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الكيان ال�صهيوني :جبهة الجوالن
ودعم الإرهابيين وال�سعي لل�شريط العازل
} حميدي العبدالله
بات واضحا ً أنه في ك ّل مرة قام العدو الصهيوني باعتداء عسكري على
سورية ،تكون الذريعة ،كما عبّرت عن ذلك تصريحات المسؤولين وإعالم
العدو ،منع فتح جبهة جديدة ض ّد الكيان الصهيوني في الجوالن.
ال تنكر الدولة السورية ،وال المقاومة اللبنانية العمل من أجل خلق شروط
والدة مقاومة عسكرية على خط وقف إطالق النار في الجوالن ،أوالً ألنّ
سورية لديها أرض محتلة ،وهي كانت دائما ً تفكر بأنجع الطرق الستعادة
هذه األرض المحتلة ،من المفاوضات السياسية إلى الحرب كما حدث في
تشرين عام  ،1973وبالتالي الدولة السورية ،مدعومة من المقاومة ،ال
يمكنها تجاهل دروس تجارب الصراع مع العدو الصهيوني ،وال سيما
الدروس المستخلصة من تجربة المقاومة في لبنان.
لكن بك ّل تأكيد إنّ أول��وي��ات الجيش ال��س��وري وال��دول��ة السورية ،هي
أولويات بينها المقاومة ،تنصب اليوم على تطهير سورية من اإلرهابيين
الذين ينفذون سياسة العدو الصهيوني في استنزاف وإضعاف الجيش
أي جيش في العالم ،مهما كانت
وال��دول��ة السورية ،وم��ن الصعب على ّ
ق��درات��ه ،أن ي��واج��ه جيشا ً يحظى بدعم دول���ي وإقليمي ،ويحظى بدعم
الجماعات اإلرهابية المسلحة في سورية التي تحاصر الكثير من مواقع
ووحدات الجيش السوري ،من الصعب على الجيش السوري في ظ ّل هذا
الواقع خوض حرب مع العدو ،إال إذا فرضت عليه فرضاً ،ولذلك ليس من
مصلحته فتح جبهة الجوالن اآلن ،وإذا كان هناك من تحضير لهذه الجبهة،
واحتمال اندالع مواجهة عبرها ،فهذا يأتي ردا ًعلى االعتداءات «اإلسرائيلية»
المستمرة على الجيش السوري ومواقعه ،وعلى سعي العدو إلقامة حزام
أمني يشبه الحزام األمني الذي أقامه في جنوب لبنان.
لكن العدو الصهيوني يتذ ّرع بسعي الدولة السورية والمقاومة اللبنانية
وإيران لبناء بنية تحتية مقاومة ورادعة ،كمب ّرر لش ّن اعتداءات في توقيت
ي��خ��دم مصالح ال��ع��دو الصهيوني واس��ت��ط��االت��ه المتمثلة بالمجموعات
يفسر توقيت ش ّن االعتداءات الصهيونية التي تتزامن
المسلحة ،وهذا ما ّ
ع��ادة مع تقدّم يحققه الجيش وحلفاؤه على الجبهات األكثر أهمية في
سورية ،في محاولة مكشوفة من العدو إلطالة أمد حرب االستنزاف ض ّد
الدولة والجيش السوري ،والسعي إلنهاك المقاومة وإشغالها بجبهات
جانبية عن االستعداد للصراع مع جيش االحتالل.

الأم ميركل...
ملج�أ الباحثين عن وطن بديل؟
} سعدالله الخليل
عبر الب ّر أو البحر أو بمزيج ما بينهما ال فرق لدى الباحثين عن سبل الراحة
والطمأنينة خارج حدود بالدهم ،وللباحثين عن سبل تحسين أوضاعهم المعيشية
والهروب من واقعهم في بالد الحروب العبثية ،إلى أرض األحالم في القارة
العجوز التي تأمل أن تعيد الدماء الشابة شيئا ً من شبابها المتهالك ،وألنّ صناعة
الحروب كغيرها من أصناف التجارة تمتلك دورتها االقتصادية المتكاملة ،تسعى
دول خبرت مفاتيح الصناعة لتبييض أموال حروب الشرق وغسيل مواقفها في
تجارة اللحم والدم فاتحة ذراعيها لمن أعيتهم بنيران حروبها.
على مدى السنوات الماضية استثمرت الدول األوروبية في المجال اإلنساني
أقوى استثمار في تاريخ الحروب في العالم ،فأغلقت سفاراتها في وجه من
تصفهم بالهاربين من النزاعات والحروب ،وحصرت منح سمات الدخول إلى
أراضيها عبر المفوضية العليا السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة،
والتي تعيي شروطها أغلب الراغبين بالسفر ،وتشترط اإلقامة في دول الجوار
ومخيمات اللجوء ،ما دفع باآلالف من الراغبين بالسفر سلوك الطرق غير
الشرعية ،والتي تع ّرضهم ألخطر الظروف وتضعهم بين مطرقة الطبيعة القاسية
من بحار وغابات وسندان شبكات تهريب البشر التي ال تملك أدنى شعور
باإلنسانية ،والتي تتعامل مع المهاجرين كبضاعة ال أحد يسأل عنها ومدركين بأنّ
حياتهم رهينة ابتزازهم.
قوافل المهاجرين غير الشرعيين التي اجتاحت أوروبا ال تفرق في الشكل عن
قوافل المسلحين التي عبرت الحدود ،لتصل إلى سورية والعراق رغم الفارق
الشاسع في المضمون والطموح بينهما ،وإنْ تشابهت مب ّررات الدول األوربية
بعدم القدرة على ضبط حركتها ومحاربتها الوهمية لشبكات تهريب البشر والتي
تعمل في وضح النهار ،تضع أكثر من إشارة تساؤل حول تو ّرط مسؤولين
أوروبيين في التسهيل لعمل تلك الشبكات ،في ظ ّل قرار رسمي بإغالق السفارات
باعتبارها البوابات الشرعية للسفر.
