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، ويسوده التفاؤل األويل ١٩٩٦الكتاب مباشرة بعد استالم الليكود احلكم سنة نُشر 

الذي ولده اتفاقا أوســــــلو األول والثاين. وهدفه وموضــــــوعه الرئيســــــيان هما تقديم خطة 
ؤلفة وهذا ما تعتبره امل -	ينالفلســــــطينيشــــــاملة وقابلة للتطبيق حلل مشــــــكلة الالجئين 

  .اإلسرائيلي -	استثارة يف الصراع العربياملسألة اجلوهرية والعنصر األكثر 
ة والدول العربي إســرائيل -	إن افتراض املؤلفة الرئيســي هو أن من مصــلحة اجلميع

. (ولو كان غير عادل) الئمحل هذه املسألة الشائكة بسماحة وبشكل م -	ينالفلسطينيو
 وتؤلف عناصـــــــــــر احلل صـــــــــــفقة شــــــــــــاملة تتنازل فيها األطراف كافة. وترتكز الصـــــــــــفقة

)، الفلســـــــــــطينيــــةاملقترحــــة على مبــــدأ إعــــادة توطين الالجئين (بمنــــاطق حكم الســـــــــــلطــــة 
)، وتوطينهم (بدول أُخرى كالعراق واسكندنافيا).  واستيعابهم (يف الدول املضيفة حالياً

ين أن يســلموا بأن إعادة توطينهم بفلســطين ســتكون جزئية الفلســطينيوبينما يتوقع من 
ن أن يتنـــازلوا عن معـــارضـــــــــــتهم حلق العودة. لكن هـــذا ياإلســـــــــــرائيليورمزيـــة، فـــإن على 

  التناظر مظهري أكثر مما هو حقيقي.
ين الفلسطينييعكس منظور املؤلفة، إىل حد ما، التوجهات احلالية يف نظرة العرب و

إىل النتــائج النــاجمــة عن احلصـــــــــــول على جنســـــــــــيــة يف الــدول املضـــــــــــيفــة. فحتى أوائــل 
ون أن يســاووا بين حصــول الالجئين على حق اجلنســية يف الفلســطينيالثمانينات، تعوّد 

هذا املنظور  -	واألردن)، وبين إعادة التوطينالبالد املضـــــــــــيفة (مثل ســـــــــــورية، ولبنان، 
جميع الدول العربية عملياً، ما عدا  جانبالذي انعكس يف الرفض املثير للســـــــــــخرية من 
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ظ على حقهم يف العودة إىل ين حقوق اإلقامة حتت مظهر احلفاالفلســـــطينياألردن، ملنح 
ين من لفلســـــــــــطيني، وما تالها من طرد ل١٩٨٢فلســـــــــــطين. ومع احلرب يف لبنان ســـــــــــنة 

، أصـــــــــــبح من ١٩٩١ -		١٩٩٠الكويــــت وعــــدد من دول اخلليج بعــــد حرب اخلليج خالل 
ين املتواصـــــــــــل من حقوقهم كمواطنين مل يضـــــــــــمن حقوقهم الفلســـــــــــطينياجللي أن جتريد 

  شرطاً ملواصلة التزامهم أيديولوجيا التحرير والعودة. السياسية املطلقة، ومل يكن
ين، اليوم، على أنه ريثما تتم التســـــــــــوية النهائية فيما الفلســـــــــــطينيقد يوافق معظم 

 -	يتعلق بمطالبات الالجئين، من الضــروري إبرام اتفاقات انتقالية مع الدول املضــيفة
كمقيمين وكموظفين يف حلماية وضــــــعهم  -	وخصــــــوصــــــاً لبنان وســــــورية ودول اخلليج

مؤســســات تلك الدول. وتعي املؤلفة النقاش الدائر يف شــأن هذا األمر، لكن تقديراتها ملا 
يحتمــــل أن يحــــدث تبــــدو أنهــــا تتجــــاوزه. فبرنــــاجمهــــا ليس برنــــاجمــــاً لضـــــــــــمــــان حقوق 
الالجئين، لكنه حلل مشـــــكلة وضـــــعهم كالجئين يف إطار الفرص الســـــياســـــية احلالية يف 

  ذا تقترح املؤلفة ما يلي:الشرق األوسط. ل
ل والدو الفلســــــــطينيةالســــــــلطة  جانبجنســــــــية مزدوجة، من  ينالفلســــــــطينيمنح  -١

  املضيفة التي قد توافق على منحهم حق املواطنة.
الجئ، وكذلك لبنان. وتُطرح على عدة دول كوتا  ٠٠٠٫٧٥		لــــ إسرائيلاستيعاب  -٢

لالجئين. ويف كل األحوال، "اســـــــــتيعاب" بحســـــــــب قدرتها االســـــــــتيعابية ومدى جاذبيتها 
يصـــــــــــبح الالجئون مواطنين دائمين كــــاملين (أي ليســـــــــــوا مقيمين) يف الــــدول املعينــــة. 
ويتوقع أن ينتهي املطــاف بمعظم الالجئين إىل الســـــــــــكن يف األردن والضـــــــــــفــة الغربيــة 

  وقطاع غزة.
تلقي الالجئين الـــــذين تمـــــت إعـــــادة توطينهم مســـــــــــــــاعـــــدات إلعـــــادة تـــــأهيلهم،  -٣

 نعلية ملســــــــاعدتهم على "تطبيع" حياتهم. وتُعوَّض الدول املضــــــــيفة وخمصــــــــصــــــــات ما
  [عبء] استيعابها لالجئين.

