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اللجئون واملهجرون الفلسطينيون 
•من هو الالجئ الفلسطيني؟  	

•من هو الفلسطيني املهّجر داخليا؟  	
•ما هي النكبة والنكبة املستمرة؟  	

•كم يبلغ عدد الالجئني واملهجرين الفلسطينيني في العالم؟  	
•ملاذا تشمل اإلحصائيات احلالية أحفاد الالجئني واملهجرين؟  	

•أين يعيش الالجئون الفلسطينيون اليوم؟  	

التهجير، احلقوق، املطالب، واحللول 
•ماذا الذي يريده الالجئون الفلسطينيون؟  	

•ماذا يقصد الالجئون الفلسطينيون بحق العودة؟ وملاذا يرغبون بالعودة  	
إلى ديارهم األصلية )من حيث ُهّجر أجدادهم أصال(؟ 

العرب  القادة  يطلب  ألم  ومدنهم؟  قراهم  ملغادرة  الالجئون  اضطر  •ملاذا  	
منهم املغادرة؟ 

•كيف ميكننا حل قضية الالجئني واملهجرين الفلسطينيني؟  	
•ما رأي القانون الدولي في قضية الالجئني؟  	

•ما هو دور الالجئني في تنفيذ احلل الدائم لقضيتهم؟  	
•كيف يتصور الالجئون عالقتهم املستقبلية مع اإلسرائيليني؟  	

•كيف باإلمكان أن يطالب الالجئون بحقهم في العودة واستعادة ممتلكاتهم  	
في “إسرائيل”، في حني أنهم ليسوا جزءاً من مواطنيها؟ 

•ما هي الغاية من وراء التهجير القسري للفلسطينيني؟  	

العودة إلى الديار األصلية: اآلليات واملعيقات 
•كيف باإلمكان أن يعود الالجئون بينما تصُرّ إسرائيل على احلفاظ على  	

صفتها اليهودية/الصهيونية؟ 
•ملاذا ال ميكن إلسرائيل أن تعّرف نفسها على أنها يهودية ودميقراطية في  	

آن واحد؟ 
في  املستقبلية  الفلسطينية  الدولة  إلى  بالعودة  الالجئون  يقبل  ال  •ملاذا  	

الضفة الغربية وقطاع غزة كبديل عن العودة إلى الديار األصلية؟ 
•هل حق العودة إلى الديار األصلية يتعارض مع حل الدولتني؟  	
•ملاذا ال تقوم الدول العربية باستيعاب الالجئني الفلسطينيني؟  	

على  وأقيم  وقراهم  منازلهم  أزيلت  أن  بعد  العودة  لالجئني  ميكن  •كيف  	
أنقاضها مدنا جديدة؟ 

•في حال العودة، من له حق امللكية، وبالذات ملكية األرض؟  	
عائد؟  • كيف ميكن التصرف في حال وجود ساكن لبيت مملوك لالجئ – 	

•ملاذا ال حتترم حقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني؟  	
الالجئني  لقضية  الدائمة  احللول  منهج  إسرائيل  تعارض  •ملاذا  	

الفلسطينيني؟ 
)االبرتهايد(  جرمية  ترتكب  هي  هل  استعمارية؟  دولة  إسرائيل  •هل  	

العنصري؟  الفصل 
•كيف ميكن حلق العودة اإلسهام في حتقيق السالم العادل؟ 	
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سؤال: من هو اللجئ الفلسطيني؟ 

الذين  الفلسطينيني  أولئك  على  الفلسطيني  الالجئ  مصطلح  يعود  عموماً، 
الذي  )اجلزء  االنتدابية  األصلية في فلسطني بحدودها  ديارهم  اقتلعوا من 
وغير   ،)1967 عام  احملتلة  واألرض   ،1948 عام  بإسرائيل  يعرف  أصبح 
القادرين على ممارسة حقهم األساسي في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

أما وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(، 
والتي توفر خدمات صحية وتعليمية وإغاثية أساسية، فإنها تتبنى تعريفاً 
ال  حال،  أية  على  التعريف،  هذا  الفلسطيني.  لالجئ  عملية  ألغراض  آخر 
الصراع  بسبب  هّجروا  الذين  الفلسطينيني  مجموعة  شرائح  كافة  يشمل 
الفلسطيني-اإلسرائيلي، بل يقتصر فقط على الجئي العام 1948، الذين 
التي  التسجيل لدى األونروا وبالتالي االستفادة من املساعدات  يحق لهم 

تقدمها.
 

سؤال: من هو الفلسطيني املهّجر داخليًا؟

أو  أجبروا  األشخاص  من  مجموعات  أو  أشخاص  هم  داخليا  املهجرون 
ُدفعوا إلى الفرار، أو إلى ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم املعتادة، نتيجة لـِ، 
أو سعياً لتفادي آثار صراع مسلح، أو حاالت العنف العشوائي )املعمم(، 
أو انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ولكنهم بقوا داخل حدود إقليم الدولة؛ أي لم 
املهجرين  الفلسطينيني  تقسيم  وميكن  بها.  معترفاً  دولية  حدوداً  يعبروا 

داخليا إلى املجموعات التالية:
في  النكبة  خالل  ديارهم   من  هّجروا  الذين  الفلسطينيني  •مجموعة  	
الفترة 1947-1949، وبقوا داخل ذلك اجلزء من فلسطني التاريخية 
الذي أقيمت عليه إسرائيل يوم 15 أيار 1948، وال زالوا ممنوعني من 

العودة إلى منازلهم وأراضيهم.
منازلهم  من  يهّجرون  و/أو  هّجروا  الذين  الفلسطينيني  •مجموعة  	
زالوا  وال    ،1948 عام  حدود  داخل  وبقوا  النكبة،  بعد  وأرضهم 

ممنوعني من العودة إلى منازلهم وأراضيهم.
•مجموعة الفلسطينيني الذين منشأهم من الضفة الغربية أو من قطاع  	
غزة، والذين هّجروا للمرة األولى خالل حرب عام 1967، وبقوا داخل 

تلك املناطق، وال زالوا ممنوعني من العودة إلى منازلهم وأراضيهم.
•مجموعة الفلسطينيني الذين منشأهم من الضفة الغربية أو من  	
املناطق  هذه  داخل  يهّجرون  و/أو  هّجروا  والذين  غزة،  قطاع 
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النقب، تعرضت للهدم أكثر من 20 مّرة بدءًا من متوز  قرية العراقيب هي قرية بدوية في 
اليهودي  القومي  للصندوق  مخطط  تنفيذ  ضمن  وذلك   ،2011 حزيران  حتى   2010
لتطوير النقب وإدخال 250 ألف مستوطن إلي تلك املنطقة بالتزامن مع تهجير الفلسطينيني 
وجتميعهم في معازل معينة. وتأتي قرية العراقيب ضمن تصنيف القرى "غير املعترف بها" 
مما يعني جتريدها من الوضعية القانونية الرسمية بحيث ال توجد على اخلارطة وتستثنى من 
والكهرباء  املياه  شبكات  مثل  األساسية  اخلدمات  وكذلك  والتنموية،  التطويرية  اخلدمات 

والهاتف واخلدمات التعليمية والصحية.
)palestinalibre.org( 16 كانون الثاني 2011، املصدر
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للمرة األولى نتيجة النتهاكات حقوق اإلنسان من قبل نظام االحتالل 
التهجير  ذلك  ) ومثال  بعد حرب عام 1967،  الذي نشأ  اإلسرائيلي 
أو  للسكان،  القسري  والنقل  اإلخالء  أو عمليات  البيوت،  بسبب هدم 
مصادرة األراضي، أو بناء جدار الفصل العنصري، وما إلى ذلك...(.

وال تزال إسرائيل تواصل عمليات تهجير الفلسطينيني منذ قيامها. فحتى 
الذين متكنوا من العودة  إلى قراهم مباشرًة بعيد تهجريهم في العام 1948، 
تهجيرهم الحقاً  فقد مت  األصل،  القرى من  تلك  يغادروا  لم  الذين  وأولئك 
)مثل مدينة املجدل عسقالن التي هّجر أهلها أواخر العام 1949(. وهناك 
الفلسطينيني من  بنقل  إسرائيل  يظهر في سياسة  التهجير  آخر من  شكل 
قرية إلى أخرى داخل “حدودها” من أجل تسهيل سيطرتها االستعمارية 

على تلك املناطق.

سؤال: ما هي النكبة والنكبة املستمرة؟ 

يرتبط مصطلح “النكبة” بأكبر عملية تهجير قامت بها احلركة الصهيونية 
وإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الفترة ما بني تشرين الثاني 1947 
وقف  اتفاقيات  وإبرام  فلسطني(  لتقسيم  املتحدة  األمم  خطة  إعالن  )منذ 
إطالق النار ما بني إسرائيل والدول العربية في العام 1949. النكبة تعني 
عملية تهجير السكان )التطهير العرقي( والتي نفذت بغرض إقامة إسرائيل 
كدولة تضمن على وجه الدوام سيطرة املستعمرين واملهاجرين اليهود على 
الشعب األصلي – الشعب العربي الفلسطيني. لقد مت، خالل النكبة، تهجير 
أكثر من 750000 فلسطيني قسرا من ديارهم وأراضيهم، وما زالوا منذ 

ذلك التاريخ ممنوعني من ممارسة حقهم في العودة. 

