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العالم
قضية

تحليل إخباري

«إغراءات» صفقة القرن
الحج والعمل مقابل حق العودة!
ال يبدو أن اإلغراء األميركي المالي لكل من مصر واألردن ،وحتى السلطة الفلسطينية ،كان كافيًا إلقناع هذه األطراف بتمرير خطة توطين سريعة وفعالة لالجئين ،بل
ّ
«الملكيون أكثر من ...العدو» دومًا إلى تقديم الحلول .ففي قضية العودة ،تعمل األنظمة العربية الصديقة والحليفة إلسرائيل على تقليل عدد من يحق
يبادر
لهم الرجوع إلى فلسطين ،وذلك بالضغط عليهم بوسائل شتى ،جديدها ابتزازهم بين البقاء في وظائفهم ،وبين االستغناء عن حق العودة ،أو حتى الحصول على
الحق الديني بالعمرة أو الحج إلى مكة ضمن المساومة السابقة .ال تزال رام الله تخبئ رأسها في األرض ،ولم تتصرف إال بإجراء قنصلي «بسيط» في محاولة لمواجهة
هذه «الموجة» الخليجية التي ال يعرف مداها بعد!
ريم رضا ،هاني إبراهيم
ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــار» ،م ـ ـ ــن م ـ ـصـ ــادر
فـلـسـطـيـنـيــة وأردنـ ـ ـي ـ ــة ،أن ال ـس ـل ـطــات
السعودية أصدرت قرارًا يمنع إصدار
ت ــأش ـي ــرات ع ـم ــرة لـلـفـلـسـطـيـنـيــن مــن
َ
حملة الجوازات املؤقتة ووثائق السفر،
في مرحلة أولى تسبق شعيرة الحج،
وقد أبلغ القرار بصورة مؤكدة لألردن
ومكاتب السفر فيه ،كما وصل إشعار
شبيه إلــى السفارات الفلسطينية في
الــدول العربية .وبموجبه ،لن يحصل
حملة الـجــوازات األردنـيــة املؤقتة (بال
رق ــم وطـنــي وي ـصــدر ملــن أصــولـهــم من
غـ ــزة أو ح ــال ـي ــا م ــن سـ ـك ــان الـ ـق ــدس)،
وحملة الــوثــائــق بأنواعها (الـصــادرة
ع ــن ك ــل م ــن م ـص ــر ول ـب ـن ــان وس ــوري ــا
والعراق ومصر) ،على ُتأشيرات دخول
إلــى السعودية .كذلك ،أبلغ الالجئون
في السعودية ،ودول خليجية أخرى
ك ــاإلم ــارات ،أن مــن يـحـمــل إقــامــة على
وثيقة سفره لن تجدد له ،وأن الخيار
إما العودة (الرحيل) إلى بلد الوثيقة،
أو استصدار جــواز فلسطيني ّمؤقت
من السلطة (يسمى الجواز املصفر أو
جواز االستعمال الخارجي) ،الذي إذا
حمله الــاجــئ يصير ،فــي حكم الــدول
املـسـتـضـيـفــة ل ــه ،مـضـطـرًا إل ــى تسليم
ً
وثيقة لجوئه أوال ،ثم استصدار إقامة
سنوية ثانيًا.
القرار ،املرتبط بوضوح بمسار «صفقة
الـقــرن» وتــوطــن الــاجـئــن ،تــرافــق مع
إشـعــار الـشــركــات الخليجية بتسوية
أوض ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
العاملني لديها ضمن هــذه املعايير،
وأن عـلـيـهــم إذا أرادوا اإلبـ ـق ــاء على
م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــم أن يـ ـعـ ـم ــد هـ ـ ـ ـ ــؤالء إلـ ــى
استصدار «جواز مؤقت» من سفارات
السلطة ،وهــو مــا ّ
ردت عليه األخـيــرة
جــوازات
بـقــرارهــا وقــف إص ــدار هــذه ال ـ ّ
أيًا كان الظرف .و«الجواز املصفر» ،أو
«ج ــواز االسـتـعـمــال ال ـخــارجــي» كانت
سـ ـف ــارات ال ـس ـل ـطــة تـ ـص ــدره لــاجـئــن
ألن دول الخليج ترفض منذ عشرات
الـ ـسـ ـن ــوات إع ـ ـطـ ــاء إقـ ــامـ ــة ع ـم ــل عـلــى
وثائق اللجوء ،بل إن اإلمــارات بادرت
أخيرًا (قبل نحو  4شهور) إلى ّالطلب
حتى ممن جاؤوا بـ«جواز مصفر» أال
يكون أبيض الصفحات ،بل أن يحمل
إقامة من الدولة اآلتي منها .ووراء هذا
اإلج ــراء مــا وراءه ،ألن الحصول على
إقامة على هــذا الـجــواز يعني أن على
الــاجــئ التصريح لــدولــة االستضافة
ً
(لـبـنــان مـثــا) بــوجــوده مـعــه ،وهــو ما
يتبعه تخيير ج ـهــاز األم ــن املختص
ً
(«األمــن العام» مثال) أن يحمل واحدًا
من االثنني (جواز السلطة أو الوثيقة)،
ألنــه ال يحق قانونًا لالجئ أن يحمل
وثـيـقــة لـجــوء وج ــواز بـلــده فــي الــوقــت
نـفـســه ،األمـ ــر الـ ــذي يـعـنــي أن يتحول
وجـ ـ ــوده ف ــي هـ ــذه ال ــدول ــة إلـ ــى إقــامــة
مــؤقـتــة ،وه ــو مــا يسقط عـنــه معنويًا
صفة اللجوء.