موجات االستنكار الرسمي التي رافقت كشف السلطات النمساوية عن جثث
عشرات المهاجرين مكدّسة في حافلة لنقل البضائع ،والتي لم تقدّم تفسيرات
منطقية عن حقيقة ما جرى ،تطرح تساؤالت عدة عن الدوافع الغربية الحقيقية في
التعاطي مع أزمة المهاجرين؟ وما الس ّر وراء ك ّل هذا السخاء والتعاطف المفاجئ
مع القضية؟ إلى درجة اعتبرت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل القضية
«تحذيراً» ألوروبا إليجاد ح ّل مناسب ألزمة المهاجرين ،ولتطالب بح ّل ديبلوماسي
لألزمة السورية وتوزيع عادل للمهاجرين على أوروبا.
ربما يرى البعض بأنّ ما تقدّمه ألمانيا والدول األوروبية من مساعدات لالجئين
يفوق ما قدّمته دول عربية خالل األزمة ،وربما الدالل الكبير الذي يرويه الالجئون
لذويهم في بالد العرب ،شجع الكثيرين على خوض غمار المغامرة ،اال أنّ الواضح
أنّ صيحات االستهجان ما كانت لتت ّم ،لوال انفضاح القضية وخروجها عن حدود
تقصد المافيا اليونانية تمزيق
إمكانية التغاضي عنها ،فعشرات التقارير عن ّ
القوارب المطاطية للمهاجرين على مرأى خفر السواحل اليوناني ،وتركهم عرضة
للبحر لم تحرك مشاعر ميركل وأقرانها األوروبيين للتحرك في السعي إلنهاء
معاناة السوريين في بالدهم ،بدالً من تركهم عرضة للبحر والب ّر األوروبي يلتهم
أجسادهم شيبا ً وشبابا ً وأطفاالً ونساء مثقفين ومتعلمين يتشاركون في زورق
الموت أقرانهم األميين ويتقاسمون المصير المجهول في بالد األمل.
ربما كان من األفضل لو تلغي الدول األوروبية شراكتها وتمويلها لقتلة مرتزقة
على األرض السورية ،تتفق في المبدأ والسلوك مع شبكات تهريب البشر بدالً
من التباكي على مصير الالجئين ،والتغنّي بما تقدّمه حكومة ميركل لمستقبلهم
المنشود الذي ما يزال معلقا ً بأدراج الوهم واألمل والمجهول.
في عهد الفينيقيين والكنعانيين جال أبناء بالد الشام ببواخرهم البحر المتوسط
سادة وتجاراً ،ونقلوا الحضارة للقارة العجوز ،وكتبوا التاريخ بأحرف من نور.
اليوم في زمن تحالف أبناء الظلمات من ملتحي الذقون والعقول ،يلتهم ذات البحر
أجساد أبناءهم في رحلة البحث عن السعادة للوصول إلى بالد األم ميركل...
الصدر الحنون للباحثين عن وطن بديل.
«توب نيوز»

�سذاجة لبنانية
رغم تأييدي لوصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة كرئيس يمثل الغالبيةالمسيحية ،ولثقتي بتوجهه الالطائفي والمدني واإلصالحي أكثر من ثقتي من هذه
الزوايا بالقيّمين على ما يُس ّمى منظمات المجتمع وألنه ثقة المقاومة وحليفها الذي ال
يتخلى.
 لست ض ّد تفاهم سياسي يأتي برئيس للجمهورية اليوم قبل غد ،وربما يصير ذلكاستحقاقا بعد التفاهم النووي.
أدعو إلى التوقف أمام مشهد الساحات المتحركة في بيروت والتساؤل إلىأينيمكن ان يصل االحتقان تحت عناوين إسقاط النظام ومكافحة الفساد والدعوة إلى
انتخابات نيابية لتنشيط المساعي لرئيس توافقي من خارج الطبقة السياسية وهو
العماد جان قهوجي.
إذا كان هذا ضمن توافق فليكن.إذا كان حملة انتخابية فال تسرقوا أحالم الناس بالتغيير وال تر ّوجوا لثورة.إذا كان المكسب الجانبي للرعاة الخلفيين هو شمول سيد المقاومة بشعار «كلكنيعني كلكن» فبئس الثورة والداعمين بال انتباه ألنهم مذهولون بمشهد الناس العفوي
والالطائفي ،وهو بعد التدقيق ذات مشهد الشعوب في مصر وتونس غضب شعبي
ومنظمات شبابية بال مشروع سياسي وتعاطف ومماألة من األح��زاب السياسية
والحاصل قطبة مخفية.