إسرائيل  استمرار  على  للداللة  املستمرة”  “النكبة  اصطالح  يستخدم 
إن  ممنهجة.  وسياسات  ممارسات  عبر  قسراً  الفلسطينيني  تهجير  في 
الجئني،  قضية  وأطول  اكبر  خلق  إلى  أدت  والسياسات  املمارسات  تلك 
ومهجرين داخليا، وعدميي جنسية على مستوى العالم. فحتى نهاية عام 
2008، تظهر اإلحصائيات أن هناك ما يقارب 7.1 مليون الجئ ومهجر 
العودة،  في  حلقوقهم  تتنكر  اليوم،  حتى  إسرائيل،  زالت  ال  فلسطيني، 
يعانون من  الالجئون  املمتلكات والتعويض. وفي حني، ال زال  واستعادة 
الالجئون  يعتبر  تهجيرهم،  إلى  الهادفة  إسرائيل  وسياسات  ممارسات 
وعرضة  حساسية  الفئات  أكثر  من  اللجوء  دول  في  الفلسطينيون 

لالضطهاد والتهجير املتجدد.
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سؤال: كم يبلغ عدد اللجئني واملهجرين الفلسطينيني 
في العالم؟ 

واملهجرين  الالجئني  أعداد  عن  دقيقة  إحصائيات  إعطاء  الصعب  ملن  إنه 
العاملية  التقديرات  لهم.  شاملة  تسجيل  عملية  جتر  لم  ألنه  الفلسطينيني 
املتحدة،  األمم  وكاالت  بها  قامت  جزئية  سجالت  على  تعتمد  املتاحة 
ومعلومات بحثية، وبيانات التعداد السكاني الصادرة عن الدول املضيفة، 
باإلضافة إلى البيانات التقديرية املتوفرة لدى مجتمعات الالجئني أنفسهم. 
بأكثر من سبعة ماليني فلسطيني.  واملهجرين  الالجئني  يقدر عدد  اليوم، 

ويتضمن هذا العدد:
العام  في  هّجروا  ممن  وأحفادهم،  فلسطيني  الجئ  مليون   • 	4.7
وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  لدى  واملسجلني   ،1948

الالجئني الفلسطينيني )األونروا(؛
 ، • ما يقرب من 1.0 مليون الجئ فلسطيني هّجروا في العام 1948	
من  عدد  رفض  بسبب  األونروا،  لدى  تسجيلهم  يتم  لم  ولكن 

الالجئني للتسجيل، وغيرها من األسباب؛ 
؛  •  940.000 الجئ هّجروا في العام 1967	

عام  حدود  في  داخليا  مهّجر  فلسطيني   • 	335.000 يقارب  ما 
1948؛ و 

الفلسطينية  األرض  داخل  فلسطيني مهّجر   • يقارب 129.000	 ما 
احملتلة عام 1967.

 7.1 بحوالي  الفلسطينيني  املهّجرين  عدد  قّدر   ،2008 العام  نهاية  ومع 
في  نسمة(  مليون   10.6( الفلسطينيني  عدد  مجموع  من   )%67( مليون 
فلسطيني  الجئ  مليون   6.6 عن  يقل  ال  ما  بينهم  من  العالم.  أنحاء  جميع 
من  واحدة  املهّجرون  الفلسطينيون  ويشّكل  داخلي.  مهّجر  و427.000 
مجموع  نصف  يشكلون  حيث  العالم،  في  الالجئني  مجموعات  أضخم 

الالجئني في العالم.

املسجلني  الفلسطينيني  الالجئني  عدد  خطأ  يقتبس  أو  يعتمد،  ما  وغالباً 
لعدد  اإلجمالي  املجموع  أنه  على  املسجلون(،  )الالجئون  األونروا  لدى 

الالجئني واملهجرين الفلسطينيني. في الواقع، التسجيل لدى األونروا لم 
يشمل الكثير من الالجئني؛ إما لكونهم غير مؤهلني للحصول على 

املساعدة بحسب تفويض األونروا، ونظام التسجيل لديها، أو 
ألنهم نزحوا إلى دوٍل ال تتواجد فيها تلك الوكالة، وإما ألن 
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أطفال مخيم الدهيشة، بيت حلم. تصوير: جوانا براون، 2010. 
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الالجئني أنفسهم قد جتاهلوا عملية التسجيل ألسباب واعتقادات شخصية. 
مثل  األونروا،  تسجيل  نظام  من  الالجئني  من  مجموعات  إسقاط  مت  كما 
الالجئني  شريحة  ومثل  إسرائيل”،  “مواطني  من  الفلسطينيني  املهجرين 
الذين هّجروا في العام في العام 1967 حيث مت إدراج الجئي الفئة األخيرة 
إدراجهم في سجالت  يتم  لم  ولكن  األونروا،  لتلقي مساعدات طارئة من 

الوكالة كالجئني. 

سؤال: ملاذا تشمل اإلحصائيات احلالية أحفاد اللجئني 
واملهجرين؟ 

الالجئني  وأحفاد  أبناء  يصنّف  الدولي  املجتمع  يزال  ال  باختصار، 
املعايير  مبوجب  مؤهلني  زالوا  ما  لكونهم  وذلك  كالجئني،  الفلسطينيني 
والتعويض  الدولية  واحلماية  الدولية  املساعدة  على  للحصول  القانونية 
األولى  األجيال  تتمّكن  حتى  الوضع  هذا  على  احلال  وسيبقى  املنصف. 
والالحقة من الالجئني واملهجرين الفلسطينيني من ممارسة حقها في اختيار 
احلل الدائم لقضيتهم على أساس جبر كافة أضرارهم “Reparation”؛ 
االندماج/ أو   ،”Repatriation“ األصلية،  ديارهم  إلى  العودة  إما  )أي 

التوطني  إعادة  أو  املضيفة،  الدولة  في   ”Integration“ التوطني 
اخليار  التعويض(.  إلى  باإلضافة  ثالثة،  دول  في   ”Resettlement“
األول  أي العودة، “Repatriation” هو احلل املفضل لدى األمم املتحدة 
في  ويشمل  الالجئني،  لشؤون  العليا  املتحدة  األمم  مفوضية  ملكتب  وفقاً 
املمتلكات  واستعادة  األصلية،  الديار  إلى   ”Return“ )العودة  طياته 
حلقت  التي  واملعنوية  املادية  األضرار  عن  والتعويض   ،”Restitution“
خالف  وعلى  الدولي،  للقانون  ووفقا   .)”Compensations“ بهم 
التوطني( يعتبر هذا اخليار حال  الدائمة األخرى )التوطني وإعادة  احللول 
الطوعي  الفردي  االختيار  أساس  على  يقوم  وهو  الوقت.  ذات  في  وحقا 
احلق-احلل  هذا  أن  ذكره،  واجلدير  واطالع.  معرفة  على  املبني  )احلر( 
حاالت  على  الدولي  املجتمع  جانب  من  بنجاح  تطبيقه  مت  قد  كان  الدائم 

اللجوء والتهجير األخرى في العالم )مثل البوسنة وغواتيماال، وغيرها(.

سؤال: أين يعيش اللجئون الفلسطينيون اليوم؟ 

في  مشتتني  القسري  املنفى  في  حالياً  الفلسطينيون  الالجئون  يعيش 
العظمى  الغالبية  تزال  ال  ذلك،  من  وبالرغم  العالم.  أصقاع  جميع 
بيوتهم  من  األكثر  على  كيلومترا   100 بعد  على  تعيش  منهم 
أنه مت تهجير بعض  وقراهم األصلية. ومن اجلدير ذكره 
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إلى  تشير  األونروا  فتقديرات  مرتني،  األصلية  ديارهم  من  الفلسطينيني 
الفلسطينية  األرض  من  اخلروج  على  أجبروا  الذين  الالجئني،  نصف  أن 
احملتلة عام 1967، هم في األصل من الجئي العام 1948. وتتوزع غالبية 
األوسط، وفي  الشرق  أنحاء  الفلسطينيني في جميع  واملهجرين  الالجئني 
املقام األول في الدول العربية الواقعة على حدود العام 1948 وفي األرض 
الفلسطينية احملتلة عام 1967. كما جتدر اإلشارة إلى أن معظم الالجئني 
تديرها  التي  مخيما   58 الـ  خارج  يعيشون   )%81 )حوالي  الفلسطينيني 
األونروا في مناطق عملياتها اخلمس )الضفة الغربية، قطاع غزة، األردن، 

سوريا، ولبنان(.

سؤال: ماذا الذي يريده اللجئون الفلسطينيون؟ 

واملهجرون  الالجئون  يواصل  وتهجيرهم،  اقتالعهم  من  عاماً   63 بعد 
واستعادة  األصلية  ديارهم  إلى  العودة  في  بحقهم  املطالبة  الفلسطينيون 
مقابلة  في  درويش  محمود  الراحل  الفلسطيني  الشاعر  قال  ممتلكاتهم. 

أجريت معه عام 2001:

بشرًا  نكون  أن  نريد  ضحايا،  أو  أبطااًل  فيه  نكون  ال  الذي  باليوم  أحلم 
العادية،  نشاطاته  وميارس  عاديًا  شخصًا  الرجل  يصبح  فعندما  عاديني. 
يصبح باستطاعته أن يحب بلده أو أن يكرهه، يستطيع أن يهجره أو أن 
لتحقيق  موضوعية  توافر  يلزم  ذلك،  لتطبيق  حال،  أية  على  به.  يبقى 
الفلسطيني من وطنه قسرا، حتمًا سيجد نفسه  ذلك. ولكن طاملا يحرم 

دائمًا مشدودا لهذا الوطن.

سؤال: ماذا يقصد اللجئون الفلسطينيون بحق العودة؟ 
حيث  )من  األصلية  ديارهم  إلى  بالعودة  يرغبون  وملاذا 

ُهّجر أجدادهم أصًل(؟ 

الالجئني  من  غيرهم  عن  الفلسطينيون  واملهجرون  الالجئون  يختلف  ال 
إلى األماكن  للعودة  العالم. فمثلما سعى الالجئون اآلخرون  اآلخرين في 
التي يعتبرونها ديارهم، مباشرة بعد زوال املعيقات  التي متنع ذلك، مثل 
الالجئون  يعتبر  أخرى،  مخاطر  أية  أو  املسلحة  والنزاعات  االضطهاد، 

الفلسطينيون أن عودتهم إلى ديارهم هي احلل األمثل إلنهاء معاناتهم. 

االعتراف بحق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني في العودة يعُدّ 
الفردي  املستويني  على  ظلم  من  عانوه  مبا  اعترافاً  أيضاً 
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مدينة  من  كم   24 تبعد  التي  جبرين،  بيت  قرية  من  أنا  علي.  »اسمي 
اخلليل، على طريق غزة. في 4 تشرين األول 1948، بدأت الطائرات 
 5000 حوالي  السكان،  جميع  وفر  القرية.  على  هجومها  اإلسرائيلية 
شخص، باستثناء والدّي وأطفالهم السبعة، فقد رفضوا مغادرة القرية. 