تساوق مع «صفقة القرن»
ال ـت ـف ـص ـيــل األخـ ـي ــر يـ ــدل ع ـل ــى تـغـيـيــر
م ـف ــاج ــئ ف ــي ال ـس ـل ــوك ال ـخ ـل ـي ـجــي ،إذ
كــانــت اإلم ـ ــارات ســابـقــا تكتفي بطلب
جواز السلطة املؤقت ،وكانت سفارات
ال ـس ـل ـطــة تـ ـص ــدره لـلـتـسـهـيــل خــاصــة

تعود قصة األوراق الثبوتية وجوازات سفر الالجئين إلى الظهور في كل أزمة تمر بها القضية الفلسطينية (آي بي ايه)

ع ـل ــى األط ـ ـبـ ــاء وامل ـه ـن ــدس ــن ،ف ـكــانــوا
يسافرون من بلد اللجوء عبر وثيقة
السفر الصادرة منه ،ثم يدخلون البلد
ال ــذي سيعملون فيه بــالـجــواز اآلخــر،
وهــي امل ـنــاورة الـتــي استمرت عشرات
ً
السنوات ،األمر الذي يطرح سؤاال عن
ه ــذا الـتــوقـيــت ال ــذي تــريــد فـيــه ال ــدول
الخليجية االلتفاف على هذا اإلجراء،
ليصير من يحتاج العمل  -أو العمرة
والـحــج  -مــن الــاجـئــن أم ــام مساومة
بــن صفة لـجــوئــه ،وب ــاب رزق ــه وحتى
الحج ،خصوصًا أن استعادة الوثيقة
من الدولة املستضيفة أمر صعب جدًا
ً
إن لم يكن مستحيال .وبعد التواصل
م ــع م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ،أكـ ــدت أن رام
الـلــه ليست بـصــدد مــواجـهــة مباشرة
مــع الــريــاض وأب ــو ظـبــي ،لــذلــك عمدت
ال ـس ـفــارات إل ــى وق ــف إص ــدار ج ــوازات
السلطة املؤقتة حاليًا ،وهي بانتظار
ال ـت ــأك ــد م ــن دخ ـ ــول ال ـح ــج ض ـمــن هــذا
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ،أم أن الـ ـح ــدي ــث ي ـ ـ ــدور عــن
تــأش ـيــرات ال ـع ـمــرة وال ـع ـمــل ف ـقــط .أمــا
في حال شمول الحج ،فقالت املصادر
إن الـسـفــارات ستعمل على التنسيق
م ــع ال ـ ـ ــدول امل ـس ـت ـض ـي ـفــة م ــن أجـ ــل أن
يكون «إص ــدار ج ــوازات السلطة حالة
مؤقتة ومقتصرًا على الحجاج الذين
سيسلمون هــذا الـجــواز للسفارة بعد
ع ـ ّـودتـ ـه ــم (إص ـ ـ ـ ـ ــداره مل ـ ــرة واحـ ـ ـ ـ ــدة)»،
لكنها ت ــرى أن األم ــر يـحـتــاج تنسيقًا
سياسيًا ال قنصليًا ،يضمن أن يحافظ
الالجئون على صفة اللجوء حتى لو
حـمــل هـ ــؤالء ج ـ ــوازات سـلـطــة مــؤقـتــة،
وضمن آلية تنسيق معينة.
السفارات الفلسطينية تصدر
وكانت
ّ
«الجوازات املصفرة» (بال رقم وطني)
أي ـضــا ملــوالـيــد الــاجـئــن املـقـيـمــن في
الدول الخليجية ،كي تستطيع العائلة
الـسـفــر لـلـمــرة األولـ ــى وإخ ـ ــراج وثيقة
للمولود الجديد من دولة االستضافة

في أول زيــارة .والالفت أن شهودًا من
الالجئني املقيمني في السعودية قالوا
إن الـسـفــارة تــرفــض حــالـيــا اسـتـخــراج
أي ج ــواز مــؤقــت حتى لـهــذه الـحــاالت،
وذلــك فــي مؤشر على علمها بترتيب
جــديــد ق ــد يـفـضــي إل ــى ت ــوط ــن حملة
الوثائق والـجــوازات األردنـيــة املؤقتة،
وبـعـبــارة أخ ــرى :ب ــدء املــرحـلــة التالية
من «صفقة القرن» املتعلقة بالالجئني
وت ــوط ـي ـن ـه ــم (بـ ـع ــد ع ــرقـ ـل ــة وإيـ ـق ــاف
«وكـ ــالـ ــة غ ـ ــوث وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاج ـئ ــن»
(األونـ ـ ـ ــروا)) .وم ــع أن خ ـطــوة السلطة
اعتراضية ،فإنها ال تعفيها من إيجاد
حل منطقي ،خصوصًا أن وقف إصدار
هذه الجوازات يمس مصالح الالجئني
أس ــاس ــا ،وه ــي ال ـت ــي ك ــان ــت ق ــد غـيــرت

