والقرارات الدولية الاتي تدين الحاتلل السرائيلي لفلدسطي وتؤكد على حقوق الشعب الفلدسطيني .غير أن مثل هذه
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القرارات ل يُجدي نفعًا إل حينما يبدأ الطرف الضعف بكدسب العركة و/أو يُراكم ما يكفي من رأس الال الدسياسي الورطني والدولي القادر على إحداث
تغيير في ميزان القوى على الرض لصاله.
ومع ذلك فإن مشاركة منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية في مفاوضات الدسل م إلى الن تنافي ذلك ،فلم تدساتبدل مقاومة الاتل بالفاوضات
اللمحدودة وحدسب وإنا وجدت نفدسها تت ضغطٍ لاتدسعى جاهدةً لحباط أعمال القاومة الخرى لكي تدساتمر تلك الفاوضات .فعلى سبيل الثال ،أصدر
عباس تصريحات مُحيّرة ضد حركة القارطعة وسحب الساتثمارات وفرض العقوبات في وقتٍ كانت الركة تكبر لاتصبحَ قوةً حقيقةً قادرةً على تغيير قواعد
اللعبة .مع أنه وفي وقت لحق أوضح مدسؤولو منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية أنهم يحاترمون حق الاتمع الدني الفلدسطيني في قيادة
حملت القارطعة اللية والعالية.
وفي الونة الخيرة ،اعاتقلت الدسلطة الفلدسطينية أربعة ناشطي لحاتجاجهم على قرار الدسلطة الفلدسطينية باساتضافة عرضٍ لفرقة رقصٍ هندية في را م الله
بعد تقديها للاتو عرضًا في تل أبيب ،وهو اناتهاك واضح لعايير حركة القارطعة  .ومن القرر أن يَثُلَ الناشطون الربعة ،رغم الفراج عنهم بكفالة ،أما م
محاكم الدسلطة الفلدسطينية يو م  28أيار/مايو.
ياتكبد الشعب الفلدسطيني تكلفةً باهظة جراء الفاوضات العبثية الاتي ل تناتهي ،ول سيما أن منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية منحت
الولوية لقامة دولة فلدسطينية على حدساب حق العودة – ولم تُقق أيًا منهما .وفي الواقع ،ينبغي الاتعامل مع حق العودة على أنه جذري كما الق في
تقرير الصير وعلى أنه ماتداخلٌ مع هدف إقامة الدولة الدساتقلة ،ول ينبغي اعاتباره قضيةً قائمةً بذاتها .فالشعب ،أولً وآخرًا ،هو من يُقرر مدساتقبله
الدسياسي.
وبالرغم من وعود منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية على مرّ العقود بأنها لن تاتخلى عن حق العودة ،فإنها لم تكُف عن الشاركة في
مفاوضات قائمة على أساس أنه سياتعي عليها أن تاتخلى عن حق العودة  ،في حي أنها لم تدخل في مشاورات جادة مع اللجئي أنفدسهم بشأن هذا
الوضوع.
وقد ألَح الفوض العا م لوكالة المم الاتحدة لغاثة وتشغيل اللجئي في الشرق الدنى )الونروا( ،فيليبو غراندي ،إلى ذلك في تصريحات أدلى بها في
جامعة بيرزيت ،حيث قال" :أخشى أن يؤدي الخفاق في الاتشاور مع اللجئي وفي الصغاء إلى خياراتهم وأخذها في العاتبار إلى تكريس اساتبعادهم،
مع ما يحمله ذلك من عواقب سلبية يدسهل الاتنبؤ بها".