الصباح  وفي  وجودنا،  اكتشفوا  للقرية،  اليهود  احتالل  من  يومني  بعد 
واقتحموا  امرأة،  تقودهم  يهود  مسلحني  ستة  من  مجموعة  وصلتنا 
املنزل. كنا خائفني حتى املوت عندما بدأ أحدهم بإطالق النار في جميع 
أنحاء املنزل. والدي، البالغ من العمر 60 سنة، خاطبهم باللغة العربية 
قائاًل: “من فضلكم ال تخيفوا األطفال.” تركونا في املنزل ملدة أربعة أيام 
ملاذا  قائلني:  تساءلوا  املنزل.  داخل  في  النار  إطالق  ليكرروا  رجعوا  ثم 
أين نذهب؟  بلدنا ومدينتنا وبيتنا، فإلى  القرية؟ أجبنا: هذه  لم تغادروا 
مكونة  أكبر  مبجموعة  عادوا  أن  إلى  أخرى،  يومًا   45 ملدة  هناك  ومكثنا 
من 15 جنديًا، وبدأت بإطالق النار بني قدمي إخوتي، وأجبرونا على 
اخلروج من املنزل. قالوا لنا: لديكم ليلة واحدة، إما أن تغادروا القرية 

وتذهبوا إلى األمير عبدالله ]األردن[، أو أننا سنقتلكم جميعًا. 

لدينا  كان  نغادر.”  “سوف  ألبي:  أمي  قالت  أطفالها،  على  وخلوفها 
حمار وحصان، سرقوها منا عند مغادرتهم. وفي املساء، مشينا مغادرين 
من القرية، والدي يحمل بعض األطفال الصغار وأمي حتمل البقية. بعد 
أن غادرنا القرية، وبينما كنا جالسني للراحة، رأينا حيوانًا متوحشًا يحوم 
حولنا للهجوم على أحد األطفال. ثم مشينا ملدة يوم وليلة حتى وصلنا 
إلى مدينة اخلليل، دون طعام أو ماء. لم نكن نعرف إلى أين نذهب وأين 
في  واستضافنا  شخص  جاء  حتى  أسبوع  ملدة  العراء  في  بقينا  سنعيش. 
منزله. أريد أن أقول أننا ال نريد أن نرمي إسرائيل في البحر، كما أننا ال 
نريد أن نذبحهم وأوالدهم. إن جميع إخوتي، وجميع أوالدي وأنا أيضًا 

نع بسببه من العودة إلى ديارنا.« لم نفعل أي شيء نمُ

- علي عبدالرحمن العزة )بيت جبرين(
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واجلماعي. وعلى مدار 63 عاماً مضت، أّكد الالجئون الفلسطينيون بشكل 
واستعادة  العودة  عن  كبديٍل  املالي  للتعويض  القاطع  رفضهم  واضح 
املمتلكات والتعويض عن األضرار التي حلقت بهم. فالتعويض واجب مع أي 
من احللول الدائمة، أي ليس بديالً عن العودة أو التوطني أو إعادة التوطني 

بل يأتي التعويض مقروناً مع أي حل منها بناء على اخليار الفردي احلر. 

إن إقامة دولة فلسطينية من دون االعتراف الكامل بحق الالجئني العودة 
إلى ديارهم األصلية ال يقدم حالً لقضية الالجئني الفلسطينيني وال يجبر 
كافة األضرار التي حلقت بهم؛ بل ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره؛ وذلك من خالل قصر ذلك احلق على شريحة صغيرة من 
الدائم.  املنفى  مصيرها  سيصبح  التي  العظمى  الغالبية  واستثناء  الشعب 
مبسألة  جوهريا  الفلسطينيني  لالجئني  العودة  حق  قضية  ترتبط  وهكذا، 
كل  متكني  خالل  من  جتسيدها  ميكن  وكيف  كشعب،  الفلسطينيني  هوية 
الشعب من ممارسة حقه في تقرير املصير. كثيراً ما تصدر تعليقات وآراء 
تزعم أنه ال ميكن إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، وأن ما حدث في العام 
العودة. مع ذلك،  التاريخ، وأن الالجئني ال ميكنهم حتقيق  1948 هو من 
عالقة  لها  مسألة  والعودة  الوراء،  إلى  الزمن  إرجاع  يعني  ال  العودة  حق 
احلياة،  من  جديدة  صفحة  بدء  تعني  فهي  املاضي.  من  أكثر  باملستقبل 
واملكان  األرض  إلى  باالنتماء  العميقة  اإلنسانية  والقيم  للمشاعر  وتلبية 
الذي حرم منه الالجئون منذ عقود مضت. والعودة تعني بناء عالقات بني 
تعني  العودة  وبالتالي  واملساواة.  العدل  على  تقوم  واليهود  الفلسطينيني 

إعادة احلقوق ألصحابها؛ عودة جميع احلقوق مبوجب القانون والعدالة.

سؤال: ملاذا اضطر اللجئون ملغادرة قراهم ومدنهم؟ ألم 
يطلب القادة العرب منهم املغادرة؟ 

أصبحت الغالبية العظمى من الفلسطينيني الجئني ومهجرين نتيجة جلرائم 
الصهيونية  القوات  ارتكبتها  اإلنسان  حلقوق  خطيرة  وانتهاكات  حرب 
السكان  ترحيل  إلى  هدفت  والتي  الحق،  وقت  في  وإسرائيل  املسلحة، 
األصليني من فلسطني. احلوادث املوثقة لهذه االنتهاكات تشمل الهجمات 
النهب  عمليات  اجلماعية،  املذابح  ارتكاب  العّزل،  املدنيني  على  العسكرية 
والطرد  بأكملها(،  قرى  هدم  ذلك  في  )مبا  املمتلكات  تدمير  والسلب، 

بعض  في  املسلحة.  الصهيونية  العصابات  يد  على  ألهاليها  القسري 
أنهم  إلى  التوقيع على أوراق تشير  احلاالت، أجبر الالجئون على 

غادروا قراهم طوعاً. ومن اجلدير ذكره أن إسرائيل انتهجت 
سياسة “أطلق النار لتقتل” والتي مورست بالفعل بحق 
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الالجئني الفلسطينيني الذين حاولوا العودة على امتداد خطوط الهدنة ملنع 

عودتهم.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 50% من الالجئني قد هّجروا من قراهم 
ومدنهم حتت تهديد السالح ونتيجة لهجمات العصابات الصهيونية عليهم 
قبل بدء حرب العام 1948. وأن 60% من الالجئني الذين نزحوا إلى األردن 

في العام 1967، قد فروا نتيجة لهجوم عسكري مباشر.

في العام 1948، أصبح 85% من الفلسطينيني الذين كانوا يعيشون فيما 
أصبح يسمى اآلن بدولة إسرائيل الجئني؛ حيث أفرغت إسرائيل أكثر من 
500 قرية وبلدة فلسطينية من سكانها، ومن ثم هدمتها في وقت الحق 
يافا والرملة وبئر السبع، لم  إليها. في مناطق  بهدف منع عودة الالجئني 
تبق إسرائيل قرية فلسطينية واحدة إال وهدمتها. في حرب العام 1967، مت 
تهجير حوالي 35% من السكان الفلسطينيني املتواجدين في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية، وقطاع غزة )مبا في ذلك جزء من الجئي 1948 الذين 
اللطرون  منطقة  في  قرى  ودمرت  املناطق(.  هذه  في  استقروا  قد  كانونا 

والقدس، فضالً عن تدمير العديد من مخيمات الالجئني.

من  العليا  العربية  اللجنة  طلبت   ،1948 العام  في  أنه  العديد  ويّدعي 
إحلاق  من  جيوشها  تتمكن  حتى  وقراهم  منازلهم  مغادرة  الفلسطينيني 
يثبت  دليل  أي  يوجد  لم  ولكن  الغازية،  الصهيونية  بالعصابات  الهزمية 
تلك اإلدعاءات. ومع ذلك، وبغض النظر عن سبب مغادرة الالجئني، ينص 
القانون الدولي على وجوب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وديارهم فور 
اإلطراف  بني  الهدنة  اتفاقيات  بتوقيع  انتهت  التي  القتالية،  األعمال  انتهاء 

املتحاربة عام 1949.

واملهجرين  اللجئني  قضية  حل  ميكننا  كيف  سؤال: 
الفلسطينيني؟ 

اللجوء  قضايا  ملعاجلة  دائمة”  “حلول  ثالثة  الدولي  املجتمع  أنشأ 
  :”Reparation“

 :”Repatriation“ أوالً: جبر كافة األضرار بإعادة احلالة إلى ما كانت عليه
 ”Return“ العودة  على:  ويشتمل  أساسياً،  حقاً  احلل  هذا  )ويعتبر 
اآلمنة والكرمية لالجئني إلى ديارهم األصلية، واستعادة ممتلكاتهم 
بهم  حلقت  التي  األضرار  عن  والتعويض   ،”Restitution“

ومبمتلكتهم “Compensations”(؛ 
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املضيفة  الدولة  في  بالدمج  ويكون   :”Integration“ االندماج  ثانياً: 
لالجئني حالياً )عادة دولة اللجوء االول(، باإلضافة إلى التعويض؛ أو

ثالثة  دول  في  بالدمج  ويكون   :”Resettlement“ التوطني  إعادة  ثالثاً: 
)غير البلد االصلي او بلد اللجوء االول(، باإلضافة إلى التعويض.

 احللول الثالثة تخضع ملبدأ أساسي يعتمد خيار الالجئني )مبدأ الطوعية( 
الدائمة  الثالثة  الالجئ طوعا باختيار أحد احللول  والذي من خالله يقوم 
التطبيقات  أفضل  أو في  املبدأ  به سواء من حيث  املسلم  له. ومن  املناسبة 

للدول، أن العودة اخليار األول هي أكثر احللول عدالً وضماناً للدميومة. 

سؤال: ما رأي القانون الدولي في قضية اللجئني؟ 

حقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني مسندة بالعرف الدولي في قانون 
اإلنسان،  حلقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني،  الدولي  والقانون  األمم، 
العديد  عن  فضالً  الدولية،  املمارسات  وأفضل  الدول  مسؤوليات  وقانون 

من قرارات األمم املتحدة.

لقد مت وضع إطار احلل الدائم جلميع الالجئني في العام 1948، مبن فيهم 
املهجرون في الداخل، وذلك في الفقرة 11 من قرار اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة رقم 194، الصادر في 11 كانون األول 1948. القرار 194 ينص 
أقرب وقت ممكن،  إلى ديارهم في  بالعودة  السماح لالجئني  على وجوب 
وبأن تدفع تعويضات ألولئك الذين يختارون عدم العودة، وعن اخلسائر 

أو األضرار التي حلقت بهم ومبمتلكاتهم.