التعليق السياسي

على م�صير عين الحلوة
يتق ّرر م�صير الالجئين الفل�سطينيين
} رامز مصطفى
المتتبع للسياق التاريخي لملف الالجئين الفلسطينيين منذ العام  ،1948يجد
أنّ هذا الملف قد تع ّرض إلى كثير من محاوالت االستحواذ والتنكيل والتفخيخ
وحتى التفجير ،منها ما نجح ،ومنها ما يُعمل على إنجاحه تبعا ً للتطورات والظروف
الحاكمة .صحيح أنّ هذا األمر استلزم جهودا ً كبيرة من أجل إنجازه دفعة واحدة عبر
رؤية دولية لقوى استعمارية أجمعت على أنّ الخالص والتخلص من هذا الملف
سيبقى يُشكل مصدر قلق وجودي لكيان ُزرع بالحديد والنار وقوة االغتصاب ،إذا
لم توجد الحلول لالجئين الفلسطينيين من خالل دمجهم اقتصاديا ً في مجتمعات
الدول التي وصلت أقدامهم إليها القريبة والبعيدة منها ،لذلك أوكلت مهمة األمر
لمنظمة االنروا التي سعت جاهدة لتحقيق الهدف ،ولكن من دون جدوى ،فعمدت
الدول المانحة وبخطوات تصاعدية إلى تخفيض مساهماتها المالية لالنروا ،التي
انعكست مباشرة على التقديمات التي تعتمدها في الطبابة والتعليم واإلغائة
وغيرها .وعندما وقع على اتفاق «أوسلو» عام  ،1993وت� ّم ترحيل العناوين
األساسية بما فيها موضوع الالجئين إلى مفاوضات الح ّل النهائي التي اتفق على
بدئها بعد  5سنوات من التوقيع على االتفاق ،أيّ في العام  .1998وضعت الدوائر
الدولية النافذة ،بالتوافق مع الكيان الصهيوني سقفا ً زمنيا ً إلنهاء عمل منظمة
االنروا « -الشاهد الحي على قضية الالجئين الفلسطينيين» – على اعتبار أنها قد
استنفدت مدة عملها منذ زمن بعيد حتى ما قبل «أوسلو» ،لذلك نالحظ أنّ من بين
تخصص لها
ك ّل المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة ،االنروا وحدها التي لم
ّ
موازنة سنوية ثابتة .والجدير ذكره أنّ الواليات المتحدة األميركية منذ العام 1993
تمتنع عن التجديد للقرار  ،194تحت حجة واهية مفادها أنّ اإلدارة األميركية تمتنع
عن التجديد ،حتى ال تبدو متدخلة في المفاوضات الفلسطينية – «اإلسرائيلية» ،وال
تريد أن تؤثر على هذه المفاوضات من موقع أنها الراعي وليست طرفا ً إلى جانب
أحد الطرفين المتفاوضين .وعندما تعثرت مفاوضات الح ّل النهائي في العام 1998
ألسباب «إسرائيلية» ،وليست فلسطينية ،دخلت مرحلة إنهاء عمل االن��روا حيّز
التنفيذ وفق تسلسل زمني ممنهج ومتد ّرج ،وهذا ما نعايشه في هذه المرحلة.
وعلى خط مواز عملت تلك الدول النافذة وبتطابق وتوافق تام مع «إسرائيل»،
ودول في الواقع اإلقليمي ،ومنذ زمن بعيد ،وفي خطوات استباقية من أجل إنهاء
ملف الالجئين حتى ما قبل «أوسلو» ،حيث مثلت مجازر أيلول في األردن عام ،1970
المنعطف باتجاه العمل على إنهاء هذا الملف إما تذويبا ً بـ«معنى الدمج» ،أو تهجيرا ً
أو توطيناً .لنجد الثقل اإلستراتيجي للفلسطينيين في األردن قد جرت له عملية دمج
تدريجي على طريق التذويب ،حيث يُشكل الفلسطينيون نحو  42في المئة من مجمل
الشعب األردن��ي ،إذ هناك أكثر من مليوني فلسطيني يحملون الجنسية األردنية،
وأيضا ً ما يزيد عن المليون يحملون الوثائق األردنية.
وك ّرت سبحة إجهاض حق الالجئين في العودة إلى ديارهم بعد ذلك ،فقد تع ّرض
الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،وكنتيجة مباشرة لالعتداءات الصهيونية ،والمجازر
المرتكبة بحقهم في تل الزعتر والكرنتينا وصبرا وشاتيال ،وما شهده لبنان من حرب
أهلية مد ّمرة عام  ،1975إلى عملية تهجير واسعة بلغت وحسب إحصائيات غير
مدققة أكثر من  280ألف الجئ ،وإلى تدمير عدد من المخيمات.
وعلى خلفية تأييد م .ت .ف ورئيسها آنذاك الراحل عرفات احتالل العراق لدولة
الكويت عام  ،1990وحرب الخليج الثانية عام  ،1991أقدمت الكويت على طرد
 450ألف فلسطيني كانوا يقيمون فيها .وبعد احتالل العراق من قبلالوالياتالمتحدة
األميركية عام  ،2003وسقوط نظام الرئيس صدام حسين ،هربت الغالبية العظمى من
الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في العراق خوفا ً على حياتهم من البطش واالنتقام،
في ظ ّل الفوضى العارمة التي عاشتها المدن العراقية بسبب االحتالل األميركي.
وعام  2007شهد مخيم نهر البارد في شمال لبنان معارك ضارية بين الجيش
اللبناني وتنظيم ما يسمى «فتح اإلسالم» ،الذي دخل المخيم وأقام فيه مواقع ومراكز
عسكرية ،مكنته من االعتداء على الجيش اللبناني المتموضع على المداخل الرئيسية
المؤدّية للمخيم .وبنتيجته د ّمر المخيم ُ
وش ّرد جميع سكانه البالغ عددهم أكثر من 32
ألف الجئ ،وإلى اليوم ال يزال جزء كبير من سكانه خارج مخيمهم ومنازلهم ،يعانون
التعسفية في رفع
من عدم االنتهاء من إعادة إعمار المخيم ،وتوجهات االنروا وقراراتها
ّ
حالة الطوارئ عن المخيم وأهله.
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وفي سورية حيث األحداث التي تعصف بها قد دخلت عامها الخامس على يد
ّ
مشغليها من جهات إقليمية ودولية ،ومؤكد أن
المجموعات المسلحة وعناوين
«إسرائيل» ليست بعيدة عن ذلك .تتك ّرر مأساة الفلسطينيين المقيمين فيها منذ
النكبة عام  ،1948حيث عوملوا اسوة بالمواطنين السوريين في ك ّل شيء ما عدا
حق االنتخاب والترشح واكتساب الجنسية .على يد المجموعات المسلحة التي
أقحمت عن عمد العامل الفلسطيني ومخيماته من خالل الدخول إلى العديد منها في
درعا ودمشق وريفها وصوال ً إلى حلب .وكان األبرز بين ك ّل هذه المخيمات ،مخيم
اليرموك الذي سقط بيد المسلحين أواخر العام  ،2012وهو المخيم األكبر من حيث
المساحة وعدد السكان الفلسطينيين .فقد دفعت هذه األحداث والمعارك ال ُمش ّنة
على الشعب والدولة في سورية ،من قبل تلك المس ّميات المسلحة ،أكثر من 200
ألف فلسطيني إلى مغادرة سورية إلى المغتربات ودول الجوار وتحديدا ً لبنان.