إن اساتعداد منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية للاتفاوض مع إسرائيل سهّل أيضًا تطبيع العلقات بي إسرائيل والدول العربية دون أي
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مكاسب للفلدسطينيي .ففي الدسابق ،لم يكن الدسؤولون في النظمة العربية الرجعية يجاتمعون مع نظرائهم السرائيليي إل بدسرية كبيرة خوفًا من ردة فعل
العامة الناقمة عليهم بدسبب تاوز الط الحمر وتطبيع العلقات مع إسرائيل .أما اليو م ،فقد تلشى هذا الط الحمر ،وبات الدسؤولون ورجال العمال
السرائيليون ياتنقلون بحرية وعلنية بي العواصم العربية.
وباتت قنوات الاتلفزة العربية تبث على نحو ماتزايد لقاءات الدسؤولي السرائيليي والعرب ول يقابلها سوى غضب شعبي محدودة ،ول سيما أن الصراعات
الخرى الدائرة في النطقة تاتكر الناتباه وتدساتنفد الوارد .وهذا يشير إلى تغير الدسابات الدسياسية لدى الكثير من النظمة العربية بشأن دور إسرائيل في
القضايا القليمية الوسع ،حيث باتت تنظر إلى إسرائيل على نحو ماتزايد كحليف محاتمل لاتحقيق الهداف الدسياسية القليمية وليس كدولة كاسرة
تدساتعمر أرضًا عربية وتهدد العالم العربي ككل.
وفي الوقت نفدسه ،لم تعد الكومات العربية تخش أن يبث الفلدسطينيون أفكارهم الثورية في مجاتمعاتها .حاتى إن الرء لم يعد قادرًا على الاتمييز بي
البيروقرارطيي في منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية والرؤساء والوزراء العرب وهم يجولون ردهات الامعة العربية مرتدين البدلت
ويدساتجدون الال من دول الليج الغنية .غير أن الفرق هو أنهم اليو م يفاتقرون إلى الاتأثير الذي اماتلكاته منظمة الاتحرير الفلدسطينية ذات مرة ،والذي مكّنهم
من حشد الفلدسطينيي والعرب حول قضياتهم.
إن الدسعي العقيم للفوز بدولةٍ مصغّرة أو دويلة ،مهما كانت سيادتها محدودة ،يؤدي إلى تهميش الشعب الفلدسطيني بأسره وإلى الاتفرقة بي الفلدسطينيي
وعجزهم عن إيجاد مظلة ورطنية توحدهم حول رؤية مشاتركة ومشروع ورطني شامل .يُشكّل الفلدسطينيون خارج ورطنهم ما ل يقل عن نصف الشعب
الفلدسطيني ،ولكنهم وُضِعوا في منزلة الراقب ،ول سبيل لهم للمشاركة في صنع القرار بشأن مدساتقبلهم.
ورطالا ظلّ النضال الفلدسطيني من أجل تقرير الصير والساتقلل موجّهًا نحو إقامة "دويلة "،سوف يظل حق اللجئي في العودة مَطلبًا إشكاليًا و/أو
هامشياً و/أو غير واقعي.
غير أن حقوق اللجئي ل تزال في صُلب حركة الاتحرير الورطني الفلدسطيني؛ والسرائيليون يعون ذلك جيدًا ،وهو يخيفهم على الدوا م.

تكاليف الساتعمار الدساتمر
إن صمود الشعب الفلدسطيني في الكفا ح من أجل حقوقه ،با فيها حق العودة ،يُجابه عز م إسرائيل على عد م العاتراف بحقوق الفلدسطينيي في أرض
فلدسطي.
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صرّ حَ رئيس الوزراء السرائيلي بنيامي ناتنياهو في خطاب ألقاه باتاريخ  11آذار/مارس  2014أما م حزب "الليكود بياتنا" اليميني الاكم أنه لن يوقع
أبدًا مع الفلدسطينيي اتفاقًا ل يُلغي حق اللجئي في العودة ول ياتضمن اعاتراف الفلدسطينيي بإسرائيل كدولةٍ يهودية .وبالضافة إلى ذلك ،تريد إسرائيل
بالطبع اتفاقًا يُكّنها من الحاتفاظ بدساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ومواردها الائية ،ومن الاتحكم في الوصول والركة.
