
 



 مقدمة

منذ قيام السلطة الفلسطينية وانتقال قيادهتا إىل داخل فلسطني، مت التخفف 
تدرجييًا من الصيغ التمثيلية لالجئني الفلسطينيني، وعلى حنو موازي تورطت 
السلطة القائمة مبجموعة من التنازالت يف صيغ تناوهلا حلقوق الالجئني 

رمسي العام للسلطة الفلسطينيني، هذا املنحى ال ميكن قصره على السلوك ال
الفلسطينية، فقد محل مسار املصاحلة األخري)اجتماعات بريوت واسطنبول 

(، ذات املنحى يف التحلل من االلتزام جتاه 0202أيلول/سبتمرب  –
الالجئني الفلسطينيني، ذلك مبوجب خياراته اليت قدمها ملواجهة صفقة 

عيل العالقات مع القرن، ومفاقمة مساوئ هذا املوقف إبعالن العودة لتف
االحتالل بشكل كامل، وكذلك اجتاهها ملصاحلة دول التطبيع العريب، دون 
أدىن التفات لتأثري ذلك على وضع الالجئني الفلسطينيني الذين مست 
إجراءات التطبيع، وسياسات االدارة األمريكية لتصفية احلقوق الفلسطينية 

 .حبقوقهم و جبوهر قضيتهم ومكانتها

ارات املختلفة اليت اختارت القيادة الفلسطينية املناورة بينها فيما ابلنظر للمس
يتعلق ابلتعامل مع "صفقة القرن" واخلطوات األمريكية واإلسرائيلية لتقويض 



احلقوق الفلسطينية، تتناول هذه الورقة املوقف من خيارات املنظومة 
على قضية  السياسية الفلسطينية، أبطرافها الرئيسية، وانعكاسات توجهاهتا

الالجئني الفلسطينيني، وما عنته هذه السياسات على اختالفها من تغييب 
لالجئني الفلسطينيني كمجموع بشري يشكل أغلبية فلسطينية، وحيمل 
القضية احملورية يف الصراع مع االحتالل،  وكمستهَدف رئيسي من 

نيني اإلسرائيلية املشرتكة اليت استهدفت الفلسطي-اإلجراءات األمريكية
 .عامة

 : املصاحلة وتصورات الشراكة والتمثيل الوطنأولا 

عكست اللقاءات املتتابعة بشأن توحيد اجلسم الفلسطيين يف مواجهة 
صفقة القرن واهلجمة على احلقوق الفلسطينية، استمرار النظر للتحدي 
القائم ابعتباره حتدي لُبنية وبقاء النظام السياسي الفلسطيين، ورغم اإلقرار 

طايب ابلتهديدات احملدقة ابحلقوق اجلماعية للشعب الفلسطيين، فنن هذا اخل
املسار للعمل الرمسي الفلسطيين، اعتمد صيانة النظام السياسي كسياق 
لعمله، وجتاهل اعتماد خطوات فعلية حلماية هذه احلقوق، وكرس عنوانني 
 أساسيني: األول هو حبث الشراكة السياسية والعمل على تظهريها من



أيلول/ سبتمرب  3خالل عقد اجتماع اإلطار القيادي املوحد يف بريوت يف 
، ومناقشة ترتيبات الشراكة السياسية للفصائل يف جسم منظمة 0202

التحرير الفلسطينية وضمن املنظومة القائمة، والثاين هو حبث ترتيبات 
متعلقة ابجلسم احلكومي للسلطة وإعادة توحيده، وطُرحت االنتخاابُت  

عالج ألزمات هذه املنظومة، وكأن عملية التصويت تقنيًا تغين عن تلبية ك
احلاجة لتمثيل الكل الفلسطيين وخصوصًا عموم الالجئني واملقيمني يف 
الشتات الفلسطيين على امتداده الواسع، وبني آلية التصويت يف انتخاابت 

قطاع غزة، اجمللس التشريعي الفلسطيين املقتصرة على سكان الضفة الغربية و 
و املصممة على حنو حيرم عموم الفلسطينيني من الشراكة السياسية احلقيقية 
يف صياغة التوجهات السياسية وعمليات صنع القرار، وتقصي عموم 
الفلسطينيني خارج فلسطني من حقهم يف اختيار من ميثلهم، وهنا ال يقف 

ك يعرب االشكال على االقصاء من عملية "التصويت"، ولكن يف كون ذل
عن اقصاء هلؤالء من التعريف املتوافق عليه للفلسطيين املسموح له ابملشاركة 

