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حزيران ٢٢٠١٧

االفتتـاحيــة

أذكر يومًا كنت بيافا
أغنية لفيروز،كلمات وألحان: األخوين رحباني

من  العودة  عمالنية  موضوع  العودة  حق  جريدة  من  العدد  هذا  يتناول 
خالل  تسليط الضوء على الظروف الواجب توفرها واالليات والوسائل التي 
قد  الفلسطينيين.  والمهجرين  الالجئين  حقوق  تحقيق  خاللها  من  يمكن 
يبدو االمر للوهلة االولى نوعًا من الترف الفكري في ظل الظروف السياسية 
ان  بيد  خاص.  بشكل  وفلسطين  عام،  بشكل  العربي  العالم  بها  يمر  التي 
الفشل في حل القضية  استمرار الصراع، وتولد صراعات تبعية ناشئة عن 
عن  عوضًا  الوقائع  فرض  منهج  عقم  يظهر  بلفور،  وعد  منذ  الفلسطينية 
حق  وضع  الى  العدد  هذا  يهدف  بالحقوق.  وااليفاء  الصراع  جذور  معالجة 
العودة في إطار عملي يمكن تنفيذه بعيدًا عن الشعارات والخطابات؛ ودحض 
االدعاءات القائلة بان العودة غير قابلة للتطبيق بفعل مرور الزمن، او بحكم 

التغيرات الفعلية الديموغرافية والحقائق على االرض. 

عتبر جوهر 
ُ
فبالرغم من أن مسألة الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ت

األدبيات  أن  إال  العالم،  في  اللجوء  قضايا  وأطــول  أكبر  وتشكل  القضية، 
أو  القانونية  أو  السياسية  المعالجة  من  نوع  أي  دم 

ُ
تق لم  الفلسطينية 

اطار  من  يخرج  ال  عامًا  تصورًا  العودة  حق  بقي  لقد  العودة.  لحق  العمالنية 
التأكيد عليه كحق أو التنظير له عبر اجترار الخطابات التي لم تقدم طروحات 

وآليات عملية إلنفاذه كشرط لتحقيق السالم الدائم والعادل.  

ومع بدء المفاوضات الفلسطينية – االسرائيلية المباشرة وإرجاء قضية 
الالجئين الى »مفاوضات الحل النهائي«، بدأ التعامل معها كقضية سياسية 
خالفية، وكورقة تفاوض في يد الساسة الفلسطينيين واالسرائيليين، اسوة 
بغيرها من الملفات التي تخضع لموازين القوى السائدة. على المستويين 
الرسميين الفلسطيني واالسرائيلي، تم التعامل مع حق الالجئين والمهجرين 
في جبر الضرر كملف تفاوضي؛ فكانت النتيجة ليس فقط جعل الحق موضوع 
تفاوض، بل ويجري التفاوض عليه  بمعزل عن كونه قضية حقوقية فردية 
المياه،  المتفرعة عن أصل الصراع مثل  القضايا  وجماعية، شأنه شأن بقية 

واالسرى، والترتيبات االمنية المشتركة.

معاناة  إنهاء  زال  ما  الفلسطينية،  النكبة  على  عامًا  سبعين  مرور  وبعد 
تحتمل  ال  ملحة  ضــرورة  الصراع  جذور  ومعالجة  الفلسطينيين  الالجئين 
نتيجة  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  عن  االنتباه  تشتيت  إن  التأجيل. 
القرار  محافل  وانشغال  اللجوء،  حالة  وتعميم  جديدة،  لجوء  حاالت  لنشوء 
الوطن  التي تمزق  الصراعات  واستشراء  واالرهاب،  الحروب  بمعالجة  الدولي 
العربي، وتركيز الدول على مواجهة االرهاب وتحقيق أمنها القومي، ال يبطل 
الحالة  تلك الضرورة، ان لم يكن يؤكد على وجوب الوقوف عندها لمعالجة 

الراهنة.

والمهجرين  بالالجئين  لحقت  التي  االضــرار  جبر  أن  العدد  هذا  يبين 
االسرائيلي  الكولونيالي  النظام  تفكيك  بالضرورة  يتطلب  الفلسطينيين 
تصور  يمكن  ال  الفلسطينيين.  وتهجير  العنصري  التمييز  على  القائم 
امكانية وقف التهجير؛ سواًء جرى على شكل مجموعات كبيرة وبشكل مباشر 
كما حدث عامي ١٩48 وعام ١٩٦٧، او ال يزال يجري من خالل سياسات التهجير 
القسري الصامتة التي تنتهجها اسرائيل على جانبي الخط االخضر في ظل 
نظام استراتيجيته الكبرى تتمثل في السيطرة على اكبر مساحة ممكنة من 
االرض باقل عدد من السكان. وبينما يعجز المجتمع الدولي عن وقف التنكيل 
مع  باالتفاق  العودة  تحقيق  امكانية  تصور  يمكن  ال  الفلسطيني،  بالشعب 

نظام يسعى الى بناء دولة يهودية خالصة.  

والعنصرية  االستعمارية  المنظومة  وتفكيك  الصراع  جذور  معالجة  إن 
تخيلية  تطوير  يتطلب  والمهجرين،  الالجئين  لمسألة  عملية  حلول  ووضع 
سياسية تعالج المالمح العامة لشكل الدولة بعد عودة الالجئين، بما يشمل 
الحقوق والمواطنة وغيرها من االمور التي تضمن عدم تكرار ما حدث. هذه 
الواقعية، ليست واقعية القبول بالمستعمر وشرعنة سياساته وجرائمه، بل 
المؤسس على حقوق االنسان. في هذا االطار،  الحل  البحث في  هي واقعية 
االخرى  الدول  تجارب  من  االستفادة  يمكن  كيف  العدد  هذا  مقاالت  بينت 

واخذ العبر منها وتفادي تكرار األخطاء.

رغم ان حل مسألة الالجئين والمهجرين، يتطلب تدخال سياسيًا، اال انها 
ليست قضية سياسية بحتة. بكلمات اخرى، الحل السياسي العادل والمنشود 
حقوق  يضمن  بما  والحقوقي  القانوني  اطارها  ضمن  وضعها  يستوجب 
يتطلب  الصراع  جذور  انهاء  ان  ومجموعات.  كأفراد  والمهجرين  الالجئين 
معالجتها سياسيا من خالل منهج قانوني وحقوقي بعيدًا عن توازنات القوى 
التي غالبًا ما تفرض تسويات سياسية وليس حلواًل دائمة الفتقارها العدالة.  

هذا العدد بمثابة دعوة الجتراح استراتيجية التحرر المنشود عبر تجاوز 
الشعاراتية، وواقيعة القبول بالهزيمة والواقع. وباعتبارها الممثل الشرعي 
واتحاداتها  فصائلها  بكافة  التحرير  منظمة  فإن  الفلسطيني،  للشعب 
ترتيب  ــادة  واع الوطنية،  برامجها  صياغة  بإعادة  ُمطالبة  ومؤسساتها 
أولوياتها بما يفضي الى تحقيق حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين 

في كافة أماكن تواجدهم. 
هيئة التحرير
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أذكر يومًا كنت بيافا

خّبرنا خّبر عن يافا

وشراعي في مينا يافا

يا أّيام الصيد بيافا

نادانا البحر ويوٌم سحر فهّيأناُه المجذافا

نلمح في الخاطر أطيافا

عدنا بالشوق إلى يافا

فجرًا أقلعنا.. زندًا وشراع

في المطلق ضعنا.. والشاطئ ضاع

هل كان الصيد وفيرا؟

وغنمنا منه كثيرا

قل من صبٍح لمساء

نلهو بغيوب الماء

لكن في الليل.. في الليل

جاءتنا الريح.. في الليل

 هوجاء وصلت ماًء بسماْء
ً

يا عاصفة

عاصفة المطر الليلية قطعان ذئاب بحرية

أنزلنا الصاري.. أمسكنا المجذاف

نقسو ونداري.. والموت بنا طاف

قاومنا الموج الغاضب.. قّوضنا البحر الصاخب

وتشد وتعنف أيدينا ويشّد يشّد القارب

ويومها قالوا إننا ضائعون.. إننا هالكون

في األبد البارد

لكننا عدنا.. عدنا مع الصباح.. جئنا من الرياح

كما يجيء المارد

ودخلناها مينا يافا

يا طيب الَعْوِد إلى يافا

ومألنا الضفة أصدافا

يا أحلى األيام بيافا

ا والريح تهب تصيح نقول سنرجع يا يافا
ّ
كن

واليوم الريح تهب تصيح ونحن سنرجع يا يافا

وسنرجع نرجع يا يافا وسنرجع نرجع يا يافا
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ماهية اإلطار القانوني والسياسي الضامن لحقوق الالجئين الفلسطينيين؟

بقلم: جابر سليمان*

شكل مسألة الالجئين جوهر القضية الفلسطينية ولّب الصراع 
ُ
ت

 لتلك القضية، وال نهاية 
ّ

العربي الصهيوني. وبهذا المعنى، فال حل
المتحدة  باألمم  ممثاًل  الدولي  المجتمع  باعتراف  إال  الصراع  لهذا 
آنذاك،  الصهيونية،  والحركة  الكبرى  اإلستعمارية  القوى  بمسؤولية 
عن النكبة الفلسطينية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب 
الفلسطيني، عبر اإلعتراف بحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي 
مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير، اللذين يشكالن قاعدتين 

إلزاميتين في القانون الدولي.

I- إهتزاز المكانة المركزية لحق العودة في الفكر السياسي 
الفلسطيني )1964- حتى اليوم(

األساس  . ف( في  . ت  )م  الفلسطينية  التحرير  انطلقت منظمة 
ونتائج  الصراع  مع جذور  لتتعامل  والعودة  الكامل  التحرير  أجل  من 
النكبة عام 1948، وليس من أجل معالجة نتائج هزيمة حزيران 1967. 
ولم تنفصل فكرة العودة قبل تأسيس )م. ت. ف( وبعيد تأسيسها 
العودة،  كانت  حيث  فلسطين،  كامل  تحرير  هدف  عن  بسنوات 
بوصفها المعنى النقيض للنكبة، المحصلة الطبيعية لفعل التحرير 
والقوة المحركة للنضال الوطني الفلسطيني. وبالتالي كانت ثنائية 
“التحرير والعودة” الغاية من وراء إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
والمضمون األساس لخطابها السياسي كحركة تحرر وطني للشعب 
الفلسطيني. غير أن هذا الخطاب تعرض لتحوالت حاسمة منذ انعقاد 
المجلس الوطني الفلسطيني األول في القدس )1964( وحتى يومنا 

الحاضر.

ف(  ت.  )م.  قيادة  محاوالت  سياق  في  التحوالت  تلك  تّمت  وقد 
التأقلم مع موازين القوى والتكيف مع االشتراطات الدولية والعربية 
مراحل،  على  التحوالت  تلك  وجرت  الفلسطينية.  القضية  مجال  في 
بحيث عّبدت كل مرحلة منها الطريق أمام تحوالت المرحلة الالحقة، 
وتوقيع   )1988( االستقالل  وإعالن   )1974( المرحلي  بالبرنامج  بدءًا 
مشبوهة  سياسية  مشاريع  من  تالها  وما   ،)1993( أوسلو  اتفاقيات 
إلى  وصواًل  العودة،  وحق  الالجئين  لقضية  القانوني  اإلطار  أضعفت 
الفلسطينية استعدادها  السلطة  التي تبدي فيها  الراهنة  المرحلة 
واإلحتالل  ترامب  إدارة  بشروط  مجددًا  المفاوضات  إلستئناف 
مرجعي  قانوني  إطار  أي  إشتراط  دون  من  المرة،  هذه  اإلسرائيلي 
للمفاوضات يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة 
ذات الصلة. وهكذا تصبح المفاوضات مرجعية الحق، بدل أن يكون 
الحق مرجعية المفاوضات. وفي مثل هذه الحال يملي الطرف األقوى 
المفاوضات  تجربة  أكدته  ما  وهذا  األضعف،  الطرف  على  شروطه 

اإلسرائيلية الفلسطينية حتى اليوم.

II- التهديد الذي شكلته مفاوضات عملية سالم أوسلو لحقوق 
الالجئين الفلسطينيين

أكدت المادة األولى من إعالن المبادئ الخاص باتفاق أوسلو أن 
“المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي الى تطبيق قراري مجلس 
 .1973 و   1967 حربي  نتائج  يعالجان  اللذين  و338،   242 األمن 
للشعب  المشروعة  الوطنية  الحقوق  اإلعالن مصادر  وبهذا تجاهل 
على  المتحدة  األمم  قرارات  وفي  الدولي  القانون  في  الفلسطيني 
في  الحق  ممارسة  إطار  في  العودة  حق  مقدمها  وفي  سواء،  حّد 
من  الخامسة  المادة  من  الثالثة  الفقرة  أرجأت  كما  المصير.  تقرير 
المرحلة  مفاوضات  إلى  الالجئين  مسألة   

ّ
حل  )3/5( المبادئ  إعالن 

قانونية.  مرجعية  بأية  المسألة  هذه  تربط  أن  دون  من  النهائية، 
أ اإلعالن قضية الالجئين ما بين الجئي العام 1948 

ّ
وأكثر من ذلك جز

المفاوضات  لغة  في  يعرفون  أصبحوا  الذين   1967 العام  والجئي 
بالنازحين، انحيازًا للتفسير االسرائيلي للقرار 242.

خطيرة  محاوالت  أوسلو  التفاقيات  الالحقة  الفترة  وشهدت 
قضية  وتهميش  العودة،  لحق  القانوني  اإلطار  إلضعاف  ومدمرة 
تميل  التي  والتفاهمات  المبادرات  من  عدد  طرح  عبر  الالجئين 
التمييز  أساس  على  القرار)194(  بموجب  العودة  حق  تفسير  الى 
عن  العودة  حق  ارتباط  فصل  الى  يؤدي  بما  وتطبيقه،  المبدأ  بين 
فكرة “العدل المطلق”، وبالتالي التنازل عن هذا الحق في نهاية 
المطاف. ومن دون الخوض في التفاصيل نذكر فيما يلي أبرز تلك 
1995(؛  أكتوبر  األول/  )تشرين  مازن  بيلين/أبو  أتفاق  المحاوالت: 

معايير كلينتون )كانون األول /ديسمبر 2000(، مبادرة السالم العربية 
) )آذار/مارس 2002(؛ مبادرة أيالون /نسيبة )تموز/ يوليو2002(؛ خارطة 
الطريق )نيسان/إبريل 2003(؛ تفاهمات جنيف )كانون األول/ديسمبر 
ذلك  تال  وما   ،)2007 الثاني/نوفمبر  )تشرين  أنابوليس  مؤتمر  2003(؛ 
من مبادرات وصواًل إلى مبادرة الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب. 
وتسعى هذه المبادرة إلى فرض حل إقليمي للقضية الفلسطينية من 
خالل عقد صفقة مع النظام العربي الرسمي يطلق عليها إسم “صفقة 
سقفه  والفلسطينيين  العرب  على   

ّ
حل فرض  خاللها  من  يتم  القرن” 

أدنى بكثير من سقف المبادرة العربية التي ولدت ميته أو حتى سقف 
أصبح  الحل  مثل هذا  بأن  علمًا  الله،  رام  تراه سلطة  كما  الدولتين   

ّ
حل

الكيان  التي أوجدها  الوقائع اإلستيطانية  المستحيل بحكم  في حكم 
الصهيوني على األرض.

III- ماهية اإلطار القانوني والسياسي الضامن لحقوق الالجئين 
الفلسطينيين

إن أي حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفي القلب منها مسألة 
الالجئين، ينبغي أن يعالج جذور الصراع منذ نكبة 1948، وما نتج عنها من 
إقتالع الشعب الفلسطيني من أرض وطنه وتشتته، وال يكتفي بالتعامل 
فلسطين  أرض  لبقية  إحتالل  من  عنها  نجم  وما   1967 حرب  نتائج  مع 
أن يتأسس على  والدائم  العادل  الحل  التاريخية. كما ينبغي لمثل هذا 
قضية  ووحدة  الفلسطيني  الشعب  ووحدة  الفلسطينية  األرض  وحدة 
لغة  حسب  ونازح/مهجر،  الجئ  بين  ما  تصنيفهم  دون  من  الالجئين، 

المفاوضات التي كرستها اتفاقيات أوسلو المشؤومة. 

ويستند هذا الحل، من وجهة نظرنا، إلى مجموعة من األسس والمبادئ 
الناظمة، أهمها:

حق العودة حق من حقوق اإلنسان؛ مكرس في القانون الدولي ومتساٍو 	 
لحقوق  العالمي  اإلعــالن  يؤكدها  التي  األخــرى  اإلنسان  حقوق  مع 
الدولي لحقوق اإلنسان.  القانون  اإلنسان، الذي هو حجر األساس في 
وأن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )1948/194( في حّد ذاته ليس 
قرارًا منشئًا لحق العودة، بل  كاشفا النه يستند إلى القواعد العرفية 
في القانون الدولي. وليس من دون مغزى أن القرار 194 صدر بعد يوم 
 )1948  /12/10( اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  واحد فقط من صدور 
االعمال  أن  ذلك  للقرار،  القانونية  المرجعية  االعالن  يصبح  أن  وقبل 
القرار 194 ومأساة  المداوالت بشأن  الى ان  التحضيرية لالعالن تشير 
الفلسطينيين كانت السبب وراء تضمين االعالن المادة 13 التي تنص 

على حق العودة.

يتميز وضع الشعب الفلسطيني من وجهة نظر القانون الدولي بوجود 	 
فجوة بين تشتته الجغرافي ووحدته القانونية. وهذه الفجوة ال يمكن 
زوالها إال بتحقيق وحدة األرض والشعب من خالل تطبيق حق العودة 

كحق وطني/ جماعي.

األساس، كما هو حق 	  الدولي حق فردي في  القانون  العودة في  حق 
الفلسطيني،  للشعب  المصير  تقرير  بحق  يرتبط  عندما  جماعي 
مصيره  تقرير  في  حقه  يمارس  أن  الالجئين  من  لشعب  يمكن  ال  إذ 
تجدر  السياق  وفي هذا  العودة.  في  الجماعي  ممارسة حقه  دون  من 
اإلشارة إلى األهمية اإلستثنائية التي يكتسبها  قرار الجمعية العامة 
)1974/3236( الذي ربط ربطًا وثيقًا بين حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير المصير، والحق في اإلستقالل والسيادة الوطنيين، وحق العودة، 

الذي اعتبره من نوع الحقوق غير القابلة للتصرف. 

التي 	  والسياسية  القانونية  األهمية   )3236( القرار  إعطاء  ضــرورة 
يستحقها إلى جانب القرار )194(، حيث أن بعض القانونيين الدوليين 
الفلسطيني”،  الشعب  حقوق  “شرعنة  بمثابة  المذكور  القرار  اعتبر 
فهو ال يميز بين الجئي العام 1948 والجئي العام 1967، كما أن األمر 
الحاسم فيه أنه قد ارتقى بمستوى النقاش من مستوى حق العودة 
مصيره،  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  مستوى  إلى  الفردي 
“الالجئون  مصطلح  بدل  الفلسطيني”  “الشعب  مصطلح  مستخدما 

الفلسطينيون”.

القانوني 	  اإلطــار  بتحديد  تتعلق  مفاوضات  أية  في  التنازل  عدم 
والسياسي لحل مسألة الالجئين عن التطبيق الكامل  للقرار 194 على 
أساس عدم التمييز بين المبدأ وتطبيقه. فهذا القرار تّم تأكيده من 
 
ّ
قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة عشرات المرات، بحيث أضحى ُعرفا

وقرارًا ملزم التطبيق، رغم كونه قرارًا صادرًا عن الجمعية العامة. وأيضًا 

ضرورة تفسير القرار على أساس أنه يتضمن ثالث حقوق متكاملة 
ومتالزمة )العودة، التعويض، إستعادة الممتلكات(، وأن ال حق منها 
يغني عن اآلخر أو يستبدله أو يلغيه، حيث أن لكل حق منها قواعده 
ينص  القرار  أن  أساس  على  وكذلك  الدولي.  القانون  في  وسوابقه 
 ،)to their homes( على وجوب عودة الالجئين إلى بيوتهم األصلية
حسب النص اإلنجليزي، بصرف النظر عما إذا كانت تلك البيوت في 
العام  المحتلة منذ  أم في األرض  العام  1948  المحتلة منذ  األرض 

1967. وذلك بخالف التفسيرات الرائجة في لغة المفاوضات. 

العودة موضوع مساومة ومقايضة من قبل 	  التوقف عن اعتبار حق 
العودة، وتجنب  الدولة مقابل  الفلسطيني ضمن معادلة  المفاوض 
استخدام أي لغة قانونية وسياسية يفهم منها أن قيام الدولة على 
أجزاء من األراضي المحتلة منذ العام 1967- أو حتى على كامل تلك 

األراضي-  يعني تطبيقًا لحق العودة وحق تقرير المصير.

الفلسطينية 	  التحرير  لمنظمة  التمثيلية  المكانة  على  الحفاظ 
لمجموع الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، والحرص على 
السلطة  إبقاء  مع  الفلسطيني،  السياسي  الهرم  قمة  في  إبقائها 
والدولة في قاعدة الهرم إلى حين تحقيق األهداف الوطنية الثابتة 

للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

IV- خالصة

تحظى  تعد  لم  الفلسطينية  القضية  أن  أحد  على  خافيًا  ليس 
نهج   وأن  والعربية،  واإلقليمية  الدولية  األطراف  أجندات  في  باألولوية 
قيادة منظمة التحرير منذ أوسلو على أقل تقدير، وبالذات نهج السلطة 
الفلسطينية الفردي والمتسلط، والمتمسك بالمفاوضات سبياًل وحيدًا 
فاقم  قد  الفلسطيني،  للشعب  المشروعة  الوطنية  الحقوق  لتحصيل 
مضمونها  من  ت. ف(  )م.  وأفرغ  الفلسطيني  الوطني  العمل  أزمة  من 
التحرري، وحّول “سلطة رام الله” إلى وكيل من الباطن إلدارة اإلحتالل. 
وقد أدى هذا النهج  في الوقت عينه إلى تعميق اإلنقسام الفلسطيني 
أن ُنعفي “سلطة  الداخلية، من دون  الفلسطينية  المصالحة  وتعطيل 
غزة” بدورها من المسؤولية عن عدم إنهاء اإلنقسام وتعطيل المصالحة. 

حقوق  تطال  تعد  لم  اليوم  والمخاطر  التهديدات  فــإن  وعليه، 
تستهدف  باتت  بل  العودة،  حق  منها  الصدارة  وفي  فقط،  الالجئين 
المشروع الوطني الفلسطيني برمته، حتى بتنا اليوم بحاجة إلى إعادة 
نفسها.  “فلسطين”  تعريف  إعــادة  إلى  بل  المشروع،  هذا  تعريف 
نقول هذا لنؤكد أن اإلطار القانوني / السياسي الذي أكدنا على أسسه 
ترميم  إعادة  يستلزم،  ما  أول  يستلزم،  السابقة  الفقرة  في  ومرتكزاته 
إلى  البحر  الفلسطيني وإعادة تعريف فلسطين -من  الوطني  المشروع 
النهر- بما هي وطن الشعب الفلسطيني، وإعادة اإلعتبار لمظمة التحرير 
للحركة  الجامع  اإلطــار  بوصفها  التحرري،  ومضمونها  الفلسطينية 

الوطنية الفلسطينية المعاصرة. 

المفاوضات  تجربة  في  النظر  إعادة  دون  من  ممكنًا  يكون هذا  ولن 
التفكيك  في  التفكير  دون  ومن  اليوم،  وحتى  أوسلو  منذ  “العبثية” 
أوسلو،  لسلطة  واألمنية  واللوجستية  السياسية  للمنظومة   التدريجي 
كخطوة ال بّد منها من أجل بناء استراتيجية وطنية كفاحية ال تسقط 
من حسابها أي شكل من أشكال القوة في مواجهة المشروع الصهيوني 
الكولونيالي اإلحاللي. وتثبت التجربة التاريخية للشعوب التي خضعت 
وناميبيا  أفريقيا  جنوب  شعوب  مثل  اإلستيطاني  اإلستعمار  ألشكال 
أي  وتحت  األشكال  من  شكل  بأي  القوة،  خيار  إسقاط  أن  وغيرهما 
ذريعة من الذرائع، في مواجهة النظم السياسية اإلستيطانية ال يؤدي 
روحها  وخبو  الوطنية  للحركات  واألخالقي  المعنوي  التفكك  إلى  سوى 
الواقع  في  وتجلياته  بــوادره  نشهد  ما  للكارثة،  ويا  وهذا،  الكفاحية. 
والذي  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  تعيشه  الذي  والبائس  المتردي 
تجسد بوضوح، هذه األيام، في خذالن الحركة األسيرة وإضاعة الفرصة 
األخير،  إضرابهم  إبان  الخاوية”  “األمعاء  أبطال  وفرها  التي  الثمينة 
دهاليز  من  للخروج  رافعة  وتشكيل  الوطنية  اللحمة  إعــادة  أجل  من 
االنقسام، واالنطالق نحو مرحلة كفاحية جديدة في مواجهة االستعمار 

الصهيوني لفلسطين. فهل من يتفكر؟!!

كمستشار  حاليا  يعمل  مستقل  فلسطيني  ومستشار  باحث  سليمان:  جابر   *
الالجئين  مخيمات  في  اليونيسيف  منظمة  لــدى  الفلسطيني  للبرنامج 

الفلسطينيين في لبنان.
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لّية سياسية جديدة خيُّ
َ
تحطيم األوهام: نحو ت

بقلم:  تيسير محيسن*

تركمان( محمد  )تصوير:   .٢٠١٦ الثاني  كانون  أريحا،  الغربية.  للضفة  خارطة  يده  ويف  الفلسطيني  املفاوضات  رئيسطاقم  عريقات،  صائب  د. 

من الواضح أن األوضاع الحالية في المنطقة وتداعياتها المحتملة 
عودة  حق  أن  بالقول  تفاؤاًل،  ألكثرنا  حتى  تسمح،  ال  المدى  بعيدة 
يمكن  منها  شــردوا  التي  ديارهم  إلــى  الفلسطينيين  الالجئين 
عنه  التنازل  إطالقًا  يعني  ال  هذا  بالطبع  القريب.  في  يتحقق  أن 
هذه  ستغل 

ُ
ت أن  احتمال  ثمة  ذلك،  من  وأخطر  عليه.  المساومة  أو 

األوضاع بالذات في خلق »نكبة أخرى« بحيث يتحول الشتات الحالي 
فوق  الفلسطينيين  بين  القائمة  الشرذمة  وتؤول  دائم،  نفي  إلى 

أرضهم إلى شتات آخر. 
لمواجهة هذا االحتمال، ثمة ضرورة إلعادة ترتيب أجندة الفعل 
»تخيلية  تطوير  خــالل  من  الفلسطيني  واالجتماعي  السياسي 
موضعة  إعــادة  أخــرى،  أشياء  بين  من  تقتضي،  جديدة«  سياسية 
»حق العودة« ضمن إطار عام للحيلولة دون النفي المتوقع والشتات 

المحتمل تحت أي ظروف. 
يتناول هذا المقال موضوع »التخيلية« ارتباطًا بصيرورة األوضاع 
في المنطقة، والنهايات المحتملة للصراعات الدائرة. االحتمال األول 
تضع  الرئيسيين  الالعبين  بين  »صفقة«  إلى  األمر  ينتهي  أن  هو 
حدا لهذه الصراعات، ومن بينها الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي. 
االحتمال الثاني، إطالة أمد هذه الصراعات، أو بعضها، دون أن تصل 

حد التصادم المباشر بين روسيا والواليات المتحدة األمريكية. 
بثالثة  اإلسرائيلي   – الفلسطيني  للصراع  مقاربة  أي  تتحدد 
وعامل  إسرائيلي،  وعامل  دولــي(،  )إقليمي،  خارجي  عامل  عوامل: 
سيبقى  اإلسرائيلي  العامل  أن  على  التأكيد  ومع  فلسطيني.  ذاتي 
الذاتي  العامل  ضعف  ظل  في  )وخصوصًا  ومقررًا  حاسمًا  عاماًل 
لحل  تطبيق  عن  الحديث  يجري  أن  الُمرجح  فمن  الفلسطيني(، 
االحتماالت  تتعدد  سوف  بينما  الصفقة،  سيناريو  ضمن  الدولتين 
إذا ما طال أمد الصراع في المنطقة. ولهذا، من األهمية بناء وتطوير 
»تخيلية سياسية« تعيد االعتبار للمحدد الذاتي، ليس بوصفه رقمًا 

صعبًا فحسب، بل باعتباره عاماًل مقررًا كذلك.   

الصفقة الكبرى
مما ال شكَّ فيه أن األوضاع المتفاقمة حاليًا في اإلقليم لن تستمر 
الحربية  العمليات  يرافق  بات  األبد، فثمة حراك سياسي نشط  إلى 
تعديل  لقاءات،  عقد  مبادرات،  طرح  تحالفات،  بناء  والعسكرية؛ 
بروز  مع  جديدًا  زخمًا  الحراك  هذا  اكتسب  وقد  ذلك.  وغير  مواقف 
مالمح استراتيجية أمريكية معدلة في عهد ترامب، وبالتأكيد سوف 
الكل  ضد  الكل  لحرب  حد  وضع  إلى  آجــاًل،  أم  عاجاًل  األمــر،  ينتهي 
والتوافق على تقاسم النفوذ والسيطرة وانبثاق نظام إقليمي جديد 

بإبرام صفقة كبرى أو بدونها )أمر واقع(. 

دون  األطــراف؛  كل  إرضــاء  محاولة  هنا  الصفقة  سيناريو  ويفترض 
األطراف  على بعض  واإلكراه  الضغط  ممارسة  أو حتمية  إمكانية  اسقاط 
لضمان انصياعها وقبولها. ومن المنطقي أن تشمل هذه الصفقة حاًل ما 
للمسألة الفلسطينية؛ إذ ليس من المعقول »أن يتخلف أحد ما عن الركب«، 
بالضرورة معالجة  األنحاء يتطلب  المنطقة على نحو من  أن استقرار  كما 

واحدة من أعقد قضاياها وأكثرها إثارة للتوتر وعودة للصراع. 
»حل  عنوان  تحت  الكبرى  الصفقة  ضمن  المحتملة  المعالجة  تندرج 
الدولتين«، وبالرغم من أن المعالجة ستكون أقرب للرؤية اإلسرائيلية، إال 
أن إسرائيل هي التي سوف تعرقل التنفيذ. فموقف اليمين االسرائيلي 
يرفض هذا الحل ويدعو إلى »إسرائيل كاملة«، بينما ترى أوساط سياسية 

أخرى، يعبر عنها إيهود براك، ضرورة االنفصال عن الفلسطينيين. 
في تقديري، إن اليمين اإلسرائيلي قادر على إحباط أي حل مفترض، 
تتردد  ولن  والتهويد،  الضم  مخططات  تنفيذ  في  قدمًا  يمضي  وسوف 
عودة  مسارين:  يفتح  إقليمي  مؤتمر  حضور  في  إسرائيلية  حكومة  أي 
لمفاوضات عبثية، وتسريع وتائر التطبيع العربي وإدماج إسرائيل رسميا 
في تحالف تقوده الواليات المتحدة ويضم دوال عربية وإسالمية، حيث أن 
نهي بعض ملفات 

ُ
تشكل هذا التحالف يعزز من فرص عقد صفقة كبرى ت

التحالف أن  إبرام الصفقة، بمقدور  أما في غياب شروط  أو كلها.  الصراع 
يدير الصراع على األرض بما يعزز من مكاسب أطرافه أو بعضها.   

خالصة القول، إن صفقة كبرى في اإلقليم ال تعني بالضرورة انصياع 
إسرائيل وقبولها بحل الدولتين خصوصًا إذا ما استمر اليمين المتطرف 
في الحكم، وحتى في ظل حكومة أقل يمينية، فإن حل الدولتين لن ُيطبق 
كما يراه الفلسطينيون، إذ يمكن االتفاق على ترتيبات انتقالية ال تشمل 
الضفة  بين  النهائي  االنفصال  تكرس  وربما  الالجئين،  عودة  أو  القدس 
الغربية وقطاع غزة. من جهة أخرى، هناك من يعتقد أنه حتى في إطار 
الصفقة المفترضة، يمكن إلسرائيل أن تنفذ الحل اإلقليمي طوعًا أو كرهًا. 
السياسي  اإلقليم الحقا بعمليات كبرى من اإلصالح  ومع ذلك، فانشغال 
توطينهم،  أو  المهجرين  وإعادة  اإلعمار  وإعادة  المجتمعية  والمصالحات 
والتبديد«،  »اإلجهاز  سياسة  لتطبيق  حقيقية  فرصة  إسرائيل  يمنح  لن 
لكنها حكمًا لن تخرج من »المولد بال حمص«، بل ستنال حصتها كاملة 

غير منقوصة. 
ويمكننا االفتراض أن الصفقة التي ستقوم على أساس موازين القوى 
على األرض وتعالج مخلفات الحروب الدامية ونتائجها، سوف تضع حدًا 
ن 

ّ
يمك لن  السيناريو  هذا  أن  يرى  من  هناك  كان  وإذا  الالجئين.  لمأساة 

أن ثمة خشية من تذويب  إال  إلى شتات،  الشرذمة  إسرائيل من تحويل 
شتات الفلسطينيين في اإلقليم عبر النفي داخله أو خارجه. 

لهذه  خصوصية  أي  ينفي  الطاحنة  الحرب  إبان  اللجوء  تعميم  إن 
الجماعة أو تلك، عند الحل. في هذا السيناريو تزداد احتماالت التوطين 

وانبثاق كيانات طائفية أو عرقية تستوعب ظاهرة اللجوء. كما لن يتم 
االحتكام إلى مبدأ عودة الالجئين والمهجرين إلى األماكن التي شردوا 
منها. فلسطينيًا، من المحتمل أن يشمل الحل اسقاط قرارات الشرعية 
الدولية بحجة اتفاق األطراف على انهاء حالة الصراع، حينها سيفقد 

الالجئ الفلسطيني واحدة من أهم ضمانات حقه في العودة.
ضرورة  على  الفلسطينية  القيادة  شدد 

ُ
ت الظروف،  هذه  ظل  في 

تطبيق حل الدولتين وتعلن استعدادها للعودة إلى المفاوضات دون 
الفلسطيني،  الموقف  وتحصين  الصفقة  مخاطر  ولمواجهة  شروط. 
ثمة ما هو مطلوب: استعادة الوحدة فورًا، وتعزيز الصمود على األرض، 
العربية  الهرولة  إبطاء  على  والعمل  للتوطين،  مشروع  أي  ورفــض 
الرسمية نحو االندراج ضمن االستراتيجية األمريكية – اإلسرائيلية في 
المنطقة، والمناورة السياسية التي تمكن من فضح ممارسات إسرائيل 
في  اإلمعان  أو  للتنصل  ذريعة  أو  مبرر  أي  إعطاءها  وعدم  العنصرية 
التحالفات  مكونات  مع  الصالت  ابقاء  الى  باالضافة  والتبديد،  اإلجهاز 

األخرى مفتوحة وقائمة في حدود معينة؛ روسيا، الصين، إيران. 
على  تقوم  ال  بديلة  سياسية  تخيلية  بلورة  كله،  ذلك  من  األهم 
في  السياسية  المناورة  ترفض  وال  الدولتين،  لحل  الميكانيكي  النفي 
الفلسطينيين  إعادة تعريف  تبنى على أساس  لكنها  الممكن،  حدود 
ألنفسهم، بوصفهم شعبًا، جماعة سياسية وليس جماعات منفصلة 
مقايضة  يجوز  ال  مترابطة،  وحقوقهم  متداخلة  قضاياهم  ومعزولة، 
الوجود  على  المحافظة  التخيلية  هذه  من  القلب  في  باآلخر.  أحدها 
مأزقها  تفاقم  نحو  إسرائيل  ودفع  فلسطين  أرض  فوق  الفلسطيني 

التاريخي. 

