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سفير فلسطني: ليس فينا أو منا 
 َمن يفّرط بذرة من تراب الوطن

كلام خرجت ازمة اىل الضوء عىل صعيد الوطن العريب ومنطقة الرشق االوسط، ال يطول االنتظار حتى يتبني ان الهدف هو 
القضية املركزية فلسطني. منذ العام 1948 وتهجري الشعب الفلسطيني من ارضه عىل ايدي العصابات الصهيونية ال يزال 

مستمرا. لكن هذا الشعب يسري عىل درب جلجلته، مبهرا العامل من صالبته وتحمله وعدم تفريطه بقضيته 

القضية  لتصفية  املستمرة  املحاوالت  فشل  بعد 
الفلسطينية، تقدم طرح ما يسمى بصفقة القرن 
الذي اعلن عنه يف احتفال احادي حرضه الرئيس 
العدو  وزراء  ورئيس  ترامب  دونالد  االمرييك 
االرسائييل بنيامني نتنياهو. وتضمنت هذه الصفقة 
انهاء اي قدرة لقيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
وعاصمتها القدس. ومبا ان لبنان من اكرث الدول 
سارعت  الفلسطينية،  القضية  بتداعيات  تأثرا 
االصطفاف  اىل  الشعبية  كام  الرسمية  القيادات 
الرافض  الجامع،  الفلسطيني  املوقف  جانب  اىل 
لكل بنود الصفقة، واملعّب عنه من خالل مواقف 
وتحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي 
حق  يف  الجرمية  هذه  الجهاض  العامل  استنفر 

فلسطني وشعبها. 
للوقوف عىل عمق املوقف الفلسطيني من هذه 
الصفقة، التقت "االمن العام" سفري دولة فلسطني 
مفصال  عرضا  قدم  الذي  دبور  ارشف  لبنان  يف 

لحقيقة املوقف والتحدي.

سمي  ما  الفلسطيني  الشعب  يواجه  كيف   ■
بصفقة القرن يف داخل فلسطني املحتلة وخارجها؟

□ املؤامرة املستمرة عىل قضيتنا وشعبنا منذ ما 
يزيد عن مئة عام، ال تزال مستعرة. ما يجري حاليا 
هو استكامل ملا تعرضنا ونتعرض له من محاوالت 
لتصفية القضية وللوجود وانهاء الهوية واملرشوع 
الوطني بالحرية والعودة واالستقالل. استطاعت 
تلك  كل  واجهاض  التصدي  الفلسطينية  االرادة 
املحاوالت. وقد شهدنا اخريا استمرار املؤامرة من 
خالل االعالن ومحاوالت التنفيذ ملا يسمى بصفقة 
القرن، وهو استكامل للمرشوع االمرييك يف املنطقة 
االمرييك  الرئيس  اتخذها  التي  االجراءات  عب 
دونالد ترامب واالعالن عن القدس عاصمة للكيان 
الرئيس  فخامة  موقف  ان  اال  لوطننا.  املحتل 
ما  لكل  الرافض  والحاسم  الحازم  عباس  محمود 
ينتقص من حقوق شعبنا وثوابته الوطنية وقيادته 

الحكيمة للحراك الرسمي السيايس والديبلومايس 
داعمة  واسالمية ودولية  لجبهة عربية  وتشكيله 
االمرييك  للمخطط  الفلسطيني ورافضة  للموقف 
الصهيوين بدعم واسناد شعبي فلسطيني يف الوطن 
والشتات والطيف الفلسطيني بكل فصائله. من 
املؤكد ان هذا الجهد واملوقف الجامع سيحبطان 
هذا املرشوع اسوة مبا سبقه من مشاريع. هنا ال 
بد لنا من ان نشري اىل ان املحاوالت الصهيوامريكية 
الفلسطيني  املوقف  اخرتاق  عن  تتوقف  ولن  مل 
من خالل االغراءات املادية والضغوط لتسويق ما 
االقتصادي والذي مل يجد طريقا  بالسالم  يسمى 
من  الثابت  الفلسطيني  املوقف  عىل  التأثري  اىل 
كل الهيئات واالطر الفلسطينية، سواء السياسية 
او من رجال االعامل. لقد اثبت شعبنا عب الزمن 
بكفاحه ومقاومته لالحتالل واستمراره يف املواجهة 
حتى انتزاع الحق الطبيعي يف الوطن واملقدسات 
بالحقوق  تفريطه  وبعدم  واالستقالل،  والحرية 

املرشوعة غري القابلة للترصف.