ومنذ مدة ليست بالبعيدة ،وعلى وقع ما تشهده المنطقة من أحداث كبرى ،يشهد
مخيم عين الحلوة (عاصمة الشتات الفلسطيني ،وعنوان حق العودة) ،بين الفينة
واألخرى أحداثا ً دموية تمثلت في االغتياالت التي نفذتها بعض المجموعات من
خارج الفصائل الوطنية واإلسالمية الفلسطينية ،والتي تتخذ من بعض الشوارع
واألزقة في المخيم موطئ قدم وتواجد لها .وما شهده المخيم خالل األيام الماضية
من معارك ضارية يمثل الحلقة األخطر في مسلسل تدمير الذات الفلسطينية ،عبر
استنسافها بكرات النار التي طاولت هذه المرة ك ّل أحياء المخيم الذي يسكنه ما
يُقارب الـ 100ألف نسمة ،مما اضطر غالبية سكانه إلى مغادرته باتجاه صيدا ،هربا ً
من جحيم لهيب النار التي لن تبقي ولن تذر إذا ما استمرت في ظ ّل غياب الحلول،
التي فشلت المبادرة التي ت ّم التوقيع عليها قبل قرابة العام والنصف العام ،من قبل
جميع الفصائل الوطنية واإلسالمية ،ومن قبل مجموعة تس ّمي نفسها «الشباب
المسلم» ،في تأمين األمن واألمان للمخيم وأهله ،وتحميه من خطر االنزالق نحو
الكارثة الشبيهة بكوارث من سبقه من المخيمات .ونهر البارد واليرموك نموذجا ً
لهذه الكارثة الوطنية نحو المزيد من خسارة ديمغرافيا الشتات الفلسطيني نحو
يتحصن خلفها حق العودة
المجهول المؤدّي حتما ً إلى إسقاط المزيد من القالع التي
ّ
وقضية الالجئين.
خطورة ما يجري في مخيم عين الحلوة ،أنّ أحداثه تأتي في وقت يم ّر فيه لبنان
بأخطر منزلق سياسي واجتماعي واقتصادي ،وقد يتدحرج نحو األمني .فما يشهده
لبنان ال يستطيع أحد أن يتكهّن إلى أين يسير ،وعلى ما سيكون المشهد السياسي في
الغد ،وما إذا استمرت خريطة التحالفات السياسية تبعا ً للتطورات .مشهد لبنان اآلن
أشبه باللوحة الشهيرة «الموناليزا» ،فهي باكية وضاحكة في آن تبعا ً لناظريها وك ّل
من موقعه .وأحداث عين الحلوة تقع أيضا ً في ظ ّل انقسام سياسي فلسطيني حادّ،
على الرغم مما يشيعه مشهد التوحد للفصائل في لبنان في خطوة تحاول جاهدة
تجاوز هذا االنقسام لصالح أمن وأمان المخيمات ،ولكن األحداث األخيرة وإنْ كانت
الفصائل الوطنية واإلسالمية تلتقي وتؤكد حرصها الشديد على عدم االنزالق نحو
هاوية االقتتال في المخيم ،إال ً أنّ وحدة الرؤية في كيفية التعاطي مع أحداث المخيم،
وكيفية وضع ح ّد نهائي لها من خالل المعالجات المستدامة ال اآلنية ،مؤسف القول
إنّ ذلك لم يتحقق ،لسبب بسيط أنّ الثقة بين الفصائل على مختلف مس ّمياتها ال تزال
بعيدة ،على الرغم من االبتسامات التي تظهرها الصور وشاشات الفضائيات وكثرة
البيانات في وسائل اإلعالم.
ختام القول ...إذا لم ُت��درك المرجعيات الفلسطينية في لبنان ،معززة بجهود
القيادات المركزية في ك ّل من المنظمة والتحالف ،ومعهما السلطة ،فإنّ مخيم عين
الحلوة يسير نحو االنزالق على طريق سقوطه ،الذي سيترك في تداعياته الخطيرة
على مجمل الوضع الفلسطيني في لبنان ،وبما تبقى من مخيماته ،لما يمثله مخيم عين
الحلوة في هذه المرحلة من ثقل استراتيجي ها ّم في معركة الالجئين الفلسطينيين في
مواجهة المحاوالت العاملة على إسقاط حق العودة ،الذي يتع ّرض جديا ً إلى الشطب
عبر إلغاء وإنهاء االنروا كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني ،وبالتالي المبادرات
السياسية التي تؤكد في مجملها على إيجاد ح ّل عادل لقضية الالجئين من خالل
التعويض ،ال من خالل تطبيق القرار  ،194وليس آخرها المبادرة الفرنسية ،في ظ ّل
الحديث عن مشروع قرار موجود على طاولة الكونغرس األميركي حول إعادة تعريف
الالجئ الفلسطيني ،بمعنى أنّ الالجئ هو من خرج فقط من فلسطين عام .1948
فعلى مصير مخيم عين الحلوة ،يتق ّرر مصير الالجئين الفلسطينيين...

أكتب في  29أب .2015
أتابع البحث في اوراقي القديمة إلتالف ما ينبغي إتالفه منها .في
 29تموز  1982رفعت ،بخط اليد ،مذكرة الى الرئيس حافظ االسد،
عنوانها« :قرارات االمم المتحدة بشأن فلسطين :التفسير القانوني».
رأيت من المناسب توزيعها في أيامنا هذه لسببين :السبب المباشر
مرتبط بحديث الرئيس بشار األسد الى قناة «المنار» قبل أيام قليلة،
وفيه شيء من التفصيل عن الموقف من األمم المتحدة .أما السبب
الثاني فهو أنني من دعاة القيام بمحاولة لكي تعيد األمم المتحدة
النظر في وعد بلفور بمناسبة مئوية الوعد.
