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ا>خ ابو نزار
   لو كان هناك حسن نوايا عند الطرف ا:سرائيلي كما كان عند الطرف الفلسطيني كان توصلنا نحن
إلى حل ما يجعل امكانية حل مشكلة الQجئN وقضية اIستوطنات كان ممكن تكون محصــورة في اطار

 % من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، وقضية الحدود تكون محددة هي والقدس للحل10 ما : يزيد عن
 ألف نازح وفي قضايا كثيرة تكون محلولة باعتبار انو توجه اساسي من اجل750 النهائي ويكون في عودة

السQم، لكن التغير الذي حصل في الكيان الصهيوني عندما حصل تغيير في حزب العمل والذي لم تكن
بدأت ؟؟ص  Qاص بات  وكانت العـق واياه حـسنة  ضايا1ـن عن ـق حدث  اصبحنا نـت دسة  ير مـق نده ـغ يد ـع واIواـع

اـلحل الـنهائي باعتبارها صعبة جداً وخاصة وـنحن نرعى ـكيف قضايا ا:سرى واIعتقلN والتي ـيجب ان
" حن" N، ـن اسرى و: معتقـل في  كون  جوز ان ـي سQم : ـي في  ما دام  سQم،  ية اـل كل عمـل لى  بونس ـع كون  ـت

اثناء الحرب استطعنا ان نحرر عدد اكبر من الذين تحرروا اثناء السQم تتذكروا صفقات تبادل ا:سرى
مع اسرائيل، ولو بقينا لكان حرر ناس اكثر من الذين تحرروا اثناء عملية السQم لكن الذي حصل انهم
يصنعون عقبات وتجعلنا نضع برنامجـاً لحل كل القضايا، هناك محاو:ت كثيرة ومراكز ابحاث ابتداء من
NجـئـQحل ـقـضايا ال وكذلك  سيناريوهات  هارفرد يعـمـلون اـبـحاث ـلـحل ـقـضية اـلـقدس وعـمـلوا مجـمـوعة 
واIستوطنات من اـلندوات التي ستركز ـبها على هذه القضايا ندوة الليلة ويـتحدث فـيها ا:خوان ـبصراحة
وبدون وجود اعتراضات معقدة جدا ويجب ان يكون هناك انفتاحا كامQ نقول فيه رأينا ونرى كيف يمكن
الك ـبحوث وـمراكز ـبحث تـعمل ما هـن قرار الفـلسطيني، ـك الـتوصل إلى مجـموعة اجراءات ـتساعد صاحب اـل

 انهم يجسدون4/5/99 ويجب ان نكون نحن منفتحN من منطلق فلسطيني لنعبأ الناس الذين دعوناهم ليوم
ً وكان من اIفترض ان تنتهي من قضايا الحل النهائي قبل الدولة ويكونوا عارفN ان هذا اIوعد هام جدا

 أنهم يجسدوا الدولة ويكونوا عارفN ان هذا اIوعد هام جداً وكان من اIفترض ان تنتهي من قضايا4/5/99
 وهذا صعب حسب اIنطق الذي نراه ولكن كيف نسهل هذه ا:مور.4/5 الحل النهائي قبل

   الليلة سنتحدث عن قضية الQجئN بجانبها السياسي والدولي أي القانون الدولي، اIتحدث ا:ول داود
بركات مساعد رئيس دائرة شؤون الQجئN وا:خ داود هو الفتحاوي العتيق وايام بيروت كان يمارس كل
انواع اIهمات الصعبة والسهلة وغير قابل للحديث عنها هذه ا:يام وانتهى به اIطاف ليعمل بالدبلوماسية
عن جال ليـتحدث  Iله اـ ونترك  سابقا.  سوفييتي  حاد اـل كان ا:ـت لد  آخر ـب لد،  من ـب اكثر  في  سفيرا  واصبح 

منظور شخصي بحكم موقعه في دائرة شؤون الQجئN وكيف يرى النظرة السياسية لهذه القضية ا�ن.
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ا>خ داود بركات
ـياه، Iـحدود، اـ ـقدس اـل ـمون الQجئون، اـل ـما تعـل ـهائي ـك ـحل الـن ـاوضات اـل ـلى مـف ـواضيع اIـطـروحة ـع Iاـ   
اIستوطنات وا:من، وهي امور جد معقدة وكان موقف اIفاوض الفلسطيني هو تأجيل هذه اIواضيع في
اوسلو إلى مرحلة الحل النهائي وا:نتهاء من اIرحلة ا:نتقالية. انا اعتقد وحسب النقاشات التي دارت في
وهارفرد الجـديدة هارفرد ا:ولى  صخر.  ها ا:خ  حدث عـن والتي ـت راها  التي ـن لف ا:وساط وا:وراق  مخـت
Nفي ـح شعبي،  وحتى اـل اسي ا:سرائيلي  قل السـي امام الـع لق  وضوع مـغ Iهذا اـ كم  جد  اخرى ـن واوراق 
استعداد ـعلى ا:قل للـبحث ية ـهناك  ية وـحلول اقليـم لق بـقضايا جغراـف واضيع ا:خرى التي تتـع Iنرى ان اـ
فيها، ومنها القدس، واعتقد ان الخوض في اطروحات معينة يمكن ان نصل نحن وا:سرائيليN إلى كثير
حل او ند اـل اسية فـلسطN ـع عاد سـي له ثQثة اـب  NجـئQوضوع ال عـاً ـم ضايا طـب هذه الـق ولة ـل من الحـلول اIقـب
في  Nحول للفـلسطيني لة  يدة اIقـب دولة العـت كبير ـعلى ـموضوع وـمستقبل اـلسلطة واـل تأثير  له  سيكون  عدمه 
يرات وستخلق تـغ لة نـعمل ـعلى نـهضتها  ها بـجماهير ـجديدة فاـع دولة ويردـف هذه اـل سيقوي   NجـئQـقضية ال
ديمغرافية على اIدى البعيد والفقير لصالحنا، عدم الحل سبقي اIخيمات والوضع ا:جتماعي اIزري فيها
سيخلق نـزاعات بـN الـدولة الفلـسطينية والـدولة شؤوننا وبـاستمرار  في  الدولي  سيبقى ا:نروا والـتدخل 
ية وـهكذا نـعامل انا لم ما ـحالة امـن لدان هم لـيسوا وجود ـبشري واـن اـIضيفة، فـموضوع الـلجوء في هذه الـب
احضر مؤتمر يبحث قضية الQجئN ا: وكان على راس الوفود العربية ضابط امني، هم : يروا القضية :
اسي عدها السـي ني، بالـنسبة :سرائيل ـب ظــورهم العـنيف ا:ـم من مـن وها  ية يبحـث اسية و: اـخوية و: قوـم سـي
حل ناقص، اـل سQم  وسيكون أي  شامل  حل  وبدون  بدون نهـاية  سطينية  سيبقي اIـشكلة الفـل حل  عدم اـل
حل هذا اـل وجدت  انه اذا  ما وـخاصة  ها ـبشكل  امل مـع ية ـيجب التـع يرات ديمغراـف سيجري تـغ هم  سبة ـل بالـن
NجئQم شامل مع اسرائيل حتى لو عدنا إلى القرارات الدولية التي تحكي عن الQستكون في عصر س
للعيش في سQم مع جيرانهم يعني ربطها بالسQم، اعتقد هؤ:ء العاملN مهمتN بالنسبة :سرائيل والبعد
سوريا لـيس الـعدد في  سوريا والـحافز  في  اقل  داخل ا:ردن ولبـنان  هو التـوازنات اIـوجودة  ا:قليـمي 
السكاني وانما اIساواة ا:جتماعية واIهنية اIعقول يجعل هذه القضية اقل سخونة في سوريا، اعتقد في
لذين مـاً لـلسببN اـل ناقش داـئ استمرار وـي نان ـنجد اـIوضوع الـلجوء الفـلسطيني ـموضوع ساخن ـب ا:ردن ولـب
قد :سباب اسرائيل واعـت في  واقل  واقل  نا  في ـم اشـاً  اقل نـق انا ان اـIوضوع  ابل احسـاسي  هم باIـق ذكرـت
عن اـIوضع، عاد  عدم ارادة اـلحل وا:بـت قاش،  عن الـن عد  هائي فنـب صعوبة اـلحل الـن كون في  واضحة ـيمن ـت
هناك شبه اجماع اسرائيلي على مستوى الشخصيات وا:حزاب والرأي العام يرفض عودة أي :جئ إلى
ما يسمى اسرائيل وحتى هناك بعض الرفض من قوى سياسية وشخصيات اسرائيلية لعودة الQجئN إلى
عدنا وهي الـتأثيرات ا:منـية والبيئـية وا:جتماعـية، واذا  سباب  اراضي الـسلطة الوطنـية بحـجة نـفس ا:

عام غزة  إلى احتQل   Qًاريخ قلي رامج56 للـت عت ـب عاد الQجـئN ومـن هي اـب كانت  التي ـطرحت  كل اـIشاريع   
لة في وكان ـهناك ـمشروع سيناء وـمشروع56 عاـم مات  اسرائيلية في الـقطاع واخQء من اIخـي  ـIستوطنات 

ها، سيطرة علـي اراضي :سرائيل  في أي  جوء  غاء اـلشكل الـل ريغ اـل عراق ـموضوع تـف واقترحت اـل يا  من ليـب
ً وخطها ا:حمر يتعذر عبــوره، اعطيكم مثQً ان رجل السQم بيريز يعتبر هذه اIشكلة غير قابلة للحل ابدا
Nفي اماكن تواجدهم واليوم دعا إلى مؤتمر دولي للتوط Nشارون يعتبرها مشكلة موجودة حلها في التوط
شاIوت الوني قريبة من الفلسطينيN ومؤيدة للسQم تقول عن العودة بانها يجب ان تكون ليس حلمـاً، بعد

قرار قرار ـتقول وجوب اـلسماح بالعودة في اقرب وقت11  وـفند الـلجوء الـفقرة194 النـكبة صدر اـل  من هذا اـل
عن دفع تقويـضات  ووجوب  مع جيرانـهم  ديارهم والعـيش بـسQم  إلى  بالعودة   Nالـراغب NجئـQممـكن ل
ممتلكات الذين يقدرون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود او مصاب بضرر عندما يكون من الواجب
من ـقـبل الحـكـومات او ذلك الـفـقدان او اـلـضرر  عن  الدولي وا:ـنـصاف ان ـيـعوض  وـفـقـاً ـIـبادئ اـلـقانون 
يا رسنا وترـك ها ـف وكانت فـي قرار  هذا اـل لى  ناء ـع يق ـب شكلت لجـنة التوـف ذلك  عد  عـاً ـب سؤولة طـب Iسلطات اـ اـل
قرار ها في اـل قدير ودفع التعوـيضات اIـنصوص علـي تدابير لـت ها هي اـتخاذ اـل والو:يات اIـتحدة وكانت مهمـت

2



 ومهمة ثانية استكمال مشاوراتها معا لفرقاء اIعنيN بقصد حماية حقوق الQجئN ومصالحهم.194
   انجازات هذه اللجنة توثيق مسألة وبعد تلك اصبح اعQنهم امام الجمعية العامة كلجنة توثيق عن عملهم
كل سنة تلخص في فقرة واحدة، ا:م ان التي جرت في اIنفعة منذ ذلك الحN زادت في تعقيد وضع هو

قرار وحالت اللـجنة نأتي إلى اـل  وهو قرار ـتأسيس ا:نــورا، الـفقرة49  ـلسنة302 في ا:ساس مـتشعب جداً 
السياسية في هذا القرار تتحدث عن تحقيق تسوية عادلة Iشكلة الQجئN : تدخل في التفصيل وكما نرى

، عن67  ا: حا:ت قليلة من لم الشمل تمت بعد النكبة وحا:ت اقل من لم الشمل بعد48 لم يتم شيء منذ
عد نا ان م. ت والـفضائل ـب اهات سميت في ذلك الـح67N ـه بة في الدخول في مـت ها رؤيا او رـغ  لم ـيكن ـل

عد انه ـب ونذكر  اسية  اهات سـي قرارات67 مـت واخذت  مرة  من  اكثر  عت  نازحN واجتـم عودة اـل شكلت لجـنة ـل  
وتوصيات نحن كنا بعيدين كل البعد عنها :ننا كنا : نريد ان ندخل هذا اIخاض او لعدم نضوج اIوضوع
في ذهننا ورؤيانا باIوضوع الكفاح اIسلح كأساس وهذا بذلك الحN صحيح لكن اعتقد ان هناك تقصيراُ

في هذه الناحية :نه كان من اIمكن تحقيق شيء ما
   نأتي إلى مدريد وكان له صيغتN الثنائي وكنا نحن جزء من الوفد ا:ردني واIتعدد وكنا ايضـاً جزء من

وفد ا:ردني مع ها لـجنة عن ـموضوع الQجـئN وفي ـمدريد والنـقاشات40 اـل فة مـن  دولة تـبحث ـمواضع مختـل
ما تـعرفون عدد وـك عد إلى ـموضوع اIـت ية واـب لة ا:نتقاـل عد اIرـح الة ـموضوع الQجـئN إلى ما ـب ية تم اـح ا:وـل

 وما زال بقي من اIتعدد ليس لجنة95 توقف عمل لجان اIتعدد بناء على قرار من الجامعة العربية فتح عام
 دول وهذه مستمرة7  او6 الQجئN بكاملها بعضويتها الكاملة وانما لجنة عمل الQجئN وترأسها كندا وفيها

بالعمل ودورها مراقبة ا:وضاع النقاش مع ا:طراف اعداد اوراق احداها كانت عن لبنان وانا اعتقد انها
جيدة، قبل شهر شكلوا فريق جاء إلى الوطن وكان لنا لقاءات معه وهم في صدد اعداد تقرير عن وضع
ورقة رؤيا  اسم اـل شيء اعـطي   N عدد ومجمـوعات عـمل الQجـئ في اIـت ضفة. ظـهر  عزة واـل في  مات  اIخـي
قدموا وهم مـساعدة  قاء  قاط الـت في ـن صعوبة  جد  حت عـنوان ان ا:طراف اIتفـاوضة ـت من كـندا ـت مقـدمة 
هدفها ـمساعدة اIـفاوضN ـبطرح ـتصــوراتهم ورؤيا ـلحل وتذكر ان اـلهدف هو قول  ــورقة ـت هم وهذه ال ورقـت
نزاع العـربي ا:سرائيلي، جراء اـل  Nونازح  N بدون لQجـئ  ًQنا مـستقب يه رؤيـت كون ـف اوسط جـديد ـت شرق 
ــورقة منه الهوية Iن : هوية لهم واحQل التنمية محل الفقر والضواحي مكان اIخيمات، في هذه ال ايضـاً 
ــورقة على اعطاء اIطار الQجئN مجموعة خيارات لتشكيل خيارهم الحر على ان يبعبر النقاش اصرت ال
امام ما قد سموه التابو حق العودة التعويض احد القضايا التي تبقى مطروحة للنقاش، امكانية مفتوحـاً 
التوطN دون ان يكون ذلك بشكل اجباري في دول اللجوء مع التمتع بالحقوق ا:قتصادية واIدنية، وتطرقت
اسئلة لكـيي يحـصل اIـفاوض عـلى استمارات   N اوساط الQجـئ في  اسية  إلى تنفـيذ مـسوح سـي قة  الورـي
 تقويمات موضوعية وذاتية للنيات وا:فضليات اIتعلقة باIرحلة ا:خيرة للمفاوضات، اسئلة عن حق العودة.