صراعات مفتوحة
األســاس.  من  تبرم  ال  أو  اإلقليم،  في  الكبرى  الصفقة  تفشل  قد 
فمن جهة، ربما تتفاقم وتحتد بعض الصراعات وصواًل إلى شكل من 
أشكال الصدام الكبير، لكنها لن تصل األمور حد الخروج عن السيطرة 
خشية اندالع حرب كونية. من جهة أخرى، قد تشهد بعض »الملفات« 
انفراجات أو تهدئات أو توافقات، وهناك من يرى أن الصفقة سوف 
تتحقق في نهاية المطاف، ولكن ليس دفعة واحدة، ودون أن تشمل 
بالتراكم  تحدث  وتركها  الوقت،  ذات  في  والملفات  القضايا  كل 
التدريجي ودومًا ضمن تفاهم علني وضمني بين الالعبين، وكل منهم 

يعرف حدوده فال يتخطاها إال قلياًل. 
تتكبد  قد  أو  تربح  قد  األول  السيناريو  في  إسرائيل  كانت  وإذا 
عتبر 

ُ
خسارة من نوع ما، اال انه وفي هذا السيناريو متعدد االحتماالت ت

وغطاء  فرصة  لها  يوفر  قد  العنيف  فالصدام  األكبر.  الرابح  إسرائيل 
لإلجهاز التام وفي غفلة من العالم المصدوم، واستمرار النزيف البطيء 
سوف يضعف كل القوى اإلقليمية وينهك قواها ويعزز من حاجتها 
للتحالف واالستقواء بإسرائيل وبالتالي دفع الثمن. لذلك، فإن التطبيق 
الفعلية  مخططاتها  مواصلة  من  اسرائيل  ُيمكن  للصفقة  التدريجي 
بدعم  تحظى  سوف  بل  أحد،  طريقها  يعترض  أن  دون  األرض  على 

البعض وسكوت البعض اآلخر. 
زاوية  من  لكنه  شؤمًا،  يحمل  السيناريو  هذا  أن  يبدو  فلسطينيًا، 
أخرى ُيطلق العنان للفلسطينيين بالتفكير والتدبر »خارج الصندوق«، 
بمقدورهم  أنه  كما  الخاطئة.  الرهانات  وبإسقاط  الوهم،  عن  بعيدًا 
دفع إسرائيل نحو االقتراب من الخطر الوجودي على حد تعبير براك. 
ويتمثل هذا الخطر الذي من المحتمل أن تواجهه إسرائيل في حال لم 
تقبل حل الدولتين في مواصلة سلوكها العنصري الفج، دون مواربة أو 
محاولة للتمويه؛ ما يجعلها تدريجيا تقف أمام العام كله. وربما ستلجأ 
يمكنهم  ما  الفلسطينيين،  مع  التعامل  في  لينة  طرائق  انتهاج  الى 
تدريجيًا من امتالك القدرة على قرع جدران خزان النظام السياسي دفعًا 
نحو نظام ثنائي القومية، أو نظام ديموقراطي ليبرالي، أو نظام فصل 

عنصري مكتمل األركان.   
في الحقيقة، لن يحمل هذا السيناريو متعدد االحتماالت )الصدام، 
في  أمل  بشرى  الصراعات(  بعض  تصعيد  التوترات،  حدة  تخفيض 
األمد القريب والمتوسط للشتات الفلسطيني، إال ضمن إعادة تعريف 
الدولة  )الخروج من وهم  برمتها في سياق جديد  الفلسطينية  الحالة 
الموضعة  إعــادة  من  مزيد  يعني  االقتتال  من  مزيدا  إن  والتسوية(. 
الفلسطينيين  يشمل  وهذا  المنطقة،  في  الديموغرافيين  والتشتيت 
في لبنان وسوريا وربما في األردن. وإذا كان السيناريو األول يحمل وعدًا 
بحل إقليمي متفق عليه في شكل حل الدولتين، فإن السيناريو الثاني 
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قد ينطوي على فرض الحل اإلقليمي بالقوة، إذ يترافق تقويض حل 
الواحدة  الدولة  حل  فرص  تجهض  حاسمة  ممارسات  مع  الدولتين 
الصراع  في  مباشرة  إسرائيل  تتدخل  قد  السيناريو  هذا  في  كذلك. 
بصورة  التدخل  عن  الوقت  طوال  امتنعت  أن  بعد  وذلك  المحتدم، 
أي  سيأخذها  ميدانية  وقائع  خلق  من  ُيمكنها  الذي  األمر  مباشرة، 

اتفاق إقليمي بعين االعتبار. 
اإلقليمي حاسم  المتغير  أن  لنا  يتبين  السابق،  العرض  على  بناًء 
)ثوابت  اإلسرائيلي  المحدد  ان  اال  الفلسطيني،  الشأن  في  ومقرر 
الموقف( يبقى أكثر تأثيرًا من أي طرف آخر، حيث سترفض إسرائيل 
أي شكل من اشكال الكيانية السياسية الحقيقية للفلسطينيين على 
أرض فلسطين، وستحرص على بقاء قطاع غزة مفصواًل، وستستمر في 
ضم أجزاء واسعة من الضفة، وستحرص على أن تظل القدس موحدة 

وعاصمة لها، وسترفض أي شكل من أشكال العودة لالجئين. 
لكل  إسرائيل  ليس في رفض  البعض  يراه  األسوأ كما  الخيار  ان 
تعميم  في  يتمثل  تماما  جديد  واقــع  خلق  إلى  الذهاب  بل  ذلــك، 
ُيلزم  قد  المنطقة  في  الصراع  جدل  بأن  يرون  فالمتفائلون  الشتات. 
من  أكثر  يتوقعون  ال  هؤالء  حتى  لكن  تنازالت،  بتقديم  إسرائيل 
ذاتية  إدارات  المتمثلة في  واالقتصادية  الحياتية  التسهيالت  حزم 
لكانتونات معزولة ومنفصلة، وفي أحسن األحوال دولة قزمة منقوصة 
األراضــي  كل  تشمل  ال  متواصلة  وغير  السالح  ومنزوعة  السيادة 
واسقاط  الصراع  ملف  انهاء  مقابل   ،1967 عام  المحتلة  الفلسطينية 

قرارات الشرعية والحصول على تطبيع كامل مع العالم العربي.

التخيلية السياسية الجديدة: ركائز ومنطلقات
إذا كان الواقع بهذا السوء، ومن غير المرجح أن يحظى الفلسطينيون 
فمن  العودة(،  وحق  المصير،  )تقرير  وحقوقهم  مطالبهم  بأدنى  فيه 
الواقع والخيال على نحو جدلي،  العالقة بين  إعادة تصويب  الضروري 
وذلك بقطع الطريق على غلبة فقه هذا الواقع على السلوك السياسي 

وما ينجم عنه من تجريبية مفرطة وتنازالت مجانية ورهاب »البديل«. 
األوهام،  مع  تقطع  جديدة  سياسية  تخيلية  تطوير  ُيصبح  لذلك، 
وتتحول تدريجيًا إلى استراتيجية واضحة المعالم ضمن جدل الواقع 
واالشتغال عليه ضرورة وطنية عاجلة لمواجهة كل االحتماالت، سواء 
في  الحرب  احتدام  أو  اإلقليمية  الصفقة  بسيناريو  المرتبطة  تلك 
المنطقة وسلوك إسرائيل المتوقع في غضون ذلك. ويأتي ضمن ذلك 
تسقط  لن  حقوقهم  بأن  الفلسطينيين  أوساط  في  القناعة  ترسيخ 
شرط  األرض،  على  المفروضة  والحقائق  التغيرات  بحكم  أو  بالتقادم، 
أال ُيمكنوا عدوهم من اإلجهاز على وجودهم وصمودهم على األرض، 

وتبديد مكتسباتهم وحقوقهم المشروعة.  
وفي اطار مواجهة هذا االنحدار، يتوجب على الفلسطيني ادراك أن 
ما يحدث ليس نهاية الكون وليس قدرًا حتميًا، وعليه أن يعيد التأمل 

فيما يلي: 
والشعب 	  فحسب،  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  ليست  فلسطين 

إعادة  وإن  وخارجه،  الوطن  داخل  تجمعاته  من  أكبر  الفلسطيني 
الهيكلة الجغرافية السياسية والديموغرافية في المنطقة تستوجب 
وجماعة  واحد  ككل  مغايرة،  بطريقة  لنفسه  الفلسطيني  تعريف 

سياسية واحدة. 
الحرية أكبر من الدولة والحقوق أقوى من الحقائق، ويجب الخروج من 	 

وهم السلطة والتسوية والمزايا االقتصادية باتجاه تعميق المأزق 
عن  خارجة  عنصرية  دولة  فإما  االحتالل.  لدولة  والبنيوي  التاريخي 
القانون وتعاند العصر، وإما دولة يعاد تشكيلها على أي نحو تلفظ 

العنصرية والكراهية واالستعباد واالقصاء.
الالجئين،  بدون غزة، وال حل على حساب  ال دولة في غزة وال دولة 
حاًل.  يفرض  إقليم  وال  إقليميًا  حاًل  وال   .48 فلسطيني  على حساب  أو 
ولنا  حاجتنا،  في  أيضًا هم  العرب  لكن  للعرب،  بحاجة  الفلسطينيون 
في ذمتهم ليس فقط أموااًل يدفعونا وإنما أيضًا وقفا الستخدام آالمنا 
من  األعداء  تمكين  عدم  وأيضًا  وعليها،  بها  يساومون  ورقة  ومصيرنا 
تذويب الشتات ونفيه، ليس عبر الحصار في الغيتوات وإنما بإطالق 
االبداعات بما ال يعرض كيان أي من دولهم للخطر وعدم االستقرار.               

إن التخيلية المقترحة ال تقطع الطريق على الفعل السياسي المباشر 
أو العمل على ما هو قائم ومطروح، وبلورة أطر عملية لحل بعض القضايا 
ذات األولوية، وهي شأنها شأن مفهوم “االستدامة” في عالم التنمية 
والبيئة، أي االمتناع عن أي فعل أو سلوك يجحف بالمستقبل وحقوق 
النمو واالزدهار. ان االستدامة تنطوي على ما  األجيال ويقوض فرص 
يسمى بالممارسات الفضلى، وهذا ما يجب أن يقوم به الفلسطينيون؛ 
تستمر  لماذا  االنقسام؟  يستمر  فلماذا  ذلك.  من  يمنعهم  أحد  ال  إذ 
تستنزف  لما  المنعة؟  وتضعف  الصمود  تقوض  التي  الممارسات 

الموارد والطاقات في غير مكانها؟ لماذا الهرولة أو إطالق الشعارات الطنانة 
والجوفاء؟ 

وعلى  مفتعل،  تعارض  دون  ولكن  تعدديات  على  التخيلية  تشتمل 
وعلى  حتميات،  دون  ولكن  اجابات  وعلى  استعجال،  دون  ولكن  مراحل 
اقتراحات ولكن دون جداول زمنية أو أطر تنفيذية. هذه التخيلية ذات طابع 
ثوري وتقدمي بالضرورة. والسؤال، لماذا يمكن اعتبار حل الدولة الواحدة١ 

لمعضلة الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي جوهر وركيزة هذه التخيلية؟

أواًل: داعبت فكرة الدولة الواحدة خيال الكثيرين من اليهود قبل قيام 
أو  ليست شعارًا  الواحدة  فالدولة  نكبتهم.  بعد  والفلسطينيون  دولتهم، 
برنامج عمل زمني، وانما صيرورة تاريخية لصراع من الوزن الثقيل. اليوم، 
يعتري السياسيون االسرائيليون خوف من التفكير في فكرة الدولة الواحدة 
بالرغم من أن استمرار تقويض إسرائيل لهذا الحل، يقطع الطريق أيضًا على 
شكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل، إال من 

ُ
حل الدولتين. ان الدولة الواحدة ال ت

حيث طبيعتها الكولونيالية ونظامها العنصري. فمن المتوقع أن تواصل 
إسرائيل بكل أطيافها السياسية واأليديولوجية العمل على إجهاض أي 
فرصة للدولة الواحدة )تذويب الشتات، تعميق الشرذمة الذاتية بالفصل 
وتكريس المنظومة العنصرية وممارساتها، كي الوعي، خلق الوقائع على 
إلى تعزيز  أن يسعى  الفلسطيني  على  أخرى، يتوجب  األرض(. من جهة 
منطق  وتقويض  األرض،  على  والصمود  البقاء  خالل  من  الحل  هذا  رص 

ُ
ف

الفصل واالنقسام الذاتي، وتبني الدولة الواحدة والترويج لها.
الرؤية  في  ملموس  وتطوير  ابتداع  الواحدة  الدولة  فكرة  لهم 

ُ
ت ثانيًا: 

والتوجه وآليات التحرك، بعيدًا عن حالة االنسداد التي أفضت إليها مسيرة 
عبثية في إطار فكرة حل الدولتين والنزوع الدوالني لدى الفلسطينيين قبل 
اكتمال شروطه. وأيضًا بعيدًا عن مجرد التمسك بالمبادئ والثوابت، من شأن 
الفلسطينيين  أوساط  في  وسياسية  اجتماعية  حراكات  تحفز  أن  الفكرة 
في كل مكان وخصوصا في بلدان اللجوء والشتات. وترد هذه الفكرة على 
رغبة اليمين اإلسرائيلي وأجهزته األمنية في االنفصال عن الفلسطينيين 
التحكم  واستمرار  شيء  كل  على  االستحواذ  ثم  ومن  بينهم  والفصل 

والسيطرة عليهم.  
ثالثًا: بات اليمين اإلسرائيلي يعلن دون مواربة سعيه نحو دولة واحدة 
بالمفهوم الكولونيالي، إسرائيل الكاملة، يهودية الطابع والغلبة والسيادة. 
القانون  وفرض  بالكامل  الغربية  الضفة  ضم  على  الطرح  هذا  ويشتمل 
اإلسرائيلي عليها، مع استبعاد قطاع غزة عبر تكريس انفصاله. ضمن هذا 
الطرح االسرائيلي، يتمتع الفلسطينيون بحقوق مدنية فقط وليس حقوقًا 
اليهود  بمجيء  السماح  استمرار  مع  العودة  من  الالجئون  ويحرم  قومية، 

بهدف المحافظة على نسبة ثابتة بين اليهود العرب. 
في زعمي، إن الرد على هذه األطروحة ال يكون بالمطالبة بحل الدولتين 
على طريقة ما يسمى باليسار الصهيوني، بل بالتشديد على مطلب الدولة 
هذه  شأن  من  أنه  حيث  بعد صهيونية،  وما  كولونيالية،  بعد  ما  الواحدة 
لبي طموحات الفلسطينيين كما من شأنها االستجابة لمخاوف 

ُ
الدولة أن ت

الحل  يعزز مثل هذا  لمن  الواقع، هناك حاجة وضرورة  اإلسرائيليين. في 
باعتبار استعصاء حل الدولتين وقصوره عن تلبية حاجات طرفي الصراع. 
وكما قال بابيه: من مصلحة إسرائيل أن تتحّول بإرادتها إلى دولة متساوية 
خشية من الثأر والنهايات غير السعيدة، ويؤكد ادوارد سعيد بأن الدولة 
تملك  ال  آخر  شعب  واضطهاد  الساحقة  القوة  اســاس  على  تقوم  التي 

مستقبال. 
حق  لتطبيق  متعددة  طرحت صياغات  الدولتين،  حل  اطار  في  رابعًا: 
العودة مثل لم شمل محدود لبعض العائالت، أو عودة مقننة إلى الدولة 
الفلسطينية، ودائما محاوالت توطين الالجئين في دول اللجوء. في الواقع، 
اطار  في  فقط  ممكنًا  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  حل  اعتبار  ُيمكن 
الدولة الواحدة ما بعد الكولونيالية أو حتى في طور دولة تشهد صراعًا بين 

قوميتين سرعان ما سوف يحسم أمره. 
إن حل الدولة الواحدة ُيقوض المقاربة المعتمدة من إسرائيل وراعيتها 
الليبرالي  النموذج  والقائمة على  الالجئين  المتحدة حيال حقوق  الواليات 
المحدود، والذي ُيضفي على الفرد تصورًا أساسه المنفعة المادية والفردية. 
الموضوع  مع  التعامل  والعنصرية  الصهيونية  إسرائيل  رفضت  ولقد  
السياسي لالجئين بطريقة جماعية بموجب المادة المختصة بحق العودة 
في قرارات األمم المتحدة المعنية بهذا الشأن، بينما تستند في تشريعاتها 
الخاصة بحقوق العودة، أي قانون العودة، إلى أساس جماعي استثنائي تجاه 

المهاجرين اليهود، وآخر فردي - ليبرالي وانتقائي تجاه العرب. 
الفلسطينيين  الالجئين  حقوق  ُيعّرف  وحده   194 قرار  أن  من  وبالرغم 
أن  اال  قومية،  كمجموعة  العودة  في  بحقهم  ويطالب  جماعية،  بصورة 
الفلسطينيين أنفسهم وفي سياق وهم التسوية منذ مدريد طالبوا بتطبيق 
حق العودة من خالل قبولهم بصيغة تستثني قرار األمم المتحدة، التي لم 

ر الهيكلية والمظلة. 
ّ
تعد قراراتها هي التي توف

بالحقوق  بالتأكيد  يعترف  لن  والمقترح  الحالي  التسوية  مسار  إن 

الجماعية الفلسطينية، لكن العالم ال يملك أن يتجاهل محنة الالجئين 

الفلسطينيين واحتياجاتهم وحقوقهم حتى في ظل العاصفة اإلقليمية، 

أمن لالجئين  »إنها مسألة حقوق وكرامة وإنسانية. وهي أيضًا مسألة 

فإن  إذًا،  لألنوروا.  العام  المفوض  يقول  كما  وللمنطقة ككل«  أنفسهم 

مصلحة المنطقة كلها ترتبط بإيجاد حل جذري وعادل لقضية الالجئين، 

الذي ال يمكن أن يتحقق فعليا إال في دولة واحدة ما بعد كولونيالية.  

خامسًا: ُيعيد حل الدولة الواحدة األمور إلى نصابها ويضع النقاط 

على الحروف. ففي اطار المسؤولية المباشرة حول قضية الالجئين، سعت 

اسرائيل للتنكر لمسؤولياتها تجاه مشكلة الالجئين، بينما عبر كل الحلول 

المطروحة سابقًا، بدا وكأن الطرف التي تقع عليه هذه المسؤولية غير 

معروف. لذلك جرت محاوالت عديدة لتحميل األطراف الدولية واإلقليمية 

مسؤولية حلها. إن حل الدولة الواحدة ينسف هذا الزعم ويقوض أحالم 

إسرائيل في التخلص من معضلة غزة )النسبة االكبر من سكانه الجئون( 

إما بتحويلها إلى إمارة منفصلة أو بدفعها نحو الجنوب. 

وفي هذا الشأن، جاء في محاضر جلسات الحكومة اإلسرائيلية المفرج 

عنها بعد خمسين سنة أن بن غوريون قال في إحدى هذه الجلسات )22 

تموز 1956(: »بالنسبة لالجئين شرحت له أن هذه هي أكبر جريمة للدول 

العربية..... إنهم يمسكون بالالجئين ويعلمونهم بأنهم سيأتون لهدم 

دولة اسرائيل.« وبخصوص غزة قال )9 كانون أول 1956(: »أنا ال اتوق لغزة 

مع 300 الف عربي«. وفي اليوم الثالث لحرب حزيران 1967 قال مناحيم 

بيغن في جلسة الحكومة: كل حديث عن دولة فلسطينية سينزل بنا 

كارثة«. 

تاريخية  مفارقة  أن يحل  الواحدة من شأنه  الدولة  إن حل  سادسًا: 

تكمن في رفض دمج الفلسطينيين وصعوبة االنفصال عنهم. لذلك، 

نضالية  أداة  السياسية  التخيلية  الواحدة ضمن هذه  الدول  يوفر حل 

حضارية وعملية تقطع الطريق على حلول بديلة من جهة، وتمهد الطريق 

إلى تأمين هذه الحقوق وممارستها فعاًل من جهة ثانية.

بأن  اإلدعــاء  عن  يكفوا  أن  اإلسرائيليين  على  يجب  ذلك،  على  بناء 

عودة الالجئين تشكل تحديا لقدرة اليهود على العيش داخل إسرائيل، 

فالعودة تقوض فقط محاوالت إيجاد أغلبية يهودية ُمسيطرة بالقوة. 

كما يجب على الفلسطينيين أن ُيسلموا في إطار الدولة الواحدة بالتعامل 

مع اليهود بوصفهم شعبًا وليس مجرد مشروع استيطاني وخصوصًا 

الطابع  مواجهة  إن  اإلكراهية.  واألسرلة  العنصري  الطابع  انتفاء  بعد 

اليهودي والعنصري إلسرائيل هو في نهاية المطاف لمصلحة اليهود 

في فلسطين. 

بالطبع، نحن إزاء حل بعيد المدى، في سياق متحرك ومعقد، ولذلك 

أطلقنا عليه »تخيلية سياسية« تصلح ألن تشكل دافعًا للجميع بالتحرك 

صوب مستقبل أفضل وأقل عنفًا. ومما يجعل األمر مقبوال من الناحية 

النظرية، ليس فقط انسداد أفق حل الدولتين، بل ألننا فعاًل إزاء دولة 

واحدة واقعيًا، ومشكلتها في طبيعتها االستعمارية والعنصرية. عالوة 

االنفصال هو  أن خيار  تقول  وتشابكاته  الواقع  ذلك، فتعقيدات  على 

األصعب وليس العكس، حيث أن حل الدولة الواحدة هو الذي يضمن 

وبالتالي عدم  النكبة،  التي تأسست على  الوطنية  السردية  إزاحة  عدم 

إزاحة قضية الالجئين والتخلي عن حقوقهم. 

الهوامش:

1 الدولة الواحدة إما أن تكون ديموقراطية علمانية، أي دولة لكل مواطنيها، 
اثنيا  منفصلتان  قوميتين،  جماعتين  )وجود  القومية  ثنائية  دولة  وإما 

حقوق  )تضمن  ديموقراطية  إما  وهي  واحــدة(،  دولة  إطار  في  وثقافيا 

الواحدة  بالدولة  والمراد  األقلية(.  )تنتهك حقوق  عنصرية  وإما  األقلية(، 

في هذا المقال، دولة على كل فلسطين التاريخية. 

* تيسير محيسن: باحث وكاتب سياسي مقيم في غزة
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حزيران ٦٢٠١٧

تعزيز الظروف المواتية إلنفاذ آليات قابلة للتطبيق ودائمة لجبر الضرر الواقع على الشعب الفلسطيني

بقلم: لبنى الشوملي*

ا أساسيًا في السياق الفلسطيني بالنظر 
ً
ُيَعّد حق العودة حق

ا جماعيا في الوقت نفسه، وهو يرتبط 
ً
ا فرديًا وحق

ً
إلى كونه حق

ارتباطا وثيقًا بالحق في تقرير المصير، وال غنى عنه لتحقيق األمن 
واالستقرار والرخاء واالزدهاء على أساس مستدام. 

ومع ذلك، ال يتناول هذا المقال ما إذا كان حق الفلسطينيين 
في العودة قائما أم ال، ألنه من الواضح تمام الوضوح أن هذا الحق 
متأنية  ودراســة  متمعنة  قراءة  عنه  تنّم  حسبما  وموجود  قائم 
الصلة،  ذات  الدولية  والقرارات  والمعاهدات  االتفاقيات  لجملة 
التي  الفضلى  والممارسات  العرفي  الدولي  القانون  عن  ناهيك 
تّتبعها الدول في نهجها. فعوضا عن ذلك، يتطرق هذا المقال 
إلى الظروف السياسية التي ينبغي تهيئتها قبل إنجاز العودة 
وإنفاذها والتي تتمثل في؛ معالجة جذور الصراع‘، بمعنى وضع حد 
للتهجير والترحيل القسريين اللذين يتعرض لهما أبناء الشعب 
األيديولوجيا  مع  للتعامل  الالزمة  الحلول  وإيجاد  الفلسطيني، 
التي تنتهجها إسرائيل  الكولونيالية١  والممارسات  والسياسات 
المسؤوليات  وتنفيذ  تطبقه،٢  الذي  العنصري  الفصل  ونظام 
إسرائيل  إخضاع  عليها  تملي  والتي  األخرى  الدول  على  الواقعة 
الدولي ومعايير حقوق  القانون  للمساءلة بموجب أحكام وقواعد 
الراهن  السياسي  الواقع  بيان  إلى  المقال  اإلنسان. ويسعى هذا 
رين  الذي ال يتوائم مع تعزيز العمل على عودة الالجئين والمهجَّ
رة  الفلسطينيين، بما يشمله من دراسة بعض التحديات المتصوَّ
التي ال تفتأ إسرائيل ومناصروها تستشهد بها في هذا السياق. 

االعتراضات  جميع  المقال  فيه  يناقش  ال  الذي  الوقت  وفي 
الواردة على هذه التحديات، فهو يبحث في جملة من المسائل، 
والمنظومة  الديموغرافية،  والتركيبة  المصير  تقرير  فيها  بما 
األيديولوجي،  وتكوينها  إسرائيل  في  السارية  التشريعية 
الذي  المالئم  والــدور  األمنية،  مخاوفها  تسميه  ما  ذلك  في  بما 
على  الواقعة  وااللتزامات  به  أن يضطلع  الدولي  للمجتمع  ينبغي 
عاتقه. ثم ينتقل المقال إلى بيان الحق في جبر الضرر من ناحية 
المبادئ الناظمة له، وتعّرج على بعض المحاور العملية المرتبطة 

المقال  يستعرض  وأخيرا،  أصحابها.  إلى  وإعادتها  الممتلكات  برد 
توصيات بشأن بعض اإلجراءات التي يمكن، بل ويجب، اتخاذها في 

إطار السياق السياسي الحالي. 

الواقع السياسي الحالي وخلق الظروف المسبقة 

يشكل الحق في تقرير المصير، مثله مثل حق العودة، أحد أبسط 
الحقوق األساسية. فمن الصعوبة بمكان- إن لم يكن من المستحيل 
– أن تتجسد العديد من الحقوق األخرى أو تبصر النور دون إعمال 
عليه  ينص  حسبما  المصير،  تقرير  في  الحق  ويستند  الحق.  هذا 
الذي  المبدأ  احترام  إلى  المتحدة،  األمم  ميثاق  من  األول  الفصل 
العادلة  والمساواة  الشعوب  بين  الحقوق  في  بالمساواة  يقضي 
اختيار  الحق في  تملك  الشعوب  أن  على  الفرص، كما ينطوي  في 
ل. وال يجيز 

ّ
سيادتها ووضعها السياسي الدولي بحرية ودون تدخ

رخصة  يشكل  ال  وهو  الــدول،  تقسيم  يشترط  وال  المصير  تقرير 
إلضفاء تغييرات مصطنعة على التركيبة الديموغرافية في إقليم 
استعمار  أو  عنه،  قسرا  ترحيلهم  و/أو  تهجير سكانه  خالل  من  ما 
 / إثنية  جماعة  لحقوق  واالمتياز  األفضلية  منح  أو  اإلقليم3  ذلك 
القوانين  إنفاذ  خالل  من  أخرى  جماعة  حقوق  على  بعينها  دينية 
ويمكن  العنصري.  الفصل  على  القائمة  والممارسات  والسياسات 
إنجاز الحق في تقرير المصير من خالل الحكم الذاتي الديموقراطي 
تغيير  أو  جديدة  دولة  إقامة  أو  سلفا،  موجود  إقليم  حدود  ضمن 
الطابع الذي يميز نظام الحكم القائم في دولة موجودة )كأن يأتي 

 .)
ً

ذلك على شكل إنشاء اتحاد فيدرالي مثال

ا ال 
ً
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يرتبط حق العودة ارتباط

ينفك عن الحق في تقرير المصير. وال يمكن ألي مسعى يستهدف 
إنجاز تقرير المصير أن يتحقق أو أن يخرج إلى الوجود دون النظر في 
حق العودة الواجب لما نسبته 66% من مجموع عدد الفلسطينيين. 
ينجزوا  أن  الفلسطيني  الشعب  أبناء  يستطيع  هل  أخرى،  وبعبارة 
بممارسة حقهم في  لغالبيتهم  لم يكن ُيسمح  إن  المصير  تقرير 
والمهجرين  لالجئين  الواجب  العودة  حق  ل 

ّ
يشك وبذلك،  العودة؟ 

بات  وفيما  المحتلة  الفلسطينية  األرض  داخــل  الفلسطينيين 
ُيعرف بإسرائيل اليوم، محورا أساسيا من المحاور التي تؤلف حق 

الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.4 

تحديد  من  وحرمانه  الفلسطيني  الشعب  إقصاء  ل 
ّ
شك وقد 

بارزة  )بمعنى ممارسة حقه في تقرير مصيره( ممارسة  مستقبله 
الدولي. وينبغي ضمان  المجتمع  استقرت عليها إسرائيل وأسرة 
مشاركة الفلسطينيين بمجموعهم، وال سيما الالجئين والمهجرين 
منهم، ودمجهم في اإلجراءات التي تفضي إلى تقرير مصيرهم 
وإنجازه. ويمثل دمج الالجئين والمهجرين الفلسطينيين، وضمان 
مشاركتهم في التوصل إلى اتفاقية سلمية قابلة للحياة وفضال 
عن ذلك، يكون الفشل من نصيب أي اتفاقية سليمة مقترحة دون 
شأن  ومن  فيها،  ومشاركتهم  والمهجرين  الالجئين  هؤالء  دمج 
غياب  التي تشهد  المزرية  الحالة  استفحال  إلى  يفضي  أن  ذلك 

الديموقراطية وانتهاك حقوق اإلنسان. 

من  مصيرهم  تقرير  مــن  الفلسطينيين  حــرمــان  ويتأتى 
والتي  العنصري،  الفصل  على  القائمة  الكولونيالية  األيديولوجيا 
القوانين  في  وتجسدت  الصهيونية  الحركة  رحــم  من  ــدت  ُول
في  الصهيونية  األيديولوجيا  وتمثل  اإلسرائيلية.  والممارسات 
أساسها شكال من أشكال تفوق الِعرق األبيض. فهي تتطلع إلى 
فرض سيطرتها على اآلخر )الشعب اللفسطيني( والهيمنة عليه 
وإخضاعه الحتاللها. وبينما ال نستطيع أن نتناول جميع القوانين 
المقام،  هذا  في  التفصيل  وجه  على  اإلسرائيلية  والممارسات 
الدليل  التي تقيم  القوانين  إلى عدد من  أن نتطرق  الجدير  فمن 
الفصل  وسياسات  إسرائيل،  يسم  الذي  الكولونيالي  الطابع  على 
العودة  قانون  يمنح  السياق،  هذا  ففي  تطبقه.  الذي  العنصري 
اإلسرائيلي لسنة 1952 الحق ألي يهودي ينحدر من أي بقعة من 
انتمائه  عن  النظر  بصرف  إسرائيل،  إلى  العودة  في  العالم  بقاع 
القانون  ينكر  المقابل،  وفي  عدمه.  من  بها  وارتباطه  لفلسطين 
المذكور هذا الحق نفسه على الالجئين والمهجرين الفلسطينيين 
يثبت  أن  للمرء  ينبغي  الواقع،  وفي  منه.  تاما  حرمانا  ويحرمهم 

بديل( مركز  )تصوير:   . مسرية  ضمن 
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٧ حزيران ٢٠١٧

القوانين  بموجب  الحق  هذا  بممارسة  يتمتع  لكي  يهوديته 
اإلسرائيلية. وبعبارة أخرى، تقتصر العودة في القانون اإلسرائيلي 
على جماعة محددة بناًء على هويتها الدينية، وُيحرم منها أولئك 

الذين ال يشاركونهم هذه الهوية الدينية. 

ُيــحــرم الالجئون  ــعــودة اإلســرائــيــلــي،  ال وفــضــال عــن قــانــون 
قانون  بموجب  العودة  في  حقهم  ممارسة  من  الفلسطينيون 
اإلسرائيلي حيز  القانون  وقد دخل هذا  لسنة 1954.  التسلل  منع 
العام  النار في  النفاذ والسريان بعد فترة وجيزة من وقف إطالق 
إلى  العودة  قرروا  الذين  الفلسطينيون  مع  التعامل  لغايات   1948
تعاملت  اإلطار،  وفي هذا  أنفسهم.  تلقاء  من  وديارهم  أراضيهم 
القوات اإلسرائيلية مع الفلسطينيين الذين تمكنوا من العودة إلى 
وطنهم بوصفهم »متسللين«، حيث أقدمت على إطالق النار عليهم 

أو سجنهم أو إبعادهم بموجب ما نص عليه القانون المذكور. 

األخرى  اإلسرائيلية  القوانين  جملة  من  الجنسية  قانون  وُيعد 
ال  الذي  الوقت  ففي  العنصري.  الفصل  إعمال  على  ترتكز  التي 
والمواطنة  الجنسية  بين  تميز  الحديثة  القومية  الدول  فيه  نرى 
فصل  على  اإلسرائيلي  الجنسية  قانون  ينص  أقاليمها،  في 
هذين الوضعين عن بعضهما بعضا على أساس االنتماء الديني 
أيضا. فليس في وسع أحد غير اليهودي أن يحصل على القومية 
ال  المقابل،  وفي  ساميا.  قانونيا  وضعا  تمثل  التي  اإلسرائيلية، 
يحصل غير اليهود إال على المواطنة، التي تشكل وضعا قانونيا 
أدنى من الجنسية في إسرائيل. وفي الواقع، يتألف السكان غير 
اليهود في إسرائيل من المواطنين الفلسطينيين، بصرف النظر 

عن انتمائهم الديني. 