من المعلوم انّ األمم المتحدة هي وريثة عصبة األمم التي وضعت
الوعد في صك االنتداب على فلسطين عام  .1922وفي ما يلي نص
المذكرة:
«في اول دراسة كلفني بها السيد الرئيس ،وكان ذلك في تموز ،1971
قلت ما خالصته إنّ األمم المتحدة كانت لهم في العقد االول من عمرها،
فصارت عموما ً لنا .يظهر ذلك جليا ً في الجمعية االمة .أما مجلس االمن
فما يزال ارستوقراطي التركيب ،وان شهد بعض التغيير.
موقف القطر الثابت في سعيه للوصول الى سلم دائم كان وما
يزال التركيز على قبول قرارات األمم المتحدة .كذلك هو موقف منظمة
التحرير.
لكن ق��رارات األم��م المتحدة متناقضة .بقرار من األم��م المتحدة
أسست «إسرائيل» ،وبقرار آخر له نفس القوة القانونية وصفت
ّ
الصهيونية بالعنصرية ،ايّ تق ّوضت شرعية «إسرائيل» المبنية على
الصهيونية.
وأثناء بحث قرار التقسيم تقدم العالمة فارس الخوري باقتراح
منطقي هو إحالة القرار الى محكمة العدل الدولية للنظر في شرعيته،
كانت األمم المتحدة ،آذذاك ،لهم ،فلم توافق الجمعية العامة على
االقتراح.
واآلن ،وبمناسبة اجتماع مجلس األمن للنظر في تعديل القرار ،242
ولن توافق اميركا على تعديله ،فمن المناسب إحالة موضوع قرارات
األمم المتحدة بر ّمتها الى محكمة العدل الدولية لتعطي رأيا ً استشاريا ً
في شأن كيفية التوفيق بينها قانونياً .مثل هذا االقتراح له أثر تثبيت
حق الفلسطينيين في دولة على أرض فلسطين .اما األثر العملي فال
يتعدّى طبعا ً النتيجة اإلعالمية ،وهي تجنيد الرأي القانوني الدولي
ض ّد سياسة اميركا و«إسرائيل» .هذ األثر اإلعالمي ليس بديالً بالطبع
عن خوض معركة بيروت عسكريا ً وسياسياً( .انتهى).
في قراءة المذكرة نعود الى تلك األيام التي عرفها لبنان اثر العدوان
«االسرائيلي» الذي كان يص ّرح أنّ هدفه إخراج منظمة التحرير من
لبنان .هدف المذكرة محاولة تثبيت القناعة بحق الفلسطينيين في
إقامة دولة لهم في فلسطين بموجب قرارات األمم المتحدة ،متجاوزة
مجلس األم��ن والقرار  242عن طريق اللجوء الى رأي استشاري
تصدره محكمة العدل الدولية بناء على طلب من الجمعية العامة.
وبالطبع ،تستطيع الجمعية العامة ،وربما انطالقا ً من دورتها القادمة
قريبا ً في أيلول  ،2015الطلب الى محكمة العدل الدولية ،إبداء رأي
ّ
صك االنتداب على فلسطين مع مبادئ
استشاري في مدى انسجام
القانون الدولي وقواعده .وعلينا التذكر أنّ رأي المحكمة االستشاري
في موضوع جدار الفصل العنصري أتى ،في نظرنا ،بنتائج ايجابية،
رغم انّ الجدار ما يزال قائما ً ويزداد ارتفاعا .األسئلة الكبرى هنا واآلن:
هل ثمة لدى فلسطين إرادة إدخال هذا األمر في رصيدها الديبلوماسي
ضمن إط��ار التصدي للمطامع الصهيونية؟ هل ثمة دول عربية
وصديقة تؤيد هذا التوجه؟ هل نبدأ العمل منذ اآلن؟ ام نكتفي في هذه
الدورة للجمعية العامة باإلشارة الى هذا االحتمال في كلمات النقاش
العام؟

* خبير مستق ّل سابق لدى مجلس
حقوق اإلنسان في األمم المتحدة

حق العودة في القانون الدولي
عصام الحسيني
عبر ال��ت��اري��خ اإلن��س��ان��ي ال��ط��وي��ل ،ك��ان��ت النزاعات
والصراعات والحروب ،من الحقائق والمسلمات التاريخية،
التي ال يرقى إليها الشك ،وال تزال.
فقد قامت حضارات في العالم القديم ،على أنقاض
حضارات أخ��رى ،حضارات ما قبل الحقبة القانونية،
تستمد شرعية حقوقها من قوتها ،ومن حريتها المطلقة
غير المقوننة ،حضارات تكون فيها الغلبة للقوة ،كمعيار
لوالدة سلطة حاكمة ،تلغي ك ّل السلطات األخ��رى ،أكان
على مستوى الحضارة السابقة ،أو على مستوى الجماعة
نفسها ،أو على مستوى الحيز الجغرافي الخاضع لها،
وتعيش خارج إطار المجتمع القانوني .هي سلطة مطلقة،
سلطة الحقوق الطبيعية الالقانونية.
ومع انتقال المجتمعات والحضارات اإلنسانية ،من
حالة الحقوق الالقانونية ،إلى حالة الحقوق المقوننة ،بعد
مؤتمر(وستفاليا) ،برز مفهوم الحقوق القانونية اإلنسانية
المختلفة ،والتي عُ رفت فيما بعد بالقانون الدولي العام.
ومع تطور الفكر اإلنساني ،وتطور الحضارات القائمة،
تطور مفهوم الحقوق الفردية والجماعية ،للجماعات
والمجتمعات الوطنية والدولية ،ثم صدرت هذه الحقوق
في مواثيق واتفاقيات ومعاهدات وعهود ،كانت الحالة
الضامنة لمجتمع أفضل ،على المستوى الفردي والجماعي،
الوطني والدولي.
