
سلسلة حلقات برنامج في الصميم

الحلقة الثانية

 ( )موضوع الحلقة قضية ال;جئ8

 :خضر شاه8 حق ال;جئ8 ب8 الحق اGقدس والباطل اGدنس ؟ ما تعليقك

اH الرحمن الرحيم 7 شك أن قضية ال<جئ; كانت و7 تزال وستبقى هي القضية ا*هم بالنسبة: بو نزارأ
عدوان تج عن اـل ها الـقضية التي ـتشكل جوهر اـلصراع الـعربي اRسرائيلي الذي ـن ـلشعبنا الفـلسطيني *ـن

 الصهيوني على أرضنا الفلسطينية والذي أدى بعد قرار التقسيم وهو قرار مجحف لم يعترف به شعبنا.

   كانت النتيجة أن العدوان الصهيوني امتد لكي يتجاوز قرارالتقسيم بالحرب العدوانية التي شنت عام
والتي أدت إلى طرد قصري mعظم أن لم يكن جميعهم والذي كان من اmفروض أن يكونوا مواطن; في1948

ندما تدخلت الة ال<جـئ; الفـلسطيني; وكان واضحا جدا انه ـع ودية هذا ما أدى إلى ـخلق ـح دولة اليـه  , ,اـل
ا*مم اmتحدة لكي تحل هذه اmشكلة أرسلت اmبعوث اmشهور الذي يدعى الكونت بيرندوت والذي رأى انه
أرضهم إلى  عودوا  بان ـي  ; هؤ7ء ال<جـئ حق الكـامل ـل في اmنطـقة دون إحـقاق اـل س<م  كون  7 يمـكن أن ـي
دولة ـفمن ـحقه أن ـيأخذ تعوـيضا ويـعيش خارج يـعوضوا ـعلى ما ـفقدوه والذي 7 ـيريد أن يـعيش مع ـتلك اـل

 , م وما حصل أن1948 , تلك الدولة واmكان ا{خر هو الدولة الفلسطينية التي كان من اmفروض أن تقام عام
إسرائيل رفضت بعناد مصحوب بكل القوى اRمبريالية وا7ستعمارية في تلك اmرحلة وقفوا سد أمام حق

 , م أصبحت قضية فلسط; كانت هناك قضية الدولة وقضايا كثيرة كانت1952 , العودة قضية ال<جئ; بعد
قوق عن الـح حديث  ناك اـل عد ـه ولم ـي هي ـقضية فـلسط;  حدة  في ا*مم اmـت كن ـقضية ال<جـئ;  وجودة وـل ـم
للشعب الفلسطيني إنما تحولت إلى قضية إغاثة ورعاية وتعليم واقتصاد من قبل وكالة ا7ونروا التي هي

 ...وكالة ا*مم اmتحدة لتشغيل ال<جئ; إلى آخره

لكن جاءت ظروف عام,  تقدمت إسرائيل إلى ا*مم اmتحدة لكي1949    هذه القضية استمرت بهذا الحال 
يذها ا*ول هو لتزم تنـف رارين ل�مم اmـتحدة إسرائيل لم ـت بة وهي ـق ها ـفوجدت أماـمها عـق  ,ـتصبح ـعضوا فـي

 الذي هو194  قرار التقسيم *نها اعتدت على أراضى فلسطينية في قرار التقسيم الثاني هو قرار181قرار
وبالضبط بنفس القرار الذي قاله الكونت بيرندوت  تنص على حق ال<جئ; بالعودة11 قرار العودة والفقرة

 ,تقريبا انه لن يكون هناك س<م في اmنطقة دون عودة ال<جئ; هذا اmوضوع ادى وبضغط أمريكي على
 ,العرب وتم قبولها في ا*مم اmتحدة بعد وعدها بتنفيذ قرارات ا*مم اmتحدة ولكن بعد أن دخلت في ا*مم

اmتحدة ضربت بالقرارات عرض الحائط.
عام وكان  وبدأت تعـتدي  غزة1956     في قـطاع  في اmـوقف الفلـسطيني  كان هـناك تـطور  بارز  عام   ,م 

والشعب الفلسطيني بعد أن أعيد احت<له كان هناك مقاومة وكان هناك بروزا للشخصية الفلسطينية والتي
 ,م فحركة فتح فحركة فتح عندما برزت في أد بياتها ا*ساسية لم يكن1957 أدت إلى نشوء حركة فتح عام

 ,هناك حديث عن حق العودة 7نه قرار لم يكن معترف به 7ن العودة إلى إسرائيل لم يكن معترف بها في
ـها هذه ا*رض كـل ـبار  ـلوطن باعـت ـرير ـل حق التـح ـما  ـسطيني; واـن من الفـل ـعرب و7  من اـل ذلك الـحـ; 7 
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 ,للفلسطيني; ـنتج عن ذلك ـبعد فترة من الترتيب النظري 7ـقامة هذا التنـظيم الذي سوف يـناضل ويـحشد
اـلشعب الفـلسطيني وتنـظيم اـلشعب الفـلسطيني من اجل الـكفاح اـmسلح وـخاصة أن ـتجارب اـلشعوب في
الجزائر وفي كوبا وفيتنام ...الخ ساعدت بهذا التوجه وا*مة العربية أيضا بعدما حاولت إسرائيل تحويل
وفي شئت منظـمة التحـرير  ندما أـن شأت منظـمة التحـرير فـع وساعدت وأـن جاه  هذا ا7ـت أخذت ـب هر ا*ردن   ,ـن
جو هو اـل وهذا  سيم  قرار التـق أص< ـب عترف  ضية ال<جـئ; و7 ـت عن ـق حديث  ناك  يس ـه الوطني ـل ها   ,ميثاـق
عدما تم ا7ـعتداء ـعلى ـكامل ا*رض الفـلسطينية عام الذي كان سائدا إلى أن ـحصل تـغيرات أـساسية ـب اـل

عدوان حـزيران اسمه1967 في  قرار جـديد  وصدر  لة  ها محـت أصبحت ا*رض كـل .242 م  ضا   نص أـي الك  هـن
; ضية ال<جـئ ضية ال<جـئ;  هـنا ظـهرت ـق عادل لـق وحل  بالقوة  ساب ا*رض  جواز اكـت عدم  عن  حدث   ,يـت

 م.1967 أصبحت ا*راضي اmحتلة عام
طة ية مرتـب وهو اـلضفة الغرـب ثاني  جزء اـل غزة واـل وهو ـقطاع  من ـمصر  له ع<قة  ها  جزء مـن من فـلسط;     
إلى أن ـحـصلت أراضى فـلـسطينية  ـها  مم اmـتـحدة ـعـلى أـن في ا* راضي  لم تـعـامل ا* لذلك  با*ردن 

م كان هنالك الظروف التي أجبرت ا*مم اmتحدة أن تعترف بعد أن تحول1974 , ا7نتفاضة وقبلها في عام
مدت منـظمة زخم واعـت عرب  التي أـعطت لـل توبر  حرب أـك عد  اضل فـلسطيني وـب إلى مـن ال<جئ الفـلسطيني 
شعب شرعي والوحـيد لـل ثل اـل ها اmـم عالم بأـن ولدى اـل ية  ولدى ا*مة العرـب سطيني  شعب الفـل لدى اـل التحـرير 
 ,الفلسطيني واستمرت أيضا بالحديث عن قضية التحرير وليست قضية ال<جئ; إلى أن كانت ا7نتفاضة
داخل من  داخل ا*رض بـما فيـها اmنـاضل;  من خ<ل النـضال  التي فـرضت قـضية أسـاسية  العظـمى 

 .اmخيمات يتحدثوا عن دحر ا7حت<ل والحرية وا7ستق<ل

ها حدة فـي قرارات ل�مم اmـت بول اـل عن ـق ناك ـهجوم اـلس<م يـتحدث  واصبح ـه دولة وـعلى181     امة اـل حق إـق  
دولة والقـرارين قامت اـل عن242,338 , أسـاسها  حديث عـنه بعـيدا  جوز اـل ; 7 ـي حق ال<جـئ عن  حديث   7ن اـل