نسمعها  ِبْتنا  التي  الدعوات  تخالف  ال  تقدم،  ما  على   
ً
وعالوة

المبادئ  دولة يهودية  بإسرائيل بصفتها  االعتراف  بشأن  مؤخرا 
األساسية التي يقوم الحكم الديموقراطي عليها فحسب، بل تمثل 
محاولة ترمي إلى استئصال حق الفلسطينيين في العودة ووأده 
يقضي  يهودية  دولة  بصفتها  بإسرائيل  فاالعتراف  مهده.  في 
العنصري  الفصل  حالة  ويرسخ  اليهود،  غير  وجود  إمكانية  على 
فيها  ُينظر  التي  إسرائيل  دولة  َيِسم  الذي  الكولونيالي  والطابع 
إلى كل شخص غير يهودي على أنه ذا وضع قانوني دوني، هذا إن 
كان ُيسمح بوجود ذلك الشخص أو الجماعة أو بقائها في إسرائيل 
إسرائيل  دولة  بيهودية  االعتراف  إلى  الدعوة  تشكل  كما  أصال. 
اللذين  القسريين  والترحيل  التهجير  محاولة تستهدف تسويغ 
تعرض لهما السكان غير اليهود - وهم السكان الفلسطينيون - 

في ماضيهم وما يزالون يتعرضون لهما في حاضرهم. 

مثل  الوطنية  التشريعات  تتناول  أن  ينبغي  الواقع،  وفي 
في  بالتمييز  تتسم  وأال  وافية،  معالجة  وتعالجها  القضايا  هذه 
التي  المسألة  تحتل  ذلك،  على  وبناًء  ممارستها.  في  أو  طابعها 
الالجئين والمهجرين  التي ستستقبل  الدولة  إلى طبيعة  تتطرق 
الفلسطينيين أهمية قصوى. ففي وسع الدولة التي تعتمد نظاما 
الناس  جميع  تحتضن  أن  وشامال  تشاركيا  ونهجا  ديموقراطيا 
بصرف النظر عن انتمائهم الديني وأن تضمن حقوقهم كافة. وال 
ينطوي النظام اإلسرائيلي الحالي على أي من هذه العناصر، بل إنه 
يوظف تشريعاته الوطنية وممارساته القائمة على التمييز والتي 
مناص  وال  العنصري.  الفصل  وحالة  الكولونيالية  الحالة  تجسد 
على سياسات  يرتكز  الذي  الكولونيالي  النظام  هذا  تقويض  من 
وشامل  ديموقراطي  بنظام  عنه  واالستيعاض  العنصري  الفصل 
طبيعة  تتمثل  ولذلك،  جميعا.  الناس  حقوق  احترام  على  يقوم 
والعدالة  المساواة  تكفل  دولة  في  قيامها  يتحتم  التي  الدولة 
أو خلفياتهم  الدينية  انتماءاتهم  النظر عن  للناس كافة بصرف 

اإلثنية أو أعراقهم أو تركيبتهم الديموغرافية. 

تعزيز  يشكل  الضرر،  جبر  آليات  من  آلية  بأية  يتعلق  وفيما 
أواصر األمن واالستقرار و/أو المحافظة عليهما اعتبارات ال ُيستهان 
بأهميتها في سياق اتخاذ قرار بشأن الطريقة المتوخاة في تنفيذ 
تنفيذها. فقد  الممكن  إذا كان من  ما  وليس بشأن  اآلليات،  هذه 
تحقيق  أجل  من  وصياغته  الضرر  جبر  في  الحق  تصميم  جرى 
كان  ما  إلى  السابق  الوضع  إعادة  التحديد:  وجه  على  الغاية  هذه 
و/ الممارسات  على  والقضاء  ممكنة  درجــة  أقصى  حتى  عليه 

العنصري  الفصل  حالة  أرست  التي  الكولونيالية  التشريعات  أو 

وأفضت إلى التطهير العرقي أو الترحيل القسري في المقام األول. 
وغني عن القول أن جبر الضرر الذي وقع على الالجئين والمهجرين 
 بهم ينبغي أن يتسم بالتدرج والتنظيم، وأن 

ّ
وتعويضهم عما حل

ذ حسب آليات جرى اختبارها واعتمادها، وأن يأخذ في االعتبار 
َّ
ينف

االندماج  يضمن  وأن  عادلة  أسس  على  الممتلكات  توزيع  إعــادة 
وفي  أوطانهم.  إلى  العائدين  لالجئين  واالقتصادي  االجتماعي 
المتصلة  المهمة  تتعهد  دولية  هيئة  إنشاء  ُيَعّد  المقام،  هذا 
الدولي  المجتمع  أسرة  بدعم  وتحظى  الضرر،  جبر  آليات  بتنفيذ 
ومساندتها، محورا ضروريا ال غنى عنه لضمان عودة هؤالء الالجئين 
أن تعمل  ا إلجراءات فعالة ومستدامة. كما يمكن 

ً
والمهجرين وفق

إرساء  إلى  التي ترمي  المساعي  الدولية على تصميم  الهيئة  هذه 
دعائم المصالحة الشاملة بين اليهود اإلسرائيليين والفلسطينيين 
الرفاه  في  النظر  يجب  ذلك،  عن  وفضال  ومساندتها.  وتنفيذها 
لضمان  إليها  العائدين  الالجئين  واحتياجات  للدولة  االقتصادي 
باألمن  تنعم  بيئة  ظل  في  فيها  وإقامتهم  المستدامة  عودتهم 
سبل  إلى  الوصول  من  الضحايا  تمكين  يشمل  وهذا  واالستقرار. 
اإلجرامية  األعمال  في  والتحقيق  لصالحهم،  وتنفيذها  االنصاف 
واالستعمار  القسري  التهجير  قبيل  من  بحقهم،  كبت 

ُ
ارت التي 

والفصل العنصري، ومالحقة مرتكبي هذه الجرائم وإنفاذ العقوبات 
الواجبة عليهم. 

وفيما يتصل بمسألة األمن واالستقرار، فعندما ندرس األسباب 
الكثير من  ننظر في  أن  )ولنا هنا  الصراع  وراء  التي تقف  الجذرية 
األوضاع السابقة والراهنة(، نالحظ أن انعدام األمن وغياب االستقرار 
ينبع في اغلب الحاالت من إنكار الحقوق والحرمان منها. وبعبارة أخرى، 
ففي المناطق التي تشهد قمع حريات الشعوب وفرض القيود على 
حقوقها األساسية، تجد تلك المناطق نفسها وقد نال منها انعدام 
االستقرار وغياب األمن. ويستدعي تحقيق األمن وإنجاز االستقرار 
والتمتع بها.  بممارسة حقوقهم  والسكان  الشعوب  السماح ألفراد 
اضطلعت  وضعا  »األمنية«  المخاوف  تشكل  إسرائيل،  حالة  وفي 
بدور رئيسي في خلقه وإدامته: مواصلة العمل على اضطهاد أبناء 
الشعب الفلسطيني وحرمانهم من ممارسة أكثر الحقوق األساسية 
الواجبة لهم، وال سيما حقوق الالجئين والمهجرين منهم. ولذلك، 
ينبغي للمجتمع الدولي، وخاصة المنظمات الدولية كاألمم المتحدة 
والدول األطراف األخرى، أن تحدد األسباب الجذرية التي تحول دون 
الوطنية  التشريعات  بها:  تقر  وأن  واالستقرار  األمن  دعائم  إرساء 
الممؤسس  التمييز  على  ترتكز  التي  اإلسرائيلية  والممارسات 
قصي السكان غير اليهود في كل من فلسطين 

ُ
واأليديولوجيا التي ت

والشتات. ومما يترتب على ذلك أنه ال بد للمجتمع الدولي من اتخاذ 
للتهجير  حد  بوضع  تعنى  ال  التي  والناجعة  المناسبة  التدابير 
النظام  أركــان  لتفكيك  التدخل  بل  فحسب،  المستمر  القسري 
اإلسرائيلي الذي يشجع على استفحال حاالت اللجوء والتهجير في 

أوساط الفلسطينيين ويضمن بقاءها واستدامتها. 

يتخذ  أن  الدولي  المجتمع  على  يتعين  التحديد،  وجه  وعلى 
والجرائم اإلسرائيلية  االنتهاكات  التعامل مع  إجراءات تستهدف 
التي تمس حقوق اإلنسان. فبادئ ذي بدء، على المجتمع الدولي أن 
قانونية بصورة  إجراءات تضفي صفة  أية  على  اإلقدام  عن  يمتنع 
والذي  الراهن،  القانوني  غير  الوضع  على  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
يشهد ارتكاب الجرائم و/أو أن تعين على دوامه. وفضال عن ذلك، 
إسرائيل  تجبر  التي  التدابير  ينفذ  أن  الدولي  المجتمع  على  يجب 
وال  يشمل،  وهذا  عليها.  الواقعة  الدولية  لاللتزامات  االمتثال  على 
يقتصر على، وقف االتفاقيات التجارية المبرمة مع إسرائيل وقطع 
وفرض  الــدول  من  بغيرها  تجمعها  التي  الدبلوماسية  العالقات 
العقوبات عليها وغير ذلك من التدابير التي تكفل التزامها بأحكام 

القانون الدولي وقواعده. 

الظروف  خلق  إلــى  تفضي  التي  التدابير  اتخاذ  جانب  وإلــى 
وديارهم،  أرضهم  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  لعودة  المواتية 
ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع على اعتماد آلية لجبر الضرر الذي 
حل بهم وتنسيقها ومساندتها. وهذا ينطوي على إعادة تفعيل أو 
إنشاء أو تكليف هيئة دولية باإلشراف على آلية جبر الضرر المذكورة 
لجنة  تكليف  التاريخية، جرى  الناحية  ومن  ومتابعتها.  وتنفيذها 
هذه  بإنفاذ  بفلسطين  والخاصة  المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق 
المسؤولية بالتحديد بموجب قرار األمم المتحدة )194(، الصادر في 

شهر كانون األول/ديسمبر 1948، غير أن هذه اللجنة لم تحصل على 
الدعم الذي كان يلزمها إلنجاز تفويضها على اإلطالق، مما أفضى 
إلى تعطيلها بعد فترة وجيزة من إنشائها. ولذلك، تحتم الضرورة 
على المجتمع الدولي أن يعيد تقييم قدرات لجنة التوفيق الخاصة 
بفلسطين لكي تتمكن من إنجاز التفويض المنوط بها، وتحديد 
الفلسطينيين  الالجئين  حق  إنجاز  يتيح  الذي  األمثل  السبيل 
أن هذه  اعتبار  التي لحقت بهم. وفي حال جرى  في جبر األضرار 
اللجنة غير صالحة أو غير قابلة لالستمرار، فمن الحلول التي يمكن 
قبيل  من  قائمة،  أخرى  هيئة  إلى  تفويضها  تحويل  فيها  النظر 
وكالة  أو  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
)األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة لغوث وتشغيل  األمم 
)والتأكد من أن التفويض الممنوح لها يشتمل على توفير الحماية 
وبصرف  كليا.  جديدة  دولية  هيئة  إنشاء  أو  لالجئين(،  الضرورية 
النظر عن الحل الذي يقع االختيار عليه، تقتضي الضرورة القصوى 
من المجتمع الدولي أن يباشر هذه اإلجراءات وأن يضمن المشاركة 
الكاملة للضحايا الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير والترحيل 
القسريين في سابق عهدهم أو ما يزالون يتعرضون له في الوقت 

الراهن. 

آليات جبر الضرر من ناحية المبادئ وفي الممارسة الواقعية 

ترتكز الفكرة األساسية التي ينبع حق العودة منها على اإلرادة 
للتهجير:  تتعرض  التي  والجماعات  األفــراد  يبديها  التي  الحرة 
فهذا الحق يستند إلى الحق في اإلقامة، والحق في السكن الالئق، 
ُيعد  التنقل. وفضال عن ذلك،  والحق في حرية  األمان  والحق في 
حق العودة مستقال عن وضع الالجئين أو جنسياتهم وعن األسباب 
التي أفضت إلى تهجيرهم. وقد نشأ هذا الحق لغايات منع حاالت 
وتبُرز  وديارهم.  أراضيهم  عن  السكان  وترحيل  الجنسية  انعدام 
حقوق  تمّس  انتهاكات  ارتكاب  بفعل  ر  المهجَّ أو  الالجئ  حالة 
التي تقع  الفاعلة  أو غيرها من األطراف  الدول  اإلنسان من جانب 
فها عن ضمان توفير 

ّ
ضمن نطاق واليتها، و/أو تقصير الدول وتخل

ويتحول  واليتها.  تحت  يقعون  الذي  لألشخاص  الواجبة  الحماية 
إلى  إليها  يحتاجون  الذين  لألشخاص  الحماية  توفير  ضمان 
المعنية  الدولة  فيها  تبدي  ال  التي  الحاالت  في  دولية  مسؤولية 
االستعداد لضمانها أو ال تملك القدرة على توفيرها. وبعبارة أخرى، 
يثير إحجام إسرائيل وتقاعسها عن توفير الحماية وكفالتها ألبناء 
تقديم  وجوب  واليتها  تحت  يقعون  الذين  الفلسطيني  الشعب 
رأس  على  ويأتي  دولــي.  تدخل  خالل  من  لهم  الدولية  الحماية 
سلم األولويات في هذا التدخل الحيلولة دون تهجير األشخاص 
قسرا عن ديارهم وأراضيهم. وفي حال تعرض شخص أو جماعة 
للتهجير، فينبغي ضمان حق ذلك الشخص أو الجماعة في العودة 

من أجل جبر الضرر الذي حل بها. 

ويتألف الحق في جبر الضرر الواقع على األشخاص المهجرين 
من  وغيره  الدولي  للقانون  الناظمة  لألطر  وفقا  ديارهم،  من  قسرا 
أولها  رئيسية،  محاور  أربعة  من  الضرر،  جبر  بشأن  المعاهدات 
بصورة  المتضررين  الضحايا  عودة  تمثل  التي  الطوعية  العودة 
هذا  في  اإلشــارة  وتجدر  منها.  ُهجروا  التي  األماكن  إلى  فعلية 
المقام إلى أن العودة ينبغي أن تكون طوعية: وهذا يشمل الحق 
في أال يتعرض المرء للتهجير رغم إرادته، والحق في اختيار العودة 
بحرية ودون إكراه والحق في أال ُيجبر المهجر على العودة. ويتمثل 
وإعادتها  الممتلكات  رد  في  الضرر  جبر  محاور  من  الثاني  المحور 
التي  األصلية  الممتلكات  استرداد  يعني  وهذا  أصحابها،  إلى 
األضرار  عن  التعويض  الثالث  المحور  ويتضمن  الضحايا.  فقدها 
الضحايا بسبب  التي فقدها  المزايا  الممتلكات وعن  التي أصابت 
بها  واالنتفاع  استخدامها  من  حرمانهم  أو  ممتلكاتهم  فقدان 
والتعويض عن األضرار غير المادية )من قبيل األلم والمعاناة( التي 
في  الضرر  جبر  محاور  من  الرابع  المحور  ويكمن  الضحايا.  تكبدها 
رضا الضحايا. وهذا يشمل، من جملة أمور، الضمانات التي تكفل 
عدم تكرار ما حدث من تهجير وترحيل مّس هؤالء الضحايا. وقد 
عهده  سابق  إلى  الوضع  إعادة  لضمان  الضرر  جبر  محاور  رسيت 

ُ
أ

إلى أقصى درجة ممكنة لمصلحة الضحايا الذين تعرضوا للتهجير 
عد هذه المحاور وحدة واحدة 

ُ
والترحيل القسري. وبناًء على ذلك، ت

لجبر  المقترحة  الحلول  تتضمن  أن  وينبغي  التجزئة،  تقبل  ال 

يتبع
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النجاح ولكي تتسم  الضرر جميع هذه المحاور لكي ُيكتب لها 
فها 

ّ
بنجاعتها وفعاليتها، وذلك من أجل تجاوز التبعات التي خل

المقام،  هذا  وفي  وتداعياتهما.  القسريين  والترحيل  التهجير 
عنى 

ُ
توظف اآلليات الناجحة على صعيد جبر الضرر آلية صارمة ت

الممتلكات إلى أصحابها، دون أن تضع نصب عينيها على  برد 
جرائم  ردع  أجل  من  وذلك  لهم،  المالية  التعويضات  تقديم 
القائم على أسس عنصرية  المكاني  أو العزل  التطهير العرقي 
جرائم  وهي  الكولونيالية،  الهيمنة  أو  العنصري  الفصل  أو 
المهجرين. وفضال عن ذلك،  أو  الالجئين  باستفحال حالة  تنذر 
يستدعيه  مما  أقل  مالية  موارد  توفر  الممتلكات  رد  يستدعي 

التوجه القائم على تقديم التعويضات وحدها. 

ويتكفل رد الممتلكات، بصفته واحدا من محاور جبر الضرر، 
األصلية  الممتلكات  استرداد  خالل  من  الحرمان  حالة  بمعالجة 
اإلطار،  هذا  ففي  إليهم.  وردها  األصليون  كها 

ّ
مال فقدها  التي 

سنت إسرائيل قانون أمالك الغائبين ونفذته بعد العام 1948. 
والمهجرين  الالجئين  تجريد  في  القانون  هــذا  تسبب  وقــد 
الفلسطينيين من ممتلكاتهم. وبناًء على ذلك، يملك الضحايا 
ترعاه  تمييزي  نظام  من  الضرر  طالهم  الذين  الفلسطينيون 
الدولة في إدارة األراضي الحق في رد ممتلكاتهم إليهم من تلك 
إعادة  عن  المسؤولية  تتحمل  إسرائيل  أن  يعني  وهذا  الدولة. 
يطالبون  الذين  الفلسطينيين  أصحابها  إلى  الممتلكات  جميع 
أمالكهم إليهم وتعويض من ال يطالب بذلك منهم. ومن جملة 
الفرضيات التي تسوقها إسرائيل في هذا المقام أنه ال يوجد 
الالجئين  من  كبيرة  أعــداد  إليــواء  األراضــي  من  كافية  مساحة 
حتى يعودوا إلى ديارهم فيها، وبالتالي رد ممتلكاتهم إليهم. 
الواقع، تتوفر مساحات  الدقة. ففي  إلى  الفرضية تفتقر  وهذه 
قائمة  الفلسطينية  القرى  كانت  التي  األراضــي  من  شاسعة 
عليها، والتي ما تزال غير مأهولة بالسكان. واألمر متاح لرد هذه 
الصادرة  التصريحات  وحسب  أصحابها.  إلى  وإرجاعها  األراضي 
عن وزارة الشؤون الخارجية اإلسرائيلية، يعيش ما نسبته %92 
من اإلسرائيليين في مناطق حضرية.5 كما تجدر اإلشارة إلى أن 
عد أمالكا عامة تعود للدولة. 

ُ
مساحات ال ُيستهان من األراضي ت

وبعبارة أخرى، ُيعتبر ما نسبته 93% من األراضي في إسرائيل 
اليهودي  القومي  الصندوق  أو  للدولة  ملكا  دونم(  مليون   19.5(
أو سلطة تطوير األراضي.  وتتولى سلطة األراضي اإلسرائيلية، 
هذه  إدارة  سياستها،  اإلسرائيلي  األراضي  مجلس  يملي  التي 

األراضي.٦ 

ومع ذلك، ُيعد القانون الدولي والممارسات الفضلى واضحة 
تمام الوضوح فيما يتعلق بحاالت الحيازة الثانوية التي تشهد 
حيازة الممتلكات األصلية )سواء كانت بيوتا أم أراٍض( من جانب 
متساوية  الملكية  حقوق  جميع  فليست  اإلسرائيليين.  اليهود 

على درجة واحدة. وحقوق الحيازة الثانوية ال تحجب حق الالجئين 
هذا  ففي  إليهم.  ممتلكاتهم  رد  و/أو  العودة  في  المهجرين  أو 
مساكن  توفير  ضمان  عن  المسؤولية  إسرائيل  تتحمل  السياق، 
في  الممتلكات  تلك  يشغلون  الذين  الثانويين  للشاغلين  بديلة 
إليهم.  بردها  المهجرون  أو  الالجئون  فيها  يطالب  التي  الحاالت 
الحاالت  في  التعويض  الثانوي  الشاغل  ذلك، يستحق  عن  وفضال 
ك 

ُّ
لم يجِر تمل التي يتملك فيها عقاًرا بحسن نية. ومع ذلك، فإذا 

الشاغلون  فيها  يقدم  التي  الحاالت  في  )أي  نية  بحسن  العقار 
الثانويون على مصادرة الممتلكات بصورة مباشرة أو من خالل توزيع 
هذه الممتلكات على أساس تمييزي وعنصري٧(، فمن غير المعقول 
حقوق  حساب  على  الثانويين  الشاغلين  لحقوق  الحماية  توفير 
ُسلبت ممتلكاتهم منهم. ومع ذلك، وسواء تحقق  الذين  الضحايا 
شرط حسن النية أم لم يتحقق، تقع الدولة تحت التزام يملي عليها 
ضمان رد الممتلكات إلى أصحابها وتعويض الضحايا وتأمين وضع 

/ حالة الشاغلين الثانويين بتوفير مساكن بديلة لهم. 

سياق  في  إليها  اإلشارة  تجدر  التي  األخرى  النقاط  جملة  ومن 
أنه  )وذريتهم(  الفلسطينيين  الالجئين  وأعــداد  الممتلكات  رد 
إعادة توزيع  أجل  التنفيذ من  آلية ووضعها موضع  اعتماد  ينبغي 
سبيل  فعلى  الضحايا.  من  أكبر  مجموعة  على  األصلية  الممتلكات 
المثال، إذا كان فلسطيني ينحدر من قرية ما يملك 1,000 دونم من 
األراضي في تلك القرية وبات هو وذريته يشكلون 120 الجئا، فيجب 
اعتماد آلية تضمن توزيع هذه األراضي بين هؤالء الالجئين البالغ 
الوضع  هذا  يستدعي  أخرى،  ومرة  وتنفيذها.  الجئا   120 تعدادهم 
ضمان مشاركة الالجئين والمهجرين أنفسهم ودمجهم في تحديد 

طرق توزيع الممتلكات المسلوبة وآلياتها. 

دما في ظل البيئة الراهنة 
ُ

المضي ق

على وجه اإلجمال، تترافق آليات جبر الضرر مع أعمال إعادة البناء 
بالمعنى  الصراعات  تشهد  التي  األوضــاع  تتلو  التي  المستدامة 
العام. فهذه اآلليات ال تقتصر على اإلجراءات السياسية أو المادية 
المجاالت  التي تشمل  اإلصالح  إجراءات  وإنما تشمل  الهيكلية،  أو 
ُصممت  وقد  واالقتصادية.  واالجتماعية  واأليديولوجية  القانونية 
واسترجاع  المسلوبة  الحقوق  استرداد  بغية  الضرر  جبر  آليات 
يعادلها  ما  )و/أو  أصحابها  من  ضاعت  التي  المالية  الممتلكات 
العدالة  دعائم  وإرساء  عنها(،  المالي  التعويض  أو  الممتلكات  من 
إلى  الممتلكات  برد  الكفيلة  ــراءات  اإلج تسهم  كما  والمصالحة، 
النهوض بعجلة االقتصاد. ومع ذلك، فمن أجل بلوغ هذه المرحلة من 
تلك اإلجراءات، هناك جملة من الشروط المسبقة التي ينبغي الوفاء 
بها: االعتراف بالدور التاريخي الذي اضطلعت به إسرائيل وما تزال 
تؤديه في ترسيخ حالة اللجوء والتهجير بين صفوف الفلسطينيين 
التي  والممارسات  والسياسات  األيديولوجيا  خالل  من  وإدامتها 

الكولونيالي  تندرج ضمن إجراءات الترحيل القسري واالستعمار 
والفصل العنصري، والضرورة التي تقتضي من المجتمع الدولي 
تنفيذ التدخالت التي تكفل إجبار إسرائيل على االلتزام بأحكام 
القانون الدولي وقواعده على أساس الوفاء بااللتزامات التي تقع 
على  تقوم  التي  األيديولوجيا  وبما يشمل تفكيك  كاهلها،  على 
االستعمار الكولونيالي والفصل العنصري والمحاور األيديولوجية 
تملك  جهة  تحديد  جانب  إلى  اإلسرائيلي،  النظام  تؤلف  التي 
الشعب  بأبناء  حل  الــذي  الضرر  جبر  آليات  إنفاذ  على  القدرة 
تكفل  أن  يجب  التي  الهيئة،  هذه  مثل  وتشكيل  الفلسطيني 

مشاركة هؤالء الالجئين بصورة فاعلة وبّناءة فيها. 

عادلة  حلول  إلنجاز  مواتية  الراهنة  الظروف  عد 
ُ
ت ال  وبينما 

بمعنى  الفلسطينيين،  والمهجرين  الالجئين  لوضع  ودائمة 
إنفاذ الحق في جبر الضرر، ينبغي أال ننتظر الوفاء بتلك الشروط 
المسبقة أو إبرام اتفاقية سلمية ُمحكمة لكي ننجز التحضيرات 
المطلوبة لعودة الالجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم. 
التحضيرات  إعداد  على  العمل  نباشر  أن  بمكان  األهمية  فمن 
والمهجرين  الالجئين  هؤالء  على  وقع  الذي  الضرر  لجبر  الالزمة 
وفي  الصعيد.  هذا  على  ننشده  الذي  النجاح  نحقق  لكي  اآلن 
وسعنا أن نستهل هذا العمل بإطالق حمالت توعوية وتثقيفية 
العودة  لحق  الناظمة  المبادئ  على  تركز  بحيث  النطاق،  واسعة 
وإشراك  المضمار،  هذا  في  ذ 

َّ
تنف التي  الفضلى  والممارسات 

عنى 
ُ
ت التي  تلك  سيما  وال   - الفلسطينية  األهلية  المؤسسات 

بالالجئين والمهجرين - في إعداد نماذج جبر الضرر وآلياته، وبما 
إطالق  جانب  إلى  والتعويض،  الممتلكات  توزيع  إعادة  يشمل 
النقاش والحوار الذي يتناول تحديد مالمح الدولة وتشريعاتها 
المالمح. وفضال عما  التي تطبقها وتحديد هذه  الحكم  وآليات 
تقدم، يكمن الدور المنوط باألجهزة والمنظمات المعنية بحقوق 
اإلنسان في مواصلة عملها على توثيق االنتهاكات التي مست 
الزمن  في  إسرائيل  اقترفتها  التي  والجرائم  اإلنسان  حقوق 
الماضي وما تزال تقترفها في الزمن الحاضر، والدعوة إلى اتخاذ 
ارتكاب  عن  المسؤولين  إلفالت  حد  وضع  تكفل  التي  التدابير 
خضوعهم  وضمان  العقوبة  من  والجرائم  االنتهاكات  هذه 
على  يجب  الــذي  الــدور  ويتمثل  عنها.  والمحاسبة  للمساءلة 
المجتمع الدولي أن يؤديه في االستجابة من خالل تدابير مالئمة 
الواجبة  الحماية  وتوفير  للمساءلة  إسرائيل  إلخضاع  وعملية 
وترحيلهم قسرا من  الفلسطيني من تهجيرهم  الشعب  ألبناء 

أراضيهم وديارهم مرة أخرى. 

الهوامش:
فهم الكولونيالية على أنها تعني االحتالل األجنبي الذي يقع على شعب 

ُ
1   ت

معترف به وفرض الهيمنة عليه واستغالله، كما تنطوي على تقييد حق أبناء 
ذلك الشعب في تقرير مصيرهم. 

جريمة  لقمع  الدولية  االتفاقية  بموجب  العنصري،  الفصل  جريمة  عرف 
ُ
ت    2

المرتكبة  الالإنسانية،  »األفعال  بأنها  عليها،  والمعاقبة  العنصري  الفصل 
لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية 

أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية.«
وجه  األرض دون  على  االستيالء  أنها تعني  على  االستعمار  عناصر  فهم 

ُ
ت    3

بأنفسهم  أنفسهم  حكم  من  المستعَمر  اإلقليم  سكان  وحرمان  مشروع، 
واستغالل مواردهم على نطاق واسع من جانب القوة القائمة باالحتالل. 

التقرير  انظر  تقرير مصيره،  في  الفلسطيني  الشعب  لالستزادة حول حق     4
الصادر عن هيئة األمم المتحدة »حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير«، 

المؤرخ في 1 كانون الثاني/يناير 1979. 
5 http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Pages/Looking%20at%20

Israel-%20Urban%20and%20Rural%20Life.aspx
6 http://www.mmi.gov.il/envelope/indexeng.asp?page=/static/

eng/f_general.html.
والتجارة  الصناعة  ووزير  الــوزراء  رئيس  نائب  نفسه  هو  المجلس  هذا  ورئيس 
يمثلون  عضًوا   12 منهم  عضًوا،   22 من  المجلس  ويتألف  واالتصاالت.  والعمل 

الوزارات الحكومية و10 أعضاء يمثلون الصندوق القومي اليهودي. 
ك عدد هائل 

ُّ
7   على سبيل المثال، أقدم الصندوق القومي اليهودي على تمل

من الممتلكات عن طريق بيوع األراضي التي تمت بصفة غير قانونية )حتى 
على  الصندوق  هذا  عمل  ذلك،  وبعد  اإلسرائيلية(.  القوانين  أحكام  بموجب 
في  »أمالكه«  جملة  من  باعتبارها  إسرائيليين  ليهود  الممتلكات  تلك  تأجير 

إسرائيل، وتتراوح مدة عقود هذه اإليجارات من 49 سنة إلى 98 سنة. 

* لبنى الشوملي: مديرة وحدة الشؤون اإلدارية والمالية في مركز بديل.

بديل( مركز  )تصوير:   .٢٠١٢ شباط  جوهانزبرغ،  األصليني،  السكان  جرب  آليات  عىل  لالطالع  أفريقيا  جنوب  إىل  بديل  مركز  نظمها  ميدانية  جولة  ضمن 
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مقدمة:

الجغرافية وتطور  لعبته رحالت االستكشاف  الذي  الدور  بالرغم من 
القرن  أوروبا وازدهار اقتصادها منذ  العالمية في نهضة  التجارة  حركة 
السادس عشر، إال أن آثارها قد انعكست سلبًا على العديد من الشعوب 
حول العالم. من ذلك، أن أطماع الدول االستعمارية أدت إلى إبادة شعوب 
وتوظيفهم  الشعوب  ثروات  ونهب  جدد،  مستوطنين  واحالل  بأكملها 

لخدمة مصالح المستعمرين.

ال تختلف أهداف االستعمار في أفريقيا هنا عن الحاالت الالحقة التي 
أنتجتها الثورة الصناعية، فكالهما سعى الى تعظيم مصالحه وتوسيع 
مناطق نفوذه. بيد انه يوجد اختالف تكمن في محاور أخرى مثل التطهير 
االستعمار  وفترة  أمريكا،  في  حصل  كما  للمستعمرات  الكامل  العرقي 
الطويلة، وتعدد المستعمرين، حيث وقعت جنوب أفريقيا تحت االستعمار 
الهولندي والحقًا البريطاني لفترة زادت عن أربعة قرون. باإلضافة الى ذلك، 
لم تكن مفاهيم مثل المواطنة وحق تقرير المصير قد تطورت بعد، األمر 

الذي سمح للقوى االستعمارية بالتمادي في قمعها للشعوب األصلية.

حكومة  استخدمتها  التي  والسياسات  االليات  المقال  هذا  يتناول 
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بهدف االستيالء على األرض 
كان األصليين ضد هذا النظام  دون ُسكانها، كما وُيبرز كيف ناضل السُّ
لحقوقهم  استردادهم  يضمن  ديموقراطي  نظام  تحقيق  سبيل  في 

وأراضيهم التي ُحرموا وُجردوًا منها بناء على مبادئ العدالة والمساواة.

أهمها:  نواٍح  عدة  في  أفريقيا  جنوب  تجربة  دراسة  أهمية  تكمن 
من  واالستفادة  األخرى  الدول  تجارب  على  واالطالع  التعلم  أواًل، ضرورة 
القائم على العنصرية. ثانيًا،  خبراتهم في مواجهة االستعمار ونظامه 
آليات معالجة جذور الصراع كوحدة واحدة وعدم تجزئته  التعرف على 
ادارة  نطاق  من  والخروج  والعدالة،  االستقرار  لتحقيق  الضمان  وهو 
اتبعها  التي  العملية  واإلجــراءات  اآلليات  على  التعرف  أخيرًا،  الصراع. 
توزيع  وإعادة  الحقوق  أصحاب  تمكين  مجال  في  الديمقراطي  النظام 

األراضي بين المواطنين بما يضمن مبادئ العدالة.

نظام الفصل العنصري “األبارتهايد”

ُيقصد بمصطلح “األبارتهايد” نظام الفصل العنصري الُمَمأسس 
ادامة سيطرة  الرسمية بهدف  القوانين والسياسات والممارسات  في 
لغة  الى  الكلمة  أصل  ويعود  أخرى.  مجموعات  على  عرقية  مجموعة 
وفرضوا  أفريقيا  جنوب  استعمروا  الذين  الهولنديين  المستعمرين 
السكان األصليين  ادامة سيطرتهم على  نظام فصل عنصري بهدف 

واستغاللهم.1

كان األصليين في جنوب أفريقيا من  خالل أكثر من قرن، عانى السُّ
تاريخ طويل من االستعمار؛ جردهم من أراضيهم وممتلكاتهم، وفرض 
البيضاء  األقلية  هيمنة  ادامة  إلى  ترمي  وسياسات  قوانين  عليهم 
سياساتهم  المستعمرون  برر  وقد  األراضــي.  غالبية  وعلى  عليهم 
كان األصليين، حيث  وأهدافهم االستعمارية بإنكار وجود وهوية السُّ

ادعوا بأن جنوب أفريقيا كانت بال شعب ولم تكن مسكونة لحظة وصول 
األوروبيين، وأنهم من قام بإعمار وتطوير األرض.

وفي إطار خدمة الهدف االستعماري الكامن في السيطرة على أكبر 
أجل  ومن  األصليين،  كان  السُّ من  عدد  بأقل  األرض  من  ممكنة  مساحة 
البيضاء  األقلية  سهلت  العنصري،  والفصل  االستعمار  نظام  تكريس 
كان  السُّ من  ــالك  واألم االراضــي  )السيطرة(  انتقال  عملية  المتنفذة 
مختلفة؛  وممارسات  سياسات  خالل  من  المستعمرين  إلى  األصليين 
تمثلت في الغزو المباشر على األراضي واحتاللها، أو مصادرة األراضي، أو 

التزوير والخداع، أو خليط من هذه السياسات.

باإلضافة إلى ذلك، قام المستعمرون بتطوير مجموعة من القوانين 
أراضيهم  من  األصليين  السكان  تجريد  سهلت  التي  والسياسات 
عام  والمعدل   1913 للعام  األراضــي  قانون  سهل  حيث  وممتلكاتهم، 
كان األصليين للمستعمرين. نتج عن هذا  1936 انتقال األراضي من السُّ
القانون حصر السود )80% من السكان( فيما ال يزيد عن 13% من أرض 
على  السكان(  من   %20( البيضاء  األقلية  بينما سيطرت  أفريقيا،  جنوب 

بقية البالد.  

