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االفتتـاحيــة

 بيت حلم: بديل. اطلق بديل /املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني جائزة العودة للعام 2009 حتت 
شعار” كانت تسمى فلسطني ... صارت تسمى فلسطني” وذلك بعد املشاركة الواسعة واالهتمام الكبير من ابناء شعبنا 

الفلسطيني في الوطن والشتات في جائزة العودة في العامني )2007- 2008(.
تعتبر اجلائزة جزءاً من جهود مركز بديل الرامية الى تعزيز حقوق الالجئني الفلسطينني وفي املقدمة منها حقهم في 
العودة الى ديارهم االصلية، وذلك من خالل تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني باطالق الطاقات واالبداعات 

الكامنة فيهم عبر توفير منبر وطني للمهتمني من اجل التعبير عن ابداعاتهم.     
واجلدير بالذكر ان بديل اطلق جائزة العودة السنوية االولى في العام 2007/2006 وكانت تضم خمسة حقول 
ثقافية وهي: جائزة العودة لقصص االطفال، جائزة العودة الفضل بوستر للنكبة، جائزة العودة للتاريخ الشفوي، 
جائزة العودة لالوراق البحثية، جائزة العودة لالفالم الوثائقية، وفي العام 2008 اضاف بديل حقالً اخراً على حقول 

املسابقة وهو حقل القصة الصحفية املكتوبة لتصبح ّستة حقول ثقافية.
وبناء على توصيات  املقيمني وجلان التحكيم فقد جّمد بديل حقلي التاريخ الشفوي واالفالم الوثائقية واضاف حقال 
اخر جلائزة العودة 2009  وهو الصورة الفوتوغرافية للفئة العمرية ما دون 18 سنة وذلك لتشجيعهم على املشاركة 
في اجلائزة، وبذلك تتضمن اجلائزة هذا العام خمسة حقول )جائزة العودة لقصص االطفال، جائزة العودة الفضل 
للصورة  العودة  جائزة  املكتوبة،  الصحفية  للقصة  العودة  جائزة  البحثية،  لللالوراق  العودة  جائزة  للنكبة،  بوستر 

الفوتوغرافية(.
يشرف على جائزة العودة السنوية جلان حتكيم مستقلة عن مركز بديل ومختصة في كل مجال، وتصدر احكامها 
وتوصياتها بشأن املشاركات. ومن الشروط العامة للجائزة انه يحق لكل فلسطيني االشتراك في املسابقة بغض النظر 
عن مكان االقامة او اللجوء، كذلك فانه يسمح لكل شخص االشتراك في اكثر من حقل من حقول املشاركة ولكن ليس له 
احلق ان يقدم اكثر من عمل واحد لذات احلقل، كما انه مينع على طاقم موظفي مركز بديل  ومجلس ادارته وجلنة الرقابة 
وطواقم التحكيم من االشتراك في املسابقة. ويحق ملركز بديل استخدام وحترير ونشر جميع املواد املشاركة وبالطريقة 

التي يراها بديل مناسبة 
ومينح مركز بديل جوائز نقدية للفائزين باملراتب الثالث االولى في كل حقل من حقول اجلائزة، تبلغ قيمة اجلائزة 
باستثاء  امريكي،  دوالر   400 الثالثة  واجلائزة  امريكي،  دوالر   600 الثانية  واجلائزة  امريكي،  دوالر   1000 االولللى 
الفائزين باملراتب الثالث االولى في حقل الصورة الفوتوغرافية، حيث مينح بديل الفائز باملرتبة االولى كاميرا ديجيتال 
ال تقل قيمتها عن 400 دوالر باالضافة الى 400 دوالر امريكي نقدا، املرتبة الثانية كاميرا ديجيتال ال تقل قيمتها عن 
400 دوالر باالضافة الى 300 دوالر امريكي نقدا، املرتبة الثالثة كاميرا ديجيتال ال تقل قيمتها عن 400 دوالر باالضافة 
الى 200 دوالر امريكي نقدا، باالضافة الى اجلوائز التقديرية التي سيقدمها املركز للفائزين في حقول املسابقة حتى 

املرتبة العاشرة.
هذا وقد بدأ بديل باستالم املشاركات منذ منتصف تشرين الثاني 2008 وقررت اللجان ان فرص املشاركة تنتهي 

يوم االثنني 16 اذار 2009.  
وسيقوم مركز بديل باالعالن عن الفائزين بجوائز العودة في مهرجان العودة في منتصف شهر ايار 2009 بحضور 
االعالم،  ووسائل  العام  واجلمهور  التحكيم  وجلان  والفائزين  واملهتمة  الوطنية  واملؤسسات  الشخصيات  من  العديد 

وذلك بعد ان تنهي جلان التحكيم من اجراءاتها واصدار احكامها. 

»كانت تسمى فلسطني ... صارت تسمى فلسطني«

مركز بديل يطلق جائزة العودة السنوية 2009 
للفلسطينيني في الوطن والشتات   احلقوق معيار الشرعية

العام  الدولي  القانون  في  عليه  اصطلح  ما  بني  وما  واملشروعية،  الشرعية  جدلية  بني  ما 
)األسس واملبادئ( والقانون الدولي التطبيقي )اإلجراءات والقرارات والهيئات(، أو قل ما بني 
قد  ذلك  من  وأكثر  ُتنتقص،  وقد  واحلقوق،  العدالة  تتجسد  قد  الدولية  واملشروعية  الشرعية 

ُتستباح. 
بعد انهيار املنظومة االشتراكية، ومع بداية احلملة األمريكية- الدولية على العراق أصبحت 
الشرعية الدولية، )وكما في قضية لوكربي أيضا( تستخدم على نحو مغلوط وفضفاض؛ حيث 
أزيلت، وال نقول زالت، احلدود ما بني األسس واملبادئ من جهة، والتطبيقات من جهة ثانية. ما 
ترتب على ذلك كان كارثيا؛ أي املطابقة ما بني التطبيقات أو القانون الدولي التطبيقي والقانون 
الدولي العام- األسس واملبادئ. واملسألة هنا غاية في اجلالء، إذ ليس كل تطبيق أو قرار دولي، 
وبصرف النظر عن الهيئة املطبقة أو مصدرة القرار، يعتبر جزءا من، أو جتسيدا ل »الشرعية 
الدولية«.  في احلالة الفلسطينية، وخصوصا بعد اعتماد »الشرعية الدولية« كأساس وإطار 
للحل الدائم، غدت »الشرعية الدولية« أداة توظف من مالكي مفاتيح »الشرعنة الدولية«، أو ما 
ميكن أن نسميه إضفاء صفة الشرعية على واقع احلال الناشئ عن موازين القوى،  لهدر ما ثبت، 
األسس  تعني  الدولية  الشرعية  كانت  فإذا  دوليا.  مقررة  فلسطينية  حقوق  من  تبقى  ما  قل  أو 
واملبادئ فان مشروعية أية تطبيقات من أية هيئة دولية تبقى مرهونة مبدى توافق وانسجام 

التطبيقات، حتى ولو كانت على شكل قرار من مجلس األمن، مع األسس واملبادئ. 
قبل أيام، اصدر مجلس األمن قرار رقم 1850 بشأن العملية السلمية في الشرق األوسط. 
ومباشرة بعيد إصداره، جرى تداوله، حتى على املستوى الفلسطيني، وكأنه جزء من الشرعية 
مرحبة  بني  ما  كثيرة؛  وبيانات  وتصريحات  تعليقات  اإلعللالم  وسائل  تناقلت  وقللد  الدولية. 
الكثير.  فيه  قيل  فقد  ومنتقدة.  منددة  وأخللرى  مترددة،  أو   مبالية  غير  أو  ومتحفظة،  ومؤيدة، 
من جهة املؤيدين، قيل انه ينطوي على جديد اقله توريث اإلدارة األمريكية اجلديدة مسؤولية 
الرئيس  اتخاذها  على  يجرؤ  لم  ايجابية  خطوة  وهللي  وصلت  حيث  من  الشرق  ملف  متابعة 
الستمرار  تدعو  عامة  وبيانات  لتصريحات  تكرارا  ليس  انلله  وقيل  عهده.   نهاية  في  كلنتون 
املفاوضات بال هدف أو جداول زمنية، وقيل انه دفعة قوية لعملية السالم. ومن جهة املتحفظني 
قيل انه خطوة هامة على أمل أن يتبعه قرار يحدد املضامني واملسؤوليات. ومن جهة غير املبالني 
واملترددين قيل انه بال قيمة ال يقدم وال يؤخر. وقيل من جهة املعارضني واملنتقدين انه ذر للرماد 
الفاشلة، وانه ال ينطوي على أية صيغة تنفيذية، وأكثر  في العيون، وشرعنة لقمة انابولس 
من ذلك انه مجرد جتديد لعهد مفاوضات العالقات العامة ودعوة مفتوحة لعدم ربط التطبيع 

العربي مع إسرائيل باحلل الدائم. 
ترى ملاذا سحبت الواليات املتحدة مشروع قرارها السابق بناء على الطلب اإلسرائيلي؟ أال 
املجتمع  تدعو  فقرة  تضمن  ألنه  جاء  املشروع  لذاك  اإلسرائيلي  الرفض  أن  إلى  االلتفات  يجدر 
بيان  لتطبيق  والفلسطينية  اإلسرائيلية  باجلهود  الللدفللع  فللي  املللسللاعللدة  »تللقللدمي  إلللى  الللدولللي 

أنابولس”؟
العالي  اإلرهللاب، وبتقديرها  بالقرار 1850 باحلرب على  ليفني ترحيبها  ملاذا ربطت  ترى 
جاء  أعبثا  نتائج؟  من  الثنائية  املفاوضات  إليه  تفضي  أن  ميكن  ملا  الدولي  املجتمع  الحترام 

تشديدها على أهمية احترام مبدأ املفاوضات الثنائية؟
تسريع  في  الدولي  املجتمع  لرغبة  “ترجمة  القرار  في  رأت  الفرنسية  اخلارجية  ملاذا  ترى 
أال  الثنائية”؟  املفاوضات  أساس  الطرفني على  العالقة بني  املسائل  السالم وحل جميع  عملية 

يجدر بنا أن نتساءل لم كل هذا اإلصرار على مبدأ املفاوضات الثنائية؟
املرحبون بالقرار رأوا أن إدراج 242، 1397، 1515، ومبادئ مدريد وانابولس هو تأكيد 
على عملية متواصلة ال بد أن تقود إلى السالم الدائم. بالفعل هي عملية متواصلة، ولكن غايتها 
ليس السالم الدائم، الن السالم الدائم ال يكون إال باعتماد احلقوق والعدالة أساسا. هي عملية 
الدولية عن قرارات أخرى صدرت منسجمة مع  الشرعية  الغاية منها إسقاط صفة  متواصلة؛ 

قواعد ومبادئ القانون الدولي.                       
ترى لم لم يذكر القرار 194؟ ترى لم عدد مجلس األمن قراراته قدميها وجديدها ولم يذكر 
قراره رقم 237؟ هل ألنها تدعو إلى تسهيل عودة الالجئني واملهجرين الفلسطينيني إلى ديارهم 

في أسرع وقت؟
قللراره بشأن املستوطنات 452 لعام 1979، وقللراره بشأن   ترى لم لم يذكر مجلس األمن 

التغييرات احملدثة فعليا على األرض احملتلة )465، لعام 1980(؟
الللواردة في القرار والتي تنص على أن  أمر آخر يدعو إلى االلتفات أال وهو الفقرة األخيرة 
املجلس »يبقي املسألة قيد نظره«، وهي صيغة أصبحت مالزمة لقرارات مجلس األمن املتصلة 
األمن  مجلس  قبل  من  مبكيالني  الكيل  لسياسة  املنتقدة  األصللوات  تعلو  بللدأت  أن  منذ  بفلسطني 
واملنادية بضرورة جلوء اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى قرار »االحتاد من اجل السالم«، أو 
ضرورة جلوء اجلمعية أو الوكاالت الدولية املتخصصة إلى محكمة العدل الدولية لوقف تلك 
السياسة. إن مجرد تضمني القرار هكذا فقرة هو محاولة مسبقة لنزع شرعية أو جواز اللجوء 
ألي إجراء عبر هيئات دولية أخرى؛ انه االستحواذ املطلق ملجلس األمن على تطبيقات الشرعية 

الدولية، أو قل انه إرادة القوي فعليا، وليس القوي قانونيا.  
الفلسطينية، والى  املطالب والتوقعات  النزول بسقف  إلى  القرار 1850 يهدف سياسيا  إن 
نفض االيدي من اية مسؤولية دولية عن قضية ومأساة فلسطني. وقانونيا، ميثل القرار انتهاكا 
جسيما ملفهوم الشرعية الدولية، وما هو إال جتسيد لتطبيقات دولية توظف دورها في الهيئات 
شرعية  فللان  وعليه،  الدولية.  الشرعية  بللرداء  وتسويقه  فعليا  قائم  هو  ما  لتسويغ  الدولية 
ومشروعية أي إجراء حتى لو صدر عن هيئة مثل مجلس األمن، تبقيان رهنا مبدى جتسيدها 

حلقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. 

هيئة التحرير

حفل اختتام جائزة العودة 2007, قصر الثقافة – رام الله, أيار 2008 )مركز بديل(
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مشروع ثقافي ذو أبعاد إستراتيجية:
مشروع جائزة العودة السنوية الذي أطلقه مركز بديل عام 
والبوستر  األطفال  أدب  هي  مختلفة  حقول  خمسة  في   2006
القصيرة،  واألفللللالم  الللشللفللوي  والللتللاريللخ  البحثية،  واللللورقلللة 
والفنانني  واألدبللللاء  املثقفني  مللن   نخبة  وتللعللاون  ومبللشللاركللة 
واعللدة  مقدمات  املللشللروع  هللذا  يؤسس  والكتاب؛  والصحفيني 
احلرية  ويطلق  فلسطني،  فللي  واإلبللداعلليللة  الثقافية  للتنمية 
الللثللقللافللي االسللتللعللمللاري  الللغللزو  الللفللكللريللة فللي مللواجللهللة  للطاقة 
من  والعربي  الفلسطيني  الوطني  والتاريخ  التراث  وحماية 

الضياع والتغيب والتشويه.
يستمد  فلسطيني  ملستقبل  امللللشلللروع  هلللذا  يللؤسللس  كللمللا 
طاقته من املاضي في عملية تكاملية لتوحيد اخلطاب الثقافي 
الفلسطيني ادباً وسياسة وفكراً حول حق العودة بكل أبعاده 
املعرفة  لتحديات  استجابة  والقيمية؛  واحلضارية  اإلنسانية 
في  والسيطرة  القوة  ثقافات  مع  والصراع  املتزايدة  والتقنية 

العالم املعاصر.
إن مشروع جائزة العودة بشموليته ودنياميته الثقافية 
يلقي الضوء على أبعاد جديدة في موضوع حقوق الالجئني 
الفلسطينيني من منظور متميز ومختلف عن املفاهيم النمطية 
التي كرستها الثقافة اإلسرائيلية واألمريكية من خالل إبراز 
املفاهيم األخالقية واإلنسانية ملسألة حق العودة مثل العدل، 
رفض الظلم، احلرية، املساواة، رفض العنصرية واإلقصاء، 
التي قامت عليها  للغة احلللرب واألساطير  هللذا حتللدي  وفللي 

دولة االحتالل.
وفيما يتعلق بأدب األطفال، والذي اعتبره من أهم اجلوانب 
في مشروع جائزة حق العودة، فان املشروع إذا ما لقي تعاوناً 
فانه  الثقافة  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  قبل  من  جدياً 
زلنا  ال  الفلسطينيني  ألطفالنا  ثقافية  تنمية  بناء  في  يساهم 
نفتقدها، تتمثل في احلرص على نقل التراث الثقافي للطفل من 

غير أن تنسى حياته في احلاضر وضرورة تهيئته للمستقبل.
إننا بأمس احلاجة إلى تنمية ثقافية لألطفال تكون تعددية 
واألدبلليللة  العلمية  املللعللارف  تشمل  اجلللانللب  أحللاديللة  وليست 
وتكون  واللللقلللدرات،  وامللللهلللارات  والللقلليللم  والللتللاريللخلليللة  والفنية 
النمو  إللللى  الفلسطيني  الللطللفللل  حللاجللة  أمللامللهللا  تللضللع  متكاملة 
العقلي واالجتماعي واالنفعالي واجلسدي، وحاجتها إلى روح 
اجلماعة والعمل املشترك والى التدريب على احملاكمة والتعلم 
الطفل،  بحرية  اإلميللان  وكذلك  والتعبير  والتركيب  والتحليل 
بل  التبعية،  على  يربيه  مللا  أو  تابعاً  يجعله  مللا  كللل  وتللرفللض 
تربيه على اإلبداع وتشجعه على املشاركة الواسعة في حياة 

مجتمعه ووطنه وتدفعه إلى اإلسهام في تطويرها االيجابي.

حق العودة في أدب األطفال:
لقد افتقدت املكتبة الفلسطينية لظروف موضوعية وذاتية 
والسيطرة  لالحتالل  اخلللاضللع  الفلسطيني  بالوضع  تتعلق 
واحللللصلللار والللتللشللرد إللللى مللوضللوعللة حلللق اللللعلللودة فلللي أدب 
وقصص األطفال الفلسطينيني، وعلى الرغم مما كتب في ذلك؛ 
إال أنه ليس كافياً، في ظل حرب مستعرة على الذاكرة والهوية 

الوطنية الفلسطينية في الزمان واملكان.
رداً  العودة  حق  جائزة  في  الباب  هللذا  طللرح  أهمية  وتأتي 
على املراهنة اإلسرائيلية القائلة: ان الكبار ميوتون و الصغار 
احلقوق  ولطمس  )االحتاللي(  الواقع  األمر  لتكريس  ينسون، 
من  والللتللنللصللل  الفلسطيني،  للشعب  والللشللرعلليللة  الللتللاريللخلليللة 
الالجئني  القانونية واإلنسانية عن مأساة ونكبة  املسؤوليات 

الفلسطينيني.
الفلسطيني  حكاية  تشويه  وعلى  الزمن  على  املراهنة  ان 
هو  زال  ال  الثقافي  واخلللطللاب  والقيم  اللغة  مللن  املللكللان  وسلب 
الهدف املركزي جلهاز التربية والتعليم في إسرائيل املستمدة 
طمس  إلللى  الللهللادفللة  الصهيونية  األيللديللولللوجلليللة  مللن  مبادئها 

الفلسطيني وجتاهل وجوده على هذه األرض.
يكن  لم  أنلله  أطفالها  تعلم  إسرائيل  في  والتربية  املللدرسللة 
هناك أي وجود عربي وفلسطيني في هذه البالد حتى أن اسم 
فلسطني وخرائطها غير موجودة في كتب التاريخ املدرسية في 

إسرائيل.
وبهذا فان تزييف احلقائق في التربية واألدب اإلسرائيلي 
تشكيل  أجللل  مللن  اإلسللرائلليللللليللون  استعملها  مركزية  أداة  كللان 

قراءة في القصص الفائزة في جائزة العودة للعام 2007 في حقل أدب األطفال

ثقافة العودة في أدب األطفال

الذاكرة اجلماعية للشعب اليهودي، ومن أجل إعطاء الشرعية 
وأذهللان  عقل  في  موحدة  تاريخية  حكاية  وتشكيل  لوجودهم 
حقهم  ولتأكيد  الفلسطيني  الللوجللود  حملو  وأجيالهم  أطفالهم 

التاريخي على أرض فلسطني.
لهذا فان مشروع جائزة حق العودة في حقل أدب األطفال 
يبرز بوضوح أن الصراع لم يعد على الواقع وإمنا على احلكاية 
لللألهللداف  الللتللصللدي  فللي  ومثقفينا  ألدبللائللنللا  حللافللزاُ  يشكل  ممللا 
املكان  جعل  إلى  تسعى  التي  اإلسرائيلية  والثقافية  التربوية 

متجانساً مع روايتهم وأساطيرهم.

قراءة في القصص الفائزة لعام 2007
كرم التني وبريق العودة:

“كرم التني” عنوان القصة احلائزة على املرتبة األولى في 
جائزة العودة عام 2007 في حقل أدب األطفال للكاتبة مليحة 

املسلماني.
من  طللردت  والتي  “حنة”  العصفورة  بطلتها  التي  القصة 
كرم التني اجلميل احملاط باألشجار واجلبال على يد االحتالل 
احلناء  لون  فقد  أن  بعد  الغربة  بالد  في  وتشردت   1948 عام 
في جناحيها بريقه على يد السحابة السوداء املظلمة والرياح 
العاتية التي ترمز إلى االحتالل، لم جتد لها مستقراً وال هدوءاً 
إلى  للعودة  احلنني  فيها  يتدفق  حزينة  بقيت  بل  مكان  أي  في 
كرم التني مصرة على تلبية وصية جدتها بالعودة إليه، ألنه ال 

حياة أجمل وال أبهى من الوطن والبيت ومرتع الطفولة.
لقد استطاعت العصفورة “حنة” وبقية العصافير املشردة 
التني والتحليق  إلى كرم  املأساوي والعودة  الواقع  من حتدي 
فوقه رغم السحابة السوداء والرياح العاتية وهناك عاد بريق 
لها  تبتسم  الكرم  في  نائمة  جدتها  ورأت  جناحيها  إلى  احلناء 

ألنها عادت أخيراً.

عائد... الولد الذي يفتش عن اسمه:
على  احلائزة  القصة  هي  اسمه”  عن  يفتش  الللذي  “الولد 

املرتبة الثانية في جائزة حق العودة للكاتبة أحالم بشارات.
وهي قصة طفل فلسطيني ولد عام النكبة في قرية بيت ليد 
الطفل  فشرد  اجلميلة  وأرضها  وأشجارها  ببياراتها  املشهورة 
مع أسرته عام النكبة قبل أن يطلق عليه أي اسم... وكبر الطفل 
في املخيمات دون اسم على الرغم من وجود اقتراحات كثيرة 

ألسماء عديدة من أبناء أسرته...
عالم  في  والتعاسة  باحلزن  يشعر  ظل  كبر،  الللذي  الطفل 
موطنه  إلللى  بعودته  إال  اسللم  للله  يستقيم  ال  الفقير،  املخيمات 
األصلي حيث ولدته أمه فاطمة، وخالل وقوفه مع جده على تلة 
مرتفعة تطل على قريته بيت ليد، رأى احلزن واحلنني والدمع 
منها...  طرد  التي  القرية  إلى  هناك  ينظر  وهو  جده  عيني  في 

صرخ اجلد فجأة عائدون... وعندها صار الولد اسمه عائد.

القطار وعودة العزيز:
الثالثة  املرتبة  على  احلائزة  القصة  هي  العزيز”  “عودة 

في جائزة حق العودة للكاتب مجدي الشمولي.
القصة بطلها الطفل عزيز الذي حصل على قطار وصندوق 
يشغل  عزيز  وكللان  جللده.  من  كهدية  القطار  لتشغيل  عللدة  فيه 
القطار وهو سعيد بانطالقه على السكة التي يبنيها له، خاصة 

أن القطار ال ينطلق إال إذا أعطاه األوامر بصوته.
نفس  فللي  جللده  تللوفللي  حيث  النكبة،  عللام  األملللور  وانقلبت 
اليوم وشرد عزيز مع أسرته في بالد الغربة، وتوقف القطار 
عن الدوران وبقي القطار والصندوق في قريته التي أصبحت 

محتلة من الغرباء...
وأحضر  خلسًة  القرية  إلللى  عللاد  حتى  لعزيز  بللال  يهدأ  لم 
الللذي  القطار  يشغل  أن  عزيز  واستطاع  والللصللنللدوق،  القطار 
إلى  املشردين  القرية  أهالي  ينقل  اخللذ  طائر  قطار  إلللى  حتللول 
قريتهم حتى عادوا جميعاً إلى منازلهم على الرغم من محاولة 
عزيز  قطار  من  خافوا  أنهم  إال  عليه  النار  إطالق  اإلسرائيليني 

الطائر وهربوا...

القيم واملفاهيم التي حملتها القصص الثالث:
أوالً: القيم السياسية والوطنية

القيم  من  مجموعة  محتواها  في  تضمنت  الثالث  القصص 
على  الفلسطيني  الللشللعللب  إصللللرار  أبللرزهللا  والللتللي  السياسية 
الغربة  ورفللض  النكبة،  عام  منها  ُهجر  التي  قللراه  إلى  العودة 

وحياة الذل واللجوء وأنه ال بديل عن الوطن األصلي.
لقد حتول احلنني الفلسطيني إلى قوة دافعة وطاقة مبدعة 
املنفى  بللالد  في  التوطني  الفلسطيني  الشعب  رافللضللاً  وخالقة 

واللجوء متمسكاً بالعودة واحلرية.
واالعتماد على الذات الفلسطينية والتمسك بالهوية واضح 
لألمر  واخلضوع  والتبعية  املنفى  برفض  الثالث  القصص  في 

الواقع.
وفضحت القصص الثالث املمارسات اإلسرائيلية وأبرزت 
البعد اإلنساني للمأساة الفلسطينية ومعاناة التشرد واحلياة 

في مخيمات اللجوء.
وأكدت على أن األرض الفلسطينية لم تكن جرداء ومقفرة 
بل كان فيها بشر وحياة إنسانية جميلة وممتعة وفي ذلك رد 
على االدعاءات الصهيونية التي أنكرت وجود شعب على هذه 

األرض.
بثقافة  االهتمام   على  تركز  الثالث  القصص  أن  وواضللح 
املللكللان وحللمللايللة الللذاكللرة الللفللرديللة واجلللمللاعلليللة، لللهللذا ظللل اجلد 

واجلدة عنوان الترابط بني املكان والزمان.

ثانيًا: القيم اإلبداعية
الللطللفللل قللللادر علللللى اإلبلللللداع قللللدرة اللللراشلللد عللللليلله، هلللذه هي 
الرسالة اإلبداعية في القصص الثالث، ويتضح ذلك من خالل 
قطاراً  يصنع  فعزيز  الللسللن،  قيود  مللن  القصص  أبللطللال  حتللرر 
طائراً يعود به إلى قريته، والعصفورة حنة ال تستسلم لليأس 
وللسحابة السوداء التي أفقدتها بريق احلناء في جناحيها، في 
ضياع  ظل  في  املولود  اسللم  من  خالياً  امليالد  كوشان  ظل  حني 

مكان امليالد...
الطفولة  عالم  إلى  يدخلوا  أن  الثالث  الكّتاب  استطاع  لقد 
الفلسطينية الداخلي وسكبوها في تعبير جمالي فأعادوا إنتاج 

الواقع املوضوعي بواسطة الفن القصصي.
واخليال اإلبداعي الذي متيزت به القصص الثالث يساعد 
سمة  الواقع  فوق  واالرتفاع  جديدة،  عوالم  خلق  على  األطفال 
رئيسية في اخليال؛ ألن نقل الواقع كما هو ال يعد خياالً بل يعد 
استعادة، ولكن هذا ال يعني أن اخليال منفصل عن الواقع، بل 

يعني أنه ال خيال إذا لم يصنع من العناصر املستمدة من الواقع 
صورة جديدة تنطلق من الواقع إلى املستقبل.

ثالثًا: القيم الفنية واألدبية
التشويق  وفرت  حكايات،  عن  عبارة  هي  الثالث  القصص 
واإلثارة وفيها من عناصر الصراع ما وفر هذا التشويق للقراءة 
مع استخدام بعض الرموز واخليال. وقد قدمت احلوادث التي 
يالئم  مبللا  الزمني  تسلسلها  حسب  احلكايات  هللذه  تضمنتها 
يسهل  مبللا  التعقيد  وعلللدم  بالبساطة  اللغة  وامللتللازت  الطفل 

القراءة واملعرفة في آن معاً.
التني،  كللرم  في  حنة  كالعصفورة  الطيور  استخدام  وكللان 
الفلسطيني في  الطائر تعبيراً عن احللم واألمل  القطار  ولعبة 
عودة العزيز، مالئماً لعقلية الطفل وعامالً مشوقاً وممتعاً وهذا 

يساهم في أداء الوظيفة التربوية للقصص.
وثقافية  وطنية  قيمة  ذات  فكرة  حتمل  القصص  وجميع 
املباشرة  عن  باالبتعاد  القيمة  هذه  تقدمي  في  األسلوب  وامتاز 
والوعظ واإلرشاد، ومن هنا منحت أهمية القصص في أسلوبها 

الضمني في الطرح.
واهتمت القصص الفائزة بالشخصية القصصية ألن الطفل 
دائماً يبحث عن أشياء يقتدي بها، ويرى فيها نفسه ويحقق من 
احملور  اجلللدة  أو  اجلللد  كللان  ولهذا  وطموحاته،  أمانيه  خاللها 
البطل  مرتبة  إلللى  ترفعها  بحيث  القصص  هللذه  فللي  األسلللاس 
والى امللهم للطفل، والبطولة في هذه القصص لم تقتصر على 

اإلنسان بل على الطيور أيضاً.
ومن جهة أخرى امتازت القصص الثالث بالسرد القصصي 
احلللوادث  من  الكثير  خلص  هنا  والللسللرد  احللللوار،  من  قليل  مع 
التاريخية بقليل من اجلمل، وجلأت القصص إلى طريقة السرد 
الذاتي التي يتحدث فيها الطفل عن نفسه وكذلك طريقة أخرى 

هي إشراف الكاتب على السرد دون أن يشعر القارئ الطفل به.

رابعًا: القيم االجتماعاية واإلنسانية
تعبر القصص الثالث عن أفكار أو ظواهر للوعي االجتماعي 
عام  النكبة  بعد  نشأ  اللللذي  الفلسطيني  للشعب  واإلنللسللانللي 
هي  الفلسطينية  والتقاليد  التراث  على  احلفاظ  ولعل   ،1948
على  احلللفللاظ  وهللي  احلللكللايللات  لهذه  األسللاسلليللة  القيمة  جوهر 
الهوية. وأهم القيم االجتماعية البارزة في هذه القصص: وحدة 
والفردية،  األنانية  نبذ  املروءة،  التضامن،  التعاون،  اجلماعة، 
الشخصية  بناء  في  تسهم  احلكايات  هذه  في  القيم  ومنظومة 
طاقاته  وتفجير  إبداعاته  وتنمية  الفلسطيني  للطفل  القومية 

اإلنسانية.
مباشرة  غير  أخللرى  قيمة  إلللى  أشير  أن  أود  اخلللتللام  وقبل 
بها  قامت  التي  املبدعة  الطريقة  وهللي  األطفال  أدب  تنمية  في 
الشكل  حيث  من  وطباعتها،  القصص  بإخراج  بديل  مؤسسة 
شكلية  ليست  القضايا  وهذه  للنصوص،  املناسبة  واللوحات 
ألنها مرتبطة بالطفل املتلقي، فأسلوب طباعة القصص وبحجم 
املرفقة  الرسومات  ساهمت  كما  الطفل  لللدى  اللغة  ينمي  كبير 
على  مساعدته  إلى  إضافة  الطفل  لدى  اجلمالي  احلس  بتنمية 

فهم الرموز اللغوية التي يقرؤها.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

* عيس قراقع, كاتب وأديب فلسطيني, عضو املجلس التشريعي الفلسطيني.

بقلم عيسى قراقع*
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احمللية  التنظيم  للجنة  التابعة  اجلللرافللات  قامت  »بللديللل«.   حلللم:  بيت 
»معاليه يوسف« األسبوع املاضي بهدم وتخريب الشارع املؤدي لكنيسة 
قرية إقرث املهجرة، بالرغم من أمر احملكمة الذي مينعهم من هذا األجراء. 
وكان أهالي إقرث قد وجدوا صباح اجلمعة 12 كانون أول، نسخة من أمر 
هدم إداري للطريق الواصل بني الشارع الرئيسي وحّيز الكنيسة في إقرث.  
“معاليه  مجلس  في  والبناء  للتنظيم  احمللية  اللجنة  عن  األمللر  هللذا  صللدر 
 72 األهللالللي  األمللر  ومينح  زراعلليللة.  الطريق  أن  بللادعللاء  اإلقليمي  يوسف” 

ساعة لالعتراض عليه. 
الللشللارع  مللن  القرية مبللد جللزء  أهللالللي  قللام  ان  العملية بعد  جلللاءت هللذه 
قريتهم،  إلللى  بالوصول  األهللالللي  حق  على  للتأكيد  خطوة  في  باإلسمنت، 
التهجير  عملية  رغللم  معها  وتواصلهم  القرية،  هوية  على  كذلك  وللتأكيد 

القسري التي تعرض األهل لها.
وقللد قللام األهللالللي بللاالعللتللراض على األملللر واسللتللصللدار أمللر مللن محكمة 
اعتراضهم،  في  البت  حتى  الهدم  إجللراء  تنفيذ  من  مينعهم  عكا  في  الصلح 
الليلة  منتصف  في  بالهدم  قامت  التنظيم  للجنة  التابعة  اجلرافات  أن  إال 

األخيرة متجاهلني متاما أمر احملكمة.
التهجير  من  عاما   60 »بعد  فيه:  جاء  بيانا  اقللرث  أهالي  جلنة  وعممت 
من  البلدة  على  واحلللفللاظ  والللعللودة  البقاء  على  األهللل  وتصميم  القسري 
النهج  فللي  وإمللعللانللا  بللهللا،  أهاليها  حللق  وإلللغللاء  واملللصللادرة  النهب  سياسة 
اإلقتالعي قامت جرافات مجلس معاليه يوسف بتجريف الشارع الذي مت 
الشتاء. وقد  للقرية في فصل  الوصول  األهالي من  ليتمكن  مده باإلسمنت 
على  يسهرون  الذين  إقللرث  أهالي  تواجد  مستغلني  بفعلتهم  املعتدون  قام 
في  الصلح  محكمة  عن  الصادر  الهدم  منع  أمر  قللرار  ومتجاهلني  حمايتها، 

عكا«. 
أو تنفيذها ما هي إال  التهديدات  اللجنة موقفها في أن مثل هذه  وأكدت 
كل  عليها  نصت  التي  األساسية  األهالي  حقوق  وسلب  الضطهاد  استمرار 
األهالي  وقفة  مع  أنلله  اللجنة  وذكللرت  اإلنللسللان.  حلقوق  الدولية  املواثيق 
واجلماهير العربية لن تسمح لسياسة الهدم والسحق أن تتكرر، وحملت 
والتجريف،  الللهللدم  عملية  عللن  الكاملة  املسؤولية  والسلطات  املسؤولني 
الكاملة  املسؤولية  بتحمل  املللسللؤولللني  وطللالللبللت  فللظ  اعللتللداء  أنلله  معتبرة 

وإرجاع وضع الشارع إلى ما قبل عملية التخريب.
وكان النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرملانية، قد بعث 
بإعادة  مطالباً  إسرائيل  أراضللي  دائللرة  ومدير  الداخلية  وزير  إلى  برسالة 
الشارع  جتريف  زحالقة  واعتبر  إقرث.  كنيسة  إلى  املؤدي  الشارع  ترميم 

املؤدي إلى الكنيسة مساً بحرية العبادة واستمرار للتنكيل باملهجرين.
من جانبه، توجه النائب د. حنا سويد رئيس كتلة اجلبهة في الكنيست 
إلى أراضي القرية للتضامن مع األهل والتشاور على اخلطوات االحتجاجية 
النائب سويد »أن اختراق احلكومة لقرارات  العمل اجلبان، وقال  ضد هذا 
محاكمها وقوانينها بكل ما يخص قرية اقرث، بات أمرا  طبيعيا ولذا علينا 
عدم السكوت والتصدي لهذا التعامل اخلطير مع القرية، بتنظيم فعاليات 
والعاملية  احمللية  اإلعللالم  وسائل  وجتنيد  القريبة  األيللام  في  احتجاجية 

لفضح هذه االنتهاكات اخلطيرة حلقوق اإلنسان األساسية«. 
يوم  القرية  مدخل  على  حللاشللدة  مظاهرة  اقللرث  اهللالللي  جلنة  ونظمت 
اجلمعة بغية التعبير عن احتجاجهم على سياسة »الهدم واالقتالع«، شارك 

فيها اهالي القرية، وأوساط واسعة من اجلماهير العربية الفلسطينية.  

واقــع القــرى واملدن العربيــة الفلسطينيــة في "إسرائيــل"

أبعــاد ضائقــة األرض واملسكــن 
بقلم: النائب د. حنا سويد*

في هذا املقال، سأتعرض لقضية األزمة احلادة التي تواجهها البلدات 
ضائقة  وبالتحديد  والللبللنللاء،  التنظيم  مللجللاالت  فللي  ومواطنيها  العربية 
تنتهجها  التي  املتعمد  اخلنق  سياسة  نتيجة  املقلصة  البناء  مسطحات 
الذي  العنصري  للنهج  استمرارا  السياسة  هللذه  تشكل  التنظيم.  جلللان 
ساد طوال العقود املاضية والذي أّدى إلى االستيالء على غالبية األراضي 
كما  املللبللاشللرة،  وغير  املباشرة  بللاملللصللادرة  تهويدها  ومحاولة  العربية 

سيأتي تفصيله الحقا. 

أبعاد الضائقة 
املتعلقة  الللسلليللاسللات  هللذه  وتللداعلليللات  جتليات  أبلللرز  تلخيص  ميكن 

باألراضي والتخطيط مبا يلي:
املعترف  غير  القرى  في  العرب  حّق  إنكار  في  السلطة  استمرار  أوال: 
بها في النقب مبلكية أرض آبائهم وأجدادهم وحّق التصرف بها والعيش 
الدولة  تللنللازع  التي  األراضلللي  مساحة  تزيد  إذ  وطمأنينة،  بللأمللان  عليها 
العربية  املباني  أصحابها على ملكيتها على 650 ألف دومن، ويربو عدد 

غير املرخصة في النقب على 50 ألف مبنى.
ثانيا: يتجاوز عدد البيوت غير املرخصة في البلدات العربية املعترف 
بها وفي القرى غير املعترف بها والواقعة في باقي أرجاء البالد )أي، ما 
عدا النقب والقدس(، وفي األحياء العربية في املدن املختلطة )اللد والرملة 
البيوت في  على وجه اخلصوص(  15 ألف بيت. ويعيش أصحاب هذه 
قلق دائم على مستقبلهم ومستقبل عائالتهم وممتلكاتهم حيث تالحقهم 
السلطات قضائيا وتفرض عليهم عقوبة السجن الفعلي والغرامات املالية 
الباهظة التي يقتطعون من قوت عائالتهم حتى يسددوها. وكل هذا ناهيك 
عن أوامر الهدم اإلدارية والقضائية التي ال تتورع جلان التنظيم واحملاكم 

عن حتريرها دون أن يرمش لها جفن.
ثالثا: إرتفاع أسعار األراضي الصاحلة للبناء في البلدات العربية إلى 
أراضي  دائرة  وتسهم  مساحتها.  وانكماش  لندرتها  نظرا  تطاق  ال  درجة 
إسرائيل في تأجيج أسعار أراضي البناء بعرضها للبيع عددا محدودا جدا 
ألف وحللدة سكنية سنويا،  األحللوال إلقامة  القسائم يكفي في أحسن  من 
بللني 8-10 آالف  مللا  إلللى  العربية  البلدات  فللي  أن احلللاجللة تصل  فللي حللني 
وحدة سكنية سنويا. وجراء كل ذلك أصبحت فرصة العائالت العربية، 
والشابة منها خاصة، بإقامة بيت معقول للسكن غير سانحة وليست في 

متناول اليد.
املدن  في  لإلقامة  املقتدرة  العربية  العائالت  هجرة  أصبحت  وأخيرا: 
اليهودية مثل »كرميئيل« و »نتسيرت عيليت« ظاهرة مألوفة على الرغم 
االقتصادي  الصعيدين  على  عليها  تنطوي  التي  السلبية  التداعيات  من 
الللظللاهللرة عوامل  هللذه  فللي  البعض يجد  أن  مللن  وبللالللرغللم  واالجللتللمللاعللي. 
إيجابية، إال أنها تبقى تعكس واقعا مريرا يفوق في ظله ثمن بيت سكني 
في حي مترف في مدينة »كرميئيل« ثمن بيت متواضع في البلدات العربية 

التي أقيمت املدينة على أراضيها املصادرة.
ونظرا للتغطية واملتابعة التي حتظى بها قضية القرى العربية غير 
املعترف بها في النقب على املستويات السياسية والقانونية وفي نطاق 
يلي  فيما  فسأتركز  املللدنللي،  املجتمع  ومنظمات  األهلية  اجلمعيات  عمل 
باستعراض الواقع واملستجدات التخطيطية في البلدات العربية املعترف 
التحديات  استعراض  بصدد  ونحن  خاصة  معها،  التعامل  وكيفية  بها، 

املطروحة أمام رؤساء وإدارات السلطات احمللية املنتخبة مؤخرا.

املخططات الهيكلية في البلدات العربية
كما سبق الذكر، فإن املشكلة األساسية التي تواجه السلطات احمللية 
العربية وتلقي بظالل كثيفة ومكفهرة عليها وعلى مواطنيها هي انكماش 
مسطحات البناء املصادق عليها في مقابل التزايد السكاني وتعاظم الطلب 
السبب لنشوء املشكلة هو جتاهل  البناء والتطوير. ويعود  أراضي  على 
السلطات الرسمية، ممثلة بلجان التنظيم احمللية واللوائية، الحتياجات 
بشكل  فيها  البناء  مسطحات  لتوسيع  السنني  مر  على  العربية  البلدات 
الطلب على األراضللي من جهة،  الوقت املالئم، أي قبل تراكم  منتظم وفي 
وشحة االحتياطي الذي مت إعداده من األراضي الصاحلة للبناء بواسطة 

املخططات الهيكلية.
بعضها،  أن  على  التأكيد  املهم  فمن  الهيكلية  املخططات  ذكللر  وعلى 
وخاصة تلك التي تتولى إعدادها وزارة الداخلية مباشرة أو اجلهات التي 
تقوم مقامها، ال يفي باحلاجات احلقيقية والضرورية للبلدات وللسكان، 
منح  عللن  عوضا  والتطوير  للبناء  ومعيقات  تقييدات  فللرض  ويتضمن 
على  وعرضها  إلعللدادهللا  طويال  وقتا  ويستغرق  واحلللوافللز،  التسهيالت 

جلان التنظيم املختصة وصوال إلى املصادقة عليها والبدء بتنفيذها.

ولتوضيح الصورة حول املخططات الهيكلية نذكر أن وزارة الداخلية 
باشرت منذ عام 2001 بإعداد 57 مخطط هيكلي في 63 بلدة عربية تقع 
ضمن 31 سلطة محلية ضمن مشروع خاص أطلقت عليه اسم »التخطيط 
الهيكلي في الوسط غير اليهودي«. وعلى الرغم من مرور حوالي 7 أعوام 
على بداية  املشروع، فقد متت املصادقة على 14 مخطط هيكلي فقط لغاية 
التأخير  في  السبب  ويعود  صغيرة(.  عربية  لبلدات  تعود  )أغلبها  اآلن 
امليزانيات  شحة  إلى  مخططا(   43 )أي  املخططات  باقي  على  باملصادقة 
التي ترصدها وزارة الداخلية وغيرها من اجلهات الرسمية املشاركة في 
املشروع )رغم أن امليزانية املطلوبة للمشروع برمته تبلغ ماليني معدودة 
املشروع  إفشال  في  اللوائية  التنظيم  جلان  وتساهم  كما  الشواقل(.  من 
املصادقة  أمللام  العراقيل  ووضللع  املخططات  بحث  فللي  التلكؤ  بواسطة 
عليها. واألنكى من كل ذلك أن بعض املخططات التي تتم املصادقة عليها ال 
تسهم في حل املشاكل التخطيطية التي تراكمت خالل السنوات املاضية. 
بنيت  التي  القائمة  للبيوت  بناء  رخللص  الستصدار  يصلح  ال  فبعضها 
بدون ترخيص أو لبيوت جديدة يرغب السكان في بنائها. وبعضها اآلخر 
من  السكان  يتمكن  حتى  إضافية  تفصيلية  مخططات  إعللداد  إلللى  يحتاج 

استصدار رخص بناء وفقها.
ال  وسكانها  املعنية  احمللية  السلطات  غالبية  فللإن  أخللرى،  جهة  ومللن 
تنظر بعني الرضى إلى هذه املخططات الهيكلية، وغالبا ما يتم استبعاد 
هذه السلطات وممثلي السكان عن املشاركة في عملية التخطيط وحتديد 
السلطة  أكثر عندما تكون  البلدات املستقبلية. وتبرز املشكلة  احتياجات 
احمللية في البلدة املعنية مشلولة أو معينة من قبل وزارة الداخلية، حيث 
الشعبية  اللجان  مع  التعامل  التنظيم  وجلللان  الرسمية  اجلهات  ترفض 
وممثلي السكان الذين يتطوعون ملتابعة املخطط الهيكلي لبلدهم )كما هو 

احلال في الطيبة والطيرة وباقة الغربية وجت وغيرها(.
بحثها  ووتيرة  الهيكلية  املخططات  ماهية  في  النظر  يلفت  ما  وأكثر 

واملصادقة عليها ما يلي:
أوال: انكماش مساحات األراضي الصاحلة للبناء والتطوير بالنسبة 
البناء  مسطح  مساحة  قارنا  فإذا  العربية،  البلدات  في  السكاني  للتزايد 
للفرد الواحد في كل البلدات العربية بني عام 2003 وعام 2007 جند أنها 
قد تقلصت بنسبة 6.6%، أي مبعدل يصل إلى حوالي 2% سنويا، في حني 
أن املنطق يحتم زيادة مساحة املسطحات احلالية التي تعاني من الكثافة 

العالية واالزدحام الشديد.
املخططات  تسليم  منذ  متر  التي  جللدا  الطويلة  الزمنية  الفترة  ثانيا: 
الهيكلية للجان التنظيم اللوائية لغاية املصادقة عليها )ناهيك عن الفترة 
لكل  مسح  أظهر  فقد  املللخللطللط(:  إعلللداد  عملية  تستغرقها  التي  الطويلة 
املخططات الهيكلية للبلدات العربية التي متت املصادقة عليها بني األعوام 
1990-2007 بأن معدل »عمر املخطط« – أي الفترة الزمنية منذ تسليم 

املخطط للجنة التنظيم ولغاية املصادقة عليه – يصل إلى عشرة أعوام!

تلخيص وتوصيات
ملخص القول، أن تعامل السلطات الرسمية مع قضايا التنظيم والبناء 
في البلدات العربية يتسم باالستخفاف باحتياجات هذه البلدات لتوسيع 
مسطحات البناء فيها من أجل سّد رمق األجيال اجلديدة لألراضي الصاحلة 
للبناء والتعمير )مبا في ذلك إقامة املناطق الصناعية والتجارية واألبنية 
العامة(، ومن أجل حل ضائقة اآلالف املؤلفة من العائالت التي أصبحت 
املخططات الهيكلية بالنسبة لها كابوسا يؤرق منامها ويحرمها الشعور 
باألمان والثقة باملستقبل. وال نبالغ إذا قلنا أن بلدة عربية واحدة لم تنج 
من هذا التعامل التعسفي الذي أّدى إلى الشعور السائد بأن قضايا األرض 

واملسكن أصبحت شغل الناس الشاغل وهمها األول.
وملللن هللنللا نلللرى أن مللعللاجلللة هلللذه األزمللللة املللزمللنللة حتللتللم الللشللروع في 
نضال جماعي يشمل كافة السلطات احمللية العربية في البالد، واللجان 
الشعبية املختصة بهذا املجال )على شاكلة اللجان التي تنشط في الطيبة 
وغيرها(.  وجت  الغربية  وباقة  عارة  وادي  ومنطقة  وقلنسوة  والطيرة 
النضالي هي:  التي يجب أن يتضمنها هذا املشروع  الرئيسية  واملركبات 
إبراز دور السياسات السلطوية التي أّدت إلى الضائقة احلالية، ووضع 
مخطط قطري شامل )أو مجموعة مخططات لوائية( يتضمن حلوال مهنية 
للمشاكل املستعصية التي تواجهها كل بلدة وبلدة، وممارسة الضغوط 
املللبللادرة  هللذه  احلللكللومللة  تتبنى  كللي  والشعبية  والللقللانللونلليللة  السياسية 

وتتحمل مسؤولياتها كاملة جتاه البلدات العربية وسكانها.           
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* د. حنا سويد هو عضو كنيست عن اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة, ورئيس 

مجلس إدارة املركز العربي للتخطيط البديل. 

صورة لقرية إقرث في العام 1935 )مركز بديل(

سلطات التنظيم تهدم الشارع 
املؤدي لكنيسة قرية اقرث 

املهجرة وأهاليها يتصدون
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العضو  والالجئني،  املواطنة  حقوق  ملصادر  الفلسطيني  املركز  بديل/  قللدم 
االستشاري في املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة، تقريرا إلى 
مجلس حقوق اإلنسان في جنيف بشأن ممارسات إسرائيل العنصرية املوجهة 

ضد الفلسطينيني في فلسطني التاريخية وكافة مواقع الشتات. 
املركز  عدالة/  مؤسسة  مع  باالشتراك   ،2008 أول  كانون   4 في  بديل  وقللام 
أخللرى،  حقوقية  ومللؤسللسللات  إسللرائلليللل  فللي  العربية  األقلية  حلللقللوق  القانوني 
بعقد لقاءين موازيني قبيل عقد جلسة املراجعة الرسمية، حيث عقد احدهما في 
رمي  بديل،  مركز  في  القانوني  اإلسناد  منسقة  وأدارتلله  بجنيف  املتحد  األمم  مقر 
وبعض  املشاركة  والشخصيات  للمؤسسات  عرض  تقدمي  جرى  حيث  مللزاوي، 
ممثلي الدول عن ممارسات وانتهاكات إسرائيل لقانون حقوق اإلنسان الدولي. 
هذا، وقد كان بديل قد قدم تقريره للمجلس في شهر متوز 2008. قد عقد جلسة 
املراجعة الشاملة ملمارسات إسرائيل حيال حقوق اإلنسان وفي ضوء التزاماتها 
الدولية. وقد وصل وفد بديل إلى جنيف قبل انعقاد جلسة املراجعة بأيام، حيث 
عقد ورشتي عمل ومؤمترا صحفيا حتضيرا للجلسة الرسمية ولغايات تعريف 

الدول، واملنظمات املشاركة بحقيقة املمارسات والسياسات اإلسرائيلية.   
حقيقية  أخفى  قللد  اإلنللسللان  حقوق  ملجلس  املللقللدم  اإلسرائيلي  التقرير  وكللان 
سكان  بالفلسطينيني  يتعلق  فيما  خصوصا  اإلسرائيلية،  العنصرية  املمارسات 
األرض احملتلة عام 1967، مبررا االنتهاكات اجلسيمة بحقهم باحلاجات والدواعي 
األمنية.  وقد اعتادت إسرائيل منذ تأسيسها قبل ستني عاما، على التذرع بالدواعي 
األمنية، أو بحقها في »الدفاع عن النفس«؛ لتبرير جرائمها، خصوصا فيما يتعلق 
ومهجرين  الجئني  إلى  وحتويلهم  الفلسطيني  الشعب  من   %70 من  أكثر  بتهجير 
الضفة  أراضلللي  مللن   %60 يللقللارب  ملللا  فعليا  الضم  أو  مبللصللادرة  وقيامها  داخللللليللا، 
الفلسطينيني في  الغربية والقدس، وبتأسيسها نظام عنصري ممنهج يستهدف 

داخل اخلط األخضر، واألرض احملتلة عام 1967، وفي الشتات. 
حقوق  ملجلس  مفصل  بتقرير   2008 متلللوز  فللي  تللقللدم  قلللد   بللديللل  كلللان  ولللقللد 
اإلنسان، يبني فيه ممارسات إسرائيل. وقد ركز التقرير على بيان تناقض فكرة 
التي  الدميقراطية  مبادئ  مع  نفسها-   إسرائيل  تعرف  كما   - اليهودية  الدولة 
املمأسس  العنصري  التميز  التقرير  تناول  كما  بها.  ملتزمة  أنها  إسرائيل  تزعم 
من  األصلي  الشعب   - الفلسطينيني  حيال  وسياساتها  إسرائيل  ممارسات  في 
ضدهم  التمييز  مبينا  إسرائيل،  سكان  من   %  20 نسبتهم  تبلغ  والذين  مواطنيها 
في احلصول واالنتفاع باملصادر األساسية، وباخلدمات العامة، وخطط التطوير 
أكدت  ثانية  جهة  ومللن  السياسي.   التمييز  ألشكال  االهتمام  موليا  والتنمية،  
منظمات حقوق اإلنسان األهلية أن نظام إسرائيل العنصري قد توسع وأصبح 

يطبق بطريقة منهجية ضد الفلسطينيني في األرض احملتلة عام 1967. 
ومن جهتها أكدت مديرة مركز بديل خالل الفعاليات املوازية واملؤمتر الصحفي 
استعماري  نظام  »هو  الفلسطينيني  على  املفروض  اإلسرائيلي  النظام  أن  على 
املمنهج،  العنصري  والتمييز  االحللتللالل،  بللني  مللا  يجمع  العالم  فللي  للله  شبيه  ال 
أن »العنصرية في  الدولي باعتبار  واالستعمار االحاللي«. وقد طالبت املجتمع 
تكوين إسرائيل ونظامها القانوني والسياسي هي من األسباب اجلذرية للصراع 
أيام  قبل  العامة  اجلمعية  رئيس  تصريح  في  جاء  ما  على  مؤكدة  واستمراره«؛ 
مياثل  يكاد  الفلسطيني  الشعب  على  املللفللروض  إسرائيل  نظام  أن   « قللال:  حيث 
تقريره،  في  بديل  مركز  وطالب  كما  العنصري«.  الفصل  االبرتهايد/  جرمية 
املجتمع الدولي عموما، مبا في ذلك الدول والهيئات الدولية، واملنظمات األهلية 
العاملية باتخاذ إجراءات عملية وفعالة في مواجهة نظام إسرائيل االستعماري 
منها  االستثمارات  وسحب  إسللرائلليللل،  مقاطعة  خللالل  مللن  وحتللديللدا  العنصري، 

وفرض العقوبات عليها إلى أن تلتزم بالقانون الدولي وتطبق قرارات الشرعية. 
ومن جهتها أكدت محامية حقوق اإلنسان من مركز عدالة، سهاد بشارة، على 
وسياسة  اجلديدة،  العنصرية  اإلسرائيلية  القوانني  مشاريع  مواجهة  ضللرورة 
حكومة إسرائيل والصندوق القومي اليهودي فيما يتعلق بتوزيع وإعادة توزيع 
األراضي في الدولة، وسياسة التهجير والتجريد من امللكية املوجهة ضد سكان 
تستهدف  والتي  القدس  ألراضللي  املعدة  واملخططات  الفلسطينيني،  البدو  النقب 
ضمان غالبية يهودية مسيطرة في املدينة مقابل أقلية عربية معزولة وغير قادرة 

على التوسع والتطور.  
النهائي في  املكون من 54 دولللة  تقريره  اإلنسان  وقد اصللدر مجلس حقوق 
التاسع من الشهر اجلاري حيث جاء التقرير مستندا إلى توصيات كثيرة تقدمت 
التقرير  تضمنه  ما  أهم  ومن  املختلفة.  واحلقوقية  الدولية  واملنظمات  الدول  بها 

عددا من التوصيات نوجز أهمها على النحو اآلتي: 

أوال: فيما يتعلق باألراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967:
على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة وبال تأجيل إلنهاء احتاللها لكل األراضي 
يتعلق  فيما  عملية  خطوات  واتخاذ   ،1967 عام  احملتلة  والعربية  الفلسطينية 

باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
احترام حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره،  والتعويض عن كل ضرر 

أصابه، واستعادة ممتلكاته وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.
التي  واإلداريلللللة  القانونية  التشريعات  كللل  إللللغللاء  عاجلة  خللطللوات  اتللخللاذ 
تستهدف جعل القدس احملتلة يهودية، واالمتناع عن إخالء السكان الفلسطينيني 

من منازلهم.
التوقف عن أي عمل قد يؤدي الى تغيير التركيبة الدميغرافية لفلسطني.