ورد  مماثل  قانوني  إطاٌر   1967 في  تهجيرهم  مت  الذين  وللفلسطينيني 
الصادر في 14 حزيران  األمن رقم 237،  الفقرة 1 من قرار مجلس  في 
1967، حيث دعا إسرائيل إلى السماح جلميع الالجئني الذين فروا جراء 

احلرب بالعودة الفورية. ولبيان األسانيد الدولية نورد ما يلي:

قانون حقوق اإلنسان )مواثيق واتفاقيات مختارة(

t اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
املادة 8: لكل شخص حق اللجوء إلى احملاكم الوطنية املختصة 

األساسية  احلقوق  تنتهك  أعمال  أية  من  الفعلي  إلنصافه 
التي مينحها إياه الدستور أو القانون.



16

الالجئون والمهجرون الفلسطينيون س & ج
املادة 13: 

داخل  إقامته  اختيار محل  التنقل وفى  لكل فرد حق في حرية   .1
حدود الدولة. 

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، مبا في ذلك بلده، وفى العودة 
إلى بلده.

t العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
املادة :2 )3( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

)أ( بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه 
أو حرياته املعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر االنتهاك عن 

أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
)ب( بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في احلقوق التي 
يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو 
أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن 

تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
الصادرة  األحكام  بإنفاذ  املختصة  السلطات  قيام  تكفل  بأن  )ج( 

ملصالح املتظلمني.
املادة 12: )4( ال يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى 

بلده.

التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية   t
العنصري 

املادة 2 من هذه  املقررة في  إيفاء لاللتزامات األساسية  املادة 5: 
االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء 
بسبب  متييز  دون  إنسان،  كل  حق  وبضمان  أشكاله،  بكافة  عليه 
أمام  املساواة  في  اإلثني،  أو  القومي  األصل  أو  اللون  أو  العرق 

القانون، ال سيما بصدد التمتع باحلقوق التالية:
وفي  بلده،  ذلك  في  مبا  بلد،  أي  مغادرة  في  احلق  ]...[)د(/)2(   

العودة إلي بلده،
الدول األطراف لكل إنسان داخل في واليتها حق  تكفل  املادة 6: 
الرجوع إلي احملاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة املختصة 
حلمايته ورفع احليف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال 
التمييز العنصري يكون انتهاكا ملا له من حقوق اإلنسان واحلريات 
إلي  الرجوع  حق  وكذلك  االتفاقية،  هذه  مع  ويتنافى  األساسية 
ترضية  أو  مناسب  عادل  لتعويض  التماسا  املذكورة  احملاكم 

عادلة مناسبة عن أي ضرر حلقه كنتيجة لهذا التمييز.
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االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة   t
عليها

الفصل  “جرمية  عبارة  تنطبق  االتفاقية،  هذه  مصطلح  في 
املرتكبة لغرض  اآلتية،  الالإنسانية  األفعال  ]...[على  العنصري”، 
إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية 

أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:
)ج( اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة 
أو فئات عنصرية من املشاركة في احلياة السياسية واالجتماعية 
دون  حتول  ظروف  خلق  وتعمد  للبلد،  والثقافية  واالقتصادية 
النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو 
في  مبا  األساسية،  وحقوقه  اإلنسان  حريات  من  عنصرية  فئات 
ذلك احلق في العمل، واحلق في تشكيل نقابات معترف بها، واحلق 
في  واحلق  إليه،  والعودة  الوطن  مغادرة  في  واحلق  التعليم،  في 

حمل اجلنسية، واحلق في حرية التنقل واإلقامة،... 

القانون الدولي اإلنساني )اتفاقيات ومواثيق مختارة(

االتفاقية الدولية اخلاصة باحترام قوانني وأعراف احلرب   t
البرية )الهاي 1907(

الالئحة  بأحكام  يخل  الذي  املتحارب  الطرف  يكون   :3 املادة 
املذكورة ملزماً بالتعويض إذا دعت احلاجة، كما يكون مسؤوالً عن 

جميع األعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته املسلحة.
 

t اتفاقية جنيف الرابعة
مقتطفات من املادة 49: 

احملميني  لألشخاص  الفردي  أو  اجلماعي  اجلبري  النقل  يحظر 
إلى  أو  االحتالل  دولة  أراضي  إلى  األراضي احملتلة  نفيهم من  أو 
دواعيه.  كانت  أياً  محتلة،  غير  أو  محتلة  أخرى،  دولة  أي  أراضي 
جزئي  أو  كلي  بإخالء  تقوم  أن  االحتالل  لدولة  يجوز  ذلك،  ومع 
ألسباب  أو  السكان  أمن  ذلك  اقتضى  إذا  معينة،  محتلة  ملنطقة 
يترتب على عمليات اإلخالء نزوح  أن  عسكرية قهرية. وال يجوز 
لم  ما  احملتلة،  األراضي  حدود  إطار  في  إال  احملميني  األشخاص 

يتعذر ذلك من الناحية املادية. ويجب إعادة السكان املنقولني 
األعمال  توقف  مبجرد  مواطنهم  إلى  النحو  هذا  على 

العدائية في هذا القطاع...
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t البروتوكول اإلضافي رقم1 

السامية  األطراف  تيسر  املشتتة:   األسر  شمل  جمع   :74 املادة 
املتعاقدة وأطراف النزاع قدر اإلمكان جمع شمل األسر التي شتتت 
املنظمات  عمل  خاصة  بصفة  وتشجع  املسلحة،  للمنازعات  نتيجة 
اإلنسانية التي تكرس ذاتها لهذه املهمة طبقاً ألحكام االتفاقيات وهذا 

امللحق “البروتوكول” واتباعاً للوائح األمن اخلاصة بكل منها.
أحكام  ينتهك  الذي  النزاع  طرف  املســـؤولية: يسأل   :91 املادة 
إذا  تعويض  دفع  عن  “البروتوكول”  امللحق  هذا  أو  االتفاقيات 
اقتضت احلال ذلك. ويكون مسؤوالً عن كافة األعمال التي يقترفها 

األشخاص الذين يشكلون جزءاً من قواته املسلحة.

 قانون األمم: )العرف الدولي(
 

خالفة  حالة  في  الطبيعيني  األشخاص  جنسية  اتفاقية   t
الدول/تعاقب الدول )القانون الدولي العرفي(

املادة 5: افتراض اكتساب اجلنسية: 
املعنيون  األشخاص  يكتسب  أن  يفترض  املواد  هذه  بأحكام  رهنا 
الدول  بخالفة  املتأثر  اإلقليم  في  اعتيادية  بصفة  يقيمون  الذين 

جنسية الدولة اخللف في تاريخ حدوث هذه اخلالفة.
املادة 14: املركز القانوني للمقيمني بصفة اعتيادية 

1- ال تؤثر خالفة الدول في املركز القانوني لألشخاص املعنيني 
كمقيمني بصفة اعتيادية.

2- تتخذ الدولة املعنية جميع التدابير الضرورية لتمكني األشخاص 
املعنيني الذين اضطروا، بسبب وقوع أحداث تتصل بخالفة الدول، 

إلى مغادرة مكان إقامتهم االعتيادي في إقليمها من العودة إليه. 

محكمة العدل الدولية - الرأي االستشاري بشأن اآلثار القانونية   t
الناشئة عن بناء جدار في األرض الفلسطينية احملتلة:

 يجب على إسرائيل تقدمي مزيد من اجلهود جلبر جميع األضرار 
املتأثرين  االعتباريني  أو  الطبيعيني  التي حلقت بجميع األشخاص 
والعودة  املمتلكات  استعادة  يشمل  الضرر  وجبر  اجلدار.  ببناء 

والتعويض...
حٍدّ  بوضع  التزاماً  أيضاً  إسرائيل  على  أن  احملكمة  تالحظ   .150
الناشئة عن تشييد اجلدار في األرض  الدولية  التزاماتها  النتهاك 
الفلسطينية احملتلة. إن الدولة املسؤولة عن الفعل غير املشروع 
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دولياً، ملزمة بوضع حٍدّ لهذا الفعل بحسب القانون الدولي العام، 
وقد أكدت احملكمة في عدد من املناسبات على وجود هذا االلتزام.

القانون الدولي اجلنائي 

t نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
النظام األساسي، يشكل  اجلرائم ضد اإلنسانية: 1- لغرض هذا 
أي فعل من األفعال التالية “جرمية ضد اإلنسانية” متى ارتكب في 
إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من 

السكان وعن علم بالهجوم:]...[
)د( إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛

بجرائم  يتعلق  فيما  اختصاص  للمحكمة  يكون  احلرب:  جرائم 
احلرب، وال سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو 

في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه اجلرائم. 
لغرض هذا النظام األساسي، تعنى “جرائم احلرب”:

)ب( االنتهاكات اخلطيرة األخرى للقوانني واألعراف السارية 
للقانون  الثابت  النطاق  في  املسلحة،  الدولية  املنازعات  على 

الدولي، أي أي فعل من األفعال التالية:
مباشر،  غير  أو  مباشر  نحو  على  االحتالل،  دولة  قيام   ”8“
أو  حتتلها،  التي  األرض  إلى  املدنيني  سكانها  من  أجزاء  بنقل 
داخل  منهم  أجزاء  أو  احملتلة  األرض  سكان  كل  نقل  أو  إبعاد 

هذه األرض أو خارجها؛

“حافلة الفصل العنصري”، فعالية شعبية جاءت ضمن أنشطة إحياء الذكرى ال60 للنكبة. لندن، 
 )Indymedia.org.uk( :أيار 2008. املصدر
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قانون مسؤولية الدولة 

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن إنصاف ضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون 
الدولي حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطيرة للقانون اإلنساني الدولي وجبر كافة 

األضرار التي حلقت بهم، 16 أيلول 2005. 