تجسيد الس<م 7نه بدون س<م يكون الحديث عبارة عن مجرد مبالغات ولكن أتت تسعى من اجل الس<م
ومن اجل خلق ظروف يتعايش الناس فيها مع بعضهم البعض عندها تستطيع أن تتحدث عن حق العودة
 ,الذي يجب أن يكون محور أساسي في هذه اmرحلة وما يلفت النظر انه بعد أن دخلنا عملية الس<م ومع

وجود أناس داخل إسرائيل يرفضون الوجود الفلسطيني مث< زئيفي كان 7 يريد وجود فلسطيني 7 في:
 (الداخل و7 في الخارج التطهير باعتبار كل فلسط; هي إسرائيل الكبرى وهنالك تيار فلسطيني أيضا)

هي الـدولة كل فلـسط;  هو أن  طبيعي  حق  وهذا  هذه اmـوضوع  كرد فـعل عـلى  يزال مـوجود يعـتبر   7
في إع<ن ـنا  ـسطيني وقـل ـشعب الفـل ـحق اـل ـها مجحــفة ـب ـحدة جميـع مم اmـت قرارات ا* ـسطينية 7ن   ,الفـل
 ,ا7ستق<ل أنها للفلسطيني; أينما كانوا مفتوحة بالنسبة لهم وبالتالي هناك قضية مهمة جدا التي سوف
 ,نتحدث عنها اليوم وهي قضية ال<جئ; التي 7 يجب أن نفصلها عن عملية الس<م ومن هنا كان موقف
ا*خ أبو عمار في كامب ديفيد والوفد اmفاوض انه 7 يجوز بأي حال من ا*حوال الحديث عن إقامة دولة

عام لة  هي ا*راضي اmحـت والتي  حددة  أية ارض لـيست ـم لى  دولة ـع ستوطنات1967 أي  بدون ـم ها  م جميـع
 قبل أن تحتل ثم حق العودة الذي يجب أن يكون أساسي وليس الحديث كما  عاصمتها كما كانت والقدس

يريد الصهاينة ويصورون للعالم أن ما تطرحه منظمة التحرير الفلسطينية وما تطرحه السلطة الفلسطينية
وما يطرحه ياسر عرفات هو تدمير إسرائيل 7نه كان ب; عشية وضحاها سيحضر أربعة م<ي; فلسطيني
 , , ,يدخلوا ليس هذا هو اmطلوب ولكن اmطلوب كما في النص ا*صلي انه يخلق آلية للعودة ولكن 7 يجوز
 ,*ي لحظة من اللحظات أن يشعر أي فلسطيني انه محروم من هذا الحق ولكن يجب أن يقرر هو 7ن حق

 قرار الشرعية الدولية يجب أن نعتمده ويترك لنا خيارين194 , العودة مرتبط بشق آخر وهو التعويض وقرار
يقرر من خ<له صاحب الع<قة الشخصي فيها ولكن ليس شخصي بان يذهب كل شخص يبيع حقه 7،
ولكن من خ<ل خلق حالة جماعية لوضع ا{لية وهذا الشيء مطلوب ثم خلق حالة فردية من يريد أن يعود

نا اـلصامدون في أل نة هذا يـعني وجود ـمعايير48 ـكمواطن ـمثل اخوـت  , وهذا ـيجب أن يـخضع ـلظروف معـي
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هذا إسرائيلي  وجود  سه< ـب يس  عودة ـل حق اـل قول أن  صوت ينطـلق لـي كن أن يطـلق أي  جب تتبعـها وـل  , ,ـي
الك<م يخدم العدو الذي يريد أن يمنع حق العودة ومن يريد أن يمنع حق العودة يريد أن يمنع قيام الدولة
ـعدو ـتالي ـيـخدم اـل وهذا باـل ـبة  ـريد أن ـيـضع عـق ـزيل اـmـستوطنات وـي ـريد أن 7 ـي الفـلـسطينية اـmـستقلة وـي

 .الصهيوني

عبر الهاتف ا^خ مروان عبد الحميد نائب رئيس دائرة شؤون ال;جئ8 هل سنبقى: خضر شاه8 
متمسك8 بحق ال;جئ8 حتى النهاية وبصراحة.

بدول حـسب اmـواصفات:مروان ـعـبد الحـمـيد إسرائيل  إلى قـبول  من يعتـقد أن التـناز7ت تـجر  مخـطئ 
اRسرائيلية لقد قدم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية تناز7ت وقرارات مؤmة وهي التي اتخذتها من
خ<ل اmجلس الوطني الفلسطيني واmجلس اmركزي عندما وافقنا على إقامة دولة فلسطينية على ا*راضي

م ـعندما ـعقد اmـجلس1988 م حتى عام1967 م وهذه اـلقرارات التي رـفضناها ـمنذ صدورها عام1967 اmحـتلة
نا ية التي ـفرضها علـي قرارات اـلشرعية الدوـل بول ـب إسرائيلية وفـلسطينية والـق بالجزائر واقر دولت;  الوطني 
اصمتها ستقلة بـع سطينية ـم دولة فـل اجل الحـصول عـلى  من  هائي  نازل الـن قدمنا الـت الدولي هـنا  مع   ,اmجـت
هذه أخرى  ناز7ت  عن ـت حديث  أما اـل ية  قرارات اـلشرعية الدوـل جاء ـب ما  هذا  عودة  حق اـل وتام;  قدس   , , ,اـل
التناز7ت والذين يتحدثون عن التنازل عن حق العودة هم يعرفون أو 7 يعرفون أن هذا التنازل يؤدي إلى
مؤشرات أن الجانب اRسرائيلي أن الذي يستطيع أن يتنازل عن حق العودة مستعد للتنازل عن بقية الحل
سيناريوهات لحـلول وباب اـل زاودات  mباب ا حن فتحـنا  لذا إذا ـن الخ.  حدود...  ثل اـل قدس وـم ثل اـل هائي ـم الـن
وتناز7ت هذه سوف تعطي قوة للموقف اRسرائيلي اmتعنت وتعطي أيضا أهلية للموقف اRسرائيلي الذي
نا نا ـيجب أن ـنكون اكثر ـجدية وـيجب أن 7 نـتحدث عن وهم أـن نا الفـلسطينية ومن حقوـق  ,ـيسخر من مطالـب
 ,عندما نطرح هكذا أننا نشد الشارع اRسرائيلي إلى طرفنا خطابنا في موضوع حق العودة السياسي
هو ما لقرته القيادة السياسية الفلسطينية وعلى رأسها ا*خ أبو عمار عندما أقرت أن حق العودة هو حق
مقدس لكل فرد فلسطيني و7 تملك أي قيادة فلسطينية التصرف بهذا الحق أما مسؤولية السلطة الوطنية
حق وجـدولة هذا اـل جة  لى برـم فق ـع كن أن تـت سطينية مـم يادة الفـل يا والـق ية العـل سؤولية الوطـن mسطينية واـ الفـل
 ,عودة ال<جئ; الفـلسطيني; الذين يرـغبون بالعودة ـعندما نـتحدث عن هذا اـmوضوع ـيجب أن 7 يـغيب عن

عام عد  خذ ـب الذي اـت هام  قرار اـل ها وخـاصة اـل كل قراراـت كل مواثيقـها وـب حدة وـب مم اmـت نا أن ا* 1947 أذهاـن
سا يا وفرـن من ترـك ية  يق الدوـل هذه اللجـنة للتوـف من  شكلت لجـنة  والتي  يق  حدة للتوـف شاء لجـنة ا*مم اmـت بإـن
قرارات والو7يات اmـتحدة ا*مريـكية لرـعاية عودة ال<جـئ; الفـلسطيني; وحـماية ـحقوقهم كانت تـعني هذه اـل
 ,والتي كانت الو7يات اmتحدة تطرح موضوع حق العودة وعودة ال<جئ; في كل دورة للجمعية العمومية 7
سيناريوهات عن  حدث  ندما نـت سه ـع سطيني نـك ضال الفـل طي الـن الذات أن نـع ظرف ـب هذا اـل في  نا  جوز ـل ـي
التنازل عن حق العودة في سبيل مقايضة وكأننا ندخل في بازار شرقي نحن 7 ندخل في بازار شرقي
حق مـقدس لـنا وان اmـصالحة وهذا الـحق  في مـساومات ولـسنا تـجار نـحن مـطالب; بحقـنا  ندخل   , ,و7 
التاريخية عندما تجري ب; شعب; واقامة دولت; وعندما يضحي الفلسطينيون بإقامة هذه الدولة اmستقلة

