االستيطان االرسائييل وحقوق الالجئني الفلسطينيني
عبد الفتاح القلقييل*
يُجمع اليهود يف ارسائيل (يسارهم وميينهم ووسطهم) عىل أمرين :
األول  :تعزيز اإلستيطان يف منطقة القدس .فحتى حركة "مريتس" ،أقىص اليسار اإلرسائييل ،أعلنت
يف كانون الثاين ( 1995يف ذروة تطبيق اوسلو ،ويف ذروة افتخار فرسان السالم الفلسطيني بسالم
الشجعان) أنه عىل الرغم من معارضتها تكثيف املستعمرات واملزيد من مصادرة األرايض العربية،
فإنه من الرضوري إستمرار البناء يف معاليه أدوميم والسعي لتمكني كتلة عتسيون اإلستيطانية
من البقاء تحت السيادة االرسائيلية .فقد توقف االرسائيليون عن النظر اىل الضواحي الجديدة يف
القدس الرشقية كمستوطنات ،فهي يف نظرهم جزء من إرسائيل ،بل جزء من عاصمتهم املوحدة.
أما األمر الثاين فهو عدم عودة الالجئني .فحتى يويس ساريد ،وهو أمني عام مريتس أعلن مرارا ً
وظل عىل هذا املوقف حتى بعد ان ترك
وتكرارا ً رفضه لتلك العودة واعتربها تدمريا ً الرسائيلّ ،
موقعه كامني عام .كل يهود ارسائيل متفقون حول هذين األمرين ،وقد يختلفون حول غريهام.
مام الشك فيه أن الحرب الصهيونية عام  1948كانت سبب تهجري الفلسطينيني ،ولكن بعد أن
تبلورت القضية الفلسطينية تداخلت األسباب بالنتائج بحيث صار هنالك إمكانية للخلط فيام إذا
كانت مشكلة الالجئني هي سبب القضية الفلسطينية أم أنها نتيجة لها ؟ أي هل حل قضية الالجئني
يؤدي إىل حل القضية الفلسطينية أم العكس؟ وتطور هذا التعقيد لينتقل من االعتقاد السائد أن
حل مشكلة الالجئني هو مفتاح السالم وال سالم بدونه ،اىل الوهم بأن السالم هو مفتاح حل مشكلة
الالجئني ،وال حل لها بدونه .وهنا نشري اىل الجدول الذي اع ّده الدكتور سلامن ابو سته رئيس "هيئة
* باحث فلسطيني
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ارض فلسطني" .ومنه نجد أن عدد الالجئني عام  1948هو  805,000الجىء ميثلون  %85من أهايل
األرض التي أصبحت إرسائيل .وبأخذ معدل النمو الطبيعي يكون عددهم عام  1998كام يقول
الجدول هو  4,900,000الجىء ،منهم  3.6مليوناً مسجلون لدى الوكالة و 1.2مليون غري مسجلني.
اما عدد الفلسطينيني كافة ،فيوضح الجدول ان عدد كافة الفلسطينيني عام  2000بلغ 8,250,000
نسمة موزعني كالتايل :حوايل  3,600,000نسمة %46( .من املجموع) يعيشون عىل أرض فلسطني.
ومنهم  )%42( 3,270,000يف دول الطوق (مرص واألردن وسوريا ولبنان) .وهذا يعني أن  %88من
الفلسطينيني ال يزالون يف فلسطني وحولها ،بعد  47عاماً من الترشيد .وهذه نسبة هامة تثبت
التشبث باألرض والتحفز للعودة اليها .ويوجد الباقي ،حوايل املليون (  ،)%12يف الخليج األمريكيتني
وأوروبا .ويشري الجدول اىل ان الالجئني الفلسطينيني يشكلون  %70من الشعب الفلسطيني خارج
ارسائيل (شعب منظمة التحرير الفلسطينية) .مام يوحي انه يجب ان تتحكم عودتهم بأساس
برنامج منظمة التحرير ومؤسساتها مبا فيها السلطة الوطنية.