منازل  تدمير  عن  والتوقف  اإلسرائيلية،  املستوطنات  توسيع  عن  التوقف 
الطبيعية  املصادر  تدمير  عن  والتوقف  القدس،  سكان  ذلك  في  مبا  الفلسطينيني 

واألراضي الزراعية الفلسطينية.
إنهاء حصار قطاع غزة وإزالة كل القيود املفروضة على حركة الفلسطينيني 

في األراضي احملتلة التي يترتب عليها انتهاك جسيم حلقوق اإلنسان.
حقوق:  ضمنها  من  والتي  الفلسطيني  الشعب  حقوق  احللتللرام  على  التأكيد 

السكن، والتعليم، وحرية التعبير.

ثانيا: فيما يتعلق بالفلسطينيني من مواطني إسرائيل:
ادخار أي جهد في  اور الصادرة في عام 2003 وعدم  تنفيذ توصيات جلنة 
التحقيق في ادعاءات تتعلق بارتكاب العنف من قبل الشرطة اإلسرائيلية بحق 

الفلسطينيني.
حاليا  احلللاصللل  العنصري  التمييز  ملعاجلة  الللضللروريللة  اخلللطللوات  اتللخللاذ 
األرض  وملكية  توزيع  في  املللسللاواة  حتقيق  نحو  القريب  املستقبل  في  والتقدم 

بصرف النظر عن األصل القومي للمالكني.
 معاجلة كل مظاهر العنصرية املوجهة ضد أفراد األقليات وتعزيز مشاركتهم 

الفاعلة في احلياة العامة، وتأمني االنتفاع باخلدمات العامة بعدالة.
الصحة  العامة مثل خدمات  االنتفاع باخلدمات  النقب من  ضمان متكني بدو 

العامة، والكهرباء، واملاء.
إيقاف العمل بقانون املواطنة والدخول إلسرائيل.
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* رمي مّزاوي منسقة البحث واإلسناد القانوني في مركز بديل. 

اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

اإلعالن عن ورقة املوقف االستراتيجي
للمجتمع املدني الفلسطيني

مقدمة إلى مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان

 مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أيدت املئات من 
املوقف  ورقة  على  ووقعت  الدولية  املدني  املجتمع  ومنظمات  العمل  شبكات 
في  عنوان«االحتاد  حتمل  والتي  الفلسطيني  املدني  للمجتمع  االستراتيجي 
اإلنسانية  الللكللرامللة  واالحللتللالل:  اإلحللاللللي،  االستعمار  اإلبللارتللهللايللد،  مقاومة 

والعدالة للشعب الفلسطيني«.
املدني  املجتمع  يقدم  الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العاملي  اليوم  في 
االستثمارات  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة  الوطنية  باللجنة  ممثالً  الفلسطيني، 
العالم ورقة موقفه االستراتيجي كقاعدة  لكل  العقوبات عليها،  منها وفرض 
وأساس ملناهضة العنصرية. إن ورقة املوقف االستراتيجي هذه ستقدم إلى 

مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان املنوي عقده في نيسان 2009.
األمم  هيئات  إليها  توصلت  الللتللي  النتائج  هللذه  املللوقللف  ورقلللة  وتلخص 
االهتمام  أثللاروا  الذين  املستقلني،  واخلبراء  اإلنسان  بحقوق  املعنية  املتحدة 
حول طبيعة النظام اإلسرائيلي الذي قد يرقى إلى التمييز العنصري املمأسس 
التوصيات  من  جملة  تقاريرهم  في  وأوردوا  املنظم،  العنصري  الفصل  و/أو 
اجلوهرية بهذا الشأن.  وتبني الورقة إلى أنه بعد مرور أكثر من 60 عاماً على 
نكبة عام 1948 و41  عاماً من احتالل إسرائيل للضفة الغربية مبا فيها القدس 
الشرقية، وقطاع غزة منذ العام 1967، تبرز حاجة ملحة إلى إعادة النظر في 
طبيعة نظام إسرائيل وسيطرتها على الشعب الفلسطيني.. إن من شأن هذه 
املراجعة الدقيقة إثبات وتبيان أن إسرائيل هي نظام فصل عنصري/أبارتها 

يد، واستعمار إحاللي، واحتالل عدواني.
هذا املوقف، الذي يعبر عن إجماع وتوافق متزايد في أوساط املجتمع املدني 
الفلسطيني والدولي، مت تبنيه واعتماده مؤخراً من قبل العديد من الشبكات 
واملللنللظللمللات واملللؤسللسللات مللن جميع أنللحللاء الللعللالللم الللتللي شللاركللت فللي مؤمتر 
البرازيل(  لللألرض(  املالكني  غير  العمال  حركة  بينها  ومن  )الباسك(،  ِبلباو 
األهلية  املنظمات  تنسيق  جلنة   ،  RESCOP االسبانية  التضامن  شبكة   ،
األوروبية العاملة في فلسطني )ECCP( ، ونقابة احملامني الوطنية وحزب 
والشبكات  اجلمعيات  إلى  باإلضافة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  اخلضر 
اليهودية املناهضة للصهيونية، وال سيما الشبكة اليهودية الدولية ملناهضة 

.)IJAN( الصهيونية
هذا، وتثمن منظمات املجتمع املدني الفلسطينية والدولية وتؤكد على ما 
ورد في البيان األخير الصادر عن رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الذي 

أعلن فيه بشجاعة وبشكل ال لبس فيه إدانته لألبارتهايد اإلسرائيلي قائالً:
»من املهم لنا في األمم املتحدة استخدام هذا املصطلح ]...[. في نهاية األمر، 
األمم املتحدة هي من أقرت االتفاقية الدولية اخلاصة مبناهضة جرمية الفصل 
العنصري/األبارتهايد، والتي أوضحت من خاللها للعالم اجمع أن مثل هذه 
من  أكثر  منذ  وجلللدت...  أينما  ومحظورة  قانونية  غير  تعتبر  املللمللارسللات... 
عشرين عاما مضت، أخذنا نحن في األمم املتحدة مببادرة املجتمع املدني في 
حينه، عندما وافقنا على فرض العقوبات على نظام جنوب أفريقيا كوسيلة 
غير عنيفة للضغط عليه إلنهاء االنتهاكات التي يرتكبها. اليوم ، رمبا نحن في 
األمم املتحدة، ينبغي علينا األخذ مببادرة جيل جديد من قوى املجتمع املدني، 
التي تطالب بحملة غير عنيفة مشابهة لتلك التي فرضناها على نظام جنوب 
أفريقيا، ملقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

إلجبارها على وقف االنتهاكات التي ترتكبها.”
يذكر أنه في العام 2001 ، انسحبت الواليات املتحدة وإسرائيل من املؤمتر 
ألنه  أفريقيا؛  جنوب  ديربان،  في  انعقد  والللذي  العنصرية،  ملناهضة  الدولي 

سمح بانتقاد إسرائيل كنظام يرتكب جرائم التمييز والفصل العنصري.
وتنظم األمم املتحدة مؤمتر مراجعة مقررات ديربان، في جنيف في الفترة 
20-24 نيسان/أبريل  2009، للنظر في التقدم احملرز في جميع أنحاء العالم 
منذ مؤمتر مكافحة العنصرية في العام 2001. وقد أعلنت كٌل من إسرائيل، 
والواليات املتحدة وكندا عن نيتها عدم املشاركة في هذا املؤمتر، وأنها ستكثف 
العنصرية  طبيعة  مناقشة  الستبعاد  الدولي  املجتمع  على  للضغط  جهودها 

للنظام اإلسرائيلي.
ندعو  الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العاملي  اليوم  ومبناسبة  إننا، 
العالم لتحمل املسؤولية األخالقية  أصحاب الضمائر احلية في جميع أنحاء 
شعب  الفلسطيني-  للشعب  األوجللله  متعدد  اإلسللرائلليلللللي  االضللطللهللاد  إلنللهللاء 
فلسطني األصلللللي، وبللالللتللالللي إحلليللاء األملللل فللي أن احلللريللة، وتللقللريللر املصير، 

والسالم العادل سوف تسود قريباً. 
املوقعني  وقائمة  الفلسطيني  املدني  للمجتمع  االستراتيجي  املوقف  ورقة 
عليها متوفرة باللغات: العربية واالنكليزية، واالسبانية، وااليطالية، وميكن 
العنوان  على  االيطالية  اإلسبانية،  ،العربية،  االجنليزية  باللغات  حتميلها 

التالي:
الللرجللاء  املللعلللللومللات  مللن  وملللزيللد    www.bdsmovement.net

info@bds.movement.net التواصل عبر

بديل يقدم تقريره وتوصياته إلى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف

على الهيئات الدولية حلقوق اإلنسان فحص نظام 
التمييز العنصري اإلسرائيلي ضد جميع الفلسطينيني

إعداد: رمي مّزاوي*

)stopthewall.org :لوحة فنية متثل فصول معاناة الفلسطينيني, مجموعة مع اجلدار )املصدر



كانون األّول  2008 6

الناشئة من مخيمي اجللزون وشعفاط 
يزورون طالب في مخيم عقبة جبر

ضمن فعاليات برنامج بديل لتنمية وتدريب الناشئة في مجال حقوق الالجئني الفلسطينيني لسنة 2008، التقى 
نحو 70 مشاركاً ومشاركة من هذا البرنامج؛ حيث قام كل من مركز الشباب االجتماعي مبخيم اجللزون ومركز الطفل 
الفلسطيني مبخيم شعفاط ومركز الشباب االجتماعي مبخيم عقبة جبر وقد شملت هذه الزيارة التثقيفية الترويحية 

زيارة ألهم املواقع األثرية والتاريخية في منطقة أريحا. 
وخالل ذلك ألقى مصطفى بلهان منسق برنامج الناشئة في مركز شباب مخيم عقبة جبر االجتماعي كلمة رحب 
فيها باملشاركني وأثنى على دور مركز بديل بإدارته القائمة على هذا النشاط السنوي. فيما اعتبر حسن فرج منسق 
برنامج الناشئة في مركز بديل إن هذه املشاركة تأتي ضمن عدة نشاطات ينظمها مركز بديل والتي من شأنها أن ترفع 

من مستوى ثقافة اجليل الفلسطيني واكتساب اخلبرات في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني.
هذا وقد ثمن املشاركون في هذا البرنامج دور الناشئة في عقبة جبر ملا قدموه من حسن الضيافة، حيث استضاف 
اللحمة والتآخي في  املخيمني:  اجللزون و شعفاط، في بيوتهم كنشاط يزيد من  املشاركني من كال  أبناء عقبة جبر 
النسيج  التي عملت على تقوية   الفلسطيني. وبنهاية اجلولة  إلى تقسيم الشعب  التي تهدف  إجللراءات االحتالل  ظل 
الفلسطيني حسب ما قال ادم ربيع منسق برنامج الناشئة في مخيم شعفاط، حيث قدم األخير الشكر اجلزيل باسم 
املشروعة  التمسك بحقوقهم  الناشئة على  الشباب وألبناء مخيم عقبة جبر، والتي تزيد من إصرار  املشاركني ملركز 

والعودة إلى الديار األصلية في فلسطني التاريخية.
وقد متيزت اجلولة بزيارات األماكن األثرية من املرشحات وتلة العاليق وقصر هشام وتنظيم عدد من األلعاب 
الشعبية الفلسطينية كجزء من غايات البرنامج في تعزيز االنتماء والهوية الوطنية مما كان له اثر واضح في إضافة 
الفرح والبهجة على نفوس األطفال. وعبرت عن ذلك الطفلة فاطمة معتز مباشر من مخيم عقبة جبر  قائلة: »أنا اشعر 
بالسعادة لتمكني من االلتقاء بزمالئي مرة أخرى من بعد التعرف عليهم مبخيم أجيال العودة الثالث، إذ استطعت أن 
استضيف إحدى املشاركات من مخيم اجللزون ببرنامج تنمية الناشئة في بيتي وااللتقاء مع أسرتي حيث وعدتها بان 
أزورها في اقرب وقت ممكن في مخيم اجللزون... وأود أن اشكر مركز الشباب في مخيمي ومركز بديل على القيام مبثل 

هذه الفعاليات الرائعة«. 

أطفـال العــودة يغنــون للعــودة
مفتوحا  يوما  شمس  نور  مخيم  في  االجتماعي  الشباب  مركز  نظم  الناشئة  وتدريب  تنمية  برنامج  ضمن 
لناشئة املركز، وقد شاركهم الناشئة من مركز يافا الثقافي مبخيم بالطة ومركز الشباب االجتماعي من مخيم 

الفارعة. 
وكان في استقبال الوفود املشاركة أعضاء الهيئة اإلدارية وطالب الدورة املنتسبني ملركز الشباب وبعض أهالي 
املخيم، وافتتح اللقاء املفتوح بالسالم الوطني واألغاني التراثية التي حتض على حق الالجئني بالعودة إلى ديارهم، 
اجل  من  قدما  باملضي  الناشئة  األجيال  مذكرا  باملشاركني  فيها  رحب  كلمة  دواس  فيصل  احلفل  عريف  ألقى  وبعدها 
ترسيخ قضية الالجئني ومطالبتهم ببذل املزيد من التعاون من خالل دورات التدريب  إلرجاع احلق إلى أصحابه. ثم 
ألقى األخ عبد الرحمن مقبل نبذة تعريفية مبركز الشباب االجتماعي ومراحل تأسيسه والظروف الصعبة التي مرت 
على املركز، وحتدث عن وضع الالجئ بشكل عام في املخيمات وعدم تكيف الالجئ في املخيم متيقنا بعودته أجال أم 

عاجال إلى بيته في بلده األصلي.
بعد ذلك انطلقت فعاليات اليوم املفتوح حيث غنت الطفلة كلثوم من مركز يافا أغنية، وبعدها قامت فرقة بيسان 

الفقرات  بعدها  وتعددت  األصيل.  الفلسطيني  الفن  من  مميز  عرض  بتقدمي  الشباب  ملركز  التابعة  الشعبية  للدبكة 
املختلفة حيث ألقت سعاد دواس قصيدة بعنوان »نكبر وال ننسى«  تدعو إلى حب الوطن وكذلك القى األستاذ زاهر أبو 
كشك قصيدة بعنوان »لن أركع« ومن ثم قامت فرقة مركز الفارعة للدبكة الشعبية بتقدمي عرض فني آخر من الدبكة 
الشعبية. وفي نهاية اللقاء أقيمت مسابقة ثقافية بني مركز يافا ومركز الفارعة كان التعادل نصيب الفريقني وبعد 

انتهاء املسابقة تناول الطالب املشاركون طعام الغداء في قاعة مركز الشباب االجتماعي. 
اللقاء ممثال برئيس الهيئة اإلدارية ملركز نور شمس صالح  القائمني على هذا  الزائرة  بعدها شكر ممثلو الوفود 

الزهيري على هذا اليوم املفتوح داعني العمل على غرس مفهوم حق العودة لألجيال الناشئة. 

الناشئة يتضامون
مع أهالي البلدة القدمية باخلليل

إلى  بزيارة  عايدة  مخيم  من  الجئ  ومركز  الثقافي  الدوحة  أطفال  مركز  ضم  الللذي  حلم  بيت  مؤسسات  وفد  قام 
محافظة اخلليل يوم األربعاء العاشر من كانون اول اجلاري. واستهلت الزيارة باستقبال من قبل األطفال املشاركني 
في برنامج تنمية وتدريب الفئات الشابة في مركز ثقافة الطفل الفلسطيني في مخيم الفوار ومدير املركز وعدد من 
الوفد  وقام  الزائر  بالوفد  املركز  أطفال  رحب  حيث  السراحنة،  وإميللان  الكرنز  واحمد  النجار  حسام  املركز  متطوعي 
الذي تضمن نحو مئة مشارك/ة  بزيارة تضامنية إلى  أهالي مدينة اخلليل وخاصة سكان البلدة ألقدميه للتضامن 
معهم في وقفتهم الصلبة ضد االستيطان وهجمات املستوطنني، ثم زار الوفد  احلرم اإلبراهيمي وسوق البلدة القدمية 
وتوجه اجلميع  إلى مخيم الفوار حيث كان في استقبالهم مدير خدمات مخيم الفوار السيد زياد احلموز  ومدير مركز 
العمل االجتماعي. وفي كلمته رحب السيد محمد  التأهيل االجتماعي السيد محمد الشدفان ووفد كبير من متطوعي 
ساهم  من  كل  وشكر  الدعوة  تلبية  على  وشكرهم  الكرام  بالضيوف  الفلسطيني  الطفل  ثقافة  مركز  مدير  عجمية  أبو 
ويساهم في إجناح فعاليات البرنامج وقدم شكره اخلاص ملركز بديل. وبعد أن رحب السيد مدير خدمات مخيم الفوار 
بالوفد الزائر قدم فكره عامة عن مخيم الفوار وشد على أيدي املؤسسات العاملة على احملافظة على حق العودة وأشاد 
باملشروع وبرنامجه. وفي النهاية متنى لهم زيارة موفقة وعودة ساملة، ثم ألقت عهد وجيه الدرباشي قصيده بعنوان 

ملاذا تبكي يا فلسطني وقدمت فقرتني غنائيتني قدمتهما كل من رانيا احلطاب ووعد الدرباشي.
ثم قام الوفد بزيارة زمالئهم في املخيم وتعرفوا على أسماء القرى التي هجر منها أهالي  مخيم الفوار وتوجه الوفد 
لزيارة منتزه بلدية دورا، إذ تناولوا هنالك وجبه الغداء ومن ثم نفذت برامج ثقافية وترفيهية منها مسابقة ثقافية. 
وفي نهاية الزيارة قام مدير مركز ثقافة الطفل بشكر اجلميع وتوديعهم على أمل اللقاء،  وقام السيد حسن فرج منسق 
الذين عملوا جمعيا في  املتطوعني  املضيفة وأطفالهم وكافة  املؤسسة  بديل بشكر  الناشئة في مركز  تنمية وتدريب 

سبيل إجناح هذه النشاطات.
وفي تعليق من إحدى املشاركني قال احمد فتحي زهران من مركز أطفال الدوحة الثقافي: “أود أن اشكر مركز بديل 
على هذه اخلدمات التي يقدمها ألطفال فلسطني. في هذا اليوم، ذهبت أنا وأصدقائي من مركز الدوحة ومركز الجئ 
إلي مدينة اخلليل ومخيم الفوار ومنتزه في منطقة دورا وقد كانت هذه الرحلة جميلة فهي كانت تعليمية وتثقيفية 
وترفيهية وجميع الذين ذهبوا استفادوا بشكل كبير من هذه الرحلة. فقد عززنا  العالقة مع أصدقائنا وزرنا احلرم 
اإلبراهيمي ورأينا بعض قبور األنبياء. وأثناء ذهابنا واجهنا مشكلة احلاجز اإلسرائيلي ولكن في النهاية انتهينا من 
هذه املشكلة. ومن ثم ذهبنا إلى مركز ثقافة الطفل في مخيم الفوار وقد استمتعنا وضحكنا وقد سعدنا بالذهاب في 
اليوم  الذين تعرف عليهم وفي نهاية  إلى بيت احد األصدقاء من  الزيارات االجتماعية حيث ذهب كل شخص  جولة 
ذهبنا إلى املنتزه الذي كان أجمل ما في هذه الرحلة فقد لعبنا واستمتعنا وقد عملنا مسابقة ثقافية كانت ممتعة وقد 

استفدت من هذه الرحلة من جميع النواحي الترفيهية والتعليمية” . 

نشاطات برنامج تنمية وتدريب
الناشئة في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني

في مخيم نور شمس في مخيم عقبة جبرفي مدينة اخلليل
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العاملي  العدد في ملفه على موضوع »التضامن  يركز هذا 
محاولة  في  واملللهللام«  واملسؤوليات  األولللويللات  فلسطني:  مع 
إلثارة النقاش اجلاد حول استراتيجيات العمل الوطني املنظم 
وأثناء  والللدائللم.  الللعللادل  احلللل  إلللى  وصللوال  للمراكمة  والقابل 
لهيئة  تبني  الللعللدد،  لللهللذا  التحضيرات  تفاصيل  فللي  الللدخللول 
من  واحللد  عدد  في  تغطيته  ميكن  ال  املوضوع  هذا  أن  التحرير 
أعداد حق العودة، وإمنا يلزم تناوله على األقل في عددين. وقد 
إطارا مؤسسا  العدد  أن تكون مقاالت هذا  التحرير  رأت هيئة 
موقع  بالدراسة  سيتناول  الذي  القادم  العدد  ملقاالت  وفاحتة 
التضامن  حللركللات  أجللنللدة  فللي  الفلسطينية  الوطنية  احلللقللوق 

العاملية املختلفة ورؤيتها للصراع واحلل الدائم ووسائله. 
أبللو غللوش جللدوى التضامن  الللعللدد، تناول احمد  في هللذا 
األشكال  مفهوم  إلى  بالقياس  واستراتيجيا  تكتيكيا  العاملي 
الوطني.  التحرر  معركة  في  استخدامها  وجدلية  النضالية 
التضامن  العمل على كسب وتفعيل وتطوير  أن  إلى  وخلص 
بلغ في  التحرر ولكنه مهما  أمر ضللروري في معركة  العاملي 
الذاتية  القدرات  تطوير  دون  التحرر  إلى  يللؤدي  لن  مستواه 
وأشلللكلللال الللنللضللال امللللؤثلللرة مللبللاشللرة فللي بللنلليللان االسللتللعللمللار 
الصهيوني لفلسطني. ويعالج أمير مخول جدلية العالقة بني 
التحرري.  الفلسطيني  والنضال  العاملي  التضامن  مستوى 
ويللللرى الللكللاتللب أن ارفللللع مللسللتللويللات الللتللضللامللن الللعللاملللي مع 
املوجه  التحرري  بالنضال  التمسك  حقب  في  جتلت  فلسطني 
الصراع.   وجوهر  الفلسطينية  القضية  مركبات  كل  ملعاجلة 
الللبللرغللوثللي األهللملليللة اإلسللتللراتلليللجلليللة للعمل مع  ويلللرى عللمللر 
بناء  يرى  الوقت  نفس  في  ولكن  العاملية،  التضامن  حركات 
العالقة معها يجب أن يكون على أساس احترامها للخيارات 
آثار  معاجلة  مجرد  على  وليس  اإلستراتيجية  الفلسطينية 
االحتالل واالستعمار االحاللي العنصري  ومعاجلة األزمات 
على  معها  العالقة  تبنى  أن  وجللوب  إلللى  ويخلص  الطارئة. 
وعلى  جهة  مللن  الفلسطينية  احلللقللوق  لكل  احترامها  أسللاس 

املطلوب إستراتيجية فلسطينية واضحة
بقلم: نضال العزة*

رؤية إسرائيل كدولة متييز عنصري ممأسس. 
وفلللي مللحللور ثلللان، تسلط زهلللا حللسللن الللضللوء علللللى األمم 
املللتللحللدة وهلليللئللاتللهللا عللبللر مللنللاقللشللة  دورهللللا مللا بللني مفهومي 
املسؤولية والتضامن. وتؤكد أن املسافة مابني اتخاذ قرار أو 
اصدرا تقرير وتطبيقه ال زالت واسعة، وتتطلب جهدا منظما 
ومركزا ليس للتفريق بني التضامن واملسؤولية بل و لالنتقال 
تيري  يللضلليء   احمللللور،  نفس  التنفيذي.ضمن  املستوى  إلللى 
رميبل زوايا كانت مغيبة تتصل بتوصيات الكونت برنادوت 
التي أدت إلى إصدار قرار اجلمعية العامة رقم 194، فيكشف 
لللألمم  كلللان تعبيرا عللن »املللسللؤوللليللة اخلللاصللة«  أن إصللللداره 
املتحدة وليس مجرد تظاهرة تضامنية أو بيان تضامني.  أما 
محمد جرادات فيربط ما بني أهمية التضامن العاملي، وجذور 
الدول  ومسؤوليات  جهة،  من  الدائم  احلل  وماهية  الصراع، 

والهيئات ومهام حركات التضامن العاملية. 
وفلللي احمللللور الللثللالللث يللحللاجللج حلللازم جللمللجللوم الللدعللوات 
الللقللاصللرة والللتللي تللصللدر عللن شللخللصلليللات عللامللليللة، وحللركللات 
تضامن وهيئات دولية، والتي تكتفي بتشبيه بعض مكونات 
نللظللام إسللرائلليللل وممللارسللاتللهللا بنظام االبللرتللهللايللد فللي جنوب 
تتعدد  قد  جرمية  االبرتهايد  أن  الكاتب  يللرى  حيث  أفريقيا؛ 
أشكال ارتكابها، وبالتالي ال يجوز املراوغة في وصف حقيقة 
ربطه  أو  الوصف،  ذلللك  اجتزاء  أو  العنصري  إسرائيل  نظام 
بشرط التماثل مع نظام جنوب أفريقيا. نورا عريقات تدرس 
األمريكي،  القرار  صنع  دوائللر  في  فلسطني  قضية  ُتقدم  كيف 
الللواليللات  فللي  التضامن  حركة  وأهلللداف  لفعاليات  وتللعللرض 
منظم  جهد  توجيه  بللضللرورة  وتنتهي  األمللريللكلليللة،  املللتللحللدة 
ويلدمان،  دافيد  أما  األمريكي.  القرار  صنع  مراكز  في  للتأثير 
أمريكا  في  الكنسية  التضامن  حركة  ونطور  نشأة  فيتناول 
إسللرائلليللل  مقاطعة  حملة  تبني  مللسللتللوى  إللللى  وصلللللت  حللتللى 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ويكشف 
أنه ال يزال هناك الكثير مما ميكن عمله بالتعاون مع الفعاليات 

املبني  والعادل  الدائم  احلل  إلى  وصوال  والكنائس  الشعبية 
على احلقوق.  

العالقة  إشكالية  عللدوي  ناصر  تللنللاول  رابلللع،  محور  وفللي 
بني املنظمات األهلية الفلسطينية واملنظمات الدولية والعاملية 
الوطني، ومتطلبات  التحرر  األهلية في ظل مقتضيات مسيرة 
الفلسطينية  السلطة  ظل  في  الفلسطيني  املدني  املجتمع  بناء 
آلية  إيجاد  ضللرورة  إلى  الكاتب  وخلص  االنتقالية.  واملرحلة 
مغريات  أملللام  الوطنية  واألجللنللدة  األوللللويلللات  حتفظ  مبدعة 
واقللع  تللنللاول  إذ  مفلح،  احمد  سللار  االجتلللاه،  وبنفس  التمويل. 
لبنان،  في  الفلسطينية  األوسللاط  في  الفاعلة  األهلية  املنظمات 
السياسية« في ظل تراجع  »البوصلة  تكاد تضيع منها  والتي 
دور منظمة التحرير الفلسطينية، وفي ظل االندفاع للتالقي مع 
أجندة املنظمات الدولية واألطر األهلية العاملية املهتمة مبعاجلة 

الظروف اإلنسانية املتردية مبعزل عن جذور املأساة. 
للتساؤل  واسعا  الباب  تفتح  امللف  من  األربعة  احملللاور 
الدولية- العالقات  بناء  في  الفلسطينية  اإلستراتيجية  عن 

وحركات  والللقللوى،  والهيئات،  اللللدول،  مختلف  مللع  العاملية 
واقللع  هللو  أهمية  أكللثللر  األملللر  يجعل  ومللا  الللعللامللليللة.  التضامن 
وفصائل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وأداء  فاعلية  تراجع 
انحصار  وتقريبا  أوال،  العاملي  املستوى  على  الوطني  العمل 
األداء على املستوى الدولي الرسمي في السلطة الفلسطينية 
واألطللر  الفلسطينية  األهللللليللة  املنظمات  وتللصللدر  وهيئاتها، 
التضامن  وشبكات  ومنظمات  قوى  مع  التفاعل  في  الشعبية 
منذ  التحرير  منظمة  بللرامللج  على  سريعة  فنظرة  الللعللاملللي. 
تأسيسها تكشف أن عملية حتول دراماتيكية أصابت عالقاتها 
على املستوى  العاملي ليس فعليا وحسب بل ونظريا. فبرامج 
كانت  عشر  الثامنة  الللدورة  حتى  املتعاقبة  الوطنية  املجالس 
تفرد للعالقات الدولية مع القوى التحررية، والدول احلليفة 
العالم محورا  فللي  والللعللدل  الللسللالم  والللصللديللقللة، وكللل محبي 
تللطللويللرهللا. وبصرف  الللعللالقللة وسللبللل  يللتللنللاول ماهية  خللاصللا 

الدورة  املستوى، جاءت  النظر عما مت حتقيقه فعال على هذا 
التاسعة عشر لتبرز هذا التحول حتى على مستوى الصياغة 
الرسمية دون غيرها،  الدولية  العالقات  وذلك بالتركيز على 

واالكتفاء بشكر قوى التضامن العاملية. 
إن هذا التحول يشكل غيابا غير مبرر يضعف حتى مصادر 
قوة املؤمنني باالستمرار في مفاوضات العالقات العامة. هذا 
واألطر  الشبكات  من  عددا  الواجهة  إلى  دفع  شك  بال  التحول 
واملنظمات األهلية – الشعبية للعب دور اجلاسر للهوة ولكن 
أو  التحرير  ملنظمة  التقليدية  والرؤية  الطريقة  بنفس  ليس 
السلطة الفلسطينية. ورمبا هذا شكل السبب وراء عدم رضا 
على  واملللضللمللر،  منه  املعلن  الفلسطينية،  السياسية  الللقللوى 
بعض منظمات املجتمع املدني الفلسطيني الفاعلة عامليا على 

املستوى السياسي واحلقوقي الدولي. 
بصرف النظر عما ميكن أن يقال في أمر املنظمات األهلية 
والتجني  اخلطأ  فمن  جميعها  هنا  يقصد  وال  الفلسطينية، 
ترى  ال  أنللهللا  الللقللول  ميكن  واحللللدة،   سلة  فللي  جميعا  وضعها 
أو  السياسية حتى وان جتاوزت  القوى  في نفسها بديال عن 
السياسية  القوى  اختلفت في رؤاهللا  مع برامج وآليات عمل 
على املستوى الدولي. وما يستحق العناية بالفعل من اجلميع 
وآليات  الفلسطينية  اإلستراتيجية  أسللس  بحث  مسألة  هو 
والتضامنية  التحالفية  العالقات  نظم  في  ومجاالته  العمل 
على املستوى العاملي. وبدون ذلك، سيصعب مراكمة اجنازات 
التحرر  مشروع  خدمة  في  وصبها  العاملية  التضامن  حركة 
احلقيقي. إن التعامل مع مختلف قوى واطر التضامن العاملي 
إلسناد  أو  ذاك،  أو  املوقف  هذا  لدعم  اآلنية  احلاجات  مبنطق 
هذه املبادرة أو تلك، سيؤدي بالضرورة إلى تراجع مستويات 

التضامن في أحسن األحوال. 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

* نضال العزة, مدرس قانون دولي/ حقوق انسان, منسق وحدة 

املصادر والبحث القانوني في مركز بديل, 
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التضامن العاملي مع فلسطني

على  كبيرا  اعتمادا  يعتمد  قضية  أيللة  على  وأثللره  العاملي  التضامن  جللدوى 
العاملي  التضامن  يكون  قضايا  هنالك  إذ  للتضامن،  املطروحة  القضية  طبيعة 
معها هو األساس، وأخرى يكون للتضامن العاملي جدوى لكنها محدودة؛ ألن حل 
هذه القضية يعتمد إلى حد كبير على ميزان القوى احمللي؛ أي ميزان القوى بني 

الطرفني الرئيسيني للتناقض. 
قضايا البيئة، واحلفاظ على الطبيعة، وطبقة األوزون،  وقضايا الفقر العاملي،  
عاملي،  امتداد  لها  صار  التي  القضايا  من  وغيرها  حقوقهم،  من  األطفال  ومتكني 
محض؛  إنساني  بعد  ذات  وهي  العاملي،   التنمية  أعمال  جللدول  على  ومطروحة 
كلها قضايا يعمل الناشطون فيها على جتنيد رأي ودعم عام عاملي لها، وهي ال 
تواجه معارضة تذكر؛ بل ميكن القول، أن قضية الفقر مثال،  في دولة أسيوية أو 
أفريقية،  قد تالقي دعما وسندا دوليا، فرديا ومؤسساتيا، أكثر مما تالقيه ذات 
القضية في نفس البلد. وجتنيد رأي ومساندة عامليني حلل هذه القضية مفيد جدا، 

بل أساسي. املهم هنا كيف ُيساَند الفقراء، ال مجرد مساندتهم.
أما إذا كانت القضية شائكة ومعقدة وذات بعد سياسي ولها عالقة باملصالح 
اإلستراتيجية للدول، وبالذات دول املركز الرأسمالي، وكانت ساحتها موقعا ذا 
أهمية جيوسياسية، فمن الصعب أن يؤثر الرأي العام العاملي والدعم واملساندة 
الثقل،  ذات  فالدول  حاسم.   بشكل  القضية  هذه  حل  على  واملؤسساتية  الفردية 
حل  عللدم  في  احمللي  حليفها  من  أكبر  مصلحة  لها  تكون  قد  الللقللرار،  على  املؤثرة 
قضايا.  هكذا  مثل  على  واضح  مثال  وقضيتنا  قائمة.  القضية  وإبقاء  التناقض، 
فهي رغم وضوح املعتدي فيها، ورغم كل ممارساته املخلة باالتفاقيات الدولية،  
ورغللم  الفلسطيني،  الشعب  يعيشه  الللذي  الإلنساني  والللوضللع  اجللللور،   ورغللم 
وقوف معظم دول العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني )الحظ قرارات اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة(؛ إال أن هذه القضية ملا حتل، حتى ولو بطريقة غير منصفة 
يقلب  منه،  الرسمي  اإلعللالم  وبالذات  اإلعللالم،  أن  ونالحظ  الفلسطيني.  للشعب 
الصورة لصالح قوى الظلم. فالنضال الفلسطيني هنا إرهاب، والقمع االحتاللي 

واإلحاللي دفاع عن النفس. 
قد  التضامن  ألن  بعمومية،  نتحدث  أن  يكفي  ال  التضامن،  جللدوى  لللدراسللة 
يجدي في جزئيات القضية ويساهم في بناء القدرة الذاتية للشعب الفلسطيني، 
مما يقربه، بقدر تعزيز قدراته، والتضامن جزء من هذه القدرة، من حل القضية 

لصاحله.
التحليل العلمي يستدعي هنا فهم حقيقة أكدتها جتارب الشعوب التي ناضلت 
من أجل حريتها وهي، أن النضال من أجل التحرر ليس له شكل واحد، او أسلوب 
واحد، مع أن هنالك دائما أسلوب نضالي رئيس وأساليب نضال ثانوية ) ثانوية 
باملقارنة مع األسلوب الرئيسي فقط(. كما ال يعني التركيز على ساحة النضال 
حالة  خلق  ومنها  األخللرى،  الساحات  في  النضال  أساليب  ُتنسى  أن  الرئيسية، 
تعاطف ودعم وتضامن دولي بكل أشكاله احملتملة مع نضال الشعب التحرري. 

بالنسبة  مهمة  جوهرية  جزئية  قضية  وهي  الالجئني،  بقضية  يتعلق  فيما 
للقضية الفلسطينية، قد نستطيع جتنيد دعم غير عادي لتنمية أوضاع الالجئني 
منها  طللردوا  التي  أرضهم  إلللى  عودتهم  حلق  دعللم  جتنيد  أن  إال  اإلنسانية،  غير 
كافيا،  دعما  لها  جنللد  ال  وقللد  السياسي.  التناقض  مساحة  ضمن  تدخل  مسألة 
الهدف  لتحقيق  الدعم  جتنيد  الصهيوني.  لالحتالل  املساندة  الللدول  في  خاصة 
الثانوي ضروري ومهم؛ إال أن األهم هو تعزيز القدرة الذاتية املَُمكِّنة وحدها من 
حسم حل تناقض باملستوى السياسي. ومن جتربتنا، التضامن الدولي الشعبي 
ثانوي من حيث تأثيره على تطور القدرة الذاتية، ورغم ذلك، يظل مهما ويجب 
وأنه  الذاتية،  القدرة  مكونات  بعض  يعزز  قد  أنه  من  تنبع  أهميته  إهماله.  عدم 

يضعف بعض مكونات قدرة األعداء ويعزلهم دوليا.
    إذا كانت الصورة لدينا واضحة بهذا القدر، ميكن تبني موقف واضح من 
جتنيد التضامن الدولي كأسلوب نضالي؛ إذ يجب التركيز عليه بقدر أهميته في 
تعزيز القدرة الذاتية احلاسمة في حل التناقض، مع عدم إعطائه أهمية أكبر من 
حجمه؛ ألن ذلك يعزز فقط أوهاما بحل تناقض سياسي تناحري له أبعاد عميقة 
في املصالح الدولية، ويدفع إلى التركيز على أشكال نضالية لن متكن يوما من 
عدالة  شرح  على  القائم  النضالي  األسلوب  هذا  إهمال  باملقابل،  انتصار.  حتقيق 
ولكن  جزئية  قضية  أو  الكلية  وقضيته  شعب  لنضال  الدعم  وجتنيد  القضية، 
والذي  أي صللراع.  فهم ضيق ألسس حل  الكلية، يعبر عن  القضية  في  جوهرية 
يحكم على صحة أسلوب نضالي أو آخر، وعلى موقعه وأولوياته باملقارنة مع 
الثورية.  التجارب  من  استنباطها  ميكن  التي  القوانني  هي  األخللرى،  األساليب 
فالقوى التي انتصرت عملت دائما على تعزيز قدرتها الذاتية، وتعزيز حتالفها 
كانت،  جهة  أي  مع  حتالفهم  من  أمكن  ما  وفض  خصومها،  أو  أعدائها  وإضعاف 
وحتييد من ميكن حتييدهم في هذا الصراع كحد أدنى إذا كان كسب حتالفهم غير 
ممكن. فإذا حاولنا فهم جتنيد التضامن الدولي من هذه الزاوية، فإن أي تضامن 
التضامن مهما بلغ،  أعدائنا. ولكن  مع قضيتنا  يعزز قدرتنا، ويضيق من قدرة 
وطاملا لن مٌيكن من املس بالقدرة احلقيقية لتحالف األعداء أو اخلصوم لن يقلب 

موازين القوى، ويستطيع فقط تعزيزها كميا لصاحلنا.
من  االستنتاج  ميكن  امللموس  الواقع  خالل  ومن  النظري،  الطرح  عن  بعيدا 
أساليبها. فهي  لم يغير يوما موقف إسرائيل، وال  العام  الرأي  أن  جتربة عقود، 
املركزية، وبالذات  الغربية  للدول  الرسمي  املوقف  طاملا ظلت قادرة على ضمان 

العاملية  احلللرب  بعد  الللقللوى  مللوازيللن  فهم  ظللل  فللي  األمريكية،  املتحدة  الللواليللات 
العدائية ضدنا.  أو استنكار ألعمالها  اليوم، لن تتأثر بأي شجب  الثانية وحتى 
واملوقف من اجلدار- السجن الذي يقام حول مدننا وقرانا، أفضل دليل على ذلك. 
ويواجه  املتحدة،  األمم  ومواثيق  الدولي  القانون  مع  يتناقض  اجلللدار  هذا  فبناء 
معارضة عاملية غير عادية، ولكن أي تضامن ال يزعزع موقف الواليات املتحدة 
من هذا اجلدار، لن يغير في واقع األمر شيئا. والثابت أن موقف الواليات املتحدة 
لها،  العادي  غير  االستراتيجي  احلليف  فهي  اإلسرائيلي.  املوقف  قبل  يتغير  لن 
النهاية يعني فرض موقف  ولن تفرض عليها موقفا معاديا ملصاحلها، ألنه في 

ضد مصاحلها هي.
إن فهم حلقات الصراع وتداخلها وتكاملها والتناقضات الرئيسية والثانوية 
النضال.  الكفيل بإعطاء أي أسلوب نضالي حجمه ووزنه احلقيقي في  فيها هو 
استثمار  يحاول  كمن  جللدوى؛  بللدون  وجهدا  مللاال  مكلفة  نضال  أساليب  وتبني 
جهوده في أرض قاحلة لن تنتج نفس املردود في املساحات الصاحلة للزراعة 
النضال، في هذه احلالة، مضيعة للجهد والوقت،  إذ يصبح  التي ميتلكها فعال، 
ال  آخر. اجلدوى من استخدام أسلوب نضالي  أسلوب  باملقارنة مع  وبال مردود 
تختلف كثيرا عن مفهومها في االقتصاد. فهي تربط بني اجلهد املبذول ومردوده 
أسلوب  فأي  بالزمن.  عالقتها  في  ونوعا  كما  والربح  النتائج  مستوى  حيث  من 
إلللى جللهللد، وال يحقق ملللردودا فللي نفس زملللن، وكلللم، ونلللوع اجلللهللد يجب  يحتاج 
استبداله بأساليب أخرى لها جدوى أفضل، ويجب التركيز دائما على األساليب 

األكثر جدوى، دون إهمال األساليب األخرى. 
عودة إلى مثال استثمار اجلهد في أرض تعطي مردودا، وأرض ال تعطي نفس 
العمل في األرض ذات  إهمال  إن  القول  أو حتى جزءا ضئيال منه، ميكن  املللردود 
أن يتركز اجلهد األساسي  املهمة هنا هي  املنخفض خطأ جسيم. املسألة  املردود 
اجلهد،  نفس  مللع  بللاملللقللارنللة  أكللبللر  مللللردودا  تعطي  الللتللي  األرض  على  واملللركللزي 
استنفاذ  يتم  أن  هللي  هنا  القاعدة  األخلللرى.  األرض  فللي  إضللافللي  جهد  واستغالل 
وفي  املمكن.  مردودها  حسب  بأولويات  أرض  كل  في  املللردود  من  األقصى  احلد 
السياسة، ميكن القول أن الصراع يتم حله بتعزيز القدرة الذاتية  للوصول إلى 
هذه  تعزيز  من  جزء  والتضامن  والتحالفات  األعللداء.  مع  االستراتيجي  التوازن 
القدرة، إال أن احلاسم فيها هو التمكن من استخدام أساليب نضال تضعف قدرة 

األعداء مباشرة وفي حلقة الصراع الرئيسية.
االستثمار  يتوجب  آخللر،  نضال  كأي  عاملي  تضامن  حتقيق  أجل  من  النضال 
فيه واستخدامه بناء على قاعدة سليمة، مبا يحقق هدف النضال الوطني من أجل 
اجلزئية  القضايا  بعض  في  االنتصار  أجل  من  أو  كبرى،  شاملة  قضية  انتصار 
املكونة لها. لذلك يجب التفريق بني أنواع التضامن املمكن حشدها لقضية محددة، 
ومستوى التضامن املمكن من املستهدفني. فالتضامن قد يكون موقفيا، أو إيجابيا. 

األول سلبي من حيث الفعل، لكنه ليس بال فائدة، فهو على األقل يقلل عدد داعمي 
اإليجابي، فهو مشاركة  الدعم  أما  لهم.  داعللم  إذا كان في مركز   ، األعللداء، خاصة 
بطرق  النضال  في  املشاركة  على  يقوم  نضال  وهو  قضية،  أجل  من  النضال  في 
والتحريض  ونشرها،  املواقف  وإعللالن  والتظاهر،  االحتجاج،  أهمها:  مختلفة، 
ضد ممارسات األعداء،  والدعم املعنوي واملادي بطريقة مباشرة وغير مباشرة 
لنصرة أصحاب القضية، وصوال إلى أرقى أشكال التضامن، وهو التحالف بحده 

األدنى، حيث يتعامل املتضامنون مع قضية التضامن كأنها قضيتهم. 
حد  إلى  يصل  أو  القضية  جزئيات  مع  يكون  قد  مستواه  حيث  من  التضامن 
أي  جزئياتها،  بكل  القضية  هللذه  مع  التضامن  يعني  الللذي  السياسي  التضامن 
حقهم  دعم  وبني  الالجئني،  من  الفقراء  دعم  بني  التفريق  يجب  وهنا  بشمولية. 
قبل  من  املصادرة  األراضللي  ألصحاب  واملعنوي  املللادي  الدعم  وبني  العودة،  في 
عنها  أسفر  التي  النتائج  دعم  وبني  نفسه،  االستيطان  ضد  والوقوف  االحتالل، 
بناء “ جدار سجن الشعب الفلسطيني”  ودعم إزالته، وبني التضامن مع الشعب 

الفلسطيني إنسانيا، واقتصاديا، واجتماعيا، والتضامن معه سياسيا.
والصحة  والتدريب  التعليم  في  حقه  أجللل  من  الفلسطيني  مع  التضامن  إن 
والسكن واحلصول على مياه صحية، والوقوف ضد األعداء الستخدامهم أساليب 
املللدارس،  املدنيني، وإغللالق  اعتقالهم وقتل   أو  األطفال  قمع شديدة، وانتقاد قتل 
أو غيرها من النتائج املباشرة وغير املباشرة لالحتالل واالحالل، يعتبر تضامنا 
السياسي  التضامن  درجللة  إلللى  يصل  لم  إذا  الفلسطينية،  القضية  جزئيات  مع 
أرضلله،  فللوق  املصير  وتللقللريللر  بالتحرر  الفلسطيني  الشعب  بحق  بللاالعللتللراف 

ومتكينه من ممارسة العودة إلى دياره األصلية. 
نوعه،  بتحديد  قضيتنا  دعللم  على  وتأثيره  معناه  حيث  مللن  التضامن  فهم 
ومستواه، والقدرة على تفعيله في كل حاالته ليخدم الهدف السياسي، حتى لو 
أراد املتضامنون عكس ذلك، يجعل له جدوى؛ أما قبول التضامن، أو املوافقة عليه 
رغم قصوره عن دعم املوقف السياسي، فقد يؤدي إلى أكثر من عدم جدواه، خاصة 
أو  للقضية،  السياسي  البعد  إلى نتائج عكسية مبساعدته على تهميش  أدى  إذا 
ال  هنا،  نطرحه  ما  جللذريللا.  القضية  حل  آفللاق  على  خطرة  آثللارا  بتركه  أو  نفيه، 
التضامن  يشمل  أن  إلى  السعي  يجب  بل  اجلزئية،  للقضايا  الدعم  رفض  يعني 
من  باالستفادة  نحن  نقوم  أن  بشرط  املختلفة،  بتفاصيلها  القضية  جزئيات  كل 
على  وُتترجم  قدرتنا  تعزز  بنيوية،  بنائية  عملية  بخلق  القضية  جزئيات  دعم 
التناقض على مستواه السياسي، أي حله جذريا، ال  األرض دعما ميكن من حل 

حل نتائجه السلبية والال إنسانية فقط، مع أنها مهمة.
_____________________

أهالي  جمعية  رئ��ي��س  وه��و  فلسطيني,  وك��ات��ب  ب��اح��ث  ه��و  غ��وش  أب��و  حسن  أح��م��د   *

عمواس.

جدوى التضامن العاملي وأثره على القضية الفلسطينية
بقلم: أحمد حسن أبو غوش*
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من دروس النضال الفلسطيني، كما كل نضال عادل في العالم، أن إحداث حراك 
كون  احلق.  صاحب  املقموع  الشعب  لنضال  انعكاس  كبير  حد  إلى  هو  تضامني  عاملي 
أمور  تاريخي؛ كلها  الفلسطيني ضحية وصاحب قضية عادلة ويعاني من غنب  الشعب 
تدعه يكسب التعاطف. لكنها وان كانت شرطا مسبقا لكسب التضامن إال أنها ليست 

كافية.
كيف نفسر حالة املد واجلزر في حركة التضامن العاملية؟ وهل هي منفصلة عن النضال 
الفلسطيني ونضال ذوي الشأن املباشرين أم مرتبطة جوهريا به؟ هل هناك تفاعل فلسطيني 
مع هذه احلركات؟ وهل نتضامن مع قضايا الشعوب األخرى كما نتوقع تضامنهم؟ ومن 
املسؤول  فلسطينيا عن تغييب البعد العربي للقضية الفلسطينية،  وال أحتدث عن تضامن 

عربي بل عن القضية الفلسطينية بوصفها قضية عربية أيضا؟
وقبل محاولة اإلجابة على هذه التساؤالت املذكورة، وهناك الكثير غيرها،  بودي  
منذ  تضامنت  التحررية  وقواها  العالم  شعوب  واقصد  العالم؛  أن  حقيقة  إلى  التطرق 
عشرات السنني مع الفلسطينيني كشعب ضحية ومناضل وكقضية عادلة ومشروع حترري 
واضح املعالم ومستند إلى احلق التاريخي. لم تتضامن وال تتضامن حركات التضامن مع 
جهة فلسطينية، أو مع جزء من القضية؛ بل تضامنت مع الشعب الفلسطيني. وللحقيقة 
أيضا، لم يكن السالم هو منطلق املتضامنني بل كانت العدالة واالعتراف بجدارة القضية 

الفلسطينية كمسؤولية عاملية. 
وهناك معادلة ودرس هامني انه ومنذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كإطار حلركة 
التحرر الوطني الفلسطيني، فان  التضامن األوسع عامليا كان عندما كانت م ت ف تقاوم 
تراجع  الثوابت،  عن  تراجع  جرى  وكلما  الفلسطينية؛  التاريخية  الثوابت  أساس  على 
التراجع جاء على  الفلسطيني أصبح أقل وضوحا، وألن  العاملي الن املشروع  التضامن 

حساب احلق الفلسطيني والعدالة لصالح موازين القوى.
القرن  م��ن  السبعينيات  ف��ت��رة  إل��ى  وب��ال��ذات  احل��دي��ث،  ال��ت��اري��خ  إل��ى  سريعة  بنظرة 
الفلسطيني في وقت كان  الشعب  العالم مع  املاضي، تضامنت قوى احلرية والتقدم في 
النضال الفلسطيني األساسي هو املقاومة املسلحة، في حني وبعد مرحلة اوسلو؛ حيث 
عربي  ودع��م  رسمي  دول��ي  ودع��م  أمريكية  وبرعاية  الفلسطينية  اإلسرائيلية  املفاوضات 
التضامن تقلصت وانحسر دورها ووزنها  فان حركة  رسمي شبه إجماعي، ورغم هذا 
املعادلة؛  جوهر  إل��ى  تعيدنا  دوره��ا  في  استثناءات  هناك  كانت  ان��ه  التأكيد  مع  عامليا. 