كان  السُّ من  العظمى  الغالبية  على  ــرض 
ُ
ف القانون،  هذا  بموجب 

األصليين العيش في تجمعات معزولة والتي ُعرفت تحت حكم الحزب 
القائم  الوضع  تكريس  إطار  وفي  )المعازل(.2  بالبانتوستان  الوطني 
وادامة هيمنة البيض على المجموعات األخرى، ُمنحت هذه الباستونات 
)المعازل( الحكم الذاتي على أنها أوطان للسكان األصليين تحت ادارة 

كان األصليين.  متواطئين ووكالء لالستعمار من السُّ

لم يقتصر أثر السياسات والقوانين العنصرية التي فرضها البيض 
كان األصليين وأراضيهم فحسب، وانما  على االستيالء على ممتلكات السُّ
امتد الى التدخل في مختلف مجاالت ومناحي حياتهم مثل حرمانهم من 
حرية الحركة والحق في التنمية واالكتفاء الذاتي، ما جعلهم بشكل دائم 
في حاجة الى المستعمر من أجل للبقاء. وقد انعكست هذه الممارسات 
أيضًا على النسيج االجتماعي، وأدت الى تفتته بسبب تشتت العائالت 
في باستونات مختلفة، باإلضافة إلى نقل العديد من السكان األصليين 

للعمل في مزارع ومصانع األقلية البيضاء.  

على  الوطني  الحزب  عمل   ،1948 عام  الحكم  سدة  الى  وصوله  ومع 
تكريس هيمنة األقلية البيضاء من خالل استكمال السياسات والقوانين 
كان  السُّ األرض، وتهجير  ما تبقى من  للسيطرة على  الرامية  العنصرية 
الحكومة بسن  العام 1950، قامت  لم يتأثروا بقانون 1936. ففي  الذين 
قانون المجموعات الذي ينص على “تنظيف” المناطق السوداء، والذي 
كان األصليين، وتجريدهم من  سمح للدولة استكمال عملية تهجير السُّ
أراضيهم، وملكياتهم، ونقلهم قسرًا الى المعازل المكتظة، دون الحاجة 

إلى محكمة أو إجراءات قانونية. 

نتيجة لهذه السياسات االستعمارية والعنصرية، تعرض ما بين 3 
كان األصليين الى التهجير والنقل القسري في الفترة  – 5 مليون من السُّ
الواقعة ما بين 1950 – 1980، وذلك في إطار تكريس الفصل العنصري 

األعراق.  بين  االختالط  وعدم  البعض  بعضهم  عن  كان  السُّ وفصل 
بالمقابل، تمتعت األقلية الُمستعِمرة بكافة الحقوق التي تسمح لها 

باالستعمار والتوسع واالنتفاع من األراضي ومواردها.

نظام  ركيزة  هذه  والسياسات  الممارسات  مجموعة  شكلت  لقد 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والذي امتد لما يزيد عن أربعين 
عامًا )1948 – بداية التسعينيات( استخدمت خاللها السلطات ُمختلف 
سياسات القمع والممارسات العنصرية بهدف ادامة سيطرة األقلية 

البيضاء على السكان األصليين. 

مقاومة نظام الفصل العنصري:

منها  ُجــّرد  التي  والممتلكات  األراضــي  استعادة  في  الحق  شكل 
من  رئيسيًا  ُجزءًا  العنصري  الفصل  نظام  ظل  في  األصليين  السكان 
القمع  سياسات  من  وبالرغم  وكرامتهم.  حقوقهم  لنيل  نضالهم 
النظام  حاول  التي  الهيمنة  وتكريس  االخضاع  ومحاوالت  الُمَمنهج 
في  استمروا  فقد  األصليون.  كان  السُّ لم يستسلم  ادامتها،  العنصري 
وقد  والعنصرية،  االستعمارية  المنظومة  تفكيك  بهدف  نضالهم 
شهدت فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات مقاومة شعبية 
شرائح  غالبية  فيها  انخرطت  العنصري  الفصل  نظام  ضد  واسعة 

المجتمع. 

عن  الحديث  اهمال  النضال  استمرار  عن  هنا  بالحديث  ُيقصد  وال 
النكسات التي تعرض لها السكان األصليون وحركات التحرر. فقد لعب 
خالل  من  واجهاضها  المقاومة  قمع  في  كبيرًا  دورًا  العنصري  النظام 
مالحقة النشطاء وهدم بيوتهم واعتقالهم، كما لعب ُوكالء االستعمار 
داخل “أوطان - الحكم الذاتي” دورًا هامًا في تكريس الهزيمة واالذالل 
كان األصليين. وترتب على حركات التحرر أن تبذل جهدًا  في نفوس السُّ
مضاعفًا الكتساب شرعية السكان وبناء حاضنة شعبية قادرة على تبني 

برنامج تحرري منظم وقابل للمراكمة.

وقد مّر نضال السكان األصليين في جنوب أفريقيا بمراحل ونقاط 
كان األصليين على نظام  تحول عديدة أبرزها عام 1960 عندما احتج السُّ
التصاريح الذي تفرضه الدولة عليهم وُيقيد حرية تحركهم ويتدخل 
السلمية  االحتجاجات  هذه  الدولة  قابلت  حياتهم.  مناحي  شتى  في 
شاربيڤل.  مجزرة  بارتكاب  االحتجاج  منهية  للعنف  مفرط  باستخدام 
بناًء على ذلك، قرر قادة المؤتمر الوطني االفريقي والمؤتمر األفريقي، 
من  العنصري  النظام  ضد  نضالهم  في  جديدة  تكتيكات  استخدام 

ضمنها الكفاح المسلح من أجل نيل مطالبهم. 

)المؤتمر  الرئيسية  األحزاب  قيادات  إدراك  بسبب  القرار  هذا  جاء 
الوطني االفريقي والمؤتمر األفريقي( بأن النهج السلمي وحده، لن يؤدي 
الى نتيجة مجدية، وأن هنالك حاجة الى خلق حقائق على أرض الواقع 
يصعب تغييرها. كما أن االستخدام المفرط للقوة من قبل الدولة وقتل 
وجرح واعتقال آالف المتظاهرين من شأنه وأد المقاومة ومنع بروزها، مما 

يستدعي البحث عن وسائل أخرى في سبيل التحرر وتحقيق العدالة.

تجربة جنوب أفريقيا: الدروس المستفادة
بقلم: أحمـد هّمــاش*

بديل( مركز  )تصوير:   .٢٠١٢ شباط  جوهانزبرغ،  األصليني،  السكان  جرب  آليات  عىل  لالطالع  أفريقيا  جنوب  إىل  بديل  مركز  نظمها  ميدانية  جولة  ضمن 

يتبع
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بأنه  يجد  أفريقيا  جنوب  في  األصليين  السكان  لنضال  المتتبع  إن 
ولغاية الستينيات، لم تمتلك حركات التحرر الخبرة الكافية لبناء برنامج 
ُمهملة  السلمية  المقاومة  على  أساسي  بشكل  اعتمدت  لقد  تحرري. 
الخالفات بين  أن  برنامج متكامل، كما  لبناء  الجوانب األخرى والضرورية 
حركات التحرر قد شتتت الرأي العام االفريقي. وقد كان لقرارات النظام 
العنصري في استصدار قوانين وتصعيد االجراءات والسياسات العقابية 
تجاه الناشطين دورًا كبيرًا في قمع المقاومة. ضمن هذا السياق،  عملت 
السلطات على اعتقال معظم الثوار البارزين وهدمت بيوتهم والحقتهم 
والسياسات  القوانين  باستصدار  واستمرت  كما  افريقيا،.  جنوب  خارج 
العنصرية، التي منحت الشرطة قرار احتجاز األشخاص دون محاكمة، مما 

ساهم في تكريس حالة الخذالن وقمع محاوالت التحرر.  

بالرغم من ذلك، استمرت المقاومة لغاية منتصف السبعينيات لكن 
جيدة  عالقات  بناء  الخارج  في  القيادة  خاللها  حاولت  منخفضة  بوتيرة 
مع الدول االشتراكية الصديقة بهدف تدريب كوادرها في هذه الدول، 
وتمكينهم من التسلل الى جنوب افريقيا لتنفيذ عمليات ضد الحكومة. 
وقد تبع ذلك اندالع إضرابات عمالية طالب فيها العمال بتحسين بيئة 

عملهم ومنع االضطهاد في مكان العمل، باإلضافة الى حقوق أخرى.

انطلقت شرارة التحول الثانية في مسيرة نضال السكان األصليين 
سلسلة  الطالب  من  مجموعة  نظم  حين   ،1976 عام  أفريقيا  جنوب  في 
احتجاجات ردًا على قيام الدولة بفرض اللغة االفريكانية في التعليم.3 
العامة  لإلضرابات  وصــواًل  وتصاعدت  االحتجاجات  هذه  تطورت  وقد 
وحالة العصيان المدني التي تمثلت في مهاجمة مراكز الشرطة و الذين 
ينصاعون لقرارات الحكومة، فيما قابلت الدولة هذه االحتجاجات بالقمع 

المفرط ما أدى الى تشكيل تمرد وطني واسع ضدها.

وقد جاء هذا التمرد في بداية الثمانينيات ضمن برنامج تحرري أكثر 
وضوحًا من ذلك في الستينات. تزامن التمرد الوطني مع العمل الثوري 
المكثف الذي قادته حركات المقاومة ضد الدولة العنصرية، وشهدت 
العسكرية  المقرات  واستهداف  المسلح  الكفاح  استخدام  في  زيادة 
في  ساهم  مما  السياسي  العمل  مع  وبالتوازي  السيادية،  والمباني 

تحشيد الرأي األسود العام خلفها.

تدابير  من  مكنها  مما  واتسعت  المنظمة  المقاومة  قوة  تصاعدت 
من شأنها فرض الحصار الداخلي على حكومة الفصل العنصري.  بعد 
التمرد  الى  االفريقي  الوطني  المؤتمر  دعا  الضروري،  الوعي  تشكل 
السلطات  وتدمير  “األوطان/المعازل”  في  الذاتي  الحكم  حكومات  على 
من  والمتعاونين  المستشارين  ومقاطعة  الحكومية،  والمباني  المحلية، 
أّدى ذلك  العنصري داخليًا.  الفصل  األصليين، ومقاطعة نظام  السكان 
الى فرض حصار داخلي على الحزب الحاكم ووكالء االستعمار من السكان 
ديمقراطية  هياكل  الوطني  المؤتمر  أنشأ  الوقت،  ذات  في  األصليين. 
إدارة مجتمعاتهم،  ولجان مجتمعية ومحاكم وقوات شرطة قادرة على 

عوضًا عن حكومات الحكم الذاتي العميلة. 

جنوب أفريقيا: التحول الى الديمقراطية

بتوازن  االخالل  إلى  السوفييتي  االتحاد  في  اإلصالح  أدت سياسات 
الواليات  وهيمنة  القطبية،  الثنائية  وغياب  الدولي  النظام  في  القوى 
المتحدة على السياسة العالمية. دفع ذلك الواليات المتحدة الى محاولة 
تكريس هذه الهيمنة وتعزيز تحالفاتها عبر السعي إلطفاء بؤر التوتر 
والتي  المتوترة،  المناطق  من  العديد  في  سلمية  حلول  الى  والتوصل 
شكلت حاضنة للحركات المناهضة للسياسة األمريكية في ظل الحرب 
مدريد  مؤتمر  أطلقت  حيث  اإلسرائيلي،   – العربي  الصراع  مثل  الباردة 

للسالم كما دعمت انهاء الحكم العنصري في جنوب أفريقيا.

الحكومة  على  العقوبات  فرض  مثل  الدولية  التغيرات  جاءت  وقد 
بالتزامن  اليها،  الغربية  والدول  المتحدة  الواليات  وانضمام  العنصرية 
مع اشتداد الثورة وتصاعدها خالل الثمانينيات. أدركت حكومة الفصل 
العنصري آنذاك ضرورة االستجابة لمطالب حركات التحرر وانهاء حالة 
البالد. وفي هذا اإلطار، بدأت حكومة األبارتهايد  العنف المستمرة في 
الغاء  على  والعمل  مانديال،  نيلسون  مثل  السياسيين  األسرى  بتحرير 
كان  السُّ تحظر  التي  القوانين  وتحديدًا  العنصري،  الفصل  قوانين 
خالل  ملكياتهم  من  جردتهم  التي  أو  األراضي،  امتالك  من  األصليين 

فترة األبارتهايد.

وُيعتبر الغاء قوانين األراضي الُمشرعة على أساس العرق، وتحديدًا 
قانون عام 1913 والمعدل عام 1936، أحد أهم بدايات تفكيك منظومة 
بحقوق  واالعتراف  أفريقيا،  جنوب  في  العنصري  والفصل  االستعمار 
تاريخيًا. منح هذا  له  الذي تعرضوا  والظلم  السوداء في األرض  األغلبية 
كان األصليين في األرض وبأنها ُجردت منهم  اإللغاء اعترافًا بأحقية السُّ
بشكل غير قانوني، ما يستدعي تشريع قوانين جديدة وصياغة دستور 

جديد يضمن إعادة األراضي والممتلكات ألصحابها بناًء على مبادئ العدالة.

االفريقي  الوطني  والمؤتمر  الوطني  الحزب  وافق   ،1993 العام  في 
كانت  حيث  الجديد،  المؤقت  الدستور  على  مانديال  نيلسون  بقيادة 
الدستور  فيها  ُيعامل  التي  أفريقيا  جنوب  تاريخ  في  األولى  المرة  هذه 
أول  تنظيم  التالي  العام  في  تم  وقد  المساواة.  قدم  على  االعراق  كافة 
انتخابات ديمقراطية في جنوب أفريقيا يشارك فيها كافة األعراق، مما 
مكن الحكومة الديمقراطية المنتخبة من وضع برامج تهدف الى استرداد 
األراضي، وإعادة توزيعها بما ُيلغي ركائز النظام السابق، ويحقق العدالة 

ألصحاب الحقوق.

استرداد األراضي وإعادة توزيعها:

“األرض؛ هدفنا هو األرض، وهذا ما يجب علينا تحقيقه. األرض هي 
حياتنا كلها، نحرثها لنوفر الغذاء، نبني منازلنا من ترابها، نعيش عليها، 
أرضنا،  من  “المستعمرون”  البيضاء  األقلية  جردتنا  عندما  فيها.  وندفن 

فقدنا كرامة حياتنا.”4 

استند نضال السكان األصليين في جنوب أفريقيا إلى هدف استعادة 
الوطني، وقد قدم  العنصري والحزب  النظام  التي جردها منهم  األراضي 
التاريخي  الظلم  لجبر  ضرورة  أنه  على  الحق  هذا  أفريقيا  جنوب  دستور 
الدستور  تضمن  كما  العنصرية.  والممارسات  القوانين  به  تسببت  الذي 
الدولة على االستمرار  نصوصا وآليات لتحقيق المصالحة، ولضمان قدرة 
في بناء مؤسساتها واحداث التنمية، وتوزيع األراضي بطريقة أكثر عدالة 

بين األعراق الموجودة في جنوب أفريقيا.

فردي  حق  أنه  على  االراضــي  استعادة  حق  مع  الدستور  تعامل  وقد 
وجماعي، يضمن حقوق األفراد والمجتمعات التي تم تهجيرها وتجريدها 
من ملكيتها في أرضها بعد العام 1913، باسترداد أراضيهم واستعادة 
ممتلكاتهم او التعويض العادل، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي. 
نشئت هيئة استرداد األراضي ومحكمة استرداد األراضي بهدف 

ُ
وعليه، أ

تسهيل هذه العملية وضمان عدالتها ومصداقيتها. وقد باشرت الهيئة 
عملها في استقبال طلبات استرداد األراضي، والبحث بمشاركة أصحابها 

عن حلول دائمة وعادلة.

عملية  فقط  ليس  أفريقيا  تجربة  بخصوص  االهتمام  ُيثير  ما  إن 
التحول من نظام فصل ُعنصري إلى نظام ديمقراطي وتفكيك المنظومة 
االستعمارية والعنصرية، وانما اجتراح حلول ثورية وشجاعة في معالجة 
جرائم نظام األبارتهايد وتداعياته، حيث ارتكزت هذه الحلول على أساس 
تطبيق مبادئ العدالة التي تعالج جذور الصراع رغم حساسيتها من جهة، 

وتضمن عدم تكرار هذه الجرائم من جهة أخرى.

وعلى صعيد تفاصيل عملية استرداد األراضي والممتلكات، لم يكن 
جوهر هذه العملية ُمصمما على أساس استرداد األصل المفقود كما كان، 
فالعودة العملية الى األراضي والممتلكات جاءت كخطوة الى المستقبل 
استرداد  السهل  من  كان  األحيان،  بعض  ففي  الــوراء.  الى  عودة  وليس 
األرض/ الملكية أو جزءًا منها، إال أنه وفي أحياٍن أخرى كان من المستحيل 
استرداد الملكية ألسباب موضوعية كاستخدام األرض/ الملكية لمصلحة 
الذي  األمر  المنشأة،  هذه  يستخدمون  حاليين  ُسكان  وجود  أو  عامة،5 
بمقابل  التعويض  مثل  الصعوبات  هذه  لتجاوز  إبداعية  حلواًل  استدعى 
مادي، أو بأرض بديلة، أو منح صاحب الحق األولوية في المشاريع التنموية 

واستصالح األراضي، أو خليط من السابق.

بجانب ذلك، لم يقتصر برنامج استرداد األراضي وتعويض أصحابها 
على الذين انتهكت حقوقهم أو تم تجريدهم من ملكياتهم فقط، وانما 
بين  عدالة  أكثر  توزيع  ضمان  أجل  من  األراضــي  توزيع  اعادة  على  عمل 
أراضي  امتالك  في  الحق  ومنحهم  والمعدمين  الفقراء  وتمكين  األعراق، 
من خالل برنامج اعادة توزيع األراضي بما يضمن مكافحة الفقر وتحقيق 

العدالة االجتماعية واالستقرار.

وفي إطار التحول الى نظام ديمقراطي وتطبيق مبادئ العدالة، لم ُيجرد 
النظام الديمقراطي السكان من أحفاد المستعمرين من حقوقهم، والذين 
عن  التعويض  في  بحقهم  واعترف  الوقت،  مرور  مع  الجنسية  اكتسبوا 
الخسارة التي قد تلحق بهم نتيجة استرداد السكان األصليين ألراضيهم 
الحقوق  لهذه  الضامن  الدولة هي  عتبر 

ُ
ت الحالة،  وممتلكاتهم. في هذه 

ومسؤولة عن تطبيق مبادئ العدالة على الجميع مع ادراك أن التحول الى 
المجموعات  بحق  أخرى  انتهاكات  الى  تؤدي  أال  يجب  ديمقراطي  نظام 

العرقية المختلفة.

باألفراد  لحقت  التي  الخسائر  وتخمين  األراضي  استرداد  عملية  إن 
جدًا  معقدة  وممتلكاتهم  أراضيهم  من  حرمانهم  بسبب  والجماعات 
وتحديدًا في حاالت اللجوء والحرمان طويلة األمد، كما وتتطلب هذه العملية 
االنتقالية.  العدالة  أسس  على  الجديدة  الوقائع  لتقبل  جماهيريًا  وعيًا 

استرداد  وبرامج  الجديد  الدستور  لعبه  الذي  الهام  الدور  من  فبالرغم 
واستصالح األراضي في توزيع ملكية األراضي بين أصحاب الحقوق، اال 
أنه وفي أغلب األحيان لم تالق انجازات هذه العملية طموحات وتوقعات 
البرامج متواضعة إذا ما  أصحاب الحقوق، وعادة ما تكون إنجازات هذه 

قورنت بالتوقعات الشعبية لها. 

األهم من ذلك وما يجب التركيز عليه هنا هو معالجة جذور الصراع 
التقليدية  الحلول  اطار  من  وعملية، خرجت  وقانونية  معالجة سياسية 
فتحقيق  أفريقيا.  في جنوب  القائم  والوضع  تتناسب  حلواًل  واجترحت 
واسترداد  الصراع  جذور  معالجة  يتطلب  والمصالحة،  الدائم  السالم 
حقوق السكان األصليين دون تجريد المجموعات األخرى من حقوقها، أو 

التسبب في انتهاكات أخرى. 

االستقرار  يحقق  ما  هو  الدائمة  الحلول  عن  البحث  إن  النهاية،  في 
من  غيرها  أو  الملكية  واستعادة  بالظلم،  فاالعتراف  الدائمين.  والسالم 
لها  تعرض  التي  االهانة  يبدد  ما  هو  الضرر  وجبر  التعويض  أشكال 
السكان األصليون ويعيد لهم كرامتهم وبالتالي يضمن تحقيق السالم 
الدائم والمصالحة. ومن الضروري هنا ادراك أن السالم العادل لن يتحقق 

دون معالجة جذور الصراع والتعهد بعدم تكرارها. 

الخالصة:

إلى وضع حد  الالجئين والمهجرين  الدائمة لقضية  الحلول  تهدف 
بما  العدالة  مبادئ  وتطبيق  المستمرة  اللجوء  حالة  وانهاء  لمعاناتهم 
العودة  عتبر 

ُ
ت وال  وحوقهم.  الحقوق  أصحاب  كرامة  استرداد  يضمن 

التجارب  ظهر 
ُ
ت حيث  اللجوء،  لقضية  الوحيد  الحل  هي  والتعويض 

الدولية حلواًل أخرى تتمثل في الدمج في بلد اللجوء، أو إعادة التوطين 
وعدالة  استمرارية  أجل ضمان  ومن  قبولهم.  في  راغبة  ثالثة  دولة  في 
الحل النهائي، فإنه من الواجب أن يكون مبنيا على مبدأ الطوعية وحرية 
دون  الالجئين  على  حلول  حالة فرض  أي  في  يجوز  ال  أنه  كما  االختيار، 

تمثيلهم ومشاركتهم في هذا الحل.

وفي تجربة جنوب أفريقيا، هنالك العديد من الدروس والخبرات التي 
من الممكن التعلم منها كيفية التعامل مع قضايا الالجئين والمهجرين 

بطرق ثورية وعملية، أبرزها:

الالجئين  لقضايا  الدائمة  الحلول  عن  البحث  في  األساس  ان  أواًل: 
المنظومة  وتفكيك  الصراع،  جــذور  معالجة  في  يكمن  والمهجرين 
الحقوق.  بما يضمن استعادة كرامة أصحاب  والعنصرية،  االستعمارية 
القوى  بناًء على نهج مبني على عالقات  الغاية  ُيمكن تحقيق هذه  وال 
اتباع هكذا  له.  حاًل  وليس  للصراع  ادارة  تكون  ما  غالبًا  ألنها  وتوازنها، 
في  السالم.  حالة  استدامة  وعدم  االنتهاكات  تكرار  الى  يؤدي  منهج 
المقابل، يعالج الحل المبني على منهج الحقوق جذور الصراع، بما يضمن 

تفكيك المنظومة العنصرية وديمومة واستمرار السالم العادل.

ثانيًا: ان االنتقال من نظام الفصل العنصري إلى نظام ديمقراطي 
أو المجتمع  لم يكن عملية سهلة، كما لم يكن هبة من النظام الحاكم 
الدولي، وانما من خالل برنامج تحرري ُمنظم وقابل للمراكمة، فرضت خالله 
التجاوب مع  العنصري  النظام  أجبرت  التحرر وقائع على األرض  حركات 
مطالب حركات التحرر. وبالتالي، فإن “االعتماد على الذات” هو ما ُيشكل 

جوهر الواقعية، وليس القبول باألمر الواقع واالستسالم له.

أحد  الممتلكات  واستعادة  الطوعية  العودة  تعتبر  النهاية،  في 
الحلول الدائمة لقضية اللجوء، إال أنه وعند تنفيذ هذا الحل تبرز بعض 
كامل،  بشكل  الحق  هذا  تحقيق  دون  تحول  التي  التفصيلية  األمــور 
االمر الذي يستدعي حلواًل إبداعية لتجاوز هذه األزمات وتثبيت السالم 
العادل الذي يضمن الحقوق. كما أن التعامل مع قضية العودة يجب أن 
للحال  أنها خطوة لألمام والمستقبل وليس استردادًا  يكون مبنيًا على 

الذي كان قائمًا في الماضي.
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١١ حزيران ٢٠١٧

تؤكد مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين ان عودة الالجئين 
والمهجرين الى ديارهم االصلية واستعادتهم لممتلكاتهم هي 
الحل األمثل، خصوصا في حاالت اللجوء الجماعي. هذا التأكيد نابع 

من ثالثة أسباب رئيسة هي:

االول: عدم قدرة او عدم رغبة الدول المستضيفة على استيعاب 
ودمج االعداد الكبيرة من الالجئين،

عملية  يسهل  بما  الممكنة  العدالة  أقصى  تحقيق  الثاني: 
إنهاء اسباب الصراع المنشئ للتهجير ابتداء، ويشكل 
بالتالي اساسا للمصالحة المجتمعية والسالم الدائم. 

الثالث: األقل كلفة بالقياس الى خيارات التعويض والدمج في 
مجتمعات أخرى. 

والمهجرين  الالجئين  عــودة  عمليات  ان  ايضًا،  الثابت  ومن 
المصالحة  تطبيقات  عن  ناهيك  لممتلكاتهم،  واستعادتهم 
ضمن آليات العدالة االنتقالية، او اجراءات اعادة التأهيل الالزمة، 
تبقى واحدة من اعقد عمليات انهاء اسباب الصراع و بناء السالم. 
االصلي،  التهجير  نطاق  اتسع  كلما  تعقيدا  العملية  هذه  تزداد 
وكلما ازداد عدد المهجرين، وكلما امتد عمر التهجير. ان امكانية 
غالبا  المواجهة  وحالة  الصراع  النهاء  اتفاق  الى  التوصل  وآليات 
االمد؛  وطويل  النطاق  واسع  التهجير  معالجة  من  ايسر  تكون  ما 
ذلك ان مصير اتفاق إنهاء الصراع، مهما صدقت النوايا، سيكون 
لحقت  التي  االضرار  جبر  أي  التهجير  معالجة  عملية  بنجاح  رهنا 

بالالجئين والمهجرين طيلة فترة التهجير.  

في مقال “تعزيز الظروف المواتية إلنفاذ آليات قابلة للتطبيق 
ودائمة لجبر الضرر الواقع على الشعب الفلسطيني” في هذا العدد، 
القائم، وتفكيك  الكاتبة لبنى الشوملي، ان وقف التهجير  بينت 
المؤسسية،  بمكوناته  االسرائيلي  واالبرتهايد  االستعمار  نظام 
لتطبيق  الزمة  وااليدولوجية(، هي شروط  والقانونية،  )السياسية 
مبدأ جبر الضرر )العودة الى الديار االصلية، واستعادة الممتلكات، 
الذي  المقال  هذا  في  االنتهاكات(.  تكرار  وعــدم  والتعويض، 
الناظم إلعمال جبر  العام  االطار  لالول، سيتم تناول  يعتبر مكمال 
الضرر في الحالة الفلسطينية. في جزئه االول، يلقي هذا المقال 
الممتلكات في حالة جنوب  واستعادة  العودة  الضوء على تجربة 
جزئه  في  اما  المعالجة.  وسبل  المعيقات  يتناول  حيث  افريقيا، 

الالجئين  بعودة  المتصلة  القضايا  أبرز  المقال  فيتناول  الثاني، 
واستعادتهم لممتلكاتهم بنظرة مقارنة الى ما خلصت اليه تجربة 
الالجئين  اضــرار  جبر  سياق  في  في  ينشأ  قد  وما  افريقيا  جنوب 
أبرز  المقال  يعرض  الجزء،  هذا  ضمن  الفلسطينيين.  والمهجرين 
في  المتصورة  الضرر  جبر  لعملية  الناظم  االطار  ويرسم  المعيقات 

سياق معالجة التهجير الفلسطيني واسع النطاق وطويل األمد.  

نظرة على برنامج إعادة الممتلكات في جنوب أفريقيا:

في مطلع القرن العشرين بلغ االستعمار االوروبي والذي بدأ في 
السابع عشر لجنوب افريقيا ذروته. وفي منتصف  القرن  منتصف 
)االبرتهايد(؛  العنصري  الفصل  مأسسة  تم  العشرين  القرن 
على  السكان(  من   %20( االوروبــيــون  المستعمرون  سيطر  حيث 
أصحاب   %80( السود  االفارقة  حصر  تم  بينما  االراضــي،  من   %87
بلغت %13  االرض االصليين( في معازل غير متصلة على مساحة 
تجريد  حمالت  مع  المعازل  في  الحصر  عملية  ترافقت  االرض.  من 
جماعي،  ترحيل  وحمالت  االرض،  ملكية  وخصوصا  الملكية،  من 
وشرعنة  والدامــة  االنسان.  لحقوق  ممنهجة  جسيمة  وانتهاكات 
السيطرة والهيمنة والفصل العنصري قامت حكومة نظام الفصل 
العنصري بابتداع نظام السلطات المحلية المشكلة من المتعاونين 
السود الدارة شؤون المعازل. كانت مقاومة هذه السلطات جزءا من 

حركة النضال ضد نظام الفصل العنصري. 

الجنوب  التحرر  حركة  انتصار  شهد  الــذي   1994 عام  بحلول 
االفريقية وتنظيم انتخابات عامة انتجت فوز حزب المؤتمر الوطني، 
كان على النظام الجديد الناشئ معالجة ما انتجته حقبة االبرتهايد. 
مؤسسات  بناء  اعــادة  بالضرورة  تستلزم  كانت  المعالجات  هذه 
ضمن  وثقافيا.  واجتماعيا،  واقتصاديا،  وقانونيا،  سياسيا،  الدولة 
هذا السياق، كان جبر االضرار التي لحقت بالضحايا، خصوصا إعادة 
على  تعقيدا  المسائل  اكثر  من  وتعويضهم،  للضحايا  الممتلكات 
لعملية  تؤسس  ان  الحكومة  على  كان  لذلك  المستويات.  مختلف 
استعادة الممتلكات قانونيا ومجتميعا وسياساتيا. هذا التأطير كان 
يجب ان يضمن تحقيق اقصى درجات العدالة للضحايا )عبر اعادة 
المجتمعي  االستقرار  ضمان  الرضا(،  وتحقق  والممتلكات  الحقوق 
شروط  وضمان  والمصالحة(،  والمحاسبة  المساءلة  اجــراءات  )عبر 
التنمية  وضرورات  الدولة  قدرات  بين  ما  )الموازنة  العامة  التنمية 

من جهة والمصالح والحقوق الفردية من جهة ثانية(. وقد كان من 
الضرورة بمكان تطبيق المعالجات فعليا ضمن اطار زمني معقول. 

يتضح ان المطلوب كان اكثر من مجرد تنظيم انتخابات عامة 
المطلوب  كان  لقد  واالقتراع؛  الترشح  حق  السود  لالفارقة  تضمن 
الذي  االوروبــي  االستعمار  مكونات  الجتثاث  خالقة  حلول  ابــداع 
والتمييز  الفصل  منظومة  ولتفكيك  قرون،  ثالثة  من  الكثر  امتد 
االطار،  ذلك  وضع  في  افريقيون  الجنوب  ابدع  ولقد  العنصريين. 
رغم ما يعتري التجربة من أخطاء ومعيقات؛ بل وعيوب تكاد تودي 
الكبيرة.  والتضحيات  الطويلة،  والنضاالت  التحرر  حركة  بنتائج 
الثروات،  وتركز  والتمييز،  والبطالة،  الفقر،  مستويات  ارتفاع  ان 
وانخفاض مستويات التنمية العامة والدور التدخلي للدولة دفعت 
ببعض الباحثين الى وصف واقع الحال بعد اكثر من ربع قرن بانه 
به  وتنتفع  تديره  جديد  عنصري  استعماري  لنظام  انتاج  اعادة 
طبقة سياسية - اقتصادية من السود والبيض. بصرف النظر عن 
التقييم النهائي او التوصيف االدق لتجربة جنوب افريقيا، تبقى 
التجربة االفريقية  للتعلم من  هناك حاجة كبيرة، نظرية وعملية، 
السياق  في  االضرار  جبر  في  للحق  الناظم  االطار  رسم  سياق  في 

الفلسطيني.   

التعلم من التجربة الجنوب افريقية ال يأتي من باب تطابقها مع 
الحالة الفلسطينية، فلكل قضية معطياتها وخصائصها وسياقها 
تتقاطع  فمثال  منه.  التعلم  يمكن  ما  هناك  دائما  ولكن  المنفرد؛ 
المستعمر  سيطرة  في  افريقية  والجنوب  الفلسطينية  الحالتان 
على معظم المساحة؛ 87% في جنوب افريقيا، و85% في فلسطين 
بحدودها االنتدابية. في كال الحالتين التجريد من  الملكية والعزل 
وانتهاكات حقوق االنسان الجسيمة، والتي قد تصل الى مستوى 
الجرائم الدولية، كانت سياسات اساسية منظمة تهدف الى ادامة 
سيطرة وهيمنة المستعمر. وعند الحديث عن نمط تسجيل/اثبات 
األكبر  االعتماد  ان  يالحظ  االراضي،  وخصوصا  العقارية،  الملكية 
الحالتين.  في  السائد  النمط  هي  المتوارثة  الفعلية  الحيازة  على 
يضاف الى ذلك ان طول فترة السيطرة والهيمنة قد انتجت وقائع 
الحالة  تختلف  المقابل،  في  إغفالها.  يمكن  ال  االرض  على  كبيرة 
الفلسطينية عن الجنوب افريقية في نمط التهجير ومداه، فبينما 
التهجير واسع النطاق الى خارج فلسطين هو النمط الغالب، نجد 
ان التهجير الداخلي في جنوب افريقيا والحصر في المعازل كان 

العرة( /ليان  )تصوير:   .٢٠١٦ الخليل،  قضاء  جربين  بيت  قرية  يف  املهّجرة  البيوت  أحد  داخل  من 

 الحق في جبر األضرار:
التطبيقات في جنوب افريقيا وأولويات إعمال الحق في فلسطين
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جنوب  في  داخليا  المهجرين  عدد  تجاوز  فبينما  السائد.  النمط 
نرى  تقريبا،  الف الجئ   150 مقابل  ونصف  ماليين  ثالثة  افريقيا 
ان اكثر من ستة ماليين الجئ فلسطيني يقيمون خارج فلسطين 
)هذا الرقم ال يشمل قرابة 2 مليون من الالجئين المسجلين داخل 
جانبي  على  داخلي  مهجر  الف   750 يقارب  ما  مقابل  فلسطين( 
الخط االخضر. من جهة ثانية، سيكون الختالف طبيعة المسكن 
ونظام االرث آثار ليس على عملية اعادة االمالك الى اصحابها و/او 

ورثتهم  فقط، بل وعلى اولويات عملية اعادة االمالك. 

تم التعامل مع عملية جبر الضرر في جنوب افريقيا باعتبارها 
عالج منصف يسترد الشخص بموجبه مركزه القانوني األصلي قبل 
وقوع الضرر. فهي عملية اعادة الحالة الى ما كانت عليه وكأن الضرر 
التعويض  الى  اللجوء  التعذر يتم  لم يحدث ما امكن ذلك، وعند 
بالمثل، وعلى ان يراعى في  او  التعويض ماليا  بمقابل سواء كان 
تطبيق هذه العملية ضرورة تحقيق المصالحة والمنفعة العامة. 
بناء على ذلك، كان متصورا ان هذه العملية تشمل: )1( االعتراف 
بالحق؛ )2( استعادة لألمالك المفقودة عينها، و/أو؛ )3( الحصول 
بين  المصالحة  تحقيق   )4( المثل،  مقابل  او  مالي  تعويض  على 
الضحايا ومقترفي االنتهاكات/المستفيدين من الملكية األصلية؛ 
و )5( المساهمة بطريقة ما في التقدم االقتصادي للبالد. وعليه، 
كان من الواضح ان هذه العمية تتطلب ان يتم تثبيت اسسها في 
باجراءات  وتنفيذها  تشريعية،  قوانين  في  وترجمتها  الدستور، 

ادارية، وربط كل ذلك برقابة واحكام قضائية  حيث يلزم.