ُأبلغ َ
حملة الوثائق أنه
لن تجدد لهم إقاماتهم
إال إذا حصلوا على «جواز سلطة»
اسـ ــم «دائـ ـ ـ ــرة شـ ـ ــؤون ال ــاجـ ـئ ــن» فــي
«منظمة التحرير» إلى «دائــرة شؤون
املغتربني» ،في خطوة سبقت الحديث
عن «صفقة القرن» بمدة طويلة.
األكثر صعوبة أن الوضع املتدهور في
ال ـع ــراق وس ــوري ــا عـلــى وج ــه التحديد
أخـ ـ ـ ــذ مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل حـ ــام ـ ـلـ ــي الـ ــوثـ ــائـ ــق
الفلسطينية مــن هــذيــن الـبـلــديــن إلــى
مربعات أخرى في ظل هجرة عدد كبير
منهم إلــى أوروبــا وأستراليا وأميركا
الــات ـي ـن ـيــة ،وص ـع ــوب ــة ع ــودت ـه ــم على
ً
امل ــدى امل ـتــوســط ،ف ـضــا عــن أن بعض
دول اللجوء كانت تمنح للفلسطيني
ً
ال ـ ـسـ ــوري مـ ـث ــا اإلقـ ــامـ ــة وال ـج ـن ـس ـيــة
ب ـصــورة أس ــرع مــن الــاجــئ ال ـســوري،
في إجراء له أهدافه الواضحة ،وتربطه

مـصــادر مطلعة بـبــروتــوكــوالت متفق
عليها بني إسرائيل وهذه الدول.
امل ــاح ــظ أن ق ـصــة األوراق الـثـبــوتـيــة
وجـ ــوازات السفر لالجئني تـعــود إلى
الظهور في كل أزمة تمر بها القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،خ ـص ــوص ــا أن أع ـ ــداد
الفلسطينيني س ــواء داخ ــل فلسطني
املـحـتـلــة بـكــل مـنــاطـقـهــا ،أم خــارجـهــا،
تمثل أهــم امللفات املؤجلة التي مرت
على جميع طــاوالت املفاوضات .لكن
ض ـمــن «ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ،يـمـثــل حسم
موضوع «من هو الفلسطيني» ،املقيم
فــي املـنــاطــق الـخــاضـعــة إلســرائ ـيــل أو
ال ـس ـل ـطــة وال ــاج ــئ وال ـ ـنـ ــازح ،خـطــوة
أســاس ـيــة لـلـمـعــالـجــة ال ـج ــذري ــة ألزم ــة
ال ـل ـجــوء م ــن وج ـه ــة ن ـظــر إســرائـيـلـيــة
(راج ـ ــع ع ــدد الـ ـي ــوم) وأم ـي ــرك ـي ــة .ألنــه
عـمـلـيــا ،يـمـثــل سـحــب الــوثــائــق خطرًا
على تعريف الالجئني ،ومن ثم تقليل
أع ــداده ــم ،وحـتــى أع ــداد مــن يمكن أن
ُيطرح بشأنهم التعويض املالي .كما
أن حــام ـلــي الـ ـج ــواز امل ــؤق ــت ال ــذي ــن ال
يستطيعون حتى العودة إلى مناطق
السلطة (راجع :مصر واألردنّ :
ملكيون
أكـ ـث ــر مـ ــن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل! ،ال ـ ـعـ ــدد 3545
فــي  ،)20/8/2018أو الــذيــن خـســروا
وثائقهم وال يستطيعون العودة إلى
س ــوري ــا والـ ـ ـع ـ ــراق ،س ـ ُـي ـض ـط ــرون فــي
نـهــايــة األم ــر إلــى الـبـحــث عــن جنسية
أجنبية إلكمال حياتهم.

ماذا سيفعل األردن؟

منذ عــام  2016أقـ ّـر األردن بالشراكة
مــع «ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي» خطة
خمسية لتحفيز النمو (،)2022-2018
ابـ ـت ــدأت بـ ـص ــورة أس ــاس ـي ــة بــإن ـجــاز
تعداد سكاني .قد يبدو األمر مرتبطًا
باالقتصاد لكن عندما يتعلق األمر
بــاألردن ،هناك الكثير من املعلومات
اإلحصائية التي تعتبر أوراق ضغط