■ ما هي سبل مواجهة هذه الصفقة وتداعياتها 
عىل لبنان؟

وتداعياتها  بالصفقة  يسمى  ما  مواجهة  □ سبل 
عىل لبنان، تتضح من خالل:

والشعبي  والحزيب  الرسمي  اللبناين  املوقف   •
املراد  املرشوع  يف  ورد  ما  لكل  والرافض  الجامع 
من  الرغم  عىل  املنطقة،  عىل  وتنفيذه  تطبيقه 
بانهم  متاما  يعلمون  املرشوع  هذا  اصحاب  ان 
مع  يتساوق  قد  اللبنانيني  من  ايا  يجدوا  لن ومل 
االلتحام  هنا  ويأيت  الصهيوامرييك.  املخطط  هذا 
الفلسطيني املوحد باملوقف اللبناين عىل الصعيد 
الرسمي والحزيب والشعبي، ليؤكد ان هذا املوقف 
هو سد منيع امام محاوالت امراره، مع تأكدنا من 
ان ال قوة تستطيع ان متيل عىل لبنان موقفا عكس 
بعدم  املطلق  واميانه  والعربية،  الوطنية  مواقفه 
التي  املشاريع  بامرار  الخارجية  للقوى  السامح 

تنال من قضايا االمة العربية واالسالمية واملسيحية 
فلسطني  قضية  املركزية،  القضية  مقدمتها  ويف 
واملسيحي  االسالمي  وببعدها  القدس  بعاصمتها 

واالنساين.
• موقف لبنان التاريخي من القضية الفلسطينية 
وحقوق شعبنا غري القابلة للترصف والتمسك بعدم 
الفلسطيني  املوقف  بها. هذا ما يدعم  التفريط 
والتأكيد عىل  والتهجري  التوطني  الرافض ملشاريع 

حقنا يف العودة.
اللبنانية  القيادتني  بني  والتكامل  التنسيق   •
والفلسطينية يف مواجهة كل ما تتعرض له منطقتنا 

من مشاريع ومخططات.