الشق املتدين من الصهيونية يعترب فلسطني هي األرض التي ق َّيمها الرب فلم يجد غريها جديرة بأن
تمُ نح لجامعة يرسائيل "وأما الشق العلامين من الصهيونية فيؤمن بحلول "الشعب" باألرض دون
اله حيث تصبح األرض هي االله ،وقد رصح دايان ذات يوم أن "أرض ارسائيل هي ربه الوحيد"،
وكالهام أي املتدين والعلامين يريان أن أرض فلسطني هي أرض امليعاد واملعاد وهي األرض التي
ستشهد نهاية التاريخ.
الحركة الصهيونية ،اضافة اىل أنها حركة استعامرية احاللية عنرصية ،هي أيضا حركة شاذة .ووصفها
بالشاذة ليس إال توصيفا دقيقا لواقعها .فالحركة السياسية الطبيعية (مهام كانت ايدلوجيتها
وسياستها) هي حركة تنمو بني شعب يعيش عىل ارضه .اما الحركة الصهيونية فانشئت لتحصل
عىل ارض بوسائل مختلفة لته ّجر إليها شعبا من بالد مختلفة بطرق مختلفة.
أي ان املسار الطبيعي للحركات السياسية املختلفة عرب التاريخ كان ومازال هو :ارض فشعب فحركة،
اما مسار الحركة الصهيونية الشاذ فكان حركة فارضا فشعبا .وكذلك االنقسام الطبقي الصهيوين كان
شاذا ً أيضا .فالطبقة العاملة اليهودية االرسائيلية (الصهيونية) كانت وليدة الفكرة ،ففكرة الخلق
سبقت الوجود بعكس نشوء الطبقات يف أي بلد آخر حيث تظهر الطبقة العاملة قبل الفكرة او
االيديولوجيا .ولذلك تعلقت الطبقة العاملة يف ارسائيل بفكرة الصهيونية واالستيطان ،فكان حزب
العمل االرسائييل هو قائد العدوان واالستيطان والتوسع ،وكان الكيبوتس ال يقل عن املوشاف او
املوشافا تشددا ضد العرب ،ومتسكا بالصهيونية والعنرصية .فقد قامت الطبقة الربجوازية اليهودية
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بسلب األرض الفلسطينية من اصحابها ،وقامت الطبقة العاملية اليهودية بسلب العمل ،وتشعر
الطبقتان معا باالستفادة من االحتالل ،وكانتا ومازالتا تتعاونان معه قوال وعمال.
وقد شدد بنغوريون عىل حرص العمل يف املستوطنات اليهودية بااليدي اليهودية ،ويقول (كامنقله
عبد الحفيظ محارب) ان عملية امتالك االرض باالموال ال تعترب انقاذا باملعنى القومي طاملا االرض
ال تستغل بايدي اليهود ،كام وان انبعاث الشعب ال ميكن تصوره بدون عمل يف األرض " ...وكام
يقول "ارسكني شليدر" يف كتابه "تهويد فلسطني" فان "االستيالء عىل األرض وطرد السكان ليس
ناجام عن طبع رشير عند اليهود ،بل هو من مقتضيات اقامة الكيان الصهيوين الذي ما كان ليقوم
إال بارض اكرث وعرب اقل!!".
ونقال عن جريدة االتحاد االماراتية ()2010/5/14هناك عبارة ينسبها الباحث املرصي انور زنايت
يف كتابه "تهويد القدس" إىل “هرتزل” مؤسس الحركة الصهيونية يقول فيها“ :إذا .حصلنا يوما
عىل القدس ،وكنت ما أزال أحيا وقادرا عىل القيام بأي يشء فسوف أزيل ما ليس مقدسا لدى
اليهود فيها ،وسأحرق اآلثار التي مرت عليها القرون” .وإذا دققنا اليوم يف السياسة االرسائيلية منذ
استيالئها عىل القدس عام  1967حتى يوم امس نجدها تنفذ خطة هريتزل يف ما يخص املقدسات
يف القدس بالتدريج املتواصل.
وبعد االطالع عىل العديد من الدراسات التي كُتبت حول الصهيونية من انصارها واعدائها نخلص
اىل "املثلث الصهيوين" ،قاعدته االرض وضلعاه االنسان السالب واالنسان املوجب.