وت ـ ـفـ ــاوض ح ـت ــى إن لـ ــم ي ـك ــن األمـ ــر
علنيًا ،خصوصًا أنه ال بيانات علنية
ً
ت ــوض ــح م ـث ــا أع ـ ــداد الفلسطينيني
املـقـيـمــن ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،م ــع أن حــركــة
إصــدار الـجــوازات (الدائمة واملؤقت)
للفلسطينيني طبقًا لوضع كل منهم
(الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع ل ـت ـع ـق ـيــدات ك ـث ـيــرة)
لــم ت ـتــأثــر ،إضــافــة إل ــى مــاحـظــة أنــه
ت ــراج ـع ــت ح ـ ــاالت س ـحــب الـجـنـسـيــة
األردن ـيــة مــن الفلسطينيني بصورة
ملحوظة في السنوات األخيرة!
واألردن ال ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل أعـ ـل ــى نـسـبــة
لـ ــوجـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن (أك ـ ـثـ ــر مــن
 4مـ ــايـ ــن بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن ن ــوع
الـ ـج ــوازات ال ـتــي يـحـمـلــونـهــا) ،تــركــز
«ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرن» ع ـ ـلـ ــى ت ـج ـن ـي ــس
حملة الـجــوازات املؤقتة فيه (راجــع:
الخطوة الثالثة في «صفقة القرن»:
توطني الالجئني في مصر واألردن،
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد  3555فـ ـ ــي ،)3/9/2018
خ ـصــوصــا أبـ ـن ــاء ق ـط ــاع غـ ــزة الــذيــن
ال يعاملون كــأبـنــاء الضفة الغربية
وال الفلسطينيني املـجـنـســن (بــرقــم
وطـ ـ ـن ـ ــي) ،ع ـل ـم ــا أن عـ ـ ّـمـ ــان تـ ـ ــرى أن
مسؤولية هــؤالء تقع على القاهرة،
بوصف غزة أقــرب إلى مصر وكانت
تـحــت سـيـطــرتـهــا فــي ع ـقــود ســابـقــة.
وف ــي ت ـمــوز /يــولـيــو امل ــاض ــي ،كلفت
الـحـكــومــة األردن ـي ــة «دائـ ــرة األح ــوال
املــدن ـيــة والـ ـ ـج ـ ــوازات» إع ـ ــداد قــاعــدة
بيانات ألبناء غزة وحصر أعدادهم،
علمًا بأن هناك مسحًا سكانيًا كبيرًا
كانت قد أجرته «دائــرة اإلحصاءات
ال ـعــامــة» ،لـيـبــدو األم ــر كــأنــه متعلق
ب ـب ـعــض ال ـح ـق ــوق امل ـم ـنــوحــة ألب ـنــاء
القطاع من أبناء األم األردنية ،ولكنه
صراحة أقرب إلى تحديث بياناتهم
ومـعــرفــة أع ــداده ــم الــدقـيـقــة «لحاجة
في نفس يعقوب».
أمــا في َ ما يخص أبناء القدس ،فكان
الف ـت ــا خ ـف ــض األردن رس ـ ــوم تـجــديــد
الـ ـج ــواز امل ــؤق ــت ل ـهــم م ــن  200دي ـنــار
أردن ـ ــي (ن ـح ــو  280دوالرًا أم ـيــرك ـيــا)
إلى  50دينارًا (نحو  70دوالرًا) ،وهو
السعر الذي يدفع املواطن األردني من
أج ــل جـ ــوازه .وأي ـض ــا ،سـمـحــت عـ ّـمــان
لـلـمـقــدسـيــن بـتـقــديــم طـلـبــات إص ــدار
هذا الجواز من القدس أو رام الله من
دون الحاجة إلــى السفر إلــى اململكة.
ومع أن هذا اإلجراء يسهل الكثير على
املقدسيني شكليًا ،فإن توقيته (صدر
في الرابع من الشهر الجاري) وظروفه
ّ
تسهل العمل على تجنيسهم.
شـكـلـيــا ،حـتــى اآلن ،يـتـطــابــق املــوقــف
الرسمي األردن ــي مــع موقف السلطة
الفلسطينية من حيث رفض الضغوط
األميركية والعربية لقبول رؤية إدارة
دونــالــد تــرامــب لحل الـصــراع العربي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي «بـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن ال ـطــري ـقــة
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة» ،ولـ ـك ــن ت ـط ــاب ــق ه ــذا
املوقف مع التمسك بـ«حل الدولتني»
قد ال يصمد ،خصوصًا مع اإلجراءات
التطبيعية العلنية من الدول العربية
وتحديدًا الخليجية التي لها ما لها
مــن ض ـغــوط وأوراق اب ـت ــزاز عـلــى كل
من ّ
عمان ورام الله ،وذلــك في انتظار
مـ ــا ي ـم ـك ــن أن ت ـف ـع ـلــه كـ ــل مـ ــن مـصــر
وسوريا ولبنان والعراق بشأن حملة
الوثائق الذين سيعودون إليها خالي
الوفاض.