تــــأســـــــــــيس صـــــــــــنــــدوق تعويض، "يف حــــدود عشـــــــــــرات املاليين من الــــدوالرات  -٤
األميركية" (بمشــــــــــــاركة ســـــــــــعودية وكويتية كثيفة)، لتغطية نفقات املطالبات النهائية 

باملشـــــاركة يف  ســـــرائيلصـــــندوق اجلماعي إلك املفقودة. وســـــيســـــمح طابع هذا المالباأل
التعويض لالجئين من دون اعترافها بالذنب جتاه وضـــــــــــعهم (وتبدو املؤلفة حريصـــــــــــة 

 اليهود، جزئيــاً، من األجور املتجمعــة من اإلســـــــــــرائيليعلى هــذه النقطــة). ويُجمع املــال 
  ).٩٩الذين يحتلون أمالك العرب الغائبين (ص 

ؤلفة جريء ومبتكر. فهي تقترح، على ســـــــــــبيل املثال، إن الكثير من بنود اقتراح امل
قة ين، ألن هذا ســـيشـــكّل ســـابالفلســـطينيأول من يعيد توطين الالجئين  إســـرائيلأن تكون 

تقتــدي بهــا الــدول العربيــة إلعــادة توطين "الجئيهــا". وعلى حــد تعبيرهــا، "فقط عنــدمــا 
ل لعودة (على األقــيف ا ينالفلســـــــــــطينيتعترف بحقوق  إســـــــــــرائيــلترى الــدول العربيــة أن 
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جزئياً)... ســــــــتكون البالد العربية نفســــــــها مســــــــتعدة ملنح اجلنســــــــيات والســــــــتيعاب العدد 
). كما تقترح، أيضـــاً، إســـكان الالجئين ٩٢	احملدد لها من الالجئين بصـــورة دائمة" (ص

العائدين إىل الضــــــفة الغربية وغزة يف املســــــتعمرات التي ســــــيخليها املســــــتوطنون الذين 
  ).٩٨	(ص اإلسرائيليةإىل املناطق يمكن نقلهم 

يف  إســـــــــــرائيلإن أطروحة آرتزت هي، يف اجلوهر، بحث عن حالة ســـــــــــوية ال تعيش 
كنفهــــــا حتــــــت تهــــــديــــــد "النزعــــــة االنتقــــــاميــــــة" أو "التطويق الــــــديموغرايف"، وال يعيش 

يف كنفهـــا يف حـــالـــة دائمـــة من الوجود املتنقـــل، قـــد يجعلهم كبش فـــداء  ونالفلســـــــــــطيني
  عربي أو ركود اقتصادي. -	أو للطرد يف حالة حدوث صراع عربيعرضة للترحيل 

هناك عدة حماذير فيما يتعلق برؤية آرتزت: أوالً، إنها ال تكاد تلمّح إىل حقيقة أن 
ما زالوا يســـــعون، يف معظمهم، للعودة إىل وطنهم األصـــــلي، الذي يبعد يف  ينالفلســـــطيني

بدالً من اســــــتيعابهم يف بلد اللجوء.  أغلب احلاالت بضــــــعة أميال عن خميماتهم احلالية،
وأتســـــــاءل: هل كانت املؤلفة ســـــــتعتمد الصـــــــيغة نفســـــــها يف معاجلة املوضـــــــوع لو كانت 

 -	لوغتكتــب، مثالً، عن البوســـــــــــنــة أو كردســـــــــــتــان؟ ثــانيــاً ً، لــدى املؤلفــة هوس قــانوين أن
أميركي بشــــــــأن اجلنســــــــية بصــــــــفتها عالجاً لوضــــــــع الالجئ. فبينما قد يكون هذا العالج 

املهـــاجرين الـــذين يســـــــــــعون إلقـــامـــة بـــأوروبـــا وأميركـــا  -		افعـــاً لكثيرين من الالجئيننـــ
الشــمالية اليوم، فهو ال يكاد يصــلح بالنســبة إىل معظم دول الشــرق األوســط (وأغلب دول 