“وفقًا للقانون احمللي والقانون الدولي، وبأخذ الظروف الفردية بعني   
اإلنسان  حلقوق  الدولي  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  لضحايا  يحق  االعتبار، 
ومبا  االقتضاء  حسب  وينبغي،  الدولي،  اإلنساني  للقانون  اخلطيرة  واالنتهاكات 
الكامل  الضرر  جبر  حدة،  على  حالة  كل  وظروف  املخالفة  جسامة  مع  يتناسب 
والفّعال، والذي يشمل األشكال التالية: استعادة احلقوق، والتعويض، وإعادة 

التأهيل، والترضية، وضمان عدم التكرار.
إلى ما كانت عليه )استعادة كافة احلقوق(: ويكون ذلك  إعادة احلالة   
بان تستعيد الضحية متى كان ذلك ممكنًا، وضعها األصلي قبل وقوع االنتهاكات 
اجلسيمة للقانون الدولي حلقوق اإلنسان أو االنتهاكات اخلطيرة للقانون اإلنساني 
احلرية،  استرداد  االقتضاء:  بحسب  تشمل،  احلقوق  استعادة  وعملية  الدولي. 
والتمتع بحقوق اإلنسان، والهوية، واحلياة األسرية واملواطنة، والعودة إلى مكان 

اإلقامة املعتاد، واسترداد العمل والوظيفة واستعادة املمتلكات.
التعويض: وينبغي تقدمي التعويض عن أي ضرر ناجم عن االنتهاكات    
اإلنساني  للقانون  اخلطيرة  واالنتهاكات  اإلنسان  الدولي حلقوق  للقانون  اجلسيمة 
جسامة  مع  يتناسب  ومبا  االقتضاء  حسب  وذلك  ماديا،  للتقدير  وقابل  الدولي 
االنتهاك وظروف كل حالة، مثل: الضرر البدني أو العقلي؛ ضياع الفرص؛ األذى 
القانونية  اخلدمات  وتكاليف  املعنوي؛  الضرر  الدخل؛  وفقدان  املادية  واألضرار 

واالستشارية الالزمة؛ وتكاليف اخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية.
الطبية  الرعاية  التأهيل  إعادة  عملية  تتضمن  أن  ينبغي  التأهيل:    

والنفسية، فضاًل عن اخلدمات القانونية واالجتماعية.
يلي:  ما  تشمل  أن  يجب  االعتبار(:  وإعادة  الكرامة،  )حفظ  الرضا   
من  والتحقق  املستمرة،  االنتهاكات  وقف  إلى  تهدف  فّعالة  وإجراءات  تدابير 
الوقائع والكشف الكامل والعلني عن حقيقة ما حدث...؛ إصدار إعالن رسمي 
املرتبطني  ولألشخاص  الضحية  وحقوق  والسمعة  الكرامة  يعيد  قضائي  قرار  أو 
بالوقائع  االعتراف  ذلك  في  مبا  علني،  اعتذار  تقدمي  الضحية؛  مع  وثيق  بشكل 
املسؤولني  وإدارية على األشخاص  املسؤولية؛ فرض عقوبات قضائية  وقبول 
عن االنتهاكات؛ إحياء ذكرى وتكرمي للضحايا؛ توثيق دقيق النتهاكات 
القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي واالستفادة 

منها لغرض التدريب واملواد التعليمية على جميع املستويات.
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الدائم  احلل  تنفيذ  في  اللجئني  دور  هو  ما  سؤال: 
لقضيتهم؟ 

الالجئني  منح  وجوب  على  تؤكد  الدول  ممارسات  في  التطبيقات  أفضل 
ومستنير  طوعي  أساس  وعلى  يفضلونه  الذي  الدائم  احلل  اختيار  حق 
)أي إمدادهم باملعلومات الكافية حول اخليارات املتوفرة(. ان تبنّي النهج 
القائم على احلقوق في احلصول على املساعدة واحلماية الدوليتني، يقضي 
بتمكني الالجئني من املشاركة في صنع وتنفيذ احللول الالزمة لقضاياهم. 
 ،)UNHCR( الالجئني  لشؤون  العليا  املتحدة  األمم  مفوضية  تبنّت  لقد 
)خيار  الطوعية  مبدأ  اللجوء،  لقضايا  الدائم  احلل  لتوفير  سعيها  أثناء 
القرار  أكد  الفلسطينيني،  الالجئني  حالة  وفي  املشاركة.  ونهج  الالجئني( 
األممي رقم 194 )لعام 1948( على أن وجوب منح الالجئني حق اختيار 
احلل املفضل لديهم )العودة إلى ديارهم األصلية أو التوطني في الدول التي 
يتواجدون فيها أو إعادة التوطني في بلٍد آخر(، ولم يشترط سوى استعداد 

أولئك الذين يختارون العودة إلى ديارهم للعيش بسالم مع جيرانهم.

مع  املستقبلية  علقتهم  اللجئون  يتصور  كيف  سؤال: 
اإلسرائيليني؟ 

 
واحدة من املخاوف الشائعة التي أثيرت حول عودة الالجئني الفلسطينيني 
هو أن عقود املنفى الستة قد علمتهم كراهية إسرائيل. وهكذا، أصبح “حق 
العودة” لدى الكثيرين ليس أكثر من كلمة مرادفة لتدمير إسرائيل. وهنا، 

يجيب أحد الالجئني على ذلك قائالً:
ينبغي لنا أال نكرر أخطاء اإلسرائيليني بأن جنعل وجودنا في أرضنا يعتمد 
على عدم وجود الناس الذين يعيشون هناك بالفعل. اعتقد اإلسرائيليون 
أو اليهود بأن وجودهم على أرض فلسطني يتطلب عدم وجود اآلخرين. 

نحن ال نعتقد ذلك.
العام  في  املنشية  عراق  قرية  من  مهجر  هشهش،  أبو  إسماعيل   -

1948، واآلن الجئ في الضفة الغربية.

أجريت  التي  العامة  النقاش  وجلسات  الدراسية  احللقات  من  العديد  في 
هؤالء  أوضح  التسعينات،  أوائل  منذ  الفلسطينيني  الالجئني  أوساط  في 
يتم  مجتمع  وبناء  العودة  ميكنهم  بحيث  للمستقبل  تصورهم  الالجئون 

على  اليهود  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني  العالقات  تأسيس  فيه 
مبادئ الكرامة واملساواة للجميع. ألجل حتقيق ذلك، يجب وضع 

آليات لعودة الالجئني من شأنها ضمان حماية حقوق جميع 
املجموعات أثناء وبعد عودة الالجئني إلى ديارهم.
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في  بحقهم  اللجئون  يطالب  أن  باإلمكان  كيف  سؤال: 
حني  في  “إسرائيل”،  في  ممتلكاتهم  واستعادة  العودة 

أنهم ليسوا جزءًا من مواطنيها؟ 

بعض  يقدم  أخرى  جلوء  قضايا  في  الدولية  والتطبيقات  الدولي  القانون 
اإلجابات. فوفقاً لقانون اجلنسية، الذي يتم تطبيقه في حالة خالفة الدولة/
عند تعاقب الدول، يكون على الدولة اخللف الناشئة حديثاً منح اجلنسية/

املواطنة جلميع املقيمني بصفة اعتيادية في املناطق التي تقع حتت سيادتها، 
مبن فيهم الالجئون وبغض النظر عن املكان الذي كانوا فيه وقت حدوث 

اخلالفة/ التعاقب.

في  مواطنتهم  من  مواطنيها  من  أي  جتريد  اخللف  للدولة  يجوز  وال 
التجريد  ذلك  يستند  عندما  وخصوصاً  خارجها،  إلقصائهم  منها  محاولة 
من اجلنسية على أسس متييزية مثل العرق أو القومية أو الدين. وهذا في 
الواقع هو ما فعلته إسرائيل عندما رفضت السماح لالجئني بالعودة إلى 
ديارهم، ومن ثم منحت املواطنة فقط للفلسطينيني الذين متكنوا من البقاء 

في ديارهم.

القسري  التهجير  وراء  من  الغاية  هي  ما  سؤال: 
للفلسطينيني؟

لطاملا لعب مبدأ نقل السكان دوراً رئيسياً في الفكر الصهيوني منذ تأسيس 
احلركة الصهيونية أواخر القرن التاسع عشر. فوفقاً لبروتوكوالت احلركة 
)بازل 1897(، “إن هدف الصهيونية هو إنشاء وطن للشعب اليهودي في 
الوحيد  احلل  املبدأ  هذا  اعتبر  وقد  العام”.  الدولي  القانون  يكفله  فلسطني 

ملشكلة اضطهاد اليهود في جميع أنحاء العالم.

الهجرة اليهودية إلى فلسطني، االستعمار، واحتالل العمل مثّلت الوسائل 
الرئيسة التي سعت احلركة الصهيونية من خاللها إقامة دولة في فلسطني. 
وحيث أن الهجرة اجلماعية وحدها لن تكون كافية خللق أغلبية يهودية، وألن 
معظم مالك األراضي الفلسطينيني غير قابلني للتخلي عن أراضيهم، جلأ 
العديد من قادة احلركة الصهيونية إلى فكرة نقل السكان األصليني 

إلى خارج البالد.

ثيودور هرتسل، مؤسس الصهيونية السياسية، أعرب 
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عن فكرة نقل السكان بقوله: “سنحاول أن جنبر السكان املعدمني على عبور 
احلدود إلى دوٍل أخرى حيث تتوفر فرص العمل، بينما نحرمهم من أي فرص 
في بلدنا. أصحاب األمالك سيأتون إلى جانبنا. يجب العمل على أن تتم عملية 

مصادرة املمتلكات وإزالة الفقراء من مناطقنا على نحٍو سرٍيّ وحذر”.

وعمل قادة الفكر الصهيوني على وضع العديد من اخلطط لتنفيذ التطهير 
العرقي في فلسطني، وذلك لتمكني احلركة من إقامة دولة يهودية متجانسة 
البريطاني، شملت خطط تفريغ  والعمل على حمايتها. في  فترة االنتداب 
 ”Weizman“ فايتزمان  خطة  على:  الفلسطينيني  سكانها  من  فلسطني 
 ”Weitz“ 1937(، وخطة فايتز( ”Soskin“ وخطة سوسكن ،)1930(
al-“ اجلزيرة  وخطة   ،)1938(  ”Bonne“ بون  خطة   ،)1937(
 ،)1938-1934( ”Norman“ نورمان  وخطة    ،)1938( ”Jazirah

.)1948-1943( ”Ben-Horin“ وخطة بن هورين

ولم تنته فكرة تهجير الفلسطينيني مع قيام إسرائيل في العام 1948. فبني 
عامي 1948 و1966، طرح العديد من املخططات الرسمية وغير الرسمية 
توطني  إعادة  اخلطط  هذه  وشملت  الفلسطينيني”،  السكان  “مشكلة  حلل 
الالجئني الفلسطينيني في العراق )1948(، وفي ليبيا )1958-1950(، 

غزة  لقطاع  اإلسرائيلي  االحتالل  إثر  التوطني  إلعادة  أخرى  وخطط 
مختصة  جلان  إسرائيل  أنشأت  حيث   ،1957-1956 وسيناء 

لترحيل الفلسطينيني خالل هذه الفترة.