 . هم قدموا تناز7ت كبرى ونهائية من اجل الوصول إلى ذلك الحق1967 على ارض

ضد ـتصريحات: كم  من خ;ـل صدوره  تم  الذي  يان  عن الـب مروان دعـنا نـتحدث  سيد  شاه8  خـضر 
 .الدكتور سري نسيبه

الذي 7 يـجوز مروان ـعـبد الحـمـيد: تأكـيد نـحن نـقول أن اmـوقف الـرسمي mنظـمة التحـرير الفلـسطينية 
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 , ,الخروج عنه وهذه خطوط حمراء هو التمسك بحق العودة 7ن حق العودة بالنسبة للفلسطيني; ال<جئ;
 % من الشعب الفلسطيني هو حق فردي مصون بقرارات الشرعية الدولية و7 يملك أحد70   الذين يشكلون

 .أن يتنازل عن هذا الحق أو أن يساوم أو يقايض على هذا الحق مع أي طرف آخر

مروان يعني لن يأتي اليوم الذي نبرر فيه عن هذا التنازل في خصوص قضية خضر شاه8 سيد:
 ال;جئ8 كما تم التبرير الكثير من التنازuت والقضايا وذلك بسبب التعنت اrسرائيلي.

ــررنا به ـعندما ـكنا في اجتـماعات اmـجلس الوطني واmـجلس اـmركزي :مروان ـعبد الحـميد  الـتنازل الذي ب
الذي ستق<ل  دولت; وإع<ن ا7 mنظـمة التحـرير الفلـسطينية أنـنا نـريد التـسوية السيـاسية عـلى أتـساس 
حصل في اmجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وضع حدا ووضع ثابتا بأننا قدمنا القرارات اmؤmة من
اجل ا7ستقرار وا*من والسلم في اmنطقة وعندما نأتي بتنفيذ هذه القرارات نطالب ا{ن بإعطاء تناز7ت
 ,للتخاذل والتراجع عن هذه اmواقف أن أي تنازل في أي ثابت من الثوابت الفلسطينية لن يؤدي إلى تعزيز
نازل ما سيؤدي إلى ـمزيد من هذا الـت نا و7 يؤدي إلى مقاـيضة هذا اـmوقف مع ـموقف إسرائيلي وإـن موقـف
سطينية اmـسلحة عـلى والتي كـسرتها اmقـاومة الفـل كانت مـوجودة  التي   ,والتراجع أن ال<ءات اRسرائيلية 
وجود اـلـشعب سرائيلي  Rكان ـيـرفض فـيـها اـلـعدو ا التي  من الـنـضال الفـلـسطيني  مدى خـمـس; ـعـاما 
الفلسطيني، التحرير الفلسطينية نشعر أن كل هذه ال<ءات سبب ثبات ومقاومة الشعب الفلسطيني قد تم
كسرها و7 اشك في لحظة واحدة أن استمرار النضال الفلسطيني سوف لن يؤدي إ7 إلى الحصول على
هذه اmطالب الواقعية وعملية عادلة وهذا لن يتم إ7 بعدم التنازل *نه إذا بدأنا بالتنازل بموضوع واحد من
عن حقوقـنا الدفاع  في  جادين  سنا  نا ـل وسنعطي مـؤشرات أـن كل اmـواضيع  مس  سوف ـي هذه اmـواضيع 

والثبات على مواقفنا.

خ أبو نزار ـتحدث ا^خ مروان انه لن يأتي وقت ـلنبرر ـفيه ـبعض الـتنازuت ـبشانـخضر شاه8 ا^:
 .هذه القضية اGهمة كما ذكرنا وإنها u تقل أهمية عن قضية القدس

شك أن هناك فرق ب; العمل الجماعي مع ا*خذ بع; ا7عتبار الظروف وب; العمل الفردي  7أبو نزار:
بالقرارات عتراف  تم ا7 لو  حتى  هاد 7نه  كون ا7جـت متى ـي هادات  ناس اجـت به اـل هد  وقرار242 , الذي يجـت  

 ,التقسيم تم في إطار هيئة ـتعبر عن الشعب الفلسطيني يـعني كان ـهناك مجلس فلسطيني منـعقد ـهناك
قرار وـليس شخص ؤخذ اـل هي اـلظروف التي ـعلى أسـاسها ـي قدم اmجتمـع; ما  هادات ـهناك ـي كون ا7جـت ـت
فرق بـ; خاطئ با7جتـهاد ويـجب أن تـقرر اـل زمان اـل في اmـكان واـل في مـوقع معـ; يجتـهد ويـقرر   ,معـ; 
عبر عن هاد الذي ـي هاد في ـمعرض اـلنص وـب; ا7جـت هاد 7نه 7 اجـت ها ا7جـت  , ,اmـحرمات التي 7 ـيجوز فـي
 ,تمسكنا بحرية الرأي فتمسكنا بحرية الرأي والخ<فات شيء طبيعي 7ن الح<ل ب; والحرام ب; وبينهما
 ,أمور متشابهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ما تحدث وأشير إليه عن الدكتور ساري نسيبه
 ,الذي هو شخصية مرموقة في الشعب الفلسطيني وشخصية هامة ولكنه فرد ما تحدث به كان في مكان
هذا سماع  بون ـب الذين يرـغ هود  أمام الـي تالي  رية وباـل عة العـب في الجاـم في محـاضرة  كان  ير م<ئم 7نه  ـغ
الذين مادون  مار ـف أبو ـع من ا*خ  ها  يادة كـل عن الـق لف  انه مخـت لى  سه ـع قدم نـف هو ـي تالي  نه وباـل الك<م ـم
 .يتمسكون باmوقف الفلسطيني السؤال mاذا هذا ؟ ثانيا اmكان الذي عقدت به هذه اmحاضرة في الفترة
 ,التي يعلن بها شارون بأنه يحضر 7ستج<ب مليون يهودي من الخارج وثبت أن اmليون الذي قدم سابقا

هارتس أن ريدة  سابقا ـحسب ـج سوفيتي  حاد اـل  % منهم ليسوا يهود وبالتالي هو يحضر من62   من ا7ـت
 ,يحضر ليـمنع حق اـلعودة ـفمن ـهنا ـنقول أن اـلتوقيت خاطئ وفي ـنفس الوقت الذي ـيتم ـفيه اـلعدوان على
عام واRـجماع تبرع ـيخرج عن اـلخط اـل أرضنا وشعبنا وـعلى اmخـيمات وـقتل اـلناس 7 ـيجوز Rـنسان بان ـي
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ية *نه وضع سيناريو ـكامل ـتحت ـعنوان حق اـلعودة يـعني تدمير إسرائيل ناز7ت مجاـن عام ـلكي ـيقدم ـت  ,اـل
عايش في حـالة الـت تالي  عود وباـل قرر أن ـي ن ـي m هو مواطـنة عودة  حق اـل قول أن  حن ـن ذلك ـن قول  حن 7 ـن  ,ـن
 , ,والس<م و7 يجوز أن يقايض كما قال أخي مروان حق العودة بإقامة الدولة 7ن إقامة الدولة هو حق و7
ـيجوز أن ـيقايض الـباطل بالحق و7 ـيجوز أن ـيقال بدل أن يرجع ال<جئ; إلى ديارهم ـيتم طرد اـلصهاينة
شعور أن هـناك خـطأ جاء اـل من هـنا  آخر  ضا خـطأ  هذا أـي ; مـكانهم  وإسكان ال<جـئ  ,من اmـستوطنات 
كل سطينية وحـرصنا عـلى كـسب  ساحتنا الفـل وحدة  من خ<ل حـرصنا عـلى  توجه  ضا ـن حن أـي كب وـن  ,ارـت
والذي يتحـمل ا{ن ساري نـسيبه  الدكتور  كان إنـسان متعـلم ونـاضج مـثل  سطيني خـاصة إذا  إنـسان فـل
لف جوز mن يحـمل ـم قدس و7 ـي لف اـل سؤولية ـم قدس وـم عة اـل يس جاـم انه رـئ سؤولية  هامت; ـم سئوليت;   , ,ـم
 ,القدس وهو ليس 7جئ أن يتحدث عن قضية ال<جئ; وكأنها 7 تعنيه وبالتالي هذا قد يدفع البعض وقد
ها ومن ـهنا أـيضا 7 ـيجوز للـقيادة بدأ ـبعض اـلناس يـتحدثوا بان ـقضية ال<جـئ; تـحتاج إلى من ـيفرط فـي

ول�خ أبو عمار أن يسكنوا على مثل هذا اmوقف.