الضلع االول (العريب) خارجا من فلسطني ،والضلع الثاين (اليهودي) داخال إليها .هذا املثلث واضح
عىل مستوى املستوطنة الواحدة وعىل مستوى فلسطني ككل أيضا ،كان ومازال كذلك منذ انطلقت
الحركة الصهيونية رسميا مببادرة من هريتزل عام  1897حتى يوم امس بقيادة نتنياهو.
فالحركة الصهيونية باعتبارها احاللية تختلف عن الحركات االستيطانية العنرصية االخرى بانها
تحتل االرض والعمل وال تقبل ابقاء السكان االصليني ليعملوا يف مزارعها ومعاملها ،فهي حركة
استيطان وتهجري ،تهجري السكان الفلسطينيني عن ارضهم وتهجري اليهود اىل تلك االرض ..ولذلك
فمنطلقاتها وانظمتها ودساترياملؤسسات وأنظمتها املنبثقة عنها او املستندة إليها تتمحور حول
االرض وامتالكها .ولكن بعد توسع ارسائيل عام  1967وسيطرتها عىل ما تبقى من فلسطني بدأت
ترى ان من مصلحتها امللحة ان تقبل اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة جدا ضمن رشوط قاسية
امنيا وانسانيا .ومل يجد الفلسطينيون اي سبيل آخر للحياة مام جعلهم يُقبلون عىل العمل الشاق
واملهني يف املشاريع االرسائيلية وخاصة يف مجايل الزراعة والبناء .ولكن ارسائيل مل تشأ (يف يوم
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من األيام) ضم الضفة الغربية وغزة أو احداهام إلرسائيل ألن ذلك سيهدد ،وقد يلغي ،دميقراطية
رص عىل ضم
ارسائيل (املزعومة) أو يهوديتها أو كليهام .ولكنها ،أي ارسائيل ،كانت وما زالت ت ّ
القدس واجزاء صغرية من قطاع غزة واجزاء أكرب من الضفة الغربية .وما التريد ضمه من غزة
والضفة الغربية ت ُع ّد له مستقبالً مرسوماً حسب أمنها ومصلحتها وبرنامجها الذي بدأه برييز عام
 1993وواصله شارون (بدون اوسلو) ،ويتبناه االن نتنياهو (خارج اوسلو) .ففي مؤمتر اليونسكو يف
غرناطة بعد شهرين من أوسلو ،أي يف كانون أول  ،1993أعلن برييز أنه " سيكون للضفة الغربية
مستقبل سيايس يختلف عن مستقبل قطاع غزة .فهذا األخري سيحصل بالتدريج عىل خواص الدولة،
يف حني أن الضفة الغربية ستتطور ككيان سيايس ذي استقالل ذايت ،يضم الفلسطينيني واملستوطنني
االرسائيليني .وستكون هذه السلطة املستقلة ذاتيا مسؤولة عن األمور الداخلية كافة ،بينام يبقى
األمن والشؤون الخارجية يف يد ارسائيل .وسيتم إقامة برملان محيل للضفة الغربية يرتشح إلنتخابات
عضويته الفلسطينيون واملستوطنون االرسائيليون عىل حد سواء ،وسيتحدد متثيلهم النسبي بناء
عىل التناسب بني السكان"( .الحظوا ان ما رآه رم ُز حزب العمل عام  1993يراه وينفذه حزب
الليكود اآلن) كان ذلك يف زمن يارس عرفات يف غزة والضفة ،وهو االن يف زمن ابو مازن يف الضفة
وحامس يف غزة .باختصار إن ارسائيل متمسكة جدا جدا بثوابتها "الوطنية"!!!!!
والحركة الصهيونية كام ع ّرفها بن غوريون ومن تاله من رؤساء الوزارات االرسائيلية" :هي
االستيطان".