بينما تم تضمين اسس عملية جبر االضرار في دستور البالد، 
وتم وضعها في قوانين وانطمة تنفيذية؛ اال ان حكومات جنوب 
التطبيق  في  واجهت   1994 عام  انتخابات  منذ  المتعاقبة  افريقيا 

العملي معيقات وعقبات جمة. هذه ابرزها:

رغم 	  والعملية:  اللوجستية  التعقيدات  نتيجة  االنجاز  بطء 
االقرار بان عملية جبر االضرار عملية متدرجة، اال ان بطء االنجاز 
في ظل ضخامة عدد الضحايا خلق حالة من عدم اليقينية او 
ذلك  في  االساس  السبب  يعزى  برمتها.  العملية  في  الثقة 
الى تعقيدات لوجسيتة وعملية. لقد كان االفتقار الى قاعدة 
بيانات موثوقة بشأن االراضي، احد اهم المعيقات، االمر الذي 

تسبب في نشوء وتسجيل منازعات ودعاوى ال حصر لها. 

االجراءات 	  والقضائية:  االدارية  المعالجات  وتضارب  تعثر 
االدارية  االجراءات  الى  بالقياس  وامانا  عدالة  اكثر  القضائية 
في جنوب  فيه  تم  الذي  الوقت  وفي  وقتا.  انها تستغرق  اال 
افريقيا اللجوء الى تشديد معايير اللجوء الى القضاء لتسوية 
المنازعات ما بين المالكين االصليين انفسهم و/او ما بينهم 
وبين الحائزين الحاليين، لم يكن اللجوء الى االجراءات االدارية 
ذلك  انعكس  المتنازعة.  االطراف  رضا  العملية محل  لتسريع 

بالتالي على جهود المصالحة واالستقرار المجتمعي المطلوب 
عما  وناهيك  االمــالك.  إعــادة   عملية  مع  بالترافق  تحقيقهما 
يمكن ان يتخلل العملية من خلل ينشأ عنه منازعات متفرعة، 
كان حجم القضايا المنظورة يفوق التصور والقدرات وما تتطلبه 
من متابعة الزمة لغايات االطمئنان الى قانونية وعدالة االحكام. 

والمصالح/الحقوق 	  العامة  المصلحة  بين  ما  الموازنة  عدم 
الفردية: رغم إن العملية كانت تشترط مراعاة المصلحة العامة 
الفردي  بالحق  االعتراف  ان  اال  الفردية،  الحقوق  انفاذ  عند 
اولويات  اعاق  الذي  االمر  التطبيق،  في  باولوية  للضحايا حظي 
التنمية للبالد. فناهيك عن كلفة العملية نفسها والتي تحتاج 
الحقوق  تغليب  ان  اال  كبير،  دولــي  وإسناد  ــادرة،  ق دولــة  الى 
اعجز  المستدامة  والتنمية  التخطيط  اولويات  على  الفردية 
الحكومات المتعاقبة عن االيفاء بمتطلبات التقدم االقتصادي. 
لقد ادى هذا بدوره الى تعطيل قدرة الدولة على التدخل لحماية 
الفئات الضعيفة في مجاالت توفير السكن، والتعليم، والصحة، 
ادى من جهة  انه  االساسية. كما  الحقوق  والعمل، وغيرها من 
ثانية الى تمكين طبقة متنفذة قديمة وناشئة من اعادة انتاج 
لممتلكاتهم  االفراد  فاستعادة  الضعيفة.  للفئات  استغاللها 
على  قدرتهم  عــدم  و/او  كفاءتهم  ــدم  وع عــوزهــم  ظــل  فــي 
القادرين  فئة  الستغالل  عرضة  تركهم  ممتلكاتهم،  استثمار 
لما  االساس  المعطى يشكل  هذا  وربما  والشركات.  االفراد  من 
تشهده جنوب افريقيا من اعادة إلنتاج االستغالل والعنصرية 

والتهميش بصورة االستعمار الجديد )نيو - كولونيالية(. 

حق جبر األضرار في السياق الفلسطيني:

الممتلكات،  استعادة  )العودة،  االضرار  جبر  االشارة،  سبق  كما 
المسببة  االنتهاكات  تكرار  عــدم  وضمان  باشكاله،  التعويض 
ما  تجمع  عملية  سياق  في  اال  إعماله  يمكن  ال  والتهجير(  للصراع 
عملية  سياق  في  يتكامال  ان  يجب  قل  او  يتكامالن/  ركنين  بين 
االسرائيلية  واالبرتهايد  االستعمار  منظومة  تفكيك  هما:  التحرر 
بديلة  منظومة  وبناء  وايديولوجيا(،  وقانونيا،  )سياسيا  مؤسسيا 
تكفل حقوق االنسان لجميع مواطني الدولة. ولعله من الضروري هنا 
التأكيد على ان هذا الجمع ما بين الركنين ليس تتابعيا في الزمن، 
بمعنى ترك مرحلة البناء لما بعد مرحلة التفكيك؛ بل ترافقيا تراعى 
ابدعت  كلما  انه  القول  يمكن  ذلك  من  اكثر  التركيز.  اولويات  فيه 
حركة التحرر في رسم ماهية الدولة ومؤسساتها ودورها والحقوق 
تفكيك  عملية  انجاح  في  ذلك  اسهم  كلما  والجماعية،  الفردية 
منظومة االستعمار واالبرتهايد وفي تسريعها. وفي المقابل، كلما 
كانت عملية التفكيك تلك مضبوطة بالقياس الى تصورات ما بعد 
التفكيك، كلما كانت عملية البناء امتن وايسر. بكلمات اخرى، عملية 
البناء يجب ان تترافق مع عملية الهدم، اذ ال يتصور النجاح في اي 

منهما في حال الفصل ما بين شقي العملية التحررية.

اعادة  ان مسألة  القول  افريقيا، يمكن  الى حالة جنوب  بالنظر 
الممتلكات )االعتراف بالحق، واعادة الملكية عينها و/او التعويض 
بمقابل( الى اصحابها كانت اولوية االولويات بالقياس الى التنمية 
)االستقرار  والمصالحة  والمجتمع(  الدولة  )تمكين  المستدامة 
البناء ما بعد  المجتمعي(. تعتبر تجربة جنوب افريقيا في مجال 
انهاء نظام االبرتهايد مميزة رغم االخفاقات، ويمكن االسترشاد 
االستعمار  منظومة  تفكيك  بعد  ما  االولويات  ترسيم  في  بها 

واالبرتهايد في الحالة الفلسطينية.

ضمن هذا السياق، يلزم االنتباه الى ان مسألة عودة الالجئين 
تكن  لم  وتأهيل،  اسكان  عمليات  من  بها  يتصل  وما  والنازحين 
الى بقية االشكاالت، ذلك ان  بالقياس  اولوية  افريقيا  في جنوب 
عدد الالجئين )المهجرين خارج البالد( لم يكن بالماليين كما هو 
الحالة  في  لزاما  سيكون  وبالتالي،  الفلسطينيين.  الالجئين  حال 
يتصل  وما  والمهجرين  الالجئين  عودة  مع  التعامل  الفلسطينية 
تسبق  كاولوية  واجتماعية  واقتصادية  مدنية  حقوق  من  بها 
االضــرار(،  )جبر  موضوعنا  على  وبالتركيز  االمــالك.  اعــادة  مسألة 
فانه من المتصور ان ابرز التحديات الراهنة )التي يجب المباشرة 
)التي  المتصورة  وتلك  التحرر(  استراتيجية  معالجتها ضمن  في 
بناء  اولويات  تعاظم  خالل  خصوصا  الحقة  مراحل  في  ستنشأ 
إعادة  التشغيل،  االسكان،  في:  ستتمثل  البديلة(  المنظومة 
المستدامة،  االقتصادية  التنمية  التعويض،  ونظام  الممتلكات 
لمجتمع  الناظمة  االسس  ارساء  والمصالحة،  والمحاسبة  المساءلة 
واحترام  التمييز  وعدم  المساواة  ثقافة  على  قائم  ديموقراطي 
التنوع والتعددية. هذه االولويات ليست حصرية، ولكن كما سبق 
التوضيح يلزم المباشرة في تأطيرها وترويجها كجزء ال يتجزأ من 

عملية التحرر. 

لن يتم تناول جميع التحديات الواردة اعاله، ولكن سيتم القاء 
الضوء على ما يمكن ان نسميه اولويات ملحة في حال الوصول الى 

وضع يسمح بانفاذ الحق في جبر االضرار. 

هذا  الجئ/مهجر:  لكل  الضرر  جبر  في  بالحق  االعــتــراف 
اآلنية  المسؤولية  الدولة  بتحمل  اعتراف  هو  القانوني  االعتراف 
والمستقبلية. من المفهوم هنا ان االعتراف بالحق قانونيا ال يعدل 
تطبيقه، ولكنه يضفي عليه حماية آنية ومستقبلية بصرف النظر 
عن المدة التي قد يستغرقها وضع الحق موضع التطبيق، وبصرف 
ان  بمعنى،  الحق.  الشخص صاحب  او عدم عودة  النظر عن عودة 
االشخاص الذين يختارون عدم العودة، اي االندماج في مجتمعات 
التوطين في بلد آخر لن تسقط حقوقهم االخرى  او اعادة  اللجوء 
مثل التعويض والحق في الجبر المعنوي )نيل االعتذار( او محاسبة 

المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

بديل( مركز  )تصوير:  أفريقيا.  وجنوب  وقربص  والهرسك  البوسنة  من  كل  شملت  العامل  يف  دول  عدة  يف  اللجوء  حاالت  معالجة  كيفية  لدراسة  جوالت  عّدة  األخرية  السنوات  يف  بديل  مركز  نظم 
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العودة جماعية وتدريجية: بصرف النظر عن االعداد، ستكون 
للتطبيق  قابلة  غير  ولكنها  جماعية،  والمهجرين  الالجئين  عودة 
التطبيق  في  التدرج  هذا  تدريجية.  ستكون  بل  واحــدة،  دفعة 
مطلوب، ليس الن فلسطين بحدودها االنتدابية ال تتسع للعائدين 
حتى وان كانوا بالماليين كما تدعي اسرائيل، ولكن لضمان توفر 
مجرد  تعني  ال  هنا  فالعودة  الشامل.  بمعناه  االستيعاب  شروط 
كريمة  عودة  تكون  كي  بل  )البالد(،  المكان  الى  الوصول/الدخول 
المعيشة،  من  الالئق  والمستوى  المسكن،  توفر  تتطلب  فانها 
من  بذلك  يتصل  وما  واالجتماعية  الصحية  والرعاية  والعمل، 

تكييف للبنى التحتية القائمة او استحداث بنى جديدة. 

االعتراف بالحق في ممارسة إجراءات تقرير المصير للشعب 
من  تمكن  شخص  كل  سيشمل  االعتراف  وهــذا  الفلسطيني: 
ممارسة العودة فعليا الى البالد، واولئك الذين ينتظرون في بلدان 
او  استفتاء،  عملية  أي  ان  العودة.  ممارسة  من  تمكينهم  اللجوء 
اقتراع ضمن سياق تقرير المصير يجب ان تضمن حق العائدين 

فعليا وأولئك الذين سيعودون في المستقبل.    

تمكين الدولة والتنمية المستدامة: لتجنب العثرات، ولضمان 
ان التطبيق التدريجي لن يكون بال سقف زمني معقول، يجب ان 
تكون اعادة الالجئين واسكانهم وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا 
مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية جهات اخرى محلية او دولية. 
الدولي،  المجتمع  قبل  من  االضــرار  جبر  عملية  واسناد  دعم  ان 
واالفراد  الخاص  القطاع  وربما  والعالمي،  المحلي  االهلي  والقطاع 
تتحمل  الدولة  الدولة.  مسؤولية  عن  كبديل  ليس  ولكن  مطلوب، 
الدور سيمكنها  التنمية. هذا  واحداث  المصادر  مسؤولية توفير 
في  العائدين،  وخصوصا  االفراد،  حقوق  تضمين  من  فقط  ليس 
برنامج عام يحظى باولوية قصوى، بل ويمكنها من مباشرة مسألة 
هكذا  فان  شك،  وبال  االصليين.  اصحابها  الى  الممتلكات  إعادة 
برنامج سيكون مستندا الى قدرة الدولة على تأمين تلك الحقوق، 
بمعنى ان برنامج التنمية المستدامة اولوية تسبق مسألة إعادة 
الممتلكات. ليس المطلوب ان تتم العودة الى مكان ال تتوفر فيه 
بالحقوق  الوفاء  عن  عاجزة  دولة  الى  او  االنسانية،  الكرامة  شروط 

االساسية. 

إعادة الممتلكات: في جنوب افريقيا حظيت إعادة الممتلكات 
بالحق  االعتراف  الى  استنادا  عال  تركيز  على  االفــراد  الصحابها 
الفردي. من حيث المبدأ هذا االعتراف ال تشوبه شائبة، ولكن في 
التطبيق العملي انتج كما سبق القول اكثر من اشكالية جوهرية، 
ال زالت تعاني منها البالد حتى اليوم. من تلك االشكاليات، كثرة 
الورثة  بين  او ما  الحالي  والحائز  المالك االصلي  بين  المنازعات ما 
التنمية،  ضــرورات  عن  الدولة  انشغال  انفسهم،  المتعاقبين 
تعثر االفراد الذين استعادوا امالكهم وعجزهم عن ادارة امالكم 

وبالتالي اعادة انتاج منظومة االستغالل والهيمنة والعنصرية على 
يمكن  هنا كيف  والسؤال  الناشئة.  الدولة  نظام  نحو جديد ضمن 
نفس  في  الوقوع  دون  الممتلكات  اعادة  الفلسطينية  الحالة  في 

االشكاليات او مثيالتها؟

 إجابة ذلك تتمثل عموما في وجوب الموازنة ما بين الحق الفردي 
وضرورات التنمية المستدامة. اسباب عدم نجاح جنوب افريقيا في 
ضبط هذه الموازنة عديدة، ولكن باعتقادنا ان اهم تلك االسباب هو 
التعامل مع الحق في جبر االضرار، وخصوصا استعادة الممتلكات، 
واستشراء  االستعمار  قبل  الوضع  عليه  كان  لما  استعادة  وكأنه 
عن  بدورها  ناشئة  ضبابية  االمر  هذا  على  ترتب  االبرتهايد.  نظام 
عدم القدرة على الفصل ما بين صحة االعتراف بالحق المطلق في 
جبر الضرر وضرورة االنفاذ النسبي للحق في التطبيق. يظهر هذا 
التدخلي  دورها  توسيع  عن  الدولة  عجز  في  يظهر  ما  اكثر  الخلل 
لم  والذي  االساسية  االنسانية  الحقوق  حيال  لمسؤولياتها  وفاء 
يكن ممكنا دون تمكين الدولة؛ اي من دون دولة تلعب دورا تدخليا 
واسعا. وللتوضيح يمكن القول ان الدولة الناشئة ما كان بامكانها 
والعمل،  السكن،  وتضمن حقوق  الئق،  معيشة  تحقق مستوى  ان 
على  باالعتماد  المجتمع  افراد  لكافة  الصحية  والرعاية  والتعليم، 
مصادر الدعم الخارجي، او باالعتماد على مصادرها المحدودة، او على 
التي تستند  المستدامة  التنمية  الحرة واحتماالت  السوق  قوانين 
الى مبادرات فردية او استثمارات خاصة محلية او خارجية. وعليه، 
ما هية الدولة ودورها التدخلي الواسع يجب ان يكون مرسوما خالل 
واستعادة  العودة  تسبق  التي  االولويات  واحد  التفكيك،  مرحلة 

االمالك خالل مرحلة البناء.  

العملية  التعقيدات  نفس  ستشهد  الفلسطينية  الحالة 
من  تعقيدا  اكثر  وستكون  بل  والقضائية،  االدارية  واللوجسيتة: 
حالة جنوب افريقيا. فبينما تتشابه الحالتان في سعة التجريد من 
الهيمنة االستعمارية والعنصرية، عدم وجود  الملكية، طول فترة 
تختلف  االراضي(،  )خصوصا سجل  موثوق  االمالك  لتسجيل  نظام 
جوهريا الحالتان في اكثر من مسألة ستكون لها اثر على مفهوم 

وآليات انفاذ اعادة الممتلكات أهمها )وليس جميعها(:

بقاء 	  بافتراض  )هذا  للسكان  بالنسبة  صغر مساحة فلسطين 
الالجئين  غالبية  وعودة  واليهود  الفلسطينيين  من  سكانها 
او  كاملة،  االمــالك  اعــادة  المتعذر  من  سيكون  والمهجرين(. 
تعويض اصحابها عنها جزئيا او كليا بشكل كامل. كما سيكون 
عن  تنازلت  ما  اذا  الناشئة  للدولة  بالنسبة  االنتحار  من  ضربا 
المصادر- والتي منها االرض وما عليها وما فيها- وما يمكنها 
من ان تكون قادرة على لعب دورها التدخلي كما سبق توضحيه. 

االولوية 	  ستكون  والذين  الالجئين/العائدين،  عدد  ضخامة 

الحقوق  باقي  وضمان  والتأهيل  االســكــان  لهم  بالنسبة 
االساسية.

اي 	  الغالب،  في  اسالميا  سيكون  والذي  االرث  نظام  طبيعة 
المتعاقبة.  االجيال  من  المستحقين  على  الممتلكات  توزيع 
ضخامة  لتجنب  تكفي  لن  هنا  االسالمية  النصوص  وضوح 
عن  ناهيك  أنفسهم،  الورثة  بين  ما  ستنشأ  التي  المنازعات 

الورثة والحائزين الحاليين )افرادا كانوا ام دولة(.  

ضخامة التغييرات الجوهرية المحدثة على االمالك االصلية: 	 
نظام  احدثه كل  ما  بمستوى  يقاس  ال  الضخامة هنا  وعنصر 
استعماري في البلد التي هيمن عليه فقط، بل يقاس بالنسبة 
الى مساحة البالد وعدد المتأثرين ودرجة تأثر الملكية الخاصة. 
فاثر التغييرات في جنوب افريقيا ضمن المساحات الشاسعة 
والمساحة  االصليين  المالكين  االفراد  عدد  على  محدودا  كان 
المتأثرة، بينما في الحالة الفلسطينية، من المتصور ان يكون 
على  اكبر  اثر  مثال  كيلومترات  لبضع  يمتد  شارع  الستحداث 
عدد المالكين االصليين ودرجة تأثر ملكية كل واحد. كما ان 
الضخامة هنا  وهذا ال يشمل فقط االمالك الخاصة المشغولة 
االهم  بل  خاصة،  امالكا  باعتبارها  ــراد  اف حائزين  قبل  من 
االمالك الخاصة أصال والمشغولة االن من قبل نظام االستعمار 
واالبرتهايد االسرائيلي او المحدث فيها مرافق عامة وما شابه.

الحاليين 	  للحائزين  المشروعة  المكتسبة  بالحقوق  االعتراف 
وتمكينهم منها: ان مجرد العمل على انفاذ مبدأ منح االولوية 
المشغولة  الخاصة  الممتلكات  استعادة  في  االصلي  للمالك 
لهم  ويحقق  االصليين  المالكين  مطالبات  لمعالجة  يكفي  قد 
العدالة، ولكنه ليس بالضرورة الحل االمثل. فاذا كان المطلوب 
المصالحة،  وتحقيق  والمساواة،  المجتمعي،  االستقرار  ضمان 
وعدم ارهاق الدولة في استحداث برامج خاصة مكلفة ومرهقة 
القول  الحكمة  من  فانه  والبشرية،  المادية  قدراتها  تستنزف 
ان هذا المبدأ يحتاج الى معالجة خاصة. ربما يكون من االنسب 
وذلك  االصلية،  امالكه  استعادة  في  الالجئ  باحقية  االعتراف 
بصرف النظر عن حسن او سوء نية الحائز، ولكن في التطبيق 
العملي يجب تقييد هذا المبدأ بقدرة الدولة على ضمان حقوق 
االنسان للحائز الحالي )المخلى(، وبعدم جوزا التسبب في تكبيد 
الحائز  تجريد  وبحظر  تجنبها،  يمكن  معاناة  الجديد  الحائز 
الجديد من حقه في الملكية وبقية حقوق االستعمال واالنتفاع 
الى نظام االستعمار االسرائيلي  انه حائز الحق ينتمي  لمجرد 
على  المبدأ  ترك  ما  اذا  معينة.  دينية  او  اجتماعية  فئة  الى  او 
اطالقه للتطبيق، فسنكون امام عملية اعادة انتاج لنظام قمعي 
وعنصري. يجب تناول كل حالة على حدة، والموازنة ما بين الحق 
االصلي وما يمكن ان يترتب على اعادته عينا )الملكية االصلية 
نفسها كما ونوعا( الى مالكه االصلي من آثار على الدولة والحائز 

الالحق.    

اعادة  مجال  في  افريقيا  جنوب  تجربة  من  المستقاة  الدروس 
المترافقة  والصعوبات  الحالتين،  بين  ما  واالختالفات  االراضــي، 
معها او االشكاالت المحتمل ان تترتب عليها تؤكد ضرورة تقييد 
مبدأ الحق باستعادة االمالك، وخصوصا االراضي. في هذه الحالة 
يجب التأكيد ان االعتراف المطلق بالحق ال يعني التنفيذ المطلق 
الى  بل  كان،  ما  او  الوراء/  الى  ال  يكون  ان  التطلع يجب  للحق، الن 
والمجتمع وحقوق  الدولة  عليه  ان تكون  ما يجب  الى  المستقبل، 
في  الممتلكات  استعادة  حق  سيكون  وعليه،  للجميع.  االنسان 
من  الممتلكات  توزيع  اعادة  برنامج  الى  اقرب  العملي  التطبيق 
قبل الدولة. واعادة التوزيع هنا تشترط سبق حيازة الدولة لسائر 
الموازنة  ضبط  لضمان  المتروكة  او  المشغولة  العقارية  االمالك 
بالتأكيد  الفردية.  والمصالح/الحقوق  العامة  المصلحة  بين  ما 
كامل  الحقوق  اصحاب  للبعض من  يتحقق  لن  التوزيع  اعادة  عبر 
حقوقهم )كما ونوعا(، ولكن هذه الموازنة ستضمن اقصى العدالة، 
للجميع في  المكفولة  المجتمعي، والحقوق االساسية  واالستقرار 
ن الدولة، وتمكين 

ّ
مجتمع ديمقراطي؛ اذ عبر ذلك يمكن ضمان تمك

العائدين بما في ذلك الذين لم يكونوا مالكين ونسلهم، وحفظ 
حقوق الحائزين الجدد.

*نضال العزة: مدير مركز بديل،

بديل( مركز  )تصوير:   .٢٠١٨ أيار  لحم  بيت   ،٦٩ اتل ذكراها  النكةيف  مواجهة  يف  الجامهريية  الفعاليات  ضمن 

عمالنية العودة: تصّورات وآليـــات
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بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
صــدر حـديـثــًا عــــــــــــــــــــــــــن مـركـز بـديــل

الشهداء  ــداد  أع وارتــفــاع  القمع  مستويات  لتصاعد  نظرًا 
والجرحى في صفوف الشباب الفلسطيني على يد جيش االحتالل 
استخدام  في  اإلفــراط  حول  بحثًا  بديل  مركز  أجرى  اإلسرائيلي، 
القوة من قبل ذلك الجيش. وقد تابع مركز بديل الوضع عن كثب 
وعمل على إصدار عدد من التقارير اإلعالمية عن استخدام جيش 
االحتالل للقوة المفرطة بحق الشعب الفلسطيني األعزل، وخاصة 
إحداث  بقصد  الفلسطيني  الشباب  الحية ضد  الذخيرة  استخدام 
إصابات كبيرة. ونشر التقرير اإلعالمي األول في آب، تبعه تقريران 
أّدت  وقد   .2016 األول  كانون  وفي  أيلول  في  والتحديث  للمتابعة 
البحوث الجارية إلى إصدار مطبوعة جديدة بعنوان: »دراسة حالة: 

االستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش اإلسرائيلي«.

المفرط  االستخدام  تحليل  إلى  هذه  الحالة  دراســة  وتهدف 
للذخيرة الحية وارتباطها بسياسة أوسع لقمع المقاومة، وقد شملت 
المفرط  االستخدام  من تصاعد  بشدة  تأثرت  مواقع  ثالثة  الدراسة 
الدهيشة  مخيم  الخليل،  في  لالجئين  الفوار  مخيم  وهي:  للقوة، 

  تستعرض   هذه   السلسلة   إجراءات   التهجير   القسري   التي   تعّرض   لها   الفلسطينيون   على   مدى   تاريخهم،   وما   ينفكون   يتعرضون   لها  .  يترك   هذا   التهجير   القسري   آثارًا   وخيمة   على   الحياة   اليومية   للفلسطينيين   ويهّدد  
 وجودهم   في   وطنهم  .  وتعتمد   سلسلة   أوراق   العمل   تفسيرًا   شامال   لمنهج   المعالجة   القائم   على   حقوق   اإلنسان،   بحيث   تشّدد   على   أن   االلتزامات   التي   يمليها   القانون   الدولي   ويوجبها   ينبغي   أن   تتقدم   على   االعتبارات   السياسية  
ان   دراسة   متأنية   ومتمعنة   للسياسات   اإلسرائيلية   التي   ترمي   إلى   تهجير   الفلسطينيين   قسرًا   من   ديارهم   وأرضهم،  

ّ
ها  . ويستدعي   تحديد   الفروقات   الدقيقة   والدالالت   األعّم   التي   ينطوي   عليها   التهجير   القسري   للسك

ّ
 وتحل   محل

 ناهيك   عن   الدور   الذي   تؤديه   في   إنفاذ   المنظومة   العامة   التي   تّتبعها   إسرائيل   في   قمع   المواطنين   الفلسطينيين   واضطهادهم .                                                                                                                                                                                                                 

ان   الفلسطينيين/ و/او خلق بيئية قسرية تتسبب في ذلك   وهي   كالتالي :                               
ّ
استناد الى تحليل   مركز   بديل    ،  تسع   سياسات   إسرائيلية   رئيسة   تتسّبب   في   تهجير   السك

سلسلة اوارق العمل حول التهجير القسري:

الحرمان   من   اإلقامة   والسكن        .1

التمييز   في   سياسات   التنظيم   والتخطيط   الحضري            .2

فرض   نظام   التصاريح      .3

قمع   المقاومة       .4

استخدامها  مــن  مــصــادرة   األراضـــي   و / أو   الــحــرمــان   .5
واالنتفاع بها، 

الفصل   والتمييز   العنصري الممأسس  .6

7.     الحرمان   من   الوصول   إلى   الموارد   والخدمات   الطبيعية            

8.     الحرمان من جبر الضرر )الحرمان من العودة، استعادة 
الممتلكات، والتعويض(     

ذها   أطراف   غير   حكومية  (بموافقة  
ّ

األعمال   التي   تنف  .9
 ضمنية   من   الدولة(                     

مطبوعة جديدة بعنوان: دراسة حالة حول »االستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش اإلسرائيلي«

لالجئين في بيت لحم، وقرية تقوع جنوب-شرق بيت لحم.

يتعين على إسرائيل، بوصفها قوة االحتالل، أن تحمي سكان 
القانون  إنفاذ  بأحكام  تلتزم  وأن  المحتلة،  الفلسطينية  األرض 
القانون  فأحكام  النظام،  وضبط  الشرطة  عمليات  تنفيذ  عند 
وعند  أخير  كخيار  إال  الحية  الذخيرة  استخدام  إلى  اللجوء  تمنع 
الضرورة القصوى. جميع مواقع الدراسة الثالثة التي جرى تحليلها 
الدولي  للقانون  الخطيرة  االنتهاكات  من  الكثير  وجود  أظهرت 
لقد  الغربية.  الضفة  في  منتظم  وبشكل  إسرائيل  ترتكبها  التي 
في  الدراسة  في  المذكورة  القضايا  جميع  في  إسرائيل  فشلت 
لة«.  والمساء والتناسبية،  والضرورة،  »القانونية،  مبادئ  احترام 
واستخلصت الدراسة إن إسرائيل ال تفي بالتزاماتها كقوة احتالل، 
وبأنها تنتهك أحكامًا مختلفة للقانون الدولي اإلنساني والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي.

لتحميل النسخة إلكترونية، الرجاء زيارة قسم المطبوعات على 
 www.badil.org :موقع مركز بديل اإللكتروني

قبل  من  بعة 
ّ
المت األرض  على  االستيالء  وسائل  أبرز  من  التالية  تعدُّ  بالقوة،  المباشرة  السيطرة  إلى  باالضافة 

إسرائيل:
إعالن المنطقة/األرض منطقة عسكرية.	 
إعالن المنطقة/األرض كأمالك دولة.	 
إعالن المنطقة/األرض كمنطقة أثرّية.	 
استمالك المنطقة/األرض بدعوى المنفعة العامة.	 
اإلدعاء بحق ملكّية األرض، بناًء على عقود شراء.   	 

حيث  يجري حصر االنتفاع باألرض بعد وضع اليد عليها أو مصادرتها باليهود األسرائيليين، ومن ثم 
يجري تخصيصها أو تخصيص جزء منها لبناء المستعمرات.

“علينا ان نستخدم الرتهيب، القتل، التخويف، 
مصادرة األرايض، وقطع الخدمات اإلجتامعية 

لتخليص الجليل من سكانها العرب” 
تقرير يرسائيل كوينج اىل الحكومة اإلرسائيلية، 1976.  

فريسة وسائل وأدوات االستيالء الشائعة الوقوع  لتجنب  الوقاية  إجراءات  من 
صفقات تزوير بيع األرايض والعقارات:

األرض،  مبلكية  املتعلقة  الوثائق  بجميع  االحتفاظ  	n

الطابو،  يشمل:  مبا  استخداماتها،  و/أو  حيازتها 

التأجري،  عقود  اإلرث،  حرص  العقد،  الكوشان، 

قرارات تسجيل األرايض، تراخيص البناء، وصوالت 

الخدمات،  تسديد  فواتري  الرضائب،  تسديد 

الخرائط، الصور، وإعالنات الصحف، وغريها؛ 

القيام بأرشفة جميع الوثائق يف الدوائر واملؤسسات  	n

الرسمية واالحتفاظ بنسخ عنها يف مواضع/ دوائر 

عدة؛ 

الرسمية  الوثائق  بتجديد  منتظم  بشكل  القيام  	n

لدى السطات املختصة، وإبالغ السلطات والدوائر 

املختصة بخصوص ضياع وثائق األمالك أو محاوالت 

بيعها بطريقة غري رشعية، أو نقلها للغري، أو تزوير الوثائق، أو تحريفها؛ 

االحرتاس إىل أبعد الحدود يف تصدير الوكاالت الدوريّة أو العاّمة أو الخاّصة وحقوق الترصف واالنتفاع؛ 	n

الحذر الشديد من محاوالت الخداع والتضليل، وعدم التوقيع عىل أية أوراق من أي نوع من دون استشارة محام معروف وموثوق  	n

مقدماً؛ 

عدم االنقطاع عن استعامل العقار كفالحة األرض واستصالحها بشكل منتظم ومستمر؛  	n

تخصيص جزء من أرضكم لإلستخدام العام ما أمكن ذلك، عىل سبيل املثال: بجعلها متنزه عام، منشأة رياضية، مدرسة، أو ملتقى  	n

ثقايف وذلك لتعزيز حضور الناس وضامن ارتيادهم للموقع بشكل منتظم، ومبا يعزيز رابطة الناس باملوقع؛ 

القيام بأرشفة الشكاوى واإلعرتاضات املتعلقة بالحوادث املرتكبة عىل يد السلطات أو املستعمرين اإلرسائيليني. هذه التحضريات  	n

ينبغي أن تشمل تاريخ وتفاصيل الحادثة وسيكون مثالياً لو شملت دليالً برصياً )أي، صور لوجوه األفراد املعتدين، وكذلك صور 

للمنطقة من مسافة تظهر موقع ومضمون وتفاصيل الحادث(.

جاءت “اتفاقية أوسلو” لتحمي حقوق املستعمرين وتسّوغ عمليات 

االستيالء. ينص البند 3 من املادة 22 من امللحق الثالث “بروتوكول 

حول اإلدارة املدنية لالتفاقية املرحلية” عىل:

“سوف يحرتم الجانب الفلسطيني الحقوق القانونية لإلرسائيليني )مبا 

يف ذلك الرشكات اململوكة لإلرسائيليني( ذات الصلة باألرايض الواقعة 

يف املناطق الخاضعة للوالية اإلقليمية ملجلس السلطة الفلسطينية” 

الـعـمــــل الـتـطـّوعـــــي 

استطاع الشعب الفلسطيني عبر مسيرته الكفاحّية اجتراح صور نضالية رائعة، استمّد 
بعضها من قيمه االجتماعية األصيلة والتي كان منها العمل التطّوعي. ويعتبر العمل 
التطّوعي والذي من أبرز صوره “العونة” أحد تجلّيات الثقافة الجمعّية الفلسطينية. ما 
االجتماعي   – التطوعي  العمل  إطار  في  مكانة خاصة  األرض  يوم  واحتل  “أوسلو”،  قبل 
الوطني  وعي 

ّ
الط والعمل  للنضال  وطنيًا  يومًا  األرض  يوم  فكان  وطنيًا.  بعدًا  واكتسب 

لقد ساهم  باألرض حسيًا ومعنويًا.  واالرتباط  االنتماء  ُعمق  التعبير عن  الذي يتم عبره 
حمة النسيج االجتماعي 

ُ
العمل التطوعي أو العونة وبالذات في يوم األرض في تعزيز ل

الفلسطيني. فقد ارتبطت العونة ما قبل النكبة باألرض في موسم الحصاد، أو في بناء 
األماكن العامة أو الخاصة، ولم تقتصر على أفراد العائلة الواحدة، بل كانت تمتد لتشمل 
العمل  لم يقتصر مفهوم  النكبة، وبعد “ضياع األرض”،  بعد  أما  المجتمع.  أفراد  جميع 
التطوعي أو العونة على طبعه اإلجتماعي فقط، بل تطور ليصبح أداة فّعالة في مقاومة 

المستعمر.

العمل التطوعي الوطني كشكل نضالي

يزخر التاريخ النضالي الفلسطيني بنماذج رائعة من العمل التطوعي الجماعي، خصوصًا تلك التي كانت 

تنفذ في المناسبات الوطنية، والتي من أبرزها يوم األرض. لقد تعاظمت هذه الظاهرة وبلغت أوجها في 

ظل االنتفاضة الشعبية األولى. وقد عّبر وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك اسحق رابين عن خشيته من الروح 

الجماعية الفلسطينية حتى أنه قال: “أخشى أن تصبح حشود المظاهرات وأعمال التطّوع في المناطق 

إسرائيل”. لقد كان العمل التطوعي الوطني تعبيرًا وطنيًا  إلى داخل  والحدود  المناطق  عبر  عارمًا  زحفًا 
عن الثقافة الجمعية، واالستعداد للعطاء والتضحية، والرغبة الحقيقية في التحرر باالعتماد على الذات. 