الوجود  عىل  الصفقة  هذه  تأثريات  هي  ما   ■
الفلسطيني يف لبنان؟

□ صفقة القرن ليست اول مرشوع يطرح يهدف 
اىل انهاء قضية الالجئني الفلسطينيني، فقد سبقها 
طروحات ومشاريع كثرية عىل مر الزمن. بدأ التآمر 
عىل حقوق الالجئني من خالل ما تم طرحه من 
مشاريع التوطني لحل قضيتهم اوال عىل حسابهم 
انفسهم، وثانيا عىل حساب الدولة املضيفة. مثال 
لوكالة  السابق  العام  املفوض  تقدم  ذلك،  عىل 
الغوث التابعة لالمم املتحدة جون بالندفورد اىل 
الجمعية العامة لالمم املتحدة سنة 1951 مبرشوع 
من جوانب عدة لتخصيص ميزانية قوامها 250 
العربية.  الدول  يف  الالجئني  لدمج  دوالر  مليون 
كام قامت لجنة الشؤون الخارجية ملجلس النواب 
اىل  استقصاء  بعثة  بارسال   1954 عام  االمرييك 
الرشق االوسط وخلصت اىل تقرير يويص مبامرسة 
امام  ابوابها  لفتح  العربية  الدول  عىل  الضغط 
الالجئني وتحديد سقف زمني لوقف معونة االمم 
املتحدة  الواليات  لتقوم  لهم،  املخصصة  املتحدة 
مساكن  توفر  التي  الدول  اىل  املعونة  بتقديم 
وحياة كرمية لالجئني ومتنحهم حق املواطنة. ما 
زلنا لغاية االن نلحظ مامرسة االدارة االمريكية يف 
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هذا الشأن من خالل وقف املعونة املالية املقدمة 
من الواليات املتحدة االمريكية لالونروا، ومحاوالتها 
لدى مجلس االمن بعرقلة التمديد لعمل الوكالة. 
عام 1959 قدم داغ همرشولد توصية اىل الجمعية 
العامة يف شأن استمرار االمم املتحدة يف مساعدة 
الالجئني الفلسطينيني والرتكيز عىل برامج تأهيلهم 
التي  املساعدات  لالستغناء عن  وتعزيز قدراتهم 
التي  الوكالة، وتوطينهم يف االماكن  يتلقونها من 
يوجدون فيها، والعمل مع الدول العربية املضيفة 
لهم للتعاون مع الوكالة الدولية. كذلك طِرح سنة 
اجتامع  ترأس  الذي  بريون  مارك  مرشوع   1993
تونس ملجموعة عمل الالجئني تحت عنوان رؤية 
عب  االوسط  الرشق  يف  الالجئني  ازمة  لحل  كندا 
التوصل اىل ما سامه رشق اوسط جديد من دون 
لهم  الجئني، وذلك عب منح هوية ملن ال هوية 
وتوطني الفلسطينيني يف دول اللجوء التي يعيشون 
فيها. واتت دراسة املحامية االمريكية دونا ارزت 
الشؤون  مجلس  امام  قدمت  التي   ،1997 سنة 
تحولت  حيث  االمرييك  الكونغرس  يف  الخارجية 
تلك الدراسة اىل كتاب يف ما بعد طِرح فيه توطني 
الفلسطينيني حيث يتواجدون، مع اقرتاح ان عىل 
ومنح  فلسطيني،  الجىء  الف   75 توطني  لبنان 
دولة  زيارة  له  يسمح  فلسطيني جواز سفر  كل 
فلسطني التي ستقام مستقبال. لكن االخطر من 
كل ما سبق وما يطرح وما يعمل عليه، هو ما قدم 
من مرشوع يف مجلس النواب االمرييك عام 2006 
يف محاولة الستصدار قرار يدعو الرئيس االمرييك 

جورج بوش اىل مطالبة الدول العربية باستيعاب 
وكالة  وحل  اراضيها  عىل  املقيمني  الفلسطينيني 
"االونروا"  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث 
العليا  املفوضية  اىل  اوضاعهم  متابعة  وتحويل 
به  تقدم  الذي  العرض  وايضا  الالجئني.  لشؤون 
عضو الكونغرس الجمهوري دوج المبورن الصدار 
قانون يهدف اىل اعادة تعريف من هو الالجىء 
الفلسطيني وحرص الالجئني فقط بالذين هجروا 
من ارضهم عام 1948 من دون يشمل اطفالهم 
او احفادهم او ذريتهم، مام يوجب شطب اكرث 
من 6 ماليني الجىء والغاء موازنة وكالة االونروا 
االمريكية  االدارة  تحاول  ما  هذا  لهم.  املخصصة 
امراره يف هذا الوقت يف ما يسمى بالصفقة، حيث 
اعاد جيسون غرينبالت التأكيد عىل رضورة اعادة 
تعريف الالجىء الفلسطيني، اضافة اىل املحاوالت 
االخرية سابقا اللغاء وكالة االونروا نهائيا وتحويل 
العليا  املفوضية  اىل  الفلسطينيني  الالجئني  ملف 
الغاء  بالتايل  الالجئني. وهو ما من شأنه  لشؤون 
وحكومة  واشنطن  ان  يعلم  كلنا  العودة.  حق 
منع  اىل  املنرصم  العام  نهاية  يف  سعتا  االحتالل 
يف  االونروا  وكالة  اىل  املمنوح  التفويض  تجديد 
الجمعية العامة لالمم املتحدة. لكن الديبلوماسية 
محمود  الرئيس  من  وبتوجيهات  الفلسطينية، 
عباس وعب التواصل مع الدول االعضاء يف اروقة 
االمم املتحدة، تم احباط املخطط الصهيوامرييك، 
 170 بغالبية  للوكالة  املمنوح  التفويض  وجدد 
صوتا من اعضاء املنظمة الدولية. لكن عىل الرغم 