   واسئلة عن ـقبول ـبعودة اـلنازحN إلى ا:راضي الفـلسطينية اسئلة عن الـتطبيع اIـعيش واـلتوطN اسئلة
عن دمج اIخيمات في اIجتمعات اIحيطة بها ومتطلبات والرغبة في الهجرة إلى دول خارج اIنطقة، كان
عن الـطـاقة دراسات  عن الQجـئـI Nـعـرفة اـلـعدد  رسمي  اخرى اـحـصاء  ــورقة اقـتـراحات  في ال ـهـناك 
حت شاريع ـت طرح ـم وتم  بالتعويض  لق  فات تتـع شمل مـل لم اـل وضوع  Iفات ـ طاع مـل ضفة والـق ا:ستيعابية لـل
وروبي، والحقيـقة اذكـرها من دول ا:تـحاد ا: مدعوم  كان  وهذا   NجئـQإلى ال تحـسN الـوضع اIعيـشي 
بموقف ا:خ محمد الحQج الذي كان رئيس وفدنا في ذلك الحN وكما تذكروا اعتراض اسرائيل عليه :ن
عضو مجلس وطني عندما كان موضوع اIنظمة واIجلس مرفوض، الحQج يقول ان هذه ا:طروحات فيها
افساد لعملية حل قضية الQجئN وان اIفاوضات بهذا الشكل ركزت على طرق مساعدة الQجئN اكثر من

نزوح والـتشتت الذي يـجعل من ـقضية الQجـئN الـقضية اIتـفجرة ـمنذ اكثر من زها ـعلى مواـجهة اـل 40 تركـي
 سنة طبعـاً اخي ابو نزار تحدث عن ا:وراق اIطروحة ورقة هارفرد ا:خيرة50 عامـاً في ذلك الحN اليوم

التي سميت قضية الQجئN وحق العودة شارك فهيا مجموعة من ا:سرائيليN والفلسطينيN لكن الصياغة
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ما يـسمى حـلول صياغة  تأثير تـحت  سرائيلي  البير ا: ا:خـيرة تـمت بمجـهود خلـيل الـشقاقي وجـوزيف 
سبة وضع، بالـن Iهذا اـ عن  صار  سأتحدث باخـت انا  وسط  شيء اـل صياغة اـل تم  عدها ـي فة لQطراف وـب مختـل
ـطرف ـهم اـل عادل ويـف ـيس باـلـضرورة  ـبول وـمـشرف وـل ـريد ـخـيار مـق شارك ـي الذي  ـطرف الفـلـسطيني  لـل
تم جب ان ـي ديارهم ـي إلى  عودة  في اـل  N فردي ا:خQقي لQجـئ حق اـل عودة الجماعـية اـل انه اـل سطيني  الفـل
ا:عتراف به من قبل اسرائيل يعني مش فعلي، اقرار اسرائيل بمسؤوليتها في خلق مشكلة الQجئN بعد
الطرف الفلسطيني ان الكثير من الفلسطينيN يرغبون فق بالتعويض اخذ قرار عن الفلسطينيN يعتقد ان
العودة ستتم إلى ا:راضي الفلسطينية ثم يطرح موضوع التعويضات الفردية يجب ان تجري وتعويضات

 عن مشاركة عملية48 جماعية تدفع للدولة، التصور ا:سرائيلي يتكلم عن استعداد لقبول ما حصل في الـ
حدث بذلك وـت عترفوا  ستعدين ان ـي N ـم شكلة الQجـئ سبة لخـلق ـم اسة مخطـطة بالـن ست ايدولوجـية و: سـي لـي
كثير من سـياسي اسرائيل وجنرا:ـتهم اذكر شلومو غازيت في احدى اIـحاضرات وكان قائد في منـطقة
هم قوات اـIصرية واـن تال الدائر مع اـل فردوا من الـق اـلوسط وطالبوا من الفـلسطينيN ان يـخرجوا حتى : يـن
إلى عودة  حق اـل اسية مخطـطة،  ست سـي هي لـي قدت، ـف اخرى وتـع صة؟  واصبحت ـق شكلتهم  هذه ـم يرجـعوا 
دولة عن  عن سيـاسيN ا:كاديمون يتكلـمون  يس  اكاديمي وـل عن  لم تتـحدث  سطينية  اراضي الـدولة الفـل

عدد ـيوسي بيـلN في ذلك الوقت48 فـلسطينية، لم اـلشمل إلى  وجرى في احد ا:جتـماعات في تونس للمـت
 الف اليوم ينفي ذلك :ن ذلك يضره سياسيـا50ً قدم طرح واعطى رقم حتى هذا الرقم ندم عليه تحدث عن

بالنسبة لهم التعويض على اساس جماعي :نهم ما بدوهم كل فلسطيني اروح :ى محكمة ويقدم اوراقه
ضروري فردي فـقط الجـماعي يمـكن  عويض اـل ريد الـت طرف ا:سرائيلي : ـي وفي اـل قة  عد قـضايا عاـل وتبـت
نحكي عن موضوع الQجئN :ن اخواننا الذين فاوضوا في اوسلو وا:وراق التي قرأناها وخاصة القانون
الذي حكى في مجرى ا:نتخابات يعطي ا:نطباعات بان هذه القضية محلولة ان عودتهم مقبولة وانها فقط
قة عودتهم وارقامهم واساليب اعادة اسكانهم ومعـيشتهم لـجنة من ية وطرـي ية وشكلت ـلحل الـقضايا الفـن فـن
ها اجـتماع واحد ـحضره فـلسطN اسرائيل ا:ردن وـمصر وهذه اللـجنة ـعقدت عدة اجتـماعات انا اذكر مـن
ا:خ ساجي وانا ولم ينتج عنه شيء وبعدين قبل نجتمع ثانية في تل ابيب اجتماع غير رسمي واجتماع

جاء رـمضان عدين  مان وـب في ـع احدى ـقضايا97 رسمي  ها  قة باـن حزن حقـي Iوقف اـ هذه اللجـنة مـت مل  ، فـع
 اIرحلة النهائية انه خبر واي ريفر لم تذكر كلمة واحدة عن هذا اIوضوع و: ادري Iاذا.

يد من التفـق لل  حل ويـق وجد اـل سهل اذا  N :ن حـله  عن الQجـئ صله  من اIـهم ـف هذا اIـوضوع  سبة ـل    بالـن
اخرى فـلـسطينية ـعـاً ـهـناك اـطـروحات  هم، طـب ساس وا: في اـIـوضوع ا: ـفرغ  من الـت ـنا نتـمـكن  ويجعـل
واسرائيلية نذكر منها مقو:ت رشيد الخالدي وهي ا:عتراف بالذنب من الجانب ا:سرائيلي اعتراف بحق
اـلعودة للفـلسطينيN مع اخذ تـعهد فـلسطيني ـبعدم عودتهم إلى اسرائيل واـنما إلى اراضي اـلسلطة، في

مقترحات شلومو غازيت ولكنها كلها بعيدة علن الطموح الفلسطيني في هارفرد الثانية.
ها وشارك فـي صحية40     ية  صادية تعليـم كثيرة اقـت صيلية  جا:ت تـف ها ـم اعدت ودخـلت فـي باحث وا:وراق   

ندهم هالت ـتصدر ـع قد اـن لم ـتصدر واعـت وهذه ا:وراق  امل ـIوضوع الQجوء الفـلسطيني  امل متـك امج ـع برـن
هم الذي يـمسك اـلصندوق سيء الذكر وهو الذي اـعطى ـمؤشرات باريس ا:قـتصادي مـن ـمشكله وهي ان 

با:ختQس واIوضوع متوقف وهو امريكي يهودي.
   طبعا في حديث كثير في اسرائيل اعQميا مفكرين اسرائيلN يحكي عن تشابك قضايا الحل النهائي
عن قراه يحـكي  كن كـيف نتعـامل مـعه، :ن مـانداه وـن شابك ـل هذا الـت ها  كون فـي ستاتب لحـظة ـي انه  قد  اعـت

ية تـبقى ـمستوطنات ـنطالب بعددها اعادتهم الى الـ ية خـطير، ويـمكن الذء الوـحيد48 تبادـل  اعـتقد ان التبادـل
NجئQوليس ال Nمن التبادلية الذي له منطق هو مساحة ا:رض الفلسطينية وقدرتها على استيعاب النازح
وهذه ممكن اكون عليها نقاش :ن النازحN مقدرين بعودتهم الى اساليب السلطة لكن بالقضايا ا:خرى
صيده وستكون ـم ستبدأ  اوضات  قد ان اIـف انا اعـت وضوع خـطر،  Iهذا اـ في  ضايا  شبك الـق قد ان  انا اعـت
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 … …وا:طراف ستكون بعيدة في امكانية التQقي طبعا سيوجد كثر للدخول في اIوضوع ا:كبر ستكون
 …الو:يات اIتحدة لكن فيها اعتقد ان اتفاقيات اوسلو هي اعQن مبادئ ا:ن من الوصول له من اتفاقيات
جزئية هو بما به انهاء نزاع مسلح وليس اتفاقية سQم وهناك تجربة اوروبا في الحرب العاIية في دول ما
ووقعت اتفاقات سQم ا: قبل سنوات وطاIا هناك شيء لم ينه بشكل حرض لنا فنحن لسنا بجديN على
توقيع اتفاقية سQم مع اسرائيل، اتفاقيات انهاء النزاع اIسلح تتم واتفاقيات سياسته تتم لكن يجب ان :
ياتي اليوم ويفرض فيه عن الطرف الفلسطيني التنازل في القضايا ا:ساسية ضمن اتفاقية سQم تعاقدية
:ن هذا ينهي القضية وانا اعتقد ان هذا : يسرى فقط على موضوع الQجئN في اIواضيع ا:خرى التي
حل كون اي  ولن ـي عد الشـاسع  اسرائيل الـب  Nنا وـب اقل :نه بيـن نا الـع يق طموـح امام تحـق به  امام عـق سنجد 

مرض وسيكون مهدد باستمرار اذا قبلنا فيه Iستقبل الدولة الفلسطينية العتبة اIقبلة وشكراً.

ابو نزار:
   شكرا اخ داود وحقيقة ا:بعاد واIعلومات التي طرحها كانت وجزء كبير فيها جديدة ولكن كلنا نعرف ان

قرأه من سنة نا احد ان ـي  وا:ن95  الى1965 ـبحث ـقضية الQجـئN وحتى قرار التـقسيم يـمكن لم يـعكس فـي
ها ـقضية الQجـئN، والـقضية يه واردنا مـن باره جزء ـف ناه باعـت قرأ و كل ما اهمـل نا ان ـن  … …ـنحن مـطلوب ـم

194 عندما يبحثها ا:سرائيليون من ناحية البعد القانوني والدولي حتى عند القرار الذي نتمسك فيه نحن
الخ وسوريا  عراق  من اـل الى فـلسطN وـهجروا  جاءوا  الذين  هود  ناك ـمشكلة الQجـئN ـي ولوا ـه فوا ويـق  …يوـق
 …ويضعوا التعويض ويقولوا عوضنا نعوضكم وبالتالي هذه قضية معقدة واصبح وضعها الدولي معقد في

، لكن في4/5 ضرورة البحث باعتبار انها من الحل النهائي ويكذب من يقول انها ستحل مع من هناك الى
Nويـعيد ارض دولة فـلسط Nنـطقة و: يـمكن ان ـتحل ـقضية فـلسطIم في اQها لن ـيكون س نا بدون حـل راـي

4  مQيN فلسطيني من الخارج والوضع مش زي ما عند ا:سرائيليN، اليهود جاء منهم4 بدون حل مشكلة
ضرورة ان تدل ـعـلى  هذه العمـلـية  وقت اذا ارادوا وباـلـتالي  في اي  ياتي  مQـيـN واـلـباقي ـيـستطيع ان 
نتمسك بالقانون واIوقف الدولي بحيث ما تمر في اللحظة التي اشار اليها اخي ابو غازي وهي : يجوز
من بول  وشرعي ومـق وجود  انه ـم صهيوني  يان اـل واقع الـك سليم ـب ناك ـت كون ـه من اللحـظات ان ـي في لحـظة 
الفلسطينيN ـقبل ان ـتحل قضية الQجئN وحل هذه الـقضية ـلها اـبعاد اخرى يـمكن ان نـحتاج الى اـجيال
قي ـعـند Qـوضوع : يIهذا اـ طرح  دولة ديمقراـطـية يـمـكن ا:ن  في   … …وـلـكن : يـمـكن ان Iـنـظوري ا: 
ا:سرائيليN قبول، ويعود اليها ا:خ الدكتور الحسن وهو استاذ القانون الدولي في جامعة القدس وعمل
مقبو: من اليونسكو وعمل في قضايا الQجئN بشكل عام وبما انه :جئ فلسطيني يستطيع ان يتكلم عن
اIنظور الخاص من بعده العام فيما له عQقة بالقانون الدولي وحالة عQقة بالدور الذي يمكن التمسك فيه

بالقانون الدولي IساعدتN في تثبت هذا الحق لنحافظ على حقوق اIستقبل الفلسطيني بشكل واضح.

 :دكتور نافع الحسن

N ضية الQجـئ حول ـق قدمه  الذي  يم  عرض الـق هذا اـل ركات عـلى  صديق داود ـب نزار ولـل أبو  شكراً ل�خ     
هذا لى ان  دولي ـع ناك اجـماع  سابقة ـه ثل اIرات اـل له ـم حوار ـمستمراً مـث كون اـل وارجوا ان ـي سطيني  الفـل
القرن هو قرن الQجئN واIشردين بداية اود ان اشير قبل ان اخوض في اIوضوع ان حديثي هو خQصة
عالم وـكوسيط ـبN دول ية الى الQجـئN في ـمناطق ـعديدة في اـل مـهنة ـمارستها كـمسؤول عن الحـماية الدوـل
 …مختلفة في اسيا الوسطى واIنطقة العربية اهذه مستنده الى قاعدة القانون الدولي والتجارب الدولية،
حروب سبب اـل وذلك ـب شردين  Iواـ NجـئQقرن ال هو  شرين  قرن الـع لى ان اـل دولي ـع اقول ان هـناك اجـماع 
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الدولية التي عرفناها وحروب الفترة واحتQل ا:راضي وقدر الشعوب واجQئها بالقوة والتي تمخضت عن
1,300  مQيN :جئ فلسطيني منهم6  مـليون :جئ خQل هذا اـلقرن عن اقل ـتقدير من ـبN هؤ:ء50 تشريد

طاع في اـلضفة والـق الف يعـيشون  مائة  يون وثQـث وحوالي350 مـل نان  في لـب اثل  وعدد مـم سوريا  في  الف    2
 الف :جئ نسبة300مليون ونصف في ا:ردن، في ا:ردن وكالة الغوث والحكومة ا:ردنية يعترفا بمليون و

 % يعيشون خارج اIخيمات في ا:ردن في محميات80 %     و20    الQجـئN في اIخـيمات في ا:ردن هي
ية اIـعروفة في ـعمان وـبعض اIدن ا:خرى مـقابل هذا ا:ـجماع سكنية واسعة وبـعضهم في ا:ـحياء الراـق
شرية ا:خـيرة بار الـع لى اعـت دولي ـع ناك اجـماع  شردين ـه Iقرن اـ هو  قرن  هذا اـل بار ان  ىت اعـت الدولي عـل

وزمبيق وجـنوب96-86 وبالتحـديد يا وـم في ناميـب حدث  وهذا  ديارهم  الى   NجـئQمن ال  NـيQعودة م شرية   ـع
غذي الذي ـي كبير  خزون اـل Iلون اـ ظل الQجئون يمـث عام  شكل  عالم وـب من اـل وكثير  وسطى  واسيا اـل يا  افريـق
كثيرة ـظـلت ـمـشكلة احداث  وفي  وحرب التـحـرير اـلـشعبية بالـطـاقة الـبـشرية  الوطني  الـنـضال الـتـحرري 
NجئQقابل كانت عودة الIوبا NحتلIشروع :ستمرار حرب التحرير الوطنية ضد الغزاة اIبرر اIا NجئQال
من كثير  في  حدث  وهذا  لة ا:مد  ادلة وطوـي ية الـع اسية ا:قدـم من الـتسويات السـي جزءا  ثل  ديارهم تـم الى 
قل الQجئون اذا  I سؤال ـمـشروع يبرز  ـنا  ـكن ـه اخرى وـل ـلدان  وفي ـب وفي  ـها  الذي ذكرـت ـناطق  Iاـ… 
الفلسطينيون هم الوحيدون الذين لم تشملهم التطــورات ا:يجابية التي شملت عدة مQيN من الQجئN في
ية ذيل ا:هداف الوطـن في  الذات  سطينية ـب ضية الQجـئN الفـل اذا ظـلت ـق Iها و التي ذكرـت شر  سنوات الـع اـل
وليست في مقدمة اهتمامات العمل مع ان الQجئN يمتلكوا قرارات دولية شديدة الوضوح تطالب بعودتهم

قرار ثل اـل ديارهم ـم عـا194ً الى  راءته طـب لى ـق واشكر ا:خ داود ـع شكل  لى ـب قرار يـت هذا اـل لى  ندما يـت  … وـع
ية اسة العدواـن راهن وهو السـي قاء ـقضية الQجـئN في واقـعها اـل ـهناك في سبب : يـمكن ان نـنكره سبب ـب
كامله واحQل شعب ـب قوم عـلى اقتQع  التي ـت صهيونية  مة عـلى ا:يدلوجـية اـل في ا:سس القاـئ ا:سرائيلية 
من يه  وصلت اـل ما  الى  ضية  اوصلت الـق كن ان  اخرى : يـم اسباب  مة  ناك ـث كن ـه كانه، ـل اخر ـم  …شعب 
زوايا الى  ها  هذه الـقضية ودفـع صله باـيصال  ها  كان و:زال ـل  Nاسـاسيت Nقت من حقـي نا انـطلق  مال وـه اـه
ـاسية الفـلـسطينية او اـلـجانب الفـلـسطيني ـIـشكلة ـيادة السـي ولى تتـعـلق بـفـهم الـق الـنـسيان وا:ـهـمال، ا:
الQجئN الفلسطينيN ونحن هنا نصارح بعضنا البعض، كانت الخشية من قول قضية انسانية هي وراء
اهمال قضية الQجئN وعدم وضعها في مقدمة ا:هتمامات الفلسطينية انه ممكن تتحول الى انسانية و:
 …تعود الى سياسة ..الخ وكل هذه التبريرات كانت لQسف وهنا اشار اليها ا:خ داود ادت الى دفع هذه
 …القضية الى ا:هتمامات الوطنية طبعـاً هذا في وقت كان يتشكل فيه نظام دولي الى الQجئN ولQسف
في ـبـرامج م.ت واIنـظـمات كبر  كان ان ـقـضية الQجـئـN ا:هـتـمام ا: ذيل عـلـيه،  الى   … … …لم نـعـرفه 
NجئQهم عودة الIسف جرى تعويم هذه الـقضية في الشعارات الكثـيفة كان من اـQالفلسطينية ل… … … 
عدام ها اـن لى ا:رض والـحفاظ علـي قاء ـع اجل الـب من  الوجه ا:خر لـلصراع  هو  عودتهم  اجل  من  فاـلصراع 
راية الى ـكسب  ها ولQسف  الى اهماـل ستقلة ادى  ركة ـم ها كمـع ية ادارـت هذه الـقضية وكيـف سليم ـل قدير اـل الـت
يوم عدة عـقود واـل ية ـل ساحة الدوـل في اـل ستأثر  هود ـت الى الـي عودة  راية اـل قاء  ية وـب ساحة الدوـل من اـل عودة  اـل

مدت ـقـبل ان ـنـعترف ـلـهؤ:ء سنوات طوـيـلة  ارضهم120 … ـنـستذكر ان  صامدين ـعـلى  الذين ـبـقوا  الف   
الـ اراضي  في  سرائيلي ويحمـلوا الجنـسية48واصبحوا الـيوم ملـيون  رغم انـهم يعيـشوا تـحت العـلم ا:  