ويقول فيصل الحسيني :االرض والسكان هام الهدفان التوأمان للحركة الصهيونية لخلق "حقائق"
يهودية عىل االرض الفلسطينية ،ويرتكزان مبارشة عىل التهجري واالستيطان .والسياسة الصهيونية
ما زالت تتصاعد حدتها حتى اليوم ( _ 1997/9/30جمعية الدراسات العربية) .ومل تتغري طبيعة
الصهيونية ال بعد قيام دولة ارسائيل (  ) 1948وال بعد توسعها ( ،)1967وال بعد عقدها اتفاق
اوسلو ( .)1993فهذا شمعون برييز (حينام كان وزيرا للدفاع) يقول "ان الحكومة االرسائيلية ليست
حكومة قانون فقط ،بل هي حكومة استيطان أيضا" (جريدة دافار االرسائيلية  .)1975/12/12اما
الحاخام يوحنان فريد فيقول ان "االستيطان يعلو فوق القانون النه روح ارسائيل"(جريدة هآرتس
االرسائيلية  .)1974/ 10/15ومقولة أن االستيطان هو روح ارسائيل ،وهو فوق القانون صارت
اوضح ما يكون يف صيف عام  2015يف هجمة التغ ّول االستيطاين ومواجهة الشباب الفلسطيني يف
ه ّبة القدس لها يف ترشين اول .2015
ويف اذار  1899ارسل يوسف الخالدي (رئيس بلدية القدس) رسالة اىل تسادوق كاهن رئيس
حاخامي فرنسا ناشده "باسم الله ان يَ َدعوا فلسطني وشأنها" ،وبادر كاهن بتحويل الرسالة اىل
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ويحسن االوضاع،
هريتزل الذي اجاب الخالدي "ان االستيطان اليهودي يف فلسطني سيطور البلد
ّ
ويرفع اسعار االرض ،وذلك سيكون يف صالح العرب وخاصة مالك االرايض".
املستوطنات وسياسة االستيطان هي املعبرّ االسايس واالصدق عن السياسة الحقيقية والربامج
املستقبلية للحركة الصهيونية وهي املعرب عن نيات ارسائيل وسياستها وبرنامجها املسترت واملعلن.
كانت املستوطنات قبل قيام الحركة الصهيونة تقع قرب املدن ويف املناطق الخصبة جدا ً واملجدية
اقتصادياً باعتبارها بؤرا استيطانية قابلة للحياة.
وقامت الحركة الصهيونية فوضعت العامل االقتصادي يف الدرجة الثانية وتقدم العامل االسرتاتيجي
عىل طريق اقامة الدولة اليهودية ،وصارت املستوطنات تقام ضمن اسرتاتيجية تكون مبوجبها قابلة
للقتال او للدفاع عن نفسها حيث ال بد ان يتوفر املوقع االسرتاتيجي لكل مستوطنة وتتوفر امكانية
التواصل فيام بينها.
وبعد احتالل بقية فلسطني عام  1967وخاصة بعد ظهور بوادر سالم (بعد حرب  )1973صارت
املستوطنات تقام ضمن اسرتاتيجية متزيق املناطق املحتلة بقصد منع التواصل الجغرايف بني مناطق
الكثافة السكانية الفلسطينية ،كرضبة استباقية الساس السيادة الفلسطينية املحتملة وامكانية تقرير
الفلسطينيني ملصريهم.
ويف عام  ،1984أبلغني السفري االيطايل لدى اثيوبيا نقالً عن تقرير للقنصل االيطايل يف القدس
ان سياسة ارسائيل االستيطانية تُ َح ِّول الضفة الغربية اىل ما يشبه الجبنة السويرسية (او جبنة
الفأر) املخَرمة بحيث يتعذر قيام دولة فلسطينية مستقلة حتى لو صار يوري افنريي (صديق يارس
عرفات) هو رئيس وزراء ارسائيل.
ويف اجتامع اللجنة الوزارية االرسائيلية حول بناء املستوطنات يف  1995/1/25احت ّجت عضوة
الكنيست شوالميت آلوين عىل رابني قائلة "انت مثل الليكود متاما! اال ترى ان العرب يحتاجون اىل
مكان يعيشون فيه؟".اجاب رابني (الذي كان رشيك يارس عرفات) "انا افكر باالرسائليني!" .ورغم
ذلك اغتاله احد املستوطنني الذي ما زال يُنظر له كبطل قومي.