أق ّرت ك ّل الشرائع الوضعية حقوقا ًثابتة لك ّل المجتمعات
اإلنسانية ،من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية
وثقافية ،وت ّمت صياغتها كحقوق ملزمة للمجتمع الدولي،
المس بها ،وهي تعرف في
ال يمكن تجاوزها أو إغفالها أو
ّ
القانون الدولي بـ«القواعد اآلم��رة» .وقد تضمن القانون
الدولي لحقوق اإلنسان ،مجموعة من االتفاقيات التي
ترعى احترام حقوق اإلنسان مثل« :اإلع�ل�ان العالمي
لحقوق اإلن��س��ان»« ،العهد ال��دول��ي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية»« ،العهد الدولي الخاص بالحقوق
االجتماعية واالقتصادية والثقافية» ،وغيرها .كما تضمن
القانون الدولي اإلنساني ،مجموعة من االتفاقيات ،منها
اتفاقيات جنيف األربعة ،والمتعلقة بحماية المدنيين زمن
الحرب .وتضمن ميثاق األمم المتحدة ،مجموعة كبيرة من
ّ
تحض على مأسسة الحقوق العامة
المبادئ العامة ،التي
اإلنسانية ،ووجوب العمل بها ،وحمايتها.
تحدث ميثاق األمم المتحدة في الديباجة ،عن تأكيد
اإليمان بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره،
وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق
متساوية.
كما تحدث في المادة األولى الفقرة ( ،)1عن حفظ السلم
واألمن الدولي ،وعن قمع أعمال العدوان ،وغيرها من وجوه
اإلخالل بالسلم ،وفقا ً لمبادئ العدل والقانون الدولي.
ّ
بحق
وفي الفقرة ( )2من المادة نفسها ،أق ّر الميثاق
األمم في تقرير مصيرها.
إنّ ح��ق تقرير المصير ،ه��و م��ن الحقوق األساسية
للشعوب ،وهو يأتي في سياق «القواعد اآلمرة» التي يجب
احترامها ،والعمل بها ،ووجود شعب أو أمة تعيش خارج
إطار هذا المفهوم ،يرتب عملية محاسبة قانونية دولية،
على اعتبار أنه خالف «قاعدة آمرة» ملزمة.
وف���ي م��ث��ال ع��ال��ق ف��ي القضايا ال��دول��ي��ة ،القضية
الفلسطينية ،وما تحمله هذه القضية ،من تداخل لعوامل
متعدّدة ،منها الديني واإلثني واإلنساني والقانوني.
تلك القضية تختزن في واقعها تراكمات من التجاوزات
القانونيةفيحقها،مناالحتاللإلىالتهجيرإلىاالستيطان،
نصت عليه حقوق اإلنسان .فقد
فالتهويد ،خالفا ً لك ّل ما ّ
قامت المليشيات الصهيونية منذ العام ،1947باحتالل
القرى والمدن الفلسطينية ،ومارست اإلره��اب والتنكيل
والقتل الجماعي ض ّد الشعب الفلسطيني ،وترافق ذلك مع
أكبر عملية تهجير قسري لمئات اآلالف من الفلسطينيين
إلى مناطق مجاورة ،لتتشكل مشكلة الالجئين والتي ُتعتبر
من أبرز ظواهر قضايا الالجئين في القرن العشرين.

فقد فرضت مشكلة الالجئين نفسها على المجتمع
الدولي ،ما أجبر منظمة األمم المتحدة على إصدار العديد
من القرارات الخاصة بالالجئين الفلسطينيين ،وحقهم
في العودة إلى ديارهم .وك��ان من أب��رز هذه القرارات،
القرار رقم ( )194الصادر بتاريخ ( 11كانون األول عام
 ،)1948والذي تحدث في الفقرة في الفقرة ( )11عن ّ
حق
ّ
وحق التعويض «تقرر وجوب السماح بالعودة في
العودة
أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم
والعيش بسالم مع جيرانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن
الممتلكات للذين يق ّررون عدم العودة إلى ديارهم ،وعن
ك ّل مفقود أو مصاب بضرر ،عندما يكون من الواجب وفقا ً
لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من
قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة».
وإذا كان الهدف الحقيقي من القرار ،هو إنشاء لجنة
توفيق دول��ي��ة ،تقوم ب��إج��راء االت��ص��االت م��ع األط��راف
المتصارعة ،بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ،لكنه أكد
على ّ
حق العودة بشكل قاطع.
ثم توالت القرارات الدولية ،التي تؤكد على ّ
حق العودة،
ومنها نذكر :القرار الدولي ( )394الصادر عام ،1950
وال��ق��رار ( )494ال��ص��ادر ع��ام  ،1950وال��ق��رار ()513
الصادر عام  ،1952والقرار رقم ( )2452الصادر عام
 ،1968والقرار رقم( )2535الصادر عام  ،1969والقرار
رقم ( )2963الصادر عام  ،1972والقرار رقم ()3089
الصادر عام  ،1973والقرار رقم ( )3236الصادر عام
.1974
وق��رارات مجلس األمن :رقم( )89الصادر عام،1950
والقرار رقم ( )93الصادر عام  ،1951والقرار رقم ()237
الصادر عام .1967
واعتبر القانون الدولي أنّ ق��رارات الجمعية العامة،
المتك ّررة بنفس الموضوع ،ولمرات متعدّدة ،وبأكثرية
موصوفة ،تشكل قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي،
وهي قرارات لها قوة الزامية ،ألنها تعكس رأيا ً عاما ً دوليا ً
لم يتغير .لذلك تعتبر القرارات التي تتناول أحقية ّ
حق
العودة ،الصادرة عن الجمعية العامة ،هي بمثابة «قاعدة
آمرة» يجب العمل بها ،وهي قرارات ملزمة.
إضافة إلى ق��رارات الجمعية العامة لألمم المتحدة
ومجلس األمن الدولي ،هناك العديد من اإلعالنات والمواثيق
والعهود الدولية ،التي تتحدث عن حق العودة ومنها:
أ – اإلع�لان العالمي لحقوق اإلن��س��ان ،المعتمد من
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،تاريخ  10كانون أول
:1948
ّ
«يحق لك ّل فرد أن
حيث ذكر في المادة ( )13الفقرة ()2
يغادر أية بالد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه».