هو الـثـبات عـلـىا:رض والـحـفاظ ـعـلى ا:رض وفـلـسطينيتها وعروبـتـها خQل عمـلـية سرائيلية ـلـكن اـIـهم  ا:
قادتني اـلظروف الى التـعامل مع اـلكثير من رجال اـلدولة وقادة ـحركات التـحرير وـهناك قادة ذوي ـبصيرة
ناء شعبهم الى ديارهم حتى ان اـمكن ـقبل اـلحل السـياسي ته عودة الQجـئN من اـب وحـكمة اكـتشفوا اهمـي
وازين اـلـقوى I صعيد ا:رض واهـمـية بالـنـسبة صعيد اIـعـركة الـقـادمة ـعـلى ا:رض  الى تـقـرير  بالـنـسبة 
ناء من اـب  Nعودة ا:جـئ بح  لى ـك لوا ـع قابلتهم لQسف عـم قادة  ناك  لى ا:رض، ـه قوى اـلصراع ـع وموازين 
شعبهم الى ديارهم قبل حدوث الحل السياسي وربطوا ذلك وكانوا يقولون اذا عادوا الQجئN نحن ننتهي

دولة وـبعدين يرـجعوا الQجـئN واود ان اشير ـبعد تالي حل ـمشكلة الQجـئN يأتي ـبعد ما نـتفق مع اـل  …باـل
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ا:كبر وا:ول لQجئN ا:كراد من تركيا الى شمال العراق بحكم التفويض الذي كان معيد ومهيمن اخذت
الفريق العامل معي وذهبت للتعامل مع ا:ف الQجئN الذين تدفقوا من تركيا الى شمال العراق والتقيت

صيف ية94 في  ية الترـك حدود العراـق ند اـل زافو ـع من  وكان  حدث  داية اـل في ـب ورفاقه  بد ا¡ اوجQن  مع ـع  
رفض قادة حزب العمال الكردي والذي رفضـاً قاطعـاً وضع الQجئN ا:كراد وتحت ةعلم ا:مم اIتحدة ولم
استطع في ا:جتماع الرسمي ان اقنع قادة الحزب بهذا الخطأ لكن رفعت ا:جتماع ان تعزز مكانة حركة
NجئQالتحرير وتقربها من النصر وتعزز ايضـاً وتدفع با:عتراف الدولي بها ومن شأن ا:همال بقضية ال
 …ايضا ان تدفع بحركة التحرير الى الخلف وقلت لهم : تفوتوا هذه الفرصة وقلت لهم : يتوازىي ما قال
تم الى الQجـئN اـن ية  اية الدوـل الدولي و: الحـم ظام  ثل الـن الة : تـم هذه الوـك له  لت  غوث ـق الة اـل ندكم وـك لي ـع
الحظ معكم وامام خيار مريح لوضع الQجئN تحت نظام الحماية الدولية وهذه فرصة جيدة :ن رفع علم
ا:مم اIتحدة على الQجئN ا:كراد القادمN من تركيا سيكون اكبر انجاز تحقق لكم وستصبح قضيتكم

 سنوات قضية دولية ربما من الصف ا:ول وانا سعدت جداً اول امس ارجعنا الى ا:جتماع وابلغنا4 بعد
اوجQن موافقته على وضع العلم وقال ضعوا العلم وتصرفوا كما تريدون لكم ا:مور لم تكن سهلة :ن رغم
موافقة حزب العمال كان هناك مشكQت اخرى وهي مشكلة البرزاني الذي :بد بأن يكون هناك مخيم الى
نا اIـعسكر ـعلى يد ـفكانت ـمشكQت كثيرة ـعلى كل حال اـحنا اقـم ريد ان ـيكون هذا اIـخيم بـع الQجـئN وـي

 كيلو متر ورفعنا العلم واجتاحت القوات التركية ونتيجة هذا ا:جتياح ايضا برزت اكثر حزب العمال50 بعد
الكردي وتطــورت الحركة التحريرية باتجاه ا:ستقQل الذائب في ديار بكر في تركيا سألت اول امس وانا
ارى اوجQن على التلفزيون من مقعده في روما يعلن مبادرته التي قدمها الى ا:وروبN وكان اول بند فيها
عودة الQجئN ا:كراد الى تركيا البند الثاني اقامة حكم ذاتي لQكراد في ديار بكر بتركيا والثالث حول
الديمقراطية الحقيقة الثانية وهي ان الجهل بالنظام الدولي لحماية الQجئN هذا الجهل ولنصارح بعضنا
من اسف  كل  وقادة ا:حزاب ـب قانون  ورجال اـل رين  اسية واIفـك يادة السـي قائم وـيشمل الـق حتى ا:ن  :زال 

في تـقدم ولكـنه بطيئة الجـهل بالنـظام6 حوالي واجراء ا:تـصا:ت  هذه اIعـركة للتـعرف  اخوض  سنوات   
من روفة ـبشكل مـظهر  حادثه مـع ناك  ها، ـه ستند الـي التي ـت واعد  ها الـق ستند الـي التي ـي يات  تالي ا:تفاـق وباـل

 يفاوض في موضوع الQجئN الفلسطيني94N مظاهر الجهل انا التقيت بوفدنا الذي ذهب الى اوتاوا سنة
 …قالوا لي الى اتاوا وتفاجئنا بانه حتى اصدقائنا ا:وروبN مش بس ا:سرائيليN وا:ميركان بقول انتم
مش الQجئN والقانون الدولي : ينطبق عليكم وا:تفاقيات الدولية : تسري عليكم والقانون الدولي انتم ما
لوم الذين راحوا انا ـبلوم اـلكم صله ـفيه قالوا لي لم ـنصرف ـتجاوب فارجـعنا استقال مـنهم اـثنان انا ما ـي
من سوا  كن لـي جدة ـل ها وذات  في مهنـت كانه  ها ـم حترمه ـل ارية ـم راحوا شخـصيات اعتـب والذين  هم  الذي بعـث
باIعرفه نزود  قل :زم  هذا اـIـجال ـعـلى ا: في  وقد ـيـفاوض  اصحاب ا:خـتـصاص ثاـنـيا ـعـندما ـتـرسل 
تال هم الـق روفه ونـطلب مـن ير مـع في ارض ـغ يوداIظQت  وفد زي ـق قي باـل مش نـل ..الخ  يات  قوانN وا:تفاـق واـل

 هذا : يجوز اذن هذا الجهل : يزال سائد.

   لكن دعونا نرى كيف تشكل هذا النظام وكيف جرى استبعاد الQجئN الفلسطينيN من هذا النظام، وما
في قة وكـالة الـغوث بـهذا النـظام،  Qوهذه1947.  سنة3/12/1949 هي ع حل منظـمة الQجئـN الدولـية  جرى   

الذات الـيهود يا وـب يا واسبانيا وايطاـل استمرت اما ـحN تكـفلت برـعاية وحـماية الQجـئN في اوروبا من اIاـن
اـيضا ـلكن كان امام اIجـتمع الدولي سؤال وهو الـبحث عن صيغة اوسع واشمل لحـماية الQجـئN واـيجاد

فويض واضح ـلحل ـمشكQت الQجـئN في ية مـفوضة ـت امة لQمم3/12/1949 منـظمة دوـل ية الـع  أصدرت الجمـع
وفي  NجـئQشؤون ال سامية ـل حدة اـل وضية ا:مم اIـت شاء مـف نوعه بإـن من  هو ا:ول  قرارا  حدة  8/12/1949 اIـت

في  N شغيل الQجـئ ية :غـاثة وـت غوث الدوـل شاء وكـالة اـل قراراً اـن سمبر14 أصدرت الجمعـية العـامة  1950  دـي
أصدرت الجمـعية الـعامة قراراً باعـتماد الـنظام ا:ـساسي للمـفوضية اـلسامية لQجـئN. ـعلى ما ـينص هذا
: يا: عالم، ثاـن حاء اـل يع اـن في جـم  NجـئQية ل اية الدوـل توفير الحـم لي او:ً  ما ـي لى  ظام؟ ـينص باخـتصار ـع الـن

ية لQجـئN إلى: عودة الطوـع ثا الـعمل ـعلى تأمN اـل مة وـحاسمة ـIشكQت الQجـئN، ثاـل الـبحث عن ـحلول داـئ
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 كان الوزراء1951  تموز28 ديارهم وهذا النظام ا:ساسي الذي يحكم عمل اIفوضية السامية لQجئN. في
في موز28 اIـفوضون  ها1951  ـت ثوا فـي ولة بـح قاءات مـط هوا ـل قد اـن في ا:مم اIـتحدة  الوزراء اIـفوضون  كان   

هذه في الـعالم واعتـمدوا   NجئQبال في الـعالم واعتـمدوا اتفاقـية خـاصة   NجئQبال عـقد اتفاقـية خـاصة 
 هذه ا:تفاقية تنظم العQقة ما بN الدولة اIضيفة والQجئN لكنها تحدد من هو1951  تموز28 ا:تفاقية يوم

ظام الحمـاية من ـن  Nسطيني استبعاد الQجئـN الفـل نص عـلى  جرى اـل ولى فـقرة د  ادة ا: Iوفي ا الQجئ 
الدولية لQجئN من الو:ية القانونية والو:ية الدولية واصبح كل الQجئN في جميع انحاء العالم تحت اطار
Nتحت اطار وكالة الغوث، ما هو الفرق ب Nالفلسطيني NجئQواصبحنا نحن ال NجئQفوضية السامية لIا
Nالفلسطيني NجئQاذا جرى استبعاد الI ا بحثت في ا:رشيف في جنيفI ؟ الفرق كبير جدا، قلناNا:ثن
استبعاد با  ايديهما وطـل لذين رفـعا  والوزير اIـفوض العـراقي هـما اـل الوزير اIـفوض اIـصري  فـوجدت ان 

 Iا كنا في تونس سألت اIرحوم محمد فاضل الجمالي86 الQجئN الفلسطينيN من الحماية الدولية وسنة
في عراق  يس وزراء اـل سطينيN؟:58 وكان رـئ استبعاد الQجـئN الفـل لى  تم ـع اذا وافـق I وزير خارجـية وكان   

Iاذا الوزير اIفوض العراقي وانت كنت وزير الخارجية استبعد الQجئN الفلسطينيN، فقال لي بصراحة
كانت ا:تصا:ت بعيدة ويبدو ان الوزير اجتهد لوحده وحصل ما حصل وهذا خطأ. انا في تقديري كان
قرة د من اIادة ا:ولى استثنت الQجـئN ـلكن بأي كا، الـف اسرائيل وامرـي عـاً  واطؤ ـم اـلسبب هو الـجهل والـت
صــورة وصيغة ما هو اIبرر الذي قدم :ستبعادهم، اIبرر جاء في هذه الفقرة ان الQجئN الذين يتمتعون
هذه ا:تفاقـية مم اIتـحدة يـجب ان : يـوضعوا تـحت حمـاية  احدى منظـمات ا: من  بالحمـاية واIـساعدة 
والـنظام الدولي لحـماية الQجئN. وكالة اـلغوث : توفر الحـماية لQجئN الفـلسطينيN كذلك اIساعدة ايضـاً
يت مادي، والتـق وقدمت اوراق اعـت غداد  ندما وصلت إلى ـب ـمحدودة ـفحاولت اختراق هذا اـلنص شـخصيـاً ـع

 على امل ان23  آ:ف فلسطيني جاءوا من ؟؟ ص4 با:خ عزام ا:حمد فقال لي جيت وجابك ا¡ احنا في
،2  ألف وهؤ:ء يعيشون في ظروف مزرية جدا في الزعفرانية واحد والزعفرانية40 يعودوا بعد فترة صاروا

زرـتهم ورأيت ـكيف يعـيشون و: ـيصدق ـكيف يـعيش بـعضهم، واخذت ـمصور من مـجلس الـكنائس اـلعاIي
ية في منـظمة دوـل ما  هم،  امل مـع غوث : تتـع الة اـل بار ان وـك هؤ:ء باعـت الدولي ـعلى  ظام  حاولت ان اـطبق الـن
تعمل في العراق وبعد ترتيبات عملتها.. الخ لكن العملية جرى اتفاق فيها في اللحظة ا:خيرة بان نقلت
شخصيا من بغداد إلى رواندا، كان الهدف من هذا كله ليس حرمانا من نظام الحماية الدولية حتى يتم

 :نو التنفيذ لهذا القرار يحتاج إلى آلية194 حرمان شعبنا من ا�لية الدولية الQزمة والضرورية لتنفيذ قرار
دولية ملزمة ومن ينفذ هذه القرارات هي الهيئة التي فوضت باعادة الQجئN وهي الهيئة السامية وليست
سامية ووكـالة وضية اـل تالي، اIـف في اـل غوث تتـلخص  سامية ووكـالة اـل وضية اـل N اIـف ارنة ـب غوث اIـق وكـالة اـل
ية ية دوـل ظام اسـاسي وهـناك اتفاـق ها ـن ية ـل هي منظـمة دوـل سامية  وضية اـل تالي، اIـف في اـل غوث تتـلخص  اـل

من الدول، هـناك مجـلس تنفـيذي  ورغم ان مهمتـها45 وقـعت عليـها  طراف   عـضو وهيئة دولـية متـعددة ا:
كثير ـمما قدمها اIـفوضية اـلسامية اكبر ـب اية واعادة الQجـئN واـIساعدة التي ـت ا:ـساسية هي تأمN الحـم
من جزء  حدة وـك داخل ا:مم اIـت سامية  وضية اـل مل اIـف ية تـع ية الداخـل عة ا�ـل غوث، اـيضا طبـي الة اـل قدمه وـك ـت
عزل الQجئ حدة تمهـيدا ـل مم اIـت عن منظـومة ا: غوث  عزل وكـالة اـل جرى  ابل  حدة، باIـق منظـومة ا:مم اIـت
الفلسطيني نفسه عن نظام الحماية الدولية، :حظوا ما في ازمات مالية عند اIفوضية السامية بينما وكالة

ية، في رواندا في ا:سبوع ا:ول من ـتموز يار ـفقط2 ، صرف94 اـلغوث كل سنة ـتعاني من ـمشاكل ماـل  مـل
 قرية، والفلوس كبيرة جدا بحيث رحلت إلى يوغسQفيا السابقة ومن ثم إلى آسيا12 وفي شمال العراق في

الوسطى، :حظوا كيف يتعامل النظام الدولي مع الQجئN الفلسطينيN، كلنا نعرف ان الوكالة استخدمت
قدمت توطN الQجئـ200N في الخمـسينات للـتوطN الو:يات اIتـحدة  وحاولت الوكـالة  يون دو:ر تقريـبا   مـل

ودعت الQجئN إلى تسليم كرتات اللجوء مقابل مبلغ من اIال وهناك عدد محدود تقدم وسلم الكرتات واخذ
توطN ـفشل ـبسبب واحد ـفقط ـفلوس وـبسبب ـنشاط ا:حزاب صحوا اـلناس فتراجعوا وسحبوا ـكرتاتهم، اـل
وهو رفض الQجئN للتوطN ولم يفشل :ي سبب آخر، هذا الواقع انفكر على الصعيد العربي والدولي في
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 Iا كانت تبحث عن بروتوكو:ت معاملة الQجئN فشلت65 التعامل مع قضية الQجئN، فالدول العربية عام
 سنة على مناقشتها وهي30 في ايجاد طريقة موحدة للتعامل معهم وحتى اتفاقية الQجئN التي يمر ا�ن

في في مناقـشتها  اشتركت بحـكم عمـلي  وانا  الدول العربـية   Nلم يـجر اقـرارها بـ في ا:دراج  مـوجودة 
الجامعة العربية، وهذا ادى إلى ان كل دولة عربية تتعامل مع الQجئN بطريقتها الخاصة ووفق مصالحها
وهون مجال مقارنة لQسف ايضا مع دول الوحدة ا:فريقية التي تتفوق في هذا اIجال على دول الجامعة
خاص الدولي اـل الدولي والنـظام  الدولي والتـشابك  عة النـظام  وحدة ا:فريقـية التقـطت طبـي العربـية، دول اـل

فس وشكلوا لجـنة69 بالQجئN فعـقدت قمتـها   NجئQبال واقروا اتفاقـية خـاصة   NجئQبال خاص  مؤتمر   
واصدروا تعريفا متماثل ومتطور إلى حد ما على التعريف الدولي وعاد مQيN من الQجئN ا:فارقة إلى
في مـوزمبيق واسعة.  وجرى مـساعدتهم مـاديا بـاحدث مـشاريع تنمـوية  عادوا  عادوا،  بس  مش  ديارهم 