:uشاه8 أ هل خـضر  ساري ـنسيبه  الدكتور  ما يتـعلق بـتصريحات  هذا اـلحديث فـي قد أن ـنفس  تعـت
ونات رها باـل وهل يمـكن أن نعتـب هذه الـتصريحات  يا بخـصوص  من جـهات عـل ضوء اخـضر  قي  تـل

 وتحدث عن إقامة دولة1988 , للمس والنظر وردة فعل الشارع العربي كما جاء خ;ل خطاب له عام
م.1967 على ا^راضي

يوجد فرق با7جتهاد وفيما يتحدث به الجميع ب; مواقف عليها خ<فات وب; موقف واحد ومحدد, أبو نزار:
القيادة العليا برآسة ا*خ أبو عمار في كامب ديفيد عرض عليها الكثير ولكن *نه مس قضيت; هامت; أو
 ,ث<ث قضايا أساسية هي قضية ال<جئ; وقضية القدس وقضية ا7ستيطان وتبادل ا*راضي رفض ذلك

 شهر من ا7نتفاضة واmفاوضة بالدم14 ونتج عن ذلك أن ا*خ أبو عمار كان مهدد وكل ما جرى خ<فه ال
ما اخـطأ عودة وإـن حق اـل أبو عـمار الكـامل ـب عن تمـسك ا*خ  اتج  كان ـن شارون  عده  باراك وـب  ,عن طـريق 
الدكتور ساري نسيبه وعمل هذا التصريح وطرح في مجلس الوزراء أدين هذا التصريح وتم استنكاره وقد

 ال<جئ; وإصدار البيان التي الذي تحدث عنه تحدث ا*خ أبو عمار وا*خ أبو مازن رئيس دائرة شؤون
سطينية من أي جـهة فـل ضوء اخـضر  ناك  يس ـه تالي ـل وقف وباـل mهذا اـ ثل  يدين ـم يد  بد الحـم مروان ـع ا*خ 

 .مسؤولة واضح

 ,   أما أن تكون هناك أضواء خضراء من جهات أخرى ونوع يتحدث عنه الصهاينة وا*مريكان أن ياسر
ثــورة الفلسطينية واmقاومة إرهاب والـبحث عن أناس مستعدين للـتنازل ليـكونوا ـعرفات ـليس الشريك وان اـل
 , ,مفاوض; يتنازلوا عن ا*جزاء اليهودية في القدس وهذه تلميحات موجودة وان ا7ستيطان واmستوطنون
يه ـبساطير اRسرائيلي; الذي ـتسير عـل دولة ـتشكل الـجسر  ناء  هودي لـب ناك ـمشروع ـي بادلوا ـه  ,يـمكن أن يـت

لكي يعبروا ويسيطروا على العالم العربي نحن نريد دولة مبنية من حجارة صلبة تشكل السد الذي يحول,
 ,دون الهيمنة باmنطقة وبالتالي تشكل تصريحات الدكتور ساري التي نتمنى أن يكون هنالك تراجع عنها
حتى 7 يكون اضطرار للقيادة أن تأخذ موقف يكون هذا اmوقف معزز *نه 7 يجوز أن يكون بينا شارون

 .جديد

خضر شاه8 يتحدث عبر الهاتف مع ا^خ هاشم محاميد النائب العربي في الكنيست اuسرائيلي:
تصريحات باول تقضي باتفاق واقامة دولة فلسطينية وأخرى يهودية في ظل حدود آمنة من خ;ل
لديك ـتـصور ـلـهات8 هل  سرائيلي  rفي الكنـيـست ا من خ;ـلـكم وـبـصفتك ـعـضو ـعـربي  اGعاـيـشة 
الداخل في  عاد ال;جئون للعـيش  ما  وأمن إذا  استقرار  كون هـناك  متى يمـكن أن ـي والى  الدولت8 
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من خ;ل العـصابات اـلصهيونية وأـيضا ـكيف ها  رهم مـن تم تهجـي التي  راهم واGدن  إلى ـق عودة  واـل
يمكن أن يكون شكل الع;قة في الشارع اrسرائيلي والسلطة اrسرائيلية بعد عودة ال;جئ8.

أو7 دعني أقول ث<ث جمل أساسية هشام محاميد:
300 جـملة ا*ولى أن حق اـلعودة ل<جئ; الفلسطيني; واmهجرين الفـلسطيني; وأنا اـقصد بذلك حوالي   ال

  وبعد ذلك لنا أيضا حق العودة إلى1950,1949,1948 ألف إنسان نحن في دولة إسرائيل نحن مهجرين منذ
عودة إلى ـقراهم ومدنهم هو حق ـمقدس 7 يـمكن التـفريط به ـقرانا ومدننا ـفحق ال<جـئ; واmهـجرين في اـل
قرار هذا اـل يق  يذ وتحـق حول تنـف يادة الفـلسطينية  فاوض الـق هذا اـلحق أن ـت عترف ـب إسرائيل أو7 أن ـت وـعلى 
وهذا الحق،الجملة ا*خرى التي أقولها انني ارفض مقولة دولت; لشعب; *نه إذا كانت دولة إسرائيل دولة

الشعب اليهودي فهنا يوضع سؤال كبير حول موقعي كشعب أين نحن اmليون إنسان في دولة إسرائيل،,
ولة ولذلك مـق نا  لدنا ولغـت نا وـج من قوميـت ير  هود وـكيف نـغ سنا ـي قط وـنحن ـل هود ـف إسرائيل للـي دولة  كانت   ,إذا 

دولت; لشعب; هي مقولة غير مقبولة.

هذا ما جاء بتصريح باول خضر شاه8:

هذا غير مقبول *ننا نطالب بان تكون دولة إسرائيل لجميع من يسكن فيها وعليها بغض هاشم محاميد:
ـهناك ـتخوف في إسرائيل من عودة ال<جئ; وـلكن هذا الـتخوف  ... النظر عن قوميته ولونه ولون جلده الخ.
ناتج من رؤوس وذهنه وعقلية تتصور النزاع الدموي وكأنه مستمر تضع الكراهية أمامها وتضع اليأس من
أي تغير في الع<قات ب; الشعوب وكأنه هو الطريقة اmثلى لذا أنا انظر ل�مور من منظار آخر من منظار
تفاؤلي ينظر إلى الس<م الذي 7 يصبح فيه خطرا على أحد إذا كان هناك عودة ل<جئ; لن يكون هناك

خطر الخطر ناتج في عقلية وذهنية الذين يعيشون على الحرب وعلى الكراهية وا7حت<ل.,

التي: عد الـتصريحات  داخل اـلخط ا^خـضر ـب في  نا  عل ^هـل عن رد الـف نا نـتحدث  شاه8 دـع خـضر 
أدلى بها الدكتور ساري نسيبه ؟

اشرة مع أي ـطروحات *ي أخ فـلسطيني,ـهاشم محاـميد: هواء مـب أنا 7 أريد أن ادخل في ـنقاش ـعلى اـل
أنا 7 اشكك في وطنه أي إنسان فلسطيني *ننا كلنا أصحاب حق وليس هاشم محامي هو صاحب الحق
الوحيد كلنا أصحاب حق ولكن يجب أن نكون حذرين من مثل هذه التصريحات 7ن قضية حق العودة هو

حق مقدس يجب أن 7 نشكك فيه أو نضع عليه ع<مات سؤال.