وحينام طلب كارتر (يف متوز )1977من بيغن وقف االستيطان كبادرة حسن نية نحو عملية السالم،
رفض بيغن ور ّد بان السالم ال يحتاج اظهار حسن نوايا ،بل اظهار جدية ،وان مواصلة االستيطان
دون اعرتاض مرصي جاد يؤكد جدية عملية السالم مع مرص ..وكذلك فعل شارون وقبله نتنياهو
مع بوش االبن وقبله كلينتون ،وما زال نتنياهو يفعله مع اول رئيس امرييك اسود (اوباما).
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وذكرت منظمة "بيتسيلم" (مركز املعلومات االرسائييل لحقوق االنسان) يف تقريرها السنوي يف ايار
 2002أن "العملية السياسية بني ارسائيل والفلسطينيني مل تؤثر عىل عملية االستيطان ،حيث استمرت
عملية توسيعها حتى يف عهد حكومة رابني وبرييز ( ،)1996-1992والحكومات التي اتت بعدها.
حيث قامت هذه الحكومات ببناء اآلف الوحدات السكنية معللة ذلك برضورات التكاثر السكاين
للمستوطنني .نتيجة لهذا ،ازداد عدد املستوطنني الضعف تقريباً يف الفرتة ما بني".2000-1993
وأكدت بيتسيلم يف تقريرها أن "يف غالبية االحيان تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية االستيالء
عىل االرايض ،وساعدت بخلق رداء قانوين لهذه االجراءات .يف بادئ االمر قبلت محكمة العدل
العليا ادعاء الدولة بأن االحتياجات العسكرية امللحة سمحت للدولة مبصادرة اراض ميتلكها سكان
فلسطينيون القامة هذه املستوطنات .ورفضت محكمة العدل العليا التدخل ملنع اجراء االعالن
عن االرايض كارايض دولة".
وبعد اوسلو بخمس سنوات ،أي بعد انتهاء الفرتة االنتقالية االفرتاضية عززت ارسائيل تقطيع اوصال
الضفة الغربية ووصل ِقطع االستيطان بافتتاح شبكة من الطرق االلتفافية التي التهمت مزيدا ً من
االرايض الفلسطينية ،وتزعم ارسائيل أن الطرق االلتفافية جرى االتفاق عليها مع الفلسطينيني يف
طابا  ،1995/9/28ولذلك يعتقد برييز أنه "خوزق الفلسطينيني بهذه االتفاقية".
ورصح أنه اعتبارا ً من اآلن ستصادر االرايض الفلسطينية لغرضني فقط  :ألعامل البنية التحتية
للمستوطنات كاملاء ،واملجاري ،وللسامح ببناء طرق التفافية بني املستعمرات وحول مراكز السكان
الفلسطينية .وأشار برييز اىل أن املفاوضني الفلسطينيني وافقوا عىل ذلك عىل اعتبار أنه األساس
الرضوري إلعادة انتشار القوات االرسائيلية يف الضفة الغربية.
كانت املستوطنات وما زالت هي القاعدة القوية للحزب الحاكم يف ارسائيل .فكام اعتمد حزب
العمل االرسائييل عىل الكيبوتسات يف فلسطني كقاعدة انطالق القامة دولة ارسائيل فقد اعتمد
حزب الليكود عىل املستوطنات يف "فلسطني الصغرى" كقاعدة انطالق القامة الرشق االوسط
الجديد.
ونقلت "فلسطني اون الين" ان الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ذكر أن عدد املستوطنني يف
الضفة الغربية املحتلة بلغ  536,932مستوط ًنا يف نهاية عام  ،2011مقارنة بـ  523,939يف نهاية عام
 ،2010أي بنسبة منو مقدارها .%1.3
وقال اإلحصاء يف تقرير وصلت "فلسطني أون الين" نسخة عنه ،الخميس  ":2012-8-2إن عدد
املستوطنني يف الضفة قد تضاعف أكرث من  40مرة خالل السنوات  ،2011 –1972و بلغ عدد املستوطنات
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بالضفة يف نهاية  )144( 2011مستوطنة ،كان أكرثها يف محافظة القدس بواقع  26مستوطنة ،منها 16
تم ضمها إىل (إرسائيل) ،ثم محافظة رام الله والبرية حيث يوجد فيها  24مستوطنة.