ناء  ـمشروع تـنموي لـتشغيل الQجـئN ورفع الدخل، في ظل هذه ا:وضاع بمـعنى عدم550 ـلوحدها جرى ـب
وجود قضية الQجئN في قمة اجندة القيادة الفلسطينيN وغياب ا:هتمام العربي بهم وسحب راية العودة
من اIسرح الدولي جاء اتفاق اوسلو واجل بحث موضوع الQجئN وهناك شك في ان اIفاوضات ستصل
ستجيب Iـصالح حل ـي إلى  صل  ولن ـت لة وقـاسية ومـريرة  ستكون طوـي ضية، اIفـاوضات  هذه الـق حل ـل إلى 
وحقوق الQجئN الفلسطينيN على ا:طQق لكن علينا مQحظة ما ورد في ا:تفاق وفي اعQن اIبادئ، انه
Nطبعا احنا ممكن نمشيها باعتبار انه اتفاق ب ،Nالفلسطيني NجئQدون ان يقول ال NجئQيتحدث عن ال
جانب اسرائيلي وفلسطيني وممكن اكون مفهوم انو فلسطيني، واحنا Iا راح اIفاوض على اIتعدد قالوا
لهم هذا : يتعلق بالQجئN الفلسطينيN وهو شامل لليهود ايضا، بنا نبحث ا:ثنN واكراد وآخرين حتى
تحايلوا دون تحديد من هم الQجئN هناك تركيز ا�ن على التوطN الحل الوحيد اIطروح لدى معظم الدول
العربية ودول الغرب هو التوطN. وقبل سنتN صدر تقرير عن مهمة وفد الكونغرس إلى اIنطقة وزار دول
الخليج واجرى اتصا:ت غير مباشرة مع حكومة العراق وزار لبنان وكان الهدف توطN الQجئN في لبنان،
طبع اIهمة لم تنجح، العراق رفض :نهم كانوا عايزين توطينهم في الرمادي والعراق رفض العرض وكانوا
نان في لـب  Nسطيني قاء الفـل تدرك ان ـب واسرائيل  غرب  توطN، :ن دول اـل ويل اـل يج تـم من دول الخـل عاوزين 
سيكون عامل تفجير :ي اتفاق سQم قادم خاصة اذا ما تحالفوا مع القوى اللبنانية التي تقاوم ا:حتQل
ية وا:خ وايا ـلتوطN الQجـئN الفـلسطينيN في لـبنان في اـلضفة الغرـب اصدرت اشارات حول احـتمال او ـن
جوازات نان  في لـب  Nسطيني نح الفـل سطينية ـم استعداد منظـمة التحـرير الفـل عن  لن  نان اـع ا زار لـب I فاروق
سفر فلسطينية، الحكومة اللبنانية رأت في ذلك بادرة خير في احتمال ان نرسلهم إلى الضفة الغربية، في
واي ريفر يقال انه جرى ا:شارة إلى اIوضوع هامشيا وكانت ا:شارة الوحيدة التي اشار اليها ا:خ ابو
عمار إلى الQجئN في خطابه هي الQجئN في لبنان وان عودتكم إلى الوطن باتت قريبة هكذا كان في
هو سطينية  ية الفـل ية ا:ردـن هدف الكونفدراـل احد ان  يس بخـفى عـلى  فر، وـل في واي رـي ابو عـمار  خـطاب 

2,5 استيعاب مشكلة الQجئN الفلسطينيN مش حبا في الكونفدرالية والذين يخططون يعرفون ماذا يريدون
يون في ا:ردن و يون صاروا3 مـل ير وانو ـتحل ـمشكلة5,5  مـل الذهاب وا:ياب ـهيك التفـك هم ـب يون ـيسمح ـل  مـل

عد، ا�ن ما ما ـب هم ـحلول فـي ية ـنجد ـل ية الQجـئN ـتحل ـمشكلتهم والباـق الQجـئN في هذا ا:طار يـعني غالـب
قة اجـتهدت في هذا اـIجال ـعندما ـكنت في اـلخارج وـطلب من ـبعض اـIسؤولN ان اقدم الـعمل، في الحقـي

 وـحN جئت وجدت ابو نزار ـمشكــورا قد ـنشرها في97 ـخطة لتفـعيل ـقضية الQجـئN ارسلتها الـخطة سنة
التي ضية الوحـيدة  بار الـق من اعـت هذه الخـطة تنطـلق  كتيب  في  مؤخرا  واصدرها  تح  في مجـلة ـف قات  حـل
شكلوا معـظم فـصائل الـثــورة الذين  هم   NجئـQهي قـضية ال كل عملـية الـسQم  بامكانـها ا:جـهاز عـلى 
ستطيع أي قي و: ـت سQم مـوضع تهـديد حقـي ية اـل ستظل عمـل هذه القـضية  حل  لم ـت ومنظـمة التحـرير واذا 
في ـحـقوقهم او التـخـلي والـتـساهل، النـقـطة الثاـنـية شـخـصية كارزـمـية ان تـقـنع الQجـئـN بتأـجـيل الـبـحث 
صراعنا مع اسرائيل ينطوي على معارك صغيرة وكبيرة وهذه اIعارك متعددة ا:هداف ومتشابكة اIيادين
ها واهدافها وسماتها الـخاصة وانا اعـتقد انه ـيجب ان ـنخوض ها آلياـت من هذه اـIعارك مـعركة الQجـئN وـل
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في صار  شو  شعبية  ياب اIواجـهة اـل في ـغ انه  عرف  لى ا:طQق وـن ها ـع من ا�ن وان : نؤجـل ركة  هذه اIـع
ـقضية ا:سرى وـكيف يـتوسع ا:ستيطان ـعلى ا:رض الفـلسطينية واذا ـفشلنا في حل هذه الـقضية ـيجب
N ضع الQجـئ هم ان ـن Iومن اـ ادمة  ها لQجـيال الـق N عـلى ا:طQق وتوريـث في حـقوق الQجـئ عدم الـتصرف 
عا من اـلضروري ان ـيكون لQجـئN دور :نه : ـيجوز الفـلسطينيN ـتحت اطار الدولي لحـماية الQجـئN، طـب
ان : يكون لهم دور يجب تفعيل دورهم ونحترم حقهم في الحصول على اIعلومات الQزمة اIتصلة بحقهم
الة الخ، وـك  ..Nاوض اسية واIـف يادة السـي إلى الـق وصول  في اـل هم  ضيتهم وحـق حل ـق اوضات الجـارية ـل وباIـف

عام في  غوث  وعام96 اـل من منظـمة التحـرير العـمل97   حة  الدول اIاـن بت  ماع طـل حة اجـت الدول اIاـن  عـقدت 
والسعي لدى الدول العربية وا:سQمية والقطاع الخاص لتمويل الوكالة :نها : تستطيع ان تقوم باعمالها
سQمية والـقـطاع اـلـخاص وجرى ا:ـتـصال ـبـالدول ا: هذا  مع  جرى الـتـجاوب  سف  Qالخ، ل ومهماـتـها.. 
والخليجية لتمويل وكالة الغوث ثم تتحول إلى وكالة اقليمية ثم إلى مؤسسة فلسطينية وبالتالي تتحول قضية
الQجئN من دولية إلى اقليمية إلى شأن فلسطيني داخلي وهنا الخطر وعلينا ايضا التفكير :نه : يجوز
الة لى وـك حافظ ـع جب ان ـن عالم ـي في اـل  N ية لQجـئ اية الدوـل ظام الحـم عن ـن  N سطينيون معزوـل ظل الفـل ان ـي
غوث الة اـل نوح لوـك فويض اIـم طوير الـت يادة ان ـتسعى لـت لى الـق كن ـع شريد وـل مة الـت لى جرـي غوث ـكشاهد ـع اـل
ير اية او التفـك ية وـتشمل الQجـئN الفـلسطينيN بالحـم غوث نـفسها بـحيث ـتصبح منـظمة دوـل الة اـل وـتطوير وـك

بوضع الQجئN في اطار اIفوضية السامية لQجئN، وشكراً.

ابو نزار
   باسمكم نشكر الدكتور نافع وحقيقة اغنى الندوة ممكن نطول اIحاضرة بعدين والحكي الذي تكلم به

هو وا:خ داود كثير مهم وسنفتح باب النقاش.

تعقيب من ا>خ بركات
اية يد ويـعطي حـم كن يـف وكان مـم هم  شيء ـم يه  وضية ـف في ـموضوع اIـف نافع  يل د.  شك ان تحـل في  ما     

في ال لو  قول  صعب ـن اسة  في السـي قد  كن اعـت وضع48 ـIوضوع الQجئ الفـلسطيني ـل طور اـل كذا ـت نا   عمـل
ونروا وـلـكن وـكـالة اـلـغوث لـها ـغـطاء عن ا: مدافع  اخذته القـضية الفلـسطينية ولـست  الذي  بـهذا الـشكل 
قاء رمز ـب هي  الة، ـف هذه الوـك فوري ـل هاء اـل طالب با:ـن ية : ـت سرية او علـن اسرائيلية  ورقة  ولم ارى  اسي  سـي

150 ،50  سنة4 ، لو قبلنا اقتراح بن غوريون شهر32 الQجئN ونحن امام وضع صعب ان نناقش فيه …ص
 وقبول كل51 ألففلسطيني قبل كان صاروا مليون ونصف، لو قبلنا اقتراح بن غوريون بضم قطاع غزة سنة

عن كون  زنا ـيجب ان ـي قد ان تركـي ناقش واعـت سهولة ـي هذه اـل هود، ـليس اـIوضوع ـب في ـي طل  كان ـب  NجـئQال
اداء اIفاوض ومطالبه وتكتيكاته عن الدعم الذي يأتيه من شعبنا واعتقد ان اخطر شيء ان تصبح قضية
نا تعرـبها كانت الQجئ الفـلسطيني هي ـقضية اـلشعب الفـلسطيني، Iا فـلسطنا الـقضية الفـلسطينية والغـي
النتيجة اوسلو، نزل سقفنا كثير، Iا كانت القضية عربية كان سقف مطالبنا اعلى وامكانيات تحقيقه اعلى
نا الخـطأ ها وـه جوء وحـل ضية الـل ضيته، ـق عن ـق يدافع  وضوع الQجئ  وضوع ـم Iهذا اـ في  قع  ارجو ان : ـن
الكبير في اوسلو، اذ ان ا:تفاق لم يأت تحت بند تقرير اIصير :ن موضوع العودة وحل قضية الQجئون
هو حق تقرير اIصير هو ا:ساس القانوني لكل شيء، وعندما قلت في مداخلتي اذا تعقد اIوضوع نعود

إلى هذا اIلف، وشكرا.
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ا>خ ابو داود
شكلة عن ـم ركات يحـكي  مة وا:خ ـب كثير قـي ومات  لى اIحـاضرين، اعطـونا معـل اريد ان اطـيل ـع ني :     يـع
:جئN في :جئN في الوطن و:جئN في الخارج يمكن ان نجد حQ لQجئN في الوطن لكن الQجئN في
الخارج في مشكلة عوائق منها ذاتي متعلق بوضع الQجئN ومنها اIوضوعي وهي ا:هم يضعها الطرف
ا:سرائيلي يعلمون ان اخطر سQح عليهم اكثر من قنبلة نووية هو الديمغرافية، وهذه قنبلة تقلق راحتهم
وكانت تقول غولدا مائير كلما ولد فلسطيني اشعر بالحزن و: انام الليل مشكلة عودة الQجئN لها عوائق
متعلقة بالديمغرافية وانتقل إلى موضوع د. نافع حقيقة انه اعطاني كواحد دارس القانون معلومات جديدة
من سطينيون  حرم الQجئون الفـل ايديهم  عوا  عراق ومـعه رـف مش :نو اـل له  اقول  اريد ان  كن  جدا ومهـمة ـل

Qقرار التقسيم مث NجئQفي ايضا اشتراط على قبول181 الحماية، هناك قرارات دولية اهم من حماية ال 
قرار حدة ان تـطبق  في ا:مم اIـت اسرائيل  حبر ـعلى194 ـعضوية  يت  قرارات بـق هذه اـل كل   NجـئQيد ال  وتـع

ورق :نو الصهيونية ضدنا مش رواندا ممكن نعيدهم لكن الخصم هو الذي يحدد قوتك وقوة الخصم هي
التي تحدد كيف يعود الQجئ او : يعود، الشرعية الدولية شيء حلو لكنها بحاجة إلى قوة لتنفيذها، انا

 ينص على الQجئN و: اعرف اذا ما حدد من هم الQجئN في القرار ما عندي194 اعتقد ان نص القرار
فكرة، اIهم ان القرارات شيء جميل لكن هل اسرائيل مستعدة للتنفيذ، انا اعتقد ان اعقد مشكلة ستواجه

الحلول النهائية هي الQجئN، واعتقد انه يجب ان نفكر على اكثر من سيناريو لحل هذه القضية وشكرا.

ا>خت عبيدة
   شكرا لQخوة، الكQم الذي تكلم به د. نافع كثير عظيم وجيد لكن انت يا اخي اللي عقولهم كبيرة وين
هم عون ومـع راهم يطـل وبدون ورق، ا:سرائيليون ـن شاري  بدون اسـت بان  فاوض الغـل Iبتكـونوا عـندما يطـلع اـ
استشاريN، احنا بطلع ا:خ حسن والدكتور صائب ونبيل فرادا، انا بحبهم كثير وكل ا:حترام لهم لكن لم
نشاهد معهم مفكرين، الشعب الفلسطيني عنده عقول جبارة وعند اIفاوض الفلسطيني غير موجودين، في
واي ريفر فش واحد منهم مع الوفد طيب ليش يا دكتور، اين انتم وIاذا : تفرضون انفسكم على القيادة
الراقية جدا وهي سوبر ما بدهم اياكم احكوا في الصحافة وابلغونا عندنا عقول تفهم كل اIداخل واIزارب

بس وينهم؟

ا>خ ساجي
   مع اقتراب دخول اIفاوضات الخاصة بقضية الQجئN انا اعتقد من الضروري ان تحظى هذه القضية
وجوهر لف  Iاية اـ يا نـه وهي عمـل ية  ضايا الوطـن من اخـطر الـق ها  قادي اـن مام، اعـت قاش وا:هـت من الـن زيد  بـم
القضية الفلسطينية، هناك اجماع وطني فلسطيني على مضمون هذه القضية او على الهدف الوطني وهو
حق العودة لكن هذا ا:جماع علينا ان نفحصه، اذا ما فحصنا هذا ا:جماع الوطني من خQل مناقشة ما
سطيني وقف الفـل Iفي اـ اكا  ناك ارتـب رايح نكـتشف ان ـه قد  انا اعـت سطينية  ظر الفـل من وجـهة الـن حل  هو اـل
هذا، ـلكن هل بأ تاريـخيا ـب عودة ومـع عادي قابض جد حق اـل تـحديدا في اـIوقف اـلرسمي، يـعني اIواطن اـل
هكذا يفهم اIفاوض الفلسطيني او الطرف الفلسطيني الرسمي اIسألة انا اعتقد ان هناك اجوبة متباينة
واضحة عـلى الـصعيد الـرسمي بالنتيـجة، اعتـقد ان هـناك مش  صمت واجـوبة ملتـوية والقـضية  واحيـانا 
وضوح في ـموقف ا:سرائيليN وفي ـمضمون ثابت وراسخ ـعندهم، اـجماع حقـيقي ـعلى رفض ـمبدأ حق

 في ا:مم اIتحدة، الغرب اوروبا194 العودة. امريكا نعرف موقفها وبدأت منذ سنتN تمتنع عن تأييد القرار
واليابان وآسيا، الخ يؤيدوا حق العودة وجاك شيراك قال انه مع حق العودة ومع قرارات الشرعية الدولية
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ـبهذا الـخصوص، ومع ذلك هذا ـيجب ان : ـيضللنا، اـلغرب مع اـلتوطN ـكما ذكر ا:خ نافع وداود، واـلغرب
مع مدخل التعويض والتجنيس وتحسN اوضاعهم اIعيشية اضافة إلى ذلك انهاء وكالة الغوث، اIشكلة في
موقفنا نحن، انا اعتقد في شيء جوهري في موقفنا، نحن قبلنا مبدأ التفاوض على قضية الQجئN وهذا
يجب ان نعترف انه مدخل عملي Iن يسعى الوصول إلى حل وسط ونحن عندما نقول حق العودة وتعالوا
بدئي Iلدينا ا:ستعداد اـ قول  يا ـن حن عمـل عودة وـن حق اـل بدئيا  الذين يرـفضون ـم  Nمع ا:سرائيلي فاوض  نـت
ها ـموجودة ـعشان نا ان ـنعترف اـن عترف انو في ـسوسة علـي للـبحث عن حل وسط في جوهر اـIوقف :زم ـن
حدر اقول ـكيف : نـن كن  ها وـل فاوض علـي كل ـقضيتنا نـت عا  حدار، طـب هذا ا:ـن نا  واين ـيصل ـب نتحـصن جـيد 
جزئة بول بـت هو الـق قد ان هـناك مـخاطر الخـطر ا:ول  انا اعـت رفه،  قرار : نـع إلى  حدار  سريع واـن حدار  اـن

 تماما وكل الندوات وا:نشطة والورق نحاول تجزئة قضية الQجئN،38 قضية الQجئN والغرب اصبح ؟؟ ص
انو تعالوا في اطار اساسي يبحث القضية تحث قضية التعويض وناس يبحثوا الناحية القانونية وآخرين

 هذا194 الجنسية ومشكQتها وتصغير ا:مور واذا بالشيء الرئيسي هو ، ثم قضية التراغي في موضوع
اخر هو القبول بدمج النازحN بقضية الQجئN وا:شارة التي اوردها ا:خ داود في محلها اتفاق ايضـاً 
ستكمال هو : اوسلو تـضمن الـنازحN وواي ريـفر  من مـوضوع الـنازحN، قلـنا ان  واي ريـفر خQ تمـامـاً 
في  N حث لQجـئ ضية ـب امام ـق سنا  وسنجد انـف جداً  وضوع خطـير  Iهذا اـ ذية  قة تنفـي اوسلو او وثـي طبيق  ـت
ثل د. نافع قل إلى نـقطة اـخيرة وهي انه من اـلصعب مـجادلة اخـتصاص قانوني ـم نازحN وانـت ـموضوع اـل
لكن اIسألة غير قانونية، اعتقد ان موضوع اIفوضية العليا لـ الQجئN بعني قدمت لنا مع ا:سف وكأنها
هي الحل الشافي مش كأنها منظمة انسانية حقيقة هي كذلك دول تقدم مساعدات انسانية كما تقدم إلى
وIتغرري الز:زل والنزاعات الحدودية يعني غلط نفع دور اIفوضية العليا، هذه نقطة، والنقطة الثانية اعتقد

 ومن قال194 في اشارة واضحة هي كQم الدكتور نافع يقول ان هذه اIفوضية تمتلك اليه في لتنفيذ القرار
ها وفي قرارات اهم ـبكثير من هذا الكQم وـلكن : احد يـنفذها، اـحنا هذا مQـحظة ا:خ ابو داود في محـل
ية مرـبوطة باـيجاد حل عادل لـقضية الQجـئN، هذا بـنقول الQجـئN يمـلكون منـظمة اسمه وـكالة اـلغوث الدوـل
جب الخ و: ـي إلى الجمعـية العـامة…  رها  قدم تقرـي رفع علمـها وـت حدة وـت مم اIـت Qعة ل وهي تاـب رمج  ربط مـب
التقليل منها، في قضية حسمه ا:ن في هجمة على وكالة الغوث من الغرب وا:سرائيليN لتصفيتها وفي
يا وضية العـل هذه اIنظـمة اIـف اخرى،  ية  إلى منظـمات دوـل ضيفة او  Iالدول اـ إلى  قل مـسؤوليتها  مـسعى لـن
حل قـضية :جئـN دائـمة احـنا سفر  جوازات  من خQل اللـجوء السيـاسي اعـطاء  حل القـضايا  مهماتـها 
قضيتنا مش قضية :جئN دائمة او قضية :جئN اضافية تضاف إلى ملف الQجئN في هذا العالم وهم
توفر لـ اIـفوضية اموال اكثر من ا:نــورا، لذلك ـيجب اخذ باQIيN وـعلى اـلصعيد اIالي مش صحيح ان ـي
القضية في سباقها السياسي أي تحريك لوكالة الغوث باتجاه اIفوضية هذا جزء في السباق الراهن كما

اشار اخي داود حضر جداً وشكراً.