 ,خضر شاه8 متابعة الحديث مع ا^خ أبو نزار هل يمكن أن نعتبر قضية ال;جئ8 حجر العثرة:
 .في طريق مشروع الس;م القائم

قوة أبو نزار: هي ـحجر عثرة حقـيقي في ـمشروع اـلس<م اRسرائيلي ـمشروع اـلس<م الذي ـيقوم ـعلى اـل
وغطرسة القوة الذي يعني ا7ستس<م الفلسطيني ولكنه الجسر الذي يحقق س<م الشجعان، وبالتالي إذا,

عدنا للــوراء ل<حظنا أن قضية ال<جئ; كانت اmفاعل الشعبي الذي خلق قضية الثــورة الفلسطينية التي
والذي فـرضه أوسلو  والتي فـرضته  ولى  والتي فـرضته ا7نتفـاضة ا* إلى مقـاتل  وحولته  جئ  غـيرت ال<
انسحاب إسرائيلي من ا*راضي والتي خلقت تناقضات داخل اmجتمع اRسرائيلي واصبح بعضهم يريد
 , ,الس<م والبعض ا*خر 7 يريده واضح جدا من خ<ل متابعتنا للموضوع كيف يمكن التوصل 7تفاق هذا
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كان ـينص ـعلى نه  تون في حـي اية الرـئيس كليـن يه الو7يات اmـتحدة برـع والذي وـقعت ـف فاق أوسلو  فاق اـت ا7ـت
من هي  تم ا7تـفاق أن قـضية ال<جئـ;  في اmرحـلة النهائـية  وأخرى نهائـية   , ,مرحـلت; مرحـلة انتقالـية 
كون كي ـي اشم ـمحامي ـل حدث ا*خ ـه ما ـت عايش ـك عادل وـت س<م  إلى  وصل  التي 7 ـت  ,الـقضايا ا*سـاسية 
هناك س<م يجب أن يكون عاد7 وبالتالي العدالة تقتضي حق الفرد في أن يختار وحقنا في تقرير اmصير
بة ـخاصة أن إسرائيل ـلوحدها  ,حق ـمشروع ـلكن حق اRـنسان الفـلسطيني أن ـيعود، ـيجب أن 7 ـيكون عـق
 ,شاءت حق العودة 7ناس ـليس ـلهم اـلحق في اـلعودة ـليس *ـنهم ـيهود بل *نه ـليس من حق أحد أن يأخذ
مكان أحد ولكنه *نهم دولة يفرضون يفرضون هذا الحق ويرفضون حق العودة لصاحب اmلك وبالتالي هذا
قوي حتى ـن ها  في انتهاـك ساهم  جوز أن ـن ية 7 ـي شرعية الدوـل قرارات اـل إلى  كم  ابتزاز ـنحن ـح; نحـت له   ,ـك

 ,ـموقف الـخطئ ومن ـهنا وـهناك فرق ـب; الـباطل اmـحمي واـلحق الذي 7 ـيجد من يحـميه ـنحن في اـلقوى,
ؤكد عـلى قـضية دني كـله ـن mمع ا ية واmجـت سلطة الوطـن في اـل سطينية  ثــورة الفـل وفي اـل ية واRس<مية  الوطـن
وزير بوش وبـبـكر  نه ـغـير ـمـشروع وا*ب  ستيطان * من ا7 خالي  س<منا  أـسـاسية ـنـريد اـلـس<م وـلـكن 

عام في  الوقت  ذلك  في  ضمان اـلـقروض  آنذاك رـفـضوا  فرض ـمـنع إـقـامة1991 الخارـجـية  اجل  من  م 
إزالة ا7حت<ل قوله  ها  يات مـن وجد إيجاـب باول ا*خـير ـي خاطب  يوم ـب لة واـل في ا*راضي اmحـت ستوطنات  mاـ
وعندما يتحدث عن وقف ا7ستيطان *نه غير شرعي وعندما يتحدث عن ال<جئ; هذا اmوضوع في تقديري

قرار بة ـيجب ـمعالجته معاـلجة جماـعية أجواء اـلس<م ـتقول اعتراف إسرائيلي ـب  ـكما194 , حتى 7 ـيكون عـق
عام به  أما تنفـيذه خـاضع1949 اعترفت  حق  هذا اـل هي تـعترف ـب مم اmتـحدة  في ا* كي تـصبح عـضو   , ـل

ثل 7 عودة أو الـتعويض هم وضعوا بدائل ـم فاوض بأنه ـيصبح من حق كل فـلسطيني أن يـختار ـب; اـل  ,للـت
 ,يوجد إمكانية ل<عتراف بحق العودة ولكن يمكن اmوافقة على قضية لم الشمل بمعنى أن يكون للفلسطيني

 .أقارب داخل إسرائيل وان لم يكن له أقارب 7 يحق له لم الشمل

 , قرية اmندثرة 7 أحد يفكر بالعودة إليها إذا لم يعد هناك حق هذا ما طرح في كامب ديفيد445 وبالتالي
 :خمس خيارات

هذا خيـارنا 7ن الـدولة الفلـسطينيةالـخـيار ا^ول: دولة فلـسط;  إلى  كل فلـسطيني أن يـعود  حق  من   , 
 .للفلسطيني; أينما كانوا

 ,أن يكون مواطن; في الب<د اmوجودين بها ا{ن اmوجودين في سوريا يبقون في سوريا الخيار الثاني:
 ,واmوجودين في لبنان يبقون في لبنان كيف لنا أن نفرض على سوريا ولبنان بقاء ا{7ف من الفلسطيني;
ـعندهم وـلهم حق اـلعودة هذا الشيء هو ـتعدي ـعلى ـحقوق الـغير وـيجب على هذه الدول أن ـيكون ـلها دور

في دعم حق العودة.
 .يمكن توطينهم في ب<د أخرى مستعدة 7ستقبالهم مثل استراليا وكندا وغيرهم الخيار الثالث:

 ,أضافوا شيء مهم جدا وهو رغبتهم في اخذ أراضى هامة جدا والتي تحتوي على اmياه الخيار الرابع:
يون سعمائة مـل سنوية ـت ها اـل جدا لكفاءـت ية  هذه ا*راضي غـن ية  وطولكرم وقلقيـل سلفيت  قة  في منـط ية  الجوـف
سنتمتر مكعب مقابل إعطاءنا مساحة من ارض جنوب النقب وهي مكب للنفايات وحق عودة ال<جئ; إلى

 , .هذه اmساحة مع العلم أن اmخيمات اليوم افضل حال منها

   هذه هي الـحلول التي وضعت وكان هذا سبب اـلرفض في كامب ديـفيد ومن ـهنا ـنؤكد ـعلى الذي قاله
 ,إخواننا اmتداخل; أن هذا حق مقدس وان الباطل اmدنس هو الذي يطرحه الصهاينة من يوافق عليه يقع

 .في الحرام ونحن 7 نرجو أن يقع أحد من جهتنا في الحرام

7



إلى: استمرار اGفـاوضات أراد جمـيع ال;جئـ8 الـعودة  حال  في  شاه8 دعـنا نـفرض ا�ن  خـضر 
u ـيريدون حق الـتعويض مع الـعلم أن جـميع ا�باء وا^جداد uـقراهم ـكيف سيكون ـهناك التـعامل و

 .يزالوا يحتفظون باGفاتيح وا^وراق الثبوتية uمت;كهم لهذه ا^رض

 ,أو7 ـيجب أن يـفهم جـميع هؤ7ء أن هذا حـقهم وـلكن ـيجب أن يفـهموا في ظل اـلس<م أن الـيهود أبو نزار:
 , .الذين يعيشون في فلسط; ا{ن من حقهم أن يخافوا، إذا لم يكن هناك س<م من هذه العودة