وأوضح أن معظم املستوطنني يرتكزون يف محافظة القدس بنسبة حوايل  %50من مجموع املستوطنني
يف الضفة بواقع  267,643مستوط ًنا ،ييل ذلك محافظة رام الله والبرية بواقع  100,501مستوطناً،
و 59,414مستوطناً يف محافظة بيت لحم ،و 34,946يف محافظة سلفيت ،يف حني أن أقل املحافظات
من حيث عدد املستوطنني هي محافظة طوباس بواقع  1,489مستوط ًنا.
أما اإلستيطان يف القدس فيتم باتجاه فرض واقعني :األول جعل العرب فيها أقلية ال تتجاوز % 26
(كنسبة العرب يف ارسائيل عموما) ،والثاين تداخل العرب واليهود مبا يجعل من املستحيل تقسيمها.
وقد قال شارون يف أواسط عام " 1992لقد وضعنا ألنفسنا هدفاً أال نرتك حياً واحدا ً يف القدس
الرشقية بال يهود ،وهذا هو اليشء الوحيد الذي ميكنه أن يضمن مدينة موحدة تحت السيادة
االرسائيلية.
كام أنه وفقاً لبيانات من املكتب املركزي لإلحصاء اإلرسائييل ،والتي تم الحصول عليها من قبل
صحيفة "كالكاليست" االقتصادية اإلرسائيلية ،أكدت أن اإلنفاق عىل املستوطنات اليهودية يف الضفة
الغربية كان  1,1مليار شيكل أي  160مليون جنيه إسرتليني يف عام  ،2011بينام ارتفع  0,8مليار يف
العامني السابقني ،مشرية إىل أن امليزانية العامة للدولة ارتفعت بنسبة  ٪2.7عام .2011
ومن الجدير باملالحظة ان ارسائيل تعترب كل خطوة نحو التسوية (بغض النظر عن الحزب الحاكم
فيها وبغض النظر ايضا عن املقابل الفلسطيني) فرصة ملزيد من نهب االرايض الفلسطينية وتعزيز
االستيطان عليها.
فقد بدأت موجة االستيطان األوىل الجادة خارج مدينة القدس يف عام  1974أي بعد أن أعلن
السادات باسم العرب أن حرب رمضان ( )1973هي آخر الحروب ،وازالت منظمة التحرير
الفلسطينية الفتة الخيانة عن بوابة التسوية وفتحتها ،وإن كان بشكل موارب ،فاعلنت برنامجها
املرحيل املسمى بالنقاط العرش يف حزيران .1974
وبدأت املوجة الثانية من االستيطان يف بداية عام  ،1978بعد أن فتح السادات بوابة التسوية عىل
مرصاعيها بزيارته للقدس  1977/11/19م .وزادت املنظمة بوابتها للتسوية اتساعاً عندما أكدت
ألول مرة يف تاريخها عىل أهمية العالقة والتنسيق مع القوى اليهودية الدميقراطية والتقدمية
املناضلة داخل الوطن املحتل وخارجه وذلك يف النقطة  14من برنامج املنظمة السيايس الذي أقرته
جلسة املجلس الوطني الفلسطيني الثالث عرش يف .77/3/22
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ففي عام  1977كان عدد املستوطنني باستثناء القدس  4400مستوطن ويف عام مبادرة السادات
ومفاوضاته ( ) 1978تضاعف العدد تقريباً  .7361وعندما بدأت املفاوضات العربية يف مدريد عام
 1990كان عددهم  76ألفاً ،وبنجاح املفاوضات وقيام الحكم الذايت الفلسطيني عام  1995تضاعف
عددهم ليصل  145ألفاً.
بعد توقيع أوسلو بشهرين فقط ،أي يف ترشين ثاين ُ 1993هزم تيدي كوليك لصالح ايهود اوملرت
الليكودي املتشدد يف االنتخابات اإلرسائيلية لبلدية القدس.