إسرائيل وخطة القضاء على الالجئين
يحيى دبوق
تصطدم استراتيجيات إســرائـيــل في
تــرسـيــخ نـفـسـهــا وأم ـن ـهــا وحـضــورهــا
وت ـق ـ ّـبــل مـحـيـطـهــا ل ـهــا بـجـمـلــة عــوائــق
خ ــارج ال ـت ـهــديــدات األم ـن ـيــة ،م ــن بينها
قضية الــاجـئــن الفلسطينيني .لذلك،
ك ــان ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ومـ ـ ــا زال ـ ـ ــت مـعـنـيــة
ب ــإنـ ـه ــاء م ـل ــف ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــي ال ـش ـت ــات
بوصفهم الجـئــن ،الصفة الـتــي تعني
فــي مـقـصــدهــا وجـ ــودًا مــؤقـتــا قسريًا
مــع مــا يلتصق بــه وبنتيجته مــن حق
ال ـع ــودة .وأي ـضــا الـصـفــة ت ــورث الـهــويــة
واألمل ،وتخلد الحق ّ
وتنمي بقاءه مهما
طال نجاح إسرائيل في فرض نفسها
بالقوة على محيطها.
وال مـ ـب ــالـ ـغ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــول إن ـ ـ ــه ض ـمــن
مــروحــة ال ـعــوائــق الـتــي تمنع إســرائـيــل
من القضاء على القضية الفلسطينية،
س ــواء بــال ـحــروب أم ال ـخ ـي ــارات املبنية
عـلــى الـتـســويــات وال ـت ـنــازل ،تـعــد صفة
الالجئ في مقدمة االهتمام اإلسرائيلي
واسـتــراتـيـجـيــاتــه .وف ــي امل ـعــادلــة ،صفة
الــاجــئ تـعـنــي حــق ال ـع ــودة ،وبــدورهــا
ت ـع ـن ــي الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل مــن
الداخل .على هذا األساس ،شكلت هذه
الصفة تهديدًا وجوديًا إلسرائيل .على
مــر ال ـس ـنــوات ،اختلفت ط ــرق مواجهة
صفة اللجوء وفقًا لإلمكانات الفعلية
وال ـظــروف .فــي الـبــدء ،عمدت إسرائيل
إل ــى تـجــاهــل ه ــذا الـحــق وك ــل ال ـق ــرارات
الدولية املتصلة به ،تجاهل جاء بمعية
مـ ـس ــاع ــدة وتـ ـ ـ ــآزر ال ـ ـغـ ــرب ع ـل ــى رغ ــم
املـشــاركــة حينذاك فــي بـلــورة وإصــدار
الـقــرارات املتعلقة بالالجئني ،واملطالبة
بـعــودتـهــم .أيـضــا ،كــانــت األم ــم املتحدة
مـ ـخ ــرج ــا ل ــاحـ ـت ــال وداع ـ ـم ـ ـيـ ــه عـبــر
محاولة تلطيف جريمة إسرائيل بطرد
أو الـتـسـبــب فــي ل ـجــوء الفلسطينيني.
تلطيف هذه الجريمة جاء عبر تأسيس
وكالة دولية ترعى الالجئ وتؤمن جزءًا
من حقوقه اإلنسانية ،إلى حني تنفيذ
القرارات الدولية والعودة إلى فلسطني.
في ذلك الوقت ،كانت «األونروا» ضرورة
إسرائيلية تمكن املشروع الصهيوني
مــن تجاهل حــق الـعــودة واالمـتـنــاع عن
تنفيذ ال ـقــرارات فــي شــأنــه ،وهــي كذلك
س ــات ــر ي ـخ ـفــي ال ـت ـخ ــاذل ال ـع ــرب ــي ،في
مــوازاة توجه إلى ربط الالجئني بالحل
ال ـن ـهــائــي وال ـت ـس ــوي ــة ،بــوصـفـهــا ج ــزءًا
مــن ن ــزاع ونتيجة لــه .رعــونــة عربية أو
تقصير أو خيانة أو حتى قصور ،لكن
وجود إسرائيل طال سنوات ،وطال معه

الوجود الفلسطيني في الشتات ،إلى أن
بلغ املاليني .مع ذلــك ،نجحت إسرائيل
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،ع ـبــر امل ـســاعــدات
و«األون ــروا» والرفع الجزئي عن تحمل
األعـ ـب ــاء ل ــدى دول ال ـل ـج ــوء ،أن تـحــول
الالجئني إلى جزء طبيعي من مركبات
املنطقة واملكونات الديموغرافية حيث
هـ ــم ،م ــع ال ـت ـس ـل ـيــم ب ـتــأج ـيــل امل ـعــال ـجــة
حتى الـبــدء بالحل السياسي للصراع
ال ــذي ت ـحــول بـ ــدوره م ــع ال ـس ـنــوات إلــى
مجرد نــزاع مع سكان عــرب يعيشون
فــي أرض مـتـنــازع عليها! ربـطــا بذلك،
ت ـع ــددت امل ـش ــاري ــع وال ـص ـيــغ وال ـح ـلــول
ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى م ــر ال ـس ـن ــوات ،ورك ــزت
على تعويض الالجئ الفلسطيني لقاء
ال ـت ـنــازل ع ــن ح ــق الـ ـع ــودة ،ث ــم توطينه
حيث هــو .وإن لم تستطع هــذه الصيغ

تشدد وثيقة
الخارجية على توطين
المقيمين في األردن
و«ال ـح ـلــول» ال ــوص ــول إل ــى مـقــاصــدهــا،
فإنها فــي الــوعــي الجمعي لــدى معظم
األط ــراف أدخـلــت معطى جــديـدًا ،ســواء
رفـضــت أم قـبـلــت ،هــو أن حــق اللجوء
يـمـكــن ال ـت ـنــازل عـنــه ل ـقــاء تـعــويـضــات.
وفي مسار التسوية الالحق ،كان حق
ال ـعــودة فــي مقدمة القضايا الخالفية
بــن امل ـفــاوضــن ،لـكــن تــأجــل ال ـبــت فيه
تـســويـفــا خ ــال ب ـل ــورة ات ـف ــاق أوس ـلــو،
والحال كذلك في ما بعده من اتفاقات،
ُ
نفذت أو لم تنفذ.
شهية إسرائيل في السنوات األخيرة
باتت ال متناهية .لم تعد تطلب التنازل
الفلسطيني لقاء فتات حقوق ،بل باتت
تسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية
بال أثمان ،حتى األثمان الشكلية.
على ذل ــك ،صــوبــت إســرائـيــل وإن عبر
امل ـب ــادرة األمـيــركـيــة عـلــى األس ــس التي
تنزع صفة الالجئ عن الفلسطينيني،
وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي اتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــن :ن ـ ـ ــزع ال ـص ـف ــة
وحـ ـص ــره ــا فـ ــي ع ـ ــدد م ـ ـحـ ــدود ج ـ ـدًا،
ع ـب ــر ت ـض ـي ـيــق م ـع ــاي ـي ــره ــا بـشـخــص
ال ــذي ــن ط ـ ــردوا م ــن فـلـسـطــن م ــن دون
ربــط الـصـفــة بـفــروعـهــم .ومــع الفاصل
ال ــزمـ ـن ــي م ـن ــذ  ،١٩٤٨س ـي ـك ــون ع ــدد