لدي اmـهدمة أريد اسة، أنا 7جئ ـعندما اـختار أن ارجع إلى ـب    ـلكي ـنكون من خ<ل حديثنا فـتحدث سـي
تعويض Rعادة بنائها، كم من الوقت سيحتاجه كي يتحقق لكل فلسطيني يريد العودة، وأيضا هناك حق

نازح;1993 آخر ـقبل حق ال<جـئ; كان من اـmفروض في عام  أن ـيوضع ـعلى جدول ا*ـعمال وهو حق ااـل
زالون في اـلخارج لم يل و7 ـي عد يعرـفهم إ7 القـل ـيوجد حوالي سبعمائة وخـمس; ألف نازح فـلسطيني لم ـي
ية وكانت ا{ـل ية  ها آـل وضع ـل هذه الـقصة،  حل  فروض  mمن اـ كان  تالي  ية وباـل أرقام وطـن اقات و7  طوا بـط يـع
بوضع اجتماع رباعي ب; السلطة الوطنية وا*ردن ومصر وإسرائيل لوضع آلية كم باستطاعتهم استيعاب
هؤ7ء سنويـاً أو شعريـاً وكيفية إتمام هذه ا{لية ، هذه ا{لية لم يتم العمل بها بسبب تفتت وإصرار الطرف
ها ا*مم اmـتحدة بـحيث أن ـتقول من ية ـتشرف علـي تالي ـيجب وضع آـل  :اRسرائيلي ـعلى عدم تنـفيذها، وباـل
سابقـاً أن قد طـرحت  نت  وية، وـك كن هـناك أوـل ها، وـل من قبـل وضوع  mرقم اـ في اـل سجل  كل 7جئ أن ـي حق 
بل ية ـق ناس، كمرحـلة انتقاـل هؤ7ء اـل من  ستوعب  سطينية أن ـت دولة الفـل ستطيع اـل كم ـت طابع;  وية ذات  ا*وـل

عودتهم إلى ديارهم في الداخل.
   *نه قد يكون هنالك مشاكل في لبنان مث<ً، كل فلسطيني في لبنان عندما يصبح هناك دولة 7 نستطيع
هم أول هؤ7ء  الداخل،  إلى  عودتهم  بل  ية ـق هم كمرحـلة انتقاـل نأتي ـب شون هـناك، يمـكن أن  ندعهم يعـي أن 
الناس الذين سيدخلون لكن ضمن آلية ولن تكون هذه ا{لية قيد التنفيذ إ7 في أجواء الس<م الحديث عنها
في ظل حـكومة شارون والحصار واRرهاب مستحيل، بالنسبة للـتعويض يمكن أن ـيتم مـباشرة من يـختار
التعويض يستطيع أن يأخذه خ<ل أربع وعشرون ساعة، ولكن من يختار العودة قد يحتاج إلى وقت لعملية

ا7ستيعاب.
ية هل ـهناك قدرة ـعلى استيعابهم عودوا إلى اـلضفة الغرـب ريدون أن ـي يون فـلسطيني ـي نا أن مـل يل ـل    لو ـق

 % ا{ن، ألم نطلب من الدول العربية استيعاب عدد من عمالنا هل80     أو70 ونحن نعيش بطالة تصل إلى
انه وضوع عـلى  mهذا اـ ربط  جب أن ـي كن 7 ـي صد، وـل هذا الـق سية  أخذ الجـن كن أن ـي سمى تهجـير وـل هذا ـي
إصرار وعناد بمعنى أن هناك خمسة م<ي; فلسطيني بالخارج أحدهم 7 يريد العودة وا{خر يقول 7 أريد
ها شون فـي الذين يعـي دولة اmواطن;  ما  هود وإـن دولة ـي يل لـيست  ما ـق دولة ـك هذه اـل إسرائيليا، *نه  أكون  أن 
سواء كانوا من العرب الفلسطيني; الذين يزيدون عن مليون، أو من العرب اليهود الذين جاءوا من الدول

(( انة اليهودية ـبني قرـيضة(( اـلسفرديم هؤ7ء من الـقبائل العرـبية التي اعتـنقت الدـي العرـبية والذين يسمون 
وبني النظير وبني قينقاع، هؤ7ء اعتنقوا ديانات، ولكن ا7شكناز الذين اعتنقوا الديانة اليهودية والذين 7
في الخزر، وبالتالي هم يمتون Rبراهيم بصلة هم القبيلة الثالثة عشر التي اعتنقت التي اRس<م مؤخراً 

الذين يحكمون إسرائيل ا{ن.
هؤ7ء نه ـبـهذه اـmـواصفات،  دعم أمريـكـيـاً * لذلك  استعماري إمـبـريالي  صهيوني  إسرائيل ا{ن ـكـيان     
ها ـكيف عودة، لذلك ا*ساس فـي هم وـليس حق اـل قدون أن اـلس<م مدمر ـل اـلصهاينة الذين يحـكمون ا{ن يعـت
نحقق ظروف يكون فيها إمكانية تحقيق س<م وبالتالي إمكانية الحديث عن حق العودة والحديث كل شيء

ممكن.
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ندما: ما يتـعلق بالـتسوية ـع كن التـعويل ـعلى اـGشروع ا^مرـيكي فـي مدى يـم شاه8 ـعلى أي  خـضر 
يتم بحث قضية ال;جئ8 بمعنى هل اGشروع ا^ميركي القادم الذي مهل له باول في خطابه له هل

يمكن أن يؤدي اuتفاق فيما يتعلق بقضية ال;جئ8.

 حتى 7 نبالغ و7 نلغي، اmبالغة تقول أن هذا الحل جاء وانه قادر على حل كل هذه القضايا. فيأبو نزار:
تقديري 7:

   أو7ً هذه لم يكن مشروع من بوش و7 باول *نه كان هناك مشروع أفضل منه في اmاضي، ولذلك هذا
كن أن شيء مـم إلى  حول  كن يـت كن مـم سراب، وـل كون  قديري ـي في ـت آمال  يه  ني عـل اـmشروع 7 ـيجب أن نـب
ية متـماسكة يه، من خ<ل تـعزيز اـmوقف الفـلسطيني بالتـمسك بالثوابت التي تؤدي إلى وحدة وطـن ـنراكم عـل
وانه امل،  حازة انحـياز ـك كا مـن لم أن أمرـي مع الـع ضغطـاً،  كا  مارس أمرـي جب أن ـت الوقت ـي فس  في ـن وية  وـق
نا من كا قال أن 7 خوف علـي حول ـتخوفهم من ـمشروع باول أو بوش أمرـي ندما سؤل أحد اRسرائيلي;  ـع
ستراتيجية بالـنـسبة ـلـهم واـلـلوبي اـلـصهيوني شيئـاً فـنـحن الـقـاعدة ا7 بدوننا 7 ـتـساوي  أمرـيـكا فأمرـيـكا 

والكونجرس يعملون لدينا 7ن الرئيس ا*مريكي يخاف أن 7 ينتخب من جديد.
صالح اRسرائيلي; اضعف ـل قة  هذه الحقـي كون  متى ـت حدة،  في ا*مم اmـت وجودة  ية ـم ضية حقيـق هذه ـق    
في اmنطـقة و7 أقـصد ضع مـصالح أمريـكا  إس<مي ـي صالحنا عـندما يـكون هـناك مـوقف عـربي  وأقوى ـل
ممارسة إرهاب ضد أمريكا، فنحن ضد اRرهاب وضد قتل ا*برياء في أي مكان، ولكن 7 يجوز أن نكون
نحن أسواق وبترولنا يذهب سدى ودون موقف موحد من كل القضايا التي تستطيع أمريكا فيها أن تجبر