إن ما تطلبه إسرائيل يدساتحيل تقيقه .فالفلدسطينيون لن يعلنوا من تلقاء أنفدسهم أن ليس لهم حقوق :فما من شعبٍ تخلى عن حقوقه رطواعية ،ولن
يفعلها الفلدسطينيون .وعلوةً على ذلك ،ل يدساتطيع العالم العاترافَ بشرعية الحاتلل السرائيلي لراضي  1967دون اناتهاك مبدأ أساسي من مبادئ
القانون الدولي ،حيث من شأن ذلك أن يزعزع الساتقرار في بقية أرجاء العالم .وحاتى أقرب حلفاء إسرائيل لم يعاترفوا بضمها القدسَ الشرقية .ول يكن
للمجاتمع الدولي أن يقبل باعاتبار الفلدسطينيي الوارطني في إسرائيل موارطني من الدرجة الثانية ،وهي حالٌ تواريها الفاوضات الالية على نحو ملئم.
وباخاتصار ،ل تدساتطيع إسرائيل ،في الدى البعيد ،أن تظى بالشرعية لفعالها غير الشرعية ،مهما بلغت قوتها العدسكرية والقاتصادية داخليًا وخارجيًا.
وكل ما بوسع إسرائيل أن تفعله هو الساتمرار فقط في الساتعمار وشن الهجمات بآلاتها العدسكرية والدعائية حاتى تصير تكاليف الساتعمار ثقيلةً جدًا
بحيث تعجز عن تملها .وسوف ياتحقق ذلك عندما يدساترد الفلدسطينيون ثورتهم ،وتاتحرر الدول العربية من الدسيطرة الغربية.
وفي غضون ذلك ،تواصل الدعاية السرائيلية تشويه صورة النضال الفلدسطيني من أجل العدالة والقوق ،وتدسميه "إرهابًا" وعائقًا في رطريق الدسل م .ومن
ذلك ،على سبيل الثال ،عودة الهجمات في الونة الخيرة ضد الونروا 1.تزعم مقالة منشورة بأن البرلان البريطاني فاتح تقيقًا في الونروا اساتجابةً
لدساعي مكثفة بذلاتها منظمات موالية لسرائيل باتحريضٍ من عضو الكنيدست السرائيلي الدسابق عن حزب العمل إينات ويلف) .لم تد الشبكة أي مرجع
على شبكة الناترنت يشير إلى هذه اللجنة سوى تقيقٍ في الدساعدات النائية الاتي تقدمها الملكة الاتحدة في الشرق الوسط ،وهو تقيقٌ يُجرى كل
خمس سنوات .ول تأتي اخاتصاصات الاتحقيق على ذكر وكالة الونروا(.
وثمة مقالٌ آخر يزعم أن الونروا هي الدسؤولة عن تشجيع الرهاب ،للقها ثقافة "الاتبعية الدائمة" وثني الفلدسطينيي عن الدسعي إلى الاتوصل إلى حلٍ
سلمي للصراع – وهذا بالرغم من انخراطِ منظمة الاتحرير الفلدسطينية/الدسلطة الفلدسطينية لعقود رطويلة في مفاوضات عبثية ل رطائل منها .ومَن يقرأ
القال يظن أن الونروا أُنشئت قبل أن يصير الفلدسطينيون لجئي ،وأنها هي سببُ كلّ الصائب في الشرق الوسط.
الشكلة بالندسبة لسرائيل هي أن آلاتها الدعائية والعدسكرية قد ل تكون كافية .فكلما أوغلت في الساتعمار وتشريد الفلدسطينيي والاتمييز ضدهم ،تلى
ظلمها أكثر واناتهاكها الاتكرر لقوق الندسان  -ليس فقط منذ احاتلل أراضي  1967ولكن منذ إنشاء الدولة في عا م  .1948بل إنها حاتمًا تطعن في
 1تطرقتُ إلى الاولت السرائيلية لنهاء الونروا كبديل للاتعامل مع حقوق اللجئي في تليل سابق نشرته الشبكة بعنوان "مراقبة الونروا عن كثب".