شعبنا  ان  اال  مشاريع،  من  وطِرح  خطط  مام 
الوطنية  بالحصانة  اسقاطها  استطاع  الفلسطيني 
التي يعّب عنها من خالل ثقافته ومتسكه بثوابته 
وبخاصة حقه املرشوع يف العودة، واثبت انه ليس 
كل ما يراد ويخطط له اعداء قضيتنا يصبح قدرا.

لتوطني  مالية  اغراءات  الصفقة  تضمنت   ■
اىل  السبيل  الشتات، كيف  الفلسطينيني يف دول 

مواجهة مؤامرة التوطني يف لبنان؟
وهي  جدا،  مهمة  مسألة  اىل  اشري  دعني   □
تساوي  والتي  املرشوع  يف  املطروحة  املقاربات 
ما بني الالجىء الفلسطيني الذي طرِد من ارضه 
يهود  الجئني  يسمون  من  وبني  قرسا  ووطنه 
يف  واستقروا  طوعا  العربية  الدول  من  هاجروا 
ارضنا ومنازلنا يف فلسطني، هذا يف ذاته اجحاف 
كبري يف حق الفلسطينيني. كذلك تتحدث احدى 
املتعدد  وتعريفها  االونروا  عن  املقاربات  هذه 
اماكن  يف  استقروا  الذين  االشخاص  وبأن  الجيل، 
اي مكان  لالستقرار يف  يكونوا مؤهلني  لن  دامئة 
جديد فقط الحصول عىل التعويضات كام هو وارد 
يف الرؤية، حيث سيتم انشاء صندوق مايل لالجئني 
التعويض  توزيع  منهجية  سيعتمد  الفلسطينيني 
لالجئني التي تحددها لجنة االمناء عىل الصندوق 
لالموال  االجاميل  املبلغ  وضمن  سميت  كام 
مبجرد  وانه  الصندوق،  لصالح  جمعها  يتم  التي 
الفردية ودراستها  الالجئني  لطلبات  االمناء  تلقي 
سيقومون بتخصيص االموال من الصندوق لهم. 
مخارج  االعتبار  يف  اخذ  املرشوع  هذا  من وضع 
عدة مفرتضة عىل سبيل قبول 5 االف الجئ كل 
الف الجئ   50( سنوات  اىل 10  تصل  ملدة  عام، 
اجاميل( يف كل دولة من الدول االعضاء يف منظمة 
التعاون االسالمي والذين يوافقون عىل املشاركة 
رهنا  الفلسطينيني،  الالجئني  توطني  اعادة  يف 
الدول بشكل فردي عىل ذلك. من  تلك  مبوافقة 
مباعث السخرية كام جاء يف الصفقة، ان الواليات 
املتحدة االمريكية ستعمل مع البلدان عىل وضع 
اطار تنفيذ هذه الخيارات مع مراعاة القلق الذي 
يعتمر البلدان املضيفة حاليا. ما يجب ان يدركه 
العامل اجمع، أن الفلسطيني ال ميكن ان يقايض 
الحافلة  النضالية  ومسريته  املرشوعة  حقوقه 
بالتضحيات من دماء الشهداء والجرحى ومعاناة 
االرسى، باموال الدنيا. فليس فينا وليس منا من 

يفرط بذرة من تراب الوطن.

سفري دولة فلسطني ارشف دبور.