واملقصود معادلة الربط بني طبيعة النضال الفلسطيني ودور حركة التضامن.
ومن هذه االستثناءات في السنوات األخيرة كانت االنتفاضة األولى؛ حيث املقاومة 
عام  الغربية  للضفة  اإلسرائيلي  االجتياح  ف��ي  الهامة  ال���دروس  اح��د  وت��اله��ا  الشعبية، 
الشعبي قمته عندما واجه مخيم  العاملي  العاملي واحلراك  التضامن  2002؛ حيث وصل 
جنني احملدود عدديا واحملصور جغرافيا آلة احلرب اإلسرائيلية بكل جبروتها التدميري 
القاتل. وهذا التفاعل لم يحصل عندما اجتاحت قوات االحتالل في ذات احلملة مدينة 
رام الله والتي سقطت فيها األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية خالل ساعات معدودة،، 
دون أية مقاومة رسمية. وفي ذات احلملة، عاد التضامن عندما حوصر الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات في مقر املقاطعة في رام الله وشّكل صموده حالة معنوية لفتت أنظار العالم 

وحّركته.
وفي العام 2006، حصل تعاظم في التضامن العاملي الشعبي في أعقاب انتخابات 
املجلس التشريعي في الضفة والقطاع؛ أي مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية. وهذا املد قد 
حصل ليس انشغاال في انتخابات تشريعية ضمن سلطة عدمية السيادة، بل إن املد الشعبي 
العاملي كان نتاج رمزية ما جرى وتفضيل جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع 
األمريكي  الفرج  على  واملراهنة  إسرائيل  مع  العبثي  التفاوض  نهج  على  املقاومة  لنهج 
في  املقاومة، ووضعته  لنهج  معادية  العالم رسميا كانت  دول  أن  اإلسرائيلي. في حني 
الفلسطيني وحررت دولة اإلرهاب من  السلوك  خانة اإلرهاب وحصرت اإلرهاب في 

مسؤولية إرهابها.
وعلى صعيد مختلف في العام 2001، حيث انعقد مؤمتر ديربان الدولي ضد العنصرية 
في جنوب أفريقيا، وحيث مت طرح القضية الفلسطينية بكل مركباتها )الالجئون وفلسطينيو 
ال48 وفلسطينيو الضفة والقطاع( كقضية واحدة، بخالف نهج اوسلو التجزيئي ونقيضا 
له. في مؤمتر ديربان حيث ُطرح احلق الفلسطيني وجوهر الصراع الفلسطيني مع املشروع 
الصهيوني بكل وضوح، وطرح جوهر إسرائيل ككيان عنصري كولونيالي، والصهيونية 
كمشروع عنصري استعماري بكل جالء، تفاعلت القضية الفلسطينية بالعربية ومع قضايا 

شعوب العالم؛ وهزمت إسرائيل هزمية معنوية هائلة.
هذه األمثلة هي غيض من فيض؛ لكن كيف نفسر هذه التحوالت؟ بصفتي متابعا 
في  قياديا  دورا  لعب  وك��م  العاملي،  النضال  وب��ني  الفلسطيني  النضال  بني  ما  للتفاعل 
املنظمات التي قادت هذه العملية، فانه ال يحق أدبيا للفلسطيني لوم حركات التضامن 
أساسها هي  في  واملشكلة  ثم صمتوا.  عامليا  لوم من تضامنوا  أو  دوره��ا،  انحسار  على 

فلسطينية وتنعكس على دور حركات التضامن.
احد أهم معوقات قيام وتوسع حركة التضامن العاملية هو غياب املشروع الفلسطيني 
وحتى تغييب احلق الفلسطيني مبا فيه فلسطينيا. ولو أخذنا احلملة الرائعة املبدعة واألكثر 
تأثيرا في السنوات األخيرة أال وهي قوارب فك احلصار وحركة كسر احلصار عن غزة، 
قوبلت  حني  في  واملقاومة،  التضامن  على  محفزا  إال  إسرائيل  مع  مواجهتها  تكن  فلم 
رسميا بوصفها “مسرحية سخيفة”!! ولن تكون شهادة فخر للمجتمع املدني الفلسطيني 
األمريكي  املشروع  في  ب��دوره  املنساق  الرسمي  الفلسطيني  املوقف  جتني  جتاه  صمت  انه 
املدني  املجتمع  أج��زاء جدية  ضمن  تعامل  مع  النقدي  التعامل  من  بد  اإلسرائيلي. وال 
اإلسالمية  املقاومة  حركة  مع  وبالذات  الدينية  التيارات  مع  اقصائيا  تعامال  الفلسطيني 

حماس.
لم  السبعينيات  أواخر  بأننا كفلسطينيني وكشعب ضحية ومنذ  االعتراف  كما علينا 
نتضامن مع قضايا الشعوب األخرى مع العلم أن محورية القضية الفلسطينية ليس مبررا 
القضية  ليست  الفلسطينية  والقضية  األخ��رى.  الشعوب  معاناة  مع  شعبنا  تفاعل  إللغاء 
الوحيدة، وال يحق للفلسطيني أن يضعها عامليا فوق القضايا أو في تعارض مع أولويات 

الشعوب األخرى أو على حسابها، بل جزء منها.
غير  أصبحت  “حترري”  وكلمة  الفلسطيني،  ال��ت��ح��رري  امل��ش��روع  غ��ي��اب  ضمن 
مرغوبة أو متطرفة وفق معاجم التسوية اجلديدة الذي صاغته اإلدارة األمريكية وإسرائيل 
التضامن  حركة  اتساع  دون  يحول  الفلسطيني  املعّوق  أصبح  فقد  األوروب���ي،  واالحت��اد 
بنيويا. وأصبحت حركات التضامن باتخاذها أي موقف تضامني حتاسب وفق الصراع 

الفلسطيني احلزبي ووفق املوقف من املشروع األمريكي القسري.
الفلسطيني   الربط  فك  فرض  على  قائم  األوروب��ي  اإلسرائيلي  األمريكي  فاملشروع 
العربي  العالم  جتزئة  مخطط  وضمن  التحرري،  العربي  وبعدها  الفلسطينية  القضية  بني 
والقضاء على بنية األمة العربية، وفي تطبيع إسرائيل ووجودها في املنطقة العربية، وفي 
الفلسطينية  السلطة  عن  املفوض  وإبقاء  الفلسطينية،  القضية  مركبات  بني  االرتباط  فك 
رهينة لعالقات القوة مع إسرائيل وفي ظل سقف مشروع اوسلو التصوفي. وكل تضامن 

شعبي دولي مع الشعب الفلسطيني يصبح نقيضا لهذا املخطط.
وال يغيب أيضا هنا أن هناك، وضمن عوملة أمناط التضامن والتفاعل بني الشعوب، 
املسعى الدولي الرسمي املتمثل في استبدال التضامن مع قضية شعب معني أو مجموعة 
عن  تقفز  موضوعات  أس��اس  على  ه��ذا  التفاعل  ووض��ع  اخلصخصة  من  منط  إل��ى  معينة 
التفاعل  فان  مثال  املوضوعات  املعاش. ومن هذه  واقعه  إلى  بالقياس  اإلنسان  أولويات 
العاملي يتطلب من فلسطيني من غزة احملاصرة؛ حيث ال ماء وال غذاء وال كهرباء وال 
أو  احلراري  باالنحباس  الظروف  في هذه  ينشغل  أن  اإلنسانية،  الكرامة  ابسط مقومات 

باتفاقية كيوتو مثال. وملاذا؟ الن العالم كله منشغل بها مبن فيه املجتمع املدني العاملي.
لتصبح  وزم��ان��ه��ا  مكانها  ع��ن  ال��ش��ع��وب  قضايا  تغيب  ه��ذه  ال��ع��ومل��ة  أمن���اط  وض��م��ن 
موضوعات عامة. ولتحل مكان الصراع والنضال العادل محاور: “حوار الثقافات”، 
و”حوار األديان”، وما ميكن تسميته “صناعة السالم واالعتراف املتبادل”، ونقل محاور 
الصراع  ج��ذور  ومن  الطاغية  أو  احملتلة  أو  املهيمنة  القوى  مع  جوهرها  من  الصراعات 
إلى موضوع األداء لدى الضحية وداخل مركباتها وحتميلها مسؤولية وضعها  وجوهره 
وحتميل سلوكها وزر استمرار القمع واالحتالل واحلصار. ما كان ليكون هذا لوال وجود 
وحتى  “الواقعية”  و  “االعتدال”  لم مختلفة ومنها  له مسميات  اتخذ  تساوق فلسطيني 

“العلمانية”.
القيادات  تتجاوز  مستدامة  حركة  هي  طبيعتها  في  الشعوب  حركة  ف��ان  ه��ذا  وم��ع 
القضية  في  ق��وة  عامل  أه��م  أن  تراكمت  التي  واالجن���ازات  وم��ن جتاربنا  وامل��ؤس��س��ات.  
الفلسطينية هو عدالتها وعدالتها هذه لن تظهر إال بالصورة العامة ال بأجزائها. واملقصود 
الوطن  ف��ي  الفلسطيني  امل��دن��ي  املجتمع  ف��ي  بتطويره  جنحنا  ال��ذي  املتجدد  اخل��ط��اب  هنا 
والشتات وبعض احلركات السياسية وهو الربط بني كل مركبات القضية الفلسطينية ال 

حصرها في جزء من كل.
واملقصود هنا طرح القضية الفلسطينية كقضية حترر وطني ببعده القومي لشعب شرد 
عن وطنه وسلب وطنه ودمرت بيوته، وللتذكير فقط فان ذلك حدث في العام 1948 
 .1967 ال��ع��ام  ف��ي  يبدأ  ول��م  االستعماري  الصهيوني  امل��ش��روع  ب��داي��ات  منذ  سبقه  وم��ا 

الالجئون الفلسطينيون وفلسطينيو الشتات وفلسطينيو ال48 وفلسطينيو الضفة والقطاع 
وحتى  الدولي  واملسعى  الفلسطينية،  القضية  وهم  مجتمعون،  الفلسطيني  الشعب  هم 
العربي والفلسطيني حلصر القضية الفلسطينية في معاجلة إسقاطات احتالل العام 1967 
الصهيوني  املشروع  وفرض  النكبة،  إسقاطات  مع  موهوم  تناقض  في  ذلك  وضع  وفي 
املسمى الدولة اليهودية ودولة اليهود لشرعنة منع إحقاق حق العودة، والنيل من وجود 
فلسطينيي ال48 في وطنهم؛ هذه السياقات هي أساس عدالة القضية الفلسطينية وأساس 

احلق والنضال الفلسطيني.
في العقد األخير جنحنا في إعادة صياغة هذا اخلطاب التكاملي والذي يشكل جانبه 
اآلخر هو التعامل مع إسرائيل ككيان كولونيالي عنصري وال ميكن أن يكون غير ذلك. 
وجنحت أطراف في املجتمع املدني الفلسطيني والعربي والدولي في محورة التعامل مع 
جوهر إسرائيل املذكور، والذي ال ميكن رؤيته بكل جتلياته دون اجلمع بني كل مركبات 

القضية الفلسطينية.
كما جنحنا في هذه احلقبة وضمن الشراكة مع حركات تضامن طليعية تنظر إلى كل 
الصورة وال حتصرها مبا يسمى “اخلط األخضر”، وال حتصرها بجدار الفصل العنصري؛ 
بل تتعامل مع اجلوهر وتزور فلسطني التاريخية كلها وتتضامن وتتفاعل مع كل أجزائها، 
وترى جوهر إسرائيل االستعماري العنصري من جانبي اخلط األخضر وان إسرائيل لم 
تصبح أكثر عنصرية أو أكثر كولونيالية بعد احتالل العام 1967؛ بل واصلت الكشف 
لدور  ارتكاز  قاعدة  أصبحت  املثابرة  الطليعية  التضامنية  احلركات  هذه  جوهرها،  عن 

جديد وجيل جديد من حركة التضامن الدولي.
ورغم البؤس القيادي الفلسطيني وتغييب املشروع التحرري الفلسطيني فان حركات 
التضامن بدأ يربط في  التضامن وان تراجعت عدديا فان هذا اجليل اجلديد من حركات 
سلوكه بني مركبات القضية الفلسطينية، ومن هذه احلركات من بدأ يطرح سؤال الشرعية 
حصر  وع��دم  كنظام،  إلسرائيل  املقاطعة  استراتيجيات  وط��ورت  إلسرائيل،  بالنسبة 
ذلك، كما في السابق، في ممارسات إسرائيل واملشروع االستيطاني في الضفة والقطاع 
اليوم والتي تعتبر األكثر  في العشرين سنة السابقة. والنموذج اآلخر حلركات التضامن 
فاعلية وتأثيرا وحراكا؛ واملقصود منوذج حركة كسر احلصار على غزة بتفاعلها الشعبي 
املقاومة  من  آخر  من��وذج  إلى  وكذلك  اإلنساني،  وببعدها  الدولي  والشعبي  الفلسطيني 
الدولي  الفلسطيني  والتفاعل  ونعلني  بلعني  منطقة  على  املستدامة  املعركة  وهو  الشعبية 
الشعبي وفي كال احلالتني األخيرتني استخدام ذكي للطاقات احملدودة بشريا لكن بإرادة 

حرة لإلعالم وإمكانيات االتصال والتي تعاظم من دورها.
في العام الستني للنكبة أعاد شعبنا ومن فوق حالة البؤس القيادي االعتبار إلى حد 
ما جلوهر القضية الفلسطينية. وبلورت النكبة خطاب احلق الفلسطيني املتكامل وسلطت 
الضوء على جوهر إسرائيل.  وتفاعلت فيها طاقات هائلة من الشعب الفلسطيني وهي 

األساس للتضامن العاملي مع احلق الفلسطيني.
حركات  نضوج  ف��ان  العاملي  التفاعل  وانحسار  الكمي  التراجع  حالة  كانت  مهما 
املعادلة  لكن  أوس��ع.  لتحرك  أس��اس  وهو  ه��ام،  نوعي  تطور  هو  حاليا  املرئي  التضامن 
أوال  هو  العالم  يحرك  فما  والقهر  الظلم  تعاني  ضحية  تكون  أن  يكفي  ال  ذات��ه��ا:  هي 
الشعب  قوى  باالنطالق.  مطالبة  الطليعية  وقواه  الكفاحية،  الفلسطيني  الشعب  حركة 

الفلسطيني ال تنضب ومدى التضامن ال حدود له إذا الشعب الفلسطيني أراد...
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

* امير مخول: هو املدير العام الحتاد اجلمعيات العربية )اجتاه( – فلسطني48

حركات التضامن: نضوج جتارب وانحسار في املدى
بقلم: أمير مخول*

)caiaweb.org :متضامنون كنديون يطالبون بإنهاء اجلرائم اإلسرائيلية في فلسطني ولبنان, أونتاريو-كندا متوز 2006 )املصدر
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ثللمللة ظلللاهلللرة غللريللبللة واجللهللتللنللا مللنللذ إطللللالق احلملة 
الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل قبل بضع سنوات، تتطلب 
املنظمات  مللن  الللعللديللد  عللارضللت  فقد  مستعجال.  تعليقا 
املعروفة منذ سنوات – وعقود في بعض األحيان- بعملها 
التضامني الذي ال يكل مع الشعب الفلسطيني، عارضت 
بشدة نداء املجتمع املدني الفلسطيني في 9 متوز 2005 
والداعي الى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها 
الدولي،  للقانون  تنصاع  حتى  عليها  العقوبات  وفرض 
مثل  أن  البعض  فللادعللى  مختلفة.  بللأسللبللاب  ذلللك  معللة 
حذر  فيما  الفلسطيني،  بالنضال  تضر  التكتيكات  هللذه 
آخرون من أن مثل هذا األمر من شأنه تقويض ما يسمى 
بأن  آخر  بعض  وتذرع  االسرائيلية”.  السالم  “حركة  بل 
اتهامات  جلب  شأنه  مللن  إسللرائلليللل  مقاطعة  شعار  رفللع 
الهولوكست  ضحايا  وخيانة  السامية  مبعاداة  لرافعيه 
الى تراجع جللذري في مستوى  )احملللرقللة(، مما سيؤدي 

العمل التضامني مع فلسطني. 
وحجج  وسللجللاالت  جلللداالت  مللن  العديد  نشر  مت  لقد 
أخلللرى حللول هللذا املللوضللوع فللي آالف املللقللاالت على مللدار 
السنني املاضية، بيد أن مضامينها كانت أقل شأنا وأثرا، 
وعليه سأتطرق في معرض هذا املقال الى احلجج الثالث 

سالفة الذكر، إذ أنها األهم، برأيي. 

هل تأتـي املقاطعــة بنتائــج عكسيــة؟
إن نداًء موقعا من قبل 170 هيئة فلسطينية، تشمل 
ائتالف القوى الوطنية واإلسالمية )أي أهم األحزاب على 
الساحة الفلسطينية(، وأهم النقابات العمالية، ومنظمات 
غير حكومية وائتالفات وشبكات عمل متثل مختلف ألوان 
طيف املجتمع املدني الفلسطيني القابع حتت االحتالل في 
األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967، وداخل مناطق 
48 وفي الشتات واملنافي، ال ميكنه أن يكون غير مثمر إال 
إذا كان الفلسطينيون جميعا غير عقالنيني أو ليسو على 
درجة كافية من الذكاء ليحددوا ما هو في مصلحتهم. إن 
للمواقف  إمتداداً  كونه  متعاٍل،  نفس  عن  ينم  الطرح  هذا 
االستعمارية التي ظننا )أو املنا( ان تكون قد انقرضت 

في اوروبا “الليبرالية”.
بامتياز،  االستعالئي  النفس  هللذا  جتاهلنا  لللو  حتى 
إسرائيل  مقاطعة  حركة  أثبتت  العملية،  الناحية  فمن 
الللعللقللوبللات عليها،  االسللتللثللمللارات منها وفلللرض  وسللحللب 
بللاألحللرف  باإلجنليزية  اخللتللصللاره  على  اصطلح  مللا  أي 
الال  الفلسطينية  املقاومة  أشكال  أجنللع  من  أنها   ،BDS
ونظام  اإلسرائيلي  االستيطاني  االستعمار  جتاه  عنفية 
الذي حظي  الشعبي  التأييد  إن عمق وسعة  األبارتهايد. 
به هذا النداء من خالل االحتادات التجارية واملؤسسات 
املنظمات  من  والعديد  الكنسية  واجلماعات  األكادميية 
األساسية في جنوب افريقيا  واململكة املتحدة  وايرلندا 
املتحدة  الواليات  في  وحتى  السويد  و  والنرويج  وكندا 
وقدرتها  املقاطعة  تأثير  مللدى  على  يشهدان  االمريكية 

الهائلة في مقاومة االضطهاد اإلسرائيلي.
للللللمللرة األوللللللى، ومللنللذ علللقلللود، اكللتللشللفللت الللعللديللد من 
والعدل  السالم  بتحقيق  املطالبة  أوروبلللا  في  احلللركللات 
العامة،  املظاهرات واالحتجاجات  في فلسطني من خالل 
وبدرجة اقل عن طريق اإلعالم، وسيلة فعالة متكنها من 
املساهمة بشكل فعال في النضال، ومبشرة بنتائج واعدة 
وحاسمة، كما أثبتت جتربة النضال ضد األبارتهايد في 
ملا  ووفقا  املرحلية،  النتائج  على  وبناء  أفريقيا.  جنوب 
فإن  وتكرارا،  مللرارا  افريقيا  جنوب  في  رفاقنا  لنا  يقوله 
حملة مقاطعة إسرائيل تسير بنهج اسرع مما كانت عليه 

حملتهم يوما.

دعونا نقرر ما نريد!

في الرد على إدعاءات مجموعات التضامن
مع فلسطني التي تعاِرض مقاطعة إسرائيل 

بقلم عمر البرغوثي*

ض حملة املقاطعة “حركة السالم اإلسرائيلية”؟ هل ُتقوِّ
إسرائيلية  سللالم  حركة  أي  عللن  أوال:  نتساءل  دعنا 
يللتللحللدثللون؟ وهلللل هللي مللوجللودة أصللللال؟! إن اجلللمللاعللات 
تكرس  السالم”  “حركات  بللل  تسمى  الللتللي  اإلسرائيلية 
وتدمي بشكل كبير القمع واالضطهاد اإلسرائيلي احلاصل 
بحق الفلسطينيني، عوضا عن احلد منه. فهذه احلركات 
إسرائيل  دولللة  مستقبل  ضمان  بهدف  باألساس،  تعمل، 
“اليسار”  اكللثللر حللركللات  إن  يللهللوديللة حللصللريللة.  كللدولللة 
والللقللالللب،  القلب  صهيونية  تلللزال  ال  تطرفا  الصهيوني 
وكأنهم  للفلسطينيني  بدونية  تنظر  مببادئها،  ملتزمة 
بشر فقط باملعنى النسبي، معتبرة مجرد وجودهم على 
أرضهم تهديدا دميغرافيا ال بد من التخلص منه. إن هذه 
احلركات ال تزال تعارض حقوق الالجئني الفلسطينيني 
في العودة الى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم 
بللهللم، وهللي حقوق  الللتللي حلقت  عللن اخلسائر واالضللللرار 
للتطهير  موجة  أكبر  حصول  منذ  املتحدة  األمم  اقرتها 
تللعللارض  كللمللا   .1948 الللعللام  فللي  فلسطني  فللي  الللعللرقللي 
التمييز العنصري  إنهاء سياسة  هذه  “السالم”  حركات 
عقود  منذ  قانونها  في  واملشرعنة  إسرائيل،  في  السائدة 
أنهم  علللللى  اليهود”  “غير  مللع  تتعامل  بحيث  طللويلللللة، 
مواطنون من الدرجة الثانية، ال يحق لهم التمتع بجميع 
احلقوق التي يتمتع بها املواطنون اليهود. فإذا كانت هذه 
هي حال “حركة السالم االسرائيلية”  فال يجب على أي 

شخص واع أن يشعر باألسف لتقويضها. 
أما اولئك الذين يدعون أن معظم اإلسرائيليني ال ميلكون 
أدنلللى فللكللرة عللن جللرائللم االحللتللالل وللللذا فللال بللد مللن التحدث 
يفترضون  ال  احلقيقة،  فللي  فللهللؤالء،  مقاطعتهم،  ال  معهم، 
نتائج مغلوطة  إلى  مقدمات خاطئة فحسب بل يتوصلون 
كللذلللك. فمعظم اإلسللرائلليللللليللني يللخللدمللون طللوعللا فللي جيش 
من  كجزء  أخالقية،  غصة  أو  ضمير  وخللز  دون  االحللتللالل، 
خدمة االحتياط اإلجبارية، وبذلك فهم أول وأكثر من يعرف 
بجرائم االحتالل، إما عن طريق املشاركة فيها بشكل مباشر 
حملة  أن  ذلللك،  على  أضللف  بصمت.  ارتكابها  مبشاهدة  او 
املجتمع  يللومللاً  تطالب  لللم  إسللرائلليللل  ضللد  العاملية  املقاطعة 
اإلسرائيليني  للمواطنني  شاملة  ملقاطعة  الللدولللي  املللدنللي 
األكللادميلليللة  اللللدوللللة،  مللؤسللسللات  جلللملليللع  بلللل  “األفراد”، 

والثقافية واالقتصادية والسياسية، بسبب كونهاا مشتركة 
في جرمية احلفاظ على االحتالل واالستعمار واألبارتهايد 

الذين ميارسون  ضد الشعب الفلسطيني. 
التي  اإلسرائيليني،  مع  احلللوار  سياسة  فإن  وأخيرا، 
تناشد بها مجموعات احلوار العاملة في صناعة السالم 
املزدهرة لم تكن ُمضللة فحسب بل ومؤذية جدا للنضال 
من أجل احلرية والعدالة في فلسطني بسبب ما خلفته من 
السلمي  التعايش  حتقيق  احتمال  مللراده  خاطئ  انطباع 
بل  احلاصل.  الصهيوني  االضطهاد  بقاء  من  الرغم  على 
أنللهللا، أكللثللر مللن ذللللك، فشلت فشال ذريللعللا فللي إحلللداث أي 
دعم  نحو  اإلسرائيلي  العام  الللرأي  على  ايجابي  تغيير 
فللاألوسللاط  الللسللالم.  الللعللدالللة كللشللرط أسللاسللي لتحقيق 
وأغلبية  ثللابللتللة  بخطى  تسير  اإلسللرائلليللللليللة  اللليللهللوديللة 
العرقي  التطهير  مثل  الفاشية  احللول  باجتاه  متعاظمة 

الذي يسمى “ترانسفير”. 
إن من شأن احلوار والنضال الفلسطيني اإلسرائيلي 
لللله ضد  املللشللتللرك أن يللكللون مللجللديللا ومللثللمللرا فللي حلللال ُوجِّ
مواثيق  على  يستند  أن  بشرط  واألبارتهايد،  االحللتللالل 
اللللقلللانلللون اللللدوللللي واحللللقلللوق اإلنللسللانلليللة والللسلليللاسلليللة 

األساسية، وخصوصا حقنا كشعب في تقرير املصير. 
املللدافللعللني احلقيقيني  فللإن  مللا سللبللق،  بللاالعللتللمللاد على 
الوحيدين عن السالم العادل في اسرائيل هم اولئك الذين 
عللودة  حللق   : وهللي  الللثللالثللة  الرئيسية  حقوقنا  يللدعللمللون 
الالجئني الفلسطينيني، وإنهاء نظام التمييز العنصري/

اسرائيل،  فللي  الفلسطينيني  املللواطللنللني  ضللد  األبللارتللهللايللد 
وانهاء االحتالل واحلكم االستعماري. هؤالء هم شركاؤنا 
املقاطعة،  أجل  من  ويعملون  يؤيدون  وهم  احلقيقيون، 
وبذلك، فإنه من شأن األخيرة زيادة تأثير حركة السالم 

العادل احلقيقي في اسرائيل وكل مكان آخر.
أما جماعات التضامن والدعم األوروبية التي تسمح، 
أعمالها  جلللدول  إلملللالء  الصهيوني”  “لليسار  بللوعللي، 
الفلسطيني وفهم  املدني  املجتمع  التنسيق مع  بعيدا عن 
احتياجاته احلقيقية عوضا عن الزام أنفسهم أوال وأخيرا 
بحقوق االنسان والقانون الدولي فهم بالكاد يستحقون 

اسم “جماعات التضامن”. 
ألسباب  تدعم،  التي  اجلماعات  فإن  أخللرى،  جهة  من 

مقاطعة  او  احلملة  أهلللداف  مللن  مللحللدداً  جلللزءاً  تكتيكية، 
محددة   اسرائيلية  ملنظمات  او  معينة  ملنتجات  محدودة 
فهم شركاؤنا بالتأكيد. إن حملة مقاطعة إسرائيل وسحب 
تعرض  ال  عليها  العقوبات  وفللرض  منها  االستثمارات 
كحزمة واحدة، فكل مؤسسة أو هيئة تستطيع اختيارما 
يناسبها من آليات عمل، إال انه على الرغم من ذلك ال بد من 
االتفاق على دوافع املقاطعة  والنتائج املرجوة منها. أي 
أن هذه املؤسسات االنتقائية في تطبيقها للمقاطعة يجب 
األساسية  الفلسطينية  احلللقللوق  عللن  مبدئية  تللدافللع  أن 
الثالثة، املذكورة أعاله، وأن تكون متناغمة مع احتياجات 

ومطالب املجتمع املدني الفلسطيني. 

هل تشجع حملة املقاطعة معاداة للسامية؟
عوضا عن تكرار نفسي، سأقوم بنسخ بعض مما كتبته 
املعارضة  األساسية  احلجج  لدحض  أكبر  مقال  في  سابقا 
باليبار،  اتيان  الفرنسي  الفيلسوف  يقول  كما  للمقاطعة: 
العرقي  التطهير  باستخدام  إلسرائيل  السماح   يجوز  “ال 
فوق  نفسها  لتضع  االوروبللليلللون  اليهود  للله  تللعللرض  اللللذي 
الطرف  نغض  عندما  فإننا  ذلللك،   على  عللالوة  األمم.  قانون 
عن االضطهاد اإلسرائيلي، مثلما هي حال الواليات املتحدة 
األمريكية ومعظم دول أوروبا، فإن الغرب يكون قد ساهم 
تال  اللللذي  والظلم  البشرية  واملللعللانللاة  الللبللؤس  تكريس  فللي 

احملرقة. 
أنها  اجللي  فمن  السامية،  مللعللاداة  لتهمة  بالنسبة  امللا 
فدعوة  فللكللري؛   إرهلللاب  كلللأداة  وتستخدم  مكانها  غير  فللي 
تستهدف  بل  اليهود،  تستهدف  ال  للمقاطعة  الفلسطينيني 
إسلللرائللليلللل بللصللفللتللهللا قللللوة اسللتللعللمللاريللة تللنللتللهللك احلللقللوق 
وسط  املللتللزايللد  الللدعللم  إن  الللدولللي.  والللقللانللون  الفلسطينية 
الضغط   أجل  التقدميني من  اليهود  األوروبيني واألمريكيني 
املُثمر على إسرائيل هو أحد احلجج املعاكسة والذي لم يتم 

القاء الضوء عليه بعد بشكل فعلي”.
تللعللد حملة املللقللاطللعللة مللن أشللكللال املللقللاومللة املللدنلليللة ضد 
الللتللي يتبعها معظم  الللديللانللة  عللن  الللنللظللر  بللغللض  اسللرائلليللل 
يكون  يكاد  مضطهدوك  يتبعه  الذي  فالدين  االسرائيليون. 
بدون اهمية، سواء اكانوا يهوداً أو مسيحيني أو مسلميني او 
هندوس. ما يهم هو انهم يضطهدونك بصورة غير قانونية 

وغير اخالقية. 
الفلسطينيني على أرضهم  الداعمة لصمود  املشاريع  إن 
في ظل االحتالل، سواء تلك املوجهة لدعم الصحة أو التعليم 
ضرورية  فهي  السياسية،  وحتى  االجتماعية  امليادين  او 
الفئات  الفلسطينيني، باألخص  فالعديد من  الطلب،  ودائمة 
في  واالسللتللمللرار  النجاة  ميكنهم  ال  وفللقللراً،  تهميشاً  األكللثللر 
العيش في ظل االحتالل من دون هذه املشاريع، بعد أن دمر 
االحتالل واالستيطان فرص استقاللهم االقتصادي وفرص 
العمل املتاحة لهم. ونحن إذ نقدر دعم هذه املشاريع بشكل 
هائل، على االقل تلك غير الفاسدة او املفسدة منها،  إال أن هذا 
ال يعني أننا مقتنعون ولو للحظة أن هذه املشاريع لوحدها 

قادرة على تعزيز نضالنا من أجل احلرية والعدالة. 
والتمييز  االحللتللالل  إنهاء  هو  لذلك  الوحيد  السبيل  إن 
فإن  التجربة،  تخبرنا  وكما  الالجئني.  وعللودة  العنصري 
احلال  كان  كما  إسرائيل  مع  بالتعامل  هي  األمثل  الطريقة 
أي  فيها،  العنصري  التمييز  نظام  إبللان  افريقيا  جنوب  مع 
بتطبيق العديد من االجراءات ذات الفحوى ملقاطعة إسرائيل 

وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. 
للللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللل

*عمر البرغوثي هو عضو مؤسس في اللجنة الوطنية العليا حلملة 

مقاطعة إسرائيل. بني هذا املقال على مقال كتب باللغة اإلجنليزية 
ونشر على مواقع سياسية بالواليات املتحدة األمريكية وغيرها. 

التضامن العاملي مع فلسطني

)caiaweb.org :متضامنون كنديون يطالبون مبقاطعة إسرائيل, أونتاريو-كندا متوز 2006 )املصدر
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كثرت االصوات التي تنعت وتتهم النظام اإلسرائيلي بأنه 
جيمي  السابق  األمريكي  الرئيس  فشاهدنا  ابارتهايد.   نظام 
كارتر يؤلف كتاباً بعنوان » فلسطني: السالم  ال االبارتهايد » 
ومبعوث األمم املتحدة اخلاص باألراضي الفلسطينية احملتلة 
السابق جون دوغارد يقول أن اسرائيل ترتكب ثالثة إنتهاكات 
واالحتالل  االستعمار  وهي  اال  الدولي  املجتمع  مع  تتعارض 
مع  العاملي  التضامن  يللوم  في  أيضا  وشاهدنا  واالبرتهايد، 
األب  املتحدة  لألمم  العامة  الهيئة  رئيس  الفلسطيني  الشعب 
ميغيل ديسكوتو بروكمان وهو يقول أنه من واجبات املجتمع 
كدولة  إلسللرائلليللل  وينظر  األملللر  بحقيقة  يعترف  أن  الللدولللي 
املجتمع  ألصلللوات  الللدولللي  املجتمع  يستمع  وأن  ابللارتللهللايللد 
املدني باتخاذ إجراءات ملعاقبة هذا النظام العنصري بوسيلة 
فما  عليه.  العقوبات  ووضللع  االستثمارات  وسحب  املقاطعة 
هو االبارتهايد، وكيف تطبقه اسرائيل، وما أهمية التعبير عن 

حركتنا الوطنية كحركة مناهضة لالبارتهايد؟

ما هو االبارتهايد؟
لغة  وهللي  االفللريللكللانللز«،  »لغة  مللن  ابارتهايد  كلمة  تأتي 
أفريقيا.  جنوب  استوطنوا  الللذيللن  الهولنديني  املستعمرين 
احلللزب  انتصر  فعندما  التفرقة.  أو  الفصل  تعني  والكلمة 
وهو  أفريقيا،  جنوب  فللي   1948 عللام  انتخابات  فللي  القومي 
تلك  في  هولندية  أصللول  من  املستعمرين  ميثل  الللذي  احلللزب 
التي  تلللللك  استكملت  الللتللي  الللقللوانللني  مللن  جملة  سللن  اللللدوللللة، 
وضعتها الفئة البريطانية من املستعمرين منذ تأسيس دولة 

أفريقيا اجلنوبية عام 1910.
االفريقي  الشعب  حوصر  االبللارتللهللايللد،  قللوانللني  مبوجب 
من  أقللل  شكلت  والتي  متصلة  غير  متقطعة  بقع  في  األصلي 
سلطات  فرضت  التاريخية.  أفريقيا  جنوب  ارض  مللن   %13
االستعمار على اجلميع أن يحمل دفتر هوية استخدمته قوات 
أن يدخل  للفرد  إذا كان من املسموح  االبارتهايد لتعرف فيما 
أو يللخللرج مللن مللكللان مللعللني. مت اعللتللقللال آالف األفللارقللة بحجة 
وجودهم في مكان يحظر عليهم التواجد فيه أو لعدم حيازتهم 

لدفاتر الهوية.
الدميقراطية  الدولة  أنها  تدعي  االبارتهايد  حكومة  كانت 
وعنصريتها  تعسفها  رغلللم  األفللريللقلليللة  الللقللارة  فللي  الللوحلليللدة 
الواضحة. لكنها في حقيقة األمر لم تكن أكثر من دميقراطية 
املللسللتللعللمللريللن اخللللاصلللة بللالللبلليللض دون الللللسللللود. سلللر هللذه 
منعت  التي  الدولة  وسياسات  قوانني  في  يكمن  الدميقراطية 
والترشح  االنتخابات  في  التصويت  من  األصليون  السكان 
حوصر  منطقة  كل  االبارتهايد  حكومة  اعتبرت  فقد  للبرملان، 
ستينيات  من  ابللتللداءا  مستقلة.  كدولة  األصلي  الشعب  فيها 
أو االعتراف  القرن املاضي، بدأت حكومة االبرتهايد بتشكيل 
بحكومات بعدد من هذه املناطق، والتي عرفت بالبانتوستانات 
معازل  شكلت  والتي   ،)homelands( املستقلة  املواطن  أو 
رئيس  بانتوستان  لكل  وضللع  األصليني.  للسكان  جغرافية 
من الشعب األصلي وعلم ونشيد وطني، واالهم من ذلك أنها 
االبارتهايد وبقيت حكومات  ايدي حكومة  السيادة في  بقيت 
البانتوستانات معتمدة عليها بشكل كامل في اجلانب املالي، 
أجهزة  بانتوستان  لكل  ووضللع  اخلللارجلليللة،  العالقات  وفللي 
للدفاع  ليس  األفارقة،  أهاليها  الكبير من  أمنية وظفت اجلزء 
وأمن  االبارتهايد  حكومة  مصالح  عن  للدفاع  بل  أمنهم  عن 

املستوطنني.
لم تعترف  الدولي.  الصعيد  التجربة على  لم تنجح هذه 
أي دولة أجنبية بالبانتوستانات كدول مستقلة- اال في حالة 
التي فتحت  املسمى بوفوثاتسوانا  البانتوستان  واحدة وهو 
سفارة لها في مدينة تل أبيب. أما على الصعيد الداخلي، فقد 
إلشكالياتها  قانوني  حل  بإيجاد  االبارتهايد  حكومة  جنحت 
الشعب  مللن  هللم   )%90( السكان  أغلبية  أن  وهللي  األسللاسلليللة 
نظام  استطاع  الطريقة  وبللهللذه  املستعمرين،  مللن  ال  األصلللللي 
املستعمرين  الللسللكللان  سيطرة  على  يحافظ  أن  األبللارتللهللايللد 

األوروبيني على الشعب األفريقي األصلي.

جرمية األبارتهايد وإسرائيل
االبارتهايد.  نظام  تفاصيل  فللي  كثيرا  أتعمق  أن  أريللد  ال 
النقطة األساسية هي أن هذا النظام هدف إلبقاء سيطرة فئة 
هذه  مبوجب  األصلية.  األغلبية  على  مسيطرة  املستعمرين 
عملية  جرت  عنها  النابعة  واملمارسات  والسياسات  القوانني 

اعتقال  مت  فقد  األفريقي.  اإلنللسللان  حلقوق  املمنهج  االنتهاك 
عشرات اآلالف من املناضلني األفارقة ومناصريهم من املدنيني  
في سجون ومعتقالت اشتهرت بأساليب بالتعذيب البشعة، 
وارتكب نظام االبارتهايد وقواته العديد من املجازر الدموية. 
في عام 1976 وبعد سنوات من االرتباك واخلمول السياسي 
ضد  حاشدة  مظاهرات  بتنظيم  األفللارقللة  امللللدارس  طللالب  قللام 
قوانني االبارتهايد، حيث قامت قوات النظام العنصرية بقتل 
أكثر من 500  وإصابة ما يزيد عن1000 متظاهر  فيما عرف 
بانتفاضة ومجزرة سويتو. إثر هذه املجزرة، اجتمع املجتمع 
عنوان  حمل  هللامللاً  ميثاقاً  وأصلللدر  املتحدة  األمم  فللي  الللدولللي 
اإلتفاقية الدولية حملاربة جرمية االبارتهايد واملعاقبة عليها 

) ميثاق االبارتهايد(.
ومبوجبه  الللدولللي،  املجتمع  أن  هللو  امليثاق  فللي  الللواضللح 
القانون الدولي، يعتبر االبارتهايد جرمية غير مقتصرة على 
جنوب أفريقيا، بل جرمية ميكن أن ترتكبها أي دولة، وأن دور 
املجتمع الدولي في حالة أنه وجد دولة ترتكب هذه اجلرمية 
واإلقتصادية  واإلداريللة  القانونية  اإلجللراءات  كافة  تتخذ  أن 
اجلناة،  ومحاكمة  الشاملة  واملقاطعة  العقوبات  فرض  مثل 
دولية  مواثيق  عللدة  اعتبرت  اجلللرميللة.  ارتللكللاب  تنتهي  حتى 
إلزالللة  الللدولللي  وامليثاق  رومللا  ميثاق  )مثل   1976 منذ  هامة 
مثل  كجرمية  االبللارتللهللايللد  العنصري(  التميز  أنلللواع  جميع 
اإلبادة والعبودية احملظورة دوليا. اجلانب الهام الثاني لهذه 
ورغم  اجلرمية.  لهذه  واضللح  تعريف  وضعت  أنها  املواثيق 
إختالف الصياغة اللغوية في تعريف جرمية االبارتهايد في 
هذه املواثيق، يبقى القاسم املشترك بينها هو أن الدولة التي 
قوانني  تسخر  التي  الللدولللة  هللي  االبارتهايد  جرمية  ترتكب 
وسياسات وممارسات تنتهك حقوق اإلنسان، بغية إبقاء أو 
إدامة سيطرة فئة )عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية( معينة 

على فئة أخرى.
ترتكب  بأنها  إسرائيل  يتهمون  بللدأوا  الذين  بعض  جند 
جرمية االبارتهايد يخطئون في طريقة تعبيرهم، فيحسبون 
أن عبارة االبارتهايد اإلسرائيلي هو مجرد تشبيه بني نظامني 
العديد  فترى  الفلسطينية.  للقضية  الترويج  بهدف  قمعيني 
انتهاكات  بعض  مقارنة  على  حتليلها  حتصر  الكتابات  من 
حقوق اإلنسان في جنوب أفريقيا بانتهاك احلقوق ذاتها في 

فلسطني، أو يسردون األمثلة على تشابه ممارسات النظامني 
النظام  ارتكبها  التي  املمارسات  من  الئحة  االبارتهايد  وكللأن 
الللدول  ممللارسللات  مللع  نقارنه  أفريقيا  جنوب  فللي  العنصري 
الى  االبارتهايد  تعريف  فهم  في  اخلطأ  هللذا  يللؤدي  األخلللرى. 
نحن  باالبارتهايد”.  شبيهة   “ بأنها  اسرائيل  تصف  عبارات 
والللال فاشيون  التوتسي  أن ما حدث في روانللدا ضد  ال نقول 
من الهوتو هو “ شبيه باإلبادة “ فلماذا نعتبر نظام إسرائيل 

“شبيه باالبارتهايد” إذا كانت فعال ترتكب هذه اجلرمية؟
اإلسرائيلي  االبارتهايد  حصر  هللو  التشبيه  مللن  األخللطللر 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  العنصرية  املمارسات  في 
خاصة جدار الفصل العنصري واملستوطنات وانتهاك حرية 
اليهودي  املستوطن  بني  التمييز  على  املبنية  الللخ   ... التنقل 
اإلسرائيلي  االبارتهايد  فهم  ميكن  ال  الفلسطيني.  واإلنسان 
من  كجزء  املللمللارسللات  لهذه  ننظر  أن  فيمكن  الطريقة،  بهذه 
تتسم  أنها  نقول  أن  وميكننا  التعسفي،  االحللتللالل  سياسات 
االبارتهايد  أن نفهم  أردنا  إذا  أما  االبارتهايد.  ببعض عناصر 
اإلسرائيلي على حقيقته ونعبر عنه لآلخرين فهو يشمل كامل 
العالقة  ذات  اإلسرائيلية   واملمارسات  والسياسات  القوانني 

بالشعب الفلسطيني بأسره. 
هو  اإلسرائيلي  االبارتهايد  من  الثاني  األسللاسللي  الركن 
حجر  الصهيونية.  للحركة  الفكري  األيللديللولللوجللي  اجلللانللب 
اليهودية  الديانة  األشخاص ذوي  أن  الفكرة هي  أساس هذه 
هم قوم مميز، ومن واجبات هذا القوم أن يقيم دولة، وأن هذه 
الطابع  )ونظرياً(  عملياً  يهودية.  تكون  أن  لها  بد  ال  الدولة 
اليهود  السكان  على  ينبغي  أنه  يعني  الدولة  لهذه  اليهودي 
فيها أن يكونوا ويبقوا أغلبية سكانية لها السيطرة السياسية 
اختارتها  الللتللي  األرض  بقعة  فللي  والعسكرية  واجلللغللرافلليللة 

احلركة الصهيونية موقعاً لل دولة اليهودية: فلسطني. 
الللركللن األسلللاسلللي الللثللانللي مللن االبللارتللهللايللد اإلسللرائلليلللللي 
التي  الفلسطينيني  الللالجللئللني  علللودة  حللق  تللطللبلليللق   علللدم  هللو 
شللردتللهللم احلللركللة الللصللهلليللونلليللة إلنللشللاء اللللدوللللة اللليللهللوديللة. 
كأغلبية  اليهود  إلبللقللاء  يهدف  اإلنللسللان  حلقوق  انتهاك  فهذا 
اليهود  لإلسرائيليني  السيطرة  إبللقللاء  بغرض  دميوغرافية 
التي ترتكب اجلرمية من خالل  الدينية  القومية  الفئة  )وهي 
واملمارسات(.  والسياسات  القوانني  مبوجب  الدولة  أجهزة 

من جنوب أفريقيا الى إسرائيل: القدمي واجلديد في نظم األبارتهايد
بقلم: حازم جمجوم*

اإلسرائيلي  االبارتهايد  من  الثالث  األساسي  الركن  نضيف 
بني  املمنهج  العنصري  التمييز  وممللارسللات  سياسات  وهللي 
السياسات  هذه  وقائمة  والفلسطيني،  اليهودي  اإلسرائيلي 
واملللمللارسللات طويلة تلللزداد طللوالً مللع مللرور كللل ساعة ومنها  
النشاط  وجتللرمي  الفلسطينيون  وتهجير  األراضللي  مصادرة 
السياسي احلر والتمييز الواضح في سائر مجاالت احلياة من 
اخلدمات األساسية الى احلرية الثقافية والدينية والسياسية 
واالقتصادية وفي مجاالت الصحة والتعليم والتي تهدف الى 
األخضر  اخلللط  داخللل  الفلسطيني  الشعب  من  تبقى  ما  إبقاء 
السيطرة  إبقاء  بغاية  ضعف  حالة  في  والقطاع  الضفة  وفي 

في أيدي الفئة اإلسرائيلية – اليهودية.
ليس  ابارتهايد  كللدولللة  اسرائيل  حتليل  ان  الللذكللر  يجدر 
إحاللي  استعمار  كللدولللة  إسللرائلليللل  واقلللع  مللن  يقلل  وال  بللديللل 
لفهمنا  كاستكمال  يأتي  التحليل  هذا  لكن  عسكري،  واحتالل 
التمييز  ويضع  اإلسللرائلليلللللي،  للنظام  والسياسي  القانوني 
العنصري في مكانها الصحيح كحجر أساس في السياسات 
الضفة  فللي  اإلحللتللالل  يرتكبها  الللتللي  اجلللرائللم  اإلسللرائلليللللليللة. 
والللقللطللاع تبقى جللرائللم حللرب وانللتللهللاكللات حلللقللوق اإلنللسللان، 
ويتضاعف فهمنا ملدى خطورة هذه اجلرائم عندما نرى أنها 
وبنات  أبناء  جميع  تستهدف  أكبر  جرمية  من  كجزء  ترتكب 

الشعب الفلسطيني.

مصادر قوة
جلللزء مللن أهللملليللة حتليل إسللرائلليللل كللدولللة ابللارتللهللايللد هو 
املستوى  على  الفلسطيني  الشعب  أجلللزاء  توحيد  يعيد  أنلله 
الللفللكللري، فللفللي األعللللوام املللاضلليللة، اعللتللاد الللعللديللد مللن احملللني 
الى  الفلسطيني  الشعب  مللعللانللاة  يقّسموا  أن  والسياسيني 
أجزاء: احتالل في الضفة والقطاع، املنفى واللجوء في قضية 
الالجئني، التمييز العنصري وكبت الهوية الثقافية في حالة 
كدولة  اسرائيل  حتليل  األخضر.  اخلط  داخللل  الفلسطينيون 
اجلرمية  من  كجزء  التجزئة  هللذه  فهم  من  ميّكننا  ابارتهايد 
أثللرت على  كل فئة  ورؤيللة جرمية اسرائيل كجرمية واحللدة 
الللدولللي  املللجللتللمللع  واجلللب  وان  خللاصللة،  بللطللريللقللة  فلسطينية 
إزالة شتى  واإلسرائيلي بإنهاء هذه اجلرمية يتضمن واجب 
أنواع العنصرية اإلسرائيلية من العنصرية التي متنع عودة 
الالجئ الفلسطيني الى العنصرية التي متنع الفلسطيني من 
بناء منزل في النقب أو اجلليل أو مناطق »ج« في الضفة الى 
املصادر  وسرقة  واملستوطنات  باجلدار  املتمثلة  العنصرية 
الطبيعية، الى عنصرية القوانني العسكرية وشبكة احلواجز 
العسكرية والهويات التي متيز بني الفلسطيني واإلسرائيلي 

على أرض فلسطني.
هللنللاك ملللصلللادر قلللوة اخللللرى لللتللحللللليللل اسللرائلليللل كللدولللة 
سياسات  بللني  فللالللربللط  للللللعللالللم،  مخاطبتنا  فللي  ابللارتللهللايللد 
اسرائيل وسياسات جنوب أفريقيا في عهد نظام األبارتهايد 
واملؤسسات  األفلللراد  عند  األخللالقللي  احلافز  من  نوعاً  تشكل 
الدولية للعمل إلنهاء هذه اجلرمية.  واحلركات اإلجتماعية 
بتحقيق  أفريقيا  جنوب  مع  التضامن  حركة  انتصرت  لقد 
مللقللاطللعللة وسللحللب االسللتللثللمللارات وفللللرض الللعللقللوبللات على 
املؤسساتية  املستويات  أعلى  على  أفريقيا  جنوب  حكومة 
واللللدولللليلللة، ممللا سللاعللد املللقللاومللة فللي جللنللوب أفللريللقلليللا على 
إزالة  وأهمها  السياسية،  مطالبها  من  الكبير  اجلللزء  حتقيق 
أكثر حركات  أن  البالد. فترى  السياسي في تلك  االبارتهايد 
التضامن مع فلسطني فاعلية هي التي فهمت اسرائيل كدولة 
ابارتهايد والتي تعمل على مؤازرة الشعب الفلسطيني عبر 
عللزل نللظللام االبللارتللهللايللد اإلسللرائلليلللللي ونلللرى أيللضللا أن ردود 
الدولي هي في  األكثر حدة على الصعيد  الفعل اإلسرائيلية 
ابارتهايد والتي  التي تطرح فيها اسرائيل كدولة  الساحات 
الدولي  املؤمتر  أن  فنرى  للدولة.  العنصري  الطابع  تناقش 
األخيرة  السنني  في  مقاطعته  اسرائيل  أعلنت  الذي  الوحيد 
)الللذي   2001 ديللربللان  مؤمتر  مللقللررات  مراجعة  مؤمتر  هللو 
سينعقد في نيسان 2009(. وهو النابع عن املؤمتر الدولي 
ملناهضة العنصرية والتي ستقوم مؤسسات املجتمع املدني 
اإلسرائيلي  االبارتهايد  قضية  بطرح  والدولي  الفلسطيني 

فيه بشكل ممنهج، واضح ومدروس.
______ ____

ف��ي مركز  وال��ت��واص��ل  االت��ص��ال  ه��و منسق  ح��ازم جمجوم   *

بديل, ومحرر مجلة “املجدل” الصادرة عن مركز بديل 

التضامن العاملي مع فلسطني

شرطي من نظام جنوب أفريقا العنصري السابق 
يدقق في هوية أحد سكان جنوب أفريقيا األصليني
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حقوق  حللول  االجتماعات  مللن  كبيرا  عللددا  حضرت  لقد 
اسللتللمللرار  كيفية  مللن  مندهشة  وأنلللا  الفلسطيني،  الللشللعللب 
الناس في اإلصللرار على الصبر بينما يجري صلب إخوتنا 
يوجد  ال  ولكن  فضيلة،  الصبر  أن  اعتقادي  في  وأخواتنا. 

شيء من الفضيلة في الصبر على معاناة اآلخرين.
األب  املتحدة،  لللألمم  العامة  اجلمعية  رئيس  تصريحات 
العامة  اجللسة  قبيل  فلسطني  قضية  بشأن  اسكوتو«،  »دي 
مشكالت  أن  إلللى  فيها  أشللار  والتي   ... واخلمسني،  السابعة 
من  جتعل  التي  هي  املتحدة  األمم  في  كامنة  محددة  هيكلية 
وفي  الللدوللليللة،  للصراعات  سياسية  حللول  التوصل  املمكن 
وهي  تتقدم  السياسية  احللللللول  تلك  جتعل  األحلليللان  بعض 
نفس  لها  تللروج  التي  القانونية  املللبللادئ  عللن  متاما  منفصلة 
في  وضللوحللا  أكثر  بشكل  االنللفللصللام  هللذا  ويتجلى  املللؤسللسللة. 