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شرعية الشروع الصهيوني كله وتلفت النظار إليه.
إن إحجا م إسرائيل عن الاتخلي عن حملتها العدسكرية يُاتيح الفرصة للاتنظيم بفاعلية في مواجهة اناتهاكاتها للقانون الدولي .وهناك العديد من الهيئات
الوروبية العاكفة على سحب اساتثماراتها من الشركات السرائيلية ،القائمة في الراضي الفلدسطينية الاتلة وداخل إسرائيل على حدٍ سواء .وتأتي هذه
الاتحركات جزئيًا كاساتجابةٍ للرأي الساتشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية سنة  ، 2004وكناتيجةٍ للاتحركات الشعبية الاتي تقو م بها حركة القارطعة
وغيرها من الهات الفاعلة .فلم تأت من فراغ تذيراتُ وزيرِ الارجية المريكي جون كيري والرئيسِ باراك أوباما لسرائيل من أنها تقاترب من "عزلة شبه
تامة".
أما بالندسبة للفلدسطينيي ،فقد حان الوقت لماتثال ما نظَمَه أحد شعرائهم العِظا م ،راشد حدسي ،الذي كاتب يومًا" :تشاتهي الثورةُ لظاتِ الغضبْ 2".فهذه
هي اللحظة لنهاء تثيلية عملية الدسل م .والهم من ذلك أن الوقت قد حان لكي يضغط الناشطون الفلدسطينيون على منظمة الاتحرير الفلدسطينية من أجل
إعادة ضبط الولويات الورطنية ،ووضع اللجئي وحق العودة في صميم القضية وليس على هامشها .إن مدسار الفاوضات في غياب القاومة الشعبية ودون
إعادة تفعيل دور منظمة الاتحرير الفلدسطينية كمظلةٍ ورطنية جامعة تاتيح الشاركة الديقرارطية والشعبية للفلدسطينيي كافة أينما كانوا لن يناتهي إل إلى
كارثة.

هذه الوثيقة ماتوفرة باللغة الجنليزية:

http://bit.ly/DdEnDz

رندة فر ح هي أساتاذة مشاركة في جامعة ويدساترن أوناتاريو ،قدسم النثروبولوجيا .كاتبت الدكاتور فر ح في الذاكرة الشعبية الفلدسطينية وإعادة بناء الهوية
مدساتندة على العمل اليداني في مخيمات اللجئي في الردن .عملت كباحثة مشاركة في مركز)d'Etudes et de Recherches sur le
 ( Moyen-Orient Contemporain, CERMOCفي الردن ،حيث أعدت بحثاً حول اللجئي الفلدسطينيي ووكالة المم الاتحدة لغاثة
وتشغيل اللجئي الفلدسطينيي )الونروا( .شغلت مناصب مخاتلفة كاساتاذة زائرة وباحثة مشاركة في مركز دراسات اللجئي) (RSCفي جامعة
أوكدسفورد.

 2بيت من قصيدة معنونة "ثورة على سفر" للشاعر الفلدسطيني العروف راشد حدسي ) .(1977-1935انظرhttp://bit.ly/1iamUyE :
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"شبكة الدسياسات الفلدسطينية" شبكة مدساتقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهماتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العا م حول القوق الندسانية للفلدسطينيي وحقهم
في تقرير الصير ،وذلك ضمن إرطار القانون الدولي وحقوق الندسان .يلاتز م العضاء والللون الدسياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات الدسياسية شرط ان ياتم الشارة بوضو ح الى "الشبكة"" ،شبكة الدسياسات الفلدسطينية" ،كمصدر اساسي
لاتلك الواد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكاتروني الاتالي:
او اتصلوا بنا على البريد اللكاتروني الاتالي:
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