هدم فندق الشبرد في مدينة القدس. كانون الثاني 2011. مشهد من بني آآلف عمليات الهدم التي 
تأتي ضمن السياسة اإلسرائيلية لتهجير الفلسطينيني قسرًا من املدينة. تصوير:جستني راندل 
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 .1967 العام  حرب  خالل  أخرى  مرة  السكان  ترحيل  فكرة  أثيرت  وقد 
بعني  أخذت  لكنها  األردن،  غور  منطقة  على  التوطني  مشاريع  وتركّزت 
االعتبار مواقع أخرى بعيدة مثل أمريكا اجلنوبية. لقد عملت إسرائيل على 
هدم اآلالف من مساكن الالجئني في قطاع غزة في محاولة إلعادة توطينهم 
الفلسطينيني  لترحيل  مماثلة  مقترحات  ظهرت  كما  املخيمات.  تلك  خارج 

خالل االنتفاضة الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من  واليمني  اليسار  من  كل  لدى  متجدد  الفلسطينيني” مشروع  “ترحيل 
الطيف السياسي الصهيوني كفكر )ايدولوجيا( وكبرنامج سياسي. ففي 
حني أن اليمني شّكل أحزابه السياسية جميعها على أساس صريح يسعى 
على  سيطر  من  هو  العمل(  )حزب  الصهيوني  اليسار  كان  الغرض،  لهذا 
الطرد  الدولة، وهو من صمم وقاد عمليات  قبل  ما  فترة  الفعل في  حركة 
عمل  من  وهو  و1967،   1948 عامي  في  للفلسطينيني  الكبرى  اجلماعي 
على صياغة القوانني والسياسات املتعلقة بعدم السماح لالجئني واملهجرين 
مناطق  جميع  في  الفلسطينيني  ضد  السياسات  تلك  وتواصلت  بالعودة. 
فلسطني التاريخية. فعلى سبيل املثال، االئتالف احلكومي اإلسرائيلي في 
العام 2009، والذي شمل أفراداً وأحزاباً سياسية، دعا بشكل مباشر أو 

غير مباشر إلى ترحيل الفلسطينيني.

اليوم، تشّكل إسرائيل نظام استعمار احاللي، واحتالل، وفصل عنصري، 
املعاصر واملستمر بحق  القسري  التهجير  السبب اجلذري وراء  وهذا هو 
ميارس  القسري  والتهجير  األخضر.  اخلط  جانبي  على  الفلسطينيني 
التمييزية  اإلسرائيلية  والسياسات  القوانني  من  مجموعة  خالل  من  حاليا 
والقمعية املترابطة والتي تنّفذ في سياق العمليات العسكرية وإدارة شؤون 

السكان.

تتسبب تلك السياسات واملمارسات في تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيني 
املفرط والعشوائي  بينها: االستخدام  بطريقة مباشرة وفورية، من  قسراً 
للقوة من جانب قوات اجليش أو الشرطة؛ اإلبعاد؛ االعتقال والتعذيب؛ هدم 
املنازل واإلخالء القسري؛ وكذلك، الهجمات العنيفة واملضايقات املمارسة 
من قبل جهات غير حكومية )املستوطنون(. وهناك سياسات وممارسات 
أخرى تؤدي إلى التهجير القسري ولكن بطريقة غير مباشرة؛ أي تتسبب 
اإلغالق  اإلقامة؛  حقوق  إلغاء  بينها:  من  الطويل  املدى  على  ذلك  في 
متييزي؛  بشكل  وتوزيعها  األراضي  مصادرة  املناطق؛  وعزل 
البلدات  و”تهويد”  الفلسطينيني؛  وسط  املستعمرين  غرس 

الفلسطينية.
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بينما  اللجئون  يعود  أن  باإلمكان  كيف  سؤال: 
اليهودية/ هويتها  على  احلفاظ  على  إسرائيل  تصُرّ 

الصهيونية؟ 

على  احلفاظ  أهمية  عن  احلديث  مواصلة  اإلسرائيلية،  النظر  وجهة  من 
العودة  حق  عن  حديث  أي  بإيقاف  كفيٌل  إسرائيل  في  اليهودية  األغلبية 

كخيار لقضية الالجئني. 

ومع ذلك، يعتبر منع الالجئني من العودة إلى ديارهم على أساس الهوية 
أساس  على  التمييز  و/أو  والعزل  الفصل  ممارسات  من  وغيرها  االثنية 
أخالقية،  غير  أعمال  هي  الديني  أو  القومي  أو  اإلثني  أو  العرقي  األصل 
وعلى  الدولية.  والشرائع  والقوانني  األعراف  جلميع  مخالفتها  عن  ناهيك 
أساس  على  يقوم  ممأسسا،  عنصرياً  نظاماً  إسرائيل  أنشأت  السنني،  مر 
حيال  احلال  هو  كما  اليهود  غير  من  هو  من  على  يهودي  هو  من  تفضيل 
اإلسرائيلي،  والقانون  النظام  هذا  ومبوجب  اجلنسية/املواطنة.  حق 
إلى يهود وهم مواطنون قوميون، وغير يهود )خاصة  املواطنون  ينقسم 
الدرجة  من  مواطنون  يعتبرون  حيث  مواطنون؛  فقط  وهم  الفلسطينيني( 

من  منعهم  الفلسطينيني من خالل  واملهجرين  الالجئني  اإلسرائيلية جتاه  التمييز  تتواصل سياسة 
العودة إلى ديارهم األصلية. هذه السياسة، إلى جانب العديد من ممارسات التمييز والفصل 

العنصري األخرى تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. الصورة: ضمن نشاط مؤيد 
للحقوق الفلسطينية، والية تكساس األمريكية، 2008.
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لقوانني بيروقراطية حتط من حقوقهم عموما، وحتول  الثانية يخضعون 

دون مساواتهم باملواطنني اليهود. 

ويتجلّى التمييز بأوضح صوره في القوانني والسياسات التي تنظم مسائل 
باخلدمات  االنتفاع  وحقوق  األرض،  وملكية  املواطنة،  وحقوق  الهجرة، 
العامة. التأييد الرسمي لنظام التمييز هذا متطلب أساسي ملشاركة جميع 
األحزاب السياسية في االنتخابات البرملانية اإلسرائيلية. وعليه، فان هذا 
لليهود  املمنوحة  االمتيازات  ذلك  في  مبا  مكوناته،  بكل  العنصري  النظام 
احلل  حتقيق  أمام  الرئيسة  العقبة  يشّكل  قوميني،  مواطنني  باعتبارهم 

العادل والدائم لقضية الالجئني. 

هذه  على  معاً  ومسلمون(  )مسيحيون  والعرب  اليهود  عاش  املاضي،  في 
األرض في وئام. ومن خالل دعم القيم العامة-املشتركة حلقوق اإلنسان 
الواردة في القانون الدولي، نصبح أكثر قرباً من مجتمع ال يتمتع فيه احد 
بذات  املساواة  قدم  على  اجلميع  فيه  يتمتع  بل  آخر،  منها  بحرم  بحقوق 

احلماية واحلقوق التي يوفرها القانون.

سؤال: ملاذا ال ميكن إلسرائيل أن تعّرف نفسها على أنها 
يهودية ودميقراطية في آن واحد؟ 

السياسات  تستطع  لم  ودميقراطية،  يهودية  دولة  أنها  إسرائيل  تزعم  بينما 
اإلسرائيلية أن جتعل من إسرائيل دولة يهودية بحتة )حيث أن 1.2 مليون من 
بني 5 ماليني إسرائيلي هم من الفلسطينيني غير اليهود(، وكذلك لم جتعل منها 
دميقراطية حقيقية. فبالرغم من نص إعالن استقالل إسرائيل  على املساواة، 
حق  هناك  ليس  وبالتالي  للجميع،  بها  تعترف  ال  اإلسرائيلية  احملاكم  أن  إال 
فالدميقراطية شعار ترفعه إسرائيل ولكن ال وجود  باملساواة في إسرائيل. 
له في التطبيق؛ إذ في سعيها  للحفاظ على األغلبية اليهودية تتبنى إسرائيل 

قوانني وسياسات وممارسات متييزية تتعارض مع أسس الدميقراطية.  

الدولة  إلى  بالعودة  اللجئون  يقبل  ال  ملاذا  سؤال: 
الفلسطينية املستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

كبديل عن العودة إلى الديار األصلية؟ 
 

الدولية  الهيئات  قرارات  من  وغيره   194 رقم  األممي  القرار 
واملهجرين  لالجئني  السماح  وجوب  على  بوضوح  نصت 
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الفلسطينيني بالعودة إلى ديارهم في املناطق التي أصبحت تعرف بإسرائيل 
بعد العام 1948. ولعل رفض اجلمعية العامة مرتني إجراء تعديالت على 
القرار، حيث كان هنالك سعي لعدم تضمني القرار أي ذكر للمكان األصلي، 
وإصرارها على أن عودة الالجئني تكون إلى املناطق التي هّجروا منها، لهو 

خير دليل على كل من يحاول التشكيك في معنى القرار وغايته. 

يد  على  ديارهم  من  هّجروا  من  أضرار  كافة  جلبر  الوحيدة  الطريقة  إن 
إسرائيل منذ العام 1948، هي السماح لهم بالعودة إلى ديارهم األصلية. 
اختالف  أساس  على  دولتني  إقامة  أن  القول  ميكن  السياق،  هذا  ضمن 

هويتهما العرقية والدينية؛ ميثل تكريسا ملبدأ عدم املساواة القائم حاليا.