 .السياسية

األسوء يف هذا املسار املنحاز للتفسريات اآللية والتقنية ملفاهيم الدميقراطية 
والشعب واهلوية والتمثيل، ليس الفشل يف متثيلهم واإلصرار على إقصائهم ، 



دات احمليطة بقضية الالجئني الفلسطينيني، وعدم ولكن جتاهله حلجم التهدي
حماولته ولو نظراًي أو على مستوى الشعارات واخلطط وضع مسار ملواجهة 
هذه التحدايت، فبينما تقف تصفية قضية الالجئني كأولوية يف جهود 

اليت يفرتض أن متثل االسرتاتيجية -اإلدارة األمريكية، ال تطرح التوجهات 
ر املصاحلة مشروعاً حلماية هذه احلقوق، وال تقف عند ضمن مسا -املضادة

اعتبار جمموعهم مؤهلني للتمثيل والتحدث والشراكة يف تقرير ما قد حيدد 
مصري قضيتهم ومصريهم اجلمعي والشخصي، وذلك مبا يتجاوز حىت تلك 
االتفاقيات والتفامهات السابقة بني الفصائل حول إجراء انتخاابت 

 .سطيينللمجلس الوطين الفل

موقف التوافقات اجلديدة من عملية التمثيل والشراكة، يعكس احنيازًا من 
الفصائل حىت تلك املعارضة، ملعاجلة وقصر فكرة الشراكة على املربع الذي 
تعر ُِّف فيه السلطُة ذاهَتا ومفهوَم التمثيل فيها و"مواطنتها"، كأمنا إسقاط 

نب هامشي تركت معاجلته الالجئني ومتثيلهم الوطين و شراكتهم، هو جا
لصيغ مبهمة تتعلق بعملية ترميم النظام السياسي الفلسطيين القائم وهي 
عملية يف عنواهنا أو تفاصيلها ال تليب حاجة اإلجابة على التهديدات 

 .املباشرة املسلطة على الالجئني وقضيتهم



 : استعادة العالقة مع الحتالل وترسيم اخلسائراثنياا 

ت الفصائلية على مسار التقارب مع السلطة، جاء على عكس الرهاان
موقف السلطة ابستعادة عالقاهتا مع "إسرائيل"، وهو ما مثل لطمة ملشروع 

الفلسطيين، و هلدفه األساسي يف ترميم النظام  -التقارب الفلسطيين
السياسي القائم و املد يف عمره، ولكن ابألساس جاء هذا القرار ليعين فعلياً 

ع ملواجهة اخلطوات واإلجراءات اليت اختذهتا حكومة سحب أي مشرو 
االحتالل مبظلة الدعم األمريكي وضمن مشروع "صفقة القرن"، وهو ما 
يعين عمليًا التسليم هبذه اخلطوات وابستمرار مفاعيلها كواقع على األرض، 
والقضاء على أي رهان فلسطيين جبهود مضادة قد تتكفل إبلغاء أو كبح 

ائلة اليت حلقت ابحلقوق الفلسطينية، وبعوامل الصمود يف تلك األضرار اهل
 .خمتلف مناطق الوجود الفلسطيين

هبذا القرار تكون القيادة الفلسطينية ثبتت اخلسائر الفلسطينية ومكاسب 
االحتالل على خمتلف الصعد مقابل التفاهم على مساحه هلا ابستمرار أداء 

حتالل هلا العمل فيها، ويف إطار دورها ومهامها ضمن املناطق اليت جييز اال
سعيها للتقارب مع اإلدارة األمريكية املقبلة، قدمت موقفًا يتنازل حىت عن 



حماولة منع تلك التأثريات املدمرة اليت أحدثتها قرارات اإلدارة األمريكية 
السابقة بشأن حقوق الفلسطينيني، وهناك أمهية حقيقية لتخصيص احلديث 

جراءات اإلدارة األمريكية السابقة ومواقفها املعلنة عن ملف الالجئني، فن
بشأن تعريف الالجئني وعددهم وحقوقهم، مثلت وال زالت أدوات أساسية 
لتقويض هذه احلقوق، كما مثلت إجراءات اإلدارة األمريكية بشأن "أونروا" 
أداة لتقويض اهلياكل والبىن اليت يفرتض هبا أن تشكل روافع لبقاء الالجئني 

معاهتم واحلفاظ على حقوقهم، هذا انهيك عن تلك املشاريع القائمة وجمت
إلهناء الوجود املادي جملتمعات الالجئني والعمل على هتجريهم، سواء 
مبسارات التهجري الرمسي وغري الرمسي، أو من خالل انتاج الظروف 