ما بعد “أوسلو” تسّربت ثقافة النفعّية، والفردانّية، وانتظار المنح والهبات لتفسد قيم النضال وقيم 

التكافل االجتماعي والمشاركة والتشارك. بالعمل التطوعي يمكن إحياء تلك القيم األصيلة ولكن المغّيبة.  

العمل التطوعي: ردٌّ فّعال على ثقافة الفردانّية ولمواجهة نهج اإلستفراد

عزل  في  الخامس  طابورها  عبر  فنجحت  العامة؛  النضالية  الحالة  في  التراجع  حالة  إسرائيل  استغلت 

هذا  الفردانّية.  نهج  وتعزيز  نشر  عبر  المساند  محيطهم  عن  المستهدفة  المجتمعات  أو  األشخاص 

“المسؤولية تقع على  باآلخرين”،  لنا  المقاومة”، “ال شأن  أفكار مثل: “ال جدوى من  إلى  النهج يستند 

ل لن يجلب لنا منفعة شخصية مباشرة”، “التدخالت المساندة تضر 
ّ
الشخص المتضرر وحده”، “التدخ

أكثر ما بتنفع” وغيرها من األفكار الهّدامة لقيم وحدة الشعب، وحدة الهدف والمصير، ووحدة المصلحة 

الوطنية.  ضمن هذا السياق، أصبح من السهل على إسرائيل استهداف شخص معّين، أو منطقة معّينة 

باعتبار أن اآلخرين أو المناطق األخرى لن تكترث.

ل 
ّ
يشك النفعّية،  ثقافة  انتشار  وجّراء  واالستعمار،  المصادرة  استشراء حمالت  في ظل 

المقاومة  أشكال  من  واحدًا  األرض،  في  المستثمر  العمل  وخصوصًا  وعي، 
ّ
الط العمل 

البسيطة ولكنها المؤثرة والفّعالة. وقد يكون ذلك عبر:
تنظيم والقيام بزيارات جماعية وفردية لألراضي المهددة بالمصادرة،	 
بناء 	  أو  والقطف،  الزراعة  أو  اآلبار،  أو  المباني،  أو  األراضي  استصالح  أعمال  تنفيذ 

“السناسل” وشق الطرق الزراعية وغيرها من أنماط مساعدة الفالحين في مختلف 
المناطق؛ 

المتضّررين 	  أو مع األشخاص  المنكوبة،  المناطق  أو  المهّددة،  المناطق  التواجد في 
مباشرة،

والمجتمع 	  المحيط،  واستنهاض  لتحفيز  تعبوّية  وحمالت  مناصرة  بأنشطة  القيام 
اع القرار ودفعهم التخاذ إجراءات 

ّ
المستهدف وعموم الشعب وأيضًا لطرق أبواب صن

عملّية لتعزيز الصمود ومقاومة إجراءات االستعمار اإلسرائيلي. 

ُهنــا بـاُقــون
كأننا عشرون مستحيل

د، والرملة، والجليل
ّ
في الل

هنا... على صدوركم، باقون كالجدار

وفي حلوقكم... كقطعة الزجاج، كالصّبار

 من نار
ً

وفي عيونكم... زوبعة

هنا... على صدوركم، باقون كالجدار

نجوع... نعرى... نتحّدى

د األشعار
ُ

ننش

ونمأل الشوارع الغضاب بالمظاهرات

ونمأل السجون كبرياء

ونصنع األطفال... جياًل ثائرًا... وراء جيل

كأننا عشرون مستحيل

يـوماألرض

الشاعر توفيق زياد: شاعر فلسطيني مناضل، ترك بصمته في األدب الفلسطيني الثائر. ُولد زّياد في مدينة الناصرة عام 1932، عايش النكبة وذاق مرارة 
االستعمار. شغل منصب رئيس بلدية الناصرة. اقترن اسمه بيوم األرض، فقد لعب دورًا هامًا في تحشيد الجماهير ورفع الوعي الوطني. لدى زياد الكثير من 

األعمال الشعرية التي أخذت حيزًا في األدب الفلسطيني المقاوم، كقصيدتي “هنا باقون”، و”أناديكم”. توفي عام 1994. 
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بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
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مقدمـــــــة 

على  اإلستيالء  االستعمار في  ازدياد شراهة  الخالد، وفي ظل  األرض  يوم  مع ذكرى  تزامنًا 
المئات من المستعمرات الجديدة على ما  بناء  المزيد من األراضي الفلسطينية، وتشريع 
العنصرية  الهجمة  تصاعد  ظل  وفي   ،1967 عام  المحتلة  الفلسطينية  األرض  من  تبقى 
على  الضوء  المطوّية  هذه  تلقي  األخضر؛  الخط  داخل  الفلسطينيين  على  الممنهجة 
العامة  الفلسطينية  األراضي  لمصادرة  الُممأسسة  اإلسرائيلية  واإلجراءات  السياسات 

انها األصليين.  
ّ
والخاصة على جانبي الخط األخضر وإفراغها من سك

عن يوم األرض 

تعود  والذي  عام،  كل  من  آذار   30 في  األرض  يوم  الفلسطيني  الشعب  ُيحيي 
وسياساته  المستعمر  بوجه  لشعبنا  الباسلة  الجماهيرية  الهّبة  الى  ذكراه 
من  عدد  بأقل  األرض  من  ممكنة  مساحة  أكبر  على  لالستيالء  الممنهجة 
ما  مصادرة  عن  اإلعالن  مع  الهّبة  تلك  انطلقت  الفلسطينيين.  السكان 
يقارب 21 ألف دونم من الجليل والمثلث والنقب في العام 1976. رفض 
الفلسطينية  األرض  ّجت 

َ
فض هذه،  السرقة  جريمة  الفلسطينيون 

 والنقب والمثلث 
ُ

بالمظاهرات الحاشدة واإلضرابات. انتفض الجليل
الحين،  ذلك  منذ  االنتدابية.  فلسطين  مناطق  جميع  الغضب  وعمَّ 
أمسى الثالثون من آذار من كل عام، يوم غضب ومواجهة للسياسات 
ويوم  انها، 

ّ
سك من  الفلسطينية  األرض  إلفراغ  الممنهجة  اإلسرائيلية 

تعزيز الصلة باألرض وإصرار األجيال الجديدة على تجديد عهد التمسك 
بالحقوق والدفاع عنها. 

الذكرى  إحياء  تتابع  من  العامة  الوطنية  صفته  يكتسب  لم  االرض  يوم 
وتوالي قوافل الشهداء؛ بل ألن األرض أكثر بكثير من مجرد مساحة، أو مكان؛ 
)الهوّية(.  المعنوي  وبالمعنى  )الكينونة(  الحّسي  بالمعنى  للوجود   

ٌ
إثبات إنها 

يستهدف  زال  ما  اليوم  وحتى  بدايته  منذ  االستعماري  الصهيوني  فالمشروع 
ان عبر استراتيجية اإلستيالء على أكبر مساحة من األرض بأقل عدد 

ّ
األرض والسك

على  اليوم  الفلسطينيين  أن  حقيقة  يفّسر  هذا  فان  شك،  وبال  الفلسطينيين.  من 
جانبي الخط األخضر يعيشون على أقل من %15 بينما ُيسيطر المستعمرون على أكثر 

من %85 من فلسطين بحدودها االنتدابية.

سياسات التهجير والسيطرة على األرض 

لقد هدف المشروع الصهيوني منذ البدء بتنفيذه في نهايات القرن التاسع عشر، إلى اإلستيالء على أرض فلسطين – كل 
بات يعرف  ما  بإقامة   1948 العام  المشروع في  نجح هذا  بداًل منهم.  المستعمرين  واقتالع شعبها منها وغرس  فلسطين، 
بإسرائيل على أنقاض أكثر من 530 قرية وبلدة ومدينة فلسطينية، والتي تم تدميرها وتهجير سكانها األصليين منها قسرًا. 

ر للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف في تقرير 
ّ
وما زال هذا المشروع مستمرًا؛ سواًء عبر استمرار إسرائيل في التنك

المصير، وعودة الالجئين والمهّجرين إلى ديارهم األصلية؛ أو من خالل قيام إسرائيل بممارسة سياساتها العنصرية التمييزية 
االستعمارية المختلفة التي تخلق بيئة قهرّية تؤدي إلى ما يعرف بـ “الطرد الصامت للفلسطينيين”.  

إن سياسات مصادرة األرض، أو المنع من استعمالها، أو الحرمان من االنتفاع بالمصادر الطبيعية وتنميتها، إلى جانب سياسات 
الحرمان من اإلقامة، والتمييز والفصل العنصريين، والقمع واالضطهاد وغيرها، ال تمثل أحداثًا أو وقائع منفردة ومنعزلة؛ إنما 
هي تجسيد الستراتيجية تؤدي إلى السيطرة على المزيد من األراضي وإلى تهجير المزيد من السكان الفلسطينيين؛ األمر 

الذي أّدى إلى تغيير في ملكية األرض ويؤّدي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين االنتدابية بالتالي. 

“ساظل أناضل إلسرتجاع الوطن ألنه حقي ومايّض ومستقبيل 
الوحيد ... ألن يل فيه شجرة وغيمة وظل وشمس تتوّقد 
وغيوم متطر الخصيب ... وجذور تستعيص عىل القلع.” 
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١5 حزيران ٢٠١٧ التهجير القسري المستمر في القدس

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
صــدر حـديـثــًا عــــــــــــــــــــــــــن مـركـز بـديــل

مركز بديل يختتم فعاليات مدرسة العودة التدربية بعنوان: الالجئون والمهجرون الفلسطينيون

بيان صحفي صادر عن مركز بديل

المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز  بديل/  اختتم 
والالجئين يوم االحد الموافق 23 نيسان 2017 مدرسة العودة التدريبية، 
التي شارك فيها 30 شابًا وشابة من مختلف مناطق فلسطين بحدودها 
االنتدابية. هدفت المدرسة، التي استمرت لمدة اربعة أيام في مؤسسة 
الحقوق من اجل رفع  الى تمكين أصحاب  الدهيشة،  ابداع في مخيم 
صوتهم حول حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكات حقوق االنسان 
التي يتعرض لها الالجئون والمهجرون الفلسطينيون بفعل سياسات 

التهجير القسري المستمر على جانبي الخط األخضر.

باالعتماد على منهجية التفاعل والتشارك ال االلقاء والتلقين،  تنوعت 
التدريب االربعة، اذ اشتملت على تدريبات  ايام  التدريب خالل  مواضيع 
االتصال  ومهارات  والقيادية،  الشخصية  والقدرات  المهارات  بناء  حول 
والتواصل. إضافة إلى التركيز على عمليات التهجير القسري التي تعرض 
القسري  والتهجير  البريطاني،  االنتداب  فترة  خالل  الفلسطينيون  لها 
الالجئين  ووضعية  االخضر،  الخط  جانبي  على  للفلسطينيين  المستمر 
الفلسطينية وسبل  الهوية  الدولي، وموضوع  القانون  الفلسطينيين في 
وحلقات  التهجير،  واستمرار  التجزئة  ظل  في  عليها  والحفاظ  تعزيزها 

بالوضع  مرتبطة  عدة  مواضيع  الى  فيها  المشاركون/ات  تطرق  نقاش 
السياسي، والثقافي الفلسطيني.

الذي  العنصري  إسرائيل  نظام  على  المشاركون/ات  تعرف  كما 
تبنيه على جانبي الخط األخضر، أسبابه وآثاره على الشعب الفلسطيني، 
الفلسطينيين  وطرد  تهجير  في  إسرائيل  تستخدمها  التي  واآلليات 
خالل  من  مواجهتها  وسبل  عامًا،   70 نحو  منذ  وأرضهم  منازلهم  من 
وتحديدًا  الفلسطينية  للقضية  الحقوق  على  المبني  بالحل  التمسك 

قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين.

الجمعية العمومية لمركز بديل تختتم اعمالها بنجاح

بيان صحفي صادر عن مركز بديل

اختتمت الجمعية العمومية لبديل- المركز الفلسطيني لمصادر 
حقوق المواطنة والالجئين اعمال اجتماعها السنوي الدوري الذي عقد 
على مدار يومي الخميس والجمعة )27-28 نيسان( في أريحا. وقد كان 
ابرزها قضية  العامة،  الوطنية  القضايا  اعمالها جملة من  على جدول 
اضراب االسرى وسبل اسناد حركة المناصرة محليا ودوليا،  باالضافة 

الى جملة من القضايا الداخلية الخاصة بالمركز.

بديل،  دور  اهمية  على  االعضاء  شدد  االفتتاحية،  الجلسة  في 
كمؤسسة وطنية تحمل صفة استشارية لدى مجلس حقوق االنسان 
التابع لالمم المتحدة وكمؤسسة لها شبكة عالقات دولية واسعة على 
إبراز حقوق  الدولية في مجال  المناصرة  التركيز على تفعيل  ضرورة 

التنفيذية  االدارة  بّينت  وقد  مطالبهم.  وعدالة  الفلسطينيين  االسرى 
لدعم  الصدد سواء  في هذا  بديل  قبل  من  اتخاذها  تم  التي  الخطوات 
االسناد الشعبي، او تنظيم التدخالت على المستوى الدولي، والتي جاءت 
ولقد  هذا،  الفلسطينية.  االنسان  حقوق  منظمات  مجلس  مع  بالشراكة 
عمل  ابرزها  من  كان  والتوصيات  االقتراحات  من  بجملة  االعضاء  تقدم 
بديل على دعوة حركات التضامن العالمية والمجتمع المدني، وخصوصا 

في اوروبا، الى تنظيم حراك عام نصرة لمطالب االسرى العادلة.

وقد اختتمت الجمعية العمومية اعمالها بالمصادقة على التقارير 
جديدة،  حسابات  تدقيق  شركة  وتعيين  والمالية،  االداريــة  الداخلية: 

وتوسيع وتفعيل العضوية في الجمعية العمومية.

وفد مركز بديل يختتم زيارته إلى لبنان

بيان صحفي صادر عن مركز بديل

المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز  بديل/  اختتم 
والالجئين يوم  االحد 19 شباط 2017، جولة تعريفية في مخيمات 
التعرف  الى  الزيارة  هدفت  لبنان.  في  الفلسطينيين  الالجئين 
واقع  على  والتعرف  ُلبنان،  في  الفلسطينيين  الالجئين  أوضاع  على 
العمل األهلي في مخيمات الالجئين، وذلك لتعزيز وتنظيم الجهود 
المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين، على قاعدة وحدة القضية 

والشعب الفلسطيني.

وبرج  الياس  مار  مخيمات  في  وجوالت  لقاءات  الجولة  تضمنت 
حيث  الشمالي،  وبرج  البارد  ونهر  والبداوي  وصبرا  وشاتيال  البراجنة 
تم التعرف على المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في المخيمات 
وامكانية  المؤسسات  هذه  مع  المتاحة  التعاون  وُسبل  المذكورة، 

انضمامها الى اطار الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين. 
باإلضافة الى ذلك، التقى وفد مركز بديل بعدد من المؤسسات اللبنانية 

التي تعمل مع  الالجئين على المستويين البحثي والشعبي.

اللبناني  الحوار  لجنة  رئيس  مع  بديل  مركز  وفد  والتقى  كما 
الفلسطينيين  الالجئين  اوضاع  على  الوفد  اطلعه  حيث  الفلسطيني، 
اليوم وعن آليات عمل مركز بديل، باإلضافة الى مناقشة وضع الالجئين 

الفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية في لبنان.

وتأتي هذه الزيارة في اطار استراتيجية مركز بديل التي ترمي الى 
تشبيك العالقات وتوحيد الجهود المبذولة للدفاع عن حقوق  الالجئين 

الفلسطينيين ولتسليط الضوء على معاناتهم ونكبتهم المستمرة.



حزيران ١٦٢٠١٧

ال نقصد بالحديث عن حق العودة كحق فردي إهمال الحديث عن 
المأساة الجماعية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، فقضية 
التهجير الجماعي للفلسطينيين تشكل بحقيقتها القضية المركزية 
في تاريخ الصراع، كذلك تكمن رمزيتها وجدانيًا بالشعور الجماعي 
الثورة على  الذي لعبه هذا الشعور في تغذية حالة  بالظلم، والدور 
المحتل طوال عقود من المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني، كما 
أن الحديث عن حق العودة كحق فردي في هذا النص له اعتبارات 

منهجية وتاريخية وليس إهماال لحق العودة كحق جماعي.

الدولي لحقوق اإلنسان على حقوق  القانون  فمن جهة، يشتمل 
محمية ومتصلة بشكل مباشر بحق الالجئ الفلسطيني في العودة، 
بممتلكاته  بالتمتع  وحقه  الحركة  في  وحريته  الفرد  حق  مثل 
تحمي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المواثيق  فجل  قانونًا.  المكتسبة 
هذين الحقين، باإلضافة إلى تمتعهما بقيمة عرفية ال خالف عليها. 
فقد نشأ القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتطور ضمن سياق فلسفي/
وآلية  لغته  فإن  لذلك  وحقوقه،  الفرد  على  قائم  سياسي/اجتماعي 
تطبيق قواعده قائمة على الفردية. إن نصنا هذا يسلط الضوء على 

حقوقًا محمية ضمن إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

من جهة أخرى، عاش الشعب الفلسطيني مأساة التهجير بشكل 
عودتهم  اجل  من  الفلسطينيون  ويناضل  ناضل  كذلك  جماعي، 
بين  المفاوضات  أفرزتها  التي  المقترحات  أن  غير  جماعي،  بشكل 
منظمة  فقبول  آخر،  منحًا  أخذت  وإسرائيل  الفلسطينية  السلطة 
الالجئين  عودة  اظهر  الالجئين  عودة  حق  على  بالتفاوض  التحرير 
كمسألة خالفية في الصراع مثل غيرها من المسائل، والتي يمكن 
ما  هذا  الفلسطيني.  الطرف  من  خاصة  تنازالت  بتقديم  تسويتها 
والتي  الالجئين  قضية  لتسوية  المقترحة  المشاريع  إليه  تقودنا 
صدرت بالتوازي مع جوالت المفاوضات التي دارت بعد اتفاق أوسلو. 

فالحلول التي تم طرحها تقترح عودة بضعة آالف من الالجئين 
في أحسن األحوال، مسوغة ذلك بدوافع إنسانية وبحق إسرائيل في 
الوجود، ومسقطة قصدًا ملكية الالجئين المكتسبة قانونًا ألراضيهم 
فالحديث عن حق  العودة.  القانوني في  التي شردوا منها وحقهم 
بالعودة  الجئ  كل  حق  يؤكد  فــردي  حق  انه  أســاس  على  العودة 
بمقتضى ملكيته القانونية ألرضه وحقه في الحركة داخل بلده، مما 
التي وازتها  المفاوضات والمشاريع  أو شك أدخلته  بس 

ُ
ل ُيبعد كل 

بإسناد الحق في العودة إلى أي دافع آخر غير قانوني؛ كالمقترح الذي 
يدعو لعودة بضعة آالف من الالجئين لدوافع إنسانية.

اعترف   ،1948 عام  الفلسطينيين  ألراضي  إسرائيل  احتالل  بعد 
عدٌد من الدول وخاصة الدول الغربية بإسرائيل ككيان سياسي، مما 
منحها وجودًا سياسيًا وقانونيًا على الصعيد الدولي. ولو اتفقنا جداًل 
على أن وجود إسرائيل اليوم أصبح أمرًا واقعيًا باالستناد إلى اعتراف 
الفلسطينيين  ألراضي  احتاللها  وبفعل  العالم،  دول  من  كبير  جزء 

ما  وجود  االعتراف  هذا  ثمن  يبقى  أن  الممكن  غير  من  فإنه  بالقوة، 
يزيد على 5 مليون الجئ فلسطيني في المنفى وحرمانهم من ابسط 
في  حقهم  يضمن  والذي  العودة،  في  كحقهم  األساسية  حقوقهم 
وحقهم  أرادوا،  متى  أراضيهم  من  والخروج  بالدخول  الحركة  حرية 
المقال  سيحاول  ما  وهذا  ألمالكهم،  القانونية  بملكيتهم  بالتمتع 

تبيانه الحقًا.

تواجدهم  مناطق  مختلف  في  الفلسطينيون  الالجئون  يعيش 
اليوم ظروفًا صعبة. فعلى المستوى القانوني، ساهم إقصاء الالجئين 
الفلسطينيين من نطاق تطبيق معاهدة جنيف لعام 1951 في تفاقم 
من  استثنائهم  أيضا  ذلك  على  وترتب  الصعبة،  معيشتهم  ظروف 
حيث   ،)UNHCR( الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  حماية 
اقتصرت التزامات المجتمع الدولي تجاه الالجئين الفلسطينيين على 
تقديم المساعدة اإلنسانية دون توفير الحماية القانونية والفيزيائية 

كما هو متعارف عليه في القانون الدولي لالجئين.

الالجئ الفلسطيني والالجئ بموجب اتفاقية 1951 

واسعًا  قبواًل  معاهدة جنيف1  تطرحه  الذي  الالجئ  تعريف  يلقى 
عرف الالجئ على انه 

ُ
لدى القانونين، فالمادة 1ـ )أ( من هذه المعاهدة ت

“كل شخص يوجد ]...[ بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد 
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو 
آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك 
الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص ال يملك جنسية 
بنتيجة مثل تلك األحداث  السابق  المعتادة  إقامته  بلد  ويوجد خارج 
وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد.” 
نرى بأن تعريف الالجئ بحسب معاهدة جنيف قائم بشكل أساسي 
على عنصري االضطهاد، والتمييز بسب العرق، او الدين، او الجنسية/
القومية، او االنتماء االجتماعي او الرأي السياسي. وُيمثل اعتراف الدول 
بوضعية الالجئ طبقًا لمعاهدة جنيف أهمية كبيرة بالنسبة للشخص 
المعاهدة  هذه  بموجب  الــدول  تلتزم  قانونية  ناحية  فمن  الالجئ، 
بضمان حقوق الالجئ األساسية ومعاملته معاملة مماثلة لمواطنيها 
كما  األساسية  أيضا بضمان حقوقه  وتلتزم  المجاالت،2  من  في كثير 
الدولي  للقانون  األساسية  والمعايير  جنيف  معاهدة  بنود  تقتضي 
لحقوق اإلنسان.3 كذلك، يشكل اعتراف الدول بوضعية الالجئ ومنحه 
بعضًا من حقوقه المسلوبة اعترافًا ضمنيًا بالمعاناة واالضطهاد الذي 
آثار  من  لذلك  وما  المذكورة،  لالسباب  االضطهاد  بسب  له  تعرض 
بالدولة المستضيفة واستثمار مستقبله  للثقة  نفسية تدفع الالجئ 

فيها حتى عودته لبلده.

وبرغم التهجير واالضطهاد الذي تعرض له الفلسطينيون خصوصا 
نصوص  أن  إال  والديني؛  والوطني/القومي  االثني  انتمائهم  بسبب 
ومن  بنودها  تطبيق  من  ضمني  بشكل  تستثنيهم  جنيف  معاهدة 

جنيف  اتفاقية  من  )د(  1ـ  فالمادة  االتفاقية.  هذه  بمنافع  التمتع 
أو  حماية  حاليا  يتلقون  “أشخاص  على  انطباقها  عــدم  ترتأي 
المفوض  غير  المتحدة  لألمم  تابعة  وكاالت  أو  أجهزة  من  مساعدة 
ذكر  عدم  من  وبالرغم  الالجئين.”  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامي 
من  انه  إال  المادة،  هذه  في  صريح  بشكل  الفلسطينيين  الالجئين 
أن  أخرى  بوثائق  )د(  1ـ  المادة  وارتباط  الصياغة  تاريخ  من  الواضح 
الالجئين الفلسطينيين هم الفئة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا 
حماية  من  المستفيدين  النص  وضع  وقت  كانوا  كونهم  النص،4 
تقدمها  التي  والمساعدات  فلسطين  بشأن  الدولية  التوفيق  لجنة 
األونروا. كذلك يتوافق محتوى هذه المادة مع نص المادة 7ـ )ج( من 
النظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم 

المتحدة.5

يعزي البعض استثناء الالجئين الفلسطينيين من تطبيق بنود 
المفوضية  لعمل  المنظم  األساسي  النظام  وبنود  جنيف  معاهدة 
الدول  ــه  أرادت ايجابي”  “تمييز  إلى  الالجئين،  لشؤون  السامية 
العربية آنذاك للضغط على األمم المتحدة لتتحمل مسؤولية خاصة 
التي  الصعبة  العيش  ظروف  أن  إال  الفلسطينيين،6  الالجئين  تجاه 
المستضيفة،  الدول  في  اليوم  الفلسطينيون  الالجئون  يعيشها 
العمل،  في  كحقهم  األساسية  الحقوق  من  حرمانهم  واستمرارية 
هذا  جدوى  في  نشكك  يجعلنا  التملك،7  وفي  السفر،  في  والحق 
“التمييز االيجابي”. وفي كل األحوال، لم يؤد إهمال الدول العربية 
حقوقهم  من  وحرمانهم  الفلسطينيين  لالجئين  المستضيفة 
وحسب،  والقانونية  االنسانية  معاناتهم  تفاقم  إلى  األساسية 
وانما ادى كذلك إلى إعفاء األمم المتحدة، بشكل أو بآخر، من االيفاء 

بمسؤوليتها بشكل كاف تجاههم إلى حين عودتهم.

الفلسطينيين  الالجئين  استثناء  أن  الى  هنا  اإلشــارة  ويجب 
“حماية”  من  أيضًا  يستثنيهم  جنيف  معاهدة  بنود  تطبيق  من 
التابعة لألمم المتحدة، على اعتبار ان  المفوضية السامية لالجئين 
لجنة التوفيق الدولية )التي لم تعد فاعلة منذ مطلع الخمسينيات( 
الدولية لهم بما في ذلك  الحماية  آنذاك بتقدبم  كانت قد فّوضت 
ايجاد حل نهائي لقضيتهم. يترتب على ذلك عدم التزام المفوضية 
السامية بمراقبة ممارسات الدول في تمكين الالجئين من االستفادة 

من حقوقهم األساسية المضمونة بمقتضى معاهدة جنيف.

المفوضية  حماية  نطاق  من  الفلسطينيين  الالجئين  إقصاء  إن 
السامية لشؤون الالجئين، ال يعني إقصائهم من المساعدة اإلنسانية 
كتلك التي تفرضها نصوص القانون الدولي اإلنساني المطبق في 
المساعدة  إقصائهم من  أيضًا  المسلحة، وال يعني  النزاعات  أوقات 
اإلنسانية الخاصة كتلك التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق األدنى “األونروا”، بحيث يحدد القرار 302 
الصادر عن الجمعية العامة الهدف من إنشاء االونروا ب “مواصلة 
المجاعة  منع  اجل  من  وإغاثتهم  الفلسطينيين  الالجئين  مساعدة 
والمحنة من التفشي بينهم.”8 ورغم تغيير شكل المساعدات التي 
بتحسين  مهمتها  تلخيص  الممكن  من  انه  إال  االونــروا  بها  تقوم 
الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين، ومحاولة دمجهم بشكل 

فردي وجماعي باقتصاد البلدان المستضيفة.9 

نخلص الى انه من الواجب التفريق هنا بين مفهومين أساسيين 
له  وما  الدولية  الحماية  مفهوم  أواًل،  لالجئين:  الدولي  القانون  في 
كافة  بما في ذلك  الواسع،  بالمعنى  الالجئين  على حقوق  من داللة 
التي  الدولية  المساعدة  مفهوم  ثانيًا،  لألفراد.  األساسية  الحقوق 
وغذاء  ومشرب  مأكل  من  األساسية  الخدمات  تقديم  على  تنحصر 
أن  االستنتاج  الممكن  ومن  األساسي.  التعليم  األحوال  أفضل  وفي 
جنيف  معاهدة  بنود  تطبيق  من  الفلسطينيين  الالجئين  استثناء 
من  ذلك  على  يترتب  وما  الدولية،  الحماية  من  بالتالي  يستثنيهم 
زالوا مستفيدين  حرمان من حقوقهم األساسية، هذا رغم أنهم ما 

نظريًا من مساعدة إنسانية تقدمها االونروا.

الدولية، يبعث في  الحماية  الفلسطيني من  الالجئ  إن استثناء 
الحقيقة على حرمان الالجئين الفلسطينيين من الحقوق األساسية 
لألفراد.  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  نصوص  تضمنها  التي 
وبالرغم من تفاوت شدة حرمان الالجئين من هذه الحقوق األساسية 
أن حرمانهم  إال  الشتات،  الوطن وفي  بحسب مناطق تواجدهم في 

نظرة على الحق الفردي لالجئ الفلسطيني
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المحتلة، والتمتع  إلى ديارهم في فلسطين  العودة  من حقهم في 
بممتلكاتهم المسلوبة، يشكالن القاسم المشترك بين كل الالجئين 

الفلسطينيين في مختلف مناطق تواجدهم على حد سواء.

حق العودة في الحل السياسي: العودة حق وليست هبة 
لدوافع إنسانية

يعتبر قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بمثابة 
الفلسطينيين  الالجئين  بحق  يقّر  الذي  األساسي  الدولي  اإلطــار 
“حق  على   194 قرار  من   11 الفقرة  تنص  إذ  ديارهم،  إلى  بالعودة 
وبالعيش في  إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن  بالعودة  الالجئين 
بالعودة  الذي ال يرغبون  الالجئين  سالم مع جيرانهم.” وعلى “حق 
من  وبالرغم  المسلوبة.”  أمالكهم  عن  تعويضات  على  بالحصول 
هذا  مطلق،  عودة  حق  على  قيودًا  يضع  انه  إال  القرار  هذا  أهمية 
باإلضافة إلى أن المشاريع المقترحة لعودة الالجئين كانت في الواقع 

بعيدة كل البعد عن لغة ونص هذا القرار.

ويعتبر رشيد الخالدي: 

الفلسطينية بقبولها الصريح لعبارات  التحرير  “إن منظمة 
القرار 194 لسنة 1948 قد قبلت قيودًا حاسمة معينة على حق 
عودة مطلق مفترض. أولها هو أن الفلسطينيين الذين اكرهوا 
على اللجوء في سنة 1948 مطروح عليها خيار مؤداه أن الذين 
))يختارون عدم العودة(( يصبحون مؤهلين لنيل تعويضات عن 
أمالكهم ... وقبول نشأة إسرائيل كأمر واقع في سنة 1948 على 
قبل  من  مشرعنا  الواقع  في  اآلن  أصبح  الفلسطينيين  حساب 
سياسيا  المستحيل  والطلب   ... الفلسطينية  التحرير  منظمة 
اكرهوا  الذين  الفلسطينيين  بأن يسمح بعودة جميع  والقائل 
على اللجوء في سنة 1948، قد اسقط، من دون إسقاط مبدأ أن 
لمثل هؤالء حقوقا محددة في سياق تسوية متفاوض بشأنها، 
ومن التخلي عن قراءة التاريخ التي هي أساس هذا المبدأ. كما 
بمقدار  واقعية  أكثر  العودة  حق  تنفيذ  طلب  يجعل  هذا  أن 

قليل، من دون أن تبدو منظمة التحرير مقدمة لتنازل.”10

كما يورد جوزيف مسعد في مقال11 عن حق العودة مثالين على 
أرست،12  دونا  مشروع  الالجئين:  لقضية  طرحها  تم  التي  المشاريع 
والذي  وحله،  الدولي  النزاع  تحليل  بشأن  هارفرد  جامعة  ومشروع 
ينتقد  حيث  واإلسرائيليين،13  الفلسطينيين  من  مجموعة  ناقشه 
ترفضه  ما  كل  أن  باعتبار  بالواقعية  المشاريع  هذه  وصف  الكاتب 

إسرائيل ليس واقعيًا وكل ما تقبله فهو واقعي.14

في  الفلسطينيين  الالجئين  توطين  أرســت  مشروع  ويقترح 
إمكانية  مع  المجاورة،  والدول  الضفة  في  الحالي  تواجدهم  أماكن 
عودة 75,000 الجئ إلى إسرائيل دون تحديد الجهة المسؤولة عن 
تهجيرهم عام 1948، مما ُيعفي إسرائيل ضمنًا من مسؤولية دفع 
أرست  مشروع  ويحرص  العودة.15  لهم  يسمح  لم  لمن  التعويضات 
على حصر المجموعة التي سيسمح بعودتها في األشخاص الذين 
الحياة،  قيد  على  يزالون  وال   1948 عام  أراضيهم  من  تم تهجيرهم 
التي  األماكن  في  شخصية  ذكريات  لهم  الذين  األشخاص  وهم 
شردوا منها. إن اختيار السماح لهذه الفئة من السكان بالعودة له 
قد يشكله  الذي  الديمغرافي”  “الخطر  من  إسرائيل  بحماية  عالقة 
السماح بعودة فلسطينيين من فئة الشباب لهم قدرة على التناسل، 
في حين سعى مشروع هارفارد إليجاد تسوية قائمة على القواسم 

المشتركة بين المقترحات الفلسطينية والمقترحات اإلسرائيلية.16

ممثلي  بين  المفاوضات  إليها  وصلت  التي  الحالة  إلى  وبالنظر 
الشعب الفلسطيني وإسرائيل فيما يخص الالجئين، فإنه من الممكن 
“الصفقة  بمنطق  الالجئين  قضية  مع  التعامل  جرى  بانه  االعتقاد 
لتحسين  ضغط  كورقة  الطرفان  يستخدمها  التي  السياسية” 
ظروف الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي. ومما ال شك فيه 
الفلسطيني عام  للشعب  التي حدثت  الجماعية  المأساة  أن طبيعة 
1948 تستدعى بالضرورة إيجاد حل جماعي للعودة، لكن المقترحات 
التي تم طرحها تنم عن محاولة إيجاد حل رمزي أكثر منه حل واقعي 
أرست  فمشروع  قانونًا.  المكتسبة  الالجئين  حقوق  بالحسبان  يأخذ 
على سبيل المثال يسند عودة بضعة آالف من الالجئين إلى “دوافع 

إنسانية” وليس إلى حقهم القانوني في ملكية أرضهم.17 

إن الحل الواقعي من وجهة النظر القانونية هو عودة الالجئين إلى 
ديارهم باعتبارهم المالكين القانونيين لها، حتى لو كانت أراضيهم 
خاضعة حاليًا للسيادة اإلسرائيلية. وتختلف هذه النظرة الواقعية 
وهي  هارفارد؛  جامعة  ونخبة  أرست  تقصدها  التي  الواقعية  عن 

النظرة المصطنعة والمجتزئة للصراع. سنحاول تبيان الطرح القانوني 
الدولي،  القانون  في  األساسية  الفرد  حقوق  إلى  باالستناد  يلي  فيما 
والذي يفند محاولة اقتراح حلول للعودة باالستناد إلى دوافع إنسانية، 
لكن وجب الحديث قباًل عن سيادة إسرائيل حاليًا على األراضي التي 
تحتلها منذ عام 1948 ومحاولة شرعنه الطبيعة االستعمارية السرائيل 

بمقتضى القانون اإلسرائيلي.