أما الفلسطينيون الذين هّجروا من املناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 
1967، فيجب أيضاً أن يكون لهم خيار العودة إلى تلك املناطق. وقد يختار 
الالجئون املقيمون في مناطق أخرى التوطن أو إعادة توطينهم في أماكن 
أقيمت، بدالً  إذا ما  الفلسطينية  الدولة  إلى  العودة  أخرى، ورمبا يختارون 
هنا،  األساس  األمر  األصلية.  ديارهم  إلى  العودة  في  حقهم  ممارسة  من 
هو عدم جواز قصر العودة فقط إلى مناطق الدولة الفلسطينية في الضفة 
احلل  إلى  يؤدي  وال  للحقوق،  انتهاك  هذا  في  الن  غزة؛  وقطاع  الغربية 
العادل والدائم املتسق مع متطلبات القانون الدولي، ومبادئ العدالة ومبدأ 

الطوعية )أي االختيار احلر والواعي من قبل الالجئني أنفسهم(.

مع  يتعارض  األصلية  الديار  إلى  العودة  حق  هل  سؤال: 
حل الدولتني؟

 
الفلسطينية  األرض  على  فلسطينية  )دولة  الدولتني  حل  قبول  قرار  كان 
منظمة  اتخذته  سياسياً  قراراً  إسرائيلية(  ودولة   ،1967 عام  احملتلة 
التحرير الفلسطينية نهائيا بانضمامها إلى مؤمتر مدريد. ولقد شكل هذا 
على  اإلسرائيلية  بالسيادة  املنظمة  وقبول  والسيادة،  األرض،  عن  تنازالً 

أكثر من 78% من فلسطني التاريخية.

الفلسطينية  التحرير  منظمة  له  روجت  الذي  الدولتني  حل  اشتمل  ولطاملا 
على املطالبة بحل قضية الالجئني الفلسطينيني وفقا للقرار األممي 194. 

رسمي  اقتراح  أي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تقّدم  لم  وللحقيقة، 
فلسطينية  قيادة  ألية  ميكن  ال  ببساطة  ألنه  ذلك،  عن  مختلف 

)الذين هم من  الشعب  أكثر من 70% من  أن تتجاهل  شرعية 
واملواثيق  القوانني  كافة  كفلتها  التي  الالجئني( وحقوقهم 
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الدولية. وبحسب القانون الدولي، ال يوجد تناقض بني حل الدولتني وحق 
الالجئني بالعودة إلى ديارهم األصلية. على العكس من ذلك، يشكل حرمان 
والعرف  للقانون  انتهاكا جسيما  العودة  الالجئني من ممارسة حقهم في 

الدوليني وللقيم اإلنسانية. 

وفي الوقت ذاته، ال يزال الكثير من الفلسطينيني يتبنون فكرة حل الدولة 
اإلسرائيليني  واليهود  للفلسطينيني  خالله  من  ميكن  الذي  احلل  الواحدة؛ 
العيش معاً كمواطنني متساوين في احلقوق في دولة واحدة تقوم في كل 
فلسطني التاريخية؛ خصوصا وان هذا احلل يضمن حتقق عودة الالجئني 
واملهجرين بسهولة تامة. إن أنصار حل الدولة الواحدة ينظرون إليه على 
جلميع  احلقوق  على  القائمة  احللول  توفير  على  قدرة  األكثر  املخرج  أنه 
وأيضا  الطويل،  املدى  على  اإلسرائيلي  الفلسطيني-  الصراع  جوانب 
الذي يبدو فيه أن خيار قيام دولة  الوقت  باعتباره احلل األكثر عملية في 
الفلسطينية احملتلة عام 1967 لم يعد ممكناً؛ نظراً  فلسطينية في األرض 

لتواصل سياسات االحتالل واالستعمار اإلسرائيلي.

العربية باستيعاب اللجئني  الدول  سؤال: ملاذا ال تقوم 
الفلسطينيني؟ 

يقترح البعض أن رفض الدول العربية لتوطني الالجئني الفلسطينيني على 
أراضيها له عالقة برفضهم قبول وجود دولة إسرائيل. وفي حني ترتبط 
العربي- بالصراع  الالجئني  بقضية  يتعلق  فيما  العربية  الدول  سياسات 

اإلسرائيلي األشمل، فمن الضروري األخذ بعني االعتبار أن الدول العربية 
ليست مجبرة مبوجب القانون الدولي على توطني أو إعادة توطني الالجئني 
الالجئني  إجبار  وان  دائم،  بشكل  بلدانها  في  واستيعابهم  الفلسطينيني 
الفلسطينيني على التوطن يعتبر انتهاكاً ملبدأ الطوعية وللقانون والشرائع 

الدولية ألن هذا اإلجبار يحرمهم من حقهم في اختيار العودة.

التوطني  وإعادة  االندماج  حل  العربية  والدول  الفلسطينيون  يعارض  ال 
كخيار وكجزء من حزمة من اخليارات الثالثة املقدمة لالجئني الفلسطينيني 
وعليه  العودة.  خيار  توفير  مع  بالتزامن  ولكن  العالم،  أنحاء  جميع  في 
وحيدان  خياران  باعتبارهما  يأتي  التوطني  وإعادة  التوطني  رفض  فان 
يتم  العودة  أو الن حق  العودة،  التنكر حلق  ومفروضان ضمن سياق 
التي  العنصرية اإلسرائيلية  الشروط واملعايير  تناوله فقط ضمن 
في أحسن األحوال قد تشمل حصة محدودة جدا من الالجئني 

الفلسطينيني يتم اختيارها من قبل إسرائيل نفسها.
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سؤال: كيف ميكن للجئني العودة بعد أن أزيلت منازلهم 
وقراهم وأقيم على أنقاضها مدنًا جديدة؟ 

أبلغ املسؤولون اإلسرائيليون األمم املتحدة في بداية اخلمسينيات أن “عودة 
مستحيل.  شيء  هو  السابقة  إقامتهم  أماكن  إلى  الفردية  العرب  الالجئني 
صحيحاً.  ذلك  يكن  لم  احلقيقة  في  فقدت”.  ووظائفهم  أزيلت،  فمنازلهم 
هدمت  قد  تكن  لم  وقراهم  الالجئني  منازل  من  الكثير  أن  ذكره  واجلدير 
حتى منتصف الستينيات. وفي الوقت ذاته، عملت إسرائيل على استيعاب 
مئات اآلالف من الناس الذين ليسوا على دراية بهذا البلد وثقافتها، وليس 
لديهم عمل أو منازل، فقط ألنهم يهود. فمنذ العام 1990 مثال، استوعبت 

إسرائيل أكثر من مليون مهاجر جديد من االحتاد السوفيتي السابق.

حاالت  في  ديارهم  إلى  الالجئني  عودة  مينع  لم  الالجئني،  مساكن  تدمير 
أخرى للجوء حول العالم. ففي كوسوفو، مت تدمير 50% من املساكن، وفي 
البوسنة 65%، وفي تيمور الشرقية بلغت نسبة املنازل املدمرة 80%، وفي 
الالجئني واملهجرين  الدولي حق  املجتمع  كل حالة من هذه احلاالت، دعم 
التي  املساكن  ملشكلة  املنطقي  احلل  إن  األصلية.  ديارهم  إلى  العودة  في 
تضررت أو دمرت هو إعادة تأهيلها أو إعادة إعمارها. وعملية إعادة بناء 
منازل الالجئني الفلسطينيني مسألة عملية - تنفيذية جداً، خصوصا وأن 
هذا  يومنا  حتى  ظلت  تهجيرهم  بعد  الالجئني  من  صودرت  التي  األرض 
شاغرة إلى حٍدّ كبير. احلقيقة أن ما يقارب 80% من املواطنني في إسرائيل 
يقطنون على أقل من 20% من األراضي التي تسيطر عليها إسرائيل )املدن 
اجلزء  في  فقط  إسرائيلي   160.000 يقطن  بينما  والوسطى(،  الساحلية 
حوالي  وتشّكل  17.000كم2  مساحتها  تبلغ  ريفية  أرض  وهو  املتبقي، 
معظمها  في  )وهي  إسرائيل  بدولة  اليوم  يعرف  ما  مساحة  أرباع  ثالثة 

أراٍض ميلكها الالجئون واملهجرون الفلسطينيون وينتمون إليها(.

 %90 حوالي  بني  ما  بنيوي/هيكلي  تعارض  يوجد  ال  ذلك،  على  وعالوة 
املجتمعات  الفلسطينيون، وبني  الالجئون  إليها  التي ينتمي  املجتمعات  من 
اليهودية التي بنيت هناك. وبعبارة أخرى، إن عودة الالجئني الفلسطينيني 
منازلهم  من  القائمة  اليهود  السكان  جتمعات  تهجير  عن  تسفر  لن 
ومجتمعاتهم. وباإلضافة إلى ذلك، أظهر القانون الدولي وأفضل تطبيقات 

الالجئني  لتمكني  خالقة  حلول  توفير  على  واإلمكانية  القدرة  الدول 
التسبب فيما ميكن تسميته عملية تهجير جديدة  العودة دون  من 

بعض  إن  بل  املنشأة،  للبنى  تدمير  أو  القائمة؛  للمجتمعات 
احللول والتطبيقات أدت إلى تطويرها أيضاً.
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سؤال: في حال العودة، من له حق امللكية، وبالذات ملكية 

األرض؟ 

نقطة االنطالق لتسوية قضايا السكن واملمتلكات العالقة هو القانون الدولي. 
في املمارسة العملية، ميكن حلاالت مطالبة اليهود استعادة ممتلكاتهم في 
أوروبا أن تشّكل أساساً لتسوية مطالبات الالجئني الفلسطينيني ألمالكهم 
في  ورثتهم  أو  األفراد  حق  تشمل:  الصلة  ذات  السوابق  إسرائيل.  في 
في  وحقهم  الصراع،  فترات  أثناء  املهجورة  واملمتلكات  املنازل  استعادة 
استعادة املمتلكات مصون بغض النظر عن مرور الزمن، وحق املؤسسات 
املوروثة  غير  واألصول  األمالك  على  احلصول  في  واملجتمعية  العامة 
باعتبارها طرفاً في مفاوضات استعادة املساكن واملمتلكات، وأيضا تشمل 
حق األفراد في استعادة املساكن واملمتلكات في الدول التي لم تكن محل 

إقامتهم أو ال يحملون جنسيتها.