ّ
الحق في أن
وفي المادة ( )14الفقرة (« :)1لك ّل فرد
يلجأ إلى بالد أخ��رى أو يحاول االلتجاء إليها هربا ً من
االضطهاد».
وفي المادة ( )15الفقرة (« :)2ال يجوز حرمان شخص
من جنسيته تعسفا ً أو إنكار حقه في تغيرها».
وفي المادة ( )17الفقرة (« :)2ال يجوز تجريد أحد من
ملكه تعسفاً».
إنّ اإلع�لان العالمي لحقوق اإلن��س��ان ،قد رس��خ ّ
حق
ورسخ حقه
العودة لك ّل من يغادر بالده ،طوعا ً أو هرباًّ ،
في االحتفاظ بجنسيته وملكه ،وأي تجاوز لهذه الحقوق،
يعتبر خارج إطار الشرعية الدولية.
ب – اتفاقية جنيف الرابعة ،تاريخ ( :)1949والتي
تعتبر أحكامها آم��رة ،لجهة وج��وب حماية المدنيين
زمن الحرب .وجاء في المادة ( )49منها« :يحظر النقل
الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو
نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل،
أو إلى أراضي أي دولة أخرى ،محتلة أو غير محتلة ،أيا ً
كانت دواعيه».
ج – ال��ع��ه��د ال��دول��ي ال��خ��اص ب��ال��ح��ق��وق المدنية
والسياسية ،المعتمد من الجمعية العامة لألمم المتحدة،
بموجب قرار رقم ( )2200الصدر بتاريخ ( :)1966والذي
يعتبر ملزما ً للكيان الصهيوني ،ألنه وقع عليه بتاريخ

( .)1991/10/3وجاء في المادة ( )12الفقرة ( )2منه:
«لك ّل فرد حرية مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده».
وتنص الفقرة ( )4من نفس المادة« :ال يجوز حرمان
ّ
أحد ،تعسفاً ،من ّ
حق الدخول إلى بلده».
إذا ً ومما تقدم ،فإنّ معظم التشريعات الحقوقية الدولية،
ّ
أسست لشرعية ّ
كحق يتمتع
حق العودة ،وفلسفته
قد ّ
بالخصائص التالية:
أوالً :هو ّ
حق غير قابل للتصرف ،وهو من الحقوق الثابتة
الراسخة ،مثل باقي حقوق اإلنسان.
ثانياً :هو ّ
حق ثابت ال ينقضي بمرور الزمن.
ثالثاً :هو ّ
حق ال يخضع للمفاوضات أو التنازل.
رابعاً :هو حق ال يسقط أو يعدل أو يتغير مفهومه ،في
أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع.
خامساً :هو حق شخصي إضافة إلى كونه جماعياً ،وال
يسقط أبداً.
ّ
غير أنّ كل القرارات الدولية الملزمة ،التي دعت العدو
ّ
بحق العودة للفلسطينيين لم
الصهيوني إلى االعتراف
يستجاب لها ،لثالثة أسباب:
األول :أنّ العدو الصهيوني وفي تاريخ وج��وده ،لم
يعترف بالقرارات الصادرة عن األمم المتحدة ،إال بقرارين
كانت لهما ظروفهما الخاصة ،ولم ينفذ منها إال ما يتناسب
مع مصالحه ،وهما:
أ – القرار الدولي رقم ( )181تاريخ (،)1974/11/27
وه��و ق��رار تقسيم فلسطين ،وال��ت��زام العدو الصهيوني
باتفاقية بروتوكول ل��وزان ،القاضية «بانسحاب العدو
من األراضي التي احتلها خارج حدود التقسيم» ،واستعداد
العدو للسماح ألهل فلسطين بالعودة إلى ديارهم.
لقد تبين بعد ذل��ك ،أنّ توقيع العدو على بروتوكول
ل��وزان ،ك��ان مناورة خادعة إليهام ال��دول األعضاء في
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بأنه سيلتزم بالتسوية
التي توصلت إليها لجنة التوفيق الفلسطينية في لوزان،
وكان الهدف منها إقناع الجمعية العامة بقبول كيان العدو
عضوا ً في األمم المتحدة.
وبعد قبول عضوية كيان العدو في المنظمة الدولية،
أعلن أنه لن ينفذ ما ت ّم االتفاق عليه في ل��وزان بتاريخ
( ،)1949\7\28وبعثت وزارة خ��ارج��ي��ة ال��ع��دو،
بمذكرة رسمية إلى اللجنة الفنية التابعة للجنة التوفيق
الفلسطينية تقول فيها «إنّ الساعة ال يمكن أن ترجع إلى
الوراء ،وإنّ عودة أي الجئ إلى مكان إقامته األصلية هو
شيء مستحيل».
ب – القرار الدولي رقم ( )425الصادر بتاريخ ،1978
وال��ذي يقضي بانسحاب العدو من لبنان ،وال��ذي نفذه
مرغما ً بعد أكثر من عقدين من الزمن ،تحت وقع ضربات
المقاومة اللبنانية ،وهو لم ينفذ بالكامل لتاريخه.
الثاني :أنّ العدو الصهيوني ،عمل على خطة بديلة
لعودة الالجئين الفلسطينيين ،وخالفا ً لما نصت عليه
القرارات الدولية ،وفي مقدمتها القرار رقم ( )194والذي
ّ
لحق العودة ،تقضي
يعتبر مرجعية قانونية أساسية
بتوطينهم في البلدان التي يعيشون فيها ،ومعظمها من
البلدان العربية.
لكنّ الكيان الصهيوني لم ينجح حتى اآلن ،في الحصول
على ق��رار دول��ي ،يسمح بالتوطين وااللتفاف على ّ
حق
العودة ،والقول «أنه بعد أكثر من ستين سنة من االلتحاق
باللجوء ،ال يمكن المطالبة بالعودة».