ا>خت زينب
   شكر إلى ا:خ ابو نزار وللمحاضرين، الحقيقة ما ذكر لنا اليوم في اشياء جديدة :ول مرة ممكن تخطر

نا، ـلكن ـمN قال ان قرار ندما صدر194 ـعلى باـل في ـموعده ـع  ًQالفـلسطيني اص NجـئQـيحدد ـقضية ال : 
ضد من اجل الQجـئN الفلسطينيN واريد ان اؤكد على كQم ا:خت عـبيده إلى ا:خ نافع اذا ـكنت تمتلك
عالم Iاذا لم تذهب قدرة والتـجربة في ادارة اIـفاوضات التي ـتخص الQجـئN في اـل كل هذه اIعـلومات واـل
ما اشعر با:سف ان  عل  كن بالـف الوجه شـخصيـاً وـل سطينية، : اـقصد ان  اوضات الفـل إلى اIـف انت نـفسك 
يكون ا:نسان اIناسب في اIوقع اIناسب، بالنسبة إلى الوكالة احنا نعرف ان الوكالة وجدت لفترة مؤقتة
بدأ هذا اـلشكل وهي ـت ما ـتحل ـقضيتهم ووـجودها جاء ـب اثة الQجـئN وـتشغيل الQجـئN الفـلسطينيN ريـث :ـغ
باIنظمة الدولية ولم اعرف كيف انت فسرتها يا دكتور بالشكل الذي اوردته وبنفس الوقت صح نحن معك
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وهذا :  N هت قـضية الQجـئ ها انـت هى عمـل اساس ان اذا انـت هي عـلى الوكـالة عـلى  سعى ليـن ان الجمـيع ـي
يجوز اطQقـاً وعلينا ان نفشل أي مخطط :نهاء الوكالة عن طريق الQجئN انفسهم، في نقطة بجب اركز
ابل اـلسQم ولون ا:رض مـق ريدون مثQً يـق ولون ما ـي هم يـق اسرائيل قالت قالت…  قول  نا، اـحسن كثير ـن علـي
من هذا  يعـني اIـفروض نـقول لـهم تفـضلوا ا:رض ونحـمل اغـراضنا ونـخرج مقـابل ان يعطـونا الـسQم 
ً اقول علينا ان نظل متمسكN بحقنا و: يمكن اIتطرفN عندهم هل معنى هذا ان نصدق وكQمهم واخيرا
ومهما صار مفاوضات وتوقيع معاهدات… الخ قضية الQجئN يجب ان تظل مهما كان و: يجوز ان ننهيها

في اية مفاوضات ويمكن تأجيلها ولكنها تبقى على الطاولة دائمـاً وشكراً.

ا>خ ابو محمد
ومات ذات إلى معـل واستمعنا  وعة  كثيرة متـن شعارات  ها  مة وفـي اسة ومـه في ـقضية ـح    فعQً الكQم ـيجري 
قيمة كبيرة وـلكن من وجهة ـنظري انه ينـقصها اـلجانب اIهم وا:ـساسي Iاذا كل هذه الـخطة التي حدثت

سنة وجود48 من  في ـخطأ اسـاسي ـم يش،  يا.. وـل وجوب افريـق نا زي ا:كراد  صار فـي ما  يوم، ـليش  إلى اـل  
في زمان، او:ً  من  رغم ان48 عـندنا  خاطئة  كانت  في اعـقاب الـحرب والـحرب  صارت   NجئـQقـضية ال 

شعارنا التحديد ولكن كان شعار مزيف والذين يرفعونه مزييفN ومتواطئN وهناك شراكة صهيونية عربية
NجئQم عن الQوشعبها… الخ وهذه من نتائجها، القضية ليستجديدة عند الك Nوكان الهدف تضيع فلسط

 لكن اIفهوم فيه في سباق من الوضع عن الفلسطينيN لكن الدول العربية194 هو غير منصوص في القرار
اشعلت الـحرب وقيادتـنا جميعـهم رفـضوا الـقرار به ا:ن،11  البـند194 التي  الذي نـطالب  ضده  وصوتوا   

وعندما رفضت الوزيرين اIصري والعراقي وضع الQجئN تحت الحماية وكان السبب هو شعارات الحرب
اIرفوعة في حينه وكنا نحضر لجولة ثانية من الحرب كما قالت الدول العربية في حينه، احنا شو نطالب
بعودة الQجئN احنا بنا نتراجع فلسطN ويرجع العرب اليها اهذا هو السر ا:ساسي مش جهل سياسة
شائعـاً اصبح  لذلك  نا،  ماش علـي يوم  إلى اـل ودجل وـتضليل  ها  ير مكاـن في ـغ كار ح  لط واـف قات ـغ لط ومنطـل ـغ
عالم واقف ضدنا، مش اـحنا اية الحـكومات اـIسؤولية وكان اـل ندنا، هذا ـبسبب دـع عالم وافق ـع ـعندما ان اـل
وتياستنا اIسؤولة عما جرى، لم نعرف كيف نعمل صحيح ونؤخذ مواقف صحيحة وهذا الذي ادى إلى ما
نحن فيه النتائج وخاصة ما قاله الدكتور نافع صحيح ان هذه اIسائل بحاجة إلى تمعن احسن ما نبقى
تائج تعـيسة، انا مـتخوف من اية مقـترحات ـليس :ن تالي ـن ية باـل ــورطة وهي سـياسة ـغير واقـع في ـنفس ال

 سنة وفيها وجد ـحقائق كثيرة و: نستطيع بالبساطة ان نتجاهـلها،50 اـفكاري قد ـتكون بـنيت ساعتها مرة
الناس طلعوا إلى القمر لكن في قضية فلسطN بنظل متمسكN بالثوابت مطرح يا واقف مش مغيرين و:
شعب حرر اـل ضية ـت هي كـمان ـق ضية  عب ان الـق N ونـل ضية الQجـئ بس ـق وكانوا  رجع  ني ـن ها يـع مـبدلN فـي

سنة سيم  قرار التـق في  ند  وهذا اول ـب في الحـرية وا:ستقQل  سطيني وحـقه  تداب48 الفـل هاء ا:ـن وكان انـت  
وفي ا:خر مرات  عدة  ية  دولة العرـب عن اـل يه  كرر ـف دولتN وـت إلى  واستقQل فـلسطN وتـقسيمها  طاني  البرـي
قامت الدولة اليهودية وكما تنتظر والعرب حبسوا اIفتي رئيس حكومة عموم فلسطN واخذوه من بيته في
غزة مع انهم دخلوا عشان يحرروا فلسطN احنا صرنا نفكر ان الحاكم في ا:ردن صار حبيب لنا، اعتقد
عد هو الـطريق الوـحيد اQIئم ا:ن ـب اوضي  وهو الـطريق التـف يه  الذي ـتسير ـف راهن والـطريق  في اـلظرف اـل
ية ان ـنفرض اوـمرانا ـعلى اسرائيل ـلكي سنة سنثبت ما ـبعرف شو بـعيد ـحسب الـتطــورات اما في امكاـن
اسة هذه سـي ربح  اقدر ـب عة محكـمة يعـني اذا  مش مراـف ضية  اوضات الـق وفي اIـف شرط  يد او  سلم بQ ـق ـت
الذي نـسير علـيه ونـطالب بالـشرعية الدولـية ويبـقى عن الـخط  داعي الQن نتغـلب  حاقي  قوى،  وموازين 

 مطروح.194 اIطالبة بالقرار
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ا>خت هند
   أشكر اIحاضرين وا:خ ابو نزار، بالنسبة Iوضوع الQجئN اعـتقد انه : يمكن هناك حل دائم للقضية
الفلسطينية وتسوية دائمة ا: اذا كان هذا الحل عاد:ً ليكون دائمـاً وليس فقط مشرفـاً وحل يرضي شعبنا
وحقه التاريخي ووجدانه، كيف يكون الحل عاد:ً والقانون ا:سرائيلي يمنح من يعتنق الديانة اليهودية حق
العودة إلى ارض اIيعاد ارض ا:باء وا:جداد من شتى بقاع ا:رض وا:قامة في فلسطN التمتع بحقوق

ً :ن اجدادهم كانوا قبل  سنة في ارض فلسطN هكذا يقولون، في الوقت نفسه الQجئ2000N اIواطنة نظرا
يوتهم شاهد تآمر الدولي وما زالت ـب واسطة ا:رهاب واـل غادرة بQدهم ـب اجبروا ـعلى ـم الفـلسطينيN الذين 
اوسلو و: عودتهم اليـها : اعQن اIـبادىء و: اتفاقـيات  وحق  واراضيهم وحـقوقهم  لبيوتهم  عـلى ملكيتـهم 

 و: واي ريفر او تقديم التناز:ت اIجانية ينسى شعبنا حقه التاريخي في ارضه ووطنه،242 مدريد و: قرار
استغرب من اIفاوض الفلسطيني، بتكون لنا قضية كبرى مثل قضية الQجئN وفيها قرارات دولية وتخضع
هذه للمفاوضة، عندما تخضعها للمفاوضة يعني اIساومة ومن يملك القوة يفرق شروطه على الطاولة وكذلك
قضية القدس هناك قرارات دولية حولها، فالتفاوض على القدس شرقيها وغربيها ا: ان يتم التفاوض على
دنى هو ا: سقفنا ا:عـلى  وهي الـقدس الـشرقية، يغـير احـنا نـضع  دنى والـسقف  إلى الـحد ا: التـنازل 
قوة لـنفرض نا : نـملك مـنطق اـل نازل إلى ادنى حد :ـن نا ونـت فاوض ـعلى حقوـق كل وبـنصير ـن بالـنسبة إلى اـل
فروض ان Iوضع العـربي اـ صالحنا ا:ن واـل في  ست  قوى لـي موازين اـل صحيح ان  شروطنا عـلى الطـاولة، 
يكون عمقنا ممزق ومنهك وصحيح ان العرب اسقطوا الخيار العسكري ولكن انا اثق بشعبنا الذي راهنت
الدول اIتآمرة عربية وامنية على ذوبانه في ا:قطار العربية التي هجروا اليها فعQً استمر يناضل قرن من

 ابتداء من بداية القرن الحالي وقد65 الزمان :ن النضال السياسي الفلسطيني لم يبدأ بانطQقة فتح سنة
استعداده لـتـقديم وقدرة ـعـلى اـلـصمود وا:نـبـعاث وـعـلى  شعب عـظـيم  انه  كل ـمـراحل ـنـضاله  في  اـثـبت 
التضحيات ضخمة حتى ينال حقه العادل في وطنه :نه في اتجاه مسار التاريخ معركة التاريخ دائمـاً مع
وكل يا  واسرائيل وبريطاـن كا  من امرـي تآمرين  Iكل اـ انف  رغم  ركة  هذه اIـع استمت  الوطني  حرر  ركة الـت ـح
وارجو ان قرن العـشرين  في اـل ثــورة  اطول  الذي يـخوض  شعب العمQق  هذا اـل عالم تـراهن فـقط عـلى  اـل
نا التي انـقصت حقوـق ية  شرعية الدوـل حتى اـل اوضة  مـاً للـمساومة واIـف نا وان : تـخضعها داـئ نتـمسك بحقوـق

اعطتنا هذه الحقوق وشكراً.

ا>خ حسن ابو لبدة
تالي اريد ان اـنصف زمQئي واقول لم اخي ابو نزار انا اـتوقع بأنني اـIفاوض الوـحيد ـهنا وباـل    شكراً 

 شخص في ايام مفاوضات120 نذهب فزعة والشغلة مش شغلة شتارة ومثقفN، انا اعتز جداً بفريق مكون
توجه وا:طار رؤيا واـل تم اIـفاوضات في ظل ـغياب اـل واشنطن من اـفضل الـعقول الفـلسطينية وـلكن كانت ـت
وطريقة العمل وبالتالي لو اتينا بعتاولة اIفاوضN و: تعطيهم ا:دوات و: تدعمهم مش ممكن ياتوا بنتيجة
اIشكلة مش مشكلة حسن وصائب وغيره او مشكلة مفاوضN غير قادرين وليست مشكلة مفاوضN ما في
عندهم مستشارين بقدر انه مفاوضN ما في عندهم اطار وخطة عمل، انا صراحة اريد ان اصحح معلومة
خاطئة ـيتم تداولها في هذه الجـلسة بـخصوص واي رـيفر، واي لـيست اتفاـقية هي ـعبارة عن جدول زـمني
طبيعي ان : تتـناول اعادة ا:نتـشار الثانـية مقـابل التـزامات فلـسطينية مـحدودة وبالـتالي  لتنفـيذ مرحـلة 
ابل زامات فـلسطينية ومـق ابل الـت ية مـق اعادة ـجدولة اـلصبغة ا:ولى والثاـن هي ـمجرد   ،Nنازح الQجـئN او اـل

 اعتقد انه في مشكلة مفهوم في الساحة الفلسطينية4/5/99 محاولة ا:تفاق على اعQن تجسيد السيادة في
جو هذا اـل في  اسبة  كون غـير مـن قد ـت لة  اطرح امـث وانا  سبيـاً  اصبحت مفهـومـاً ـن خـاصة وان الديمقراطـية 
العصفوري، :حظوا ان من الناس الذين عادوا واخذوا ارقام وطنية نسبة كبيرة طلو وسكنوا في الخارج
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وبالتالي قصة حق العودة وان كل شخص فلسطيني ينام ويتنفس هذا الحق انا اعتقد ان هذا مفهوم يجب
سنة ناوله،  في ـت  Nكون واقـع باط ـعشرات ا�:ف الفـلسطيني88N ان ـت فك ا:شتباك ا:رـت نت ا:ردن   Iا اعـل

فقدوا موازنتهم في الضفة والقطاع :نهم ما حبوا يروحوا ويخسروا الكرت ا:صفر.. بعدما احبطناكم ا:ن
" مرور" حق نـظري، ا:ن بـعد  هو  حق الـعودة  برأي ان  انا  الدوز  من50 نعطيـكم  سنة ولغـياب مجمـوعة   

التفاعQت واIحركات وا:دوات في الساحة الفلسطينية هذا الحق يجب ان يعاد تعريفه وفي هذا السياق
تم ية الفـلسطينية، اصQً ـقضية الQجـئN ـي اهدة ا:ردـن لم عن اIـع يوم ما حدا تـك انا اطرح ان في جـلسة اـل
تناولها هناك وهناك نصوص واضحة ليست بN السطور في مسألة حل قضية الQجئN عبر ما هو مكتوب

 يا استاذ149 في اIعاهدة التي تقول بان هذه القضية تسوي بي ا:ردن واسرائيل وفي اتاو فقط صرح
داود وكنت في وفد الQجئN وكان دوري تخييري بصراحة كنت مكلف اضرب في حينه وفيما يعد جزء من
اIفاوضN اصبحوا تجار في قضية الQجئN والقصة عندك انت تعرف اكثر مني في التفاصيل انا برأي
في الـقدرة عـلى في الـزيارة او  في اIواطـنة او  امامي الـعودة او  حق  هي مـشكلة  حق الـعودة  مـشكلة 
Nوبالتالي يبدو ان التوجه في الساحة الفلسطينية يتم باتجاه خلق واقع يقود إلى تمك Nاستيعاب حل مع
الشعب الفلسطيني من الحصول على حق العودة إلى بناء الدولة الفلسطينية وهذا اكثر الخيارات واقعية
ته بدل مرجعـي انه  سطيني مـشكلته  وقف الفـل Iية اـ ساحة الدوـل في اـل ضية  هذه الـق هو مـرسوم ـل ا  I سبة بالـن
ية اـلعودة إلى قوانN اـلشرعية ها ـنفت امكاـن تالي اتفاـقيات اعQن اـIبادىء وغـيرها في احـتمال قوى اـن وباـل

قراري اساس  واضحان و: ـيـوجد بـهـما338  و242 الدوـلـية وقراراـتـها :ن ـتـقوم عمـلـية اـلـسQم ـعـلى   وـهـما 
ية/ قة242 ـنصوص حقيـق يب حقـي ناك تغـي صادقN ـه سنا  مع نـف كون  هو ان ـت هو العQقة ـبN دول ا:شكال   

% من شعبنا في مسألة تقرير اIصير وما دام هذا الجزء مغيب في مسألة صياغة حق تقرير60 :كثر من
الـ حالي  جزء اـل هو اـل قة ا:ضعف    % من الشعب الفلسطيني التي كبلت نتيجة لظروف53    اـIصير الحـل

من مـصلحتنا ان قد ان  انا اعـت سطينية ا:سرائيلية،  قة الفـل Qظم الع ية تـن يات انتقاـل نة باتفاـق اسية معـي سـي
تكون ا:غلبية خارجة عن هذا النطاق وان تكون في حل من هذا ا:تفاق ولهذا تستطيع هذه اIجموعة ان
نا بادر إلى ان ـنأخذ ا:مور ـبيدها، انا اعـتقد واحدة من ا:شكاليات ا:ـساسية التي ـنعاني مـنها هي اـن ـت
ا:ن في ظل كل اـلشروط التي ادت إلى ـغياب مـعوقات ا:ـجماع الوطني لدينا مدخل وـحيد :عادة ـتكوين
ا:جماع الوطني من خQل ما يسمى بقضية الQجئN ولكن على ا:رض هناك دائرة تسمى دائرة شؤون
احد طبيعي ان يـكون  من اـل تالي  جذب، باـل من ان تـشكل نقـطة ارتـكاز او نقـطة  اضعف  وهي   NجئـQال
هذه الذي يعـيد  حتى تـكون مـركز للثـقل  الدائرة ورفـضها با:مكـانات والـكوادر  هذه  هي تعـزيز  مور  ا:
NجئQحقيقيـاً في هذا البلد في مسألة ان قضية ال ً القضية إلى سباقها الطبيعي، اعتقد ان هناك خطرا
تالي واحدة من ا:شكاليات الفـلسطينية واIـتعدد ـعبارة عن ـقضية راـبحة وـهناك الدكاكN وما اكـثرها وباـل
انه هناك مفاوضات فلسطينية فلسطينية معمقة في مسألة اليات التنازل وافاق التنازل وسقف التنازل الخ
الذات حتى ـتكون وـلهذا اـلسبب ـهناك ضرورة ـحاسمة :عادة تـعريف ا:من اـلقومي لـيشمل هذه الـقضية ـب

هذه الدكاكN خارجة عن القانون والخ...
ً الدول اIضيفة تتعامل مع قضية الQجئN وفق مصالحها تتفاوض تنظم وتقوم تنشط    وانا برأي واخيرا
جداً للتـباحث ً تـنافس ا:ردن يعمـلون بـهذا ا:تـجاه هـناك حـاجة مـاسة  جدا واضرب مـثال   Nغائب ونـحن 
ها اول N وا:صرار عـلى اـن ضية الQجـئ مع ـق امل  كون التـع يف ـي سألة ـك في ـم ضفية  Iالدول اـ مع  فوري  اـل

مضيفة ا: اذ كان هناك توجه فلسطيني بان تكون مسألة التوطN مسألة مقبولة وشكراً.