حالة فلسطني/إسرائيل.
األمم املتحدة وسلفها، عصبة األمم، والهيئات التي لعبت 
تللواجلله  الفلسطينية،  القضية  والدة  فللي  املللؤسللسللي  الللللدور 
الوليد  األبللوة واألمومة، مشكلة  فقر  اآلن، وبعد 60 عاما من 
بأبعادها العاملية؛ ورغم أن الهيئات األساسية لألمم املتحدة 
وجلانها املنبثقة مبوجب املعاهدات الدولية، تعهدت بالتمسك 
تشكل  والتي  اإلنسان  حلقوق  الدولية  االتفاقيات  وبتدعيم 
للقانون  مللصللادر  وهللي  اإلنللسللان،  حلللقللوق  العاملية  الللشللرعللة 
الدولي وملساندة احلقوق الفلسطينية، ومن ضمنها احلق في 
تقرير املصير واحلق في التعويض. ويبدو أن بعض هيئات 
مللسللارات  ضمن  تعمل  األخللللرى؛  ومؤسساتها  املللتللحللدة  األمم 
سياسية تكون فقط على اطالع على احلد األدنى من املعايير 

الدولية حلقوق اإلنسان. 
من  كل  وجللود  في  القيمة  هي  ما  الللسللؤال:  يتم  ما  وغالبا 
مجلس  كان  إذا  بك؛  اخلاص  اجلانب  على  والقانون  احلقائق 
األمن يقف في طريق تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان في سياق 

حالة فلسطني/إسرائيل؟
دعم  في  القانونية   املبادئ  تطور  يصب  ملللاذا  نفهم  ولكي 
املللتللحللدة،  األمم  مللسللائللل  ضللمللن  الفلسطيني  اإلنللسللان  حللقللوق 
علينا أن ندرك أن القانون الدولي واإلرادة الدولية هما أمران 
منفصالن، ولكن ليس بالضرورة على أساس تبادلية حصرية 
لألمور. فاألثر التراكمي للقانون يساعد على بناء قوة الدفع 
وخير  الفعل،  نحو  الللدوللليللة  اإلرادة  حتللرك  أن  ميكنها  الللتللي 
مثال على قوة األثر املتراكم للقانون الدولي، هو حالة تفكيك 
أكثر من  أفريقيا؛ حيث استغرق  األبارتهايد في جنوب  نظام 
صدور رأي استشاري واحد عن محكمة العدل الدولية إلجبار 
الدولي؛ للعمل بصورة  الفاعلة في املجتمع  مختلف األطراف 
منفردة أو جماعية والقيام بفعل عبر فرض عقوبات من نوع 
أو آخر على نظام الفصل العنصري في نهاية املطاف، وهذه 
أنفسهم  أفريقيني  اجلنوب  كفاح  مع  مترافقة  العاملية  األفعال 
ضللد نللظللام األبللارتللهللايللد، قلللادت معا إلنللهللاء عللقللود مللن الفصل 

والتمييز العنصري.
يكونوا  لللم  الللذيللن  الفلسطينيني  على  يتعني  وبللالللتللالللي، 
على  إسرائيل  مع  املساواة  قدم  وعلى  كافية  بصورة  ممثلني 
القانون  تطوير  أجل  من  العمل  يواصلوا  أن  العاملية  الساحة 
الدولي واملبادئ القانونية التي سوف حترك اجلهود من أجل 
إيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي. في الذكرى 
الستني للنكبة ولصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وفي 
وقت يتجرأ فيه رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة للدعوة 
حلملة مقاطعة، سحب استثمارات وفرض عقوبات على نظام 
»أبارتهايد« دولة إسرائيل، وهذا يعني أن اإلرادة الدولية رمبا 
تكون على شفا مرحلة حتول نحو الفعل، وأن على فلسطني أن 

تكون مستعدة الغتنام الفرصة عند ظهورها.
املتحدة  بللاألمم  يتعلق  فيما  اليوم  عليه  نحن  ما  ولتقييم 
بحق  يتعلق  فيما  أسلللاس  وبشكل  الفلسطينية،  واحلللقللوق 
املقالة  هللذه  فللإن  والتعويض،  الللعللودة  وحللق  املصير،  تقرير 
محكمة  عن  صللدر  الللذي  الهام  التاريخي  القرار  بحث  ستعيد 
املتحدة  أنشطة األمم  الدولية عام 2004، مع مراجعة  العدل 
تطور  وكذلك  الدولية،  املعاهدات  مبوجب  املنشأة  وهيئاتها 

املبادئ القانونية منذ صدور ذلك القرار وحتى اليوم.

محكمة العدل الدولية
ميثل   2004 عللام  الللدوللليللة  الللعللدل  محكمة  فتوى  صللدور  إن 
نقطة هامة للبدء في نظرتنا للوراء؛ من حيث أن محكمة العدل 
وبسبب  املتحدة،  لللألمم  الرئيس  القضائي  اجلهاز  هي  الدولية 
الصفة املرجعية لهذا اجلسم القضائي وللصفة احلاسمة آلرائها 
في  تقرر  أن  الللدوللليللة  الللعللدل  محكمة  صالحية  فمن  القانونية. 
النزاعات القانونية بني الدول األعضاء في األمم املتحدة، وكذلك 
وكللاالت  قبل  من  ذلللك  منها  يطلب  عندما  استشارية  آراء  تقدمي 
وهيئات األمم املتحدة مثل اجلمعية العامة. وقد أخذت باالعتبار 
كل من النشاطات القانونية املستمرة على شكل مراجعات دورية 
لسجل  الدولية  املللعللاهللدات  على  بناء  املنشأة  الهيئات  قبل  مللن 
اخلاصة  والتحقيقات  اإلنللسللان،  حقوق  مللوضللوع  فللي  إسرائيل 
من قبل وكاالت وآليات األمم املتحدة، وكذلك اإلرادة السياسية 
الدولية التي متثلت بطلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة بطلب 

الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية. 
الفصل  جللدار  بناء  خلفية  فللي  للبحث  احملكمة  وبللذهللاب 
في الضفة الغربية؛ أخذت على عاتقها أن تعلن بأن الشعب 
الفلسطيني هو أحد الشعوب التي لها احلق في تقرير املصير 
مبوجب القانون الدولي، وحكم قضاة احملكمة اخلمسة عشر 
بأن إسرائيل ملزمة  بدفع تعويضات مبوجب مبادئ القانون 
الدولي  وللقانون  اإلنسان  حلقوق  انتهاكها  بسبب  الدولي 
احملكمة  ورأت  الفصل.  جلللدار  بنائها  عملية  خالل  اإلنساني 
أن جميع الدول ملزمة بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني 
أية  تقدمي  تلتزم بعدم  أن   اجلللدار، وعليها  بناء  الناشئ عن 
الوضع  هللذا  على  اإلبللقللاء  فللي  املساهمة  شأنها  مللن  مساعدة 
الناشئ عن تشييد اجلدار. وباإلضافة لذلك؛ قررت احملكمة 
الرابعة ملزمة  األطللراف في معاهدة جنيف  الللدول  أن جميع 
احملكمة،  ذكللرت  كما  املللعللاهللدة،  هللذه  أحللكللام  مبوجب  بالعمل 
ومن أجل ضمان امتثال إسرائيل بالقانون الدولي اإلنساني 

على النحو الوارد في اتفاقيات جنيف.
وكنتيجة لفتوى محكمة العدل الدولية، اتخذت اجلمعية 
من  يطلب   2006 أول  كانون  في  قللرارا  املتحدة  لألمم  العامة 
وتوثيق  لتسجيل  مكتبا  إنللشللاء  املتحدة  لللألمم  الللعللام  األمللني 
الناجمة عن بناء اجلللدار والتي تقع على أشخاص  األضللرار 
املتحدة  لألمم  العام  األمللني  قام  وقد  اعتباريني،  أو  طبيعيني 
كل  مللن  السجل،  هللذا  إلدارة  قانونيني  خللبللراء  ثالثة  بتعيني 
املللتللحللدة، ومت حتللديللد مكتبا  اللليللابللان، فنلندا والللواليللات  مللن 
من  وبللالللرغللم  فيينا.  فللي  املتحدة  األمم  مقر  فللي  السجل  لهذا 
قرار إنشاء سجل لألضرار ال ينص على أي جلوء إلجراءات 
قضائية أو أية أشكال بديلة للتعويض؛ إال أنه قرار هام ألنه 
يضع األساس ملطالبات مستقبلية، ويسلم مبساءلة إسرائيل 

على انتهاكاتها للقانون الدولي.

مجلس حقوق اإلنسان
الدول  من  عضوا   47 من  اإلنسان  حقوق  مجلس  يتشكل 
العامة  اجلمعية  خولته  والللذي  املتحدة،  األمم  في  األعضاء 
حقوق  انللتللهللاكللات  حلللاالت  معاجلة  صالحية  املللتللحللدة  لللألمم 
ذلك  ومنذ  االنتهاكات.  هذه  حول  توصيات  وتقدمي  اإلنسان 
ملفوضية  الللوريللث  هو  اإلنللسللان  حقوق  مجلس  أصبح  احلللني 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومن بني االجتماعات السبعة 
بإسرائيل:  تتعلق  منها  أربللعللة  كانت  املجلس،  عقدها  التي 
ثالث جلسات خاصة حول وضع حقوق اإلنسان في األراضي 
غزو  حللول  إضللافلليللة  خللاصللة  وجلسة  احملللتلللللة،  الفلسطينية 
إسرائيل للبنان في آب 2006. وقد تناولت اجللسة اخلاصة 
األولى اعتقال إسرائيل التعسفي لوزراء وأعضاء في املجلس 
إسرائيل  تدمير  معاجلة  إلى  إضافة  الفلسطيني،  التشريعي 
الثالثة في تشرين  املدنية، واهتمت اجللسة  التحتية  للبنية 
وفي  حانون،  بيت  في  للمدنيني  إسرائيل  بقتل   2006 ثاني 
ثاني  كانون  في  عقدت  التي  السادسة  االستثنائية  الللدورة 
األراضللي  في  اإلسرائيلية  التوغالت  املجلس  تناول   ،2008
الفلسطينية احملتلة واألوضاع في قطاع غزة جراء احلصار 
اإلسرائيلي؛ وقد وجد املجلس أن هذه اإلجراءات اإلسرائيلية 

غير قانونية وطالب إسرائيل برفع احلصار عن قطاع غزة.
كللمللا يللقللوم مللجلللللس حللقللوق اإلنلللسلللان كلللل أربللللع سللنللوات 
جميع  فللي  اإلنللسللان  حقوق  لسجل  شاملة  دوريلللة  مبراجعة 
اللللدول األعللضللاء الللل 192، ويتيح هللذا االسللتللعللراض الللدوري 
الللشللامللل الللفللرصللة  لللكللل دوللللة مللن الللللدول األعللضللاء ملناقشة 
اإلنسان  حقوق  وضللع  لتحسني  املتخذة  اإلجللللراءات  وبحث 
فيما  بالتزاماتهم  الوفاء  أجل  من  عملوا  وكيف  بلدانهم،  في 
إسرائيل  وضللع  استعراض  وجللرى  اإلنللسللان.  حقوق  يخص 
خالل دورة كانون أول 2008؛ حيث قدم ثالثون من أصحاب 
املصالح وذوي العالقة، ومن ضمنهم منظمات غير حكومية، 
ومن خالل التوثيق الدقيق لسجل حقوق اإلنسان داخل اخلط 
األخضر، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ قدموا معلومات 
اعتمد  كما  إسرائيل،  لوضع  املجلس  مراجعة  عملية  لتعزيز 
املجلس على معلومات عبر آليات وهيئات أخرى تابعة لألمم 
املتحدة خالل عملية االستعراض وتقييم سجل إسرائيل في 

مجال حقوق اإلنسان.

اإلجراءات اخلاصة
ومن بني اآلليات املتاحة ملجلس حقوق اإلنسان للتحقيق 
القضايا  أو  البلدان  وتقدمي توصيات محددة بشأن مشكالت 

التي تتعلق بتعيني املقررين اخلاصني. 
الفلسطيني  اإلنللسللان  الللرئلليللس حلللقللوق  املللقللرر اخللللاص 
هللو املللقللرر اخلللللاص بللوضللع حللقللوق اإلنلللسلللان فللي األراضللللي 

قدم  وقللد   ،1993 عللام  اعتماده  مت  الللذي  احملتلة  الفلسطينية 
املفوضية  وسلفه  اإلنسان  حقوق  ملجلس  تقريرا  عشر  أحللد 
العدل  اإلنسان. ومنذ صدور فتوى محكمة  السامية حلقوق 
الدولية عام 2004؛ ترفض إسرائيل االعتراف بوالية املقرر 

اخلاص بحقوق اإلنسان وترفض اإللقاء به.
املاضية، من  األربللع  السنوات  املقرر اخلللاص، خالل  كان 
العدل  محكمة  فتوى  صللدور  ومنذ  إسللرائلليللل.  منتقدي  كبار 
في  اإلنسان  حلقوق  اخلاص  املقرر  دعا  2004؛  عام  الدولية 
دعا  ل  دوغلللارد،  جللون  السيد  احملتلة،  الفلسطينية  األراضلللي 
في  وفشله  اإلرهلللاب(  )عبر  لتعاميه  مللرارا  الللدولللي  املجتمع 
املتحدة  األمم  انتقد  كما  للصراع،  اجلذرية  ألسباب  التصدي 
التي تعتمد مسارا  الرباعية  اللجنة  الستمرار مشاركتها في 
األمم  قيام  عدم  وعلى  الدولية،  العدل  محكمة  لقرار  مخالفا 
جللدار  بناء  فللي  استمرارها  على  إسللرائلليللل  مبعاقبة  املتحدة 
أية  قبول  لرفض  األوروبللللي  االحتلللاد  دول  دعللا  كما  الفصل، 
العدل  محكمة  قللرار  تنتهك  أن  ميكنها  إسرائيل  من  منتجات 
أول  هو  دوغللارد  جون  اخلاص  املقرر  يكون  وبذلك  الدولية. 
إسرائيل  نشاطات  يشبه  املتحدة  األمم  فللي  رسمي  مسئول 
ويصف  بللاألبللارتللهللايللد،  احملللتلللللة  الفلسطينية  األراضللللي  فللي 
اجليوب الفلسطينية التي خلقتها إسرائيل باملعازل املشابهة 

للل«بانتوستونات«.
وبللذلللك منع مللن دخلللول الللبللالد فللي إطلللار أيللة مللهللام لألمم 
قام  فقد  فولك،  ريتشارد  احلالي،  اخلاص  املقرر  أما  املتحدة، 
األراضللي  في  اإلنللسللان  حقوق  حللول  له  تقرير  أول  بتحضير 
الفلسطينية احملتلة في حزيران 2008، وأوصى في تقريره 
العامة  اجلمعية  تقوم  بللأن  اإلنللسللان؛  حقوق  ملجلس  األول 
البحث  أجل  من  أخللرى  مرة  الدولية  العدل  حملكمة  بالتوجه 
عن إرشاد قانوني حول مدى األخطار التي يشكلها االحتالل 
الفلسطيني،  للشعب  املصير  تقرير  فللي  احلللق  حتقيق  على 
واشتملت توصيته أيضا على أن يقوم مجلس حقوق اإلنسان 
بطلب مساعدة مجلس األمن الدولي من أجل تنفيذ االلتزامات 
الواردة في فتوى محكمة العدل الدولية عام 2004، وكذلك 
دعوة حكومة سويسرا، باعتبارها الدولة الراعية التفاقيات 
جنيف، لكي تقوم بعقد اجتماع للدول األطراف في املعاهدة 
من أجل استكشاف مسئولياتها في مواجهة إسرائيل إلنهاء 

احتاللها لألراضي الفلسطينية.
بلللدون محاكمة  اإلعللللدام  بللحللاالت  املعني  املللقللرر اخللللاص 
بللشللأن احلللق في  التعسفية، واملللقللرر اخللللاص  واإلجلللللراءات 
الصحة، واملمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة حلقوق 
اإلنلللسلللان لللألشللخللاص املللهللجللريللن داخللللليللا، وامللللقلللرر اخلللاص 
مشتركة  بعثة  في  باملشاركة  قاموا  مالئم؛  سكن  في  باحلق 
انتهاكات  حللول  مالحظات  وأبلللدوا   2006 عللام  فللي  للمنطقة 
خالل  اإلنساني  الدولي  وللقانون  اإلنسان  حلقوق  خطيرة 
غزو إسرائيل للبنان في ذلك العام. كما زار إسرائيل في عام 
2007 و2008 كل من املقرر اخلاص بتعزيز وحماية حقوق 
اإلنللسللان واحلللريللات األسللاسلليللة، واملللقللرر اخلللاصللة باحلرية 
الدينية وحرية املعتقد، وقيموا مدى االمتثال ملعايير حقوق 
السيادية.  إسرائيل  لسيطرة  اخلاضعة  املنطقة  في  اإلنسان 
وقد أرسلت ست وستون رسالة ونداء من قبل أفراد ومنظمات 
اخلاصة  واآلليات  اإلجللراءات  نظام  خالل  من  حكومية؛  غير 
وضع  ملعاجلة  بعمل  القيام  وتطلب  تلتمس  املتحدة  بللاألمم 

إسرائيل، وردت إسرائيل على أقل من نصف هذه الرسائل.

الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات الدولية
مللن أهلللم الللهلليللئللات املللنللشللأة مبللعللاهللدات حللقللوق اإلنللسللان 
والتي تلعب دورا في دعوة إسرائيل لتحمل مسئولياتها عن 
مصيره  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حلقوق  انتهاكاتها 
وحقه في التعويض؛ جلنة حقوق اإلنسان )CHR(، جلنة 
القضاء على التمييز العنصري )CERD( وحلنة احلقوق 
فخالل   ،)CESCR( والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
من  وغيرها  الهيئات  هللذه  قامت  املللاضلليللة؛  سللنللوات  األربلللع 
الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، باغتنام 
إسرائيل  بان  القاضية  نظرها  وجهة  تأكيد  إلعللادة  الفرصة 

استعراض أنشطة األمم املتحدة منذ صدور الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية حتى اليوم:

احلقوق الفلسطينية واألمم املتحدة
بقلم: زهــا حســـن*

التضامن العاملي مع فلسطني

)AFP :بان كي مون, يدعو إلى مواصلة املفاوضات الفلسطينية-اإلسرائيلية, شرم الشيخ-مصر, تشرين الثاني 2008 )املصدر
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ملزمة مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان بالعمل على توسيع 
احترامها  اإلنسان، ومالحظة ضرورة  نطاق حماية حقوق 
السكانية  والتجمعات  األراضلللي  جميع  فللي  احلللقللوق  لهذه 
مدينة  إسرائيل  فإن  وهكذا،  الفعالة.  لسيطرتها  اخلاضعة 
كانوا  سواء  الفلسطينيني،  جميع  حيال  قانونية  بالتزامات 
يعيشون داخل اخلط األخضر أو في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وفللللي عللللام 2007، وبلللعلللد سلللنلللوات ملللن عللللدم خللضللوع 
امتثالها  ولللعللدم  لسجلها  اللللدوري  لالستعراض  إسللرائلليللل 
جميع  على  بالقضاء  اخلللاصللة  الللدوللليللة  املللعللاهللدة  ألحللكللام 
التمييز العنصري؛ قامت إسرائيل أخيرا بالرد على  أشكال 
 )CERD( العنصري  التمييز  على  القضاء  جلنة  أسئلة 
لسيطرتها  اخلاضعني  للفلسطينيني  إسرائيل  معاملة  حول 
العنصري  التمييز  على  القضاء  جلنة  وعبرت  السيادية. 
عن قلقها من فشل إسرائيل في حتقيق املساواة وفشلها في 
حترمي التمييز العنصري في قوانينها األساسية: مثل قانون 
احلرية والكرامة اإلنسانية لعام )1992(. وأوصت اللجنة 
بل«ضمان أن حظر التمييز العنصري وضمان مبدأ املساواة 
يجب أن يتم سنها كجزء من القواعد العامة ومبنزلة عالية 
لضمان  جهودها  لللل«زيللادة  وكذلك  الوطنية«،  القوانني  في 
التمتع املتساو باحلقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية  
جلنة  طالبت  كما  إسرائيل...«.  دولة  في  العرب  للمواطنني 
دولة  تعريف  أن  لضمان  إسرائيل  دولة  العنصري  التمييز 
»متييز  عللنلله  ينجم  لللن  يللهللوديللة  كللدولللة  لنفسها  إسللرائلليللل 
منهجي، استثناء، أو قيود أو معاملة تفضيلية على أساس 
العرق، اللون، النسب، األصل االثني أو القومي«، كما دعت 
العودة  في  الشخص  حق  في  »املللسللاواة  لضمان  إسرائيل 
لبلده وفي حيازة امللكية«. وعبرت اللجنة عن قلقها بشأن 
اليهودي،  القومي  الللصللنللدوق  مثل  مؤسسات  قلليللام  كيفية 
بعمليات  إسللرائلليللل  إدارة  الللعللامللليللة،  الصهيونية  املنظمة 
حصرية  بللطللريللقللة  واخللللدملللات  اإلسلللكلللان  األراضلللللي،  إدارة 
أن  »ضمان  إلللى  إسرائيل  ودعللت  اليهود،  السكان  ملصلحة 
ممارستها  خالل  التمييز  عدم  مببدأ  مقيدة  املؤسسات  هذه 

ملهامها«.
العنصري  التمييز  علللللى  الللقللضللاء  جلللنللة  اعللتللرفللت  وقلللد 
وطالبت  النقب،  فللي  الللبللدوي  للمجتمع  األرض  فللي  باحلق 
إسللرائلليللل بللإعللادة الللنللظللر فللي بللقللانللون اجلنسية والللدخللول 
العائالت  شمل  لم  يعرقل   والللذي  مؤقت(  )نظام  إلسرائيل 
الفلسطينية، وذلك »من أجل تسهيل لم شمل العائالت على 

أسس غير متييزية«.
وإسلللرائللليلللل، بللوصللفللهللا مللوقللعللة علللللى الللعللهللد اللللدوللللي 
أن  مللن واجللبللهللا   ، املللدنلليللة والسياسية  بللاحلللقللوق  اخللللاص 
واالمتثال  املعاهدة  لتلك  امتثالها  لسجل  استعراضا  تقدم 
ملللراجللعللة سجلها فللي مللجللال حللقللوق اإلنلللسلللان كللل أربللعللة 
سنوات؛ لم يتم استعراض وضعها منذ عام 1993، وهكذا 
في  اللجنة  جلسة  أثناء  ليتم  االستعراض  هذا  جدولة  مت 
النهائي بعد،  التاريخ  لم يحدد  أول 2009، ولكن  تشرين 
أمللام  اللللدوري  االسللتللعللراض  مواكبة  فللي  إسرائيل  وفشلت 
والذي  والثقافية،  االجتماعية  االقتصادية،  احلقوق  جلنة 
لهذه  الثالث  إسرائيل  إنفاذ هذه احلقوق. وتقرير  هو عهد 
لم  ولكنه   ،2008 حللزيللران  في  يتم  أن  مقررا  كللان  اللجنة 
لها  سابق  تقرير  في  اللجنة  وعبرت  اللجنة.  أمام  يعرض 
وغير  اليهود  معاملة  في  االختالف  استمرار  من  قلقها  عن 
اليهود، وبشكل خاص معاملة العرب والبدو الفلسطينيني 
االجتماعية  االقتصادية،  باحلقوق  بتمتعهم  يتصل  فيما 

والثقافية داخل اخلط األخضر. 
تشديدها  خلللالل  وملللن  إسللرائلليللل،  أن  اللللللجللنللة  وذكللللرت 
يللهللوديللة« تشجع على  الللدولللة هللي »دوللللة  أن  املللفللرط على 
الدرجة  من  مواطنني  منزلة  في  املواطنني  وتضع  التمييز 
املهاجرين  معاملة  في  الفرق  اللجنة  الحظت  وقد  الثانية«. 
العودة  قانون  من  فللورا  ينتفعون  الذين  إلسرائيل  اليهود 
الذين  الفلسطينيني  الللالجللئللني  معاملة  وفللي  اإلسللرائلليلللللي، 
العودة  في  اإلنساني  حقهم  ممارسة  من  إسرائيل  حترمهم 
إزاء  قلقها  عن  اللجنة  وأعربت  دوليا.  به  املعترف  لوطنهم 
وضع »اجلنسية اليهودية« في القانون اإلسرائيلي بوصفه 
في  اليهود  املواطنني  على  تقتصر  تفضيلية  ملعاملة  أساسا 

دولة إسرائيل.

األمم املتحدة والالجئون الفلسطينيون 
تللشللكلللللت جلللنللة الللتللوفلليللق اللللدولللليلللة بلللشلللأن الللالجللئللني 
 )III( العامة رقم 194  بقرار اجلمعية  الفلسطينيني عمال 
يقضي  وكللالللة  هللذه  تللكللون  أن  ينبغي  وكلللان   ،1948 لللعللام 
والتعويض  للللللوطللن  اإلعللللادة  احلللمللايللة،  بتوفير  انللتللدابللهللا 

اللجنة  الفلسطينيني عام 1948. وقد مت حل هذه  لالجئني 
األسباب  لكل  تبعا  القرن ملاضي  بداية اخلمسينات من  في 
غوث  وكالة  أن  ومع  السياسية.  اإلرادة  ولغياب  العملية 
اإلنسانية  املللسللاعللدة  تللقللدم  )األنلللللروا(  الللالجللئللني  وتشغيل 
لالجئني الفلسطينيني في مناطق عملياتها )الضفة الغربية، 
الالجئني  فإن  ولهذا  وسللوريللا(،  لبنان  األردن،  غللزة،  قطاع 
نطاق  خارج  يقعوا  املناطق  هذه  في  املقيمني  الفلسطينيني 
 ،)UNHCR( الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية  والية 
احلماية  توفير  عن  مسؤولة  املفوضية  لكانت  ذلللك  ولللوال 
لالجئني، والبحث عن حلول دائمة لقضيتهم. وبالرغم من 
املدني واملنظمات  املجتمع  الفعال ملنظمات  الدور  فإن  ذلك، 
السامية واألنللروا تعمل معا في  املفوضية  غير احلكومية، 
التصدي لقضايا تواجه الالجئني الفلسطينيني واألشخاص 
املللهللجللريللن داخللللللليلللا. وذلللللك فلليللمللا يللتللعلللللق بللالللضللغللط على 
الفلسطينيني  الالجئني  عللودة  حق  تنفيذ  اجل  من  إسرائيل 
وتعويضهم، وبذلك، فهي تلعب دورا هاما؛ هذا الدور يكون 
غالبا كرد فعل، ولكن استباقيا وبصورة لطيفة في بعض 

األحيان. 
وتللسللتللطلليللع األنللللللللروا، وجللنللبللا إلللللى جلللنلللب، ملللع مكتب 
املعلومات  توفير   )OCHA( اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
هيئات  من  غيرها  وظيفة  لتسهيل  الهامة  التقارير  وتقدمي 
باالستعمار  يتعلق  فيما  وخللاصللة  األخلللرى،  املتحدة  األمم 
اإلسرائيلي، هدم البيوت، وسياسة إسرائيل في بناء اجلدار 
ويخلق  الفلسطينيني،  الالجئني  على  تؤثر  ألنها  الفاصل 
مزيدا من املهجرين داخليا. ومنذ حرب العراق عام 2003، 
الالجئني  لللشللؤون  السامية  املفوضية  قلليللام  إلللى  وإضللافللة 

من/في  الفلسطينيني  لالجئني  ملموسة  مساعدة  بتقدمي 
اإلسرائيلية  السلطات  إشللراك  على  بالعمل  قامت  الللعللراق، 
والضغط من أجل أن تسمح لالجئني الفلسطينيني الفارين 
من العراق بدخول األراضي الفلسطينية احملتلة؛ هذا بالرغم 

من أن إسرائيل رفضت ذلك.

تقييم عمل األمم املتحدة
هذا العام، ومبناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب 
املتحدة،  لللألمم  العامة  اجلمعية  رئيس  قللدم  الفلسطيني، 
وزير خارجية نيكاراجوا السابق، األب ميغيل دي اسكوتو 

بروكمان، قام بتقدمي تقييمه لألمم املتحدة بشأن فلسطني: 
»أعتقد أن الفشل في إقامة دولة فلسطينية كما وعد بها؛ 

هو الفشل األعظم في تاريخ األمم املتحدة. 
 800،000 مللن  أكللثللر  طللرد  منذ  سنة  سللتللون  مضت  فقد 

فلسطيني من بيوتهم وأمالكهم، حيث أصبحوا 
ال  ونحن  مهمشني،  وأنللاس  وطنهم  من  مقتلعني  الجئني 

نستطيع جتنب السخرية املريرة بأننا في 
لللصللدور  الستينية  بللالللذكللرى  سنحتفل  الللقللادم  الللشللهللر 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والذي يكرس حق 
تقرير املصير لهؤالء الناس أنفسهم«.

أن  حقا،  سخرية  أنها  متللامللا:  محق  اسكوتو  دي  األب 
ومثلها  اإلنللسللان،  حللقللوق  حلماية  وجلللدت  الللتللي  املؤسسة 
األعلى هو حق تقرير املصير للشعوب، هي نفس املؤسسة 
هلللي الللتللي كللانللت مللسللئللولللة علللن تللهلليللئللة الللفللرصللة القللتللالع 
على  الفلسطينية  احلقوق  إنفاذ  إهمال  وعن  الفلسطينيني 
مدى سنوات عمرها. ولكن األمم املتحدة ليست كلها راضية 

وعلى   – بالعمل  قامت  مختلفة  وكلللاالت  فهناك  ذلللك؛  عللن 
يتم  أن  ضللمللان  أجللل  مللن   – الفعالية  مللن  مختلفة  درجلللات 
إرساء أساس واضح ملا يجب أن يكون عليه احلل العادل. 
ومنظمات  الفلسطيني  املللدنللي  املجتمع  منظمات  وتلعب 
في  حاسما  دورا  تلعب  لل  أخللرى،  متضامنة  حكومية  غير 
املللتللحللدة بللاقلليللة علللللى عللهللدهللا لدعم  الللتللأكلليللد علللللى أن األمم 
تطوير »احترام مبدأ املساواة في احلقوق وتقرير املصير 
للشعوب«. وأن البحث في إطار األمم املتحدة عن حل عادل 
بدون  ممارسة  أنها  على  إليها  ينظر  ال  أن  يجب  للصراع 
معزى عملي؛ وأنها جزء من برنامج مترافق مع استمرار 
الضغط املتنامي للمجتمع املدني، للمنظمات غير احلكومية 
والللدول، وضمن صيغة للعدالة واحلرية في زوايا أخرى 
العدل  حملكمة  االستشاري  الرأي  صدور  ومنذ  العالم.  من 
الدولية عام 2004؛ فإن التوثيق الهام لسجل إسرائيل في 
مجال حقوق اإلنسان قد أدهشت وكاالت األمم املتحدة؛ هذه 
التقارير، التحقيقات، السجالت واملالحظات سوف تكون، 
بال شك، مادة يتم االعتماد عليها عند التوجه حملكمة العدل 
القادم  الللهللام  الللقللرار  فللإن  أخلللرى. وبالتالي؛  مللرة  الللدوللليللة 
العادل،  احلل  نحو  أقرب  واحللدة  خطوة  فلسطني  سيجلب 
احلل الذي سيكون قريبا أكثر مما جنرؤ على احلديث عن 

إمكانيته هذه األيام. 

للللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللل
مجال  في  وناشطة  قانونية  خبيرة  هي  حسن  زها   *

الدفاع عن حقوق االنسان الفلسطيني، تقيم في بورتالند، 
الواليات املتحدة.

التضامن العاملي مع فلسطني

خالل أحد االجتياحات اإلسرائيلية ملدينة نابلس, حزيران 2007 )شبكة معًا(
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حل  ذلللك  في  مبا  اإلسرائيلي،   - الفلسطيني  الللصللراع  حل 
خبير  عللبللارات  بحسب  يشكل  الفلسطينيني،  الالجئني  قضية 
القانون الدولي واملمثل اخلاص لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
)الغرب(  التزام  ملدى  اختبارا  احملتلة  الفلسطينية  املناطق  في 
بأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق اإلنسان املتضمنة فيه.1
الالجئني  قضية  بقيت  ملللاذا  والسياسة:  القانون 
الالجئون  يحصل  ال  ومللللاذا  حللل؟  بللال  الفلسطينيني 

الفلسطينيون على حماية فعالة؟
األسلللبلللاب اجللللذريلللة: نللظللام الللسلليللطللرة اإلسللرائلليلللللي على 
عنصري،  فصل  ابللرتللهللايللد/  نللظللام  هللو  الفلسطيني  الشعب 
واستعمار إحاللي، واحتالل قمعي يهدف إلى اضطهاد الشعب 

الفلسطيني، وجتريده من ممتلكاته، وتهجيره.
الللنللظللام اإلسرائيلي  الللنللظللام اإلسللرائلليلللللي: جلللذور  جلللذور 
حلركة  العنصرية  االيللدولللوجلليللا  فللي  مللوجللودة  الللعللنللصللري 
التاسع  القرن  أواخللر  في  ظهرت  التي  األوروبلليللة  االستعمار 
)منظمة  الصهيونية  احلللركللة  قبل  مللن  تبنيها  مت  وقللد  عشر. 
الصهيونية العاملية، والوكالة اليهودية، والصندوق القومي 
وجللب  االسللتللعللمللاري  مللشللروعللهللا  لتبرير  وذللللك  اللليللهللودي( 
لليهود  خالصة  يهودية  دولللة  إنشاء  في  واملتمثل  للله،  الدعم 
عللام1967(.  احملتلة  واألرض  حاليا،  )إسرائيل  فلسطني  في 
إذكاء  على  العلمانية-السياسية  الصهيونية  عملت  هنا،  من 
»الشعب  فكرة  مثل  اليهود؛  لللدى  الدينية  اإلميانية  األفللكللار 
مشروعها  خلللدمللة  وتوظفها  إسللرائلليللل«  و«ارض  املللخللتللار«، 
على  أساسا  يقوم  والللذي  والعدواني،  االحاللي  االستعماري 
فكرة أن اليهود شعب/امة باملعني السياسي املعاصر، وأنهم 
استعادتها  أو  فلسطني،  امتالك  بحق  غيرهم  دون  يتمتعون 
كذبا  فلسطني  صللوروا  ذلك  سبيل  وفي  الديني.  إميانهم  وفق 

على أنها »ارض بال شعب«.
جتسيد املشروع العنصري )إسرائيل( ما كان ليكون لوال 
دعم قوى االمبريالية الغربية خصوصا بريطانيا والواليات 
املشروع  هذا  جتسد  حيث  املتحدة،  األمم  بعد  وفيما  املتحدة، 
عبر سياسات تنفذ عمليا باالستيطان وبترحيل السكان قسرا 
إلى  اليهودية  الهجرة  في  تتبدى  والتي  العرقي(،2  )التطهير 
فلسطني، و االستيطان اليهودي واسع النطاق فيها،  جنبا إلى 
جنب مع سياسة تهجير الغالبية العظمى من الشعب األصلي-  
املتمثل  الصهيوني  املشروع  ان  الفلسطيني.  العربي  الشعب 
في التطهير العرقي لفلسطني كان قد بدأ قبل اندالع حرب عام 
1948، ولكن اجلزء األكبر من مشروع التطهير العرقي آنذاك 
مت تنفيذه حتت ستار احلرب، والتي مت خاللها تهجير 750- 
900 ألف فلسطيني من السكان األصلني، وبتفريغ وتدمير ما 
إقامة ما  يزيد على 500 قرية فلسطينية من سكانها لغايات 
أصبح يعرف بدولة إسرائيل والتي أقيمت بعيد احلرب على 

78 % من ارض فلسطني التاريخية.
َسة  الدولة وارثة ايدولوجيا الصهيونية ومؤسِّ إسرائيل 
املللشللرع  يللعللمللل  مللنللذ عللللام 1948،  الللعللنللصللريللة:  امللللملللارسلللات 
مع  بالتعاون  املتعاقبة،  إسللرائلليللل  وحللكللومللات  اإلسللرائلليلللللي، 
نظام  وتطوير  تأسيس  على  وأدواتها،  الصهيونية  املنظمات 
عنصري ممأسس يقوم على خدمة مصالح اليهود وتفضيلهم 
من جهة، وعلى قمع السكان األصلني الفلسطينيني ومعاملتهم 
أدنللاه(. وتسعى  بدونية بشكل ممنهج من جهة ثانية )انظر 
إسرائيل على اضطهاد السكان الفلسطينيني- الشعب األصلي 

بطريقة ممنهجة ومن مظاهر ذلك:
الشعب   – األصلي  الشعب  ضد  العنصري  التمييز  إن   *
ابللتللداع مللا يعرف  الفلسطيني قللد تللكللّون، ُوأسلللس مللن خللالل 
عن  يختلف  واللللذي  اليهودية  للجنسية  القانوني  بالنظام 
مبوجب  اليهودية،  اجلنسية  اإلسرائيلية.  املللواطللنللة  نظام 
إسرائيلية  جنسية  وجللود  عللدم  عن  تعبير  إسرائيل  قوانني 
سياسية.  و  جغرافية  حلللدود  ألي  مللتللجللاوزة  جنسية  ألنللهللا 
اليهود،  كل  يخول   1950 لعام  اإلسرائيلي  العودة  فقانون 
على  املترتبة  احلللقللوق  على  بللاحلللصللول  وحللدهللم،  واللليللهللود 
إلى  الللدخللول  في  اليهودي  حق  وحتللديللدا  اجلنسية  اكتساب 
 ،)1967 عللام  احملتلة  واألراضلللي  )إسللرائلليللل  إسرائيل  ارض 
وبللاكللتللسللاب احللللقلللوق الللسلليللاسلليللة كللاملللللة فلللور اللللدخلللول إن 

ستون عاما على حقوق اإلنسان – ستون عاما من النكبة

حقوق الالجئني الفلسطينيني والقانون الدولي اليوم*
إعداد: محمد جرادات**

قواعد  مللع  جللوهللريللا  تللتللعللارض  هللذه  اللليللهللوديللة«  »اجلنسية 
الللقللانللون الللدولللي الللعللام ومللبللادئلله ذات الللصلللللة. وعللللليلله؛ فان 
قانون العودة هو أداة فعالة في يد إسرائيل، فهو يشمل كل 
اليهود حتى لو كانوا مواطنني لدول أخرى، وبصرف النظر 
اليهود«.  »املللواطللنللني  جتمع  إلللى  االنللضللمللام  فللي  رغبتهم  عللن 
والقانون من جهة ثانية، يستثني كل من هو غير يهودي؛ أي 

العرب الفلسطينيني من حقوق اجلنسية.
عام  إلسرائيل  والللدخللول  املواطنة  قانون  شللرع  أن  منذ   *
اليهود  قبل  من  املواطنة  اكتساب  شللروط  ينظم  وهو   3،1952
الذي  اإلسرائيلي  القانوني  اإلطللار  يشكل  وهللو  اليهود.  وغير 
ابتدع ليخفي في جنباته معيارين أساسهما التمييز العنصري: 
واجلنسية  املواطنة  حقوق  اليهودي  مبوجبه  يكتسب  واحللد 
معا، وآخر يكتسب مبوجبه غير اليهود حقوق املواطنة فقط.4 
وبحسب النظام القانوني اإلسرائيلي هذا، فان احلقوق الكاملة 
الللدرجللة األوللللى( واالمللتلليللازات تللكللون مستحقة لفئة  )حللقللوق 
حاملي اجلنسية اإلسرائيلية؛ أي اليهود،  وغير مستحقة لكل 

مواطن، أي يحرم منها الفلسطينيون في هذه احلالة.
الالجئني  علللودة  زاللللت متللنللع  إسللرائلليللل وال  لللقللد منعت   *
واملهجرين إلى ديارهم بالقوة العسكرية وبالتشريعات. لقد 
مت إقصاء الفلسطينيني من حق املواطنة في إسرائيل مبوجب 
قللانللون املللواطللنللة والللدخللول إلللى إسللرائلليللل لللعللام 1952.  لقد 
قامت إسرائيل بإسقاط حق املواطنة عن الالجئني واملهجرين 
وذلك  اجلنسية  عدميي  إلى  وبتحويلهم  اجلنسية(  )إسقاط 
)اللللدول  اللللدول  تلللوارث  قللانللون  لقواعد  جوهرية  مخالفة  فللي 
و/ واحلرمان  القسري،  التهجير  إلى  وباإلضافة  املتعاقبة(. 

على  باالستيالء  إسللرائلليللل  قامت  اجلنسية،  مللن  التجريد  أو 
أكثر  وبتدمير  أراضيهم،  ومبصادرة  الفلسطينيني،  ممتلكات 
من 500 قرية فلسطينية في سياق ما اصطلح على تسميته 
  .1960 العام  حتى  استمرت  والتي  األرض«  »تطهير  عملية 
إن 150 ألف فلسطيني ممن بقوا في اجلزء من فلسطني الذي 
لنظام  اخضعوا   1948 عللام  بعيد  بإسرائيل  يعرف  أصبح 
عسكري من الفترة 1948 حتى 1966، متاما كالنظام املطبق 

حاليا على فلسطيني األراضي احملتلة عام 1967.
منذ العام 1967 وإسرائيل تعمل على مد نظام االبرتهايد 
الفلسطينية احملتلة عام 1967 حتت ستار  األراضللي  ليشمل 

االحتالل:
مباشرة بعيد حرب عام 1967 قامت إسرائيل بضم أجزاء 
من األراضي الفلسطينية احملتلة منذ العام 1967 مبا في ذلك 
الدولي.  للقانون  وسافر  واضللح  خللرق  في  الشرقية  القدس 
والى جانب ذلك، ال زالت إسرائيل منذ ذلك الوقت تعمل عبر 
قوانينها الداخلية على منع و/او جتريد سكان شرقي القدس 

احملتلة من حق اإلقامة الدائمة.
إسرائيل  تطبق   ،1993 أوسلللللو  اتفاقية  منذ  بالتحديد 
مستوطني  ذلللك  في  مبا  اإلسرائيلية،  اجلنسية  حاملي  على 
قللواعللد  عللللام 1967  األراضلللللللي احملللتلللللة  فلللي  املللسللتللعللمللرات 
على  يطبق  بينما  اإلسرائيليني،  واجلنائي  املدني  القانونني 
قمعي5  عسكري  قللانللون  احملتلة  األراضلللي  فللي  الفلسطينيني 
تطبيقه  الللواجللب  اإلنساني  الللدولللي  القانون  قللواعللد  مللن  يحد 
القانوني  النظام  هللذا  االحللتللالل.  حتللت  للفلسطينيني  حماية 
املمأسس  العنصري  التمييز  أساسهما  معيارين  إلى  يستند 
له  ويللللراد  الفلسطينيني،  مللن  احملللتلللللة  األراضلللللي  سللكللان  ضللد 
منذ  املللتللواصللل  العسكري  االحللتللالل  بلللرداء  متسترا  يبقى  أن 
زمللن، وفي نفس الوقت يللراد له أن يكون احملللرك الللذي يخدم 
ما تبقى من  للسيطرة على  االستعمار االحاللي  إستراتيجية 
 ،1967 عام  الجئي  عودة  ومنع   ،)%22( التاريخية  فلسطني 
ودراسللات  تقارير  أكللدت  كما  األصلني.  سكانها  من  وتفريغها 
خبراء محايدين، ومنظمات ووكاالت حقوق اإلنسان األممية 
وأمناط  عناصر  على  يحتوي  اإلسرائيلي  االحتالل  نظام  ان 
متطرفة مللن االضللطللهللاد الللتللي متللاثللل االبللرتللهللايللد مبللا فللي ذلك 
الفصل العنصري، والقتل  بال محاكمة وبال وجه حق وعبر 
االغتياالت املوجهة ، والتعذيب، واملعاملة الالنسانية مبا فيها 
هدم املنازل، واالعتقاالت التعسفية والسجن، والتضييق على 
العيش  تدمير وسائل  إلى  الذي يصل  إلى احلد  العيش  سبل 

كليا أو جزئيا.

الللفللصللل ملللا بلللني اللللقلللانلللون واللللعلللداللللة ملللن جللهللة، 
ستة  منذ  ثانية:  جهة  مللن  الللسللالم  وصنع  والسياسة 
إسرائيل  مع  التواطؤ  تواصل  الغربية  والدبلوماسية  عقود 
إيجاد  عرقلة  خالل  من  للفلسطينيني  املستمر  التهجير  بشأن 
وخاصة  األساسية،  احلقوق  أساس  على  مبنية  دائمة  حلول 

حق عودة الالجئني واستعادة ممتلكاتهم.
إن قواعد حماية األشخاص من التهجير القسري والطرد 
أي منها، كانت متأصلة في  عنوة، وحمايتهم في حال وقوع 
منها  اشتق  والتي   ،1948 عللام  قبل  العرفي  الدولي  القانون 

القانون الدولي املنظم للعالقات الدولية املعاصرة.
ملواطني  القانوني  الللوضللع  فللان  األمم  قللانللون  مبللوجللب   -
الللدول )أو تغيير  منطقة او بلد ما، ال يجب أن يتأثر بتعاقب 
السيادة(، فاملواطنون احملليون مبا في ذلك من مت تهجيرهم 
بحق  يتمتعون  يظلون  الللدول،  تعاقب  السيادة/  تغير  خالل 

احلصول على جنسية الدولة الوريثة.
- مبوجب معاهدة الهاي املتعلقة بقوانني وقواعد احلرب 
البرية لعام )1907(، والتي تطبق في حالة الصراع املسلح 
واصبحت فيما بعد جزءا من القانون الدولي اإلنساني،  فإنها 
حترم االعتداء على حياة السكان املدنيني وممتلكاتهم، مبا في 
ذلك التعرض للمدنيني التسبب في إيذاء املدنيني أو طردهم عن 
أماكن سكنهم. وقد جرى العرف على حتميل البلدان املعتدية 
املسؤولية عن تصرفات جيوشها وملزمة بالتعويض عن كل 

ضرر نتج عنه خسائر مادية و/أو معنوية.
 مع انتهاء احلرب العاملية الثانية بسقوط النظام النازي، 
وإنشاء األمم املتحدة، حدثت نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق 
الصلة  ذات  العرفية  الللقللواعللد  تقنني  جللرى  حيث  الللالجللئللني، 
وحتديد  الشعوب  حقوق  لتعزيز  وذلللك  الدولي  القانون  في 

مسؤوليات الدول جتاه األفراد.
يحرم ميثاق األمم املتحدة )1945( االستيالء على أراضي 

الغير بالقوة ويؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
اإلنلللسلللان )1948(  الللعللاملللي حلللقللوق  تللضللمللن اإلعللللالن   -
مجموعة من حقوق اإلنسان األساسية التي يجب أن تتمتع بها 
اجلميع وبالطبع مبن فيهم الالجئني. ومن بني هذه احلقوق: 
احلق في املساواة القانونية، حق امللكية، حق تأسيس أسرة، 
بلد الشخص  التنقل واإلقامة داخل  حق في اجلنسية، حرية 
عن  التعويض  نيل  في  واحلق  إليه،  العودة  وحق  وخارجه، 

انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبكة ومقاضاة مرتكبيها. 
 )1949( للللعلللام  اللللرابلللعلللة  جللنلليللف  ملللعلللاهلللدة  رسلللخلللت   -
والبروتوكول امللحق بها لعام 1976 مسؤولية التزام األطراف 
املتنازعة في صراع مسلح بحماية احلقوق األساسية للمدنني، 
التهجير  يحظر  املعاصر  اإلنساني  الدولي  القانون  ومبوجب 
القسري لشخص او جماعات من قبل قوة محتلة؛ بينما اذا ما 
مت ترحيل املدنيني مؤقتا ألسباب أمنية او لضرورة عسكرية 
فانه يجب السماح لهم بالعودة فور انتهاء العمليات العدائية 
في املنطقة املعينة. وقد صنفت املعاهدة أية انتهاكات ملوادها 

هذه كجرائم حرب.
لعبت الدول الغربية املنتصرة في احلرب العاملية الثانية 
، دورا مركزيا ديناميكا في صياغة الوثائق املتعلقة بحقوق 
األمم  هيئة  وتأسيس  اإلنساني  الللدولللي  والللقللانللون  اإلنللسللان 
العسكرية  احملاكم  تشكيل  على  عملت  الللدول  وذات  املتحدة. 
الدولية )محكمتي نورمبيرغ وطوكيو 1945-1949( والتي 
قامت مبحاكمة املتورطني من مرتكبي جرائم النازية وهي التي 
لتعريف  املعاصرة  معايير  قدمت  والتي   1950 مبادئ  تبنت 
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ومسؤولية املتورطني 

في ارتكابها، وحق الضحايا بجبر أضرارهم  والتعويض. 
حل  عملية  في  املنخرطة  العظمى  الدول  مجموعة  ونفس 
املتحدة،  واألمم  الفلسطيني،  اإلسللرائلليلللللي-  الللصللراع  قضية 
وهيئات دولية أخرى، فشلت في تطبيق تلك املعايير واملبادئ 
عليه  عملت  فما  وخذلتهم.  بل  الفلسطينيني،  حقوق  بشأن  
حيال جرمية تهجير السكان الفلسطينيني- الشعب األصلي ال 
يعدو كونه تواطؤ مع االستعمار الصهيوني  خدمة ملصاحلها 

اإلستراتيجية حيث:
* رفضت األمم املتحدة عام 1947، أثناء دراستها للوضع 

في فلسطني على ضوء قرب انتهاء مدة االنتداب عليها، الطلب 
ممكن،  كخيار  فلسطني  دولة  استقالل  إعالن  لدراسة  العربي 
من  اسللتللشللاري  بللرأي  لالستئناس  طلبهم  أيضا  رفضت  كما 
محكمة العدل الدولية، في حني شكلت اجلمعية العامة لألمم 
U - فلسطني  فللي  الللوضللع  لللدراسللة  خاصة  جلنة  )املتحدة 
SCOP( وتقدمي توصيات لرؤية احلل. وكان معظم أعضاء 
تلك اللجنة املشكلة من الدول الغربية وحلفائهم والذين كان 
موقفهم يدفع باجتاه اتخاذ قرار لتقسيم فلسطني إلى دولتني: 

واحدة عربية واخرى يهودية، رغم انه:
“فيما يتعلق مببدأ حق شعب فلسطني في تقرير مصيره 
)...( يظهر  بوضوح انه لن يطبق بسبب وجود نية مسبقة 
خللللللق وطلللن قللومللي لليهود هللنللاك، وميللكللن الللقللول بلللأن نظام 
فيهاهو  لليهود  قللومللي  وطللن  وخلللللق  فلسطني  على  االنللتللداب 

القرار الوحيد من نوعه الذي يجرى مخالفا لذلك املبدأ«6.
* تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 1947/11/29 
دولتني:  الى  فلسطني  بتقسيم  يوصي  الذي   181 رقم  قرارها 
واحدة عربية واالخرى يهودية، وبإدارة القدس دوليا؛ وذلك 
الشعب  أبللنللاء  األصللللليللني  ورغللبللةالللسللكللان  مللوقللف  عكس  على 
منح  مت  القرار  هللذا  ومبوجب  العربية.  والللدول  الفلسطيني، 
اليهود رغم أنهم  شكلوا اقل من ثلث السكان وملكوا اقل من %7 
من االراضي نسبة 56% من فلسطني، في حني كان نصف سكان 
الفلسطينيني.  العرب  من  تقريبا  املقترحة  اليهودية  الدولة 
األمم  في  ألعضاء  العربية  وغير  العربية  التحفظات  ورغللم 
املتحدة والرفض الفلسطيني للقرار مت تبنيه من قبل اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة: 
والشرق  فلسطني  في  والنظام  السالم  مستقبل  »طبيعة 
احلل  طبيعة  بقوة  فيه  وتللؤثللر  ستحدده  عللام  بشكل  األدنلللى 
الهام جتنب  الذي يقرر وضع فلسطني . وفي هكذا وضع من 
التسريع في زيادة الفصل القائم حاليا هناك، الذي من شأنه 
 . ان  يحد من العالقة بني العرب واليهود في الشرق األدنللى 
كما يجب جتنب وضع أسس مغالية في مرحلة خطيرة متر 
فيها املنطقة نتيجة للتقسيم بأي شكل كان، )...( الن العرب 
الدولة  لكن  املبدأ واحملتوى حال ضدهم،  فيه من حيث  يرون 
الفدرالية على كل حال لن تكون ضد احلل اليهودي وستكون 

لصالح العرب واليهود«.7.
لللألمم  الللعللامللة  اجلمعية  قلللررت   1949/5/11 فللي  لللكللن 
االلتزامات  وتقبل  للسالم  محبة  دولة  إسرائيل   « أن  املتحدة 
بتطبيقها  وستقوم  املتحدة  األمم  ميثاق  فللي  عليها  املترتبة 
لذلك تعلن اجلمعية بقبول عضوية إسرائيل في األمم املتحدة 
بلللدون شلللللروط«.8  وبللهللذا حللاولللت الللللدول املللتللنللفللذة فللي األمم 
رغم  الفلسطيني،  الشعب  قضية  إخفاء  خاللها  ومن  املتحدة 
التي أصدرت قرار  املتحدة  الدول األعضاء في األمم  أنها ذات 
الفلسطينيني  الالجئني  عللودة  على  صراحة  ينص  الللذي   194
إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، وتعويضهم عن خسائرهم 

التضامن العاملي مع فلسطني
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الفلسطيني  املادية واملعنوية. وفجأة حتولت قضية الشعب 
إلى قضية جتمع الجئني هالمي، وليس قضية حقوق فردية 
»جتمع  فأصبحوا  وطنية،  وكيانيه  سياسية  حقوق  وقضية 
 ، سياسي  كيان  او  شعب  وليس  الهوية  محددة  غير  الجئني 
وما هي اال مشكلة وليست قضية رئيسية«. 9  وجرت محاوالت 
لعقد   1950 عام  ولللوزان  باريس  في  املتحدة  لألمم  متتابعة 
اتفاقية سالم بني إسرائيل والدول العربية، لكنها في النهاية 
لدى  سياسية  إرادة  وجللود  عللدم  بسبب  وذلللك  بالفشل  بللاءت 
أملليللركللا وحلللللفللائللهللا للضغط علللللى إسللرائلليللل لللفللرض احللتللرام 