م1956 إسرائيل على ا7نسحاب، وا7نسحاب يمكن أن يتم بسرعة وهناك سابقات لهذا ا7نسحاب في عام
فراغ في اـلشرق ا*وسط يء اـل كا mـل ها سيناء مع ـمصالح أمرـي إسرائيل باحت<ـل ندما تـعارضت ـمصلحة  ـع
جاء ايزنهاور بعد أربع وعشرون ساعة من إصرار بنغوريون، الرجل ا*عظم بتاريخ إسرائيل، لكي يقول
ساعة مـنسحب;، أربع وـعشرون  كانوا خ<ل  واكثر  قدس  ثل اـل نا ـم سيناء ـل هذه ا*راضي اmـقدسة وان  إن 
اذاً عندما يكون هناك إرادة حقيقية ومصالح ب; العرب واmسلم; من جهة وأمريكا من جهة أخرى تكون
مصالح أمريكا في اmنطقة مهددة باmمارسات اRسرائيلية، وإذا نظرنا انه هناك خ<فات مع شارون الذي
يه مرـغمـاً وأراد أن يأتي اـلرفض من اـلطرف قة هو يرـفضه، وـقبل ـف رحب بـمشروع كولن باول، وفي الحقـي
شعب وضح لـل ريد أن ـن اذا ـن m ،يات كل اRيجاـب ونرى  نا  نا وافـق رفض ولكـن سوف ـن حن  نا ـن سطيني وبأـن الفـل
الذي يـجبر الوقت  في  في الـضغط  ا*مريـكي واRدارة ا*مريكـية أن مـصالحهم ليـست با7نحـياز وإنـما 
شارون أن عليه ضغط لوقف ا7ستيطان هذا مقدمة Rزالة ا7ستيطان، وبالتالي عندما يقر بإزالة ا7حت<ل.

 ومبدأ ا*رض مقابل ا*رض مقابل الس<م يقول لشارون وكل اRسرائيلي;338 ،242    وإشارة إلى القرار
لة عام الك اـنسحاب من كل ا*رض ـفقد1967 يـعني أن كل ا*رض اmحـت ابل كل اـلس<م وإذا لم ـيكن هـن  مـق

يتحقق جزء من الس<م، س<م جزئي وهذا سيؤدي إلي استمرار العنف واستمرار ا7نتفاضة لكي تحقق
.Hا*هداف التي انطلقت من أجلها بإذن ا

خضر شاه8 يتحدث إلى اسعد عبد الرحمن عضو اللجنة التنفيذية Gنظمة التحرير الفلسطينية:
في أـعـقاب التي تسـتـضيف ال;جـئـ8 الفـلـسطيني8  الدول العرـبـية  هي ردة ـفـعل  ردن.ما  من ا^
تصريحات الدكتور ساري نسيبه، وهل تعتقد أن هذه التصريحات سوف تؤثر على وضع ال;جئ8
في بعض الدول العربية كما حصل مع الجالية الفلسطينية في ليبيا عند مشروع أوسلو، وأيضـاً

ال;جئ8 في لبنان؟

الواقع أن هناك تفاوت كبير يمكن أن نتوقعه في اmواقف فهناك فارق كبير ب; اmوقف أسعد عبد الرحمن:
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العلني الرسمي وفي هذا الصدد جميع الدول العربية اmستضيفة ل<جئ; لها موقف واضح ثابت لها حق
 لتنفيذه بحذافيره أو على ا*قل أن يكون تنفيذ الحل على قاعدته لكن هذا194 العودة والتركيز على القرار

هو اmوقف العلني الرسمي، إنما هناك أحاديث كثيرة وربما يعتبر البعض تقو7ت وربما يعتبرها البعض
حتى عن سلطتنا الوطنية أكثر من ذلك، إن الدول العربية أو بعض الدول العربية والبعض يتحدث أحيانـاً 
بأن اmوقف الفعلي سيختلف عن اmوقف العلني، هذا على صعيد اmواقف، إما يتعلق بالخطاة الذي ألقاه
الدكتور ساري نسيبه فأنا أعتقد أنها جاءت من حيث التوقيت بغير وقتها، ناهيك عن اmضمون إ7 بإتجاه
وجة ندهم ـم ثور ـع بدأ وـت نان، ـت ثل لـب ية ـم ذلك أن دول عرـب ية اـmضيفة،  الدول العرـب جاه ـبعض  إسرائيل أو اـت
فاـmوجات التي ـعرضناها في اـmاضي، رـبما هذه اmرة بشكل أوسع على صعيدان ـنوايا الفلسطيني; إذا

أن يستوطنوا حيث هم وهذا يعني اخت<ل بالتوازن الديمغرافي والسياسي والعرقي في لبنان.
   هذا ا*مر سيخلق عاصفة حقيقية في لبنان ومن هنا جاء موقف السلطة على لسان أم; عام الرئاسة
أو دائرة شؤون ال<جئ; التي يرأسها ا*خ أبو مازن واضحـاً في نهض تلك التصريحات مما يخلق نوع

ً إلى لبنان. من الطمأنينة لدى أشقائنا في لبنان وفي الواقع سوف أذهب غدا

ضغوط أمريـكـية ـعـلى الـقـيادة: سيكون ـهـناك  هل  إلى اـGـشروع ا^مرـيـكي  شاه8 ـنـعود  ـخـضر 
الفلسطينية وأيضـاً على الجانب اrسرائيلي بشأن قضية ال;جئ8.

ً mـجمل ـقضايا مـلحة أبو نزار: تاح، هي نتـيجة مـهمة جدا قد أن ـقضية ال<جـئ; هي لـيست ـقضية اmـف اعـت
ناقش في ظروف س<م وـليس في ظروف ها ظروف ـلكي ـت يأ ـل أكثر من ـقضية ال<جـئ; ا{ن وـيجب أن يـه

حصار وقتل.
وهذه قرارات  ثم اmفـاوضات لتـطبيق اـل ثم ل<نـسحاب  فك الحـصار أو7ً  ضغوط ـل    يـجب أن تـكون هنـالك 
كان يتـحـكم فـيـها التي  في اmـفـاوضات اـلـسابقة  حدث  ظروف ـلـيس ـكـما  في  اmـفـاوضات ـيـجب أن ـتـتم 

اRسرائيلي يريد أن يملي شروط على اmفاوض الفلسطيني.

 .خضر شاه8 ولكن هناك مشروع أمريكي متكامل:

نزار: بدون أبو  إلى ا{ن 7ن أي مـبادرة  هي رؤوس أق<م  7 يـوجد عـند ا*مريكيـ; أن مـشروع متكـامل 
جدول زمني وبدون مرجعية، هم تحدثوا عن مرجعية صحيح، هذه اmرجعية إذا كانت أمريكية محضه ف<
روسيا. حدة دور  الدور ا*وروبي، دور ا*مم اmـت رفض  وإسرائيل ـت لدور ا*وروبي،  كان ـل ها، وإن  قائد مـن
جدول ناك  كون ـه ني دون أن ـي جدول زـم وضع خـطوة ذات  كي ـت تة أسـاسية ـل ية ثاـب اية مرجـع ريد رـع حن ـن ـن

م كان ـيجب أن ـتكون ـكامل ا*راضي4/5/1999 زـمني، أساس اـلجدول الزـمني ـبعد ـعشر سنوات يـعني في
م ـمحــررة وباـلتالي إع<ن اـلدولة على ا*رض اـmحــررة ـبما فـيها اـلقدس، يعني1967 الفلسطينية اmحتلة عام