لقد تمكن العدو الصهيوني ،من زرع فكرة التوطين لدى
الكثير من الطبقة السياسية العربية الحاكمة ،الملتزمة
بمدرسة التسوية ونظرية السالم وقوننته عبر اتفاقيات
ومعاهدات منفردة ،كمعاهدة «وادي عربة» ،والتي تضمنت
في المادة ( )8الفقرة ( )3دعوة لتوطين الالجئين« :من
خالل تطبيق برامج األمم المتحدة المتفق عليها ،بما في
ذلك العمل على توطينهم».
ّ
بحق
وحتى ف��ي (اتفاقية أوس��ل��و) ،وال��ت��ي تعتبر
االغتصاب الثاني لفلسطين ،من خالل االعتراف بالعدو
المغتصب ،وشرعية وجوده ،نجح العدو في وضع اتفاقية
دون طرح موضوع الالجئين ،عبر ترحيل قضايا أساسية

إلى الوضع النهائي (القدس ،الالجئين ،المستوطنات)
البند ( )5الفقرة (1و  2و.)3
الثالث :أنّ كيان العدو الصهيوني ،هو كيان خارج على
القانون ،بحماية أميركية ،وهو بمثابة محمية عسكرية في
الشرق األوسط ،يدير مصالح الغرب االستعمارية .فكيان
العدو هو كيان عسكري له دولة لحمايته ،خالفا ً لك ّل دول
العالم التي تمتلك جيوشا ً لحمايتها .لذلك فإنّ هذا الكيان
غير ملزم بتطبيق القرارات الدولية ،لعلمه المسبق ،بعدم
قدرة المجتمع الدولي على محاسبته.
ك � ّل ه��ذه األس��ب��اب الموضوعية ،جعلت م��ن العدو
ّ
بحق
الصهيوني ،يتفلت من القرارات الدولية ،وال يعترف
العودة لالجئين الفلسطينيين ،مع ما يملكون من قوة
قانونية.
إنّ اتفاقية أوسلو ،إضافة على ما فيها من محرمات،
فوتت فرصة تكريس حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم،
كما فوتت بحث قضية القدس ،وكان أجدى بالمفاوض
الفلسطيني ،أن يلحظها في البند األول ،على اعتبار أنّ نسبة
ما يشكله حجم اللجوء ،هو ثلثي الشعب الفلسطيني ،وعلى
اعتبار أنّ العدو يسعى إلى الحرب من أجل نيل االعتراف
العربي ،وخصوصا ً العربي الفلسطيني صاحب القضية،
وهي نقطة كان أجدى بمن اعترف بشرعية االحتالل ،أن
بحق العودة وهو ّ
ّ
حق أساسي ال يمكن
يوظف اعترافه
التسامح به أو إغفاله .غير أنّ الشعب الفلسطيني بمعظم
شرائحه ،في الشتات وفي الوطن السليب ،هو شعب مقاوم
صابر ،ال يتخلى أو يتنازل عن حقوقه المشروعة ،وال يقبل
بمشاريع التوطين الصهيونية ،وال يرضى بديالً عن تراب
الوطن ،بعد الزمان أم قصر.
لذلك وبعد «أوسلو» ،نشط الالجئون في التعبير عن
أنفسهم وتأطير مؤسساتهم الخاصة بالالجئين ،والهدف
هو الحفاظ على قضية الالجئين وإبقائها حية في أذهان
األجيال القادمة.
إنّ نضال الشعب الفلسطيني ،هو نضال الضمير
اإلنساني ،أمام القوة الغاشمة المتفلتة من القانون .وتعتبر
عملية تهجير الفلسطينيين في القانون الدولي عملية تطهير
عرقي وجريمة حرب يتحمل العدو الصهيوني مسؤوليتها
التاريخية والقانونية واألخالقية والمادية ،كما تتحمل
األمم المتحدة ،ومعها الغرب االستعماري ،المسؤولية
الكاملة عن عدم تنفيذ قرار العودة رقم ( ،)194الصادر عن
المنظمة الدولية.
كما يتحمل أبطال «أوسلو» المسؤولية األخالقية ،عن
االغتصاب القانوني لفلسطين ،ك ّل فلسطين ،وفي مقدمتها
قضية ّ
حق العودة.
والمسؤولية الكبيرة يتحملها النظام العربي الرسمي،
الذي سارع إلى توقيع اتفاقيات مع العدو الصهيوني،
متنكرا ً لقدسية القضية وألحقيتها ،ومتناسيا ً جرائمه
المروعة.
إنّ الشعب الفلسطيني ،يملك الكثير من أوراق القوة
القانونية ،التي تحفظ له حقه القانوني في العودة ،وهي
مهمة جدا ً كونها تضع اإلطار الواضح للحقوق والواجبات.
ّ
لكنّ
الحق يحتاج إلى قوة تحميه ،ما هو غير متوفر في
المدى الزمني المنظور ،ويؤسس لمرحلة نضال طويلة
األمد.
وإذا ك��ان��ت م��وازي��ن ال��ق��وى تميل لمصلحة العدو
الصهيوني ،إقليميا ً ودولياً ،فإنّ نضال الشعوب يبقى
خيارا ً مفتوحا ً ينتقل إلى األجيال القادمة وما تحمله من
عناصر متغيرة.
إنّ الحق يبقى قويا ً ما دام أصحابه يعتقدون بذلك ،وإنّ
نضال للشعوب ال يقاس بمدة زمنية محدّدة ،بل بمسيرة
متصاعدة ،والزمن يكون فيها تفصيل.
فلسطين ح��رة ،وستبقى ح��رة ،رغ��م س��وط الجالد،
ورغم إرهاب المحتل ،ورغم أصحاب النفوس الصغيرة،
والعباءات المرتهنة ،ألنها ابنة القدس ،زهرة المدائن،
السجينة.
ّ
حق العودة آتٍ  ،مع فلسطين ،ك ّل فلسطين ،ولو بعد
حين.