توضيح من ابو نزار
مع صحيحـاً  يس  هي ـل فر،  حول واي رـي سة  هذه الجـل في  خاطىء  هم اـل حول الـف طة  اثار نـق    ا:خ حـسن 
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احترامي له وكلنا نفهم انه عبارة عن مذكرة وليس اتفاق لتنفيذ اتفاقيات ابرمت والنص اسقطوا لسبب او
:خر قضايا باتفاقات صدرت مثل غزة واريحا او:ً، هذه ا:تفاقية فيها اIمر ا:من والنازحN من القضايا
العالقة وقضايا ا:ستحقاقات، اما قضية الQجئN مشار اليها في الحل النهائي، لذلك اكبر خطأ ارتكب

.Nإلى جانب اخطاء كبيرة جداً في واي ريفر قضية اسقاط قضية النازح

ا>خت هدايا
نازحN و:جـئN يـعني نا نـعيش ـب يوم ما زـل قائمN ـعلى هذه الجـلسة اقول النـقطة ا:ولى ـلحد اـل    اشكر اـل
Nما حدا يذكرهم في نازح NجئQال ،Nو:جئ Nفي بلدنا، القدس يوميـاً عندنا مشكلة نازح Nبنصير :جئ
من القدس إلى رام ا¡ يفقدوا كل حقوقهم :جىء القدس موجود في عمان وهذا : يوجد تحت بند :جىء
ية انا ـبقول ضعف الوـكالة يؤثر او نازح، ما هي اIـظلة الت يـنطوي تحـتها، وهذه اـخطر نـقطة النـقطة الثاـن
لذا ـفـهو كان يـحـصل ـعـلى الطـحـN ويـعـلم او:ده ويتـحـكم ببQش  في اIجـتـمع  سلبيـاً اوـلـها ان الQـجـىء 
متـمسك باIخيم وطاIا يـحصل ـعلى هذا ويـعيش في اIـخيم ـفهو :ـجىء، اما ـعندما ـيكون ابن اIـخيم في

يؤثر عـلى تفـريغ10 نـصف رام ا¡ بـعد ضعف الوكـالة مـاديـاً  انه :جـىء،  مع التـطــورات ينـسى  سنوات   
NجـئQنا ا:ردن ـنستوطن ـنحن نـبحث عن جواز اـلسفر ا:ردني وـنفس اـلشيء ال بل ما يتجعـل اIخـيمات وـق
وارفع مات  إلى اIخـي خدمات  ارجع اـل سية، ـيجب  لى الجـن كي يحـصل ـع ية ـل جوز اللبناـن ندما يـت نان ـع في لـب

اقتصادها وادعم الوكالة من اين مكان على اساس تقويتها لتؤدي خدماتها وشكراً.

 ا>خ عيسى

   شكراً للجميع والدكتور نافع افادني بمعلومة عندما كنت ممثل Iنظمة التحرير في الصليب الدولي في
لوا لم تقـب تم  لي اـن قال  اية ـف حت الحـم سطينيN ـت وضع الفـل عدم  اعاتبهم عـلى  نت  صليب وـك يف زرت اـل جـن
قديري اـيضـاً ان ا:نروا هي مـكسب سـياسي ـلشعبنا ـفهل ان ـيكون مـكسب مادي يه ـت وفـهمت ا:ن ما يعـن
:نه يجب ان يعلم الجميع ان شعبنا هو الوحيد في العالم الذي انشأت من اجله وكالة غوث دولية بالتالي
وجود ا:نروا الدائم يعني بقاء مشكلة الQجئN قائم باستمرار، في اعتقادي كما هي مشكلة ا:سرى قد
ية اذا ما ـتوصلنا لة النهاـئ هو اـلصاعق الذي يـفجر اIرـح عودة  ية ـفحق اـل لة النهاـئ صاعق يـفجر اIرـح كون  ـت
شعب باIطلق، اـل يه  قة عـل ير مواـف واسرائيل ـغ اية ا:ن  طرح لـغ لم ـي عودة  حق اـل اسرائيل :ن  مع  سQم  إلى 

 % يرغب في العودة ويرفض التعويض كما ان هذا الحق مع احترامي الشديد Iنظمة99         الفلسطيني
Nب Nنظمة التحرير ان تتصرف به نيابة عن الناس يخير الفلسطينيI التحرير هو حق فردي : يحق حتى
حق العودة او التعويض وهنا هو الذي يقرر واخشى ان تتحمل اIنظمة هذا القرار باIوافقة على التعويض

عام في  في ان هـناك  في ا:ردن  يتردد  ما  ركات اول حـسب  إلى د. ـب سؤال  ية2000 الجـماعي وهـنا   عمـل
كل فـلسطيني ها ـحيث قرر ـل  آ:ف دو:ر واذا ما رفض ذلك5 ـتعويض ـقصرية للفـلسطينيN التي كان يملـك

تسقط عنه الجنسية ا:ردنية ويجب ان يغادر البQد وشكراً.

 ا>خ د. منذر

يدة، وكانت مـف مة  ومات العظـي لى اIعـل نافع ـع والى د.  ركات  إلى د. ـب ية  اوجه التـح نزار  ابو  اخي  شكراً     
شؤون ماذا ـحضرت دائرة  من ا:خ داود  جان ـعمل ـمحزن واتـمنى  هذه الـل وصف ا:خ داود ـعمل  ما  وزي 
ـضية حل الـق ـكن  ـزية و: يـم ـضية مرـك ـها ـق ا اـن Iطا Nـ ـضية الQجـئ في ـق ـادمة  ـاوضات الـق ـN للمـف الQجـئ
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NجـئQشكلة الIاسية الفـلسطينية ـ ها مـهما كان، بالـنسبة لـفهم د. نافع الـقضية السـي الفـلسطينية بالقفز عـن
ً و: وتحويلها إلى قضية انسانية Iشكلة الQجئN وتحويلها إلى قضية انسانية طبعـاً هذه قضية مهمة جدا
سيما رافقها الجهل بالنظام الدولي لــ الQجئN وانا بترحم على الوزير العراقي الذي رفع يده باستثناء
تالي : يـمكن ـمساوتها شيء وباـل كل  رير اـIصير وـب وحق تـق دولة  بالوطن واـل طة  الQجـئN الفـلسطينيN مرتـب
كن شارين ومهنـيN وـل في مسـت كان  واقع  يدة اـل رته ا:خت عـب ما ذـك وحول  راواندا…  في   NجـئQضية ال بـق
اIشكلة ان هؤ:ء ليس لهم مرجعية وكان مرجعيه انسان اخر وفي معظم ا:حيان كان جاهل في القضية
الفنية واعطي مثال في مفاوضات الصحة في القاهرة كان زميلنا ا:ن وزير الصحة يفاوض على القضية

 دقائق فقط لطرح القضية زعل5 الصحية استقبل ورقة صغيرة من اIرجعية من ذلك الوقت وقال له معك
 دقائق، وفي قياسه اخرى في ايQت5 الوزير وقال تصوروا انه مطلوب مني ان احكي في القضية الصحية

ظام هل نـطبق ـن افرام سنيك كانت ـقضية الطـموحات انه  رأسه وزير اـلصحة  وفد ا:سرائيلي يـت Iا كان اـل
وفي صحة العاIـية  اصرارنا عـلى تطعـيم نـظام اـل وكان  صحية العاIـية  التطعـيم ا:سرائيلي او منظـمة اـل
النهاية عندما : يتم اتفاق كان يعملوا أي شيء نسميه التصور الوسط وتقدم الــورقة ولم تراعي ما طالبه

وفدنا، وشكراً.

ا>خ د. حنا
عن نافع تكـلم  الدكتور  كبيرة وتحـتاج لـدراسات مـحددة علـمـاً ان  هي مـواضيع  ما يـتم الـيوم     حقيـقة 
الQجئN وبا:مس في جامعة القدس اIفتوحة كتاب كامل متكامل مسلم ابو حلو حول هذه اIواضيع وكذلك

اشكر ا:خ داود،
تاريخي سل  ها تسـل يف اـن انا وـك صــورها  يف اـت زاوية ـك من  ها  هل ابحـث  NجـئQضية ال حث ـق ندما اـب    وـع
كردي رواندي ويوغسQفي يجب ان نكون مطلقN في تحديد هذه اIسألة كبرنامج وطني لشعبنا وكميثاق

عام صنع  الــ64 فـلـسطيني  في  وتم ـتـعديله  في67   حتى اـIـوقف ا:مرـيـكي74  وبالـنـقاط الـعـشرين  ، اذن 
به حول هذه اـIسألة اـتفق قرار ـعبارة11 ـلسنوات ـعديدة الذي صوت ـعلى اـلقرار واـن  هو صوت ـعلى هذا اـل

 دولة والتي اقتضت لبنان سوريا العراق مصر السعودية ا:ردن15  دولة اختصت35  مادة على القرار15 عن
في ذلك الوقت وافقت على هذا القرار وكذلك امتنعت عن التصويت، حدد حق العودة او التعويض لـ الذين
: يريدون العودة، لكن في نقطة مهمة نحن كمنظمة منذ بدئا في تحديد النقاط اIتفق عليها يحقق العودة
واقامة الدولة… الخ هذه نقاط في برنامجنا الوطني وعليها اجماع، لكن : بد من التنويه إلى نقطة موازين

ية ند اتفاـق من ا:خوان ا: ـع احد  نازح :  هوم الQجـىء او اـل احاول مـف  ،Nذلك الحـ في  قوس  وهذه1951 اـل  
عام عرف الQجـىء  بانه  هو الQجـىء علـمـاً  ما  كان بالتحـديد  شرد1926 ا:تفاقـية عـندها عـقدت   عـندما 

السوفيات في ذلك الحN فعملية الQجىء تاريخه : يوجد في القانون الدولي اطQقـاً تحديد واضح Iفهوم
 :نه اشار إلى القانون الدولي وا:نصاف194 الQجىء حتى نعتمد عليه بالعكس نحن استفدنا من القرار

قرار النـقطة اIـهمة جداً ان ا:خوان لم يـتحدثوا وـهنا اؤكد ـعلى ـمبدأ الـعدالة وا:ـنصاف في تـحديد هذا اـل
عام عد  تم ـب ما  وهذا   Nسط واسرائيل وفـل من مـصر وا:ردن  كون  التي تـت عدد91 عن اللجـنة الرباعـية   اIـت

 ضمن شروط48 ا:طراف ويطرح ا:سرائيليون نقطة جداً خطيرة وهي نرجع بعض الQجئN إلى داخل الـ
في هو دور منظـمة التحـرير  ما  مة  طة اIـه سطينية، النـق في ا:راضي الفـل ستوطنات  Iقى اـ كن تـب حددة ـل ـم
الوقت الراهن اتجاه اIخيمات اIوجودة في لبنان يجب ان : ننسى انه لنا عشرات الوف من الQجئN و:

ننظر في عملية ا:نصاف لهم وشكراً.
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ا>خ ابو اZنذر
شكل طرح ـب ية ـي في اIحـافل الدوـل  N طرح ا:خوين ان مـوضوع الQجـئ من  واضح تمـامـاً     مـساء الخـير 
خـطير وـخجل : اعرف ذلك اـIوضوع إلى ـموضوع ـتقديم وتأخير ا:وـلويات السـياسية، بل ـيبدو في شعور
هو ـمشكلة وهذا اـIوضوع  عرب  نا ا:خوة اـل ما يـلحق ـب ً ـنحن الفـلسطينيN ورـب اكثر سوءا قة  نه بطرـي عبر ـع ـن
ية والتـحريض… الخ وهي انه ـعندما نـتحدث اجتماـعية تبرز ـلها اـبعاد كثيرة سيئة في مجتمـعنا وعل الترـب
من اIحيـطـN بـيـنا كثير  وضرورة اـلـعودة ـنـجد  حق اـلـعودة  وعن  في احاديـثـنا   NجـئـQعن ـمـوضوع ال
واIشاركN في الجلسة حتى القريبN منا يتحدثوا بشكل جداً وان هذا اIوضوع : ينبغي طرحه، القليل لم
قد ان ا:ـيمان بالـنصر كان ضرورة وشرط وابة رام ا¡ كذلك… لم ـتطرح ـموضوع الQجـئN، اعـت ـنأخذها ـب
عودوا عن ان الQجـئN ـيجب ان ـي مـاً ـنحن الفـلسطينيN ان نـتحدث  تح يـعبء داـئ في ـف شروط الـعضوية  من 
انـاً ـيشعر اـلواحد نا اـلطرف ا:خر واحـي إلى وطـنهم و: يهـمنا ماذا يـفكر ا:خرون وـيجب ان : نـتحدث وكأـن

ان زميله يتحدث باسم الطرف ا:خر واعتقد ان هذه اIشكلة مشكلة فينا يجب فهمها وشكراً.

ا>خت انعام
   ما تكلم به د. نافع و د. بركات كان مفيداً وان احبطنا قليQ ما وصلنا اليه في موضوع الQجئN ورأينا
يه وـقبل سنتN جاءت بـعثة من واقع ان الQجـئN ـيطالبوا ـف اية اـل واقع، ـموضوع حق الحـم وين واقـفN في اـل
حق ا: ان مـسؤولة هذا اـل شملهم  طالبون ان ـي قر ـي Iامام اـ  N صموا الQجـئ حدة عـلى عـمان واعـت مم اIـت ا:
ية اسيا هـناك ملـك تم حـله سـي N : ـي حل الQجـئ وضوع  شملكم، ـم هذا : ـي وقالت ان  حدة رـفضت  ا:مم اIـت
فردية يجب ان تصان و: بد من ان تحفظ هذا الحق والQجئ هو الذي يمتلك حق فالQجئ هو الذي يمتلك

حق العودة او التعويض و: يجوز :حد ان ينوب محل ا�خر في هذا اIوضوع، شكرا.