وصل القدس وال<جئ; والحدود والع<قات مع الجوار وكل هذه القضايا، ولكن العقبات التي جاءت مثل أو7ً
نتنياهو أو7ً إلى الحكم وتعنته وضربه عرض الحائط جاء براق وكان أسوأ ثم جاء شارون فنحن ا{ن في
يدعون فيـها التي  هذه اmرحـلة  في  توجه أمريـكي حقيـقي  جداً، فـمن هـنا يـجب أن يـكون هـناك  سوأ  ا*
محاربة اRرهاب، أسوا إرهاب هو اRرهاب اRسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وضد ال<جئ; وضد كل
اومة فـلسطينية ـمشروعة هو مـق هذا اRرهاب اـلصهيوني  عل  هذه ا*رض الفـلسطينية، وردة ـف لى  إـنسان ـع
ـسحاب ـتم اـن ـندما ـي ـسطيني، وـع حق فـل ـاضة  ظل ا7نتـف في  ـاوضات  عودة للمـف ـشروعة أي  ـاضة ـم وانتـف
ضد ا7ستيطان نا  قول أـن ضربهم، عـندما ـن كي ـي سي<حقهم ـل الذي  من  لة  ناطق اmحـت mمن اـ اRسرائيلي; 
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وـجيش ا7حت<ل هذه مـقاومة ـمشروعة وـلكن إذا اـنسحب ا7حت<ل وأزـيلت اـmستوطنات سوف ـيصبح هـنالك
شرعية الع<قة ب; دولت; وتكون تلك ا*جواء عن حديث حقيقي عن آلية التي أشار لها الدكتور أسعد عبد
ها ـلكي ـنصل إلى ـتفاهم بطبـيعة ـكيف يـمكن أن يـعطي حق اـلعودة وـكيف الرـحمن التي يـمكن اـلوصول إلـي
يمكن أن 7 يؤدي ذلك إلى شرخ عملية الس<م وإنما على تأكيد عملية الس<م من خ<ل التعاون اmشترك

 .على ا*رض

دث مع ا^خ رأفت ا^م8 العام ل;تحاد الديمقراطي الفلسطيني غداً اuنتفاضةخضر شاه8 يتح:
عن التوجـهات ناء اـلشعب الفـلسطيني ـبغض الـنظر  اGجـيدة جـسدت ـبشكل مـلموس اـلوحدة ـب8 أـب
التي ـتـشغل اـلـشعب قائم والـقـضية  عن ـمـشروع الـتـسوية  ـاسية، ا�ن اـلـحديث  ـية أو السـي الحرـب
الفلسطيني والتي u تقل أهمية عن قضية القدس، هي قضية ال;جئ8. كيف يمكن أن نحافظ على
هذه اللـحمة الوطـنية في ظل ـبعض ا^حاديث ـهنا وـهناك وبخـاصة عن ا^روقة السـياسية بتأـجيل

البث في قضية ال;جئ8؟

في ا7جتماعات القيادة سواء لقيادة منظمة التحرير أو قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية أو صالح رأفت:
حازم بـحق داو7ت القيـادية هـناك تأكـيد عـلى تمـسك اـل mهذه ا قوى الوطنـية واRس<مية بـكل  في قـيادة اـل
التي حـضروا منـها خ<ل النكـبة، و7 يـوجد عـلى ديارهم وممتلـكاتهم  إلى  ال<جئـ; الفلـسطيني; الـعودة 
طرح يغـفل قـضية كان بـهذه ا7جتمـاعات القيـادية أي  من أي  طرح  داو7ت أي  mهذه ا كل  في  اRط<ق 
ال<جئ; الفلسطيني; الذي وقع بتصريحات من ا*خ الدكتور ساري نسيبه وهي تعبر عن رأيه الشخصي
وهو رأي خاطئ وقيل له خ<ل إجتماعات قيادة اmنظمة والسلطة إن هذا رأي خاطئ ويجب أن يتوقف عن

ذلك.

خضر شاه8 ا^خ أبو نزار كلمة أخيرة توجهها وخاصة ل;جئ8 بفلسط8 وخارج حدود الوطن.:

ها ال<جـئ;أبو نزار:  ـيجب ـعلى كل إـنسان فـلسطيني أن يدرك أن ـقضية ال<جـئ; لـيست ـقضية مـعني ـب
فقط هي قضية تعني كل إنسان فلسطيني، كما أن القدس 7 تعني فقط أهل القدس وسكان القدس فقط
أجل اـلوصول إلى وسويـاً من  عـاً  كون ـم نا ا7 أن ـت هي تـعني كل فـلسطيني وـعربي وـمسلم وأنه 7 ـيجوز ـل
ضية ستفرد بالـق جوز *حد أن ـي شكل جـماعي و7 ـي ضية ـب كل ـق حل  ها ـن من خ<ـل التي  ضة  الخـطوط العرـي
بشكل خاص، أو أن نعزل هذه القضايا بعضها عن بعض يوجد ترابط بينها وليس مقايضة فيما بينها، ما
عودة وإزالة اـmستوطنات وأريد أن أوجه دولة وهي حق ـمشروع التـخلي عن حق اـل ابل اـل ـيطرح ا{ن أن مـق
; ثوابت ـقضية ال<جـئ هذه اـل لى التـمسك ـب أصر ـع الذي  يد  كامب ديـف في  مار  أبو ـع وقف ا*خ  إلى ـم تحـية 
وقضية القدس والقضايا ا*ساسية، وندرك جيداً أن ا7نتفاضة قامت بعد ذلك اmوقف 7ن شارون بزيارته
إلى اmسجد ا*قصى باRتفاق مع براك أراد أن يحول التفاوض من طاولة اmفاوضات إلى مفاوضة بالدم،
اومة اركة واmـق اضة اmـب هذه ا7نتـف إلى  ضية أدت  هذه الـق باراك،  يد  ضل عـلى  كان الـف لذلك ن<حظ كـيف 
الباسلة التي تحافظ على الثوابت، كثيرون يتسائلون أنه لو تم ا7تفاق في كامب ديفيد 7ن الذي أعطي لنا
نا كثير وخطاب كولن باول أكثر ـمما نستحق، هؤ7ء 7 يريدون أن يكون ـهناك انتفاضة، لذلك ـنقول Rخواـن
وشعبنا الفلسطيني ال<جئ واmقيم وفي الشتات أن هذه ا7نتفاضة مهمتها اmحافظة ليس فقط على قضية
إلى جـنب ال<جئـ; وإنـما عـلى قـضية ا*رض وقـضية اRنـسان الفلـسطيني وقـضية الـقدس وإنـها جنـبـاً 
من أجـهزة ومؤسـسات وهيئات ها  ما فـي وكل  أبو عـمار  سها ا*خ  سلطة ورئـي ; اـل ية ـب وحدة الوطـن شكل اـل ـت
أمنية وعسكرية مع القوى الوطنية واRس<مية واmجتمع اmدني، وحدتنا هي الس<م ا*مضى الذي يجعلنا

 .نحافظ على حقوقنا
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شارون ومـقـصه 7 ـتـقدموا التي ـيـكون فـيـها مـنـشار  في اللـحـظة  نه     وـيـجب أن 7 ـيـستعجل الـبـعض *
شعبه، والى  إلى وطـنه  سئ  سفاح ـي شره اـل هذا اـل ناز7ت ـل قدم ـت الذي ـي فالبعض  ها،  كي يقطـع أصابعكم ـل
وشعبنا يرفض هذه التناز7ت ونؤكد أن موقعنا في حركة فتح وفي القيادة الفلسطينية بالتحديد هو موقف
التمسك بهذه الثوابت ونحن ندرك أن العالم كله سيقف إلى جانبنا بإزدياد عدد اmؤيدين للدولة الفلسطينية

وحول حق العودة ل<جئ; بآلية مقبولة بإطار س<م عادل هو الشيء الذي يعطي لكل ذي حق حقه.
بزوغ ا7ـفـكار الـجـديدة وحتى  تابعوا ـتـطــورات اـmـوقف ا7مرـيـكي ـمـنذ توـقـيع بروـتـوكول الخـلـيل  الذين     
صهيوني غل اـل مدى التغـل ويدركون  وقف.  mفي اـ تدهور ا7خ<قي  مدى اـل يدركون  يذه،  حول تنـف الغامـضة 
ابدى وسط. لـقد  ما يتعـلق بقـضايا الـشرق ا7 قرارات ا7دارة ا7مريكـية، وخـاصة  صناعة  في  الليـكودي 
الرئيس كلينتون حسن نواياه اكثر من مرة تجاه التعاطف مع الحق الفلسطيني. ولكنه كان يواجه دائمـاً
ية في ا7دارة ا7مريـك اوضح  وباختراق  كونغرس،  في اـل واضحة  تع ـبسيطرة  الذي يتـم لوبي اـلصهيوني،  اـل

نفسها، يواجه بما يجعل ازدواجية اmعايير وا7نحياز السافر لباطل نتنياهو سمة بارزة لهذه ا7دارة.
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