القانون الدولي وإلزامها بتنفيذ قرار 194.
السياسية تفعل  الصيغة  ما زالت نفس  والى يومنا هذا، 
فعلها؛ فعلى سبيل املثال اتخذ مجلس األمن )قرار 237( بحق 
ديارهم،  إلى   1967 عام  حزيران  حرب  بعد  الالجئني  عللودة 
وفي سنة 1974 أعادت اجلمعية العامة لألمم املتحدة التأكيد 
الالجئني  حقوق  على   )3236( رقم  قراراها  ضمن  والتشديد 
ديللارهللم واسللتللعللادة ممتلكاتهم والتعويض  إلللى  الللعللودة  فللي 
لم  انلله  إال  املصير؛  تقرير  حللق  على  أيضا  فيه  وأكلللدت  عليهم 
يتم بذل جهد حقيقي لتطبيق هذه القرارات. كما انه ومنذ عام 
العدل  الصادر عن محكمة  االستشاري  الللرأي  2004،  ورغم 
املناطق  القانوني والعنصري في  الدولية بإزالة اجلدار غير 
وإعلللادة  امللللصلللادرة،   األراضللللي  وإخلللالء  احملتلة  الفلسطينية 
الوضع إلى ما كان عليه، إال أن نفس العقلية الدولية ما زالت 

تسير على نفس املنوال.
- جللهللود الللسللالم احلللاللليللة بللقلليللادة اللللواليلللات املللتللحللدة، 
بشأن  تقدم  أي  حتقيق  تعرقل   ،1990 عام  منذ  وبالتحديد 
من  وتتنصل  بل  املستمر؛  التهجير  جللراء  املهجرين  حقوق 
مسؤولياتها حيال حقوقهم مبا في ذلك  حق العودة الطوعية 
الللدائللم.  في  باعتباره جللزءا من جبر الضرر وأسللاس احلل 
معادلة السياسة األمريكية أصبح القانون الدولي والشرعة 
الدولية حلقوق اإلنسان عائقا بدل االعتماد عليها كوسيلة 
استبدلت  وقللد  الللسللالم.  صنع  سبيل  فللي  أساسية  وركلليللزة 
بسياسة »ما يحتاجه الطرفان«، وباألساس حاجة إسرائيل 
إللللى »دولللللة يللهللوديللة«؛ وبللذلللك أصللبللحللت حللقللوق الالجئني 
وبهذا  اإلسرائيلية.  والرغبة  باحلاجة  مرهونة  واملهجرين 
املعنى، أي بانتهاك حقوق الالجئني، وباعتبارها عائقا أمام 
السالم، تفصل السياسة، أو دبلوماسية الغرب، ما بني احلل 

من جهة ومبادئ العدالة محقوق اإلنسان من جهة ثانية.
3- فجوات احلماية واملسائلة: إن تواطؤ الدول الغربية 
مع نظام إسرائيل )االبرتهايد، االستعمار االحاللي، واالحتالل 
اإلنساني،   الللدولللي  القانون  تطبيق  دون  يحول  الللعللدوانللي،  

وقانون حقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي الدولي بفاعلية. 
معنى  ذا  يصبح  اإلنسان  حقوق  قانون  تطبيق  أن  حيث 
فقط  في حال تطبيقه واحترامه من قبل الدول ، فقد مت تطوير 
الللدول،  ممارسات  لتحسني   1960 منذ  كثيرة  واليات  أدوات 

ومن ذلك:
- وضع معاهدات حقوق اإلنسان العاملية ومنها: معاهدة 
للحقوق  الدولي  والعهد   ،)1965( العنصري  التمييز  إنهاء 
للحقوق  اللللدوللللي  والللعللهللد   ،)1966( والللسلليللاسلليللة  املللدنلليللة 
ومعاهدة   ،)1966( والثقافية  واالجتماعية  االقللتللصللاديللة، 
التعذيب  حتللرمي  معاهدة   .)1979( املللرأة  ضد  التمييز  إنهاء 
)1984(، ومعاهدة حقوق الطفل )1989(،  والتي كلها تلزم 
الدول باالمتناع عن كل أشكال التمييز على أساس اجلنسية، 
أو القومية أو العرق أو الرأي السياسي ، أو الدين أو اجلنس، 
كل  جبر  وتللقللرر  لألشخاص،  القسري  التهجير  وحتظر  كما 
ضرر يلحق الالجئني واملهجرين وفي مقدمتها حق العودة إلى 
املنقولة،  وغير  املنقولة  أمالكهم  واستعادة  األصلية،  الديار 

والتعويض عليهم ماديا ومعنويا.
ميتثل  إرشللاديللة  توجيهية  مبادئ  املتحدة  األمم  تبنت   -
الداخلي  التهجير  التوجيهية بشأن  املبادئ  لها أعضائها مثل 
لالجئني  املتملكات  وإعلللادة  إسكان  بشأن  وأخللرى   ،)1998(
واملهجرين )2005(،  وأيضا حول حق الضحايا في جبر ما 
يلحق بهم من إضرارا جراء انتهاكات القانون الدولي حلقوق 

اإلنسان )2005( .
احلرب  جرائم  مرتكبي  ملقاضاة  دولية  محاكم  تشكيل    -
القسري  الترحيل  واجلرائم ضد اإلنسانية والتي من ضمنها 
حترمي  معاهدة  عززتها  والتي  العرقي(،  )التطهير  للشعوب 
واالتفاقية   ،)1948( عليها  واملعاقبة  البشري  اجلنس  إبادة 
الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري )1973(، ونظام روما 

حملكمة اجلنايات الدولية )2002(.
القسري،  التهجير  مللن  تعاني  زالللت  مللا  الشعوب  أن  مللع 
دول  تلكؤ  و  احلديثة  املسلحة  النزاعات  وضللع  في  وخاصة 
كثيرة عن االلتزام بواجباتها القانونية، فان ماليني الالجئني 
واجلهود  اجلديدة.  املعايير  هذه  من  استفادوا  قد  واملهجرين 

الللدوللليللة حلللل مللثللل هلللذه األزملللللات والللتللي بللنلليللت كللانللت على 
الالجئني  فماليني  فعالة؛  كللانللت  واملللبللادئ  التوجيهات  هللذه 
واملهجرين من افغانستان ، البلقان ، امريكا الوسطى ، شرق 
تيمور، ورواندا وأماكن أخرى قد عادت إلى ديارها وحصلت 
ولو جزئيا على حلول لوضعها اإلنساني مثل اإلسكان وإعادة 
تشكيل  احلللاالت، مت  . وفي بعض  التأهيل  وإعللادة  املمتلكات 
محاكم نتيجة ملمارسة الضغط الدولي من قبل بعض الدول 
اجلرائم  فللي  املللتللورطللني  ومالحقة  حملاكمة  الكبرى  الغربية 
اإلنسان  وحقوق  الدولي  القانون  مبادئ  قوة  على  مرتكزين 

ومطالب الضحايا. 
ويالحظ انه عندما يتم تناول قضية الالجئني الفلسطينيني 
فإن الضحايا ال يستفيدون منها كما يجب من الناحية العملية، 
صنع  فعملية  النظرية.  الناحية  على  منها  اإلفللادة  وتقتصر 
السالم في الشرق األوسط تقودها الواليات املتحدة وحلفائها 
خارج اطر األمم املتحدة، برغم سيطرتها عليها، ونتيجة لهذه 
السياسة يالحظ أن األمم املتحدة متر في حالة انقسام بسبب 
الفلسطيني - اإلسرائيلي. فهيئات/ وكاالت وجلان  الصراع 
املنبثقة عن األمم املتحدة ذاتها  تؤكد  بشكل  حقوق اإلنسان 
متكرر على حق الالجئني الفلسطينيني في العودة إلى ديارهم 
إسرائيل  انتهاكات  وتللديللن  ممتلكاتهم،  واسللتللعللادة  األصلية 
اتخاذ  يتم  ال  بينما  اإلنللسللانللي،  والقانوني  اإلنللسللان  حلقوق 

خطوات عملية من قبل مجلس األمن.
األمم  جلنة   1998 عللام  منذ  تللقللوم  املللثللال  سبيل  وعلللللى   -
املللتللحللدة للللللحللقللوق االقللتللصللاديللة، والجللتللمللاعلليللة، والللثللقللافلليللة 
مبللراجللعللة مملللارسلللات إسللرائلليللل بللالللقلليللاس اللللى االلللتللزامللات 
املترتبة على األخيرة مبوجب العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
االقتصادية، االجتماعية والثقافية CESCR((؛ حيث الحظت 
اللجنة وباهتمام بالغ أن القوانني اإلسرائيلية )قانون العودة 
وميثاق   ،1952 لللعللام  املللواطللنللة  اجلنسية/  قللانللون   ،1950
“أنشأت نظاما  املنظمة الصهيونية العاملية لعام 1952(  قد 
على  حصري  بشكل  يحصل  يهودي  هو  فمن  التمييز  أساسه 
معاملة تفضيلية وفقا لتلك القوانني في حني ان الفلسطينيني 
عال  مستوى  على  مصادرتها  يتم  وممتلكاتهم  وأراضلليللهللم 
الللى ديللارهللم  الللعللودة  الللالجللئللون مللن  وبشكل منظم، ويللحللرم 

األصلية«.10
- وأيضا في عام 2007 قامت جلنة األمم املتحدة  ملكافحة 
وفقا  اإلسرائيلية  املللمللارسللات  مبراجعة  العنصري  التمييز 
ملعاهدة إنهاء التمييز العنصري )CERD(، فشبهت إسرائيل 
إسرائيل  داخللل  ممارساتها  خللالل  مللن  عنصري  فصل  بنظام 
والللتللي   1967 علللام  احملللتلللللة  الفلسطينية  واألراضلللللي  ذاتللهللا، 
التركيب  في  تغيير  عنه  نتج  عرقي  عنصري  متييز  إلى  أدت 

اجلغرافي- السكاني لبنية البلد.
-  وقد عبرت كل الهيئات واللجان احلقوقية املنبثقة عن 
عن  اإلنللسللان  حلقوق  اخلللاصللون  ومبعوثوها  املتحدة،  األمم 
املترتبة  بالتزاماتها  إسرائيل  التزام  عدم  من  الشديد  قلقهم 
حقوق  واتفاقيات  ومعاهدات  مواثيق  عن  والناشئة  عليها 
اإلنسان، والتي حتمي حقوق الشعب الفلسطيني في األرض 
احملتلة،11 وقد نبه مبعوث األمم املتحدة حول حقوق اإلنسان 
في األراضي الفلسطينية احملتلة إلى أن االحتالل اإلسرائيلي 
نوعها،  في  فريدة  طبيعة  ذا  أي  علللادي«؛  »غير  وممارساته 
حيث ال ينطبق على هذا االحتالل املقياس التقليدي ) مرحلية 
هو  وإمنللا  الللدولللي  للقانون  وفقا  عليه  املتعارف  االحللتللالل( 

العسكري  نظام مركب من قوة استعمارية تفرض االحتالل 
ويتضمن العديد من أسوأ مركبات نظام الفصل العنصري/ 

االبرتهايد.12
كللل هللذه احلقائق القللت اإلهللمللال وعللدم االهللتللمللام مللن قبل 
بناء  مسؤولية  أيللة  إسرائيل  حتمل  لللم  التي  الغربية  اللللدول 
على معاهدات حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني أو القانون 
أو مهجر  أي الجئ  يتم جبر ضرر  الدولي. كما ولم  اجلنائي 

فلسطيني بشكل فعال حتى يومنا هذا.
الجئي  كللل  مثل  الفلسطينيون  الالجئون  حللال،  أيللة  على 
واملساعدة  الدولية  احلماية  على  احلصول  لهم  يحق  العالم، 
الذي  القانون  هذا  الدولي.  الالجئني  قانون  حسب  اإلنسانية 
وضعه املجتمع الدولي لعالج نتائج احلرب العاملية الثانية 
واملهجرين  الالجئني  من  كبيرة  أعللداد  خاللها  تراكمت  والتي 
أن  حينها  الللدولللي  املجتمع  أدرك  حيث  احلللرب،  بعد  املدنيني 
النتهاك  عرضة  هم  اجلنسية  عدميي  واألشللخللاص  الالجئني 
التابعني  املللواطللنللني  عكس  على  اإلنللسللانلليللة  حقوقهم  ابللسللط 

لدولة، اذ تنقصهم حماية حكوماتهم.
- بناء على اتفاقية الالجئني )1951( واالتفاقية الدولية 
اجلنسية  وعدميي  الالجئني  فان   )1954( اجلنسية  لعدميي 
الللدول تلتزم مبوجبها بان تساعد وحتمي  لهم حقوق وعلى 
عدم  مبدأ  ومنها  املستضعفني،  لهؤالء  اإلنسان  حقوق  مبادئ 
الرد/ اإلعادة اجلبرية، أو الترحيل إلى حيث ميكن أن يواجه 
في  يتسبب  أو  الكرامة،  من  حاطا  او  قاسيا،  عقابا  الشخص 
كل  حتت  محظورة  ممللارسللات  فهي  للخطر؛  حياته  تعريض 
الللظللروف. ولللهللذا الللغللرض أسللسللت األمم املللتللحللدة  على ضوء 
لالجئني  الللدوللليللة  واحلللمللايللة  املللسللاعللدة  بتوفير  الللتللزامللاتللهللا 
يجب  التي   ))UNHCRالالجئني لشؤون  العليا  املفوضية 
ان تتدخل لتقدمي احلماية واملساعدة عندما تقصر الدول عن 
اإليفاء بالتزاماتها وتقدمي واجباتها جتاه الالجئني واملهجرين 

وعدميي اجلنسية.
الللدوللليللة واملللبللادئ  بللنللاء على مواثيق حللقللوق االنللسللان   -
لشؤون  العليا  املفوضية  فان  املتحدة  األمم  لهيئة  اإلرشادية 
احلللقللوق  علللللى  مبنية  وإرشلللللادات  معايير  طلللورت  الللالجللئللني 
مللن أجلللل حللمللايللة الللالجللئللني ومللسللاعللدتللهللم علللللى احللسللن وجلله، 
ومنها البحث عن حلول دائمة - العودة الى الديار األصلية، 
عرفت   – التأهيل  وإعللادة  والتعويض  املمتلكات،  واستعادة 
على أنها أفضل احللول الدائمة لالجئني بدل االندماج في البلد 
على  اعتمادا  وذلك  ثالث،  بلد  في  التوطني  إعللادة  أو  املضيف، 
وحقوق  دور  واحترام  لالجئ(  احلر  )اخليار  الطوعية  مبدأ 

الالجئني في حتديد احلل الدائم.
ورغم ما ذكر أعاله، وانطباقه على الالجئني الفلسطينيني؛ 
إال أنهم بقوا خارج دائرة االستفادة فعليا من النظام القانوني 
الللتللي تتبناها  امللللبلللادئ اإلرشللللاديللللة  اللللدوللللي لللالجللئللني وملللن 
املللفللوضلليللة الللعللللليللا لللشللؤون اللللالجلللئلللني.31 فللسلللللطللات الللهللجللرة 
في  املضمنة  احلقوق  تلك  إلللى  تستند  ال  الللدول  في  واللجوء 
شتى  تفسيرات  تتبنى  حيث  قضائها  في  الدولية  االتفاقيات 
الفلسطينيني،41  وتبقيهم حتت  الالجئني  متنع تطبيقها على 
طائلة الطرد والتهجير من البالد املضيفة وبدون بلد يذهبون 
التوقيف  مللراكللز  أو  واملللطللارات  احللللدود  بللني  ويعلقون  إللليلله، 
بأية  لهم  تعترف  ال  بللالد  في  قانوني  غير  بوضع  يتركوا  أو 
صفة قانونية. وفيما ينظر الكثيرون إلى حق عودة الالجئني 
انه ذو »حساسية سياسية«،   ديارهم على  إلى  الفلسطينيني 

لالجئني  توفر  ال  األخللرى  هي  بدورها  العاملية  املنظمات  فان 
نظام حماية دولية، كما هو واجب، إلى حني إيجاد حل عادل 

ودائم لقضيتهم. 
الالجئني  حقوق  وتعزيز  حلماية  عمله  ميكن  ما 

الفلسطينيني 
في ظل غياب اإلرادة السياسية لدى الدول املتنفذة للعمل 
إيجاد سياسي مبني على احلقوق، ويشكل ضمانة  على حل 
الفلسطينيني  فللان  الفلسطينيني،  الالجئني  حلقوق  حقيقية 
رأسها  وعلى  بأنفسهم  واسللع  بشكل  حقوقهم  بحماية  قاموا 
انلله يقع على كاهل  إلللى ديللارهللم األصللللليللة. كما  الللعللودة  حللق 
الفلسطينية  القضية  نللصللرة  عللبء  الللدولللي  املللدنللي  املجتمع 
وخاصة مجموعات التضامن ومن بينها الكنائس، واملنظمات 
العالم؛ فهي مدعوة  أنحاء  النقابات، وغيرها في كل  األهلية، 
اإلنسان،  حقوق  وخبراء  الفلسطيني  املدني  املجتمع  قبل  من 
دور  إلعمال  عاملية  حملة  في  الفلسطينيني  ودعللم  للتضامن 
الللقللانللون الللدولللي وإنلللفلللاذه، وذللللك إلعلللادة الللعللدالللة والللكللرامللة 

للشعب الفلسطيني وخاصة الالجئني منهم. 
للللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللل

* قدمت هذه الورقة كاملة إلى مؤمتر سبيل باسم مركز 

بعد«،   وما  احلقيقة  الذكرى،  »النكبة:  عنوان:  حتت  بديل، 
حلليللث عللقللد املللؤمتللر فللي الللنللاصللرة وبلليللت حلللم ، 12- 19/ 
األوراق  كافة  إصللدار  على  العمل  ويجري  هذا   .2008/11
املشاركة في املؤمتر في كتاب. وللحصول على الورقة كاملة 

مع مصادرها ومراجعها يرجى التواصل مع مركز بديل. 
بديل-املركز  ملركز  مؤسس  عضو  جللرادات  محمد   **

املواطنة والالجئني، ومنسق  الفلسطيني ملصادر حقوق 
وحدة حملة الدفاع عن حقوق الالجئني فيه. 

هوامش 
تقرير  اإلن���س���ان,  ال��س��ام��ي حل��ق��وق  امل��ف��وض  امل��ت��ح��دة/  1 االمم 
األرض  في  اإلنسان  حقوق  عن  املتحدة  لألمم  اخل��اص  املبعوث 
اجللسة   , دوج�����ارد  ج���ون   ,  1967 ع���ام  احمل��ت��ل��ة  الفلسطينية 
/Aاملتحدة رقم املعدلة وثيقة لألمم  البند 2 على األجندة  الرابعة 

  2007/117/4/HRC
2 لم يستهدف املشروع الصهيوني في فلسطني كغيره استغالل 
يهدف  إمن���ا  للسكان األص��ل��ي��ني,  ال��ع��ام��ل��ة واإلن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��وى 
االستعمار االحاللي إلى تفريغ األرض من الشعب الفلسطيني 

- السكان األصلني واحللول مكانهم. انظر على سبيل املثال:
Nur Masalha, Expulsion of Palestinians: The Con-
cept of ‘Transfer’ in Zionist Political Thought, 
1882 – 1948. Institute for Palestine Studies, 1992; 
and, Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Pales-
tine. Oneworld Publications, 2006.

3  بحسب الترجمة الرسمية اإلسرائيلية يعتبر عنونة هذا القانون 
باسم قانون اجلنسية خاطئا.

4 Roselle Tekiner, «Race and the Issue of National 
Identity in Israel» 
5  النظام القانوني املعمول به األراضي احملتلة عام 1967 يحتوي 
على مزيج من آالف األوامر العسكرية اإلسرائيلية, وبقايا قوانني 

عثمانية, وبريطانية, وأردنية, ومصرية. 
فلسطني(  )قضية  بفلسطني  اخلاصة  املتحدة  األمم  جلنة  تقرير   6

A. UN Doc/3364,/9/47 الفقرة 176.
7  املصدر السابق الفصل vii التوصيات )iii( الفقرة 10 و 11.
8  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  273 بتاريخ 11 ايار 1949.

9  كاثلني كريستيسون: 
 Kathleen  Christisson   ,Perceptions  of  Palestine. 
Their Influence on U.S .Middle East Policy :Uni-
versity of Californian Press ;1999 ,p.94 .
10  E/C.121//Add.27 of 4 December 1998 and 
E/C.121//Add.90, paras. 12–16 (2003).
مبناقشة  متوالي  بشكل  االلتزام  االسرائيلية  احلكومة  ترفض   11
عام  احملتلة  االراض���ي  ف��ي  احل��ق��وق  ب��ش��ؤون  تعتني  التي  التقارير 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  قضية  ع��ن  مسؤوليتها  ع��دم  وت��دع��ي   ,1967
 ISR/2 of 15/3/A/HRC/WG.6 ان��ظ��ر:  للمزيد  ه��ن��اك, 

September 2008
املتحدة : حقوق  املقرر اخلاص لألمم  تقرير جون دوج��ارد    12

اإلنسان في األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة 1967:
 A/HRC/4/17 (29 January 2008); A/HRC/7/17 (21 

.(January 2008
13 انظر مالحظات املفوضية العليا لشؤون الالجئني حول تطبيق 

املادة 1د من اتفاقية الالجئني لعام 1951.
دول��ة كشفت 3 مداخل  في 23  قانونية جرت  بحثية  دراس��ة   14
 1951 لعام  الالجئني  اتفاقية  لتطبيق  تفسيرات  وثمانية  مختلفة 
لالجئني  احل��م��اي��ة  استثنت  كلها   . الفلسطينني  ال��الج��ئ��ني  على 

الفلسطينني مع انهم يستحقونها.
للمزيد انظر: سد فجوات احلماية الدولية, الدليل اخلاص بحماية 

الالجئني الفلسطينيني, الفصل السادس, مركز بديل.

التضامن العاملي مع فلسطني

مجموعة من طلبة كلية احلقوق/ جامعة القدس في زيارة ملركز بديل.
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 بديــــل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة

إعالن انطالق جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2009
جائزة العودة للصور الفوتوغرافية 

للعامني  ال��ع��ودة  نتائج تقييم ج��ائ��زة  إل��ى  ب��االس��ت��ن��اد  ه��ذا احل��ق��ل  اس��ت��ح��داث  مت 
كمجال  الفوتوغرافية  الصورة  حقل  أهمية  إلى  التوصيات  خلصت  حيث   ،2008/2007
 18 دون  )ما  الناشئ  اجليل  فئة  هي  املستهدفة  الفئة  وان  خصوصا  والتعبير،  لإلبداع 
عاما(. ويرى بديل أن هذا احلقل سيمنح قطاع اجليل الناشئ فرصة املشاركة بفاعلية 
في جائزة العودة، خصوصا وان مشاركة هذه الفئة وفرص الفوز في احلقول األخرى قد 

تكون محدودة جدا. 
 

موضوع الصورة الفوتوغرافية: 
مواجهة  اش��ك��ال  وس��ب��ل/  وتداعياتها،  النكبة  آث��ار  ح��ول  ال��ص��ورة  م��وض��وع  يتمحور 

التحديات.
 

شروط خاصة : 
 ان يكون عمر املشترك/ة ما دون  18 سنة . 

 للمشترك/ة  تقدمي صورة واحدة فقط للمسابقة. 
 يجوز تقدمي الصورة ملونة او اسود وابيض. 

 ان ت��ك��ون ال���ص���ورة ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، ح��ي��ث ال ي��ج��وز م��ع��اجل��ت��ه��ا ب���أي م���ن ال��ب��رام��ج 
االلكترونية. 

 ال حتتوي الصورة على نصوص مضافة مبا في ذلك اسم املشارك/ة. 
 ) jpg ( ان ت��ك��ون ال��ص��ورة ب��درج��ت��ي وض���وح ودق���ة ع��ال��ي��ت��ني، وت��رس��ل مب��ل��ف م��ن ن���وع

 .)300  dpi(وجودة
 أن تكون الصورة مبتكرة، أصيلة، وحديثة، وان ال تكون قد شاركت بأية مسابقة من قبل. 

 ال تعاد الصور املرشحة إلى أصحابها. 
 

موعد وطريقة التقدمي:  
نوع  إلى ملف من  االلكترونية للصورة على ملف خاص، باإلضافة  النسخة  ترسل 
)word ( يحتوي على السيرة الذاتية  للمشترك/ة، وشرح مختصر عن الصورة مبا ال 

badil@awdaaward.org :يتجاوز 35 كلمة. على بريد الكتروني

 أخر موعد لتقدمي املشاركات اإلثنني، 16 آذار 2009
 

قيمة اجلائزة:
اجلائزة االولي: كاميرا ديجيتال ال تقل قيمتها عن 400 $ باالضافة الى 400 دوالر 

أمريكي 
اجلائزة الثانية: كاميرا ديجيتال ال تقل قيمتها عن 400 $ باالضافة الى 300 دوالر 

أمريكي 
اجلائزة الثالثة: كاميرا ديجيتال ال تقل قيمتها عن 400 $ باالضافة الى 200 دوالر 

أمريكي 
 

ويتكفل بديل أيضاَ:
طباعة ونشر الصور الفائزة ضمن اصدارات بديل املختلفة.

إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق عليها الشروط وباالستناد إلى 
توصية اللجنة خالل حفل االختتام وتوزيع اجلوائز. 

ومبنحهم  التحكيم  جلنة  تقدير  بحسب  مشاركات  عشرة  أفضل  أصحاب  بتكرمي 
جوائز تقديرية خالل حفل االختتام. 

 
جلنة التحكيم : 

ابراهيم ملحم ، عالء بدارنة،  لؤي صبابا، روال حلواني، عاطف الصفدي،
عمار عوض.

 كانت تسمى فلسطني... صارت تسمى فلسطني
فلسطني روح اإلبداع... واإلبداع طريق للعودة  

بعد النجاح املميز الذي حققته جائزة العودة على مدارالعامني املاضيني )2007/ 2008(، يعلن بديل/ املركز 
الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني عن انطالق جائزة العودة السنوية للعام 2009 حتت شعار: كانت 
تسمى فلسطني... صارت تسمى فلسطني. تأتي هذه اجلائزة كجزء من جهود مركز بديل الرامية الى تعزيز حقوق 
الالجئني الفلسطينيني وفي املقدمة منها حقهم بالعودة الى ديارهم االصلية، وذلك من خالل تفعيل مختلف قطاعات 
حقول  على  بديل،  ادخل  وقد  هذا  الكامنة.  الطاقات  واطالق  والشتات،  التاريخية  فلسطني  في  الفلسطيني  الشعب 
املشاركة،  توسيع  الى  تهدف  وتعديالت  تغييرات  الصلة،  ذات  والتوصيات  التقييم  باالستناد  اجلائزة،  وشروط 
التاريخ  حقلي  بديل  جّمد  فقد  وعليه،  املوضوع  والغاية.  وتوضيح  املستوى،  ورفللع  املستهدفة،  الفئات  وتنويع 

الشفوي، والفيلم الوثائقي، وأضاف حقال جديدا هو حقل الصورة الفوتوغرافية للفئة العمرية ما دون 18 عاما. 

شــروط عامــة
1.على كل مشارك/ة التقيد بكافة شروط املسابقة التفصيلية اخلاصة بكل حقل من احلقول، وإن عدم التقيد 

بها يلغي املشاركة. 
2. لكل فلسطيني/ة احلق في املشاركة في جائزة العودة بصرف النظر عن مكان اإلقامة أو اللجوء. 
3.  مينح مركز بديل جوائز نقدية للفائزين باملراتب: األولى، والثانية، والثالثة من كل حقل كما يلي:

اجلائزة االولى: 1000 دوالر امريكي      
اجلائزة الثانية: 600 دوالر امريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

ومينح مركز بديل املراتب الثالث األولى في حقل الصورة الفوتوغرافية اجلوائز التالية:
اجلائزة االولى: كاميرا ديجيتال بقيمة 400 دوالر باإلضافة إلى جائزة نقدية قيمتها 400 دوالر اجلائزة 

اجلائزة الثانية: كاميرا ديجيتال بقيمة 400 دوالر باإلضافة إلى جائزة نقدية قيمتها 300 دوالر
اجلائزة الثالثة: كاميرا ديجيتال بقيمة 400 دوالر باإلضافة إلى جائزة نقدية قيمتها 200 دوالر

 4. يتكفل بديل بطباعة ونشر املشاركات الفائزة، في كتب خاصة أو ضمن إصدارات مركز بديل املختلفة، كما 
ويكرم أفضل عشرة مشاركات من كل حقل بجوائز تقديرية. 

5. تصدر األحكام عن جلان حتكيم مهنية ومستقلة عن مركز بديل، ويلتزم بديل بأحكامها وتوصياتها. 
6. ملركز بديل احلق في إستخدام وحترير ونشر جميع املواد املشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على 

ان ال ينتقص ذلك من حقوق املشارك/ة الفكرية واألدبية. 
آذار 2009  ويعتذر مركز بديل عن  7. آخر موعد لتقدمي املواد املشاركة في جوائز العودة هو اإلثنني، 16 

قبول املشاركات بعد هذا التاريخ. 
للعام 2009، حيث سيترافق مع  العودة  للفائزين واملُكرمني خالل مهرجان جائزة  يتم تسليم اجلوائز   .8

املهرجان معرض ألفضل البوسترات والصور الفوتوغرافية املشاركة في اجلائزة. 
awdaaward@badil.org 9. ترسل املواد املشاركة في حقول جائزة العودة على بريد ألكتروني

إرسال املشاركات
تتم إرسال املواد املشاركة في حقول جائزة العودة على بريد ألكتروني

 awdaaward@badil.org
ويلتزم بديل للمشاركني بالتأكيد على وصول املشاركات واستالمها بالبريد اإللكتروني، أو تسلم 

باليد، أو بالبريد السريع على قرص مدمج )CD(، على عنوان مركز بديل:
مركز بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني

بيت حلم، شارع الكركفة، عمارة املجد )بجانب فندق بيت حلم(، الطابق األول.

للمزيد من املعلومات حول جائزة العودة للعام 2009
 www.badil.org :يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة االنترنت

أو من خالل االتصال على مركز بديل: 
awdaaward@badil.org :بريد الكتروني

هاتف: 0097222777086 
فاكس: 009722747346
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إعالن انطالق جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2009
جائزة العودة للقصص الصحفية املكتوبة 

موضوع القصة الصحفية 
جوانب  م��ن  جانبا  الصحفية  القصة  م��وض��وع  يتناول 
تكون  ان  على  للفلسطينيني،  املستمر  والتهجير  اللجوء 
القصة واقعية وليست خيالية، وان يراعي الكاتب/ة الزمان، 
واملكان، وعنصر املعاصرة في ربط االحداث، على ان اليفهم 
من ذلك تقييد االبداع االدبي، او حرية استدعاء/ استذكار 

احداث سالفة.
 

شروط خاصة 
 ان تتراوح عدد كلمات القصة الصحفية املكتوبة بني 1000 

– 1500 كلمة . 
 ان تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة ومن املمكن استخدام 

اللغة العامية مبا يخدم القصة. 
مسابقات  في  شاركت  قد  الصحفية  القصة  تكون  ال  أن   

أخرى، او نشرت في اي وسيلة اعالمية. 
 تخضع املواد الفائزة للتحرير قبل النشر. 

 
موعد وطريقة التقدمي

الكتروني  مبلف  املكتوبة،  الصحفية  القصص  ترسل 
للباحث/ة  الذاتية  بالسيرة  مرفقة  word  فقط،  نوع  من 
االلكتروني   ال��ب��ري��د  ع���ن���وان  ع��ل��ى  ب���ه  االت���ص���ال  وع���ن���وان 
قرص  على  باليد  تسلم  أو   awdaaward@badil.org

مدمج ) CD(، او ترسل  بالبريد السريع الى مركز بديل. 
أخر موعد لتقدمي القصة الصحفية اإلثنني، 16 آذار 2009 

 
قيمة اجلائزة

اجلائزة األولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

ونشرها  ال��ف��ائ��زة  ال��ث��الث  الصحفية  القصص  بطباعة   
او كما يراه مركز بديل وجلنة التحكيم  ضمن اصداراته 

مناسبا. 
تقدير  بحسب  مشاركات  عشرة  أفضل  أصحاب  بتكرمي   
جلنة التحكيم ومبنحهم جوائز تقديرية خالل مهرجان 

جائزة العودة. 
 

جلنة التحكيم
عبد الناصر النجار ، شيرين أبو عاقلة  ، قاسم خطيب، 

ناصر اللحام، جنيب فراج، خليل شاهني.

جائزة العودة لقصص األطفال 
موضوع القصة

يتمحور موضوع القصة حول تعزيز مفاهيم األطفال 
الى  العودة  في  جتاه حقوقهم عموما، وخصوصا حقهم 

ديارهم األصلية التي هجر آبائهم وأجدادهم منها. 
 

شروط خاصة
ال��ى 5  ل��أط��ف��ال م��ن ع��م��ر3  ت��ك��ون القصة مالئمة   أن 

سنوات فقط. 
 أن تكون املادة املقدمة مكتوبة بلغة عربية صحيحة. 

 أن ال يزيد عدد كلمات القصة عن 100 كلمة. 
، ولم يسبق نشرها  ، ومبتكرة  القصة أصيلة  أن تكون   

بأي شكل من األشكال . 
 من املمكن للكاتب/ة أن يرفق القصة برسومات أو صور 
كانت من  القصة، سواء  أو مالحظات متصلة مبوضوع 
إنتاجه أو إنتاج شخص آخر شاركه العمل و/ أو أجاز له 

استخدامها لهذا الغرض. 
 ال تعاد النسخ املشاركة في املسابقة إلى أصحابها. 

تخضع املواد الفائزة للتحرير قبل النشر. 
في  االول��ى  باملرتبة  الفائزة  القصة  ق��راءة  املمكن  من   

املهرجان. 
 

موعد وطريقة التقدمي : 
نوع  م��ن  الكتروني  مبلف  املرشحة،  القصص  ترسل 
وعنوان  للمؤلف  الذاتية  بالسيرة  مرفقة  فقط   word
awdaaward@ االلكتروني:  البريد  على  به،  االتصال 
badil.org  أو تسلم باليد أو ترسل بالبريد السريع على 

قرص مدمج )CD( الى مركز بديل.
 أخر موعد لتقدمي قصص االطفال اإلثنني، 16 آذار 2009 

 
قيمة اجلائزة:

 اجلائزة األولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية:600 دوالر أمريكي 

اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 
 

ويتكفل بديل أيضاَ:
 بطباعة ونشر القصص الثالث الفائزة ضمن اصدارات 

مركز بديل املختلفة. 
 مينح مركز بديل أصحاب القصص الفائزة 100 نسخة 

من اإلصدار مجانًا.
 ي��ك��رم ب��دي��ل أص��ح��اب أف��ض��ل ع��ش��رة ق��ص��ص، بحسب 
ت��وص��ي��ات جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ومي��ن��ح أص��ح��اب��ه��ا ج��وائ��ز 

تقديرية في مهرجان جائزة العودة.  
 

جلنة التحكيم
محمود شقير ، سلمان ناطور ، عيسى قراقع ،
زكريا محمد، رناد قبج ، مجدي الشوملي.    

جائزة العودة ألفضل بوستر للنكبة 
موضوع البوستر 

أن يتضمن البوستر املشارك تصميمًا فنيًا مستوحى 
من النكبة،  والنكبة املستمرة، ويعكس اإلصرار على نيل 

حق العودة.
 

شروط  خاصة
يرجى  مكتوب  ن��ص  على  البوستر  ش��م��ول  ح��ال  ف��ي   
إضافة  املمكن  )وم��ن  ك��أس��اس  العربية  اللغة  اعتماد 

اللغة االنكليزية( 
 أن يكون البوستر أصياًل لم يسبق نشره بأي شكل من 

األشكال. 
ي��رج��ى  للتصميم  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اس��ت��خ��دام  ح���ال  ف���ي   

 )CMYK( استخدام ألوان
ال تعاد البوسترات املرشحة إلى أصحابها. 

 
موعد وطريقة التقدمي

تقبل البوسترات املرشحة بحجم x42 30( A3 سم(. 
وضوح  بدرجتي  للبوستر  االلكترونية  النسخة  وترسل 
احلد  )ف��ي   .)High Resolution( عاليتني  ودق���ة 
األدنى 250-300( مبلف من نوع )).jpg  أو ).gif(. على 
أن تكون مرفقة بالسيرة الذاتية للمصمم/ة او الفنان/ة 

على بريد الكتروني: 
او  باليد  يسلم  awdaaward@badil.org  أو 
الى   )CD( مدمج  ق��رص  على  السريع  بالبريد  يرسل 

مركز بديل. 
 

آخر موعد لتقدمي البوسترات اإلثنني، 16 آذار 2009 
 

قيمة اجلائزة
اجلائزة االولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

 بطباعة البوستر الفائز باجلائزة األولى ونشره بأكثر 
فلسطني  أن��ح��اء  ك��اف��ة  ف��ي  ت���وزع  نسخة   40000 م��ن 
واملنافي في فعاليات إحياء الذكرى الواحد و الستني 

للنكبة في أيار 2009.
 إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق 
عليها الشروط وباالستناد إلى توصيات اللجنة، خالل 

مهرجان جائزة العودة. 
 بتكرمي أص��ح��اب أف��ض��ل ع��ش��رة م��ش��ارك��ات ب��ن��اء على 
تقديرية  جوائز  بتسليمهم  التحكيم  جلنة  توصيات 

في مهرجان جائزة العودة. 
 

جلنة التحكيم
واكد،  شريف  كتلو،  يوسف  جحا،  أمية  منصور ،  سليمان 

مقبولة نصار، نصار ابراهيم، محمد عليان، عمر عساف.

3. جائزة العودة لألوراق البحثية 
موضوع الورقة البحثية : 

املرأة الفلسطينية الالجئة: اللجوء والعودة.
امل���رأة ف��ي م��ق��اوم��ة معاناة  ي��ت��ن��اول دور  ل��ل��ب��اح��ث/ة ان 
بالتركيز  العودة، سواء كان ذلك  اللجوء، وفي رفد مسيرة 
التالية:  املجاالت  اكثر من  او  دوره��ا في مجال واحد  على 

االجتماعي، السياسي، االقتصادي، الثقافي/ االبداعي.
 

شروط خاصة 
كلمة   5000 ال��ى   4000 بني  ما  البحثية  الورقة  تكون  أن   

فقط.  
 أن تكون املادة املقدمة مكتوبة بلغة عربية صحيحة.

 أن تعتمد منهجية الكتابة األكادميية في البحث، وأصول 
التوثيق وبيان املصادر و املراجع.

 أن تكون امل��ادة البحثية أصيلة فيها من اإلب��داع واجلدة 
والفكر املستقل، ولم يتم نشرها من قبل.

 أن يحافظ البحث على موضوعيته ويتجنب الباحث/ة 
اللغة اخلطابية والتعابير املشحونة واملواقف املسبقة. 

العودة  بجائزة  سابقًا  ش��ارك��وا  الذين  لأشخاص  يحق   
نفس  تكون  ال  أن  باجلائزة شريطة  يشاركوا  أن  السنوية 

املشاركة السابقة.
 تخضع املواد الفائزة للتحرير قبل النشر.

 
موعد وطريقة التقدمي

 word ترسل األوراق البحثية مبلف الكتروني من نوع
ب��ه/ا،  االت��ص��ال  وع��ن��وان  للباحث  الذاتية  بالسيرة  مرفقة 
وملخص موجز للبحث ال يزيد على 500 كلمة؛ على البريد 
االلكتروني: awdaaward@badil.org  او تسلم باليد 
على شكل نسخة الكترونية على قرص مدمج )CD( إلى 

مركز بديل. 
أخر موعد لتقدمي الورقة البحثية اإلثنني، 16 آذار 2009 

 قيمة اجلائزة  
اجلائزة األولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

 بطباعة ونشر األوراق البحثية الثالث الفائزة في إصدار 
خاص أو ضمن إصدارات مركز بديل املختلفة. 

 مينح مركز بديل صاحب/ة البحث الفائز 100 نسخة من 
اإلصدار مجانًا.

 يكرم بديل أصحاب أفضل عشرة أبحاث، بحسب تقدير 
ت��ق��دي��ري��ة في  التحكيم ومي��ن��ح أص��ح��اب��ه��ا ج��وائ��ز  جل��ن��ة 

مهرجان جائزة العودة. 
 

جلنة التحكيم 
أ. د. عزيز حيدر، د. اسعد غامن، د. نورما مصرية،

د. مصلح كناعنة، أ. شوقي العيسة.
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العتماد  الستني  الللذكللرى  أول  كانون   11 تاريخ  ميثل 
وفي   .)III(  194 قلللرار  املللتللحللدة   لللالمم  العامة  اجلمعية 
الللقللرار،  الللذي مت فيه نسيان حصة األسللد مللن هللذا  الللوقللت 
املللبللادئ واآلللليللات اليجاد  الفقرة 11 والتي حتللدد  تللزال  ال 
مركزية  مكانة  حتتل  الفلسطينيني  الالجئني  لقضية  حل 
االسرائيلي- للصراع  حل  الى  التوصل  حول  النقاش  في 

الفلسطيني.
قليال  يزيد  ما  في   )III(  194 القرار  صياغة  متت  لقد 
 .1948 عللام  من  األخيرة  األشهر  خللالل  أسابيع  ثالثة  عن 
الدولة  الفلسطينيني والعرب ضد  القادة  النقاش  أثار  وقد 
اإلسرائيلية املنشأة حديثا، كما مت متويهه بعداوات احلرب 
الباردة والسياسات الداخلية في الواليات املتحدة والنقاش 

حول حقوق االنسان والالجئني في االمم املتحدة.
وميكن ان تعزى املبادئ واآلليات املوجودة في الفقرة 
11 من القرار الى نص االقتراح املقدم في حزيران-يونيو 
املتحدة  االمم  وسيط  قبل  من  صياغته  متت  الللذي   ،1948
حول فلسطني الكونت فولك برنادوت، الذي أوصى األمم 
الفلسطينيني  السكان  “بحق  تعترف  أن  مبوجبه  املتحدة 
الللذيللن اجلللبلللروا علللللى ملللغلللادرة أمللاكللنللهللم األصللللليللة بسبب 
الللظللروف التي أوجللدهللا الللصللراع في الللعللودة الللى ديارهم 

دون وضع قيود على استعادة ممتلكاتهم”.
أن  إذ  الللشلليء،  بعض  غريبا  يعد  التوصية  أصللل  إن 
مللشللاريللع الللوسلليللط ال تعالج أزملللة الللالجللئللني. وقللد أيللدت 
كما  التوصية  املتحدة  واململكة  املتحدة  الللواليللات  من  كل 
لم  كلتاهما  أن  إال  كثب،  عن  برنادوت  عمل  مبتابعة  قامتا 
املؤدية  الفترة  في  الوسيط  مع  مكثف  اتللصللال   على  تكن 
اللللى تللقللريللر حلللزيلللران. ويللللرى الللبللعللض أن الللتللوصلليللة قد 
في  فلسطينيني  مسؤولني  مللع  مللشللاورات  نتيجة  جلللاءت 
رودوس في  نهاية حزيران، لكنه اجتمع  مع املسؤولني 
معارضتهم   عن  صراحة  أعربوا  الذين  أيضا  االسرائيلني 

لعودة الالجئني الفلسطينيني.
االحللمللر  للصليب  كللرئلليللس  بلللرنلللادوت  ولللكللن جتللربللة 
الللسللويللدي، ودوره فللي تأمني اإلفلللراج عللن أسللرى احلللرب 
خالل احلرب العاملية الثانية، قد تعطي تفسيرا آخر. فقد 
قلق  عن  املستشارين  من  وفريقه  الوسيط  من  كل  أعللرب 
)قوانني  الدولي  االنساني  القانون  انتهاكات  بشأن  بالغ 
في  اجللللاريلللة   1948 حلللرب  خلللالل   )1907 لللعللام  الهللللاي 
فلسطني. ومن األمثلة على ذلك حتديدا، طرد الفلسطينيني 
من قرى املثلث الصغير بالقرب من حيفا، عني غزال واجزم 
وجبع والتدمير املنهجي لهذه القرى. إن مثل هذا النوع من 
احلوادث هو ما كان برنادوت يشير اليه في تقرير أيلول 

اخلاص به. 
ومن غير الواضح مدى علم برنادوت وتأثره/تأثيره 
االنسان  حلقوق  العاملي  اإلعللالن  صياغة  عملية  من/على 
ومعاهدة الالجئني، ولكن ميكننا اجلزم بأن نشوء قضية 
الالجئني الفلسطينيني قد أضافت الكثير في عملية صياغة 
الوثيقتني الهامتني، مبا في ذلك تضمني حق العودة. هذه 
التغييرات، مت إجرائها بعد أشهر من إصدار برنادوت لكال 

تقريريه. 
أما التأثير األكثر وضوحا، فمن املرجح أن يكون نابع 
العسكرية  احملكمة  عللن  الللصللادر   1945 عللام  ميثاق  مللن 
على  املدنيني  ترحيل  عللّرف  الللذي  نورمبورغ   في  الدولية 
انه جرمية حرب وجرمية ضد االنسانية على حد سواء. 
وفي السنة التالية، أقرت اجلمعية العامة القرار رقم 12 
الرئيسية  “املهمة  أن  الصادر في 8 شباط 1946، مجددا 
الى  العودة  ومساعدة  تشجيع  هي  بالنازحني  املختصة 

بلدانهم األصلية بشتى الطرق وفي أسرع وقت ممكن”.
لللقللد تللعللامللل بللللرنللللادوت ملللع قللضلليللة الللالجللئللني بشكل 
مفّصل في تقرير أيلول اخلاص به، والذي يشير فيه الى 
حق الللعللودة مبا ال يقل عن 9 مللرات. وقللد وّفللرت خالصة 
 .III(( 194 التقرير األساس اللغوي للفقرة 11 من قرار

حق  على  التأكيد  “يجب  أنلله:  على  بللرنللادوت  أوصللى  لقد 
الالجئني العرب في العودة الى ديارهم في األراضي التي 
يسيطر عليها اليهود من قبل األمم املتحدة، كما يجب على 
جلنة التوثيق اخلاصة باألمم املتحدة  اإلشراف واملساعدة 
التأهيل  التوطني واعادة  الوطن واعادة  الى  على عودتهم 
عن  مناسبة  تعويضات  ودفللع  واالجتماعي  االقللتللصللادي 

املمتلكات للذين يقررون عدم العودة”.
الدائر في  النقاش  لكن  التقرير علنا.  اسرائيل  رفضت 
أعللرب وزيللر  الللبللدايللة،  مللا. ففي  نللوع  الكنيست كللان مبهما 
اخلللارجلليللة مللوشلليلله شلليللرتللوك )شلللاريلللت، فيما بللعللد( عن 
معارضة حكومته لتوصيات الوسيط حتى وصل الى حد 
االعتراف بأن “االعتراض على ما هو أساسي ال يعد لطيفا 
أو انسانيا. فهو ببساطة حق الفرد في العودة الى البيت 

الذي طرد منه بالقوة”.
برنادوت  اغتيال  أيام على   4 أي بعد  أيلول،  وفي 21 
الللعللام لللألمم املتحدة التقرير الى  الللقللدس، قللدم األمللني  فللي 
العامة  للجمعية  األولللى  اللجنة  وبللدأت  العامة.  اجلمعية 
استعراض  فللي  واالمللنلليللة   السياسية  بالقضايا  املعنية 
أجل  النقاش  ان  إال  ثللانللي،  تشرين  منتصف  فللي  التقرير 
لللعللدة أسللابلليللع. ويللعللزى ذلللك بشكل جللزئللي الللى مخاوف 
الواليات املتحدة من أن مثل هذا النقاش سيغرق في خضم 
السياسات الداخلية االمريكية احملتدمة بفعل االنتخابات 
تعاونت  ذللللك،  غللضللون  فللي  ثللانللي.  تشرين  فللي  الرئاسية 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة على مشروع القرار.
في  الللقللرار  حللول  املوضوعية  املناقشات  أخلليللرا  بللدأت 
مشروع  بريطانيا  قللدمللت  بعدما  ثللانللي  تشرين  منتصف 
توصيات  بالالجئني  املختصة  الفقرة  عكست  وقد  القرار. 
الوسيط عن كثب. وقد تعرضت مسودة القرار املقدمة من 
اململكة املتحدة لعدة تنقيحات على مدى االسابيع التالية، 
من  جعل  ممللا  العرب”  “الالجئني  عللبللارة  إسللقللاط  مت  كما 
مشروع القرار ينطبق على جميع االشخاص الذين نزحوا 
الواليات  خالل احلرب في فلسطني. كما شملت تعديالت 
ساخنا  موضوعا  شكل  الذي  الالجئني  خيار  مبدأ  املتحدة 
للنقاش بني ممثلي الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي 
في األمم املتحدة، فضال عن  اشتراط أن يتعايش العائدون 
في سالم مع جيرانهم. وقد رفضت اللجنة تعديل مقدم من 
ألولئك  التعويضات  من  احلد  شأنه  من  املتحدة  الواليات 
الللذيللن يللخللتللارون علللدم اللللعلللودة. كللمللا رفللضللت تللعللديللل من 
غواتيماال الذي كان من شأنه أن يربط بني عودة الالجئني 
واعالن السالم بني االطراف املتنافسة. كما وافقت اللجنة 
على اقتراح بريطانيا في اللحظة االخيرة انه يجب السماح 
من  بدال  “عمليا”  ممكن  وقت  اقللرب  في  بالعودة  لالجئني 
وقد اشتمل تقرير الوسيط على كال اللفظني في  “ممكن”. 