إقصاء الفلسطينيين وشرعنه االستعمار االسرائيلي

المعروف  قانونه  اإلسرائيلي  الكنيست  تبنى   1950 عــام  في 
الذين تم  الفلسطينيين  ان  والذي يعتبر  الغائبين”،18  باسم “أمالك 
تهجيرهم من ديارهم “غائبين”،19 ويمنح سلطة إدارة أمالكهم لصالح 
وزير المالية اإلسرائيلي.20 بحسب المادة 1ـ )ب( من هذا القانون فان 
الفترة  خالل  الوجود  عن  توقف  قد  أي شخص  تعني  “غائب”  كلمة 
الواقعة ما بين 29 نوفمبر 1947 وتاريخ نشر هذا القانون ) 1950(، وكان 
مالكًا قانونيًا ألي أمالك واقعة في إسرائيل أو متمتعا بها، أو ذو حق 
ذو جنسية  كان  أو  الفترة،  وقت خالل هذه  أي  في  عيني  أو  شخصي 

فلسطينية وترك مكان إقامته المعتاد في فلسطين.21

قد تدل كلمة غائب في اللغة اليومية عن عدم ذهاب شخص ما إلى 
عمله أو إلى مكان دراسته، أو قد تستخدم قانونًا للداللة عن غياب عن 
موعد إداري أو قضائي، لكن أن تستخدم هذه الكلمة للتعبير عن غياب 
مئات اآلالف من الفلسطينيين عن أمالكهم وديارهم، فهذا يبعث على 
فلم  أخرى.  من جهة  الطغيان  وعلى  من جهة،  والسخرية  االستغراب 
تكتف اسرائيل بالتهجير الفعلي للفلسطينيين والعرب من أراضيهم 
في فلسطين المحتلة، بل حاولت إقصائهم قانونيًا ووجوديًا بوصفهم 
“غائبين”. إن اغتراب المحتل عن المكان والزمان جعله يحاول جاهدًا 
إعطاء الشرعية لوجوده باسم القانون، حيث دأبت المؤسسات الرسمية 
اإلسرائيلية حديثة النشأة على سن القوانين التي تشمل مصطلحات 
قانونية مألوفة، أو بإدراج بعض الشكليات التي تعمل بها اغلب النظم 
القانونية الحديثة، كذلك جسدت أولى القوانين التي سنها الكنيست 
شكل  إذ  الدولة،  بنسخة  العنصرية  الصهيونية  نظرية  بمضمونها 
استثناء السكان العرب في قانون “أمالك الغائبين” وقانون “العودة 
والجنسية” أولى بذور نظام األبارتهايد الذي ما زال قائمًا حتى يومنا 

هذا.

 1948 عــام  في  الفلسطينيين  ــي  أراض احتالل  على  ترتب  لقد 
نتيجتين قانونيتين:  فمن جهة، تم إحالل قوة جديدة تسيطر إداريًا 
والتي  إسرائيل،  دولة  إقامة  عليها  ترتب  فلسطين  على  وسياسيًا 
جهة  ومن   .1948 عام  احتلتها  التي  األراضي  على  سيطرتها  فرضت 
أخرى، تم إلغاء حق ما يقارب 075 ألف فلسطيني من التمتع بالجنسية 
الفلسطينية، وما ترتب عن ذلك من حرمانهم من حقوقهم األساسية، 
خاصة حقهم في ملكيتهم ألموالهم، وحقهم في اإلقامة، وحريتهم 

في الحركة في الدخول والخروج من والى بلدهم وممتلكاتهم. 

القانونية  شرعيتها  اليوم  إسرائيل  فيه  تجد  الذي  الوقت  وفي 
باعتراف 157 دولة صراحة بها كدولة ذات سيادة على حدود األراض 
حقوقهم  من  الفلسطينيين  حرمان  فإن   ،1948 عام  احتلتها  التي 
األساسية ومنها حقهم في العودة ال يجد االعتراف الصريح من قبل 
العودة  الدولي. فحق  القانون  الفجة لقواعد  الدول رغم مخالفته  هذه 

الدخول  في  الحركة  حرية  في  األشخاص  بحق  بمضمونه  يتصل 
القانونية  بملكيتهم  بالتمتع  وحقهم  أراضيهم،  إلى  والخروج 
الدولية  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  جل  تضمن  كذلك  ألموالهم، 
االعتداء  جواز  وعدم  الحقوق  هذه  احترام  بشكل صريح  واإلقليمية 
عليها  خالف  ال  عرفية  بقيمة  ان 

ّ
الحق هذان  يتمتع  كذلك  عليها، 

بمقتضى قواعد القانون الدولي العرفية.

ويعبر قانون “أمالك الغائبين” عن السياسة االسرائيلية المتبعة 
ونفي  وجودها  لشرعنه  كأداة  القانون  استخدام  في  البداية  منذ 
القوانين  مشروعية  عدم  ينفي  ال  هذا  أن  غير  الفلسطيني،  الوجود 
الراسخة  القواعد  فمن  الدولي.  للقانون  وفقًا  ذاتها  اإلسرائيلية 
لتبرير  للدول  الداخلي  بالقانون  االعتداد  الممكن  غير  من  انه  دوليًا 
مخالفاتها لقواعد القانون الدولي، حيث قامت لجنة القانون الدولي 
22 من نصها عن  )المادة 32(  العرفية بموجب  القاعدة  بتدوين هذه 
مسؤولية الدول لعــام 2001. 23 وعليه، فإن قانون “أمالك الغائبين” 

الذي سّنه الكنيست مخالف بذاته لقواعد القانون الدولي. 

وإذا كانت السيادة اإلسرائيلية معترفًا بها على األرض المحتلة 
التي  الجريمة  إزاء  الدوليين  والصمت  التواطؤ  بحكم   1948 عام 
القانوني  الحق  ُينقص من  ال  فإن ذلك  الفلسطيني،  بالشعب  حلت 
بالدخول  وبحريتهم  لبيوتهم  بملكيتهم  كأفراد  للفلسطينيين 
والخروج واإلقامة في ديارهم حتى بعد مرور عقود على وقوع هذه 
الجريمة. فمن المتعارف عليه بموجب قانون المسؤولية الدولية عند 
مسؤولية  ان  معين(  اقليم  على  السيادة  تغيير  )اي  الدول  تعاقب 
للسكان  بها  المعترف  الحقوق  حيال  تسقط  ال  الناشئة  الدولة 
تغير  على  الطويلة  العقود  هذه  مرور  ينقص  ال  وعليه،  االصليين. 
القانونية  الفلسطينيين  ملكية  عام 1948 من  اراضي  السيادة على 

ألرضهم وحقهم القانوني في الدخول والخروج منها واليها بحرية.

 استمرار حرمان الفلسطيني من العودة جريمة مستمرة

في  الراسخة  المبادئ  من  المسؤولية  استمرارية  مبدأ  ُيعتبر 
كشعب  الفلسطينيين  تجاه  إسرائيل  فمسؤولية  الدولي،  القانون 
إلى  لم تنته بتهجيرهم من بيوتهم وأراضيهم، بل تمتد  وكأفراد 
حرمان الفلسطينيين من حقهم في اإلقامة في ديارهم، وحريتهم 
في الدخول وفي الخروج منها واليها منذ لحظة تغير السيادة حتى 

يومنا هذا.

ولقد تم التأكيد على هذا المبدأ من طرف محكمة العدل الدولية 
التابعة  الدولي  القانون  لجنة  قامت  كذلك  مناسبة،24  من  أكثر  في 
نصها  من   14 المادة  بمقتضى  المبدأ  هذا  بتأكيد  المتحدة  لألمم 
المتعلق بمسؤولية الدول لعام 2001، إذ تحدد المادة 14ـ )2( من نص 
مسؤولية  أن  على  الدول  بمسؤولية  المتعلق  الدولي  القانون  لجنة 
التي تستغرقها  المدة  قائمة طوال  تبقى  الدولية  االلتزامات  خرق 
هذه الخروقات،25 وتورد اللجنة عددا من األمثلة على هذه الخروقات 
والمخالفة  الداخلية  القانونية  النصوص  بعض  سريان  إبقاء  مثل 

بذاتها لقواعد القانون الدولي، واالحتالل غير الشرعي لألراضي.26

ورغم االعرتاف الدولي بتغيير السيادة على اراضي 1948، تشكل 
لعدد  خرقًا  االصليين   السكان  لحقوق  اسرائيل  تنكر  استمرارية 
من حقوق األفراد المحميين والتي تتصل بمضمونها بحق العودة، 

يتبع

بديل( مركز  )تصوير:   ٢٠١٥ أيار  حلم،  بيت   ،٦٧ ال الذكرى  يف  النكبة  مواجهة  فعاليات 
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ِّ

فالمادة 13ـ )2( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تحدد أن “ لكل
 في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”، 

ٌّ
فرد حق

وتحدد المادة 17 من نفس هذا اإلعالن انه “ال يجوز تجريُد أحٍد من 
ا”. في الحالة الفلسطينية، دأبت العصابات الصهيونية 

ً
ف ُملكه تعسُّ

ودولة إسرائيل الحقًا على تجريد اإلنسان الفلسطيني بشكل كامل 
لو  فحتى  االستعمارية.  قوانينها  في  “غائبًا”  واعتباره  أرضه  من 
اتفقنا جداًل مع الدعاية الصهيونية التي تدعي هروب الفلسطيني 
من أرضه دون ارتكاب مجازر وترهيب بحقه، فإن هذا االدعاء ال ُينقص 
بلده  مغادرة  في  حريته  بمقتضى  بيته  إلى  العودة  في  حقه  من 

والعودة إليها، وال ينقص من حقه القانوني في ملكية أرضه.

اإلعالن  مــواد  لمخالفتها  ــدول  ال مالحقة  الصعب  من  كان  وإن 
العالمي لحقوق اإلنسان ألنه ال يتمتع بقيمة ملزمة، فال أحد يستطيع 
أن يشكك في القيمة العرفية لمواد هذا اإلعالن بما في ذلك المادة 
13 بخصوص حرية األفراد في المغادرة والعودة، فاغلب هذه المواد 
تم دمجها في كل المعاهدات الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق 
اإلنسان، بما في ذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
للفلسطينيين  بالسماح  تعاقديًا  ملزمة  إسرائيل  فإن  وعليه،   .1966
بالحقوق  الخاص  العهد  من   12 المادة  بحكم  ديارهم  إلى  بالعودة 

المدنية والسياسية الذي صادقت عليه منذ 3 أكتوبر 1991. 

وتؤكد المادة 12 من هذا النص على أن: “1( لكل فرد يوجد على 
نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار 
بلده.”  بما في ذلك  بلد،  أي  إقامته. 2( لكل فرد حرية مغادرة  مكان 
وبالرغم من التحفظ الذي أخذته إسرائيل على بعض نصوص هذا 
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أن االعتداء على حق السيدة لوازيدو لم ينته بمصادرة األرض فعليًا 
أن االعتداء  الجزيرة، بل  الشمالي من  للقسم  التركي  غداة االحتالل 
على حقها في التمتع بملكيتها القانونية ألرضها قد استمر طوال 

فترة حرمانها من الدخول والخروج إلى ممتلكاتها. 

وقد ادعت تركيا أمام المحكمة بأن هذه المصادرة تمت بشكل 
قانوني بمقتضى المادة 159 من دستور جمهورية قبرص التركية، 
حق  على  باالعتداء  وأقــرت  االدعــاء  بهذا  تقبل  لم  المحكمة  ان  اال 
السيدة لوازيدو بالتمتع في أمالكها. كما خلصت المحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنسان في قضية باباميخالوبولوس المماثلة في أحداثها 

للقضية السابقة إلى نفس النتيجة. 31  

األفــراد  حــق  على  إســرائــيــل  اعــتــداء  أن  سبق  مما  نستنتج 
وحقهم  ألرضهم،  القانونية  بملكيتهم  التمتع  في  الفلسطينيين 
في حرية الحركة، ما زال مستمرًا منذ النكبة حتى يومنا هذا، وتبقى 
استعمارها  بفعل  االعتداءات  هذه  عن  المسؤولة  بذلك  إسرائيل 
االمر  إليها،  الوصول  من  ومنعهم  الفلسطينيين  األفــراد  ألراضي 
الذي يترتب عليه قانونًا إعادة هذه األراضي لمالكيها القانونيين،32 
وتعويضهم عن اإلضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذا االعتداء 

طول فترة السيطرة غير المشروعة.33
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November, 1947) and the day on which a declaration is published 
[1st January 1949], that the state of emergency declared by the 
Provisional Council of State on the 10th Iyar, 5708 (19th May, 
1948)(2) has ceased to exist, was a legal owner of any property 
situated in the area of Israel or enjoyed or held it, whether by 
himself or through another, and who, at any time during the said 
period -  (i) was a national or citizen of the Lebanon, Egypt, 
Syria,	 Saudi	Arabia,	Trans-Jordan,	 Iraq	 or	 the	Yemen,	 or	 	 (ii)	
was in one of these countries or in any part of Palestine outside 
the area of Israel, or  (iii) was a Palestinian citiz en and left his 
ordinary place of residence in Palestine.

20  Article 2- (a) The Minister of Finance shall appoint, by order 
published in Reshumot, a Custodianship Council for Absentees’ 
Property, and shall designate one of its members to be the 
chairman of the Council. The chairman of the Council shall be 
called the Custodian.(b) The Custodian may bring an action and 
institute any other legal proceeding against any person and be a 
plaintiff, defendant or otherwise a party in any legal proceeding.
(c) The Custodian is entitled to be represented in any legal 
proceeding by the Attorney-General or his representative.(d) 
When	the	Custodian	ceases	to	hold	office,	his	functions,	powers,	
rights ,and duties shall automatically pass to the Minister of 
Finance; when another person is appointed Custodian, the said 
functions, powers, rights and duties shall automatically pass to 
him, and so on from Custodian to Custodian.

انظر أيضا المادة 7 من هذا القانون.

21  (b) “absentee” means - (1) a person who, at any time during the 
period between the 16th Kislev, 5708 (29th November, 1947) 
and the day on which a declaration is published, under section 
9(d) of the Law and Administration Ordinance, 5708-1948(1), 
that the state of emergency declared by the Provisional Council 
of State on the 10th Iyar, 5708 (19th May, 1948)(2) has ceased 
to exist, was a legal owner of any property situated in the area 
of Israel or enjoyed or held it, whether by himself or through 
another, and who, at any time during the said period -(i) was a 
national or citizen of the Lebanon, Egypt, Syria, SaudiArabia, 
Trans-Jordan,	 Iraq	 or	 the	 Yemen,	 or	 (ii)	 was	 in	 one	 of	 these	
countries or in any part of Palestine outside the area of Israel, 
or (iii) was a Palestinian citizen and left his ordinary place of 
residence in Palestine.

لعدم  كمبرر  الداخلي  قانونها  بأحكام  تحتج  أن  المسئولة  للدولة  يجوز  22 “ال 
هذه  مضمون  يتصل   .“32 المادة  الباب  هذا  بموجب  اللتزاماتها  االمتثال 
المادة مع مضمون المادة 27 من معاهدة فينا لتنظيم المعاهدات الدولية 

لعام 1969. فيما يتعلق بالتزامات الدول التعاقدية.
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١٩ حزيران ٢٠١٧

عاد إليها بعد ستة عقود من النكبة في حافلة محملة بالجنود اإلسرائيليين

حسن حجازي: أّول الجئ فلسطيني يعود إلى مدينته يافا*

بقلم: سيد إسماعيل**

طرق  مفترق  أمــام  كنُت  شمس،  مجدل  قرية  في   ...«
صعب: كنا قد تجاوزنا الحدود السورية مع دولة االحتالل من 
خالل مسيرة العودة، وقد أّدينا صالة الظهر في ساحة البطل 
باشا األطرش. كّنا مائتي شخص فقط، من بينهم  سلطان 
الزهراء، تمكنا من الوصول إلى هذا المكان  شقيقتي تقى 
بعد مواجهات صعبة مع جنود االحتالل، لنتجول في شوارع 
هذه القرية، ونجالس أهلها في دار الطائفة الدرزية، ألسمع 

هناك قصصًا عن أهلنا في حيفا ويافا وعكا...«

يتوقف حسن حجازي، قبل أن يتابع بالقول:

كان سماع هذه القصص أشبه بالحلم بالنسبة لي. ثمة 
تحقيق  عن  بعيد  غير  »أنت  يناديني:  راح  داخلي  في  نداء 
ماذا تنتظر؟«  إذن!  إليها  ُعد  يافا.  إلى  بالعودة  حلم حياتك 
ساعتها فقط، قررُت أن أستجيب لهذا النداء، مدركًا أنه قد 
يتم اعتقالي أو حتى قتلي خالل رحلة عودتي إلى يافا، التي 

عملي  شيء:   
ّ

كل سورية  في  ورائي  تاركًا  أملكه،  ماٍل  بال  خضتها 
وزوجتي الحامل، منطلقًا في رحلتي الخاصة لتحقيق حلمي .

من اليرموك ... بدأت الرحلة
كان يوم الخامس عشر من أيار من عام 2011 يومًا مميزًا بالنسبة 
آلالف الالجئين الفلسطينيين في سورية، الذين انتظروا هذا اليوم 
تمت  التي  العودة«،  »مسيرة  في  المشاركة  أجل  من  الصبر  بفارغ 
دعوة الالجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم للمشاركة 

بها، وخاصة فيما يعرف بـ »دول الطوق العربي«. يقول حسن:

من  الكثير  سمعُت  قد  كنُت  الكثير.  لي  تعني  يافا  كانت 
القصص عنها وعن بيتنا في حي النزهة الذي تركه جدي هناك، 
رافضًا أن يشتري له أّي منزٍل آخر في الشتات، وكان يردد مقولته: 
»بيت في غير بلدك ال إلك وال لولدك«. وبالتالي، زاد تعلقي بها منذ 
الصغر، لدرجة أنني احتفظُت بصورة كبيرة لها علقتها في غرفتي 
 عندما كنُت 

َ
منذ الصغر. وقد رافقتني هذه الصورة في غرفتي أيضا

طالبًا بكلية الهندسة. وبالتالي، فإّنه وبمجّرد اإلعالن عن المسيرة، 
قررُت المشاركة بها مع عائلتي. 

بدأت مسيرة العودة من سورية إلى فلسطين من مخيم اليرموك، 
الذي جاءه الالجئون الفلسطينيون من مختلف مخيماتهم الواقعة 
انطلقت  التي  الحافالت،  السورية. تجّمعت هناك مئاُت  باألراضي 
صباح  من  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  عند  الجوالن  باتجاه 
 كان حسن مع والدته وأخته تقى الزهراء وزوجها 

ُ
ذلك اليوم، حيث

وأوالدهما.

يتابع حسن:

بعد رحلة دامت ساعة ونصف فقط، وجدنا أنفسنا أمام األسالك 
تحت  واقعة  زالت  ال  التي  المنطقة  وبين  بيننا  الفاصلة  الشائكة 
صدئة  األســالك  تلك  كانت  الجوالن.  في  اإلسرائيلي  االحتالل 
عدم  عن  فضاًل  بسهولة،  اختراقها  علينا  سهل  مما  متهالكة، 
الجنود  وجد  وهكذا  المنطقة.  في  إسرائيلية  تحصينات  وجود 
اإلسرائيليون، الذين لم يزد عددهم عن ثمانين جنديًا، أنفسهم 
والراغبين  حماسة  الممتلئين  ل 

ّ
العز الالجئين  من  اآلالف  أمــام 

بالعودة إلى بالدهم مهما بلغِت التضحيات.

ورغم عدم تكافؤ القّوة بين المتظاهرين والجنود؛ إال أن المفاجأة 
بعد  المعركة،  أرض  من  فّروا  قد  بالسالح  المدججين  الجنود  أن 
مواجهات صعبة مع المتظاهرين. المتظاهرون - العائدون  أصروا 
الحي عليهم  الرصاص  رغم إطالق  على االستمرار في مسيرتهم، 
بإصابات  منهم  العشرات  صيب 

ُ
أ للدموع.  المسيل  الغاز  وقنابل 

مختلفة. قلة استطاعت العودة. استقبل أهالي قرية مجدل شمس 
بالجوالن من وصل إليهم من المشاركين بالمسيرة بترحاب واضح. 
أما من لم يستطع العبور، فقد كان قرار أغلبيتهم هو الرجوع إلى 
سورية واالستعداد لمواجهة جديدة مع االحتالل، عبر قدوم أعداٍد 
أنه  منهم  أّي  يدرك  لم  المقبلة.  المرة  في  المتظاهرين  من  أكبر 
لن يتمكن من معاودة مباغتة حرس الحدود؛ ألن االحتالل كان قد 
استعد لتلك المواجهة – التي جرت الحقًا بعد أقل من شهر-  من 
العشرات  قتلوا  الذين  والجنود  القناصة  من  المئات  نشر  خالل 

وجرحوا المئات. هنا كان على حسن أن يتخذ قراره.

حدثني حسن قائاًل:

في  تنتظرني  عائلتي  كانت  صعبًا!  القرار  اتخاذ  كان  كم   
ْ

تتخيل ال 
المولود  كالنا  ينتظر  حيث  الخامس،  الشهر  في  حامل  زوجتي  سورية. 
األول. كما أن قرار مواصلة الطريق في مسيرة العودة يعني أنني سأواصل 
أو خريطة  مااًل  أمتلك  أن  ودون  وحيدًا،  بالمخاطر  المحفوف  الطريق  ذلك 
للوصول إلى هناك، مع احتمالية عالية بأن يتم قتلي أو اعتقالي في أحسن 
األحوال دون تحقيق حلمي بالوصول إلى يافا. لكنني قررُت بأن أترك ورائي 

 شيء وأن أمضي في طريقي نحو يافا.
ّ

كل

رحلة محفوفة بالمخاطر
من  العديد  عليه  سيسهل  ما  طريقه.  في  ومضى  رفاقه،  حسن  وّدع 
وعينين  اللون،  أشقر داكن  البشرة، ذو شعٍر  أبيض  أنه  رحلته  األمور في 
أمرًا بعيد  أو “فلسطيني«  بأنه »عربي«  خضراوين، مما سيجعل االشتباه 

االحتمال. وهذا ما حدث بالفعل:

الجنود  من  العديد  مني  بالقرب  وجدُت  األمتار  مئات  قطعُت  أن  بعد 
لوحُت لهم  أو خوفًا:  ارتباكًا  لم أظهر  اإلسرائيليين مع سيارات إسعاف. 
بيدي ببساطة، ومضيُت في طريقي وأنا أنتظر أن يطلق أحدهم الرصاص 
علّي، أو أن يناديني بعبارة: قف! لكن األمور سارت على ما يرام، ولم يوقفني 
أحد! قررُت الركوب من خالل طريقة  “األوتوستوب” )التوصيل المجاني(.

ه أحد السوريين من سكان الجوالن، الذي ما أن عرف 
ّ
كان أول من أقل

بأنه »الجئ فلسطيني من سورية ويوّد أن يعود إلى يافا«؛ حتى قام بإنزاله 
كان  والذي  الفرنسيين،  السائحين  بأحد  التقى  الحقًا،  فورًا!  سيارته  من 
بأنه  ده 

ّ
تأك بعد  مساعدة حسن،  قرر  والذي  أيضًا،  السالم«  »ناشطي  أحد 

ال ينوي القيام بأي عمل عسكري داخل دولة االحتالل، وأنه ال يريد سوى 
خالل  من  لحسن،  مة  يِّ

َ
ق خدمات  السائح  قدم  مدينته.  إلى  فقط  العودة 

ليوصله  بسهولة،  اإلسرائيلية  العسكرية  الحواجز  تجاوز  على  مساعدته 
القرية توفير  بأنه بإمكان أهل  له  الناصرة، قائاًل  إلى قرية طرعان، قضاء 

المال والحماية له كي يواصل طريقه.

يواصل حسن سرد حكايته:

الله  وفقني  قوي.  وبشكل  حليفي  كان  قد   
ّ
الحظ أن  الواضح  من  كان 

وعّرفُت عن نفسي ألحد سكان القرية، الذي ما أن أريته أوراق ثبوتيتي، 
وفادتي.  بإكرام  قــام  حتى  سورية  من  فلسطيني  الجــئ  أنني  وعــرف 
وكيف  اآلن،  يافا  مدينة  واقع  عن  يحدثني  وراح  بيته،  في  استضافني 
ظل  في  أبيب،  تل  مدينة  لتلتهمها  رونقها  من  الكثير  فقدت  قد  أنها 

تهميشها المخطط له من قبل االحتالل ... لقد صدمني هذا األمر.

غادر حسن طرعان، محماًل بالتوصيات واإلرشادات الالزمة إليصاله إلى 
يافا، باإلضافة إلى ما يلزمه من مال للوصول إلى هناك إلكمال رحلته:

 
ُ

من خالل محطة الحافالت القريبة من الناصرة، توجهُت إلى يافا، حيث
ركبت بحافلة كان بها أكثر من عشرين جنديًا إسرائيليًا. لم أشعر بالخوف 
حلمي  تحقيق  وشك  على  بأنني  منتشيًا  كنُت  العكس؛  على  بل  أبــدًا، 

بالوصول إلى مدينتي يافا.

يواصل حسن:

بالحافلة، تعرفُت على إسرائيلي يهودي جلس بجواري  خالل رحلتي 

ُيدعى جوزيف، حاول تجاذب أطراف الحديث معي، فأخبرتُه 
بأنني من بولندا ألبرر ركاكة لغتي اإلنجليزية، لكن المصيبة 
أنه أخبرني بأن أصله من بولندا أيضًا! كان اكتشاف هويتي 
ساعتها ممكننًا لوال أن جوزيف-  من حسن حظي-  لم يكن 
في  برغبتي  بعدها  تظاهرُت  اإلطالق.  على  البولندية  يتكلم 

النوم كي أتالفى أسئلته والوقوع في المزيد من »المطبات«.

 أخبره جوزيف عن كيفية 
ُ

وصلت الحافلة تل أبيب، حيث
يتالفى  بأن  إيــاه  ناصحًا  العربية،  يافا  أحياء  إلى  الوصول 
والجريمة  العنف  انتشار  »بسبب  الوقت،  ذلك  في  دخولها 
 أن ساعات المساء قد حلت، وإن اإلسرائيليين 

ُ
هناك«، حيث

لكن  لياًل.  دخولها  على  ليجرؤوا  يكونوا  لم  والسياح  اليهود 
حسن مضى منطلقًا في طريقه، ليصل إلى أحياء يافا العربية 

أخيرًا، بعد أن استقل سيارة تاكسي إلى هناك. 

حلم الجئ بمواجهة جبروت دولة
عند هذه اللحظة بدأ الفخر والجذل واضحين في حديث حسن:

عندما وصلُت إلى يافا، لم أكن أشعر بالخوف الذي تحدث عنه 
جوزيف، بل غمرني شعوٌر آخر تمامًا: السكينة. كنُت أود معانقة 
المدينة بأسرها. إنها مسقط رأس أجدادي ومدينتي التي انتميُت 
لها منذ الميالد، وكان حلمي الدائم أن أراها. أنا ابن هذه األرض 
فقط  منهم  واحد  الجئ.  ماليين  ثمانية  دخولها  من  ُحرم  التي 
تمكن من العودة إلى يافا، برغم إرادة دولة االحتالل ومنظومتها 

األمنية! لقد كان شعورًا ال يوصف.

في تلك الليلة، وبأحد مقاهي يافا، يتعّرف حسن على واحد من 
ويساعده  وفادته،  يكرم  الذي  الفلسطينيين،  من  المدينة  أهالي 
في رحلة بحثه عن بيت جده الذي كان حسن يحفظ عنوانه غيبًا: 
»حي النزهة، مقابل مستشفى الدجاني«. لكن ستة وستين عامًا 
حاول  حاله.  على  يبق شيء  لم  المدينة.  مالمح  في  الكثير  رت  غيَّ
قام  االحتالل  بأن  له  قيل  الذين  عائلته،  من  تبقى  عمن  البحث 
بنقلهم قسرًا وأسكنهم بحي العجمي. لم يتمكن من ذلك أيضًا 
لألسف الشديد. بعد يومين، يقرر حسن تسليم نفسه لسلطات 
الفلسطينيين  لتجنيب  بل  ندمًا،  او  استسالمًا  ليس  االحتالل، 
المنتصر، فقرر قبل  عواقب مساعدته واخفائه. كان ممتلئًا بزهو 
م نفسه، ان يعلن انتصاره علنًا في لقاء مع القناة العاشرة 

ّ
ان يسل

مصورًا  لقاء  حزكيلي«  »تسفي  مراسلها  أجرى  التي  اإلسرائيلية، 
معه.

كيف  االحتالل:  دولة  داخل  عارمة  غضب  موجة  اللقاء  فّجر 
ينجح فلسطيني واحد أعزل، قادمًا من مخيم اليرموك بسورية في 
الوصول إلى قلب )إسرائيل(، دون أن يوقفه أحد؟ االكثر من ذلك 
 

ُ
أن المنظومة األمنية اإلسرائيلية قد فشلت بالقبض عليه، حيث
 قرر 

ُ
أنه هو من قام بتسليم نفسه!  تمت بعدها محاكمته، حيث

القضاء اإلسرائيلي إطالق سراحه، وترحيله إلى سورية بعد ما يزيد 
على األربعين يومًا من االعتقال.

ويتمم حسن:

أود أن أقول للجميع شيئًا واحدًا: أنا لسُت بطاًل؛ بل أنا واحٌد من 
ماليين الالجئين الفلسطينيين المحرومين من العودة إلى قراهم 
بأنهم،  أجمع  للعالم  أثبتوا  والذين  منها،  هجروا  التي  ومدنهم 
رغم مرور ستة وستين عامًا لم يفقدوا هويتهم ولم يتنازلوا عن 
بيني  الوحيد  الفارق  به.  متمسكين  زالوا  وال  العودة،  في  حلمهم 
معدودة.  ألياٍم  ولو  الحلم  هذا  تحقيق  في  نجحُت  أنني  وبينهم 
لكنني أقول بأننا سنتمكن من تحقيق هذا الحلم يومًا ما لنبقى 

فيها إلى األبد. 

-----------------------
* القصة الصحفية الفائزة بالمرتبة األولى في مسابقة جائزة العودة 

للعام 2014، حقل القصة الصحفية. 

على  حاصل  غزة،  مدينة  سكان  من  اسماعيل:  سيد  زكريا  سيد   **
من  العديد  على  وحاز  والتواصل،  االعــالم  علوم  في  اليسانس  شهادة 

الجوائز في الكتابة اإلبداعية والقصة الصحفية. 

عمالنية العودة: تصّورات وآليـــات



حزيران ٢٠٢٠١٧

المطلوب شعبيًا العادة قضية الالجئين على أجندة القيادة الفلسطينية

بقلم: مـراد عــودة*

منذ  الفلسطينيين  والمهجرين  الالجئين  مسألة  شكلت 
في  أساسية  وركيزة  الفلسطينية،  القضية  جوهر  البداية 
وبعد  اليوم،  وحريتهم.  حقوقهم  لنيل  الفلسطينيين  نضال 
مرور سبعين عامًا على النكبة وتشريد الفلسطينيين، وفي ظل 
احتدام الصراعات الدائرة في المنطقة العربية وتعميم حالة 
كبيرًا  تراجعًا  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  تشهد  اللجوء، 
ال سيما على الصعيد الفلسطيني، ما يفرض تطوير مجموعة 
عيد للقضية مكانتها وضمان 

ُ
من االليات التي من شأنها أن ت

وقف استمرار معاناة الالجئين الفلسطينيين.

الالجئين  تمر قضية  النكبة،  على  عامًا  مرور سبعين  فبعد 
يزال  ال  حيث  تاريخها،  في  الظروف  باحلك  الفلسطينيين 
في  الجئين  عــدد  اكبر  يشكلون  الفلسطينيين  الالجئين 
والمهجرين  الالجئين  اذ وصل عدد  لجوء،  فترة  واطول  العالم 
اي  ومهجر،  الجئ   7.98 نحو   2015 عام  لغاية  الفلسطينيين 
66% من مجموع الشعب الفلسطيني. ويعيش الالجئون اليوم 
نتيجة  الحياة  مقومات  ابسط  الى  تفتقر  قاسية  ظروف  في 

لحرمانهم من حقوقهم االنسانية وكرامتهم.

تراجع  الى  أدت  التي  العوامل  أبرز  تلخيص  الممكن  ومن 
قضية الالجئين الفلسطينيين في عدة نقاط أبرزها:

استعمارها  بداية  منذ  االسرائيلي:  االستعماري  النظام  أواًل، 
والحقًا  الصهيونية  الحركة  استباحت  لفلسطين، 
استراتيجية  الفلسطينية، وذلك ضمن  الحقوق  اسرائيل 
ممكن  عدد  باقل  االرض  من  اكبر مساحة  على  »االستيالء 
من السكان«؛ مستخدمة كافة الطرق والوسائل في افراغ 
واحاللهم  االصليين  سكانها  من  الفلسطينية  االرض 
والمواثيق  القوانين  ضاربة  جــدد،  يهود  بمستعمرين 

الدولية بعرض الحائط.

وتغير  الوطني  الفلسطيني  السياسي  البرنامج  غياب  ثانيًا: 
بدون  الجهود  والتحرر وتشتت  المقاومة  أولويات حركات 
احداث أي تراكم، علمًا بان غياب البرنامج السياسي الوطني 
لدى القيادة الفلسطينية ال ينفي وجود برنامج آخر، اال انه 

ال يحقق الحد األدنى من تطلعات وطموحات الالجئين. 

ثالثا: فترة اللجوء الطويلة.  يصادف هذا العام مرور مائة عام على 
عامًا  وخمسين  المستمرة  النكبة  على  عامًا  وسبعين  بلفور،  وعد 
والشعارات  الحماسية  الخطابات  عن  وبعيدًا  االحتالل.  على 
الرنانة، فان الوقت ال يسير في صالح القضية، وان تاجيل الحل 
الجذري والعادل للقضية يضاعف المعاناة والنكبات على الشعب 
وجه  على  الفلسطينيين  الالجئين  وعلى  عمومًا  الفلسطيني 

الخصوص. 

التي  والتدابير  االليات  على  الضوء  يلقي  أن  المقال  هذا  يحاول 
أجندة  على  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  تعيد  أن  الممكن  من 
وأولويات القيادة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار حالة االنحدار 
والتراجع الذي تشهده الساحة الفلسطينية على مختلف المستويات 

واألصعدة.

  

الالجئون الفلسطينيون في اجندة القيادة الفلسطينية 

اليوم ينطلق من  الفلسطينيين  الالجئين  إليه قضية  آلت  ما  ان 
أساس التعامل مع قضية الالجئين الفلسطينيين كمسألة سياسية 
الدولية،  السياسية  والتغيرات  القوى  لتوازن  تخضع  بحتة  خالفية 
المواثيق  عليه  أكــدت  الــذي  والحقوقي  القانوني  الُبعد  وتجاهل 
والقرارات الدولية، مثل القرار 194 الذي كان من المفترض أن ُيشكل 
أي خطوة.  الفلسطينيين في  التحرير  لمنظمة  األساسية  المرجعية 
بناء على ذلك، ان عدم استناد المنظمة على هذا االساس فتح المجال 
أمام اسرائيل وحلفائها لممارسة ديبلوماسيها في ترويج استحالة 

تحقيق العودة لالجئين الفلسطينيين. 