واتفاقيات أوسلو ،وإن أوقفت حلم ارسائيل الكربى (من النيل إىل الفرات) ،إال أنها مل ت ُضعف وضع
املستوطنات .كتب يويس بيلني ( نائب وزير الخارجية وأهم ُمخرجي أوسلو) يوم  1995/9/28يف
صحيفة معاريف أن الحالة يف املستعمرات مل تكن يف يوم من األيام أفضل من تلك التي نشأت بعد
اتفاق أوسلو (2-اتفاق طابا  )1995/9/28حيث تأخر االتفاق شهورا ً عدة للتأكد من أن املستعمرات
كافة ستبقى سليمة كام هي ،وأن املستوطنني سيتمتعون باقىص درجات األمن ،وقد استدعى هذا
األمر استثامرا ً مالياً طائالً.
وقد اعترب جيفري آرونسون ،بحسب اتفاق طابا هذا ،أن منظمة التحرير الفلسطينية تدير مناطق
يف الضفة الغربية مبوجب عقد مع ارسائيل التي تبقى صاحبة السيادة الفعلية عىل هذه املناطق،
وصارت التفاقيات أوسلو السيادة والوالية عىل السلطة الفلسطينية .ألن أي نشاط فلسطيني
رسمي محكوم باتفاقيات أوسلو ،فقد جاءت مسودة الدستور الفلسطيني مرتبكة ومشوشة خاصة
يف مسائل الحدود والجنسية والالجئني .فجاء يف املادة األوىل " فلسطني دولة مستقلة ذات سيادة،
نظامها جمهوري ،واقليمها وحدة ال تتجزأ بحدودها يف الرابع من حزيران  /يونيو  "...1967وجاء
يف املادة  12الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون دون املساس بحق كل من اكتسبها قبل الخامس
عرش من أيار  1948وفقاً للقانون ،أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم يف فلسطني قبل ذلك التاريخ
و ُه ّجر أو نزح منها أو ُمنع من العودة اليها ،وينتقل هذا الحق من األباء واألمهات إىل ذريتهم وال
يزول أو يسقط إال بالتخيل طواعية عىل الوجه املبني يف القانون".
وجاء يف املادة  " 13للفلسطيني الذي ُه ّجر من فلسطني أو نُ ّزح عنها نتيجة لحرب  1948و ُمنع من
العودة اليها حق العودة إىل الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها ،وهو حق دائم اليسقط بالتقادم.
تعمل الدولة الفلسطينية عىل متابعة السعي لتنفيذ الحق املرشوع لالجئني الفلسطينيني يف العودة
لديارهم والتعويض من خالل املفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار األمم املتحدة
 194لسنة  1948وملبادئ القانون الدويل".
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وهنا تثور املسائل التالية :
أ -إن املادة  12تلزم السلطة الفلسطينية دستورياً مبنح الجنسية الفلسطينية لكل اليهود الذين كانوا
يحملونها قبل  1948/5/15ولذريتهم كذلك .وعدد هؤالء يفوق عدد املستوطنني املوجودين حالياً
رشق الخط األخرض مبن فيهم املستوطنون حول القدس.
ب -عندما تشري هذه املادة إىل حق الفلسطيني الذي كان يقيم يف"فلسطني" قبل ذلك التاريخ ،فأي
فلسطني تعني املادة ؟ هل هي فلسطني املحدودة دستورياً أي بحدود الرابع من حزيران  1967أم
هي ما كانت عليه قبل  1948/5/15؟
ج -تستطيع السلطة أن متنح حق العودة ملن تشاء إىل األرض التي تسيطر عليها ،وميكن لدستورها
أن ينص عىل ذلك .ولكن كيف يجوز للدستور أن ينص عىل مساعي هذه السلطة لتأمني عودة
مواطنيها ألخذ جنسية دولة أخرى ؟
د -مفهوم ،بل ومتوقع ،أن تقع لجنة الدستور يف حرية من أمرها .ومن الطبيعي أن تنعكس هذه
الحرية يف نصوص الدستور .فمن املؤكد أن اللجنة أخذت بعني االعتبار أوضاع الالجئني يف الدول
املضيفة املختلفة ومواقف كل دولة .وتلك املواقف متباينة وأحياناً متناقضة .فاملوقف اللبناين
يتلخص باالرساع ما أمكن بالرتحيل الكامل والشمويل لكل الفلسطينيني من لبنان ،أما املوقف
األردين فيرتكز عىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لكل الالجئني الذين يحملون الجنسية األردنية
وهم نصف السكان تقريباً.
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