ال ــاج ـئ ــن م ـح ـص ــورًا ف ــي عـ ــدة آالف،
أي ن ـ ــزع ال ـص ـف ــة ع ـم ـل ـيــا عـ ــن مــايــن
الــاجـئــن الــذيــن يـصــار بطبيعة الحال
إلى توطينهم وإعطائهم جنسيات من
مكان لجوئهم .االتجاه الثاني هو إنهاء
خــدمــات وكــالــة «األون ـ ــروا» بـعــد انتهاء
وظـيـفـتـهــا االب ـت ــدائ ـي ــة .جـ ــاء ذلـ ــك عبر
القرارات األميركية بقطع التمويل املالي
عنها ،بعد أن بــات وجــودهــا يتعارض
مــع املسعى اإلســرائـيـلــي الـحــالــي ،الــذي
يـجــد أن الـفــرصــة بــاتــت مـتــاحــة إلنـهــاء
ص ـفــة ال ــاج ــئ ف ــي ال ــواق ــع وال ـق ــان ــون،
وعليه نفي حق العودة ،وبطبيعة الحال
انتفاء القدرة عن التنازل عن حق غير
موجود ومنع طلب التعويض عنه سواء
في املفاوضات أو غيرها .وفي األساس
أيـضــا الــدفــع أكـثــر نـحــو فــرمـلــة تخليد
الهوية الفلسطينية التي يجب طمسها
وإنهاؤها.
ق ـبــل أي ـ ــام ،بـ ــدأت إس ــرائ ـي ــل اسـتـكـمــال
خـ ـط ــط مـ ــواك ـ ـبـ ــة نـ ـت ــائ ــج اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
األميركية ضد قضية الالجئني .ففي
وث ـي ـقــة ن ـش ــرت م ـض ـمــون ـهــا صحيفة
«ي ـ ـسـ ــرائ ـ ـيـ ــل هـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم» ،ص ـ ـ ـ ـ ــادرة عــن
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ت ـض ـبــط تل
أب ـي ــب نـه ـجـهــا م ــع امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي
األخـ ـي ــر ض ــد ال ــاج ـئ ــن و«األونـ ـ ـ ـ ــروا».
يــرد في الوثيقة سلسلة ادع ــاءات غير
مسبوقة تنفي وجود  5ماليني الجئ،
م ــع الـتــأكـيــد أن م ــا تـسـمـيــه «الـتـعــريــف
امل ــوس ــع» لــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن هو
تعريف مـخــادع وفيه كثير مــن الظلم.
وتلمح إلى وجوب توطني الفلسطينيني
املقيمني في األردن.
ي ـ ــرد فـ ــي ال ــوث ـي ـق ــة أن ق ـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس
األميركي ،دونالد ترامب ،بوقف تمويل
«األون ـ ـ ــروا» يــوضــح أن الــوكــالــة ليست
جزءًا من الحل إنما جزء من املشكلة،
ً
وتضيف أنه بدال من تقديم املساعدات
االجتماعية ،تصعد «األونـ ــروا» النزاع
بتضخيم «األع ــداد امل ــزورة لالجئني»،
ً
ف ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى ت ــواصـ ـلـ ـه ــا م ـ ــع ح ــرك ــة
«حماس» .وتتابع الوثيقة« :يوجد عدد
ق ـل ـيــل ج ـ ـدًا م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن
يستوفون املواصفات الشرعية لالجئ
وه ــم بـضــع ع ـشــرات اآلالف مــن أصــل
 5.3مليون مسجلني اليوم في سجالت
األون ــروا على أنـهــم الج ـئــون» .وفــي ما
يـتـعـلــق ب ــال ـق ــرارات ال ــدول ـي ــة ح ــول حق
العودة للفلسطينيني ،تؤكد الوثيقة أن
القرار  194صادر عن الجمعية العامة
لــأمــم امل ـت ـح ــدة ،عـلـمــا أن ق ــرارات ـه ــا ال
تتمتع بصفة قانونية ملزمة.
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السيسي يعرض استضافة
مفاوضات «صفقة القرن»

ارتأى السيسي كانون الثاني المقبل موعدًا مناسبًا للمحادثات (أ ف ب)