مع  يتعارض  العودة  ان تطبيق حق  على  التأكيد هنا  من  بد  وال 
اسرائيل  الن  الحالي،  الكولونيالي  بشكلها  اسرائيل  وجود  استمرار 
دولة  الى  يدعو  كولونيالي  استعماري  نظام  على  مبنية  بجوهرها 
االنتخابات  في  نتنياهو  وزرائها  رئيس  اسلف  )كما  نقية  يهودية 

اسرائيل  تبذل  ان  الحالة  في هذه  الطبيعي  ومن   ،)2014 عام  االخيرة 
كافة الجهود لحرمان الالجئين من العودة. 

منظمة التحرير الفلسطينية 

تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية )م.ت.ف( عام 1964 ونجحت 
الحكومات  عن  واستقالله  الفلسطيني  الصوت  رفع  في  باالستمرار 
التي  للتحوالت  نقدية  مراجعة  المقال  من  الجزء  هذا  يقدم  العربية. 
طرأت على )م.ت.ف( منذ نشأتها ولغاية اتفاقية أوسلو. ومن الجدير 
الذي  الدور  من  انتقاصًا  ليست  النقدية  المحاولة  بان هذه  هنا  ذكره 
لعبته منظمة التحرير، وال انتقاصًا من حجم التضحيات التي قدمها 

الشعب الفلسطيني في تلك الفترة.

١( منظمة التحرير الفلسطينية )١٩٦4 - ١٩٧4(

حولها  الجماهيري  االلتفاف  وحالة  شرعيتها  م.ت.ف  استمدت 
والدولي  االقليمي  الصعيد  وعلى  الفلسطيني  الداخلي  الصعيد  على 
من خالل مجموعة من العوامل، اهمها كما ذكر هالل؛١ اعتماد الكفاح 
االئتالفية  صبغتها  االسرائيلي،  االستعمار  مواجهة  في  المسلح 
برنامج  كونها  الوطنية،  القيادية  هيئاتها  تشكيل  في  المنظمة 
تحرري يطرح االستقالل السياسي ورفعها وتمسكها في حق العودة 
لالجئين، ووجود ثنائية قطبية في النظام الدولي مما اتاح لها التحالف 

مع االتحاد السوفيتي ضد القطب االمريكي االسرائيلي.

وقد ازداد التشبث الفلسطيني بمنظمة التحرير وفي استمراريتها 
بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران عام 1967، ويعود السبب 
ستحرر  بانها  العربية  بالجيوش  الثقة  فقدان  الى  التحول  هذا  في 
حقيقة  على  العرب  »استفاق  لغد  ابو  ابراهيم  قال  وكما  فلسطين، 
ناصعة، وهي ان العدو، القليل العدة والعدد، اقدر من الجيوش العربية 
متفرقة ومتجمعة.«٢ اما على الصعيد العربي، شكل هذا التحول فرصة 

في  الثقيل  الحمل  ومن  التاريخية  المسؤولية  من  للتنصل 
للفلسطينيين  المسؤولية  وترك  المغتصبة  االرض  تحرير 
وحدهم، واقتصار الدور العربي على المساهمة كطرف ثالث. 

باالضافة الى ذلك، ظهرت موجة من التوجه الى القطرية 
وتراجع  العربية  الدول  في  المستقلة  الهوية  نزعة  وظهور 
التوجه القومي، ما دفع منظمة التحرير الى التساوق مع هذه 
وتم  العربية.  الحالة  عن  عبر 

ُ
ت عديدة  تحوالت  واجراء  الحالة 

استبدال الشعار 

»وحدة، تعبئة قومية، تحرير«، وأصبح »حق تقرير المصير 
التراب  كامل  على  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  واقامة 
الى  تتطلع  التحرير  منظمة  وأصبحت  الفلسطيني«،  الوطني 

بناء الدولة وليس الى عملية التحرير.

2( منظمة التحرير الفلسطينية )1974 – 1988( 

شهدت  المنصرم،  القرن  وثمانينيات  سبعينيات  خالل 
للوصول  الطريق  مهدت  جذرية  تغيرات  التحرير  منظمة 
الى اتفاقية اوسلو، وقد شكلت موافقة المنظمة على برنامج 
وبداية  جهة،  من  االنحدار  بداية   1974 عام  العشر  النقاط 
الصدع الفلسطيني – الفلسطيني من جهة اخرى. وساهمت 
للمنظمة،  البنيوي  الصعيد  على  تغيرات  احداث  في  ايضًا 

وايضًا على صعيد العالقات االقليمية والدولية. 

التي  التغيرات  في  التحول  هــذا  مالحظة  وباالمكان 
الوطني  العمل  في  التحرير  منظمة  استراتيجية  على  طرأت 
م.ت.ف  تراجع  ما كتبه هالل3 حول  على  واستنادًا  التحرري، 
الفلسطيني  التراب  كامل  تحرير  »من هدف  اإلستراتيجية: 
ارض  كامل  على  العلمانية  الديمقراطية  الدولة  بناء  الى 
فلسطين في اواخر الستينيات، الى الموافقة عام 1974 على 
اقامة سلطة وطنية على اية اراض يتم تحريرها، الى شعار 
الموافقة اخيرًا في ايلول  الدولتين لشعبين عام 1988، الى 

عام 1993 على اتفاق اوسلو”. 

فكرة  تكن  لم  فلسطين  ارض  على  دولتين  بناء  أن  من  وبالرغم 
فلسطينية على االطالق، اال أن فكرة الحكم الذاتي بدأت تستهوي 
»الدولة  قاسم،4  الستار  عبد  اشار  وكما  آنذاك.  الفلسطينية  القيادة 
الفلسطينية والحكم الذاتي مشروع اسرائيلي محض، بحيث ظهرت 
الفكرة عام 1968 وتبلورت في مقترح مناحيم بيجن عام 1978، حيث 
تطور الموقف الفلسطيني الرسمي بعدها ليصبح بحثًا عن دولة في 
ظل االحتالل الصهيوني. ومن ثم تبنت وسائل االعالم الفلسطينية 
في  الفلسطينية،  الثوابت  من  ثابتًا  لتكون  الدولة  هذه  اقامة  فكرة 
الثوابت االسرائيلية بسبب سبق اسرائيل في  الى  اقرب  انها  حين 

طرح الفكرة«. 

الرسمية،  الفلسطينية  المواقف  في  التغيرات  تلك  مجموع  ان 
وتغيير االستراتيجية من تحرير كامل التراب الفلسطيني الى »حلم 
الدبلوماسية  مأزق  في  التحرير  منظمة  ادخل  المستقلة«،  الدولة 
والعالقات الدولية، فتحولت المنظمة من حركة تحرر وطني الى حركة 
استقالل وطني، تلتزم بالقرارات الدولية للضغط على اسرائيل مرة، 
ومرة اخرى لكسب التعاطف الدولي لتيسير اقامة الدولة. وبالطبع، لم 
يعد قرار 194 مرجعية قانونية، وتم وضع القضية في اطار سياسي 

ال تملك المنظمة مفاتيحه. 

اتفاقية اوسلو 

بناًء على ما تم ذكره سابقًا، فان وصول القيادة الفلسطينية الى 
نتيجة  كان  اوسلو،  على  التوقيع  في  المتمثل  الصارخ  التنازل  هذا 
الفلسطينية  القيادة  لدى  واالهداف  المطالب  في  تدريجي  انحدار 
المتمثلة في منظمة التحرير. باالضافة الى ان الوصول الى اوسلو كان 
نتيجة لمباحثات كثيرة ابرزها كامب ديفيد عام 1979 ومؤتمر مدريد 
عام 1991 والتي اعتمدت قرارا مجلس االمن 242 و338 كمرجعية عند 

طرح قضية الالجئين الفلسطينيين. 

غنب فتحي  للفنان  انكسار،  لوحة 
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الفلسطينية  الوطنية  التحرير  حركة  على  اوسلو  قضت  لقد 
الوطنية  الثوابت  عن  البعد  كل  البعيدة  الجديدة  حلتها  والبستها 
حتى  بتداعياتها  يتأثر  الفلسطيني  الشعب  زال  وما  الفلسطينية؛ 
)في  الفلسطيني  الشعب  يكن  لم  الشعبي،  الصعيد  على  اللحظة. 
فلسطين او في الشتات( على دراية بهذه المباحثات وال بتفاصيلها، 
كليًا.  مختلفة  وتيرة  على  اليه  الفلسطينية  القيادة  خطاب  كان  بل 
واخذت منظمة التحرير )بتفرد من فتح( على عاتقها التحدث باسم 
الشعب في المباحثات وتغيير مسلك القضية. ولعل خطورة اوسلو 

كما وضحها الشوملي5 تكمن في:

اواًل: االعتراف باسرائيل؛ وبحقها في اقامة دولة على ارض فلسطين، 
وذلك ضمن نطاق جغرافي »محدد«. وبالتالي دخول عالم موازين 
ويعطيها  اسرائيل  لصالح  الميزان  كفة  يرجح  الــذي  القوى 

السيطرة والحسم. 

: ترحيل قضية الالجئين الى مرحلة التسوية النهائية؛ وبذلك 
ُ
ثانيا

تم وضع حق العودة وحق تقرير المصير على المائدة السياسية، 
الواقعية،  بمبرر  االمر،  نهاية  في  وللرفض  للمشاورة  واخضاعها 

ووجود حقائق جديدة على االرض يصعب تخطيها. 

وحق  العودة  حق  عن  الحرمة(  )او  التقديس  صفة  ُرفعت  بذلك 
اخرى  قضية  اي  مثل  مثله  خالفي  موضوع  واصبح  المصير  تقرير 
 للقضايا االخرى بل الن قضية الالجئين هي القضية 

ُ
)ليس تصغيرا

االساسية(. وتم استبدال قرار 194 كمرجعية قانونية وحقوقية بقرار 
242 الذي يخلو من اي تعريف واضح للحل العادل لقضية الالجئين. 
الخطاب  في  العودة  حق  قراءة  »اصبحت  الشوملي٦،  لخصها  وكما 

الرسمي الفلسطيني في اطار اتفاقية اوسلو.

 الدولة على حساب العودة 

لم تكن المعطيات التي ترتبت على اتفاقية اوسلو، أو »االمتيازات« 
مقابل،  دون  أو  مجانية  الناشئة  الفلسطينية  للسلطة  ُمنحت  التي 
العودة،  وقضية  الفلسطينين  الالجئين  حساب  على  كانت  وانما 
وتجريد حق العودة من صفته الحقوقية الى قضية سياسية ال مانع 

في مناقشتها فيما بعد، باالضافة الى تطبيع وجود اسرائيل.

يقول ممدوح نوفل )المستشار األمني للرئيس السابق ياسر 
عرفات( في كتابه »االنتفاضة، انفجار عملية السالم«: »لقد 
وافق باراك من حيث المبدأ على قيام دولة فلسطينية على 
قرابة 90% من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، 
التي حلت  النكبة  ورفض االعتراف بمسؤولية اسرائيل عن 
بالالجئين عام 1947 – 1948، ورفض حق عودة الالجئين الى 
أراضيهم حسب قرار 194، وحدد مسؤولية اسرائيل في حل 
قضية الالجئين بالمشاركة في إطار صندوق دولي، وتكون 
أكثر،  وليس  الدولي  المجتمع  في  عضو  كأي  مساهمتها 
ورفض إدراج عائدات أمالك الغائب، وطلب استبدال تعبير 
قضايا  تعبير  واقترح  الحق  هذا  ينفي  بتعبير  العودة  حق 

العودة”.٧

ما زالت القيادة الفلسطينية المتمثلة في السلطة الفلسطينية 
تمارس الدور المنوط بها على اكمل وجه، فبعد كل ما شهدناه من 
تعنت إسرائيلي في المفاوضات، واستشراء اسرائيل في السيطرة 
على االرض الفلسطينية واستحالة اقامة اي شكل من اشكالة الدولة 
الفلسطينية  »للسيادة«  اليومية  والمهانة  المستقلة،  الفلسطينية 
في مناطق سيطرتها، واستمرار اسرائيل في جرائمها، اال ان السلطة 
االعتراف  وتعتبر  اوسلو،  باتفاقية  وبشدة  متمسكة  الفلسطينية 

باسرائيل كدولة خطوة ثورية تكتيكية ستقودنا الى النصر. 

الفلسطينية  للقيادة  الباهت  ولم يقتصر تأثير األداء السياسي 
شكل  على  كبيرًا  اثرًا  له  كان  بل  فحسب،  السياسية  القضايا  على 
للسلطة  الداخلية  السياسة  ان  إذ  الفلسطيني،  المجتمع  وانسجام 
الفلسطينية ادت وما زالت تؤدي الى تعزيز حالة االغتراب الداخلي 

واالنفصام السياسي والصدع االجتماعي. 

ما هو المطلوب

في  وذلك  سهاًل،  يكون  لن  مطلوب  هو  ما  حصر  ان  المؤكد  من 
خضم قضية بحجم القضية الفلسطينية. وفي ظل استدراك الحلول 
بعد ارهاصات قرن من الزمن، ال تزال مسألة تقديم الحلول متشابكة 

التمثيل  وبين  الشعبية  والمسؤولية  العام  الهم  بين  ومتقاطعة 
تجارب  من  والعبر  الحكم  استنباط  فان  فيه،  شك  ال  ومما  الرسمي. 
حركات التحرير االخرى )ليس بدعوى التقليد بل باخذ العبر( سيثري 

مسيرتنا الوطنية نحو التحرر وتقرير المصير. 

يتطلب  المستمر  االنحدار  حالة  وقف  فان  سبق،  ما  على  وبناء 
برنامج  ضمن  الفلسطيني  الكل  فيها  يشترك  وطنية  استراتيجية 
وطني شامل. ومن جانب آخر، تعمل هذه االستراتيجية على المستوى 
محورين  في  االستراتيجيات  تلك  شمل  ويمكن  والرسمي.  الشعبي 

اساسيين: 

المحور األول: إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

التهمت السلطة الفلسطينية منظمة التحرير منذ استالمها زمام 
االمور في اوسلو، وقامت بتهميش دورها حتى كاد يقتصر على خدمة 
السلطة في عالقاتها الخارجية. ولهذا، فان اعادة بناء منظمة التحرير 
ضرورة حتمية وذلك لصفتها الناظمة والجامعة للشعب الفلسطيني 

وحقوقه، وهذا يتطلب: 

تخضع  ال  ديمقراطية  اسس  على  التحرير  منظمة  هيكلة  اعادة  اواًل: 
للتقسيمات الحزبية وتترك لالنتخاب الحر والمباشر. 

وضمان  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  عن  السلطة  فصل  ثانيًا: 
استقاللية قرار المنظمة.

تحقيق  الى  ويسعى  الصراع  جذور  يعالج  وطني  برنامج  بناء  ثالثًا: 
المصير  تقرير  وحق  العودة  حق  راسها  وعلى  الوطنية  الحقوق 

بالشكل العادل الضامن للحقوق.

الوطنية  المعايير  الخارجية ضمن  رابعًا: وضع استراتيجية للعالقات 
العامة واعادة احياء العالقات الثورية. 

المحور الثاني: األحزاب السياسية 

ــزاب  واالح الفصائل  عمل  استراتيجية  كنفاني  غسان  لخص 
الفلسطينية بطريقة مختصرة وصريحة، حيث قال في احدى مقاالته 

في جريدة الهدف عام 1967: 

ليس  المعركة،  به خوض  نستطيع  الذي  الوحيد  »ان سالحنا 
هو الكالشينكوف او الدوشكا، فذلك سيجعل منا جيشًا عربيًا 
خامس عشر، ال يختلف عن الجيوش ال 14 اال بانه اضعف من 
اكثرها ضعفًا. ان سالحنا امام العدو الهائل والقوي المطلق 
كلمة  ليست  الجماهير  فان  وبالطبع  الجماهير،  هو  التفوق، 
سحرية، وقوتها ليست في تراكمها الكمي، ولكن في التنظيم، 
اي الحزب والحزب الجماهيري المقاتل، وهذه ليست جمعية 
خيرية وال نادي شعراء حماسيين، ولكنه الحزب المحكوم بفكر 
وبرنامج وقيادة القوة االطول نفسًا في المعركة، واالقل احتمااًل 
والمنظم  الثانية،  او  األولى  الضربة  عند  التعب  من  للسقوط 

تنظيمًا حديديًا على ضوء ذلك البرنامج«8 

ثورية  ثقافة  بناء  المترهلة  المرحلة  في هذه  المطلوب شعبيًا  ان 
ترتبط بالوطن والقضية، وتركيز الجهود في بناء جيل مثقف ووطني 
وواع، وتطوير البنية الفوقية في المجتمع وتعزيز الهوية الفلسطينية 
الجامعة في ظل الهدف الواحد نحو التحرر، وتصفية االحتالل المعرفي 
في  علقت  التي  والمعنوية  والمادية  الثقافية  االستعمار  وترسبات 

نفوسنا.

وتتمثل الخطوات االولى للحراك الشعبي في، اواًل: رفض التعاطي 
مع النظام االستعماري، ومقاطعته الشاملة، وذلك ضمن وضع برنامج 
ويشمل  تواجدهم  اماكن  كافة  في  الفلسطينيين  كل  يضم  عمل 
نخبة  على  يقتصر  ال  وان  العالم،  انحاء  جميع  في  القضية  مناصري 
سياسية معينة. ثانيًا: اعادة احياء العمل التطوعي كونه تعبيرًا وطنيًا 
اعادة  وبالتالي  والتضحية،  للعطاء  واالستعداد  الجمعية،  الثقافة  عن 
الترابط االجتماعي والسياسي ورأب الصدع الفلسطيني الفلسطيني. 
ثالثًا: صهر كل التوجهات الحزبية تحت راية واحدة تشير بوصلتها 
منه«  شي  »هو  قال  جديدة.  سياسية  احزاب  وتشكيل  التحرير،  الى 
وآماله  الشعب  ومطامع  يتجاوب  من  كل  »ان  الناجح«:  الحزب  واصفًا 
في  قلوبها  كل  من  التي ستناضل  الجماهير  من  الدعم  يلقى  سوف 
مهما  نتجنب  وان   … حقيقية  الجماهير  حركة  تكون  وهكذا  سبيله، 

كلف االمر النظرة الضيقة والنظرة الذاتية الالموضوعية«.٩ 

الخالصة

االستعمارية  سياساتها  تكريس  في  معن 
ُ
ت اسرائيل  زالت  ما 

التي تؤدي الى تهجير الفلسطينيين قسريًا، والى االستمرار بالتنكر 
وكما  العالم.  من  ومسمع  مراى  على  عليها  المنصوص  لحقوقهم 
الفلسطينيون  الالجئون  زال  ما  التاريخية،  االحداث  من  العديد  في 
واالمنية  السياسية  باألحداث  تأثرًا  و  تضررًا  االكثر  الفئة  يشكلون 
الواجبة  الدولية  الحماية  غياب  وبسبب  تواجدهم.  اماكن  كافة  في 
امسى  واالنسانية(،  والقانونية  )الفيزيائية  الفلسطينيين  لالجئين 
الالجئ الفلسطيني االكثر عرضة للتهجير جّراء الصراعات الدائرة في 
المنطقة. ولعل ما يجري اليوم يذكرنا، من بين حوادث اخرى، بتهجير 
وبتهجير  الخليج،  حرب  إبان  الكويت  من  فلسطيني  الف   400 نحو 
في  االردن  في  جرت  التي  االحداث  في  الفلسطينيين  االف  وقتل 
مطلع السبعينات، باالضافة الى تهجير الفلسطينيين من ليبيا إثر 
الخالفات السياسية التي نشبت بين القيادة الفلسطينية والليبية 
بسبب توقيع اتفاق اوسلو مع اسرائيل، وما يجري اآلن من عملية قتل 

وتشريد عشرات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين في سوريا. 

ان معركة التحرر وتفكيك المنظومة االستعمارية ال تزال طويلة، 
القريب ستقدم اي تنازل يمس  المنظور  وال يبدو بأن اسرائيل في 
بنظامها االستعماري والعنصري، او تقبل - مهما انخفض مستوى 
اسرائيل  تكفل  لن  الوقت،  نفس  وفي  الالجئين.  بعودة   - المطالب 
ولن  االخضر،  جانبي  على  فلسطيني  الي  والكرامة  والعدل  المساواة 
تستبدل اي من االرض المحتلة ذات االهمية، وذلك استنتاجًا مباشرًا 
وبذلك  االستعماري.  وجودها  وجوهر  الصهيونية  الحركة  الدبيات 
من  مناص  ال  يمر من خالل حقيقة  ان  للتحرير يجب  توجه  اي  فان 
السياسية  النظام االستعماري بمكوناته  مواجهتها وهي »تفكيك 
وااليديولوجية والقانونية«١٠ بشكل كامل. وهذا يحتم ضرورة تواصل 
كل الفعاليات على الصعيد الفردي والمؤسساتي والجماعي، وعمل 
وتخطيط  العودة  ثقافة  حول  الوعي  لرفع  واحدة  كوحدة  المجتمع 

ورسم المستقبل مع االجيال القادمة.

ان تردي الحال وتراجع الحالة الوطنية العامة، ُيحتم على الشعب 
بجميع اطيافه الوقوف والتصدي لحماية ما تبقى من كرامة والدفاع 
بمقدار  انسانًا  )الشيء( يصبح  المستعمر  »ان  العادلة؛  القضية  عن 
ما يحققه من عمل« بحسب فرانز فانون.١١ وبذلك فان التحريض ضد 
الوقع السياسي المأزوم هو ضرورة لتجاوز حالة الالأمل واعادة االمور 
التفاوض.  او  للنقاش  قابل  غير  العودة  الصحيح، فحق  الى نصابها 
التاريخية  المسؤولية  من  تعفى  ال  استعمار  دولة  هي  واسرائيل 
للجرائم التي ارتكبتها وال زالت بحق الشعب الفلسطيني. ولنتيقن 
بان حق العودة »مقدس لدى كل فلسطيني، وقانوني حسب الشرائع 
الدولية، لكن اإلحباط الذي اصاب الناس بعد اتفاقية – أو قل خدعة 
الدائم  الحل  وان  انه ممكن«،١٢  الكثيرين في  الى شك  أدى   - اوسلو 

والعادل ال يمكن تحقيقه اال من خالل تنفيذ قرار 194.
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الهيئة  االستشارية
عيسى قراقع )بيت لحم( 

النكبة الفلسطينية مستمرة، ليس فقط عبر سياسات التهجير القسري 
تجسيدا لالستراتيجية الصهيونية - االسرائيلية الهادفة الى االستيالء 
على اكبر مساحة ممكنة من االرض باقل عدد من الفلسطينيين؛ بل وايضا 
العمق  وانهيار  مسؤولياته،  من  الدولي  المجتمع  تنصل  عبر  المستمرة 
التحرير  العربي المساند، واستمرار االنقسام الفلسطيني، وتآكل منظمة 
الفلسطينية جوهرًا وأداًء امام تعاظم دور السلطة الوطنية الفلسطينية 
المقيدة باتفاقات أوسلو الهزيلة ونتائجها الكارثية على حقوقنا الوطنية 

وفي مقدمتها العودة إلى الديار االصلية التي شرد منها شعبنا.   
مئة  العام  وفي  الفلسطينية،  للنكبة  والستين  التاسعة  الذكرى  في 
الصدار وعد بلفور الباطل تبدو الحاجة اكثر من ماسة وملحة العادة النظر 
في منهج التعامل مع القضية الفلسطينية فلسطينيا وعربيا ودوليا. ولعله 

اصبح من نافل القول ان منهج معالجة القضية بالتدخالت االغاثية 
الطارئة تحت مسمى المساعدات االنسانية والمعونات والمنح، الى 
جانب منهج الحل عبر التفاوض المباشر باالستناد الى موازين القوى 
انتجته  وما  اوسلو  بعملية سالم  ما يعرف  القائمة حاليا في ظل 
من تكريس لواقع اللجوء والحرمان من الحقوق االساسية والتنصل 
من المسؤوليات، هي مناهج عقيمة وال تعدو كونها انتاج جديد 
للنكبة. ان المناهج السائدة ال تنسجم مع متطلبات التحرر الوطني 
المسؤولية  ان  الفلسطينية.  الوطنية  الحقوق  احقاق  مبدأ  مع  وال 
الوطنية تقتضي، ليس فقط االعتراف بفشل منهج االغاثة الدولية 
وعملية سالم اوسلو، بل وبناء استراتيجية وطنية تكون قادرة على 
معالجة جذور الصراع ومواجهة االستراتيجية الصهيو- إسرائيلية 
المتثمثلة في االستيالء على اكبر مساحة من االرض باقل عدد من 

الفلسطينيين.
فيه  يواجه  وقت  في  للنكبة  والستين  التاسعة  الذكرى   

ّ
تحل

الشعب الفلسطيني أحلك الظروف السياسية عبر تاريخه. يتمثل 
ذلك في الغياب المطلق لالرادة السياسية للمجتمع الدولي ككل، 
وللدول منفردة عن معالجة جذور الصراع وبالتحديد نكبة الشعب 
المجتمع  واخفاق  القسري،   التهجير  عبر  المستمرة  الفلسطيني 
لالمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر   194 القرار  تنفيذ  في  الدولي 
االمن  مجلس  عن  الصادر   237 رقم  والقرار   ،1948 عام  المتحدة 
للعام 1967، واستمرار منحه اسرائيل حصانة االفالت من العقوبة 
تمارسها  التي  الجسيمة  واالنتهاكات  جرائمها  على  والمحاسبة 
بحق الفلسطينيين؛ االمر الذي ال يمكن تفسيره اال بتعمد مواصلة 

تهميش القضية اللفلسطينية.
وبال شك، يشكل صمت المجتمع الدولي تجاه مطالب االسرى 
الفلسطينيين دليال جديدا وواضحا على حالة غياب االرادة الدولية. 
يتمثل هذا العجز في عدم االستجابة عمليا لدعم المطالب العادلة 
لما يزيد عن 1000 اسير فلسطيني المتمثلة بالحق في المعاملة 
الكريمة، والرعاية الصحية الالئقة، والحق في التعليم، والحق في 
الحصول على محام، والزيارات، والحصول على ادوات االتصال. ان 
موقف العجز هذا، خصوصا وان االسرى الفلسطينيين في حاجة 
شيطنة  محاوالت  يخدم  الدولي،  وللتدخل  للحماية  وعاجلة  ملحة 
الفلسطينيين ونزع صفة االنسانية عنهم وعن نضالهم المشروع 

لنيل حقوقهم وحريتهم وتحقيق العدالة.
وفي سياق متصل، تشكل عمليات التهجير القسري االساسي والالحق 
للفلسطينيين داخل فلسطين بحدودها االنتدابية  )الثانوي والمتعددة( 
للقانون  ال سيما  الدولية  والمعايير  االعراف  لكافة  واضحا  خرقا  وخارجها 
غياب  مع  وبالتزامن  االنسان.  لحقوق  الدولي  والقانون  االنساني  الدولي 
الحماية الدولية للفلسطينيين، وتقليص المساعدات االنسانية الى ما دون 
الحد االدنى المطلوب، يبقى الالجئون والمهجرون الفلسطينيون يشكلون 
اكبر مجموعات الالجئين في العالم واكثرها تهميشا. اليوم وبعد 69 عاما 
من النكبة، ما زال نحو 66% من مجموع الشعب الفلسطيني البالغ تعداده 
13 مليون تقريبا، يعانون ويالت التشرد على االقل لمرة واحدة في حياتهم؛ 
لمرات  والتهجير  التشرد  ويالت  عاش  منهم  كبيرا  عددا  ان  عن  ناهيك 

متعددة.
ان تجاهل المجتمع الدولي وتقاعسه عن االيفاء بمسؤولياته، بالترافق 

النكبة ليست ذكرى... النكبة مستمرة! بيان 69 عاما على النكبة الفلسطينية 
صادر عن الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين

مع عدم االلتزام بما جاء في العشرات من المعاهدات والمواثيق والقرارت 
الدولية، ال يسمح بتزايد اعداد المهجرين الفلسطينيين وحسب؛ وانما 
اليوم،  ضدههم.  الرسمي  التمييز  لممارسة  عرضة  يجعلهم  ايضا 
تعاني المجتمعات الفلسطينية على جانبي الخط االخضر من جملة من 
الى  تؤدي  قهرية  بيئة  خلق  الى  تهدف  التي  االسرائيلية  السياسات 
تهجير الفلسطينيين قسريا عبر عدد من السياسات االسرائيلية مثل؛ 
استخدام  من  الحرمان  منها،  االنتفاع  من  والحرمان  االراضــي  مصادرة 
واالنتفاع بالمصادر الطبيعية، والحرمان من الحق في االقامة باالضافة الى 

نظام التصاريح العنصري.     
وفي الوقت نفسه، ولالسف أصبح التهجير القسري الثانوي )الالحق 
ظاهرة  الشتات  في  الفلسطينيون  له  يتعرض  الذي  االصلي(  للتهجير 

والعراق  سوريا  من  اتخذوا  كالذين  الالجئين  هؤالء  ان  حيث  اعتيادية؛ 
وليبيا واليمن وغيرها من الدول المستضيفة لالجئين ملجأ لهم، يجبرون 
على المغادرة والفرار جراء نقص الحماية المقدمة لهم و/او جراء العنف 
والصراعات المسلحة. ان العديد من دول اللجوء الثانية او الثالثة فشلت، 
بطريقة او باخرى، في تقديم الحماية الدولية الضرورية والواجبة لالجئين 
حساسية  اخذ  من  وبدال  دولهم.  في  ملجأ  عن  الباحثين  الفلسطينيين 
وضعف الالجئين الفلسطينيين بعين االعتبار عبر مساواتهم باقرانهم 
من الالجئين من جنسيات اخرى، قامت العديد من الدول باتخاذ اجراءات 
وسياسات تمييزية ضدهم في مخالفة جسيمة الحكام قانون الالجئين 

الدولي.
الالجئين  وجه  في  حدودها  باغالق  الدول  من  العديد  قامت  فبينما 
المتثملة في عدم  العرفية  للقاعدة  انتهاك جسيم  في  الفلسطينيين 
الفلسطينيين  الالجئين  باستثناء  اخرى  دول  قامت  القسرية،  االعــادة 

من انظمة وبرامج منح اللجوء والحماية التي يتم تقديمها القرانهم من 
الالجئين السوريين والعراقيين واليمنيين الذين فّروا من ديارهم تحت 
وطأة االسباب ذاتها. هذه االجراءات جعلت من آالف الفلسطينيين عالقين 
الخضوع  او  الصراع،  مناطق  الى  العودة  سوى  خيارات  بال  الحدود  على 
لالجراءات التمييزية التي تحرمهم من حقوقهم االنسانية االساسية، او 
حتى التنصل من هويتهم من اجل الحصول على معاملة افضل. ووفقا 
لوكالة الغوث الدولية )االونروا(، فان هناك نحو 280,000 الجئ فلسطيني 
اصبحوا مهجرين داخل حدود سوريا، كما اشارت احصائيات االونروا الى انه 
هناك نحو 43,000 الجئ فلسطيني عالق في مناطق يتعذر الوصول اليها. 
كما وتشير التقديرات الى ان هناك ما يزيد عن 120,000 الجئ فلسطيني 
اضطر للفرار من دول الشرق االوسط، خصوصا من العراق وسوريا ولبنان 
الى اوروبا واستراليا واالمريكيتين خالل السنوات الخمس االخيرة.

الفلسطيني  الشعب  حقوق  إحقاق  عن  الدولي  التقاعس  ان 
ليس باالمر الجديد، اذ يرجع اصله الى 100 عام من الزمن عندما 
اعالن  من خالل  فلسطين  استعمار  بشرعنة  القوية  الدول  قامت 
وعد بلفور، ومن ثم اعالن االنتداب على فلسطين لصالح  الحركة 
الحماية  منح  ذاتها  القوى  تلك  تستكمل  واليوم  الصهيونية. 
السرائيل بدال من لجمها وانهاء انتهاكاتها المستمرة وجرائمها 
ان  من  وبدال  الفلسطيني.  الشعب  بحق  ترتكبها  التي  الدولية 
تقوم الدول بمعالجة الممارسات والسياسات االسرائيلية التي تم 
توضيحها في تقرير لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا )ايسكوا(، قامت االمم المتحدة، بفعل الضغط الذي 
مورس عليها، بسحب التقرير. ان هذا االجراء ال يعدو كونه تشجيع 
السرائيل على مواصلة عدم انصياعها للقانون الدولي؛ االمر الذي  

يؤدي الى تكريس نظام الفصل العنصري الذي تمارسه.
في الذكرى التاسعة والستين للنكبة، تكرر الشبكة العالمية 
لالجئين والمهجرين الفلسطينيين توصياتها السابقة )انظر الى 

بيان النكبة للعام 2015( وتدعو الى ما يلي:
على المجتمع الدولي اتخاذ كافة االجراءات المنصوص عليها 	 

القسري  والنقل  التهجير  عمليات  لوقف  الدولي  القانون  في 
القانونية،   ( الشاملة  الحماية  وتوفير  ولضمان  للفلسطينيين، 
والفيزيائية واالنسانية( لالجئين وللمهجرين الفلسطينيين اينما 

تواجدوا؛ ومحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها.  
والمفوضية 	  االونروا  وخصوصا  الدولية،  والوكاالت  الدول  على 

ومسؤولياتها  التزاماتها  عند  الوقوف  لالجئين  لشؤون  العليا 
والى  للفلسطينيين،  والحماية  االنسانية  المساعدات  توفير  في 
التوقف عن استبعاد الفلسطينيين طالبي اللجوء من نظم الحماية 

الدولية والوطنية.
لغة 	  او  مواربة  بال  االعــالن  الفلسطينية  والقوى  القيادة  على 

من  تتضمنه  كل  من  والتنصل  اوسلو،  سالم  فشل  عن  ملتبسة 
اتفاقيات ومالحق سياسية وامنية واقتصادية، ووضع استراتيجية 

وطنية تعيد المكانة للقضية والحقوق الفلسطينية؛
عن 	  بعيدا  الفلسطيني  الوطني  للمجلس  انتخابات  تنظيم 

المحاصصة المقيتة واالقصاء، وبما يضمن حق المشاركة والتمثيل 
المجلس  لكل فلسطيني وفلسطينية في كل مكان، حيث سيكون 
فا بإعادة بناء كل مؤسسات منظمة التحرير على أسس 

ّ
المنتخب مكل

التحرر  مرحلة  بمهمات  لالضطالع  يؤهلها  بما  وديموقراطية  وطنية 
المستويات:  كل  على  الفاعل  الفلسطيني  الحضور  وإعادة  الوطني 

الشعبية والرسمية، المحلية والدولية؛
وسحب 	  اســرائــيــل،  مقاطعة  لحملة  والفعلي  الصريح  التبني 

مقاطعة  فقط  وليس  عليها،  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات 
الوطنية  المقاومة  باعتبارها شكال من اشكال  المستوطنات،  بضائع 

المشروعة والفّعالة.

العودة حق وإردة شعب 
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