تقريره اخلاص بشهر أيلول.
فللي نللهللايللة املللطللاف مت سللحللب امللللسلللودات االسللتللراللليللة 
الللتللي تللدعللو أجللهللزة ووكللللاالت األمم املتحدة  والللبللولللنللديللة 
الالجئني  توطني  العللادة  خطط  وضللع  في  “املساعدة  الللى 
حد  على  الللوطللن  الللى  وعللودتللهللم  الفلسطينني  والللنللازحللني 

سواء حيثما يكون ذلك ممكن في املناطق التي اتوا منها”.
قدمت سوريا اثنني من مشاريع القرارات التي تعالج 
قضية الالجئني عرضيا: دعا األول الى إنشاء جلنة دراسة 
فللي فلسطني. و  واحلللدة  دوللللة  النللشللاء  ملقترحات  واعللللداد 
الللعللدل  مللن محكمة  فللتللوى  علللللى  للحصول  تللدعللو  الللثللانلليللة 
األمم  عللن  الللصللادرة  التوصية  مشروعية  بشأن  الللدوللليللة 
رفضت  وقللد   .”181 “القرار  فلسطني  لتقسيم  املللتللحللدة 
عن  رفضه  مت  الثاني  لكن  الللقللرار،  مشروعي  كللال  اللجنة 
طريق التصويت بنتيجة 21 مع و 21 ضد  وامتناع 4 عن 

التصويت.
اجتمعت اللجنة االولى 31 مرة في الفترة الواقعة بني 
الفقرة  أول 1948.  واشتملت  أول و 4 كانون  15 تشرين 
مجموعه  ما  على  املنقح  البريطاني  القرار  مشروع  من   11

تعديل  كل  على  األعضاء  ت  صللوَّ وقد  رئيسية.  تغييرات   7
فقد  ككل.  القرار  مشروع  على  التصويت  قبل  منفرد  بشكل 
فيما  االيلللدي،  بللرفللع   11 الفقرة  لصالح  دوللللة   29 صللّوتللت 
التصويت.  عن  دولة   13 وامتنعت  دول،   6 ضدها  صّوتت 
ومن ثم صوتت اللجنة لصالح مشروع القرار ككل. حيث مت 
اعتماد مشروع القرار بتصويت مسجل بأغلبية 25 صوت 

مؤيد مقابل 21 معارض وامتناع 9 اعضاء عن التصويت.
العامة  اجلمعية  اجتمعت   ،1948 أول  كانون   11 في 
الللقللرار. وكللان هناك قلق واضللح مللن أن  ملناقشة مللشللروع 
تللأيلليللد ثلثي أعللضللاء  املللشللروع فللي احلللصللول علللللى  يفشل 
اجلمعية. وقد حذر املمثل النيوزيلندي من ان “اذا لم تقم 
الواليات املتحدة بتمرير القرار في ذلك اليوم، سيكون ذلك 

كناية عن مثال آخر من عجزها”. 
ومللن أجللل احلللصللول على أكللبللر قللدر ممكن مللن الللدعللم، 
قللللررت اجلللمللعلليللة الللعللامللة قللطللع كللل اإلشلللللارات اللللى خطة 
التقسيم اخلاصة باالمم املتحدة )القرار رقم 181( وتقرير 
وسلليللط االمم املللتللحللدة، وتللعللديللل  شللللروط تللعلليللني جلنة 
التوفيق التابعة لالمم املتحدة. لقد كانت األمم املتحدة من 
ضمن اولئك الذين عارضوا القرار 181 وتقرير الوسيط. 
التي  الفقرة 11  مللن  االوللللى  ذلللك حللذف اجلملة  وقللد عنى 
تقر خالصة الوسيط عن حق العودة. وهذا يفسر ملاذا ال 
العودة”   “حق  عبارة   11 للفقرة  الفعلي  النص  يستخدم 
الذي وجد في تقرير الوسيط. ومع ذلك فقد مت االتفاق بني 
مقدمي القرار على أن التغيير لن يؤثر على مضمون الفقرة 
إزالة  العربية  الللدول  11. عالوة على ذلك، فقد كانت نية 
أية إشارة من شأنها أن تشمل االعتراف بدولة اسرائيل، 
 )III(194 وليس إسقاط حق العودة. وقد مت تبني القرار
اعضاء   8 امللتللنللاع  و  ضللده   15 و  لصاحله   35 بتصويت 
العربية  الللدول  قللررت  املطاف  نهاية  وفي  التصويت.  عن 
املثل  فعل  على  اآلخرين  وتشجيع  القرار  ضد  التصويت 
نفسه بعدما تبني أن طلب إسرائيل لعضوية األمم املتحدة 
قد وضللع بني أيللدي مجلس األمللن. إال أن أي من االصللوات 

املدلى بها ضد القرار لم تتعلق بالفقرة 11. 
 UNCCP الدولية حول فلسطني  التوفيق  قامت جلنة 
التي انشئت لتسهيل تنفيذ  القرار 194    بصياغة عدد من 
األوراق لتسهيل هذا االمر. بيد أن اللجنة أعدت في عام 1950 
ورقة شاملة عن معنى الفقرة 11. و قد توصلت اللجنة الى 

6 استنتاجات رئيسية، جاءت على النحو التالي:
االشخاص  جميع  على  الجللئ  مصطلح  ينطبق  أوال: 

الذين نزحوا خالل احلرب في فلسطني.
ثانيا: ميلك الالجئون احلق في ممارسة حرية االختيار 

بشأن مستقبلهم.
ديارهم  الللى  الللعللودة  في  احلللق  الالجئون  ميلك  ثالثا: 

وليس فقط الى وطنهم.
رابعا: ينبغي على الالجئني الراغبني في العودة تقدمي 
العيش في سللالم.  وحتتفظ  ُمسبقة عن عزمهم  ضمانات 
الفردية على  الفيتو على احلاالت  اسرائيل بحق ممارسة 

اساس ادلة من االفعال املاضية.
العائدين  حللقللوق  بحماية  اسللرائلليللل  تلللللتللزم  خللامللسللا: 
الالجئني  متكني  بضمان  املضيفة  العربية  الللدول  وتلتزم 

من حرية االختيار.
الى  الللعللودة  مللن  الالجئني  يتمكن  أن  ينبغي  سللادسللا: 
اتفاقية  اوجدتها  الظروف  هذه  مثل  وان  مستقرة  ظروف 

الهدنة لعام 1949. 
وخلصت مستندات اضافية أن لالجئني حق فردي في 
كل من استعادة املمتلكات والتعويض، على ان ينطبق ذلك 
الذين يختارون  الالجئني والعائدين واولئك  على كل من 
التعويضات عن خسارة  دفللع   العودة، وانلله ينبغي  عدم 

املمتلكات واالضرار الالحقة بها.
بعد 60 عاما، ال تزال اسرائيل تنازع على اهمية القرار 
III( 194( في حل قضية الالجئني الفلسطينيني ومعنى 
الفقرة 11. ويوضح تاريخ نص القرار واوراق عمل جلنة 
النظر  UNCCP واعادة  الدولية حول فلسطني  التوفيق 
في القانون الدولي في عام 1948 معنى الفقرة 11 بشكل 
الفلسطينيني  الللالجللئللني  جميع  ميلك  حيث  فلليلله.  لبس  ال 
احلق في العودة الى ديارهم التي هجروا منها واستعادة 
للخيار  خاضعة  جميعا  تكون  والتعويض،  ممتلكاتهم 

الطوعي احلر لالجئني أنفسهم. 
تؤكد املالحظات احلديثة لعام 2007  للجنة اخلتامية 
التمييز  أشكال  جميع  على  بالقضاء  املعنية  املتحدة  لالمم 
الالجئني  قضية  حل  في   11 الفقرة  أهمية  على  العنصري 
اللجنة االعراب عن  الفلسطينني في يومنا هذا. وقد كررت 
في  حقهم  من  الفلسطينيني  من  العديد  “حرمان  ازاء  قلقها 
في  وأراضيهم  ممتلكاتهم  واستعادة  اراضيهم  الى  العودة 
في  املللسللاواة  “ضمان  الللى  اسللرائلليللل  دعللت  كما  اسرائيل”. 
حللق الللفللرد فللي الللعللودة الللى ديلللاره واسللتللعللادة ممتلكاته”. 
 11 الفقرة   )III(194 القرار  أهمية  أن  على  أكللدت  واخيرا 
تكمن في انه يعيدنا الى املبادئ األولى التي توفر األساس 
األساسية  واحلريات  واملساواة  احلقوق  على  القائم  للحل 

للجميع. 
______________

كلية  فللي  الللدكللتللوراة  درجللة  لنيل  مرشح  رمبل  تيري   *

العلوم السياسية في جامعة اكستر، اململكة املتحدة. رمبل 
ملصادر  الفلسطيني  املللركللز  بللديللل/  فللي  مللؤسللس  عضو  هللو 
لوحدة  منسقا  سابقا  وعللمللل  والللالجللئللني،  املللواطللنللة  حللقللوق 

األبحاث واملعلومات فيه.

القــرار 194 في الذكـرى الستيــن إلصــداره
بقلم: تيري رمبل*

التضامن العاملي مع فلسطني

)awda-al.gro:مسيرة حاشدة في شوارع  نيويورك للمطالبة بحق العودة لالجئني الفلسطينيني )املصدر
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بالغاء  الفلسطيني  االنللسللان  حقوق  عن  املدافعون  قللام 
الللكللونللغللرس االمللريللكللي كللعللامللل ايللجللابللي مللؤثللر فلللي حلليللاة 
االنسان  حقوق  عللن  املدافعني  فللإن  بالفعل،  الفلسطينيني. 
التشريعات  من  الغامر  بالسيل  مضللني  كانوا  الفلسطينية 
العسكرية  املللسللاعللدات  مللن  املتواصلة  واملللوجللات  املتحيزة 
يعد  ال  االمريكي  الكونغرس  صرف  لكن  السرائيل.  املوفرة 
الشعبية  الللقللاعللدة  قللدرة  مللن   الللرغللم  باخليار اجللليللد. فعلى 
السياسة  انتقاد  على  القانونيون  والنشطاء  والصحافة 
اخلارجية املريكية في الشرق االوسط، فان مثل هذه اجلهود 
املرجوة ال ميكنها تغييرها على األغلب. على العكس من ذلك، 
هؤالء  يحققها   التي  املكاسب  يعكس  أن  للكونغرس  ميكن 
والصحافة  الشعبية  القاعدة  مكاسب  حصد  إن  املدافعون. 

واملناصرة القانونية تتطلب استراتيجية تشريعية مكملة.
في الوقت احلاضر ال وجود لتلك االستراتيجية. وعدم 
وجودها دليل صارخ على انعدام حضور فلسطني في قمة 
الكابيتول. تذكر فلسطني في مبنى الكابيتول والكونغرس 
يلوح  الذي  اسرائيل  بأمن  في حالة ربطها باخلطر احملدق 

في االفق املتمثل في سوريا وايران.

الكونغرس والسياسة اخلارجية
االداري،  الفرع  يغطيه  الللذي  املجال  فللإن  يبدو،  ما  على 
السيطرة  مبمارسة  يقوم  االخلليللرة،  الفترة  فللي  وبللاالخللص 
لذلك،   . اخلللارجلليللة  االمريكية  السياسات  على  احلصرية 
الرئيس  عمل  جللدول  على  تأثيره  ميللارس  الكونغرس  فللإن 
السيطرة  او  املال”  “قوة  خللالل  مللن  اخلللارجلليللة  للسياسة 
التامة على امليزانية القومية، وبصفته الرقيب على امليزانية 
القومية ميلك الكونغرس القدرة على انهاء احلرب كما  فعل 
البناء  اعللادة  مشاريع  ودعللم   ،1973 عللام  فيتنام  حللرب  في 
واالصالح  كما فعل في اوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، 
األخرى  الللدول  على  والعقوبات  االحكام  بفرض  يقوم  وأن 
افريقيا  جنوب  في  السائد  العنصري  النظام  مع  فعلت  كما 
الكونغرس  يعد  االداري،  الفرع  عكس  وعلى   .1985 عللام 

موقع للمارسات السياسية. 
الفلسطيني  اللللصلللراع  فللي  الللكللونللغللرس   دور  كلللان  لللقللد 
االسرائيلي  ذو اهمية قصوى حيث قام بتقدمي الدعم التام 
والشامل السرائيل. هذا النوع من الدعم غير املشروط  لقوة 
املستقبل  اسللرائلليللل  مللن  جعلت  دوللليللا  معرفة  استعمارية 
)بكسر الباء( االكبر للمساعدة االجنبية االمريكية  منذ عام 
1976، واملستقبل الكلي االكبر منذ احلرب العاملية الثانية. 
األمر  السرائيل،  املللادي  دعمه  بتجديد  الكونغرس  قام  وقد 
الذي كان مصيريا لبقاء تلك الدولة  منذ اواسط السبعينات 
من القرن املاضي، في وقت كانت فيه غير قادرة على  موازنة 
دفعاتها املالية دون احلاجة الى اقتراض رأس املال. في 16 
واسرائيل  االمريكية  املتحدة  الللواليللات  وقعت   ،2007 آب 
مذكرة تفاهم ملدة 10 سنوات مببلغ 30 مليار دوالر امريكي 
  %  25 تشكل  والللتللي  السللرائلليللل  عسكرية  مللسللاعللدات  بشكل 
زيادة على منحة ال 24 مليار دوالر السابقة. ووفقا القوال 
الزيادة  هللذه  من  الللهللدف   فللإن  االمريكية،  اخلارجية  وزارة 
في  القوي  العسكري  االسرائيلي  الوجود  على  احلفاظ  هو 

الشرق االوسط.
بشكل  الكونغرس  ملللوافللقللة  املللسللاعللدة  هللذه  وستخضع 
سنوي، اال انه من غير املرجح أن يكون هنالك اي نوع من 
االعتراض. اذ لم يسبق للكونغرس ان رفض تقدمي اي نوع 
من املساعدة املوجهة السرائيل. وعندما قلل الكونغرس من 
للتقليص شأن  املقدمة  السرائيل، لم يكن  جملة املساعدات 
بسجلها الدامي اخلاص بحقوق االنسان. وتتحكم القوانني 
و11-108،   391-102 الللقللانللون  ضمنها  ومللن  االمريكية 
االراضللي  في  االمريكية   املساعدات  استخدام  متنع  والتي 
احملتلة،  الشرقية  القدس  ذلك  في  مبا  احملتلة  الفلسطينية  
استخدام  متنع  التي  االسلحة،  تصدير  اعمال  في  والتحكم 
فللي اي عللمللل يشكل خلللرق حلقوق  املللسللاعللدات االمللريللكلليللة  
الرغم  على  السرائيل.  املساعدات  منح  في  تتحكم  االنسان، 
على  متنح  السرائيل  املمنوحة  املساعدة  كون  فإن  ذلك،  من 
االخللذ  دون  حكومة،  الللى  حكومة  مللن  للميزانية  دعللم  شكل 
أمللوال  هللي  األملللوال  وألن  مللحللددة،  مشاريع  ايللة  باحلسبان 
متويل، ليس هناك من طريقة الثبات انه لم يتم استخدامها 

فلسطني على أجندة السياسة اخلارجية األمريكية: ما موقعها بالضبط؟
بقلم: نــورا عريقـــات*

في خرق  املادة 102-391 او املادة 108-11. وهذا يوحي 
بأن املساعدة املمنوحة  السرائيل سواء كانت اكبر او اقوى 
ميللكللن ابللللداء االعللتللراضللات علللللى اسللتللخللدامللهللا فللي االراضلللي 

الفلسطينية احملتلة او في انتهاكات حلقوق االنسان.
إن غللليلللاب  اجلللللدل حللللول  انللتللهللاكللات حللقللوق االنللسللان 
املمارسة من قبل اسرائيل في الكونغرس االمريكي يعكس 
الكابيتول.  الفلسطيني في مبنى  الفعلي للحضور  االنعدام 
يرجع  ال  الفلسطيني  للحضور   الفعلي  االنللعللدام  هللذا  ان 
للمساهمة الفلسطينية الهامشية  في االهتمامات السياسية 
واجلغرافية االمريكية في املنطقة فحسب، بل كذلك الى عدم 
السبب،  ولللهللذا  عنها.   يللدافللع  تشريعي  جماعي  جهد  توفر 
باسمهم  والتحدث  عنهم  التعريف  يتم  الفلسطينيني  فللإن 
من قبل املنظمات في االجتماعات القممية. من ناحية تذكي 
التهديدات االقليمية املوسعة ومن ناحية اخرى تهديد االمن 

االسرائيلي. 

فلسطني كما وصفت من خالل سوريا وايران
مللنللذ االجللتلليللاح االمللريللكللي للللللعللراق، أصللبللح طلللرح اسللم 
سوريا وايران أكبر مما كان عليه في السابق، ويعلى اجندة 
الواليات املتحدة االمريكية اخلاصة بالشرق االوسط. وقال 
لوغار  ريتشارد  السيناتور  الشيوخ  اعضاء  مجلس  كبير 
فللي خللطللابلله االفللتللتللاحللي فللي اجللللللسللة اخلللاصللة بالعالقات 

اخلارجية: 
“ان وضع استراتيجية اوسع نطاقا في الشرق االوسط 
هو املوضوع االكثر احلاحا بالنظر الى أن تدخلنا في العراق 
املنطقة،  فللي  الللقللوى  ملليللزان  فللي  الللى تغيير جلللذري  قللد ادى 
وبصفة خاصة سقوط نظام صدام حسني السني الذي فتح 
ايران  العراق.  اكبر بكثير في  لتأثير  املجال اليران لتسعى 
او  العراق  في  الشيعية  احلكومة  مع  حتالف  في  املدعومة 
الدولة الشيعية املنفصلة في جنوب العراق والتي ستشكل 
حتديات خطيرة للملكة العربية السعودية واالردن ومصر 
ايران تضغط على جدول  العربية.  وغيرها من احلكومات 
اعمال واسع في الشرق االوسط  في ظل وجود نتائج غير 
مؤكدة النتشار االسلحة واالرهللاب وامن اسرائيل وغيرها 
من املصالح االمريكية. وال بد من ان ننظر في كيفية تأثير 

اي منحى نعتمده في العراق على النفوذ االقليمي اليران”.
وكما هو احلال في ايران، فإن الكونغرس يعاتب سوريا 
لدورها في زعزعة االستقرار في العراق. ومثل ايران يعتبر 
الكونغرس سوريا واحدة من اعتى الدول الراعية لالرهاب. 
لللالرهللاب  بللسللوريللا وايللللران بوصفهم رعلللاة  االسللتللهللتللار  ان 
وتشكيلهم تهديدا السرائيل وفي حالة ايران شبح االسلحة 
النووية الذي يلوح في االفق، قضية استشرت بني اعضاء 

الكونغرس قبل وقت طويل من غزو العراق.
بللاربللرا  الللشلليللوخ  أعللضللاء مجلس  قلللام  علللام 2003،  فللي 
سوريا  محاسبة  قانون  بعرض  سانتوروم  وريللك  بوكسر 
“س 982” والذي اقره الكونغرس بسرعة. من ضمن امور 
أخلللرى سعى مللشللروع الللقللانللون الللى وقللف الللدعللم الللسللوري 
لالرهاب، ودعا سوريا الى وقف هذا الدعم عن طريق اغالق 
لتحرير  الشعبية  الللللله واجلللبللهللة  مللكللاتللب  حللمللاس وحلللزب 
فلسطني واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني-القيادة العامة 
اعاله تهديدا على  املذكورة  اذ تعتبر اجلماعات  في دمشق. 

اسرائيل وعلى استقرار املنطقة.
وفي اوائل آب 2007، عرض بارني فرانك رئيس جلنة 
العقوبات  متكني  قللانللون  الللنللواب  ملجلس  املالية  اخلللدمللات 
اللللذي يلللأذن للدولة واحلللكللومللات احمللية   اخللللاص بللايللران  
االيللرانللي  الطاقة  قطاع  فللي  تعمل  التي  الشركات  بتصفية 
التقاعدية  املعاشات  لصناديق  القانونية  احلماية  ومينح 
التصفية. يعد  الذين يختارون  املتبادلة  الصناديق  ومدراء 
التدابير  من  العديد  مللن   فقط  واحللدا  فرانك  قانون  مشروع 
ورعايتها  اليران  النووي  البرنامج  جتميد  الى  تهدف  التي 
للمجموعات املدرجة على قائمة وزارة اخلارجية االمريكية  
الداعمة  الضغط  جللمللاعللات  تشير  االرهللابلليللة.   للمنظمات 
لهذه االجراءات الى ان التهديد االيراني مبحو اسرائيل عن 

اخلارطة هو دافعهم االساسي.
يللعللد حللللزب الللللللله ومللجللمللوعللة واسلللعلللة ملللن اجلللمللاعللات 

الفلسطينية املستفيدين الرئيسيني من دعم سوريا وايران. 
ونتيجة لذلك، غالبا ما يذكر الكونغرس الفلسطينيني في هذا 
السياق بصفتهم ممثلني غير عقالنيني  محفزين بالكراهية  
ومتمكنني مللن قللبللل سللوريللا وايلللللران. وكللمللا وصللفللهللا غللاري 
الشرق  عن  النواب  ملجلس  الفرعية  اللجنة  رئيس  اكرمان 
االوسط وجنوب اسيا، انه في مواجهة االزمة االنسانية في 
مايو 2007 كانت حماس ال متلك سوى استراتيجية واحدة 

اال وهي: “ال تكتفي بالوقوف هكذا، اقتل بعض اليهود”.
امللتللداد  بصفتهم  الفلسطينيني  الللكللونللغللرس  يستهدف 
الضوء  تسليط  طريق  عن  االول  املقام  في  وايللران  لسوريا 
االسالمي.  واجلهاد  حماس  مثل  االسالمية  اجلماعات  على 
املللا الللسلليللاسلليللون االمللريللكلليللون سللللواء فللي الللكللونللغللرس او 
خارجه، فإنهم يتمكنون من التمييز بصورة فاعلة بني هذه 
املتحضر  الفلسطيني  الشعب  وبقية  االسالمية  اجلماعات 

واملعتدل.
االوسللط  بالشرق  اخلللاصللة  الفرعية  للجنة  جلسة  فللي 
وجلللنلللوب اسللليلللا  بللعللنللوان امللللسلللاعلللدة االمللريللكلليللة للشعب 
لتعزيز  نفعل  “ماذا  اكرمان:  الرئيس  يتساءل  الفلسطيني 
وتشجيع تنامي هذا النوع بالتحديد من الشعب الفلسطيني 
املللهللتللمللني بللرفللاه جيرانهم  املللهللتللمللني بللاحلللضللارة، واللللنلللاس 
،هل  اجلرئ  السؤال  هذا  اسأل  دعوني  وامنهم؟  وعائالتهم 
هناك فلسطينيون معتدلني؟ وفي حالة وجدوا، ما السبيل 

الى احلصول على املزيد منهم؟
مما ال شك فيه ان الرئيس اكرمان  وزمالؤه متفقني في 
االراء عند االجابة على هذه االسئلة. حيث يقومون بتحديد 
املعتدلني بني اجلماعات السياسية غير االسالمية  والقادة 
غير االسالميني. ومن املرجح ان يكون الرئيس الفلسطيني 
سياسة  يتبنون  الللذيللن  القالئل  الللعللرب  مللن  عباس  محمود 
انتخب  عباس  ان  مللن  الللرغللم  وعلى  والتعايش.  التفاوض 
النموذج  يعتبره  لم  الكونغرس  ان  اال   ،  2005 عام  رئيسا 
الفلسطيني حتى االنتخابات الشعبية حلماس.  او  العربي 
الفكرة  كانت  حماس   حققته  الللذي  االنتخابي   النصر  قبل 
املأخوذة عن ابو مازن بأنه زعيم غير فعال حلكومة فاسدة 
وغير خاضعة ملسائلة مجلس الوزراء. وقد اصبح موضوع 
الفلسطيني اجليد في مقابل الفلسطيني السيء جلي عندما 
زعامة  دعم  تستلزم   حماس  هزمية  ان  الواضح  من  اصبح 
فلسطينية بديلة. اما النظر في املظالم املشتركة واالنصاف 
جلميع الفلسطينيني وسياسات الفصل العنصري الناجمة 
عللن االحللتللالل االسللرائلليلللللي فليس خلليللارا. عللوضللا عللن ذلللك 
االسرائيلي  السلوك  يقبلون  الذين  اولئك  الكونغرس  يدين 
بجرعات معتدلة على انه جيدون واولئك الذين يرفضونه 
ككل انهم سيئون. وفي الوقت ذاته ال يزال الكونغرس يعمل 
الدامة اسطورة اسرائيل على انها الدميقراطية الوحيدة في 

الشرق االوسط .

فلسطني كما وصفت من خالل اسرائيل
ال يزال السرد االسرائيلي عن كونها االمة املهددة والبلد 
– كما هو تعريفها لذاتها منذ  احملاصر في بحر من االعللداء 
انللشللائللهللا-  قللائللم، وللله تأثير كللاسللح فللي الللكللونللغللرس، على 
الرغم من ان االسرائيليني انفسهم يتساءلون عن حدود مثل 
هذا السرد. ان عدم جترمي اسرائيل في الصراعات احلديثة 
في الشرق االوسط هو اوضح مثال على حالة اسرائيل غير 
اخلاضعة للجدل بصفتها كيان مهدد، على الرغم من حقيقة 
االوسللط.  الشرق  في  الوحيدة  النووية  القوة  بالفعل  انها 
وخلللالل احلللدث هلللذه الللصللراعللات، حلللرب متلللوز 2006، قللام 
الذي  الدمار  على  الله  حللزب  على  اللوم  بالقاء  الكونغرس 

اصاب لبنان وسقوط الضحايا من املدنيني.
عن  عالية  انللهللا  على  السللرائلليللل  الكونغرس  تللصللور  ان 
اجللللرم يللحللدد ايللضللا كيف يللقللول اعللضللاء الللكللونللغللرس قصة 
فلللللسللطللني والللفلللللسللطلليللنلليللني. وفلللي سلليللاق سلللوريلللا وايلللللران، 
فالفلسطينيون اما جيدون او سيئون. وحني يتحول املنظور 
يصبحون  الفلسطينيون  فلللأن  االسللرائلليللللليللة  اللللروايلللة  اللللى 

ضحايا تصميمهم.
الكونغرس االمريكي على دراية بتاريخ انشاء اسرائيل 
وهو  الفلسطينيني،  الالجئني  وتشريد  فلسطني  ارض  على 
في  اللليللوم.  شخص  مليون   7 ال  يللقللارب  الالجئني  مللن  عللدد 
بالشرق  اخلللاصللة  الللفللرعلليللة  للجنة  االسللتللمللاعلليللة  اجللللللسللة 

االوسلللللط وجلللنلللوب اسلليللا هللنللالللك وجلللهلللان لللعللملللللة واحللللدة: 
الالجئون الفلسطينيون والالجئون اليهود. افتتح الرئيس 

اكرمان في بيان نصه االفتتاحي بأن اقر ما يأتي:
يجسد  الالجئني  موضوع  فإن  للفلسطينيني  “بالنسبة 
التجريد   عللبء  يحمل  اذ  اخللر.  شلليء  اي  مللن  اكثر  قضيتهم  
والللغللضللب اجلللمللاعللي املللوجلله ضللد اسللرائلليللل، مللع شعورهم 
الوطنية،  باالحباط  لعدم قدرة زعمائهم على حل االزمات 
وشعورهم بأنه مت التخلي عنهم من قبل العالم على الرغم 
من حقيقة ان ماليني الالجئني الفلسطينيني يتلقون خدمات 
مسألة  فللان  للفلسطينيني  بالنسبة  االونللللروا...  من  يومية 
وسلسلة  و2007   و1967   1948 بللني  تللربللط  الللالجللئللني 

متواصلة من املآسي”.
غير  التسليم  جتلللاه  غضبه  اكللرمللان  الللرئلليللس  ويللوجلله 
بتامني  الللشللاغللل  الللشللغللل  مللع  الفلسطيني  بللالللسللرد  املللقلليللد 
“بالنسبة  اكللرمللان:  يقول  يهودية.  كللدولللة  اسرائيل  دولللة 
جتعل  الدميغرافيا،  على  املترتبة  االثللار  فللأن  لالسرائيلني 
ال  وكأنها  تبدو  الفلسطينيني  بالالجئني  املتعلقة  املطالب 
ويوفق النائب  تدعو الى حتقيق العدالة بل الى االنتحار”. 
املت  التي  باخلسارة  الفلسطينية  للخسارة  وصفه  اكرمان 
الللدول  يعاتب  ثللم  االوسلللط.  الللشللرق  فللي  اليهود  بالالجئني 
مع  اسرائيل  فعلت  كما  الالجئني   استيعاب  لعدم  العربية 
الالجئني اليهود في الشرق االوسط وكما فعلت دول اخرى 
في  ليست  هنا،  املشكلة  فإن  فعال،  نحو  على  الالجئني.  مع 
طرد الفلسطينيني، بل في كونهم اشخاص غير مرغوب فيهم 

في البالد املضيفة لهم.  
تلحمي  شبلي  الدكتور  الشاهد  اكللرمللان  النائب  يسأل   
جامعة  فللي  والتنمية  للسالم  الللسللادات  انللور  معهد  اسللتللاذ 
االقل  البشر  من  اعتبارهم  يتم  هل  سللؤال،  :”لدي  ميريالند 
الكونغرس،  لعضو  املستمر  لالمتناع  استجابة  شأنا؟” 
يحاول الدكتور تلحمي مناقشة  قضايا مسؤولية الالجئني 
قضية  فتح  حتللاول  ما  “بقدر  اكللرمللان  النائب  يثيرها  التي 
بعد   1948 عللام  فللي  انلله  للبعض  يبدو  مللا  على  املسؤولية 
املتحدة بخلق دولة  املتحضر من خالل االمم  العالم  قام  ان 
الى  العربي ومؤدية بذلك  العالم  اسرائيل، تعرض لهجوم 
التي  البلدان  الى  فللروا  الذين  الالجئني  هللؤالء  جميع  ظهور 
هاجمت اسرائيل. وبذلك فأنها تتحمل املسؤولية  في اذهان 
خلق  ادت  التي  االحلللداث  لبدء  ضمنهم   مللن  وانللا  الكثيرين 
الالجئني  في املقام االول . وهذا ما يختص باملسؤولية.  اما 
ان هؤالء الالجئني مت توطينهم في العديد من البلدان وتتم 
درجة  مواطنني  انهم  على  متساوي  غير  بشكل  معاملتهم 
الى  فسأعود  االطلللالق،  على  مواطنني  ليسوا  النللهللم  ثانية 
سؤالي، هل هم بشر اقل شأنا؟”  يجيب النائب اكرمان على 
سؤاله بنفسه عندما يقول “ انهم محتجزون في هذه احلالة 

ليتم استخدامهم كبيادق سياسية”. 
اجبار  في  ليس   “ احلللل  ان  الللى  اكرمان  النائب  يخلص 
الفلسطينيني  )الللالجللئللني  منه”   للخروج  بللاحلللب  شخص 
اخر  “بعرض  باغرائهم  بللل  الللعللودة(   الللى  يتوقون  الللذيللن 
دولللة   تسوية  )فللي  وتوفر”  جاذبية  اكللثللر  عللرض  سيما  ال 
توطينهم  اعللادة  او  اسرائيل  جانب  الى  مستقلة  فلسطينية 

في بلد ثالث(.
الفلسطينني  واللللقلللادة  الللعللرب  ان  الللسللائللدة  الللفللكللرة  ان 
وان  الفلسطينية  املللعللانللاة  مسؤولية  يتحملون  الللذيللن  هللم 
االنتشار.  واسللعللة  فكرة  هللي  اسرائيل  تطال  ال  املسؤولية 
املقدمة  االمريكية  باملساعدة  تختص  استماعية  جلسة  في 
اللجنة  اعضاء  مايك بنس كبير  النائب  للفلسطينني، يفسر 
“هذه  اسيا:  وجنوب  االوسللط  بالشرق  املختصة  الفرعية 
االن.  الللوقللت  لبعض  الفلسطينني  نكبت  احمللليللرة  احلللالللة 
البعض  بعضهم  على  حللرب  شللن  قادتهم  بعض  يفضل  اذ 
وعلى اسرائيل عوضا عن انشاء مجتمع حتمى فيه احلقوق 
واحللللريلللات االسللاسلليللة. فللي مللا بللني االسللتللبللداد والللتللطللرف 
في  محدثة  عربية  حضارة  هناك  يكون  ان  يجب  بالتأكيد 
باللوم  اكرمان  النائب  يلقي  حني  وفللي  لتظهر”.   االنتظار 
الى عدم  النائب بنس  السياسي، يشير  للنفاق  العرب  على 
املركزي  التصور  في  النائبني  كال  يتشارك  حضارة.  وجود 

القائل بان السياسات االسرائيلية ال عالقة لها بقضية 
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تطبيق القانون الدولي في فلسطني/إسرائيل 
ونؤمن  أخالقيا،  ال  عمال  باعتباره  الظلم،  يكرس  حياة  نظام  نشجب  »إننا 
األمم  الللى  نتوجه  إننا  جميعا.  الشعوب  مشاركة  تتطلب  الدولية  العدالة  بللأن 
املتحدة وهيئاتها ومحكمة العدل الدولية، كأجدر هيئات عاملة من أجل حتقيق 
امليثوديست  لكنائس  االجتماعية  املبادئ  )من  والقانون«.  العدالة  تسوده  عالم 

املتحدة.  
منذ عقود، تعمل كنائس امليثوديست املتحدة مع كنائس أخرى، ومجموعات 
قرارات  مناصرة  أجل  من  العريض  الدولي  املجتمع  في  وأطللراف  إنسان،  حقوق 
كقاعدة  الللدولللي،  القانون  ومواثيق  اإلنللسللان،  حقوق  ومعاهدات  املتحدة،  األمم 
احلقوق،  على  القائم  التوجه  هللذا  على  وبناء  للجميع.  الللدائللم  للسالم  أساسية 
يشكل  احملتلة  الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي  العسكري  االحتالل  إنهاء  فإن 
خطوة ضرورية أولى من أجل حتقيق املساواة واألمن املتبادلني بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني على حد سواء. جدير بالذكر هنا، بأن الوضع في فلسطني، مبوجب 
مواثيق القانون الدولي، ليس صراعا متكافئا بني طرفني متساويني، ولكنه حالة 

أبارتهايد واحتالل واستعمار. 
وتعترف املبادئ االجتماعية لكنائس امليثوديست املتحدة، التي توجه بدورها 
الكنائس األعضاء، بالتباين احلاصل في توزيع القوة العسكرية واالقتصادية في 
أنحاء متفرقة من العالم. وتؤكد على ضرورة العمل من أجل إحقاق تقرير املصير 
مصيرها  الشعوب  تقرر  أن  في  والللواجللب  احلللق  نؤكد  »إننا  األخللرى:  للشعوب 
من  الالعنفية  القوة  استخدام  الى  الرئيسية  السياسية  القوى  ونطالب  وقدرها. 
أجل تعزيز حق تقرير املصير السياسي، االجتماعي واالقتصادي لشعوب أخرى، 

.)165B أبعد من مجرد االهتمام مبصاحلهم اخلاصة« )الفقرة
تلعب الكنائس في الواليات املتحدة بوجه عام، دورا مركزيا في النضال من 
أجل العدالة، مبا في ذلك اجلهود املبذولة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي العسكري 
لألراضي الفلسطينية احملتلة. بيد أن الكنائس األمريكية ال تسير في جتاه واحد 

في هذا السياق، حيث تختلف آراؤها جتاه الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. 
للمستوطنات  والللداعللمللني  املللنللاصللريللن  أشلللد  هللم  فللاملللسلليللحلليللون-الللصللهللايللنللة 
كما  احملتلة.  الفلسطينية  األراضلللي  على  القانون  بخالف  القائمة  اإلسرائيلية 
انتقاد حلكومة إسرائيل، فيما تركز  أو  الكنائس توجيه أي لوم  تعارض بعض 

جل لومها وانتقاده على املقاومة الفلسطينية العنيفة. 
االنتهاكات  ضد  يناضلون  الكنيسة  رعايا  من  العديد  فللإن  الللوقللت،  ذات  في 
املجتمع  ويطالبون  احملتلة،  الفلسطينية  األراضللي  في  اإلنسان  حلقوق  الطويلة 
الدولي بالوقوف الى جانب املواطنني الفلسطينيني وحمايتهم. بشكر مثير، فإن 
أعضاء كنائس امليثوديست املتحدة وآخرون ممن يتبنون نهج شامل يقوم على 
على  اجليم(  )بفتح  يهاجمون  الدولي،  القانون  ومبادئ  اإلنسان  حقوق  أساس 
أنهم منحازون، ومعادون السرائيل وحتى ال ساميون. وإن أردنا أن نكون اكثر 
لهجوم  االجتماعية، يتعرضون  والعدالة  اإلنسان  فإن حركات حقوق  وضوحا، 

أكبر على مواقفهم وتضامنهم ضد القمع. 
املجموعات  أجللل  من  العمل  في  طويل  تاريخ  املتحدة  امليثوديست  لكنائس 
املقموعة واملضطهدة، ومن أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان والقانون الدولي. ففي 
مركز  بناء  عام  بيان  في  امليثوديست  لكنائس  العام  املؤمتر  أعلن   ،1960 العام 
هذا،  الكنيسة  مركز  استخدم  لقد  يللورك.  نيو  في  املتحدة  األمم  مقر  في  للكنيسة 
منذ ذلك احلني،  كمكان لتجمع الشعوب في مواجهة احلكومات املنتهكة حلقوق 
اإلنسان  حقوق  معايير  مبوجب  أعمالها  مسؤولية  حتميلها  اجل  ومن  االنسان، 

والقانون الدولي. 
أجل  من  أفريقيا  في  الشعوب  نضال  الكنيسة  فيه  ناضلت  الذي  الوقت  وفي 
إسرائيل،  كانت  والثمانينيات،  السبعينات  الستينات،  عقود  في  استقاللهم  نيل 
في  الوقت،  ذات  في  وتشرع  أفريقيا،  في  االبارتهايد  أنظمة  تدعم  مثير،  بشكل 
املستوطنات، وتفرض سياسات  إقامة  بناء مشروع كولونيالي نشط من خالل 

األبارتهايد في األراضي الفلسطينية احملتلة. 

مواجهة املساعدات العسكرية األمريكية العمالقة إلسرائيل  
متنح املللسللاعللدات األمريكية إلسللرائلليللل، كللل عللام، أكثر مللن أيللة دولللة أخللرى. 
وحتصل إسرائيل على ما يقترب من 2-3 بليون دوالر كمنح من دافعي الضرائب 
معظم  فإن  وعليه،  الصنع،  أمريكية  وأسلحة  حربي  كعتاد  تصلها  األمريكيني، 
من  األخلليللرة  وتعد  الللواقللع.  في  األمريكية  األسلحة  شركات  الللى  تذهب  األملللوال 
اجلمهوري  احلللزبللني  كللال  مللن  الكونغرس  ألعللضللاء  والللداعللمللني  املناصرين  أكللبللر 

والدميقراطي. 
بلللدورهلللا، رفللعللت كللنللائللس امللليللثللوديللسللت املللتللحللدة الللعللديللد مللن األسللئلللللة حللول 
املساعدات األمريكية العسكرية، وعدم استبدالها مبساعدات للتنمية االقتصادية 
حول  دراسللة  وثيقة  على   1968 للعام  الللقللرارات  كتاب  ويشمل  العالم.  دول  في 
الشرق األوسط، تتعرض للمرة األولى لقضية بيع األسلحة لشعوب في منطقة 

الشرق األوسط. 
العام قرارات تنادي جميع أعضاء كنائس  العام 1976، تبنى املؤمتر  ومنذ 

نضــال الكنائــس األمريكية من اجل حتقيق العـدالــة فـي فلسطيــن/إسرائيل
بقلم: دافيد وايلدمان*

متظاهرون في سان فرانسسكو يتضامنون مع الشعب الفلسطيني )تصوير: حسن احلمالوي(

مختلف  من  لألسلحة  اجلاري  السيل  ومناهضة  مبعارضة  املتحدة  امليثوديست 
اجلهات الى منطقة الشرق االوسط. وتنص املبادئ االجتماعية على: »إن عسكرة 
املجتمعات ال بد وأن تواجه وأن تتوقف؛ الصناعة، البيع، ونشر التسلح يجب أن 

يقلص ويسيطر عليه«. 
تدعم  املتحدة  الللواليللات  مسيحيي  قبل  من  الدخل  ضرائب  مدفوعات  ولكن، 
منح  فقد  ذلللك،  إلى  باإلضافة  التفافية.  بطرق  واألبارتهايد  العسكري  االحتالل 
أعضاء في كنائس امليثوديست املتحدة استثماراتهم في عدد من الشركات التي 
الفلسطيني.  اإلنسان  انتهاكات حقوق  تقوم بصفقات جتارية من شأنها تعزيز 
وفللي الللوقللت اللللذي نللرى فيه عللشللرات الللقللرارات الللتللي تللدعللم احلللقللوق املتساوية 
الكنائس  استثمارات  من  املاليني  فإن  السواء،  على  واإلسرائيليني  للفلسطينيني 

تأتي في الواقع على حساب املعاناة الفلسطينية. 
الللذي  االسللتللعللمللاري،  الللرومللانللي  العهد  سلليللاق  ضمن  اجلللديللد  العهد  كتب  لقد 
اتصف بالتمييز واالحتالل العسكري لفلسطني، كما حدث في في غمرة مقاومة 
مسلحة نشطة ضد هذا االحتالل واالستعمار. وإذا أردنا أن ندرك معنى الكتاب 
املقدس ونصوصه ليومنا هذا، فإنه من اجلدير االستماع إلى الفلسطينيني الذين 
يواجهون نفس نظم االحتالل العسكري، والسيطرة االستعمارية على أراضيهم، 

والتمييز واألبارتهايد احلاصل بحقهم. 
الللدائللرة   - املللتللحللدة  امليثوديست  لكنائس  الللعللامللة  لللللإلدارة  األهللللداف  أحللد  إن 
العاملية هو »السعي لتطبيق العدالة، احلرية والسالم«. إنه، اذا، القلب النابض 
لكنائس امليثوديست املتحدة. كما تعبر عن نوع التضامن املطلوب في هذه األيام: 
»سنشارك الشعوب املقموعة في برامج اقتصادية، اجتماعية وسياسية، من أجل 
السعي لبناء العدل واحلرية، والسالم لدى املجتمعات«. وبدال من لوم الضحية، 
وطرح الصدقات عليها، يجب الوقوف متضامنني بالكامل مع الشعوب املقموعة، 
منظمات  مئات  قبل  من  املوجه  النداء  إن  العدالة.  نيل  أجل  من  خطواتهم  وتتبع 
املجتمع املدني الفلسطيني من اجل عمل ال عنفي يتمثل مبقاطعة إسرائيل وسحب 
أجل  مللن  الطلب  هللذا  مثل  يجسد  عليها،  العقوبات  وفلللرض  منها  االسللتللثللمللارات 

العدالة. 
وتبقى أحد »النظم غير العادلة« التي يجدر بنا حتديها اليوم هو االستخدام 
فإن   ،1970 العام  ومنذ  املتحدة.  األمم  هيئة  في  الفيتو  النقض-  حلق  األمريكي 
عرقلة  بهدف  كللان  -الفيتو  النقض  حللق  فيها  استخدم  التي  امللللرات  عللدد  نصف 
املجتمع الدولي من انتقاد إسرائيل وهجماتها على املواطنني الفلسطينيني. وثلث 
هذه االستخدامات، من اجل عرقلة انتقادات املجتمع الدولي لنظام االبارتهايد في 
الكرة تلو األخللرى، من أجل حماية  املتحدة  الواليات  أعللادت  لقد  أفريقيا.  جنوب 
العقوبات  وفللرض  الدولي  النقد  من  االستعماري  والنظام  العسكري  االحتالل 

عليه، والتي أدت إلى دفع ثمن باهظ من املواطنني في جنوب أفريقيا وفلسطني. 
»إن   :2008 العام  في  املتحدة  امليثودست  لكنائس  العام  املؤمتر  أعلن  لقد 
مجلس  في  دائللم  كعضو  املتحدة،  الواليات  تطالب  املتحدة  امليثوديست  كنائس 
هذه  ضد  التصويت  عن  وباألحجام  األمللن،  مجلس  قللرارات  سلطة  بقبول  األمللن، 

األمم  القرارات  وأيضا   ،  338 و   242 األمن  مجلس  بقرارات  وااللتزام  القرارات، 
صيغة  توفر  التي  الدولية  العدل  محكمة  وفتاوى  الصلة،  ذات  األخللرى  املتحدة 

للحل الدائم والشامل لهذا الصراع«.  
وكللمللا هللو احللللال فللي حللركللة مناهضة االبللارتللهللايللد والللكللنللائللس واجلللامللعللات 
واحتادات العمال، التي سارت على درب املقاطعة وسحب االستثمارات، كمعايير 
ال عنفية، أخالقية، واقتصادية، من أجل إنهاء املساعدات غير العادلة لألبارتهايد 
في جنوب أفريقيا، فإن الكنائس والنشطاء اليوم يعملون اليوم من أجل خوص 
املساعدات  إنهاء  أجل  من  االستثمارات  سحب  مثل  وأخالقية  عنفية  ال  فعاليات 
املكرسة لالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان مبوجب ما نص عليه القانون 

الدولي. 

كنائس امليثوديست املتحدة، االستثمارات وسحبها 
منذ عدة سنوات، ينص كتاب املبادئ التوجيهية لكنائس امليثوديست املتحدة: 
»تنطبق هذه املعايير على سياسة كنائس امليثوديست املتحدة، بإداراتها العامة، 
ووكاالتها، ومؤمتراتها السنوية، وصناديقها، والكنائس احمللية األعضاء، حيث 
انتهاكات  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  تدعم،  ال  بطريقة  املللال..  استثمار  يجب 
اهتماما  تعطي  أن  والللوكللاالت،  العامة  اإلدارة  على  يجب  كما  اإلنللسللان.  حقوق 

واعتبارا خاصني حلقوق اإلنسان«. )كتاب التدريب، 2004، 716(. 
ولسنوات خلت، كان خطاب الكنيسة في تعاملها مع عدد كبير من الشركات 
بارز  باستثناء  املختلفة،  مبشتقاتها  االجتماعية  العدالة  ضمان  على  يحرص 

للتطرق الحتالل إسرائيل العسكري. 
التأكيد على معارضة  فللي 2004 وقللراراتلله، مت  الللعللام  املللؤمتللر  أعللقللاب  وفللي 
الصادرة  الفتوى  الفلسطينية، ومتابعة  األراضي  املستوطنات اإلسرائيلية على 
بأن  والقاضية   ،2004 متللوز  في  اجلللدار  بخصوص  الدولية  العدل  محكمة  عن 
اجلدار اإلسرائيلي الفاصل ينتهك القانون الدولي. لقد بدأت الكنائس املشيخية، 
عن  بالتوقف  الللشللركللات  مبطالبة  الشعبية،  احلللركللات  مللن  وعلللدد  واجلللامللعللات 
حركة  في  احلمالت  كانت  كما  العسكري،  اإلسرائيلي  االحللتللالل  من  االستفادة 

مناهضة االباتهايد والتضامن مع شعب جنوب أفريقيا. 
لقد كان املؤمتر العام في نيو اينغالند وفريجينا أول من تبنى عملية سحب 
االستثمارات من الشركات املستفيدة من االحتالل العسكري، وبناء املستوطنات 
املبدأ معايير ال  اجتماعيا«. ويتضمن في هذا  املسؤول  »االستثمار  مبدأ  مبوجب 
عنفية، أخالقية واقتصادية، تهدف الى تغيير السلوك غير العادل ووقف الربح 
لكتابة  منح  على  احلصول  في  الكنيسة  نشطاء  جنح  وقد  السلوك.  هذا  مثل  من 
االقتصادية  املؤسسات  لقد كانت  الشأن..  القرارات بهذا  رسائل وأقللروا عدد من 
داخل الكنيسة نادرا ما تخوض في حمالت لسحب استثمارات من الشركات، أما 
احلركات الشعبية املطالبة بسحب االستثمارات فقد تنامت بشكل كبير، وهو ما 

قاد بدوره الى أعداد أكبر من الكنائس والصناديق الى تبني النهج نفسه. 
لوقف  تسعى  األخالقية  الالعنفية  واجلللهللود  الشعبية،  احلللركللات  هللذه  مثل 



21 كانون األّول  2008
التضامن العاملي مع فلسطني

في  املساهمة  العسكرية  واملللسللاعللدة  االحللتللالل،  مساعدة  عللن  الناجمة  األربلللاح 
تكريس االحتالل العسكري اإلسرائيلي، واملستوطنات، والتهجير املستمر بحق 
مقاطعة  قللرارات  تبنى  ما  نللادرا  عللام،  بوجه  العام  املؤمتر  أن  بيد  الفلسطينيني. 
هللو احلللال مع  الللقللرارات كما  فللي  السوابق  مللحللددة. وقللد حدثت بعض  لشركات 
شركة دوتش شل أويل Dutch Shell Oil لدعمها نظام األبارتهايد في جنوب 
أفريقيا، وشركة نيستلي Nestle لتصنيعها غذاء خطير لألطفال، وشركة جي. 

بي. ستيفنز JP Stevens لضلوعها في تعذيب عمالها وغيرها من الشركان.  
في أواخر العام 2001، كان الفرع النسوي والدائرة العاملية من بني املنظمات 
الكنسية القليلة التي دعمت وساهمت في انشاء احلملة األمريكية إلنهاء االحتالل 
االحللتللالل ومنح حقوق متساوية مبوجب  مللن  االنللعللتللاق  اجللل  مللن  اإلسللرائلليلللللي، 
اليوم،  اإلسرائيلي  االحتالل  إلنهاء  األمريكية  احلملة  وتضم  الللدولللي.  القانون 
حوالي 250 منظمة، حتاول تغيير مسار السياسة األمريكية جتاه حل الصراع 
أيضا سحب االستثمارات منها منذ  الشرق األوسط. وتبنت احلملة بدورها  في 

العام 2002.

منو وتزايد النداء من أجل سحب االستثمارات 
من عام 2005 وحتى عام 2007، تبنت عشرة مؤمترات عامة سنوية قرارات 
تنادي في سحب االستثمارات من شركات تستفيد من االحتالل االسرائيلي. كما 
نوعيا  ونشاطا  مستفيضا  بحثا  اينغالند  نيو  في  السنوي  العام  املؤمتر  أجللرى 
أكثر من أي مؤمتر آخر. فبعد أن تبنوا قرارا في العام 2005 بخصوص سحب 
االستثمارات، عملوا بعدها على تأسيس فريق أبحاث مهم لتحديد وتوثيق حوالي 
100 شركة تدعم أو تربح من االحتالل اإلسرائيلي واملستوطنات، أو أية انتهاكات 
أخرى للقانون الدولي. ثم قاموا بعدها بكتابة الرسائل للعديد من هذه الشركات 
الدولي.  القانون  الفلسطينية احملتلة ينتهك  األراضي  للتوقف عن أي نشاط في 
وفي بعض احلاالت، اعترفت هذه الشركات مبسؤوليتها. وفي حزيران من عام 
2006، وضع أعضاء كنيسة امليثوديست املتحدة في نيو اينغالند قائمة بأسماء 
20 شركة رفضت تغيير سياستها على قائمة سحب االستثمارات منها. وقد شكل 
هذا منوذج عمل فاعل لكنائس أخرى. لقد كان البحث الذي جرى مشتركا ليس 
فقط للكنائس في الواليات املتحدة، وإمنا أيضا لالحتادات العمالية، والنشطاء 

في أوروبا والفيليبني.  

املؤمتر العام للميثوديست 2008 
سنوات،  أربعة  كل  مرة  املتحدة  امليثوديست  لكنائس  العام  املؤمتر  يجتمع 
وهو اجلسم الوحيد املخول بالتحدث بلسان الكنيسة كلها. وكنائس امليثوديست 
في  أعضاءها  من   %30-25 نحو  ينتشر  حيث  عاملية  كنيسة  عن  عبارة  املتحدة 
دول جنوب أفريقيا، أوروبا، والفيليبني. وتقوم املبادئ التوجيهية على توجيه 
نشاطات وخطط الكنيسة، ووكاالتها والكنائس احمللية األعضاء. وخالل املؤمتر 
الذي  العام  املؤمتر  تقدمي ورقة تطالب  العام 2008، مت  في  للميثوديست  العام 
انعقد بني 22 نيسان و 2 أيار في فورت وورثل تكساس بسحب االستثمار. ومت 
الشركات  تستجب  لم  ما  األخيرة  اخلطوة  هو  االستثمار  سحب  أن  الى  التطرق 
التي تنتهك حقوق اإلنسان الى الطلبات. وقد رفضت اللجنة املالية هذه الطلبات 
الللى حملة  قللاد  الللذي  األمللر  الللسللودان.  لسحب االستثمار باستثناء واحللدة حللول 
من  االستثمار  سحب  عدم  على  األطللراف  من  العديد  من  واالنتقاد  االحتجاج  من 
إسرائيل. كما إن سحب االستثمارات لم يكن يستهدف إسرائيل، وإمنا الشركات 

األمريكية التي تنتهك القانون الدولي، وتستفيد من االحتالل اإلسرائيلي. 
لقد كان هدف هذه االنتقادات التي تتهم الكنيسة بالالسامية هو ثني الكنيسة 
من  العديد  عللارضللت  لقد  االسللتللثللمللارات.  كسحب  عنفية  ال  بأعمال  الللشللروع  عللن 
اقتصادية،  العللتللبللارات  االستثمارات  سحب  الكنيسة  فللي  االقتصادية  اجلللهللات 
وفي موقع على االنترنت متت كتابة موقف لها حول هذا املوضوع، وحاولت فيه 
الذي طرحوا  الوقت  السودان. وفي  الفصل بني احلالة في إسرائيل واحلالة في 
فيه حدوث أزمة إنسانية في السودان، فإنهم لم يذكروا أي شيء يتعلق بحدوث 
وضع  ضلللرورة  على  آخلللرون  أكللد  الللوقللت،  ذات  فللي  فلسطني.  فللي  إنسانية  أزملللة 
طلبات سحب االستثمار من الشركات التي تربح من االحتالل اإلسرائيلي، وبناء 
املستوطنات في األراضي الفلسطينية احملتلة. وفي الوقت الذي وضع فيه املؤمتر 
العام في نيو اينغالند قائمة بأسماء نحو 20 شركة لسحب االستثمارات منها، 
فقد قام بعض املانحني بزيادة أعداد الشركات على هذه القائمة لتصل الى 633 

شركة. 
وللحصول على رؤية أوضح في املؤمتر العام، يجدر بنا التطرق إلى املذكرات 
إسرائيل  إلى  املنحازة  املذكرات  كل  كانت  فقد  فلسطني-إسرائيل.  حول  املقدمة 
واملتجاهلة حلقوق الفلسطينيني قد قدمت بيد أفراد وقد رفضت على الفور. فيما 
مت مترير جميع املذكرات املنحازة لفلسطني بنجاح، وهي مذكرات أيدت احلقوق 

الفلسطينية مبوجب مواثيق القانون الدولي. 
أنه  نعي  فإننا  العام،  املؤمتر  اتخذها  التي  الللقللرارات  مجمل  الللى  نظرنا  واذا 
تطبق  االستثمارات  لسحب  عامة  سياسة  تطبيق  بعدم  قللرر  قد  األخير  أن  رغللم 
على جميع الكنائس، فإنه جعل من موضوع سحب االستثمارات نقاش لكل جهة 

ووكالة وكنيسة محلية على حدة لتقرر ما تفعله. 