القاهرة ــ جالل خيرت
ال ـل ـقــاء الـعـلـنــي ال ـثــانــي ف ــي نـيــويــورك
ال ـ ـ ــذي ج ـم ــع ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري عـبــد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،ورئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي ،بنيامني نتنياهو ،كــان
ً
حافال ،إذ ناقش قضايا عدة وتضمن
حديثًا إسرائيليًا عن رغبة في لقاءات
رس ـم ـي ــة أخ ـ ــرى فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة وشـ ــرم
ال ـش ـي ــخ ق ــري ـب ــا ،وهـ ــو ال ـح ــدي ــث ال ــذي
رهنه السيسي بـضــرورة وجــود تقدم
ف ــي م ـحــادثــات الـتـســويــة م ــع السلطة
الفلسطينية.
تـقــول مـصــادر مطلعة ل ــ«األخ ـبــار» إن
اللقاء تم بطلب إسرائيلي ،فيما تمسك
السيسي ب ــأن ٌي ـجــرى فــي مـقــر إقامته
وليس في مبنى األمم املتحدة .وبينما
قــالــت امل ـصــادر اإلســرائـيـلـيــة إن اللقاء
نــاهــز الـســاعـتــن ،نـفــت امل ـص ــادر ذلــك،
قائلة إنه كان قصيرًا وشهد مناقشات
روت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،لـ ـك ــن الـ ـنـ ـقـ ـط ــة األه ـ ـ ـ ــم أن
السيسي جـ ّـدد الدعوة ألن تستضيف
ش ـ ــرم ال ـش ـي ــخ امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـخــاصــة
بـ«صفقة القرن» بعد إجراء التعديالت
على التصور األميركي ،محددًا كانون
الـثــانــي /يناير املقبل مــوعـدًا مناسبًا
لالستضافة.
وب ـشــأن غ ــزة ،طـلــب الــرئ ـيــس املـصــري
مــن «ضـيـفــه» تخفيف الـضـغــوط على
قـطــاع غ ــزة وإبـ ــداء «حـســن الـنـيــة» في
التعامل مــع حركة «حـمــاس» ،فــي ظل
ال ــرع ــاي ــة امل ـص ــري ــة ل ـل ـم ـف ــاوض ــات مــع
الحركة عبر جهاز «املخابرات العامة».
لـكــن نـتـنـيــاهــو وض ــع اش ـت ــراط ــات في
هذا الشأن  -لم تفصح عنها املصادر
 ك ـمــا شـ ــدد ع ـلــى أنـ ــه ل ــن يـ ـت ــردد فــي«الـ ـ ـ ــرد ب ـع ـن ــف» ع ـل ــى أي هـ ـج ــوم مــن
غ ــزة .كــذلــك ،نــاقــش االث ـن ــان التنسيق
امل ـصــري  -اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى ال ـحــدود
ومواجهة تنظيم «داع ــش» فــي شمال
سيناء .هنا وجه السيسي الشكر إلى
نتنياهو على التنسيق خالل الشهور
املــاضـيــة ،خصوصًا الـسـمــاح بــإدخــال
ال ـج ـيــش امل ـص ــري أس ـل ـحــة ثـقـيـلــة إلــى
املـنـطـقــة املـصـنـفــة «ج» ع ـلــى ال ـحــدود
فوق األعداد املحددة في اتفاقية كامب
دي ـف ـيــد ،ك ـمــا ش ـكــره ع ـلــى إن ـه ــاء أزم ــة
الغاز عبر «صيغة توافقية».
وهـ ـ ـ ــذه ال ـص ـي ـغ ــة ه ـ ــي اتـ ـ ـف ـ ــاق ش ــرك ــة

«ن ــوب ــل إن ـيــرجــي» األم ـيــرك ـيــة وشــركــة
«ديليك» للحفر اإلسرائيلية مع شركة
«غـ ـ ــاز ال ـ ـشـ ــرق» امل ـص ــري ــة ع ـل ــى ش ــراء
ن ـس ـب ــة  %39مـ ــن ش ــرك ــة «غ ـ ـ ــاز ش ــرق
امل ـتــوســط» ال ـتــي تـمـتـلــك خ ــط أنــابـيــب
ال ـغــاز الــواصــل بــن مـصــر وإســرائـيــل.
وتـقــدر قيمة هــذه الصفقة بنحو 518
مليون دوالر ،لكن القاهرة تنهي بذلك
ق ـض ــاي ــا ال ـت ـح ـك ـيــم الـ ــدولـ ــي امل ــرف ــوع ــة
ضــدهــا بقيمة  8مـلـيــارات دوالر ،كما
اس ـت ـفــادت مــن ذل ــك ال ـت ـنــازل عــن قيمة
الغرامة وهي نحو  288مليون دوالر.
وهــذه الصفقة ستساهم في استيراد
الغاز من إسرائيل إلى مصر ،علمًا أنه
تم التوافق عليها منذ شباط /فبراير
املاضي ،لكن لم تنتهِ صياغتها إال في
األيام القليلة املاضية.
وم ــن امل ـتــوقــع أن ي ـبــدأ تـصــديــر الـغــاز
اإلســرائـيـلــي إلــى مصر مــن خــال خط
شــركــة غ ــاز ش ــرق امل ـتــوســط ،إذ يمكن
تصدير نحو  350مليون قــدم مكعبة
من الغاز يوميًا عند بدء تشغيل حقل
«ليفثيان» بحلول نهاية  .2019لكن
حصلت الشركات على خيار للحصول
عـلــى م ـســار إضــافــي وقـ ــدرة عـلــى نقل
الغاز داخل مصر عبر اتفاق مع مالك
ومشغل خط أنابيب العقبة  -العريش،
ما يدعم نقل كميات إضافية .وبذلك،
سيتنازل البائعون واملساهمون في
ال ـب ـيــع ،وأي ـض ــا ال ـبــائ ـعــون الـتــابـعــون
عــن أي مـطــالـبــة أو دع ــوى أو ق ــرار أو
تـ ـع ــوي ــض ضـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـص ــري ــة
والـشــركــات اململوكة لـهــا ،فيما ينص
االت ـف ــاق عـلــى تـسـلــم جـمـيــع املــوافـقــات
امل ـط ـلــوبــة لـنـقــل األس ـه ــم امل ـش ـتــراة من
البائعني وتسجيلها باسم شركة «إي
ميد».