  .الضاغطة والطاردة يف بيئة خميمات الالجئني

 ي كتهديد للحقوق والوجوداثلثاا: اهنيار املوقف السياس

انسحبت السلطة الفلسطينية من إطار املواجهة سواء مع االحتالل أو 
اإلدارة األمريكية أو دول التطبيع العريب، فيما انغمس املشهد السياسي 
الفلسطيين جمددًا يف جدله الداخلي، ذلك بينما تُركت دول التطبيع لتثبت 

من البىن الرمسية الفلسطينية، كما تُرك موقفها وتقوم ابلدعاية له دون أي رد 



مئات آالف الفلسطينيني يف دول اخلليج العريب مكشويف الظهر واملوقف 
أمام سياسات التحريض والتعبئة ضدهم، وإجراءات التضييق املتزايدة على 
حقوقهم وليس آخرها إجراءات منع الفلسطينيني من احلصول على 

 .أتشريات دخول لدولة اإلمارات

يز عريب تعيش فيه هذه الكتلة من الفلسطينيني، يتم إعادة تشكيله ح  
وحتديد توجهاته املستقبلية وسياساته جتاه الفلسطينيني مبا يتوائم مع متوضعه 
السياسي اجلديد، ومواقفه من الصراع وأطرافه املختلفة، دون أن حتاول 

بلوماسية مع القيادة الرمسية الفلسطينية اليت قررت العودة لعالقاهتا الد
االحتالل، البحث عما لديها لتفعله فيما يتعلق بكل هذه امللفات قبل 
إعادة العالقات أو كشرط هلا، خصوصًا أن العودة هلذه العالقات يشكل 
غطاء ملوقف هذه الدول، ويشجع دول عربية أخرى على انتهاج سياسات 

نسان مماثلة، ويوسع خارطة ومساحة التهديد واملواقف العدائية لإل
 .الفلسطيين

 خامتة



مثَّل األداء السياسي الفلسطيين شكاًل عن العجز يف إنتاج االستجاابت 
والسياسات املالئمة ملواجهة التهديدات للحقوق الفلسطينية، بل وقد 
شكل هذا األداء بدوره مصدر هتديدات جسيمة على احلقوق الفلسطينية، 

جانب واألطروحات التقنية من خالل تركيزه على االستعراض اخلطايب من 
ملشاكل النظام السياسي والنخب املرتبطة به من جانب آخر، مث انسحابه 
من ساحة املواجهة على حنو ميثل احنيازاً وتغليبًا ملقوالت وأطروحات اخلطط 
األمريكية لتصفية احلقوق الفلسطينية واملتعاونني معها من نظم سياسية 

 .وأطراف

سياسي يعين فعليًا ذهاب املنطقة أبكملها، وبيئات هذا النوع من السلوك ال
عيش وحركة وعالقات وحتالفات الفلسطينيني فيها حنو تبين مواقف أكثر 
مالئمة إلسرائيل وأكثر عداء حلقوق الفلسطينيني، بكل ما يعنيه ذلك من 
استدامة وتفاقم التهديدات اليومية وتلك االسرتاتيجية على وجود اإلنسان 

حركته وفرصه يف احلياة والعمل، واألخطر من ذلك تواصل الفلسطيين و 
ومضاعفة املساعي اهلادفة لتصفية احلقوق اجلماعية السياسية واإلنسانية 
للفلسطينيني، ويف مقدمتها مساعي تصفية قضية الالجئني، فمخاطر منح 



غطاء عريب للمساعي اإلسرائيلية واإلمريكية لتصفية قضية الالجئني، تعين 
 .أكرب ملشاريع التوطني والتهجري وغريها منح زخم

ما فضحته املرحلة السابقة، أن ال إمكانية إلنتاج مواقف حتمي حقوق 
الفلسطينيني، بواسطة منظومة السياسة الفلسطينية القائمة، خصوصًا أن 
مقاربتها لدورها ووجودهم، تبقى  دون احرتام إرادهتم وتطلعاهتم والنظر 

 .ةحلقوقهم كأولوايت أساسي

ومع استمرار جتاهل قضااي حقوق املاليني من الالجئني، والسكان  
احملاصرين، وأولئك اخلاضعني للتنكيل اليومي من االحتالل، يبدو العمل 
السياسي الفلسطيين جمرد ديكور شكلي يف مشهد كبري لتصفية القضية 

   .م٨٤٩١الفلسطينية وإدامة املأساة اليت بدأت منذ النكبة عام 

 