حيـــث التمييز العرقي والتمييز اإلقليمي يلغيـــان احلقوق الـــدســـــــــــتوريـــة  ،العـــامل الثـــالـــث)
بالد مثل لبنان والعراق، حيث ما زال ميزان القوى  املمنوحة للجنســـية، وخصـــوصـــاً يف

يُضــبط ويتنازع بشــأنه بناء على حدود طائفية إىل حد بعيد. فاجلنســية تتضــمن حقوقًا 
خرق نتيجة ممارســــــــــات اعتباطية رســــــــــمية، غالباً ما تكون دســــــــــتورية معينة كثيراً ما تُ

  خارجة على القانون.
 طينيةالفلسول عربية مضيفة اجلنسية عالوة على ذلك، فمجرد منح الالجئين يف د

من دون توفير ضـــــــــــمــانــات قــانونيــة حلمــايــة حقوقهم يف تلــك الــدول قــد يشـــــــــــكــل حــافزاً، 
للحكومات نافدة الصــبر، على الضــغط فعالً على الالجئين ملغادرة تلك الدول املضــيفة؛ 

ى جدوًال تبنثالثاً، على الرغم من اللغة املتحررة للمؤلفة، واالنتقادية يف الغالب، فهي ت
صـــهيونياً، من حيث اجلوهر (ال أســـتطيع أن أفكر يف طريقة ألطف لوصـــفه)، حلل مشـــكلة 

احلــل املرتكز، أســـــــــــــاســـــــــــــاً، على إعــادة التوطين والتعويض.  -	ينالفلســـــــــــطينيالالجئين 
ي، ال تغير احلكم، يف رأي إسرائيلفحقيقة أن عرضها يسمح برجوع فلسطيني رمزي إىل 

  وإنما تلطفه.
مســؤوليتها الهروب من مواجهة  ســرائيلنهاية األمر، تتيح اقتراحات آرتزت إلففي 

التاريخية عن إيجاد مشـــكلة الالجئين بال التزامات. وحتى صـــندوق التعويض، املقترح 
فيه، إىل حد بعيد، مســــــــاهمًا  إســــــــرائيلهنا، يتوزع بناء على تســــــــوية عاملية حيث تكون 
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.   متطوعاً
إىل هــــذا النوع من التحليالت هي أن احتمــــاالت إن املشـــــــــــكلــــة الكبرى بــــالنســـــــــــبــــة 

احلالية، وعلى األغلب  إســـــــــــرائيلالتجاوب مع اجلواب املعقولة منها ضـــــــــــئيلة. فحكومة 
حتى حكومة "عمل وســـــــــــط" مســـــــــــتقبلية برئاســــــــــــة إيهود براك، من غير املتوقع أن تقبل 

طق حمدودة بمنا  ة: حقوق إقامة القفصــــــــــيف ال إســــــــــرائيلبالركنين األســــــــــاســــــــــيين لدور 
 إطار يف إســــرائيلإىل  ينالفلســــطيني، وعودة عدد ال يســــتهان به من الفلســــطينيةالســــلطة 

  برنامج مل شمل العائلة.
، يـــذهـــب هـــذا الكتـــاب إىل مـــا هو أبعـــد من اإلجمـــاع ينالفلســـــــــــطينيومن وجهـــة نظر 

الســـــــــــائد فيما يتعلق بمســـــــــــتقبل الالجئين، ولذا يجب الثناء على  اإلســـــــــــرائيلي -  الغربي
الكثير من املواقف العربية الرســــــمية جتاه الوضــــــع  ىاملؤلفة لصــــــراحتها. كما أنه يتحد

عربية  - فلســـــــطينيةالقانوين لالجئين يف الدول املضـــــــيفة (مثالً اقتراح تقديم جنســـــــية 
من دون ســــبب وجيه). ومع ذلك فإن مزدوجة يعارضــــه، حالياً، ميثاق اجلامعة العربية 

رون، يشــــــــــعن والفلســــــــــطيني[االقتراح] املتكافئ يف ظاهره ليس متكافئاً على اإلطالق. ف
يف معظمهم، بأنهم قدموا التضــحية القصــوى بقبولهم بتســوية إقليمية غير متوازنة مع 

 نازلإســـــــــرائيل تخولها الســـــــــيادة على أربعة أخماس البلد. وأنْ يُطلب منهم أن يقوموا بت
آخر عبر التنازل عن حق العودة، باإلضـــافة إىل القبول بجنســـية مقيدة يف اجلزء الباقي 
من فلســطين، بال بضــمانات مالئمة حلقوقهم التاريخية، قد يبدو مالئماً ســياســياً، لكنه 

.  مُدان خلقياً، كما أنه (بالنسبة إىل الكثيرين من فلسطينيي الشتات) مرفوض كلياً

  سليم تماري
  مشارك يفأستاذ 

  علم االجتماع يف جامعة
  بير زيت، ومدير مؤسسة
  الدراسات املقدسية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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