90٪ من اإلاضي التي هّجر منها الالجئني قسرًا ال زالت غير مأهولة بالسكان حتى يومنا هذا، ما يعني 
أنه في حال عودة أعداد كبيرة من من السكان األصليني فلن تؤدي عودتهم لترحيل أو نقل السكان 

احلاليني.
صورة  حديثة  لألراضي الشاسعة لقرية القبو املهجرة، غربي القدس. بديل 2006
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سؤال: كيف ميكن التصرف في حال وجود “ساكن” لبيت 
مملوك للجئ – عائد؟ 

هدمت إسرائيل أغلب منازل الالجئني الفلسطينيني. بيد أن العديد من منازل 
الالجئني الفلسطينيني ال تزال قائمة، وخاصًة تلك التي في مراكز املدن. وتعتبر 
عقارات  مبثابة  املساحة  في  والرحابة  التقليدي  التصميم  ذات  املنازل  تلك 
التي  األخرى  اللجوء  حاالت  جميع  في  بشأنها.  اخليار  حق  لالجئ  يكون 
باملقيمني  املتعلقة  نّفذت فيها استعادة املساكن واملمتلكات، عوجلت املشاكل 
الالحقني على أساس إعادة املسكن أو األرض إلى أصحابه األصليني، كلما 
املالك/الوارث االصلي. وإذا ما  الى خيار  باالستناد  كان ذلك ممكنا وعملياً 
كان املسكن أو امللك مشغوالً من قبل الدولة، عندها تكون تلك الدولة ملزمة 
بإعادته ألصحابه األصليني. وفي حال متكن الساكنون الالحقون )احلاليون 
غير املالك األصلي( املقيمون في أمالك الالجئني من أن يظهروا أنهم قاموا 
البيت يعود إلى  بشراء تلك املمتلكات بحسن نية )أي لم يكونوا مدركني أن 
شخص آخر(، فبإمكانهم املطالبة بذلك امللك. وعلى أية حال، يجب على الهيئة 
حماية  ضمان  امللكية  إعادة  مطالبات  في  تنظر  التي  القضائية  أو  اإلدارية 
أن  ببساطة  أخرى، ال ميكن  احلاليني، وبعبارة  للمقيمني  األساسية  احلقوق 
امللك على صاحبه األصلي،  إعادة  الشارع في حال  إلى  املقيم احلالي  يرمى 
وعلى احلكومات، وفي بعض احلاالت على املجتمع الدولي، حتمل مسؤولية 
ضمان أن يحصل املقيم الالحق على سكن بديل ومبعايير مماثلة. وغالباً ما 

تدفع تعويضات للمقيم الالحق عن أية حتسينات كان قد أدخلها على امللك.

واملهجرين  اللجئني  حقوق  حتترم  ال  ملاذا  سؤال: 
الفلسطينيني؟ 

لتنفيذ  تدعو  التي  املتحدة  األمم  قرارات  من  العديد  تبني  من  الرغم  على 
فاعل  بشكل  دولية  منظمة  أية  تنخرط  لم  و237،   194 األممية  القرارات 
الالجئني  لقضية  شامل  حل  عن  البحث  عملية  في  اخلمسينيات  بداية  منذ 
إلى  الدولية  السياسة  اجتهت  ذلك،  من  وبدالً  الفلسطينيني.  واملهجرين 
رؤية األمم املتحدة كحارس حلقوق الالجئني الفلسطينيني وبدور يقتصر 
الدائمة  احللول  مسألة  تركت  حني  في  اإلنسانية،  املساعدات  تقدمي  على 
للمفاوضات السياسية بني أطراف الصراع. ولطاملا كانت هذه املفاوضات 
املقابل، سعت  التي هي في صالح إسرائيل. وفي  القوى  تخضع ملوازين 

الالجئني  بقضية  االعتراف  لتجنب  األوقات  جميع  في  إسرائيل 
وحقوقهم وباألخص حقهم في العودة.
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سؤال: ملاذا تعارض إسرائيل منهج احللول الدائمة لقضية 

اللجئني الفلسطينيني؟ 

واملهجرين  الالجئني  لقضية  الدائمة  احللول  إسرائيل  تعارض  ال 
أية  من  ويعفيها  “حدودها”  خارج  تطبيقها  نطاق  كان  طاملا  الفلسطينيني 
وقصرها  الثالثة  الدائمة  احللول  من  للحد  تاريخياً  سعت  فقد  مسؤولية. 
ورّوجت  ديارهم،  إلى  الالجئني  عودة  حل  أسقطت  فقد  فقط،  اثنني  على 
حلل دمج الالجئني في الدول املضيفة لهم، وحلل إعادة توطينهم في دول 
العودة كحق، وفي احلد األقصى، قد  ثالثة. إسرائيل غير مستعدة لقبول 
تقبل إسرائيل السماح بعودة عدد محدود جداً من الالجئني داخل حدودها 
كبادرة إنسانية فقط. في التسعينيات، وافقت إسرائيل من حيث املبدأ على 
حق الفلسطينيني الذين نزحوا للمرة األولى في العام 1967 في العودة إلى 
األرض الفلسطينية احملتلة عام 1967، ولكنها صدت أي نوع من التفاوض 

حول آليات التنفيذ.

ترتكب  هي  هل  استعمارية؟  دولة  إسرائيل  هل  سؤال: 
جرمية )االبرتهايد( الفصل العنصري؟ 

املهددة  اليهودية  األغلبية  حلماية  إسرائيل  فيه  تسعى  الذي  الوقت  في 
القوانني  وتطبيق  التشريعات  سن  خالل  من  الزمن،  مبرور  بالتناقص 
اليهود، تتعالى األصوات املنادية  العنصرية واألوامر العسكرية ضد غير 
ضد  جرمية  هو  العنصري  والفصل  العنصري.  الفصل  بتهمة  بتجرميها 
تشريعية  تدابير  أي  أنه  على  ويعّرف  الدولي،  القانون  مبوجب  اإلنسانية 
أو فئات من عرق/أصل معني من املشاركة في  أو إجرائية تتخذ ملنع فئة 
ذلك  في  مبا  للبلد،  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  احلياة 
تشريعات،  أية  تشمل  كما  األصل.  البلد  إلى  والعودة  املغادرة  في  احلق 
تهدف إلى تقسيم السكان من خالل إنشاء مخيمات مغلقة ومعازل منفصلة 
تعزل فيها أفراد أو فئات على أسس عنصرية، ومصادرة ممتلكاتهم ملجرد 

انتمائهم لتلك الفئة/الفئات.

بأوضاع حقوق  السابق اخلاص  املتحدة  األمم  لقد توّصل كل من مبعوث 
دوغارد،  جون  البروفيسور  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلنسان 
أن  مفادها  نتيجة  إلى  فولك،  ريتشارد  البروفيسور  احلالي،  واملبعوث 
النظام اإلسرائيلي املسيطر على األرض الفلسطينية احملتلة 1967 
االحاللي  االستعمار  عناصر  طياته  في  يجمع  احتالل  هو 
)مثل  واإلجراءات  املمارسات  وأن  العنصري،  والفصل 
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الالجئني  من  جديد  جيل  خلق  إلى  تؤّدي  به(  املرتبط  والنظام  اجلدار 
واملهجرين. وفي العام 2007 أيضاً، أوصت جلنة األمم املتحدة املشرفة على 
تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بأن تقوم إسرائيل 
أهمية  ذات  عامة  كقواعد  املساواة  ومبدأ  العنصري،  التمييز  حظر  بإدراج 
قصوى في القانون احمللي اإلسرائيلي. صحيح أن املقارنات ما بني إسرائيل 
االختالف  من  نوعاً  تظهر  أفريقيا  جنوب  في  العنصري  الفصل  ونظام 
)فبالرغم من سيطرة إسرائيل الفعلية على جميع األرض الفلسطينية احملتلة 
عام 1967، إال أن الفلسطينيني هناك ال يحملون اجلنسية اإلسرائيلية وال 
نظام  التشابه بني  الكثير من عناصر  يظهر  ذلك  بها(. ومع  يطالبون  حتى 
الفصل العنصري اجلنوب أفريقي ونظام إسرائيل، فمن الثابت أن إسرائيل 
أنشأت وتدير نظامني منفصلني وغير متكافئني في كل فلسطني التاريخية 
يقوم على التمييز على أساس الهوية العرقية والقومية والدينية. إن رفض 
إسرائيل املتواصل لتطبيق احللول الدائمة التي حتترم حق العودة لالجئني 
واملهجرين الفلسطينيني هو جزء من هذا النظام. وبالفعل، يصنّف القانون 
الفصل  نظام  ميزات  من  كواحدة  الالجئني  عودة  رفض  سياسة  الدولي 

العنصري إذا ما مورست في سياق ممنهج، مثل الذي متارسه إسرائيل.

حتقيق  في  اإلسهام  العودة  حلق  ميكن  كيف  سؤال: 
السلم العادل؟

اجلماعي  القسري  التهجير  حاالت  في  واملهجرين  الالجئني  متكني  يعتبر 
باختيار  ذلك  كان  سواء  النهائي،  احلل  اختيار  في  حقهم  ممارسة  من 
العودة، أو االندماج في املجتمعات التي يعيشون بينها، أو إعادة التوطني 
في دولة أخرى، ركيزة أساسية في عملية بناء السالم واملصاحلة. إن منح 
من  يتجزأ  ال  جزءا  تشكل  االختيار  حق  ممارسة  فرصة  الشخص/الفرد 
حق تقرير املصير، وهذا بدوره يساهم في خلق الشعور اجلماعي بتحقق 
العدالة، والتي هي ركيزة أساسية لتحقيق السالم الدائم. أما عندما يحرم 
الالجئون من حق االختيار ومن خيار العودة إلى ديارهم ويجبرون على 
الذي  واالستقرار  السالم  إلى  التوصل  مسألة  تصبح  املنفى،  في  البقاء 

يسعى إليه جميع األطراف في حكم املستحيل. 

للتصرف  القابلة  غير  حقوقه  من  الفلسطيني  الشعب  حرمان  مواصلة  إن 
والسيادة،  الوطني،  واالستقالل  املصير،  تقرير  حق  مقدمتها  وفي 

وعودة الالجئني إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هّجروا منها قسراً، 
مدار  على  السالم”  “عملية  فشل  وراء  الرئيس  السبب  يعتبر 

العشرين سنة املاضية.
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يحيي الفلسطينيون وأنصارهم في جميع أرجاء العالم، ذكرى النكبة الفلسطينية في العام 1948. 
مؤكدين  في كل عام ميضي على أن حقهم في العودة  ال يسقط بالتقادم.

مخيم عايدة، بيت حلم، تصوير: بديل
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