مجلس الكنائس العاملي يشارك في النضال 
في  واالبللارتللهللاد  االستعمار  ضد  النضال  في  العاملية  الكنائس  شاركت  لقد 
جنوب أفريقيا، ابتداءا من العام 1968. كما مت حينئ اتهامها مبساعدة والوقوف 

الرئيس  باإلرهابيني  يسمى  ما  بني  من  وكللان  املللوقللف.  هللذا  على  اإلرهابيني  الللى 
املؤمتر  ومنظمة  أفريقيا،  جلنوب  احلالية  واحلكومة  مانديال،  نلسون  السابق 
العاملي  الكنائس  الرغم من هذا االتهام، فقد لعب مجلس  الوطني األفريقي. على 
دورا أخالقيا كبيرا في أجل حتقيق العدالة في جنوب أفريقيا، ومواجهة االنتهاك 

الشديد في حقوق اإلنسان. 
للحوار  برامج  في  املشاركة  عن  العاملي  الكنائس  مجلس  ينأى  أن  مهما  كان 
على  والعمل  العدالة  انعدام  ملواجهة  برامج  في  والللشللروع  االستعمار،  تكرس 
االحتالل  إلنللهللاء  عمل  برنامج  ووضللع  للجميع،  الللدائللم  والللسللالم  الللعللدل  احللقللاق 
العسكري وانتهاكات حقوق االنسان من خالل النشاطات الال عنفية واألخالقية. 
في حزيران 2007، اجتمع نحو 130 ممثال عن الكنائس في فلسطني، وأرجاء 
»إعالن عمان:  مناقشة  أجل  األردنية عمان، من  العاصمة  العالم في  مختلفة من 
الكنائس معا من أجل السالم والعدالة في منطقة الشرق األوسط«، والذي عكس 

الى حد كبير النداء الطارئ الذي وجهه املسيحيون الفلسطينيون. 
أليغري-  العاملي في بورتو  الكنائس  العامة ملجلس  ومنذ اجتماع اجلمعية 
البرازيل، فإن عددا من الكنائس األمريكية قد اجتمعت مع املسيحيني الفلسطينيني 
على  والعمل  اقتصادية  عنفية  ال  بنشاطات  بالشروع  مطالبهم  سماع  أجللل  من 
وبالفعل  املستمر.  واالستعمار  الوحشي  اإلسرائيلي  لالحتالل  املساعدة  إنهاء 
كنيسة  فيها  مبا  الكنائس  اليها  بللادرت  التي  الالعنفية  النشاطات  تزايدت  فقد 
اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  املتعاقدة  الشركات  مواجهة  في  املتحدة  امليثوديست 
العديد  أقرت  إدارات هذه الشركات. كما  الرسائل، وعقد االجتماعات مع  وكتابة 
من القرارات تتعلق بعضها بشركة كاتر بيالر Caterpillar وشركة أي تي تي 
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التوصيات  العاملي في إعالن عمان بتضمني هذه  الكنائس  لقد طالب مجلس 
على الشركات اخلمسة املذكورة أعاله وضمان تطبيق معايير اقتصادية عاملية ال 
عنفية من مختلف الكنائس في العالم. وحتى هذه اللحظة لم تقد هذه النشاطات 
الى تغيير ملموس في سياسات الشركات املذكورة، ولكن العديد من املستثمرين 
فيها يحاولون اليوم عمل الكثير من اجلهود لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق 

الفلسطينيني، ومحاسبة الشركات الضالعة في هذه االنتهاكات. 

مسيرة العدالة في فلسطني- اسرائيل 
احلملة  مللع  الكنيسة  أعللضللاء  مللن  الللعللديللد  شلللارك   ،2007 حللزيللران   10 فللي 
األمريكية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي باإلضافة إلى نحو 100 مجموعة أخرى في 
حراك وطني من أجل وقف الدعم األمريكي بجميع أشكاله لالحتالل اإلسرائيلي 
الدعم  إنهاء  املطالب  هللذه  وتضمنت  عاما.   40 منذ  اإلنللسللان  حقوق  وانتهاكات 
األمريكي لالحتالل العسكري اإلسرائيلي وإنهاء االحتالل على السواء. لقد جتلت 
أن  وطاملا  وموتوروال.  كاتربيالر  لشركتي  املستمر  االستهداف  في  اجلهود  هذه 
اإلسرائيلي  اجليش  بيد  املستخدمة  اخلليوية  األجهزة  تصنع  شركة  موتوروال 

ان   بيد  املستهلكني.  قبل  من  املقاطعة  حلملة  عرضة  أكثر  فإنها  واملستوطنني، 
املقاطعة ما زالت مبكرة للكنائس، أكثر من سحب االستثمارات، وهي بحاجة الى 

مجموعات ذات قطاع أكبر من املستهلكني، وليس فقط املستثمرين. 
إن إنللهللاء الللدعللم األمللريللكللي لللالحللتللالل اإلسللرائلليلللللي لللن يللحللدث بللقللرار واحلللد، 
الكنائس  قبل  من  الصعيد،  هللذا  على  تبذل  التي  اجلهود  من  الكثير  وسيتطلب 

واجلهات املعنية األخرى ذات القواعد الشعبية الكبيرة. وللتلخيص، نقول: 
أوال: الكنائس ذات القواعد الشعبية التي نادت بسحب االستثمار تتحرك اآلن 
باجتاه  الضغط  في  وتستمر  واملناطقي،  احمللي  املستوى  على  تطبيقها  أجل  من 

تنظيم عملية كنسية واسعة النطاق في هذا السياق. 
ثانيا: على الصناديق الكنسية ومستثمرين آخرين تسهيل البحث املعمق على 
الشركات املتعاقدة مع االحتالل االسرائيلي واملستوطنات واألفراد على السواء. 

ثالثا: تعمل املؤسسات الكنسية على إصدار قرارات للضغط على الشركات 
لتغيير سلوكها غير العادل أو لتوثيق رفضهم في احلد األدنى. 

رابعا: بدأ العديد من أعضاء الكنيسة بالضغط على إدارة الصناديق الكنسية 
معنيون  غير  بأنهم  العسكري،  االحتالل  من  تستفيد  شركات  في  تستثمر  التي 
بتخصيص استثماراتهم في هذه الشركات. قبل عشرين عاما، قاد نفس التحرك 

الى استثناء الشركات العسكرية من استثمارات الصناديق الكنسية. 
العاملي  الكنائس  مجلس  إعللالن  على  التوقيع  في  شاركت  ككنائس  خامسا: 
وموتوروال،  كاتربيالر  مثل  محددة  شركات  على  اآلن  يركزون  فإنهم  عمان،  في 
وسحب  باملقاطعة  ومطالبات  الرسائل  وكتابة  النشاطات،  من  العديد  خالل  من 

االستثمارات. 
االحتالل  رفض  مع  فلسطني  في  العسكري  االحتالل  معارضة  ربط  سادسا: 

العسكري في العراق. ألن العديد من الشركات مستفيدة من الوضعني. 
سابعا: وفود الى فلسطني- إسرائيل من طواقم املستثمرين الكنسية. فعندما 
يجتمع هؤالء مع مناصري حقوق اإلنسان اإلسرائيليني والفلسطينيني، والتجار 
االقتصاد  دعللم  عندئذ  ويستطيعون  األملللر،  بحقيقة  سيعلمون  الفلسطينيني، 
عن  بديال  ليس  االيجابي«  »االستثمار  أن  إلللى  بالتنويه،  وجدير  الفلسطيني. 

سحب االستثمارات ولكن كال األمرين ضروريني. 
واالحللتللالل  واالستعمار  االبارتهايد  ملواجهة  الكنسية  احلملة  ان  وأخلليللرا: 
عنفية  الال  النشاطات  من  العديد  دعم  خالل  من  الفلسطينيني،  حياة  على  املؤثر 
آخذة بالتوسع. إن مشاركة مجلس جنوب أفريقيا للكنائس في احلملة األمريكية 
الراعية لرحلة مواجهة االبارتهايد في تشرين ثاني ستعزز من مشاركة الكنائس 
في العمل على موضوع املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ملسافة 

طويلة. 
______________

* دافيد وايلدمان هو األمني التنفيذي حلقوق اإلنسان والعدالة العرقية في اإلدارة العامة 

لكنائس امليثوديست املتحدة-الدائرة العاملية. ساهم وايلدمان كذلك في تأسيس احلملة 
األمريكية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي, ويشغل حاليا رئيس مشارك للجنتها املوجهة.  

متضامنون أجانب يعترضون دبابة إسرائيلية متجهة ملقر املقاطعة في مدينة رام الله, شباط 2002 )تصوير: أسامة السلوادي(
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الذي  الللدور  حللول  املقالة  هللذه  في  األساسية  الفكرة  تللدور 
تقوم به اجلمعيات األهلية في مخيمات الالجئني الفلسطينيني 
)واملأساوي(  الفريد  االجتماعي  الوضع  إلى  ونظراً  لبنان.  في 
الدخول  قبل  األمللر،  يتطلب  املخيمات،  هذه  أبناء  يعيشه  الللذي 
في صلب هذا املوضوع مباشرة، التوقف، ولو قليالً، عند بعض 

وجوه هذه املعاناة. 
   إضللافللة إلللى ذللللك، سللوف جنيب فللي هللذه الللُعللجللالللة على 
اجلمعيات،  هللذه  نشأة  بللظللروف  تتعلق  التي  األسئلة  بعض 
وأهدافها وسير عملها وأهميتها من ناحية ما تقدمه من خدمات 
ألبناء املخيمات وغيرهم من الالجئني الفلسطينيني في لبنان. 
اجلمعيات  هللذه  عمل  ملللسللار  نقدية  قلللراءة  مللن  األملللر  يخلو  وال 
واألنلللروا،  السياسية  الفصائل  مع  أو  بعضها،  مع  وعالقاتها 

ومع الدولة اللبنانية.

1- الوضع االجتماعي
عن  مطوالً  باحلديث  الصغيرة  املساحة  هللذه  تسمح  ال      
في  الفلسطيني  الللالجللئ  يعيشها  الللتللي  االجتماعية  املللعللانللاة 
لبنان، هذه املعاناة التي طال عمرها أكثر من ستني عاماً، عاش 
فيها الفلسطيني محروماً من حقوقه املدنية، وأهمها حق العمل، 
يقيم  منزل  متلّك  حق  ومؤخراً  السياسية،  احلقوق  إلى  إضافة 

فيه، ويورثه إلى أبنائه من بعده.
   من املعروف أنه مينع على الفلسطيني ممارسة أكثر من 
سبعني مهنة، مثل الطب والهندسة والصحافة واحلقوق وأية 
وظيفة رسمية في مالك الدولة، أو حتى امتالك لوحة عمومية 
مؤسسة  أي  تأسيس  عليه  مُينع  كما  أجللرة،  سائق  بها  ليعمل 
جتارية، أو جمعية من دون شركاء لبنانيني. وكل ما يسمح به 
وما  الزراعية  األعمال  في  مياوماً  أجيراً  العمل  هو  للفلسطيني 

شاكلها من مهن.   
أجللنللبلليللاً،  بصفته  للفلسطيني،  يللحللق  ال  عللللليلله،  وبللنللاء      
االنتساب ألية نقابة أو جمعية أو جتمع مدني، ميكن أن حتفظ 
تفتح  أو  االجتماعي،  وضعه  حتسني  وراء  تسعى  أو  حقوقه، 
رسمي،  بشكل  يعمل  أن  واملتخصص  للمتعلم  وتسمح  املجال 
وبالتالي االستفادة من علمه وكفاءته وخبرته. كل ذلك يجري 
معاملة  يوجب  اللبناني  القانون  أن  أي  باملثل،  املعاملة  بحجة 
األجنبي؛  هللذا  بلد  في  اللبناني  ُيعامل  كما  لبنان  في  األجنبي 
الدولة  الفلسطينية بسبب غياب  الذي يتعذر في احلالة  األمر 

الفلسطينية. 
للوضع  التمييع  أنللللواع  مللن  ذللللك، وكللنللوع  إللللى  إضللافللة     
االجتماعي الفلسطيني في لبنان، وإدخاله في بورصة النزاعات 
الداخلية اللبنانية، الطائفية منها واملذهبية والطبقية، تتعامل 
يزيد  رقماً،  باعتباره  الفلسطيني  الوجود  مع  اللبنانية  الدولة 
ويتفاقم خطره تبعاً للسياسة واألوضاع املالية، خصوصاً في 
لبنان  في  الفلسطينيني  عللدد  يصل  فتارة  الغرب.  مع  العالقة 
وشريحة  مللذهللب  بحسب  نسمة،  ألللف  سبعمئة  مللن  أكللثللر  إلللى 
الذي  رقمها  لتقدم  األنللروا  تتدخل  وتللارة،  معينني.  اجتماعية 
املتوفى واملشطوب من  ألف نسمة، يدخل فيه  أربعمئة  يقارب 

القيود واملهاجر ومن حصل على اجلنسية اللبنانية. 
ولكن  لبنان،  في  الفلسطينيني  تعداد  ليس  هنا  املقصود     
الرقم، تخرج  هذا  “تهويل”  في  املبالغة أحياناً  الرغم من  على 
اجلهات  اليوم  وتعود  الللوجللود،  هللذا  تتجاهل  لبنانية  أصللوات 
الفلسطيني  اللبناني  احلللوار  بلجنة  ممثلة  اللبنانية  الرسمية 
جتتمع  ولللم  املاضي  القرن  من  التسعينيات  منذ  تشكلت  التي 
سوى مرات معدودة، بعد ستني عاماً من الوجود الفلسطيني، 
الفلسطينيني  متطلبات  وسللمللاع  احللللوار  هللذا  تفعيل  لتطلب 
لبنان  مساحة  أن  لتقول  أخللرى  أصللوات  وتخرج  االجتماعية. 
املوجود  البشري،  الوجود  هذا  تتحمل  ال  ومللوارده  اجلغرافية 

فعالً واملضخم قصداً، ولهذا نرفض التوطني.
   باختصار، الفلسطيني غير مرغوب بوجوده في لبنان، 
وغير مرخص له بالعمل، ومحروم من احلقوق املدنية، وغير 
معترف بوجوده إال باعتباره مصدر اضطرابات وإرهاب، وال 
مرجعية رسمية فلسطينية أو دولية أو عربية حتميه، فكيف 

يعيش؟ هذا هو السؤال اإلشكالي.

   2- نشأة اجلمعيات:
     هذه هي الصفة األساسية حلياة الفلسطيني في لبنان 
التي  التاريخية  التبدالت  بعض  اخترقها   ،1948 الللعللام  منذ 

مّرت كمنام سريع لم يتم االستفادة منها كما يجب، وما أجنز 
من  الفلسطينية  املخيمات  على  املتجددة  الهجمة  بفعل  ُهللدم 
أخوتهم  على  أنفسهم  الفلسطينيني  من  أو  األمللس،  حلفاء  قبل 
حتت هذا الشعار األيديولوجي أو “العقائدي” أو ذاك، فدّمرت 

املخيمات وأطالل اإلجنازات الهزيلة أصالً في بعض مناحيها.
   بعد عام 1969 حني وقعت منظمة التحرير الفلسطينية 
سمح  التي  القاهرة”  “اتفاقية  يسمى  ما  اللبنانية  الدولة  مع 
واألمني  السياسي  االستقالل  من  بنوع  للفلسطيني  مبوجبها 
من  بنوع  الفلسطيني  شعر  لبنان،  مخيمات  في  واالجتماعي 
املخافر  اللللرازح على صللدره من خللالل  األمني  الضغط  انللزيللاح 
وامللللراكلللز املللتللواجللدة فللي املللخلليللمللات. فللي زملللن انللفللالش احلللرب 
األهلية اللبنانية، وما تبعها من فوضى عمت املناطق اللبنانية 
كافة، بات للفلسطيني وضع يسمح له فرض رؤيته ومتطلباته 
مبا يريح وضعه املعيشي واملدني، فكانت سياسة األمر الواقع، 
اللبنانية عوامل مساعدة،  الفئات  الشعبي من بعض  والتأييد 
وغطاء  عسكرية  أعمال  إلللى  “املكتسبات”  هللذه  حتولت  ولكن 
لللتللأسلليللس دولللللة ضللمللن دولللللة، تللسللودهللا الللفللوضللى والللفللسللاد، 
أسيادها بعض )للحذف( املنتفعني؛ حيث أدى ذلك إلى  توريط 
العداوات  من  ثقيل  بإرث  لبنان  في  الفلسطينيني  من  تبقى  من 

السياسية والشخصية. 
املؤسسات  بعض  أنشئت  كللثلليللراً،  ذاتللنللا  جنلد  ال  ولللكللي      
واالحتللادات ضمن م.ت.ف. ساهمت في توفير رواتب وفرص 
جمعية  منها  منها،  يعتاشون  املخيمات  أبللنللاء  لبعض  عمل 
الهالل األحمر الفلسطيني، ومؤسسات صامد، وبعض النوادي 
األخرى، إضافة إلى الرواتب التي كانت ُتدفع للمقاتلني والتي 
هذه  فكانت  باالستمرارية.  يسمح  شهرياً  دخللال  تشكل  كانت 
نواة اجلمعيات األهلية في املخيمات، ولكن لم تؤسس ألرضية 
ومستقبله،  الفلسطيني  الللالجللئ  وضلللع  تللعللزز  دائللمللة  صلبة 
وجد  ما  سرعان  ولهذا  وسياسياً.  واجتماعياً  ورسمياً  مدنياً 
واملكتسبات،  اإلجنللللازات  هللذه  مللن  مللجللرداً  نفسه  الفلسطيني 
والقمع  واحلللرمللان  والتجاهل  املللجللازر  أنللواع  ألبشع  وعرضة 
عليه  كللان  مما  وأصعب  أوهللى  وضللع  إلللى  أرجعته  والتجاهل، 
قبل هذا احللم واخليال. فاملنظمة وقيادتها لم تتركه وحسب، 
الفلسطيني في لبنان جراء تصريحات غير  بل كثيرا ما عاني 
هذا  نقمة  تزيد  التحرير  منظمة  قيادات  عن  صللادرة  مسؤولة 
نفسه  الفلسطيني  وجد  وفجأة  عليه.  ذاك  أو  اللبناني  الطرف 
احللقة األضعف في لبنان التي تتعلق عليها كل أخطاء احلرب 
التي  األنللروا  وكالة  سوى  معيل  وال  له  مرجعية  ال  اللبنانية، 
بقيت هي املسؤول األول واألخير عن إعالته وتعليمه وتطبيبه 
حينها  يجِر  ولللم  التحرير،  منظمة  وجللود  أيللام  حتى  وإغاثته، 
خدمات  حتى  ولكن  الوكالة.  هذه  عمل  تصويب  محاولة  حتى 
األنروا لم تبق على حالها؛ بل راحت تتقلّص، ولم تعد كما كانت 
بللازديللاد،  الفلسطيني  وعللوز  بلليللروت،  من  املنظمة  خللروج  قبل 

وقوانني الدولة اللبنانية إلى أكثر شّدة .
    أمام هذا الوضع )في أواسط ثمانينيات القرن املاضي( 
كان ال بد من حركة ومبادرات أهلية فلسطينية محلية متسك 
بيد الفلسطيني ليعيش ويتكيف مع واقعه اجلديد، وليستطيع 
العيش باحلد األدنى من متطلبات احلياة، وليوصل صوته إلى 
التي  األهلية  فكانت بعض اجلمعيات  والبعيد،  القريب  العالم 
راحت تعمل داخل املخيمات في مجال الطبابة أوال، ومن ثم في 
املساعدات  بعض  وتقدمي  واألطفال  باألمهات  الرعاية  مجاالت 
العينية وتدريب الشباب )من اجلنسني( على بعض املهن التي 

ميكن أن تعيل ويعتاش منها.
   القلللت هلللذه اجلللمللعلليللات مللنللذ بللدايللة عملها الللدعللم امللللادي 
املساعدات  قللّدمللت  التي  غربية  أوروبلليللة  جمعيات  مللن  الكبير 
بعض  أن  خصوصاً  البشرية،  والللكللوادر  والتدريبية  العينية 
الفصائل  ببعض  ترتبط  كانت  الفلسطينية  اجلمعيات  هللذه 
لها  جّندت  وبالتالي  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  السياسية 
العالقات السياسية التي كانت تقيمها هذه الفصائل مع بعض 
اليسارية األوروبية. ولم يكن عدد هذه  أو األحللزاب  احلركات 
الللبللدايللة،  اجلللمللعلليللات يللزيللد علللللى خللمللس أو سللت جمعيات فللي 
فاخلبرة في هذا املجال كانت ضعيفة، والظروف األمنية التي 
كانت متر بها املخيمات لم تكن تسمح بإنشاء املزيد، إلى جانب 
عمل  أي  ترفض  التقليدية  الفلسطينية  الفصائل  سيطرة  أن 
الفصائل  هذه  في  البعض  كان  بل  ال  ورعايتها،  نطاقها  خارج 
من  اقترب  إذا  خصوصاً  العمل،  هذا  مثل  على  يقدم  من  يخّون 
الطروحات السياسية، حتى وإن كانت وطنية وتخدم املشروع 

الفلسطيني، إذ كانت هناك هيمنة فصائلية عند اجلميع.
بللظللروف  عملها  احمللللللدودة  اجلللمللعلليللات  هلللذه  بللللدأت  إذن،    
احمليطة  األمنية  الظروف  صعيد  على  ذلك  كان  سللواء  صعبة، 
باملخيمات، أو على صعيد التجربة واإلمكانات املتواضعة في 
والسياسي  االجتماعي  العمل  احتكار  صعيد  على  أو  البداية، 
لم  ذلك  وكل  الفلسطينية.  املخيمات  داخل  في  البعض  قبل  من 
باحلسبان،  للفلسطيني  واإلنللسللانللي  املعيشي  الللوضللع  يؤخذ 
العنصرية  اللبنانية  القوانني  به  تقوم  ما  أيضاً  يؤخذ  لم  كما 

والتعسفية جتاه الفلسطيني.
   علللللى اللللرغلللم ملللن هلللذه اللللظلللروف الللصللعللبللة، قلللّدملللت هللذه 
ارتباطها  أو  استقالليتها  مللدى  عللن  النظر  بغض  اجلمعيات، 
ساعدت  فقد  لللهللا.  التنكر  ميكن  ال  خللدمللات  الفصائل،  ببعض 
ابتدعها  الللتللي  والللسللبللل  األسللاللليللب  إللللى  إضللافللة  الفلسطيني، 
في  الللداخللللليللة  الللتللجللارة  صعيد  علللللى  خللصللوصللاً  الفلسطيني، 
البقاء  على  “الغيتوات”،  يشبه  ما  إلى  حتّولت  التي  املخيمات 

والعيش.
   في أواسط التسعينيات، مع تقلّص أموال منظمة التحرير 
“السلطة  فللي  وانللحللسللاره  الللشللتللات  ألبللنللاء  التمثيلي  ودورهللللا 
في  املللوجللودة  الفصائل  دور  انللكللمللاش  وبللالللتللالللي  الوطنية”، 

الذي  السياسي  العسكري، وبدء احلديث  املخيمات، خصوصاً 
السالم،  ومحادثات  الصهيوني،  العدو  مع  التطبيع  عن  يدور 
وكلها  خصوصاً،  والفلسطينية  عموماً  العربية  واملللبللادرات 
األصلية،  الللديللار  إلللى  بللالللعللودة  الفلسطينية  احلللقللوق  تسقط 
وحللقللوقلله بصفته إنللسللانللاً، وحللقللوقلله املللدنلليللة )خللصللوصللاً في 
لبنان(... في مقابل ذلك كثرت اجلمعيات األهلية الفلسطينية 
في املخيمات، حيث راحت تنادي وتعمل على أكثر من صعيد، 
وعلى  بل  والتعليمية،  الطبية  املباشرة  اخلللدمللات  فقط  ليس 
صعيد املللنللاداة بللاحلللقللوق اإلنللسللانلليللة واملللدنلليللة وحللق الللعللودة 

وتعزيز دور الشباب واملرأة واملعّوقني.

3- واقع اجلمعيات:
   يلللزيلللد عللللدد اجلللمللعلليللات الللعللاملللللة الللليلللوم فلللي األوسلللللاط 
الفلسطينية في لبنان على ستني جمعية، تتراوح أحجامها بني 
كبيرة تقدم اخلدمات الصحية واملادية والتعليمية والرعائية، 
املباشر جلمعيات أخرى في مختلف املخيمات،  املادي  والعمل 
مشروع  إطار  في  تعمل  العدد  قليلة  نخبوية  مجموعات  وبني 
أو  اإلنسان،  حقوق  أو  العودة،  بحق  يتعلق  وثقافي  سياسي 
حق العمل، أو رعاية الشباب...إلخ. وهناك جمعيات “عائلية”، 
فردية، أو غطاء لفصائل ومؤسسات أكبر، تعمل كلها ببرامج 
فضفاضة وواسعة في إطار الشباب واخلدماتية. وكلها تعمل 
أوروبية، نرويجية وسويدية  أهلية  بدعم مادي من جمعيات 
وهوالندية وفرنسية وغيره، أو بالتنسيق مع األنروا، باعتبار 
الشعارات  هذه  مثل  تدعم  الغربية  والللدول  اجلمعيات  هذه  أن 

واملبادئ، خصوصاً حقوق اإلنسان. 
   بعض هذه اجلمعيات تعمل داخل املخيمات بحكم سياسة 
األمر الواقع التي تعطي للمخيم نوعاً من االستقاللية حيث ال 
اجلمعيات  وأكثرية  بعملها،  اللليللوم  اللبنانية  الللدولللة  تتدخل 
جمعية  باعتبارها  تسجيلها  خللالل  مللن  شرعي  بغطاء  تعمل 
اسم  ومعهم  لبنانيني،  عليها  املشرفون  يكون  لبنانية،  أهلية 
على  احلصول  أن  علماً  خمسة،  على  واحللد  مبعدل  فلسطيني، 
مثل هذه التراخيص )علم وخبر( ليس باألمر السهل خصوصاً 

إذا كان فيه أي ذكر للوضع الفلسطيني.
أن هذه اجلمعيات تتوالد بشكل سريع، وتتداخل  الالفت    
دون  من  مريب،  بشكل  بعضاَ،  بعضها  مع  وأنشطتها  برامجها 
فوضى  تنسحب  أن  واخلللللوف  تنسيق.  أو  تللكللامللل  أو  تنسيق 
صاحلها  فيذهب  اجلمعيات،  هللذه  على  وإشكاالتها  الفصائل 
بطاحلها، ألن هناك ذهنية فلسطينية اليوم ترّبت على االنتفاع 
اإلنساني،  أو  الللوطللنللي،  العمل  باسم  واالنللتللهللازيللة،  والنفعية 
فراحت تفّرخ اجلمعيات كأداة تكسبية تعيش فيه حياة البذخ.

على  التنسيق  غياب  اجلمعيات  هذه  عند  أيضاً  والالفت     
مستوى اللقاءات حتى، إذ ال إطار عملياً يجمع بينها، وإن كان 
هناك إطار اسمي ومكتب يدار في أكثر األحيان مبزاجية مديره، 
فتشخصن املكتب واملنصب والدور، وال فائدة ُترجى. واالنكى 
وحركات  املنظمات  ود  كسب  على  تتسابق  أنها  وذاك،  هذا  من 
الدولية بأي ثمن لضمان متويل مشاريع تفتقر ألي  التضامن 

رؤية استراتيجيه توضح الهدف والى أين نحن سائرون. 
   فوضى تعم عمل بعض اجلمعيات في ظل غياب الرقابة 
الللسلليللاسلليللة وامللللاديلللة واإلشللللللراف علللللى األنللشللطللة والللبللرامللج، 
بعض  عمل  في  السياسية  واالنقسامات  السياسة  وتتداخل 
حيث  ذاك،  أو  الفصيل  لهذا  التابعة  خصوصاً  اجلمعيات  هذه 
كثيرة  أمللوال  اإلنسانية.  احلقوق  على  األيديولوجيات  غلبت 
جُتبى باسم هذه احلقوق، وتصرف في غير مكانها، في الفنادق 
الفخمة وباسم الالجئ الذي يعاني اجلوع والعوز في املخيم، 
إنتاجية  ومنشآت  برامج  في  األمللوال  هذه  صرفت  لو  ضّر  فما 
أحياناً  الللدوالرات  من مشاريع مبئات آالف  املخيمات، بدالً  في 
عندما  النقمة  للله  تسبب  بللل  ال  الفلسطيني،  منها  يستفيد  ال 
يسمع عنها في اإلعالم، فأين وجه الفائدة؟ والسؤال أخيراً هل 
التجربة  أخطاء  من  هذه  الوليدة  املدنية  جتربتنا  في  استفدنا 
فالوجوه  كللثلليللراً،  أعتقد  ال  السابقة؟  والسياسية  العسكرية 
هي،  هي  أيضاً  والثقافة  والذهنية  هللي،  هي  تللزال  ال  مبعظمها 
وتقبل  تتفاعل  لثقافة  ومنّهد  نخلق  أن  وأخيراً  أوالً  فاملطلوب 
الللصللدق واإلخللللالص، الللوطللنللي واالجللتللمللاعللي، وهلللذا مللا ينقص 

برامج هذه اجلمعيات وأنشطتها. 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

* أحمد مفلح  عضو مؤ�سس في مجموعة عائدون.

اجلمعيات األهلية الفلسطينية في لبنان:
إلى أي حّد استفادت من التجربة السابقة؟

بقلم: أحمد مفلح*
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إن طول فترة االحتالل اإلسرائيلي  لألراضي الفلسطينية، 
والتي تزيد على ستني عاما،  أدت إلى حالة من عدم االستقرار 
السياسي  القرار  الستقاللية  ومصادرة  واألمني،  السياسي 
من  كثيرا  الفلسطيني  املجتمع  على  فللرض  مما  الفلسطيني؛ 
التحديات غير املتوازنة على صعد مختلفة منها: السياسية، 
األساسي  الهدف  أصبح  حيث  واالجتماعية،  واالقتصادية، 
للشعب الفلسطيني منذ البداية األولى لالحتالل هو مقاومة 
االحتالل وصوال للتحرر الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية 
املستقلة. ومع اختالف املراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني 
على مللر تللاريللخ الللصللراع واخللتللالف مللوازيللن الللقللوى العاملية 
الشرق  منطقة  بها  مرت  التي  املتعاقبة  السياسية  والهزات 
الفلسطينية،  القضية  على  وانعكاساتها  عموما،  األوسلللط 
برزت اختالفات في توجهات األحزاب والتنظيمات السياسية  
املناسبة  النضالية  واألشكال  األمثل  األسلوب  اختيار  نحو 
القائم.  الصراع  حالة  وإنهاء  الوطني  التحرر  هدف  لتحقيق 
الهدف  زال  ومللا  كللان  فقد  والوسائل  األسلوب  اختالف  ومللع 
واحد وهو التخلص من االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة، والعودة.
مللحللاوالتلله  فللي  املللنللظللم  الفلسطيني  الللعللمللل  اسللتللمللر  وقلللد 
ومع  التسعينيات.  أوائلللل  حتى  الفلسطيني  الللكلليللان  لبناء 
األراضللي  أن  السياسيني  بعض  اعتبر  أوسلو  اتفاقية  إبللرام 
الفلسطينية دخلت في وضع أكثر استقرارا، فبدأ احلديث عن 
مفهوم املجتمع املدني بشكل عام متمحورا حول تفسير عملية 
الللعللام،  املللجللال  فللي  واملنظمة  الطوعية  اجلماعية  املللشللاركللة 
والدور املترتب على منظمات املجتمع املدني جتاه بناء الكيان 
الفلسطيني من  للمجتمع  الدميقراطي  والتحول  الفلسطيني، 
املقاومة إلى املقاومة والبناء مبا ينسجم مع متغيرات املرحلة 

اجلديدة سياسيا.
انطلقت التنظيمات السياسية الفلسطينية مع هذه املرحلة 
املنظم،  اجلماهيري  العمل  إلى  السري  التنظيمي  العمل  من 
وبدأت تأخذ دورها على شكل حركات وأحزاب سياسية لها 
الدميقراطية؛  املمارسات  خللالل  من  واجبات  وعليها  حقوق 
أو  التنظيمات،  لتلك  الللذاتللي  البنيوي  الصعيد  على  سلللواء 
في  واألحلللزاب  احلللركللات  لتلك  العامة  املشاركة  صعيد  على 
احلركات  اعتبار  أن  ورغللم  الفلسطينية.  السياسية  احلياة 
ال  املللدنللي  املجتمع  منظمات  مللن  جللزءا  السياسية  واألحلللزاب 
في  انه  إال  املدني؛  املجتمع  منظري  بني  خالفية  مسألة  زالللت 
احلالة الفلسطينية ميكن أن تعتبر هذه احلركات واألحزاب 
الفلسطيني  املللدنللي  املجتمع  منظمات  أهلللم  مللن  الللسلليللاسلليللة 
السياسي  املجتمع  في  نفوذا  واألكثر  األكبر  و  األقللدم  كونها 
الللفلللللسللطلليللنللي، وهلللي الللتللي بلللللادرت أيللضللا بللتللأسلليللس معظم 
ونشاطاتها  تطورها  في  حتكمت  أو  املدني  املجتمع  منظمات 
التنظيمات  هذه  حتملت  التي  الوطني  التحرر  مرحلة  بسبب 
اخلصوصية  وجللوه  ابللرز  احللد  هللذا  ولعل  وأعباءها.  مهامها 

الفلسطينية.
التحرير  منظمة  قللبللل  مللن  اوسلللللو  اتللفللاقلليللة  تللوقلليللع  مللع 
دخل  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وإقللامللة  الفلسطينية 
مجتمع األراضي الفلسطينية احملتلة في عملية حتول وحراك 
سياسي دميقراطي؛ فاتسعت رقعة انتشار منظمات املجتمع 
الكثير  لعب  وقللد  أهللدافللهللا.  وتوسعت  عللددهللا  وازداد  املللدنللي 
بقوة  التحول من مجتمع مقموع  بللارزا في عملية  منها دورا 
االحتالل إلى مجتمع يسعى إلى بناء دولته الدميقراطية قبل 
إذ  الوطني.  وال زال يشكل هذا حتديا،  التحرر  إنهاء مهمات 
أن هذا التحول اجلذري الهادف إلى نقل املجتمع الفلسطيني 
من مرحلة الثورة الوطنية إلى مرحلة بناء الدولة ومجتمع 
السياسة باعتبار أن السلطة الوطنية هي السلطة السياسية 
كامال؛  الوطني  التحرر  اجناز  قبل  وذلك  الدولة،  مشروع  أو 

يعتبر جتربة فريدة في نوعها.
 ولعل من نتائج هذا التحول بروز منظمات مجتمع مدني 
دورا  متللارس  حيوية  منظمات  فهناك  برامجها.  في  متنوعة 
بارزا في مواجهة االحتالل عبر متسكها باألجندة واملصالح 
املجتمع  إلى تدعيم أسس  الوقت تسعى  الوطنية وفي نفس 
الدميقراطي الفلسطيني حتى وان لم تكن من حزب السلطة. 
عملية  على  عملها  ركزت  أخرى  منظمات  بروز  ويالحظ  كما 
يتبع  ما  فمنها  وأشكال:  أنللواع  على  وهي  الداخلية،  التحول 
املعارضة السياسية وتهتم بتقدمي برامج »حزبها« وسياساته 
الفلسطينية، فمن الطبيعي أن  في مواجهة السلطة الوطنية 

منظمات املجتمع املدني الفلسطينية
بني مهمات تعزيز املشاركة السياسية ومتطلبات العمل مع حركات التضامن الدولي*

بقلم: ناصر عدوي**

في  الفوز  اجل  من  واالجتماعية  السياسية  القوى  تتصارع 
السلطة أو السيطرة عليها، ومنها من اعتقد أن مرحلة التحرر 
الوطني قد أجنزت بالكامل فأسقطت من اعتباراتها احلقوق 
الوطنية، أو ركنتها للمناسبات االحتفالية العامة وانساقت 
بال حدود في برامج الدميقراطية وحقوق اإلنسان متجاهلة 
عن قصد أو غير قصد خصوصية احلالة الفلسطينية، ومنها 

ما يسير وفق ما تتطلبه أو تشترطه أجندة املمولني.
  إن الواقع السياسي الفلسطيني يفرض على هذه القوى 
إلى  للوصول  املرحلة  هللذه  في  أهمية  أكثر  دورا  واملنظمات 
الفلسطينية  الللدولللة  وإقللامللة  السياسي  االسللتللقللالل  مرحلة 
بناء  عملية  في  الوطنية  احلقوق  نيل  على  التركيز  وهللو  أال 
التحالفات  نسج  وفي  وسياسيا،  ثقافيا  الفلسطيني  املواطن 
الللدوللليللة مللن جللهللة،  وتللفللعلليللل وتللوجلليلله احللليللاة السياسية 
الفلسطينية نحو تشكيل قوة مانعة متنع ارتكاب االنتهاكات 
األفراد  حلماية  وتتدخل  الفلسطيني  املواطن  بحق  اجلسيمة 
مهمة  املهمتني:  بني  اجلمع  إن  ثانية.  جهة  من  احلاجة  وقللت 
للشعب  العليا  الوطنية  املصالح  حتقيق  إلى  والسعي  رؤية 
الدميقراطي  الفلسطيني  املجتمع  بناء  ومهمة  الفلسطيني، 
يللحللتللاج إللللى قلللدرة إبللداعلليللة علللللى الللعللمللل خللصللوصللا فللي بناء 
الداعمة  واملنظمات  الدولية  التضامن  حركات  مع  العالقات 
الوطنية  غير  األجندة  تستحوذ  وكيال  املللراحللل،  حتللرق  كيال 
على األولوية في عمل ونشاط املؤسسات.  وباعتقادي أن هذا 
سياسي  ضغط  لتشكيل  األسلم  السبيل  هو  اإلبداعي  اجلمع 
دولي على إسرائيل في كافة احملافل الدولية والشعبية إلنهاء 
حالة االحتالل لألراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية 

الدولية، ولبناء الدولة املستقلة الدميقراطية.
مع  الفلسطينية  املدني  املجتمع  منظمات  معظم  ترتبط 
العديد من املنظمات الدولية بعالقات متفاوتة ما بني التعاون، 
والقائمة  والتبعية...ألخ  والتشبيك،  والتوأمة،  والصداقة، 
طويلة عن طبيعة هذه العالقات واالرتباطات. باإلضافة إلى 
تختلف  املؤسسات،  تلك  بني  والبرامج  باألهداف  االرتباط 
املؤسسات والتنظيمات في ما بينها، تقدما وتخلفا، ومن ثم 
فاعلية. واحد معايير ذلك درجة مؤسسيتها )مأسستها(. إن 
أربعة  ضللوء  في  تتحدد  سياسي  نسق  أي  مؤسسية  درجللة 
الللذي  التطور  مللدى  على  للحكم  استخدامها  ميكن  معايير 
بلغته  مؤسسة أو منظمة ما، وهي: القدرة على التكيف في 
واخلضوع،  التبعية  مقابل  في  واالستقالل  اجلمود،  مقابل 
والتعقد في مقابل الضعف التنظيمي، والتجانس في مقابل 

االنقسام.
لغيرها  خاضعة  املؤسسة  تكون  أال  باالستقالل  ويقصد 
من املؤسسات أو اجلماعات أو األفراد أو التابعة لها؛ بحيث 
يسهل السيطرة عليها، وتوجيه نشاطها الوجهة التي تتفق مع 

رؤية املسيطر. ويندرج ضمن ذلك االستقالل املالي ملؤسسات 
املجتمع املدني والذي ميكن حتديده من خالل حتديد مصادر 
متويل هذه املؤسسات واشتراطات التمويل. بعبارة أخرى، 
كما  االستقاللية،  عناصر  أهللم  االقتصادي  التأسيس  يعتبر 
املستقلة، وعنصرا من  السياسية  للحركة  انه يشكل سياجا 
التي  بأهدافها  التزامها  على  وحفاظها  استمراريتها  عناصر 
أنشئت من اجلها. ومن خالل هذا املقال سنقوم بالتركيز على 
السياسية  املشاركة  تعزيز  في  الوطنية  املنظمات  هذه  دور 

على الصعيدين احمللي والدولي.
ممارسة  ذاتها  هي  السياسية  املشاركة  اعتبار  مت  ما  إذا 
فانه يجب  لللألفللراد،  املللقللررة  السياسية  احلللقللوق واحلللريللات 
اإلجلللابلللة علللللى اللللسلللؤال الللتللالللي: هللل متللتللع الللفللرد بللاحلللقللوق 
واحلريات السياسية، حتى بافتراض وجودها كما هي مقررة 
متكن  وبللافللتللراض  الللدوللليللة،  والللوثللائللق  الدساتير  أفضل  فللي 

األفراد من ممارستها، هو جتسيد للمشاركة السياسية؟
السياسية ال يقود  الفرد للحقوق واحلريات  إن ممارسة 
بللالللضللرورة إللللى جتسيد املللشللاركللة الللسلليللاسلليللة؛ وذللللك الن 
املنظم  اجلماعي  بالفعل  إال  تتحقق  ال  السياسية  املشاركة 
في  التأثير  أو  على،  احلفاظ  أو  تغيير،  إلى  الهادف  واملوجه 
السياسات احلكومية: السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية منفردة و/أو مجتمعة.  
في  حلقه  الللفللرد  ممللارسللة  أن  الللقللول  ميكن  املعنى  وبللهللذا 
باملعنى  سياسية  مشاركة  ذاته  بحد  يشكل  ال  مثال؛  االقتراع 
أعلللاله؛ بينما ممللارسللة حللق االقللتللراع ضمن فعل  إليه  املللشللار 
جماعي منظم وموجه يرجى منه تغيير السياسات احلكومية 
وتطويرا،  تعديال  فيها  التأثير  أو  عليها،  احلفاظ  أو  القائمة 
الفرد  ممارسة  إن  السياسية.  املشاركة  مفهوم  ضمن  يندرج 
اتساعها،  درجللة  بلغت  مهما  السياسية  وحرياته  حلقوقه 
املشاركة  مستوى  إلللى  ترقى  ال  فردية  ممارسة  مجرد  تبقى 
جماعي  فعل  النهائية  احملصلة  فللي  هللي  والللتللي  السياسية 
الفاصل بني األمرين عند مالحظة  واع ومنظم. ويبرز اخلط 
أن قللطللاعللا واسللعللا مللن األفلللللراد، وبلللاألخلللص فللي الللللدول ذات 
الدميقراطية احلديثة، يقدمون على ممارسة حقهم  التجربة 
الللذات، أو على سبيل املجاملة،  في االقتراع من قبيل إرضللاء 
أو من باب حفظ الود بني ذوي القربى واألصدقاء واملعارف. 
وبالتالي ال ميكن إدراج هذا السلوك، رغم انه يسهم في تقرير 
كفعل  السياسية   املشاركة  مفهوم  ضمن  االقللتللراع،  نتيجة 

جماعي موجه هادف إلى تغيير.
 على املستوى الفلسطيني تأتي مقاومة االحتالل بالطرق 
عنها،  والللدفللاع  الفلسطينية،  باحلقوق  واملطالبة  السلمية 
والتحرر  العودة  حق  إلللى  ووصللوال  التعبير  حرية  من  بللدءا 
رأس  على  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  االحتالل  من 

أمر  وهلللذا  الفلسطيني.  املللدنللي  املجتمع  منظمات  أولللويللات 
وطنية  إستراتيجية  وجللود  بللالللضللرورة  لتحقيقه  يفترض 
مؤسسات  أن  باعتبار  وذلللك  منفردة  غير  شاملة  فلسطينية 
الللقللادرة  الشعبية  املشاركة  قللنللوات  أهللم  مللن  املللدنللي  املجتمع 
على ممارسة النشاط السياسي بشكل مباشر، والقادرة على 
تشكيل قوى ضاغطة من خالل عالقاتها مع منظمات املجتمع 
املدني الدولية والعربية لفضح ممارسات االحتالل على كافة 
املستويات الشعبية والرسمية محليا ودوليا، والقادرة على 
التأثير على الرأي العام مبا يخدم املصالح الوطنية للشعب 

الفلسطيني.
وعليه، ومع االحترام للدور النضالي الذي لعبته منظمات 
املجتمع املدني الفلسطينية على مر مراحل النضال الوطني، 
يللالحللظ بلللان هلللذه املللنللظللمللات علللللى كللثللرة عللددهللا وانللتللشللارهللا 
واتساع أهدافها وكبر متويلها، لم ترتق إلى احلالة اجلماعية 
املسميات  فللتللعللددت  التغيير؛  إحلللداث  إلللى  الللهللادفللة  املنظمة 
واتسعت األهداف وكبر وكثر التمويل...حتى أنه ميكن القول 
ان البعض يغرد خارج السرب في سبيل حفنة من الدوالرات 
بني  الثقافي  والللتللبللادل  املشتركة  بالبرامج  يسمى  مللا  نحو 
»األجيال والثقافات«، بني القاتل واملقتول؛ عسى أن يستطيع 

املقتول إقناع من قتله بالعدول عن ذلك! 
مللللن خلللللالل مللللا تللللقللللدم، فلللللان مللنللظللمللات املللجللتللمللع امللللدنلللي 
احتدت  ما  إذا  الذي   الفلسطيني  البركان  تعتبر  الفلسطينية 
العليا  الوطنية  املللصللالللح  قللاعللدة  فللي  وتركيباته  عللنللاصللره 
الوطنية  األهللللداف  فللوهللة  إلللى  انللطللالقللا  الفلسطيني  للشعب 
بالتحرر وبناء الدولة،  بعيدا عن الفردية والفئوية واملصالح 
منطا  سيشكل  فانه  هناك،  ومشروع  هنا  متويل  في  الضيقة 
هذا  ولكن  العاملية.  اإلنسانية  التجربة  في  متميزا  نضاليا 
الفلسطيني  املدني  املجتمع  قدرة منظمات  األمر متوقف على 
لتنفيذ  انللزالقللهللا  متنع  وضللوابللط  استراتيجيه  إيللجللاد  على 
أجندة املنظمات الداعمة غير املتوافقة مع املصالح واألهداف 
املنظمات  مع  حتالفاتها  تنظيم  على  قدرتها  وعلى  الوطنية، 
الدولية دون الوقوع في شرك التبعية  واالنصياع لشروط 
منظمة هنا وأخرى هناك. فهل سيثور ذلك البركان أم ستبقى 
حمم هنا وحمم هناك يقرر املمول متى يطلقها، ومدى حجمها، 

والى أين مآلها؟
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

* يستند هذا املقال إلى بحث مطول أعده الكاتب ونشر في نيسان 

في  املدني  املجتمع  منظمات  »دور  عام 2008, وحمل عنوان: 
تعزيز املشاركة السياسية«. 

مؤسسات  بناء  ماجستير  فلسطيني,  ناشط  عدوي,  ناصر  أ.   **

وإدارة موارد بشرية.

التضامن العاملي مع فلسطني

)stopthewall.org :متضامنون أجانب يساعدون الفلسطينيني في إزالة أحد احلواجز الترابية, قرية عزبة الطبيب, قلقيلية, متوز 2007 )املصدر
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جديد لدى بديــل
املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني

بديل يشارك في معارض الكتب الدولية
اتخذ بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني خطوة غاية في األهمية، إذ بدأ يشارك في معارض 
أربعة معارض  اكبر قطاع ومساحة ممكنني. فقد شارك بديل في  الدولية بهدف نشر وتوزيع منشوراته على  الكتب 
تشرين  منتصف  الدولي  القاهرة  معرض   ،2008 األول  تشرين  مطلع  الشارقة  للكتاب/  الدولي  معرض  هي:  دولية 
منتصف  فلسطني  للكتاب/  الدولي  واملعرض   ،.2008 الثاني  تشرين  للكتاب  الدولي  بيروت  معرض   ،2008 الثاني 

كانون ثاني 2008. 
هذا وقد شارك بديل مبجموعة من منشوراته املتنوعة والتي تزيد على عشرين إصدار. وقد لقيت إصدارته قبوال 
تأتي  الدولية. هذا، وال  املستويات  دائم ويكثفها على كل  أن يعتمد مثل هكذا مشاركات بشكل  ملحوظا. وينوي بديل 
مشاركة بديل هذه في املعارض الدولية لغايات البيع أو حتقيق املكاسب املالية؛ إمنا تندرج ضمن نشاطاته الهادفة إلى 

نشر وتعزيز ثقافة حق العودة.  
www.badil.org :ملزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة بديل االلكترونية

يسر مركز بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني اإلعالن

عن وضع مكتبته على الشبكة االلكترونية، حيث مت تطوير آلية البحث في مواد 

املكتبة الكترونيا. ميكن من خالل اآللية اجلديدة ملستخدمي )االنترنت( االنتفاع 

بهذه اخلدمة مجانا عن طريق الرابط على صفحة بديل االلكترونية 

http://www.badil.org/Badil-Library/searcha.html 

البحث في مكتبة بديل متاح على الشبكة االلكترونية حق العودة في كاريكاتير ناجي العلي 
يللعلللللن بللديللل/ املللركللز 
اللللفلللللللسلللطللليلللنلللي ملللللصللللادر 
حقوق املواطنة والالجئني 
علللن إصلللللدار كللتلليللب »حللق 
اللللعلللودة فلللي كللاريللكللاتلليللر 
للكاتبة  الللعلللللي«  نلللاجلللي 
الفائزة  مسلماني  ملحة 
باجلائزة األولى في حقل 
الورقة البحثية من حقول 
السنوية  الللعللودة  جللائللزة 

للعام 2008-2007

  حول هـذه الورقــة 
»حللللق الللللعللللودة في 
كاريكاتير ناجي العلي« 
للللللللكلللاتلللبلللة واللللبلللاحلللثلللة 
مللللليللحللة مللسلللللمللانللي هي 
الورقة البحثية الفائزة 
بلللامللللرتلللبلللة األوللللللللى فللي 
للعام  اللللعلللودة  جللائللزة 

2008 في حقل األوراق البحثية؛ مناصفة مع الورقة البحثية: »الالجئون الفلسطينيون 
في العراق«  للباحثة منى نابلسي. ولعل أكثر ما مييز الورقة  موضوعها؛ فهو يتناول 
صللورة مللن صللور اإلبلللداع اإلنللسللانللي مللن جهة، ويصب فللي ذات الللوقللت فللي صلب فكر 
لللدالالت  تناولها  في  أيضا  الللورقللة  وتتميز  ثانية.  جهة  من  الللعللودة  حركة  وممللارسللة 
ورموز حق العودة في إبداعات الفنان الفلسطيني املبدع ناجي العلي ليس من خالل 
القراءة املباشرة لإلبداع الكاريكاتوري وحسب، بل وفي تلمس اإليحاءات الكامنة وراء 
العمل، وبيان إصرار العلي على تضمينه في أعماله حتى أصبح حق العودة وحقوق 

الالجئني عموما مكونا أساسيا من مكونات إبداعات العلي.  

إصدار التقومي السنوي للعام 2009
يسر مركز بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني اإلعالن عن إصدار التقومي السنوي للعام 
الشعب  مسيرة  في  بللارزة  تواريخ  إلى  باإلضافة  التقومي  تضمن  حيث  املستمرة؛  النكبة  عنوان  حمل  والللذي   2009
مع  والتضامن  والصمود  املقاومة  أوجلله  تبرز  وصللورا  جهة،  من  املستمرة  النكبة  مظاهر  توثق  صللورا  الفلسطيني 
الشعب الفلسطيني. وقد مت ترتيب األحداث والصور بالتوافق مع األشهر والتواريخ على نحو يظهر ابرز احملطات 

واألحداث. كما رافق األشهر فقرة قصيرة تلقي الضوء على حدث أو محطة بعينها. 
العنصري على  العسكري  تناول احلكم  الفلسطينية عام 1948، وشباط  النكبة  ليغطي  الثاني  فجاء شهر كانون 
فلسطيني الداخل  من 1948 حتى 1966، وآذار ركز على سياسة محو هوية املدن الفلسطينية )يافا، اللد، الرملة وعكا(، 
ونيسان ابرز معاناة القرى الفلسطينية غير املعترف بها من قبل إسرائيل، وأيار ألقى الضوء على النكبة املستمرة- 
املرافقة،  التهجير  التاريخية عام 1967 وموجة  املنفى املستمر، وحزيران غطى االحتالل اإلسرائيلي لبقية فلسطيني 
وزار متوز القدس احملتلة، وكشف آب عن أوجه التهجير املستمر في غور األردن- الغور الفلسطيني، وأيلول توقف عند 
التهجير متعدد األوجه، وتوقف تشرين األول عند قرى الضفة الغربية املهددة باإلزالة، و تشرين الثاني اظهر التواطؤ 

العاملي في حصار قطاع غزة، وأخيرا تناول كانون األول احلماية الدولية وحركة التضامن العاملية.
 http://www.badil.org/paypal/publications.htm :هذا ويتوفر التقومي لدى بديل ومبكن طلبه بالتواصل عبر

الدولي،  القانون  حول  تتركز  التي  ومصدر  ودوريللة،  مرجع،  آالف  الثالثة  يقارب  ما  على  بديل  مكتبة  حتتوي 

للمكتبة هو  األساسية  األهداف  احد  الالجئني خاصة.  الفلسطينية عامة، وحقوق  الفلسطيني، واحلقوق  والتاريخ 

توفير املواد ألكبر عدد من الباحثني واملهتمني في هذه املجاالت. هذا وقد مت اعتماد نظام مكتبة الكونغرس في تصنيف 

املكتبة وآلية البحث فيها.

يذكر أن مكتبة بديل جزء من مشروع اكبر أال وهو مشروع مركز دراسات النكبة املستمرة الذي يهدف إلى مواجهة 

وتوثيق النكبة املستمرة وجتميع وتوثيق املعلومات عن الالجئني واملهجرين الفلسطينيني في املنافي وكافة مواقع 

اللجوء. هذا وقد عمل بديل على تطوير ومنهجة املكتبة لتعميم الفائدة منها، ولتسهيل عمل الباحثني وذلك انسجاما 

مع فلسفة بديل وغاياته في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني. ويسر بديل التأكيد على أن 

املكتبة متاحة للباحثني، وميكن زيارتها في أي وقت ألغراض البحث والدراسة. 
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الى الشمال الغربي من مدينة صفد، وعلى ارتفاع 814 
مللتللرا فلللوق سللطللح الللبللحللر تللقللع قللريللة املللللزار- املللنللسللوبللة الللى 
الكرمل،  لبنان وجبال  النبي سبالن. تطل على جنوب  مزار 
الشمال حرفيش  قرية سعسع ومن  الشرق  وحتتضنها من 
ودير القاسي ومن الغرب سحماتا ومن اجلنوب سلسلة من 
الصغيرة  وتفاصيلها  القرية  حكاية  حللول  اجلللرمللق.  جبال 
الضاحكة واحلزينة، قابلنا ضيا فاعور وابنها محمد في قرية 

ترشيحا، لنعود معهم الى الوراء والى تفاصيل احلنني.