د. سعدات
داية اقول وـبعد قدير إلى ا:خ ابو نزار وا:خوة اIـحاضرين ـب    ـبسم ا¡ الرـحمن الرـحيم، كل اـلشكر والـت

 يتوجهون إلى التصويت للعمل والى الليكود فأرجو ان نؤخذ48 تجربة مع اهلنا في الداخل ان اهلنا في ال
بعN هذا ا:مر، وعندما رأى اهلنا في يافا وحيفا والوسط اليهود يذبحون الفلسطينيN هاجروا ما لجأوا
إلى ارض فلسطينية هذه ارض فلسطينية فنحن لسنا :جئN، انا ارفض ان اكون :جئ مع انني اسكن

Nإلى فـلسط ندما رجـعت رجـعت  سلطة ـع يم واـل كل67 في مـخ له  نافع  الدكتور  جر وـلست بQجئ،  انا مـه  ،
من هـنا يـجب ان نفـعل نـحن هـنا مـهاجرين عـلى ارض لديه خـطط لتفعـيل القـضية فـانا بـقول  حترام  ا:
N سمى لغـاية ا�ن بQجـئ ماذا ـت سمى بQجئ فـل حت الحـكم ا:ردني كـنت اـت سابق كـنت ـت في اـل  Nسط فـل
والنقطة الثانية سؤال إلى ا:خ داود Iاذا تقسم اIعركة معركتN اIعركة ا:ولى معركة نزع السQح والثانية
والذين ما تـركوا الـسQح  ناس  في  هي معـركة فلـسطN، يعـني  واحدة  هي معـركة  ما   NجئـQمعـركة ال
عالم في اـل ضية الQجئ  ته ـق لم تـن ا  Iوانه، طا سابق : اصابوا ام اخـطأوا الحـكم  هم  هدوا  اوضوا واجـت يـف

بة ـبعودتهم إلى ارض  سؤال إلى48  ـعلى ا:قل وان لم ـيكن ذلك ـنحن ـنطالب بارض ال67 وـيجب ان اIطاـل
ما هذا ـف كان  ضات وان  عودة او تعوـي حق اـل عن  N او  عن الQجـئ حدثت  ية ـت هل هـناك اتفاـق نافع  الدكتور 

 هل يعود ليحمل الجنسية ا:سرائيلية.67  إلى ارض48 تصور حضرتكم Iن هاجر من ارض ال
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تعقيب من ا>خ ابو نزار
هم :جئون وتـشرف عليـهم وكـالة  Nسط في فـل  NجئـQفي مخيـمات ال الذين عـاشوا     قـضية اIـهاجرين 
ا:ونروا وعندما صار حديث بأنهم في الوطن في بلدهم Iاذا تعتبرونهم :جئN، صار في قرار من السلطة
هم عودة إلى وطـن نان حتى ـتظل ـقضية الQجـئN هي حق اـل ها ـمضيفة ـكما ا:ردن او لـب بار اـن ية باعـت الوطـن

يون و نا مـل رقم الذي قاله د. نافع في ـع ها واـل اهم ـقضية وـيجب ان نتـمسك ـب  ألف وا:ـحصاءات300 وهذه 
 ألف يعني عندنا اكثر من نصف شعبنا :جئN وعندهم حق زي اللي في لبنان وا:ردن800 تقول مليون و

.48 وهذه قضية : يجوز التهاون بها وهم :جئون في ارض فلسطN :نهم تركوا ديارهم في ال

ا>خ علي
قة هذه اIرحـلة الدقيـقة والهـامة وتـاريخ نـضالنا واIتعـل وهو يفـتح افـاقا ـل نزار  ابو  إلى ا:خ  شكر  كل اـل    
بمفاوضات الحل النهائي، حقيقة ازعم انني مطلع بالقضية الفلسطينية ولكنني : يعني ا: وان اعترف انه
قد اضيف إلى معلوماتي في هذه الجلسة الشيء الكثير لذلك كل الشكر Iا قدماه ولكن : بد من بعض
اQIحظات في سياق ما ورد، ابتداء اقول ان اتفاقية اوسلو وما تQها من مQحق آخر واي ريفر قد عقدت

 والتي تتحدث عن عQقات بN دول باستثناء338 ،242 على ارضية وقاعدة ا:رض مقابل السQم والقرارين
 والتي تقول بايجاد حل عادل لقضية الQجئN وهذه جاءت في242 ما ورد في الفقرة ا:خيرة، من القرار

الدعم للمـفاوض وسائل  هو خـلق وتفعـيل  ذيل الـقرار واذا اIقـصود مـنه كمحـصلة نهائـية لـهذه اللـقاءات 
لة لـيقوم بمهـمته ـبشكل ـجيد : بد من الفـلسطيني لـتصليب موقفه وـتزويده باIـعرفة الQزمة في اIرـحلة اIقـب
التي اـعـتبرت ـبـداية اـلـصياغات لـتـشكيل اـلـوفود الفـلـسطينية والـقـواعد واـلـضوابط اخذ ـبـعض اQIـحـظات 
داية استحواذ ـمدرسي مـعN لـقضايا الـتشكيل وغاب داية الـتشكيل، ـفكان ـهناك ـب ند ـب ية وا:دارية ـع الهيكـل
عنها التخصصية والفنية وفقدت مرجعيتها ابتداء بحيث ما تفضل به بعض ا:خوان لم يكن هناك مرجعية
سـياسية او فـنية :ي وفد ـمفاوض وعلى سبيل اـIثال اذكر ثQث حوادث طرـيفة واكبـتها ـمنذ بدايات ـمدريد
شيخ كان اـل وفي ـمسرح الـقصبة  دريد  إلى ـم فاوض  سطيني كـم وفد الفـل سفر اـل بل  سائية ـق Iسة اـ في الجـل
تم هذه اIرحـلة واـن في  حن ا�ن  وفد وقـلت ـن إلى اـل تالي  سؤال اـل توجهت باـل حـيدر وا:خت حـنان وفيـصل 
عات سطN وطمـوحات وتطـل ووفد يمـثل فـل سطينية  ضية الفـل هام وحـساس ومتعـلق بالـق مؤتمر  لون عـلى  مقـب
ستطيعون ان لديكم وـت هذه  ما  ؤتمر  Iهذا ا ثل  Iستواها وا:عداد ـ هل التحـضيرات وـم سطيني  شعب الفـل اـل
ية مع ية وا:سـتشارية والقانوـن تواـجهوا اـلطرف ا�خر ـبما لديه من اـلكم اـلهائل من اـلخبرات واـلنواحي الفـن
مزيد ا:سف تلقيت جوابـاً عاطفيا ما زال في اذني وكان بودي عندما حضرت ا:خت عشراوي ان اذكرها
يات لك الجـلسة باIعنى الـحرفي قالت ـنحن جاهزون ولدينا كل اـلخبرات واـلطواقم وا:مكاـن ما قالته في ـت ـب
وثبت بالدليل العملي ليس لديهم شيء، ارجو اننا ونحن في هذه اIرحلة اIستقبلية القادمة ان تكون بعيدة
ولكن وكل ما تم درسـاً لنا نستخلص منه العبر :ن الباقي اخطر من ما تم باعتبار اننا في ا:ساس نحن
ضحية تآمر عربي دولي كقضية وكشعب استلبت منا وشرد شعبنا نتيجة تآمر دولي وا�ن نحن ندفع ثمن
صراع اقليمي Iنطقة عربية خدمة Iصالح امريكا واوروبا في اIنطقة ويجب ان نكون في مستوى اIواجهة
وهذا يتطلب خلق مرجعية سياسية فنية الوفد اIفاوض وان تتشكل على قاعدة الوحدة الشمولية من منطلق
عة داعم اسـاسي وراـف قوى بـحيث ـتشكل  كل الـجماهير واـلساحة والـفصائل واـل شامل يـتسع ـل حوار وـطني 

للمفاوض الفلسطيني، وشكراً.
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ا>خ مرسي
   شكرا لQخوة استطرادا Iا قاله زميلي وصديقي ا:ستاذ علي شقيرات وكنت حاضرا تلك الجلسة التي
بالنص الحـرفي ولQسف قالته  ما  من ا:خت عـشراوي  جواب  وكان اـل في مـسرح القـصبة  تـحدث عنـها 
الشديد كنت احضر بصفتي نقيبا للمحامN في ذلك الوقت، انا سعيد جدا في هذه الجلسة واتذكر كأنني
Nحدث إلى اIـت موجه  سؤال  ومداخله، اـل سؤال  لي  كن  نافع، ـل الدكتور  امام  ية الحـقوق  في كـل با  كـنت طاـل
تكلموا عن موضوع الQجئN ولم يفسروا حقيقة قانونيا ما هو موضوع الQجئN :نني انا رجل قانون بحب

 في عندنا النازحN اذا بنا نصنف كما قالوا في48 اكون دقيق، في عندنا الQجئN الذين خرجوا سنة ال
 في عندنا فاقدين الهوية الذين فقدوا هويتهم وفي يوم من ا:يام الذين فقدوا هويتهم وفي يوم67 سنة ال

في ا:ردن عدوا بـعشرات ا:ف  ندوات ـي احدى اـل في  طاهر اـIصري  قال  تم120 من ا:يام  لم ـي هؤ:ء  ألف   
اخذوا والذين  اقة اـلصفراء  حول ـموضوع البـط خرج  بل ان ـي بده ـق ابو ـل قاله ا:خ ـحسن  ما  يا،  رهم نهاـئ ذـك
ارقام وطنية وعادوا إلى ا:ردن، هذا اIوضوع بحاجة إلى بحث، الحقيقة ما ذكره ا:ستاذ علي شقيرات
طلب مني انا شخصيا من ا:خ فيصل الحسيني ان اقدم له كتاب من نقابة اIحامN باسماء مجموعة من
له قدمت  ني  واتذكر اـن فاوض  Iسطيني اـ وفد الفـل في اـل شارين  حول ان يكـونوا مسـت  Nقانوني خبراء اـل 18 اـل

إسما من اسماء الفقهاء في القانون، الفلسطينيN اIوجودين في الداخل والخارج ومنهم د. نافع الحسن
كانت حـسب سطيني  وفد الفـل توزيعه اـل شديد  واحد منـهم ولQسف اـل بأي  لم يـستعينوا  شديد  ولQسف اـل
توزيعة الكوتا اIوجودة يعني :زم واحد في فدا وحتى الشيوعي ومن فتح.. الخ. ومما يحزن ان ا:ختيار :
من خQل كثيرا :نو  هذه الـقضية  واركز ـعلى  مرة  ها ـكمان  هم واقوـل نا ـل فاءة وقـل اساس عـلمي وـك تم ـعلى  ـي

لو اوضات الكـي ند مـف إلى101 التجـربة ـع اضافة   Nفاوض ـعسكري Iوفد اـ ظم اـل كان مـع واسرائيل   ـبN ـمصر 
كان حول مـوضوع طـابا  كن عـندما تفـاوضوا  قانونيN، ـل من اـل  Nوفد11 اثنـ الدولي اـل قانون  في اـل  دكـتور 

وركزوا عـلى  Nقانوني من اـل سطيني  وفدنا الفـل  Qوواحد عـسكري، خ سفة  دكاترة الفـل من  نان  صري واـث Iاـ
موضوع السياسيN لQسف : يستطيع أي انسان صياغة نص قانوني إلى القانونيN فقط ودليل على ذلك
عندما تكلموا عن موضوع اIمر ا�من كتب اIرور ا:من وفي فرق شاسع بN الكلمتN، عندما تكلموا عن
NجئQعندما تحدثوا عن ال ،Nاو السياسي Nا:مني NعتقلIفقط لم يتكلموا عن ا NعتقلIكتبوا ا ،NعتقلIا
حق مة  N كـل حق الQجـئ عن  واحدة واحـنا تQمـيذه عـندما نتكـلم  مة  الدكتور كـل إلى  اقول   ،N بوا الQجـئ كـت

معناها واضح جدا وليست بحاجة إلى فلسفة لتفسيرها.

ا>خ راجي
اهل ها  وطالبوا فـي صفراء  قوا اوراق  جاء ا:سرائيليون واـل ياح  ند ا:جـت يروت ـع في ـب نا  من تجربـت أبدأ     
بيروت بالخروج Iدة ايام بعد نصف ساعة صائب سQم وزع ورق وقال ما حد يلطع من بيتو، فعQ ما حدا

يروت الديمغرافي وـلكن وضعنا اسوأ ما ـحصل في ال تبر48 ـطلع ولو غادروا لتـغير ترـكيب ـب  إـحنا :زم نـع
نا هذه اول تآمر ـكانا حلـيفان ـل انو ـحجم الـعنف الذي حدث في فـلسطN : يبرر ـحجم الـهجرة فالـجهل واـل
نقطة والثانية بالنسبة للفلسطينيN اليوم في اضافة لقصة فلسطN :جئ ونازح اليوم في اIانيا او امريكا
تجد فلسطيني مغترب آن ا:وان انو نحكي عن اطر تجمع كافة الفلسطينيN اينما كانوا وهذه ا:طر يكون
سقفها اIنظمة لتجمع الجاليات الفلسطينية كجاليات وليس كاضراب :نو هذه مصدر قوة لنا بغض النظر
عن مسار اIفاوضات :نو احنا :زم نحضر الشي الذي يخدمنا ويجعلنا اقوياء ومنظمN واول الطريق انو
احنا مفاوضاتنا طويلة وصعبة ولكن يجب تنظيم الذات با:ول وترتيب البيت الفلسطيني. النقطة الثالثة في
اوسلو ندخل  وقدرنا ان  من ا:ول  نزاح  قرر ـن لم ـن N احـنا  ازاحة مـوضوع الQجـئ عض ا:خوان يقـولون ـب ـب
لم نـأخذ بنظـرية بQش اروح عـلى هذا اIـوضوع، اIـهم احـنا  انو احـنا نـزيح  ومـدريد فQ يـجوز ان نـقول 
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 سنة واخذنا بنظرية السQم فQ يجوز ان نعمل سQم وفي جوانب اخرى99 اوسلو، الحرب الصليبية اخذت
: سQم، وشكرا.

ا>خ ابو نائل
بدأ البرودة وـلكن ا:خ ابو نزار قرر ان ـيحدث ا:نقQب21    شكرا، في يوم  سيـحصل ا:نقQب اـلشتوي وـت

البرودي في القاعة مبكراً لهذا التاريخ لينقلنا إلى برودة قضايا الحق النهائي بل ربما إلى صقيعها وبدأ
 مQحظات مرتبة حسب ا:همية كما يسمح لي4 باكثرها جمودا واصعبها وهي مشكلة الQجئN، ساورد

الوقت وسأحاول ان اكون موجزا وليست كلها تفصيلية وبعضها عام أبدأها بأنه منذ بدأ البشر التفاوض
شري اذ اريخ الـب في الـت دعة  نا ـب حن ـك راحل وـن لى ـم يذ ـع شامQ والتنـف فاوض  كون الـت ارسوا ان ـي قرروا وـم
تائجه ـبدعة في اريخ الـبشري وـن نا هو ـبدعة في الـت بدأنا بمـفاوضات ـعلى ـمراحل ولذلك سيكون ما ـيحل ـب
تاريخ النتائج في اIفاوضات البشرية، النقطة الثانية انو قسمت اIسائل إلى قضايا الحل النهائي وقضايا
ما هو له بدأ ـب ها أي ـي هائي بـحسب عQقاـت تاد الـبشر ان يـقسموا الـبشر إلى آني وـن اـلحل ا�ني، اـيضا اـع
عQقة بتكوين الحل النهائي فبدءوا بالشيء الذي على اساسه يكون الحل النهائي، نحن خرجنا عن هذا
با�خر هي  هو للـقضايا ا:سهل والـقضايا ا:صعب وا:هم  حل ا�ني  انو اـل إلى  أنا  هوم الـبشري ولـج اIـف
فهذا يذكرنا باحد الفQسفة او اIعتوهN انه كان يبحث في غرفة عن مفتاح فسأله واحد على ماذا تدور،
فقال له في الغرفة الثانية فقال له ليش بدور هون، فقال له هN في ضو اسهل التدوير، الواحد بدور مش
وين اسهل وين اضاع اIفتاح ولذلك نحن ايضا ابدعنا في التاريخ البشري وبدأنا في القضايا ا:سهل
التي يمكن حلها والقضايا ا:خرى تأتي بعدين ا:صعب بعدين مش بس تنفيذا ومفاوضة عليها، اQIحظة
انا ثة انو قال ا:خ داود انو اـلحل اIـعقول اسمو حل مـقبول وـمشرف وـليس باـلشرط ان ـيكون عادً: ـف الثاـل
هم بول للـمشرفN ـعلى ا:مر وـمشرف ـل ـعندي اعادة صياغة ـعشان ـتصير صحيحة ـكما ـيلي وهي حل مـق
الك ـيجري اـلحديث كثيرا عن عة انو هـن لة صحيحة، اQIـحظة الراـب وـليس عاد: للمعنـيN به ـبصير هذا جـم
معاملة الشعب الفلسطيني كما تعامل عذراء الريف يعني ضحكه مع شاب بهدم شرفه وبالتالي يتعاملوا
مع الشعب الفلسطيني بصيرش واحد اخون وبعيدش.. الخ وادا واحد خان :زم اكون اكيد اصله يهودي
وخاين بتـصير ولـيس من الـعرب   Nإلى فلـسط جاء  واحد  ابن فلـسطN واول  : ممـكن يـكون فلـسطيني 

صير ص يدافع ـب ريد ان  الذي ـي وحتى  كة  اضلN ومQـئ له مـن سطيني ـك شعب الفـل كون اـل شرط ان ـي 80 … باـل
نه ـعضو خان ـم اشعب الفـلسطيني كالـجسد اذا  عن  ولوا  ريدوا ان يـق وكأنهم ـي ما ـحصل،  هذا  ابدا  قول  وـي

 وكذا… ولذلك80 … تجاوب له سائر الجسد مش هيك القصة، الشعب الفلسطيني مثل بقية الشعوب في ص
ناس وفي  ناس رـجعوا  في   Qما ـحكى ا:خ ـحسن فع ثل  عاد ـم  Nـحضر وـم Nانو ـم تأتي اـIسألة ـنسبية 
شعب امل اـل جب ان يـع ضية وـي هي الـق انو يـن ني  هذا : يـع بس  يك  في ـه عالم  كل اـل في  يك  لوا ـه وزراء عـم

الفلسطيني كما يعامل بقية الشعوب، وشكرا.