طلب الرئيس المصري
من نتنياهو تخفيف
الضغوط على غزة

زياد النخالة أمينًا عامًا لـ«الجهاد اإلسالمي»
ف ــي أول ان ـت ـخــابــات داخ ـل ـيــة تـجــريـهــا
حـ ــركـ ــة «الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي» م ـنــذ
تــأس ـي ـس ـهــا ق ـب ــل ث ــاث ــة عـ ـق ــود ،أت ـمــت
ال ـحــركــة أم ــس ان ـت ـخــاب زي ــاد النخالة
أم ـي ـن ــا ع ــام ــا ج ــديـ ـدًا خ ـل ـفــا لــرم ـضــان
ش ـلــح .ونـقـلــت وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ــرس»
ع ــن قـ ـي ــادي ف ــي ال ـح ــرك ــة ط ـلــب إخ ـفــاء
اس ـمــه ،أن «عملية الـتـصــويــت أجــريــت
ال ـيــوم (أمـ ــس) النـتـخــاب هـيـئــة املكتب
السياسي ،وتم انتخاب النخالة أمينًا
عامًا للحركة حيث كان املرشح الوحيد
من دون منافس» ،موضحًا أن «رمضان
شلح يعاني من حالة غيبوبة مرضية
منذ أشهر».
املـ ـص ــدر ن ـف ـســه أوض ـ ــح أن هـ ــذه «أول

ان ـت ـخــابــات مـنـظـمــة ورس ـم ـيــة ملجلس
ال ـشــورى واملـكـتــب الـسـيــاســي ولــأمــن
الـعــام» ،وأفضت إلــى انتخاب النخالة
( 65سنة) بعد تصويت متزامن داخل
ف ـل ـس ـطــن وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وبـ ــذلـ ــك ي ـكــون
األمني العام الثالث للحركة بعد شلح،
والشهيد فتحي الشقاقي الذي اغتاله
العدو اإلسرائيلي في مالطا عام .1995
وك ــان ــت ال ـح ــرك ــة ق ــد اس ـت ـحــدثــت منذ
س ـ ـنـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي،
واخ ـ ـ ـتـ ـ ــارت أفـ ـ ـ ـ ــراده ب ــال ـت ـع ـي ــن ،وه ــو
األسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب نـ ـفـ ـس ــه املـ ـتـ ـب ــع مـ ـ ــع ب ـق ـيــة
امل ـن ــاص ــب داخ ـل ـه ــا ،ل ـكــن االن ـت ـخــابــات
الـ ـج ــاري ــة م ـن ــذ أقـ ــل م ــن أربـ ـع ــة أش ـهــر
شملت املناطق و«الساحات» كافة قبل

أن تصل إلى املكتب السياسي واألمانة
العامة.
وت ـ ـعـ ــود نـ ـش ــأة ال ـن ـخ ــال ــة إل ـ ــى مــدي ـنــة
غ ــزة قـبــل أن يـبـعــد إل ــى ج ـنــوب لبنان
عــام  1988بعد اعتقاله مــرات عــدة في
س ـج ــون االحـ ـت ــال أش ـه ــره ــا  14سنة
انـتـهــت ع ــام  1985فــي صفقة الـتـبــادل
الشهيرة آنــذاك .وبينما يضعه العدو
عـ ـل ــى ق ــائـ ـم ــة االغ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاالت ،أدرج ـ ـتـ ــه
الواليات املتحدة األميركية منذ نحو
أرب ــع س ـنــوات عـلــى قــائـمــة «اإلره ـ ــاب»
عارضة  5ماليني دوالر ملن يساعد في
اعتقاله .والرجل يقيم بني العاصمتني
اللبنانية ب ـيــروت وال ـســوريــة دمـشــق،
ع ـل ـمــا أنـ ــه ي ـش ـغــل م ـنــذ  1997منصب

نــائــب األم ــن ال ـعــام وسـبــق لــه أن مثل
الحركة في لبنان.
ووفق مصادر ،ترشح لعضوية املكتب
ال ـس ـيــاســي بـ ـص ــورة أس ــاس ـي ــة سـبـعــة
قيادة سياسيني وتنظيميني في غزة،
مـنـهــم م ــن ه ــم م ـع ــروف ــون ف ــي اإلع ــام
وآخـ ـ ـ ـ ــرون ال ،ف ـي ـم ــا تـ ـن ــاف ــس آخـ ـ ــرون
لعضوية املكتب من الضفة والسجون
والخارج .وبينما تمت عملية التزكية
بعد انسحابات تشريفية من املرشحني
ملصلحة النخالة ،من املفترض أن يحل
ال ـق ـيــادي مـحـمــد ال ـه ـنــدي ف ــي منصب
ن ــائ ــب األم ـ ــن الـ ـع ــام ،ع ـلــى أن يـخـتــار
األمني العام الجديد عضوين آخرين.
(أ ف ب)