ردود على اZداخ%ت
ا>خ د. نافع

كبير للـمتدخلN يدل ـعلى ان ـقضية الQجـئN هي ا:هم وهي ـمركز اـلصراع الفـلسطيني    هذا الـحجم اـل
بل ان اشكر الذين ارضا وـق هم مـع هدوا وقدموا رأـي اشكر او: الذين خالفوني الرأي واجـت ا:سرائيلي وانا 
وهذا ا:خ تأخرا  كان ـم من الخـطأ ـتصحيح الخـطأ وان  يس  انه ـل قد  انا اعـت من آراء  قدمته  ما  لى  نوا ـع اـث
بركات، كون القرارات بقيت حبرا على ورق هذا : يعني ضرورة ان نتحلم استخدام القانون الدولي حتى
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ية الدولي وكيـف قانون  عن اـل موا  ضا يتكـل نازل اـي ها ـت وجد فـي التي ـي اوضات  اسية واIـف اوضات السـي في اIـف
يدة سؤالها يوجه إلى الـقيادة يه. ا:خت عـب استخدامه والتراجع ـعنه… الخ. أي الـعلم باـلشيء و: الـجهل ـف
الفلسطينية مش إلي وا:جابة عليه جاوبتها لكن اقول في كل ا:زمات للخبير دور كبير في كل اIؤسسات
كن هـناك خبراء، ـل من اراء اـل نا ومؤسـساتنا  ستعيد قياداـت فا:حرى ان ـت مة.  إلى الـق اعدة  من الـق والهيئات 
انا واـجهت قة  ساجي الحقـي لة.. ا:خ  نا تـفضل الجـه خبرة :ن قيادـت اصحاب اـل من  في ا:ستفادة  ـمشكلة 

 ووزير اردني سابق سأل نفس السؤال وردت لحسن الحظ كان96 مثل هذا السؤال في مؤسسة شومان
 إن5  وفقرة7 في جيبي نص التفويض اIمنوح لوكالة الغوث باللغة ا:نجليزية التفويض هذا يقول في الفقرة

مهمة وكالة الغوث هي تقديم ا:غاثة والتشغيل لQجئN الفلسطينيN والتشاور مع دول الشرق ا:دنى حتى
يذ يه ـقطع وقف هذه اـIساعدة و: ـيوجد أي نص في الـتفويض بتفوـيضها بتنـف يـحN الوقت الذي يتـطلب ـف

 على ا:طQق، ارجو اـلعودة إلى النظام ا:ـساسي للمـفوضية اـلسامية والعودة194  من قرار11 قرار الـفقرة
NجئQفوضية السامية لIا:ردن وا Nقارنة، ا:تفاق ا:خير بIمنوح لوكالة الغوث ومن ثم اIإلى التفويض ا
Nالفـلسطيني NجـئQفاق ل يه ـيستثنى من هذا ا:ـت ند ا:ول ـف يل صارخ ـعلى ما اقول :ن الـب في ا:ردن دـل
NجـئQعودة ال هو  ني  ما يهـم اية  في النـه كن  صحيح ـل هذا  اسة  عة الـقضية كسـي لى طبـي يد ـع بالنص التأـك
سواء تحت يافطة انسانية او ثقافية او سياسية ولكن في حقيقة ا:مر هل كان عملي كأنساني التفويض
اIمنوح لي انساني لكن عندما كنت اقصد مع وزير خارجية لبلد ما اليس لقائي معي من ناحية اIضمون
هو سياسي، اليس النتائج التي تحقق إلى الQجئN هي سياسية انا بهمني النتيجة وماذا يتمخض عن
صيغة اـنـسانية وـلـكن جوـهـرها هي ذات  مر  في حقـيـقة ا: شكلها اـنـساني او ـغـيره ـلـكن  سواء  اIـهـمة 

سياسي.
   اشكر ا:خت زينب وانا متفق معها على ضرورة الحفاظ على الوكالة كشاهد على جريمة تشريد شعبنا

لكن الوكالة : تقوم بالدور الذي يجب ان تقوم به اIفوضية السامية لQجئN من حماية دولية.. الخ.
غاء لـقضية الQجـئN او يس اـل هو ـل اقوله  ما  عادة  هة خـاصة كاـل واحاديثه ذات نـك ابو محـمد  اشكر ا:خ     
هذا يك،  ولوا ـه نت تـق وانت ـك صراع  ية ادارة اـل جب ان نتحـلم كيـف بل ـي ضية تحـرير  سطينية كـق ضية الفـل للـق
الصراع ينطوي على معارك صغيرة وكبيرة يجب ان نعرف كيف نديرها ومن بينها قضية الQجئN التي
ية ادارة اـلصراع ية واعQـمية.. الخ. هذا ما ـقصدته ـيجب ان نتـعلم كيـف فة سـياسية وقانوـن ها ـميادين مختـل ـل
ما ايدينا، اذا  في  لة  ضغط هاـئ قوة  شكل  ضا ان ـت كن اـي ضية الQجـئN يـم ضا، ـق رؤية اـي لدينا  كون  وان ـت
احسنا استغQلها فهي مفيدة إلى الذين يعارضون اوسلو والى الذين يريدون تطوير اوسلو لكي يضغط

بها على اسرائيل والدول التي صنعت اIأساة.
   ا:خت ـهند مـتفق مـعها على ا:راء التي طرحتها، ا:خ حسن راح حق اـلعودة : يـعني انو الQجئ اذا
جاء وسافر يلغي هذا الحق اIوضوع هو ان يمكن الQجئ من ان يعود إلى ارضه وامQكه ويستعيدها بعد
ذلك هو يريد ان يبيعها هو حر، آنذاك في قوانN في البلد تحاكمه تحاسبه الخ. هذا اIوضوع آخر، حق
العودة هو حق سياسي وانساني يجب ان يصان وليس له عQقة بمن يرغب ان يخرج، ا:تفاقية ا:ردنية
ا:سرائيلية نصت على التوطN ودعونا نصارح بعض في ا:ردن اIشكل ان التوطN قائم وماذا يعني ان
يس هذا اـل نى  ما مـع كل الحـقوق  تع ـب في البرIان ويتـم يس وزراء وـعضو  وسفير ورـئ وزير  ـيصبح الQجئ 
توطN لكن مهمتنا بصراحة ان نجعل هذا التوطN مؤقت وليس دائما حق العودة إلى مناطق السلطة، احنا
عودة إلى اراضي اـلسلطة ها بQش نفـتعل ـقضايا اصQ مش مـعروضة، حق اـل بQش نثير ـقضايا ـقبل اواـن
يعني انهاء قضية الQجئN اذا بدأنا بهذه الطريقة احق العودة هو العودة إلى ا:رض اIلك الضيعة اIدنية
سنة  Nفي الخمـس صاغوا  الذين  إلى  قدير  شعر بالـت سان ـي سبب يمـكن ا:ـن هذا اـل الخ، ـل حي..  حارة اـل اـل
حق شخـصي هو  عودة  حق اـل نى ان  ية لQجـئN بمـع عودة الطوـع حق اـل  Nتأم قول  التي ـت صيغة  ا:خـيرة اـل

يجب ان يمكّن الQجئ من ممارسته ويعود إلى بلده وهو ايضا جزء من ممارسة حق تقرير اIصير.
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   التباحث مع الدول اIضيفة جيد ولكن يجب ان يتوازن مع التباحث مع الQجئN : يصير ان نتباحث مع
الدول لى  كبرى ـع ضغط  قوة   NجـئQهؤ:ء ال شكل  بد ان ـي والدول ا:خرى، :  في ا:ردن  الذين   NجـئQال
اـIضيفة وـعلى اـلقوى التي ـتحاول ـتصفية الـقضية والتي صنعت ـمأساة الQجـئN وـيجب ان ـنشعرهم بأن

بقاء هذه القضية سيكون مكلف Iصالحهم جميعا.
يه انا احـي قدس، ا:خ عـيسى  في اـل سكان  عن اـل لدفاع  الدولي ـل قانون  استخدام اـل جب  داية ـي    ا:خت ـه
ها وفوق كل لة، الدكتور ـمنذر اعـتقد ان ـهناك ـمسألة ـيجب ان ـنصارح ـبعض فـي بدو انه مر بتـجربة مماـث وـي
ذي علم عليم، احنا يجب ان نتعلم من تجارب بعض ومن افكار بعض الذي يريد ان يتعلم يتعلم والذي :
شبكة كل  من  استفيد  ضا عـلي ان  كن اـي اسية ـل N قـضية سـي اقول ان قـضية الQجـئ انا  حر،  هو  رغب  ـي
العQقات الدولية واIؤسسات الدولية والعالم الذي نعيش فيه ا�ن بكل ما نستطيع من خبرات ودراية، حل
إلى رقى  اسي : ـي طابع سـي انه  قة  في حقـي كن  ساني وـل حدة اـن في ا:مم اIـت قد ـيسمى   NجـئQـمشكلة ال

الشك بالنسبة لي.
ا:خت نعمة انا اؤيد ما قالت واقول ان حق العودة هو حق ملكية فردية وهو حق شخصي.

   الدكتور سعدات لكل فرد حر في ابداء رأيه وانت حر اذا اردت ان تعتبر نفسك :جئ او : تعتبر هذا
 كم.3 حقك ولكن : تسقط هذا على كل الQجئN انا :جئ في الضفة الغربية وقريتي تبعد عن حق الهدنة

قرار قرأ ا:خ داود  بالعودة او التـعويض  قرار  في  هل هـناك  مش أو194     عودة وتـعويض ايـضا  وفي   
التعويض عودة وتعويض، القرار يقول من يرغب بالعودة والعيش بسQم وتعويض من : يرغب بالعودة هذا
كبير وا:ستاذ استاذنا اـل واضع  قة ـت شقيرات والحقـي إلى ا:خ  شكر  كل اـل شقيرات  يا ا:خ عـلي  واحد ثاـن
مرسي هو من شيم الكبار هذا التواضع الذي يجعلهم من العمالقة واذا يسمح لي ابو نزار ان اتكلم في

 فرانسيس دنغ92 تعريف الQجئN والنازحN، النازح ليس هو الQجئ، وعNّ ا:مN العام لQمم اIتحدة عام
ا:فريقي اIستشار لشؤون النازحN لكي يعملوا تعريف إلى النازحN وحتى هذا اليوم التعريف الذي اقر
في لجنة القانون الدولي على وشك هو من ينتقل من مكان إلى مكان داخل بلد دون ان يجتاز حدودا دولية
وبالتالي حقوق النازح غير حقوق الQجىء لكن فيما يتعلق بنا نحن اذا في اقرار من الطرف ا:خر بحق

 بالعودة احنا ممكن ان نقبل هذه التسمية بس غير هيك غلط ان نفرق بN :جىء ونازخ.67 النازحN عام

رد د. داود بركات
194  مرتبط واساسه القرار49  صدر عام302    مضطر اعود Iوضوع ا:نــورا التفويض لهذه اIنظمة بالقرار

،NجئQشكلة الI البنية لها سياسية والتفويض انساني ويقول تستمر في عملها حتى تحقيق تسوية عادلة
فهي مؤسسة لها الطابع ا:نساني ودورة مغطى سياسيـاً وليس مطلوب اكثر :نها اذا اصبحت سياسية
فيها انتقاص من السيادة الفلسطينية وهذا غير مطلوب نحن نستعمل اداة القانون الدولي لتحقيق اهدافنا
من قد  كن اعـت فاوض ـل Iعن اـ دافع  قد ان ا:خ حـسن  ية اعـت سيادتنا الحقيـق من  قاص  ستعمله :نـت كن : ـن ـل
اشتركوا في مفاوضات اIتعدد بموضوع الQجئN يجب ان يكن لهم كل احترام وعلى رأسهم ا:خ محمد
الحQج ايليا زريق سليم تماري تيسير عمر كميل منصور عباس شبQق وجميعهم طاقات وعملوا في هذا

اIجال وقطعوا ابحاث وكانوا مفاوضN حديثي اIرجعية، العيب في اIرجعية.
من لـ اللـجوء  جاء Iـوضوع الـحرب العراقـية  هذا ا:تـفاق  انا اعتـقد ان  مع ا:ردن     مـوضوع اIفـوضية 
في وانا  هذا اIـوضوع اIفـوضية  في  وجود اIفـوضية وتحركـها  واصبح ا:ردن بحـاجة ـل تم  الذي  عراق  اـل
موسكو كانت تغطي بعض الفلسطينيN فاقدي جوازات السفر اIعلقN في الحدود واIطارات وكانت تقدم
لهم ا:وراق الثبوتية لكن ليس تحت الغطاء السياسي الذي يوجد عندنا، او مضطر ان ادافع عن ا:خوين
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مع الـحريري سة  ما ـحضرا الجـل هم ـه ابو الـلطف :ـن بد الرـحمن وا:خ  اسعد ـع يذكر  لم  ذكر وا:خر  واحد 
وقال لهما فيه اعطوا إلى الفلسطينيN جواز سفر تحل مشكلتهم في لبنان :نني ـعند ذلك اعرف ان لهم
عنوانـاً الحريري هو الذي قال، وفي احدى ا:حاديث ظهر في الصحف ان هذا الحديث تم لكن اIوضوع
صبح الوقت ـي هذا  في  في خـطر  قول ان  حن ـن مـاً ـن سطينيN وداـئ من الفـل يس  ناني وـل جانب اللـب من اـل تم 
Nوضوع جاء من اللبنانيIوضوع خطير لكن اIانا مع ا:خ نافع ان هذا ا Nبامكانية لبنان طرد الفلسطيني
هي لـكل هذه الـدولة  ستكون ان  اشكالية قـادمة اذا اعلـنا الـدولة فـفي اول فقراتـها  انا هـناك  ذلك  ومع 

 الفلسطينيN يعني هذه قضايا يجب ان نفكر فيها في موضوع اعQن الدولة.

في حاولت تنتـقص مـنه  حتى  شك انتقـصت او  في  ما  هذا القرارالفلـسطيني اIعـاهدة ا:ردنـية  من     
هذا في  ـمـوضوعN ـهـما اـلـقدس والQجـئـN ـلـكن يـبـقى ـعـلى اـلـسلطة ومنـظـمة التـحـرير ان ـتـنتزع ـحـقوقه 

اIوضوع وان تتابع هذا الخطر.
   ا:خت هدايا حكت عن موضوع البقاء في اIخيمات، يا اخوان هذا اIوضوع كثير خطير :ن قديش عدد
عن  Nمدافع عن الQجـئN ـك حديث  اصQً اـل تبر  انا اـع مات  في اIخـي الذين يعـيشون   Nالفـلسطيني NجـئQال

حقوقهم هو بحد ذاته خطر هذه قضية كل الشعب الفلسطيني باIخيم او خارجه او في دول العالم.
   بالنسبة Iا قال سعدا هم يسموا انفسهم اIهجرين ولهم منظمة فعالة وتعمل بطرق جد ناجعة ويتعاملوا

 الف اليوم ومنظمت215N من ضمن وضعهم القانوني بمتابعة قضاياهم ومحاولة استرجاع حقوقهم وعددهم
وفاعلN وعلى اتصال بمنظمة التحرير ولهم وضع خاص ويجب ان : تؤثر عليه.

   أنا تكـلمت عن موضوع اتفاـقيات تعاقدية للسQم قلت ـعندما : ـتحل كل القضايا اIركزية في الصراع
بN طرفي يصلوا إلى موضوع يسمى حالة وقف النزاع انهاء الحرب لكن اتفاقية السQم مشروطة بانهاء
كل القضايا وهذا ما قصدته واحنا وقعنا اتفاقية بهذا ا:بقاء لكن لم نصل إلى انهاء النزاع اIسلح واشكر

الجميع.

ا>خ ابو نزار
الك قول ابو نائل ان هـن ما ـي صاروخ ـك ها في  ارها ا:خ ـحسن وانا ـIحت علـي    في مQـحظة وهي التي اـث
ناس يعملون في السلطة الوطنية وجنسيته الفلسطينية سواء جواز احمر او اخضر :ي يجوز ان يتمسك
ية، بمـعنى ان رايح ـعلى ا:ردن مرة بـحكوا ا:خوان ـعلى اـIعبر احد ا:خوان من باي جـنسية اخرى عرـب

حوالي وجد  عبر  Iلى اـ لع ـع اسة ـط انة الرـئ في فـلسط47N اـم ناس  بره اـل  Nطالع هم ـنصفهم وزراء  اسم مـن  
يعملون زيادة على عملهم وهم خارجN بره قصه ثانية الذي يمثلك جواز السفر الفلسطيني مش كويس ان
في حـياتي خQل ته  جاز حقـق اكبر اـن انا شخـصيـاً ان  كرت ا:خـضر واعـتبر  N عـلى اـل ايدور عـند ا:ردنـي
الخمسN سنة هو انني حملت الجواز الفلسطيني ما بدي شيء اخر بعده، كان عندي كل انواع الجوازات
Nالدبلوماسية وبا:سماء التي : تخطر على بالــــ لدرجة انهم كانوا مره بنادوا اسمي وانا مش عارف عم
بنادوا، لكن ا:ن ونحن نحمل جواز السفر الفلسطيني اقول كالتالي هذا : يمنع و: تستطيع فلسطN زي
كون فـلسطيني كن اـلحق ا:رادة الشـخصية لQـنسان ان ـي ها ـل كل ابناـئ قادرة ـتستوعب  مش  نان  هي لـب ما 
بارادة الوطني و:  بالرقم  بط  عودة مرـت حق اـل كون  جوز ان ـي حر :  هو  بدو  ما  وين  وبروح  جوازه  ويحـمل 
هم، شعبنا الفـلسطيني يأتي وـيرجع ـخارجـاً هودي من ـحقه ان ـيرجع وما رـجعوا كـل اسرائيل زي ما كل ـي
وعنا وزارة اIغتربN زي ما في لبنان عدد اللبنانيN خارج لبنان اكثر من عددهم في داخله لكنها بلدهم
Nسطيني لـ الفـل سطينية  دولة الفـل في اعQن ا:ستقQل ان اـل جاء  ندنا  نا وـع غداً ـل كون  نا فـلسطN ـت واحـنا ـب
اينما كانوا ونحن نتحدث عن هذا الجزء في جوء اعQن ا:ستقQل ما في حق العودة ويقول ا:عQن الدولة
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هي للفلسطينيN اينما كانوا لكن هذا : يمنع انها لهم اينما كانوا بدون قرار احد اما حقهم في العودة
 ----وامQكهم : يجوز ان تنتقص باي حال من ا:حوال وشكراً.
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