أهل املزار
أنشئت القرية على زمن حملة نابليون، وعن هذا حدثنا 

محمد احمد فاعور )1937(:
من  مصري  احلريري،  سليمان  اسمه  كان  األول  »جدنا 
اإلسكندرية، وسليمان كان ضابط باجليش املصري، هرب 
على فلسطني ملا نابليون شّن حملته على مصر. وصل جلبل 
سبالن وسكن جنب املغارة، وبعد مّدة رجع على مصر وجاب 
عائلته وعاشوا بفلسطني وخلّف ولد وسّماه عمر. سليمان 
نذر نفسه خلدمة املقام وبنوا الهم غرف جنب املغارة خلدمة 
الزوار ومع الوقت صاروا يسموا أهل البلد بل »أهل املزار«. 
ابن سليمان احلريري  سبالن مقسمه لعائلتني، عائلة عمر 
فاعور  وجللدنللا  عمر  نسل  مللن  بللاألصللل  إحنا  خليل.  وعائلة 
املقام  اجا بعدين. ولليوم بعدها غرفة عمر موجودة جنب 
وبقولولها »ُخّشة عمر«. بعد بفترة اجا على سبالن رجل من 
عائلة خليل، وسكن بسبالن وجتّوز بنت من بنات سليمان 
احلريري، وهيك صار عائلتني بالبلد. بس بعد بفترة رحلت 
عائلة خليل ألنه ما كان عندهم رزق وأراضي فيها، ورحلوا 
على بلد جنب سعسع اسمها غباطّية، هاي البلد هم بنوها. 
هناك اشتغلوا بأراضي إلقطاعي من صفد من دار عبد املجيد 

قّدوره، وعاشوا فيها«. 

سابا الن
ويضيف محمد فاعور: »أنا حافظ البلد غيباً، بيت ببيت. 
البلد كان فيها بني الل 25 -30 بيت. ملا طلعنا من سبالن كان 
أنام  عرفت  ما  التهجير  من  ليله  أول  وبذكر  سنة،   11 عمري 
الليلة  بنفس  خلق  اللي  الطفل  وحتى  البلد  بأهل  اعد  وصللرت 
عّديته، وطلعوا معي 96 نسمه. وإذا منجمع أهل غباطّيه وأهل 
.»1948 عللام  نسمة   200 حوالي  عددهم  بكون  سللوا   سبالن 
روايتني  »في  أجابنا:  القرية  اسم  مصدر  عن  سألناه  وعندما 
رجل  عن  بتحكي  األولللى  الرواية  سبالن،  االسللم  مصدر  حول 
اسمه سابا، كان ساكن باملنطقة وكان دامياً بحرب ومشاكل مع 
كل القرى املجاورة، وملا تغير وتصالح مع اجليران قالوا سابا 
الثانية  الرواية  أما  سبالن.  الى  االسم  حتول  الوقت  ومع  الن 
بتقول انه سبالن هو واحد من أبناء سيدنا يعقوب ومن هناك 
اجت الكلمة، وبهاي النقطة محتارين نقرر. بالوثائق مكتوب 
»نبي الله سبالن« واخلتيارية على زماني هيك كانوا ينادوه، 

بس احنا اختصرناها ومنقول النبي سبالن. 

عنزات سبالن
ضيا حسني محمد عمر- فاعور )1916(، والدة محمد، 
مخزون  ومللن  وحكاياتها،  تفاصيلها  بكل  الللقللريللة  عللاشللت 

ذكرياتها حدثتنا:
»كنا ساكنني بسبالن، وعايشني من الفالحة، كنا نفلح 
وندرس وجنيب قمحنا ونزرع دخان وتني. بسبالن ما كان 
في نبع مي، وكانت الناس تنزل على وادي احلبيس تعبي 
بير  موجودين،  ولليوم  بيرين  عنا  كللان  بسبالن  وتغسل. 
منه  منلّي  وبير  البلد،  غرب  املقبرة  حتت  وموجود  للزوار 
ونسقي الطرشيات وهو موجود باب املقام. أنا وصاحباتي 
كنا نروح نحّطب ونحمل على روسنا، بس الرجال مساكني، 

كانوا يحطبوا على الدواب )ضاحكة(.
مقام سيدي سبالن كان حدنا وكنا نزوره ونحافظ عليه 
ما  اللي  مثال  كللان  مبشاكلنا.  يساعدنا  وكللان  فيه،  ونصلي 
يجيب أوالد ينزل على املغارة يندر، وملا يخلف أوالد ييجي 

يَزّورها، ويبرم حول النبي سبالن سبع مرات. 
في يوم من األيام، نزلت ستي على الوادي حتى تغسل 
جتيب  حتى  وطلعت  األرض  على  الدست  حطت  اواعيها، 

حكايــة قريــة النبــي سبــالن
بقلم: رنني جريس ونبال فاعور- هواري*

القت  ما  رجعت  ملا  وتغسل.  تشّعلهم  حتى  حطب  عودين 
إذا شاف حدا ماشي  الراعي  الدست. صارت تبكي، وسالت 
وجنبه  اليرنحينة  جنب  قللاعللد  زمللله  فللي  قاللها  دسلللت،  مللع 
دست. نزلت ستي والقت الزملة صار أعمى وقاعد وحاطت 
الدست جنبه. سيدي سبالن الله بستر على خاطرة انتقملها 

لستي وعماه للحرامي. 
سيدي  حللوالللي  ويطوفوها  املللعللزا  جتيب  الللنللاس  كانت 
سبالن سبع مرات ويخلّوا باب املقام مفتوح، وكان أحسن 
كّراز )تيس املاعز( فيهم يفوت على سيدي سبالن ويصير 
للمقام«  الكراز  »هللذا  يقولوا  القطيع.  مع  ميشي  وما  يشّطر 
العنزات  كللتللروا  ويللتللركللوه لسيدي سللبللالن، وشللوي شللوي 
وادي  على  وينزلوا  اجلبال  في  حلالهم  يسرحوا  وصللاروا 
أيده  ميد  أو  يسرقهم  يحاول  واللي  البلد.  وعلى  احلبيس 

عليهم تيّبس أيده.
فللي يلللوم اجلللا واحلللد وفلللات علللللى املللقللام وسلللرق الللكللّراز، 
هو  انلله  ميني  يحلف  حتى  املقام  على  وجللابللوه  مسكوه  وملللا 
التوى.  وبللوزه  عينه  انقلعت  وفجأة  كللذب  حلف  الللسللارق، 

سيدي سبالن عصبي وكانت الضربة تبنّي بساعتها«.
تستمر ضيا في انتشال ما تبقى من ذكرياتها وحتدثنا 
عن االجنليز: »أنا خلقت بالسنة اللي دخلت فيها االجنليز... 
شللو بللدي احكيلك عللن االجنللللليللز، ذّبللحللونللا االجنللللليللز. كانوا 
ييجو ويكّسروا خوابي الزيت ويطولوا السميدة والعدسات 
ويحطوهم بنص املصطبة ويخبطوهم ببساطيرهم، ويلّموا 
النسوان  ويلّموا  بسهلة،  ويحطوهم  ويكتفوهم  الشباب 

ويكتفوهم ويحطوهم بسهله تاني.
الثوار من كل البالد كانت دايري باجلبال، وتفوت على 
القرى حتى توكل وتشرب، وبعد ما تطلع يدخلوا االجنليز 
ويقولولنا كانوا الثوار عندكم. يعني احنا شو بدنا نعمل، 
يتغّدوا  اليوم  يعني  ونطعميهم.  الثوار  نستقبل  مجبورين 
واللي  القاسي  بدير  وبعدها  عنا،  يتغّدوا  وبكرا  بحرفيش 

وراها بسحماتا وهيك.
بذكر منهم شخص لقبة االصبح، مره اجا عنا وأنا كنت 
حبلى مبحمد ابني، اجا وتغّدى وقاللي بخاطرك وانشا الله 
برجع وبالقيك جايبي الصبي، قلتله الله يسهل عليك. نزل 
وبيت  البقيعة  بني  املنطقة  على  وطلع  احلبيس  وادي  على 

جان وهناك طّوقوه االجنليز وقتلوه. 
ملللره دخلللل االجنللللليللز علللللى الللبلللللد، وكللللان فللي واحللللد من 
وقعد  مرا  حاله  وعمل  تخفيفه  لبس  منهم،  هللارب  حرفيش 
بللني الللنللسللوان. قللامللت ملللرا بللدهللا تلللبلللّول، وشلللللحللت وقللعللدت 
كانت  )ضاحكة(.  بينهم  متخبي  قاعد  وهو  النسوان،  قللدام 
يشلحوهم  ملللرات  وكللانللوا  كتير  الللرجللال  تللعللّذب  االجنللللليللز 

البنطلون ويقعدوهم على الصبر. 
أهل مرته،  الدير عند  مّرة سلفي رضا فاعور، راح على 
قللام أخللوهللا وكلللان عللنللده فللرد مللصللّدي خللربللان وأعللطللاه إيللاه 
حتى يبيعه، بنفس النهار االجنليز حوطت حرفيش والدير 
وسحماتا، وهو راجع بالليل كبشوه والقوا معه الباروده، 
كّتفوه بسبالن بالشجرة وطّخوه. وضلوا مرمي حتى طلعت 
الشمس. وبعدها ملّوا كل الرجال وأخذوهم على كم املالكية 
وما بقي وال رجل بالبلد حتى يقبره. أبوي كان مختار البلد 
بدّمه. وهاي  القبر ودفنه  الكم، حفر  اخللدوه على  ما  ولهيك 

االجنليز هيك عملت فيها.
مت احتالل سبالن في 30 تشرين األول/أكتوبر 1948، 
في سياق عملية حيرام، عندما استولت القوات اإلسرائيلية 

على اجلليل األعلى.

محطات من رحيل ضيا فاعور 
عندما سألنا اجلدة ضيا: شو متذكري من يوم الرحيل؟ 

أجابت بسرعة وكأن ذاكرتها انتعشت فجأة: 
»متذكري كل شي، صارت الناس تقول »اليهود استحلوا 
وصاروا  حيفا  استحلوا  بسعسع،  وصللاروا  حيفا  )احتلوا( 

بسعسع.
الوعر،  على  وراحلللت  أوالدهلللا  واخلللدت  هربت  النسوان 
الشباب انهزمت واخلتيارّيه ضلت بالبلد. أبوي كان مختار، 
ملا اجو عليه اليهود رفع البيرق )العلم( األبيض على سطح 
البيرق، طبطبوله على  اليهود  القبب. وملا شافت  املقام بني 
انت مختار منيح وراح تعيش مثل ما كنت  ظهره وقالوله 

البلد؟،  أهل  وين  بس  وأحسن،  االجنليز  زمللان  على  عايش 
قالهم والله أهل البلد طلعت على الوعور وخايفني من الطيران 
واجليش. قالوله اطلع ونادي انه اليهود طّوقوا البلد واللي 
أبللوي ونادى  الصبح مبللوت. طلع  الساعة ستة  برجع قبل 
الصبح.  ستة  الساعة  لبعد  إال  يرجعوا  مللا  انلله  البلد   ألهللل 
ملا صارت الساعة ستة الصبح، سحبنا حالنا ورجعنا على 
البلد وانبسطت الناس. بعد أربع أو خمس أيام اجا اجليش 
وطللّوق البلد كمان مللره، وهللاي املللره كللان معهم كتير عرب 
الدجاج  تذبح  النسوان  من  وطلبوا  يهود،  كلهم  مش  يعني 
وبعد  دجللاج،  طير   100 ذبحنا  انلله  بذكر  للجنود.  وتطبخ 
يطّخوه،  وبدهم  صالبينه  زوجللي  انلله  قالولي  اجللو  شللوي. 
رحت اركض وشفتهم صالبينه، قال لي روحي قولي المي 
تنزل عند علي هاني ونصيف من حرفيش حتى يحكوا مع 

اجليش انه ما يقتلوني.  
سّبقولها  وبللالللطللريللق  حللرفلليللش،  على  زوجلللي  أم  نللزلللت 
املطوقني وقالولها ارجعي يا مرا أحسن ما نطّخك، قالتلهم 
الدجاج.  اطبخلكم  حتى  سمن  أجبلكم  بللدي  ارجللع  بللّدي  ما 
تركوها ونزلت عند نصيف وأجا وفك جوزي وما طّخوه. 
والللنللسللوان بصف،  الللرجللال بصف  اجللو صففوا  بعد شللوي 

وقالوا انه اللي بتواجد بالبلد بعد بساعة راح نقتله.
أنا صرت اركض جلهة وجوزي يركض جلهة تانية، أنا 
هناك  ومن  احلبيس،  وادي  على  انهزمنا  األربعة  وأوالدي 
استقبلوني  اللي  منر  محمد  دار  عند  حرفيش  على  طلعت 
وضيفوني ببيتهم. أهلي هّجوا على لبنان وما عدت شفتهم، 
وجوزي كان متخبي بالوعر وتاني يوم اجا على حرفيش. 

أجا جوزي وخاف علي وعلى أوالد وحملّي على اجلمل، 
وحط عليه فراش وكيلو سميدة وبعت معي واحد باإليجار 
حتسنت  األوضللاع  القيت  إن  وقاللي  لبنان،  على  يوخدني 
 بروح اجيبك من لبنان وان القيت الوضع صعب بلحقك لهناك. 
الناس تقطع قسائم وملا صللاروا يعملوا احصى  ملا صللارت 
عن  ورجعنا  لبنان،  من  يجيبني  حتى  جللوزي  راح  انفس، 
طريق مرج سعسع وعبرنا من جنب صيرة )حظيرة(. بذكر 
انه ابني محمد كان حاطت بجيابه علب سردين من العلب 
كانت  انللصللاف  وبنتي  بلبنان،  اإلعللاشللة  مللن  اخدناها  اللي 
ترضع بعدها. ملا قّربنا على الصيرة، قاللي جوزي اسبقيني 
انت واألوالد ألنه اجليش ممكن يكون قاعد بالصيرة، وأنا 
مبشي وراكو. الدنيا حوالي نص الليل وبرد كتير. ملا صرنا 
على سوا الصيرة سمعت صوت طّقة بارودة، خفت ورجعت 
فللزوا حوالي 30 جندي بوجهي، صللرت اصرخ  لللورا والللال 
وأقللول حرمي حرمي حللرمي... صللارت األوالد تزعق وتبكي، 
حتى  يتنصتوا  وصللللاروا  متهم  على  أيللديللهللم  وحللّطللوا  اجللو 
يشوفوا إذا في حدا معي. اجا واحد منهم وقاللي مني معك؟، 
قلتله ما معي حدا. قاللي كيف جاي حلالك، قلتله وجوزي 
بحرفيش وأهلي بلبنان. وأنا بّدي أروح عند جوزي. قاللي 

ولو  برميش،  بالرميش  واللي  بحرفيش  بحرفيش  اللي  ال، 
انت زمله اسا مّت هللون، روحللي ارجعي على رميش. جّروا 
روحي  وقالولي  الشارع  حتت  من  ووصلوني  معي  األوالد 
في  وكللان  نزلنا  اجرينا.  بني  يطخوا  وصلللاروا  رميش  على 
قللعللدت على رأس احلللجللز وحللّطلليللت بنتي على  هللنللاك عللني، 
)شجرة  بجدوعة  كنعش  وابني  ارّضعها  وقعدت  صللدري 
صغيرة( وصار يطول سردين ويدحش باجلدوعة والدنيا 
تنعف علينا ثلج ثلج. وييجو البنات واألوالد ويقولوا مّيا 

بدنا منوت وأنا اقولهم احلمد الله.
فجأة اجا علّي واحد من ميعار، سألني شو بعمل هون 
فحكيتله قصتي وملا سألته هو شو بعمل هون قاللي، إحنا 
البالد، وملا  كنا حوالي 12 شخص من ميعار راجعني على 
أنا ما بّدي أكمل وقررت  أنا قلتلهم  سمعنا صوت رصاص، 

ارجع على رميش.
ضبضبلي األوالد وحطهم على ظهر الفرس، ومّشاني أنا 
باألول ألنه كان خايف من احلرامية، ورجعت على رميش أنا 
وأوالدي، كنا كتير تعبانني وبردانني واجرين األوالد كانت 
وارمي من البرد واملشي. قعدنا برميش ثالث أو أربع أيام، 
وبعدها بعتولي دار عمي واحد درزي من حرفيش يجيبني، 
سعسع  ناحية  من  اللي  الطريق  اجينا  ما  معه  رجعنا  وملا 
حوالي  القينا  بالطريق  القاسي.  ديللر  نللواحللي  مللن  واجينا 
ومعهم  لبنان  من  أغللراض  ظهورهم  ع  ومحملني  مهرب   20
هرب  اللللدرزي  والللال  حّسيت  ومللا  كتير  خفنا  احنا  بللواريللد. 
شافوني  املهّربني  واألوالد.  أنا  حلالي  وتركني  الوعر  على 

ووقفوني بس بعدين تركوني امشي على حرفيش.

ما تبقى من سبالن.. 
بيوت،  وأربللع  والبئر  املقبرة  سللوى  القرية  من  يبق  لم 
مللنللهللم بلليللت املللخللتللار حللسللني عللمللر والللللد ضلليللا وبلليللتللهللا التي 
تزوجت به. اليوم تستعمل هذه البيوت خلدمة مقام النبي 
سبالن وزواره. أما عن سكان القرية، فقط رحل معظم أهل 
القرية الى لبنان، بينما جلأت أربع عائالت فقط الى القرى 
فللي فلسطني  اللليللوم  املللجللاورة. ويللقللّدر عللدد مهجري سبالن 

احملتلة حوالي 200 نسمة تقريبا. 
أهل  اسللتللولللى  االحللتللالل  »بللعللد  فللاعللور:  محمد  ويضيف 
أراضيها  يضّمنوا  وكللانللوا  سللبللالن،  أراضلللي  على  حرفيش 
لترميم  يستعملوه  والللربللح  ويللحللوشللوا  ويللحللرثللوا  لبعض 
القرية،  بيوت  وا  هللدّ تقريبا  الستني  بسنوات  املقام.  وبناء 
بدعم  واملقام  سبالن  ارض  على  الدرزية  الطائفة  وحصلت 
من احلكومة اإلسرائيلية. واليوم ُتستغل األرض في تطوير 

مشاريع وأبنية خلدمة الطائفة الدرزية واملزار«. 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

جمعية  ف��ي  الشفهي  التاريخ  م��ش��روع  م��رك��زة  ه��ي  جريس  *رن��ني 

نبال فاعور-هواري هي صحافية  زوخروت )ذاكرات(, حيفا؛ 
وابنه قرية سبالن وتقيم في ترشيحا. 

أحد اآلبار الباقية في أراضي قرية  النبي سبالن من اجلهة الغربية, 2003 )تصوير: مقبولة نصار(
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النكبة الستون بني جيلني:

فلسطينيات يُصنَّ الذاكرة على طريقتهن
بقلم: عبد الباسط خلف*

حنتها  التي  بقامتها  عللادل(  )أم  العلي  آمنة  احلاجة  وقفت 
األيام متسك بيد حفيدتها آية، أمام أحد مراكز توزيع املساعدات 
واملؤن، في ساحة مخيم جنني. لم يكن مشهد الشاحنة الزرقاء 
وعلب  واحلليب  والللصللويللا  الللزيللت  وأوعلليللة  الطحني  وأكلليللاس 
السردين وحشود املنتظرين الستالم حصتهم، إال محطة إلعادة 
اليوم 60 عاما، »واحلبل على  إحياء ذكرى عتيقة بات عمرها 
اجلرار« كما تقول العجوز. يومها، وقفت أم عادل مع والدتها، 
وهي بعمر حفيدتها، بانتظار احلصول على خيمة ومساعدات 
في أعقاب نكبة العام 1948. حينها اقتلعوا من مسقط رأسهم، 
في املزار، القرية التي كانت آمنة في الشمال الشرقي من جنني، 
واليوم تنتظر احلصول على املؤن من املصدر نفسه، ولألسباب 
ذاتها، وإن مرت سنوات عديدة. تقول بحسرة وعيون دامعة، 

مستعينة مبثل عربي: »كأنك يا بو زيد ال ُرحت وال جيت«. 

نكبات أم عادل
بلغة األرقام، تكون أم عادل، وهي مثال يندرج على االآلف، 
قد عاشت نكبات متالحقة. فلم يسلم مسقط رأسها من التدمير، 
النكبة من جديد عام 2002، لتنال من مسقط رأس  مثلما أتت 

حفيدتها الصغيرة وسط أزقة مخيم جنني الضيقة.
األولللى  نكبتنا  عشنا  مخيم.  على  حتى  يطاردوننا  »أنهم 
أرضنا.  من  وطردونا  بلدتنا،  من  وهّجرونا  آيللة،  عمر  في  وأنللا 
وجاءوا مرة أخرى ليدفنونا ونحن أحياء«. بهذه الروح، ومع 
قليل من التدخل اللغوي من جهتنا، تنثر أم عادل آالما تندرج 
غرباء  يعيشون  الذين  شعبنا،  أبناء  من  املطلقة  الغالبية  على 

في أصقاع األرض، بعد أن ُسلب وطنهم.
تللبللدي حللزنللا بالًغا على مللا سمعته  آمللنللة،   ال زاللللت احلللاجللة 
حي  في  رابعهم،  واعتقال  مًعا،  أشقاء  ثالثة  استشهاد  أنباء  من 
الشجاعية بغزة خالل توغل االحتالل، بالرغم من مرور سنوات 
ويوسف  محمود  أن  »شعرت  تللروي:  احلادثة.  تلك  على  طويلة 
وأمين أبو هني أوالدي، وبكيت عليهم، ألننا نحن األمهات نعرف 
معنى أن نخسر ولدا ربيناه طويالً. فكيف يكون احلال عندما تفقد 

أما ثالثة أبناء مًعا، بعد أن فقدت وطنها وبيتها أيام النكبة؟«.
بللاحلللسللرة، وتللعللود  ابللتللسللامللة ممللزوجللة  علللادل  أم  تبتسم 
لوصف ما حل بقريتها، حينما تسللت أنباء لألهالي بأن اليهود 
أكثر من 500  البلدة. وبعد توالي سقوط  أخللذوا يقتربون من 
قرية ومدينة، خسرت بلدتها التي كانت حتتضن قبور شهداء 

معركة عني جالوت، وأجبرت على الرحيل.
تسترد أجزاء من ذكرياتها وأسماء لقرى مجاورة فتقول: 
ونللورس،  واللجون  زرعللني  بجوارنا،  كانت  التي  القرى  »مللن 
، حيث كنا نزرع  القريبة من زرعللني  املللاء  أتذكر عني  زلللت  وال 

ونلهو«. 
و   1948 الجللئللي  علللدد  فلللإن  فلسطينية  لللتللقللديللرات  وتللبللعللا 
نازحي 1967، يقترب من سته ماليني، يغتربون في 132 بلداً، 
42 باملائة منهم، في دول اجلوار احمليطة بأرضهم املغتصبة، 
الضفة  الوطن بني جناحي  باملائة في مخيمات   46 يقيم   فيما 
وغزة. تعلق أم عادل: »ال أحد في الدنيا يعيش مثلنا، كل واحد 

في بلد، مثل املقطعني«. 
كانت منظمة العفو الدولية »أمنستي« قد أصدرت في العام 
2001، وثيقة حول حق العودة لالجئني الفلسطينيني، وعجز 
إسرائيل  إلجبار  حقيقية  ضمانات  توفير  من  الدولي  املجتمع 
علللللى تنفيذ صلليللغللة »حلللق اللللعلللودة« علللدا عللن تللنللكللر حللكللومللات 
االحتالل كلها حلق عودة الالجئني لديارهم ورفضها االعتراف 
بالقرارات الدولية احلالية. لكن أم عادل تقول: »قد يستطيعون 
سرقة أرضنا، وحتويل أسماء بالدنا، لكننا لن ننسى طردنا من 

بيوتنا وقرانا األصلية«.

كادت تفقد رضيعها!
استجمعت احلاجة فاطمة من بلدة برقني املالصقة جلنني 
وهي  تقول  للنكبة.  مغايرة  حكاية  لللتللروي  العتيقة  ذاكرتها 
لغوية(:  تعديالت  )مع  األصفر،  اخلشبي  عكازها  على  تستند 
إال  أما لطفلني، فحملت أحدهم، فيما حمل زوجي اآلخر.  »كنت 
أنني ومن الرعب والزحمة كدت أن أفقد رضيعي، بعد أن أجبرت 
على التوقف واجللوس ليال من اإلعياء، لكنني سرعان ما فقدت 
السيطرة على نفسي«. تتابع بلهجتها: »بعدين معرفتش شو 
صار«. وتضيف: »صرت أدور على الصبي في مغاير البلد مثل 

املجنونة. بعدها، القته جارتنا أم علي«.

 تللربللط الللطللالللبللة اجلللامللعلليللة حللنللني وصللفللي، عللنللدمللا علمت 
التي  األفللللالم   فللي أحللد  مللا سمعته ومللا شللاهللدتلله  بللني  بالقصة 
كنفاني  غسان  الكبير  األديللب  لرواية  باالستناد  للنكبة  أرخت 
إلى حيفا«، حني تضطر األم اخلروج من منزلها باحثة  »عائد 
عن زوجها الطبيب، بعد أن سقطت املدينة، تاركة رضيعها في 
املنزل، ورافضة دعوة اجليران للنزوح والبحث عن مالذ آمن. 
قبل  ناظريها،  أمام  يقتل  الذي  زوجها  تخسر  النهاية  في  لكنه 
أن تقضي نحبها، ويصبح الرضيع وحيدا في مهده، ليستولي 

عليه املغتصبون.

نكبة بني ضفتي النهر
العاصمة  فللي  فلسطينية،  عللجللوز  وهللي  مللاهللر،  أم  تعيش 
املتشح  التقليدي  الللزي  ارتللداء  على  وحتللرص  عمان.  األردنية 
ذات  العائلة  اضطرت  إذ  اللد،  في  رأسها  مسقط  عن  بالسواد 
الولدين والثالث بنات للمرور في رحلة شقاء. وكعائلة تندرج 
األولللى  وعللذاب  هجرة  بثنائية  ماهر  أم  مللرت  آالف،  حللال  على 

داخل الوطن، والثانية خارجه.
»لم  عرضي:  لقاء  في  لتروي  العتيقة  بذكرياتها  لنا  تعود 
أذق طعم السعادة في حياتي«. تستذكر مشوار عمرها البائس، 
النهر،  الله لشرقي  النزوح من رام  العائلة  فعام 67 استأثرت 
لتكرر السيناريو ذاته الذي واكب االقتالع من جذرها اللداوي 

العام 48.
ذات  احلفيدة  تترك  والشائعات  الهلع  من  العائلة  كللادت 
الله، لوال القدر والعمة سعدة،  األربع أشهر »سميرة« في رام 
التي تعرفت على ابنة أخيها وحملتها، واجتازت بها النهر الذي 

يطول بامتداد الل 253 كيلومترا، ليخفي الكثير من األحزان. 
من  شهرين  بعد  اللللدرب  ورفلليللق  اللللزوج  »مللات  األم:  تقول 
األسرع،  كان  حزنها  أن  إال  العائلة«.  وكبرت  لللألردن،  النزوح 
وكررت لنا جملة تركت إيقاعاتها احلزينة في نفوسنا : »نفسي 
قبل ما أموت، أزور دارنا في اللد«. أمنية متواضعة لم يذهبها 
الذي  الرغيد  والعيش  الغربية،  عمان  أحياء  أرقى  في  العيش 

يوفره لها أوالدها.

أمل: طفولة مختلفة
»يعيدون  جنني  مخيم  أطفال  أخللذ  قائظ،  نهار  انتصاف  قبل   
السنوات  ذات  الطفلة  وأمللل  البيت،  إلللى  املللدرسللة  من  انتشارهم« 
العشر، كانت واحللدة من بني هللؤالء، لكنها حتولت لفتاه أكبر من 

عمرها، فهي جتيب نيابة عن والدتها من يسأل عن والدها األسير.
شهدتها  مختلفة،  حكاية  روي  الله  عبد  أمللل  الفتاة  تعيد 
الذي  سليمان  خليل  الدكتور  قتلوا  »هنا  مخيمها  أزقللة  أروقللة 
سيارة  على  حارقة  قنابل  أطلقوا  صغيرة،  طفلة  إنقاذ  حللاول 
اإلسللعللاف واحللتللرق جللسللده، مللن هناك أخللذ اجلللنللود يتفرجون 
على املنظر املؤلم، ومينعون أي أحد من مساعدته حتى قضى 
حرًقا«. بهذا الوصف تقدم أمل صورة ملا حدث في آذار 2002 

عندما أحترق د. سليمان ولم يبق منه غير جمجمته السوداء.
تنتقل أمل، 18 عاماً، لروي حكاية جمال الفايد )38 عاما(، 
ومحمد سالمة )25 عاما(، وهما معاقني لم تشفع لهما أوضاعهما 
رأسللله، ولم  فللوق  املللنللزل  »هللدمللوا  فالفايد،  امللللوت،  مللن  الصحية 
يستطع أن يحرك ساكنا. وسالمة، »لم يكن يعرف أن الرصاص 

سينال من جسده، رغم أنه ال يدرك أي شيء يدور حوله«.
املنكوبة،  التي ينحدر والدها من بلدة زرعني  أمل،  حتتفظ 
متوز  في  املللؤرخ  العودة«  »حق  جريدة  من  بنسخة  اليوم  إلى 
2003، وسر أرشفة هذه اجلريدة، كما تقول، العنوان املخطوط 

باألحمر: »حق العودة واقعي«. 
تللللروي، بفضل هلللذه اجللللريلللدة، صلللرت أعلللرف مللثللل اسمي 
العاملي  اإلعللالن  مثل  العودة،  حق  تدعم  التي  الدولية  املواثيق 
 ،)1951( الللالجللئللني  ومللعللاهللدة   ،)1948( اإلنلللسلللان  حلللقللوق 
أشللكللال  جميع  إزالللللة  ومللعللاهللدة   ،)1967( الللعللام  وبللرتللوكللول 
حلقوق  األمللريللكللي  وامللللؤمتلللر   ،)1965( الللعللنللصللري  الللتللملليلليللز 
 ،)1949( للعام  الرابعة  جنيف  ومعاهدة   ،)1969( اإلنسان 
واملللعللاهللدة األوروبللليلللة حلللمللايللة حللقللوق اإلنلللسلللان واحلللريللات 

األساسية )1950(، وغيرها.
لم تكتف أمل بالتعرف إلى عناوين االتفاقات واملعاهدات، 
اإلنترنت  بشبكة  واستعانت  عنها،  البحث  في  تعمقت  لكنها 
نص  بنود  ابرز  تلخيص  »استطيع  تتابع:  املهمة.  هذه  لتنفيذ 
قرار اجلمعية العامة لألم املتحدة رقم 194، والذي يشير إلى 
حق الالجئني في العودة إلى ديارهم، وتعويضهم، وقد كتبت 

عنه في وظائف التعبير املدرسية«. 
التي  املعاكسة،  الوثائق  بتفاصيل  تلم  صللارت  املقابل  في 
سعت مثلما تصف، إلى شطب حق العودة، فتشير إلى وثيقة 
للسالم  الشعبية  احلملة  عليه  أطلللللق  مللا  أو  أيالون-نسيبة، 
والدميقراطية، ووثيقة جنيف »سيئة الذكر«، على حد وصفها، 
وغيرها من مبادرات وتصريحات، وتواقيع وبيانات مختلفة 

مناهضة للتخلي عن حق العودة.

 الفتاة املوسوعة
 بعدها، جمعت أمل معلومات عن القرى املهجرة في محافظة 
جللنللني، فللصللارت تللعللرف أن زرعلللني كللانللت تقع إلللى الللشللمللال من 
املدينة، وعلى بعد 13 كم. وسلبت أراضيها ومساحتها 22200 
عام  بللرزاعلليللل«  »كيبوتس  مستوطنة  عليها  وأقلليللمللت  دومنلللا، 
1948، بلغ عدد سكانها عام 1922 حوالي 722 نسمة، وعام 

1931 حوالي 978 نسمة ارتفع إلى 1420 نسمة عام 1945.
املقتبسة من مصادر  أمللل  فكانت، وفللق معطيات  املللزار  أمللا 
فيها  مللن جللنللني، ودفلللن  الللشللرقللي  الللشللمللال  فللي  تاريخية، جتثم 
أراضيها،  وسلبت  أهلها  وشللرد  جللالللوت.  عللني  معركة  شللهللداء 
وبلغت مساحتها 14500 دومنا،  أما عدد سكانها عام 1922 
 257 حللوالللي   1931 عللام  سكانها  وعلللدد  نسمة   223 حللوالللي 

نسمة، ارتفع إلى 270 نسمة عام 1945.
تتابع: »تتألف اللجون، من أربعة خرب هي الفوقا والقبلية 
والتحتا وظهر الدار، تقع إلى الشمال الغربي من جنني، وتبعد 
عنها 18 كم، وبلغت مساحة أراضيها املسلوبة 8500 دومنا، 
 1922 عللام  سكانها  عللدد  )مللجلليللدو(.  مستوطنة  عليها  أقيمت 
حوالي 417 نسمة، وعام 1931 حوالي 857 نسمة، ارتفع إلى 

1103 نسمة عام 1945.
تقع  فكانت  املنقولة،  أمللل  ملعلومات  استنادا  نلللورس،  أمللا 
ومساحة  كم،   20 عنها  وتبعد  جنني  من  الشرقي  الشمال  إلى 
أراضيها املسلوبة 6300 دومنا، أقيم على أراضيها مركز تدريب 
صهيوني، بلغ عدد سكانها عام 1922 حوالي 364 نسمة وعام 
1931 حوالي 429 نسمة ارتفع إلى 570 عام 1945. وهناك 

أيضا، عني املنسي وخربة اجلفة.
تواصل أمل: وثقت صديقتي رمي جمال صالح، 19 عاما، في 
املجزرة،  عن  أنباء  من  وشاهدته  سمعته  ما  كل   2002 نيسان 

بدءا من الثالث من نيسان وحتى العاشر منه.
وتنهي: »أشعر بالفخر، ألنني أصون ذكرى النكبة، وأتألم 
عودتها  حلللللم  يتحقق  أن  قللبللل  متلللوت  قللد  علللادل  أم  جللدتللي  ألن 
لبلدنا، لكنني أعيش حلم العودة، ولهذا أسماني والدي »أمل«، 

وسأكمل املهمة بدالً من جدتي«.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
* عبد الباسط خلف صحافي متخصص في قضايا املرأة والطفل 

والتنمية والبيئة والفنون, يعمل في وزارة اإلعالم الفلسطينية في 
رام الله وجنني.  

مدخل مخيم العزة لالجئني, بيت حلم 2008 )مركز بديل(
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»احللم«.. لم يكن عابرا ليرحل عن النفس وهواها حلظة، 
كلما زاد الوضع أملا في احلياة الفلسطينية زاد األمل والتعلق 
بهذا احللم، ألنه ليس أي حلم .. أنه احللم اجلميل بيوم العودة 

إلى حيفا .. يافا.. اسدود.. يبنا...
من جاور احلاج أحمد مصطفي عوض الله - مختار قرية 
الكلمات  –  قبل رحيله  يعي جيدا حللدود  يبنا من عام 1948 
السابقة. فهذا الرجل لم يحتفظ فقط  بختم »املخترة« وعملها، 
أن يذكر قريته وحقه  أنلله رجللل لن مير يوما واحللد عليه دون 
األمل  والشارع،.هذا  واملؤسسة  والديوان  البيت  في  بالعودة 
يللوكللل أحد  أن  أو  مللال  بللأي  فللي يبنا  أرضللله  أن يبع  حللرم عليه 
قبل  هو  يسكنها  أن  فاألهم  قحولها،  يهمه  لم  بزراعتها.  غيره 
األرض..  قحلت  األرض..  ضاعت  له  قالوا  إذا  واللللورد،  الللزرع 
أن  الله  عللوض  احلللاج  لها  يسمح  لم  كلمات  فهي  األرض..  بع 
حكاية  أنللهللا  مسمعه.  على  مللرت  وأن  حلظة  نفسه  على  متللر 
مدينة  في  »يبنا«  مخيم  أرض  على  من  عامني  قبل  رحللل  رجللل 
احلقيقية  يبنا  أرض  إلى  بالعودة  احللم  معه  يرحل  ولم  رفح 
الواقعة قضاء الرملة. إنها حكاية رجل لم نسجل فيها ذكرياته 
في  الغرس اجلميل  فيها عن  بل نكتب  منها،  املهجر  القرية  في 
رحل  الذي  الرجل  هذا  قبل  من  العودة  حلق  والعقول  النفوس 
الثامنة واخلمسني من عمر  عن عمر يناهز 90 من عمره. ففي 
النكبة، التي عاشها املختار استخدام الرجل كل وسائله لغرس 
أهل  وغير  يبنا  وأهللل  واألحفاد  األبناء  نفوس  في  العودة  حق 
يبنا.. قبل عامني رحل  ولم ترحل معه الوصية وال العمل بها، 
وبات احلنني منقوش في القلوب الناشئة التي لم ترى النكبة 

لكنها تشربتها من حكايا املختار.

يبنا .. أي قرية !
من  الكثير  كما  »يبنا«  بلدة  املغتصبون  أقلللدام  وطللأت  لقد 
أهالي  يصفها  كما  اخلللضللراء  اجلنة  يبنا  الفلسطينية،  القرى 
حيث كروم العنب واللوز والبرتقال، والرائحة الفواحة لزهر 
هاجمها  حللني  الللوفلليللرة.  الللزيللتللون  وخلليللرات  املنعش  الليمون 
االحتالل أضحى كل شيء سراب ال وجود له سوى في ذاكرة 
من عاشوا فيها وخطوا مالمحها في عقولهم وقلوبهم التي بكت 
دمعاً وأملت دائما بزرع كل شيء من جديد.. جتاوز عدد سكان 

متعاضدين  متحدين  كانوا  نسمة،  آالف  األربعة  آنللذاك  القرية 
اليهود  بللدأ  حللني  احلسنة،  واملعاملة  واأللللفللة  امللللودة  تسودهم 
القرى أعد أهل يبنا أنفسهم جيدا  للتصدي لهم، لقد  مبهاجمة 

كان اجلميع يشترك في شراء السالح بجهود ومال كل بيت.
يهاجر  لن  العودة  في  حقهم  ولكن  قراهم  من  الناس  ُهجر 
مع أجسادهم املكان، لقد استمروا يحاولون العودة إلى مسقط 

رؤوسهم. 
عندما عاد احلاج عوض الله إلى يبنا بصحبة ابنته مرمي، 
وجلس على املقعد املعتاد له قبل الهجرة وعرف مرمي بكل شبر 
املكان  الكلمات لتعرف بحكايا  الدموع تسبق  املكان، كانت  في 

التي انتهت في عام 1948 بهجرة أهالي القرية.

مختار احلي .. كيف يهاجر؟!
في  الفلسطينيني  الالجئني  اإلسرائيلي  االحتالل  يترك  لم 
املساومة  واصللل  أنلله  بل  غللزة،  قطاع  إلللى  هجرتهم  بعد  آالمهم 
لم  الللللله  علللوض  احللللاج  وملللع  فلسطني.  خلللارج  إللللى  لترحيلهم 
يللتللوانللى االحللتللالل عللن تللقللدمي اإلغلللللراءات املللاديللة للله وترغبيه 
واحلللاج  العربية،  الللدول  إحللدى  إلللى  للهجرة  لدفعه  وترهبيه 
عوض الله كان يرى جل الكارثة في ذلك. فهو يتفهم بدقة ملاذا 
يستهدفونه على وجه التحديد. كان يقول ألبنائه وملن حوله: 
»أنا املختار.. لو طلعت البلد كلها بتطلع.. وبتقول هي املختار 
يتوانى  ولم  الله  عوض  احلللاج  حمله  مضاعف  هم  أنه  طلع«، 

يوما عن حمل كل ما تبعه من مسئولية.
التعويضات التي كان ينادي به الكثير لم تشغل بال احلاج 
عوض الله يوما، ولم يهاب قبول الناس بها فهو يعرف جيدا 
أنها ستبقى مجرد كالم، وكان يقول: »مال الدنيا كلها ال يعوضنا 
عن بلدنا... فكيف لهذا األمر أن يتم«. لقد كانت الذكريات وحب 
الوطن أكبر من كل اإلغراءات والتعويضات، ونقش األمل بكل 

حلمه  عن  التخلي  ذاكرته  فأبت  احلزينة  قلوبهم  في  تفاصيله 
مللرارة  اعللتللاد أن يتحدث عللن  إلللى األرض والللوطللن.  بللالللعللودة 
الهجرة واعتاد أن ينتشل تلك الذكريات اجلميلة بألم، لكنه لم 

يعتد أبدا احلديث بيأس أو إحباط عن حق العودة..

املختار في زمن االنتفاضيني 
رئيسيا  هدفا  املختار  بيت  كان  األولللي  االنتفاضة  زمن  في 
القتحام جيش االحتالل اإلسرائيلي له، فهو مختار »املشاكل« 
ابنته:  مللرمي  احلاجة  تقول  االحللتللالل.  ضابط  يسميه  كللان  كما 
هذا  عليه  هللون  ما  لكن  االحللتللالل،  من  كثيرا  والللدي  تعب  »لقد 
التعب انشغاله في تأدية مصالح الناس، فهم كانوا يعتمدون 
على املختار في قضاء الكثير من أمورهم ملزاياها املتعددة التي 

احتفظ بها والدي من قريتنا«.
الله  عللوض  احلللاج  منها  عللاش  التي  األقصى  انتفاضة  في 
االحتالل  قبل  من  عليه  االعتداء  مسلسل  استمر  سنوات  أربللع 
منازلهم  من  العشرات  هدمت  الذي  املخيم  أهالي  من  غيره  كما 
العجوز في كافة  االنتفاضة. لقد كان يركض بجسده  في هذه 
منازل  إحدى  بهدم  يتعلق  األمر  كان  عندما  املعنية  املؤسسات 
املخيم، العاملني في وكالة الغوث لتشغيل الالجئني والصليب 
بيته  هدم  رجل  مساعدة  تعني  ماذا  جيدا  يدركون  كان  األحمر 
أمللا فيما يتعلق  الللللله..  وسللار في مصلحته تلك احلللاج عللوض 
بتقدمي اإلغاثة العاجلة ملن هدم بيته فهي في املقدمة مسؤولية 
وأنشأ  الله  عللوض  احلللاج  أنشأها  التي  يبنا«  »أهللالللي  جمعية 
فلللروع لها فللي أكللثللر مللن مللكللان فللي قللطللاع غلللزة. كللانللت األسللبللاب 
الللتللي دفللعللت املللخللتللار ومللشللايللخ آخللريللن إلنللشللاء هللذه اجلمعية 
هامة جدا، تتمثل في مساندة أهالي قرية يبنا بعضهم لبعض 
وجتميع  بينهم  الللروابللط  وتوثيق  االجتماعية  املناسبات  في 
أهلها في حل مشاكلها ومساعدتهم أيضا من ناحية اقتصادية 

العودة  حق  تعزيز  دائما  ظل  األسمى  الهدف  لكن  وإنسانية، 
خاصة في نفوس اجليل القادم من أبناء أهالي القرية، إضافة 
إلى أن وجود احلاج عوض الله  في املجلس البلدي في رفح ملدة 
للجنة زكاة رفح  الوجهاء  12 عاما وتأسيسه مع مجموع من 

ساعده على أن يكون أول من يلجأ إليه املتضرر الرفحاوي.

زرع يكبر
من  »يبنا«  مخيم  أطفال  يهاب  ال  »العصرية«  جمعة  قبيل 
الللللله، كانوا  إشللغللال مقاعد الللرجللال فللي ديلللوان  املختار عللوض 
يتنقلون بني الفراش العربي هربا من »زغزغة« احلاج عوض 
الشاغرة  األماكن  البريئة،  بالضحكات  املكان  فيضج  لهم،  الله 
تنتظر زوارهللا من رجال يبنا وغيرهم من املهاجرين لكن بعد 

صالة العصر مباشرة.
الللوقللت يقصد املللخللتللار ديلللوانللله ويللتللأهللب لصالة  فللي هلللذا 
جلسته  عن  أهمية  يقل  ال  لديه  ثمني  وقت  أيضا  لكنه  العصر، 
أنها جلسة جميلة مع رجال املستقبل. فاليوم هم  الرجال،  مع 
أطفال لكنهم يدركون جيدا ماذا يعني املختار.. الديوان.. يبنا.. 
التي جتاورها،  القرى  أين تقع قريتهم ومن  املخيم..  يدركون 
يتذوقون طعم برتقال القرية وفاكهتها وعسلها ولبنها. فحكايا 
اجلد عوض الله ووصفه الدقيق عند سرد تلك املعلومات مكنهم 
شيء  ذاقللوا  كلما  أنلله  لدرجة  مماته،  وبعد  حياته  في  ذلللك  من 
مميز من الفواكه شبهوه بزرع  »البالد«، وما زال أحفاده على 
يضمهم  كان  التي  اجلميلة  األيللام  تلك  يتذكرون  التحديد  وجه 
فيها كجد حتت عباءته السوداء فيخبأهم عن بعضهم البعض، 
وكان يلعب معهم بعضا من تلك األلعاب الشعبية القدمية التي 
كان  طفال يؤديها في يبنا. لقد كان يرى احلاج عوض الله كل 
األمل في هذا اجليل ويعي جيدا آلية تربية اإلصرار في نفسه 
على العودة لألرض،  حتى أن الطفل أصبح يعيش في املخيم 
سيعود  ضيف  معنى،  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  ضيف  وكأنه 

قريبا إلى مستقره ومسقط رأس أجداده..
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

على  حاصلة  فلسطينية,  صحفية  ه��ي  ع��وف  ميرفت   *

العربية  والبحوث  الدراسات  معهد  من  املاجستير  شهادة 
بالقاهرة. وهي مديرة مركز امل لإلعالم في غزة. 

املختار عوض الله.. أضاء قناديل العودة ورحل!
بقلم: ميرفت عوف*

بديل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
منسق االئتالف الفلسطيني حلق العودة

إعـــالن عــن وظائف شاغرة
يعلن مركز بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، منسق االئتالف الفلسطيني حلق العودة، ومقره في بيت حلم، عن شغور وظيفتي منظم/ة حمالت محلية، وسكرتاريا تنفيذية.

اوال: الوصف العام لوظيفة منظم/ة حمالت محلية: هي وظيفة كاملة تتضمن تنفيذ وتفعيل وتطوير برامج وأنشطة 
الشعبية  واملبادرات  احلمالت  السنوية،  العودة  جائزة  الناشئة،  وتدريب  تنمية  برنامج  خصوصا  احمللي،  املجتمع  في  بديل  مركز 
التمتع بالقدرة على استخدام وابتكار أدوات  الذكرى السنوية للنكبة. والوظيفة تتطلب  كحملة مقاطعة إسرائيل، وفعاليات إحياء 
ووسائل العمل الالزمة لتفعيل احلمالت املختلفة، مبا في ذلك اإلنتاج املعلوماتي واإلعالمي، وآليات التواصل والتحشييد واملناصرة.  

  
املهام الوظيفية األساسية:

 تسهيل تنفيذ األنشطة والفعاليات احمللية واإلشراف عليها،
 التنسيق مع وتدريب ميسري تنفيذ البرامج واألنشطة خصوصا برنامج تنمية وتدريب الناشئة،

 تنفيذ األنشطة املقررة وفق خطة مركز بديل والعمل على الفعاليات العامة،
 تطوير منهجية وأدوات العمل فيما يتعلق بالتواصل مع املجتمع احمللي ومؤسساته،

 القيام بتحديث املعلومات على صفحة بديل االلكترونية )العربية(.
 تنسيق ومتابعة إصدار جريدة حق العودة باللغة العربية وحتريرها.

 تغطية فعاليات وإخبار مركز بديل إعالميا باللغة العربية. 

املؤهالت واملهارات املطلوبة: على املتقدم/ة أن يكون:
 حاصال على درجة البكالوريوس كحد ادنى في العلوم االجتماعية، أو السياسية، أو الصحافة واإلعالم، أو القانون الدولي حلقوق اإلنسان،

 ذا خبرة ال تقل عن سنتني في مجاالت التواصل، والتشبيك، والتدريب والبحث واإلعالم. 
 متمتعا مبهارات الكتابة والتحرير والترجمة باللغتني العربية واالنكليزية. 

 ذا مهارات ممتازة في استخدام احلاسوب والبحث االلكتروني،
 قدرة على العمل حتت الضغط وضمن فريق عمل. 

التقدم للوظيفية: طلب التقدم للوظيفة يجب أن يتضمن:
 ملخصا عن اخلبرات العملية واملهنية،

 السيرة الذاتية، وصورا عن كل الوثائق املؤيدة،
 معرفيني اثنني مع عناوين االتصال بهم مبا في ذلك الهاتف/اجلوال.

 منوذجا من كتابة الشخص املتقدم.
camp@badil.org:آخر موعد لتقدمي الطلبات: 15 كانون ثاني 2009، وترسل الطلبات والوثائق املطلوبة على العنوان االلكتروني 

 

ثانيا: الوصف العام لوظيفة السكرتاريا التنفيذية: هي وظيفة كاملة وسيطة لترتيب وتسهيل ومتابعة 
وتوثيق عمل كل من املدير، ومنسقي الوحدات الثالث: املالية، واحلملة، واملصادر )ملزيد من التفاصيل عن عمل الوحدات انظر 

صفحة بديل: www.badil.org(، وتتطلب قدرات مهنية جتمع ما بني القدرات اإلدارية واملالية.

املهام الوظيفية األساسية:
 اإلشراف على سير العمل اليومي للمكتب وحتديدا الترتيب، اللوازم والنظافة،

 متابعة وتوثيق أمور اخلدمات واللوازم واملشتريات على أنواعها،
 إعداد ومتابعة وتوثيق ملفات شؤون املوظفني والطاقم )تنظيم العقود، ساعات العمل، اإلجازات وغيرها(،

 إعداد وحتضير وتوزيع األجندة الشهرية لعمل الطاقم،
 إعداد وكتابة وتوثيق محاضر اللقاءات واالجتماعات اإلدارية،

 ترتيب ومتابعة شؤون سفر أفراد الطاقم محليا ودوليا )املواعيد، احلجوزات، واإلقامة وغيرها(،
 متابعة أمور صندوق النثريات،

 إعداد وتوثيق الدفعات الشهرية ملركز بديل واملساعدة في إعداد التقارير املالية،
 متابعة شؤون مكتبة بديل ومساعدة الزوار الراغبني في استخدامها.

املؤهالت واملهارات املطلوبة: على املتقدم/ة أن يكون:
 حاصال على شهادة خبرة موثقة تظهر سبق االضطالع بوظيفة مماثلة،

 حاصال على درجة البكالوريوس كحد أدنى في إدارة اإلعمال أو احملاسبة أو حقل ذي صلة،
 متمتعا مبهارات الكتابة والترجمة والتحدث باللغتني العربية واالنكليزية، 

 ذا مهارات ممتازة في استخدام احلاسوب والبحث االلكتروني،
 قدرة على العمل حتت الضغط وضمن فريق عمل. 

التقدم للوظيفية: طلب التقدم للوظيفة يجب أن يتضمن:
 ملخصا عن اخلبرات العملية واملهنية باللغتني العربية واالجنليزية من كتابة املتقدم نفسه.

 السيرة الذاتية، وصورا عن كل الوثائق املؤيدة،
 معرفا واحد على األقل )من املشغل السابق( مع عنوان االتصال به مبا في ذلك الهاتف/اجلوال.

info@badil.org :آخر موعد لتقدمي الطلبات: 15 كانون ثاني 2009، وترسل الطلبات والوثائق املطلوبة على العنوان االلكتروني 

شروط عامة للوظيفيتني: على املتقدم/ة أن يكون:
 مؤمنا بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة الالجئني واملهجرين إلى ديارهم األصلية،

 على معرفة واطالع بقضية الالجئني واملؤسسات والقرارات الدولية ذات الصلة،
 مستعدا للسكن في منطقة بيت حلم حيث مقر املركز،

 مستعدا لبدء العمل في 1 شباط 2009. 

مالحظات:
- سيتم استثناء الطلبات غير الكاملة من عملية التقييم األولي،

- يتواصل مركز بديل مع أصحاب الطلبات املختارة فقط في عملية التقييم األولي،
- عند تساوي املؤهالت واملهارات بني اجلنسني، ستمنح األفضلية للمرأة. 

www.badil.org :ملزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة االنترنت -
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“األبارتهايد”، االستعمار االحاللي واالحتالل احلربي.
في  املجتمعون  العاملي  املدني  املجتمع  ممثلو   نحن 
للمساءلة  إسرائيل  دولة  اخضاع  وجوب  نرى  »بلباو«؛ 
الللقللانللونلليللة. إنللنللا نلللرى إن مللنللح إسللرائلليللل حللصللانللة رغللم 
انللتللهللاكللاتللهللا املللتللواصلللللة واملللنللهللجلليللة للللللقللانللون اللللدوللللي، 
كاستثناء  معها  والتعامل  األساسية،  اإلنسان  وحلقوق 
فلللوق قللانللون األمم، وتللزويللدهللا بللدعللم غلليللر مللحللدود في 
املجاالت: السياسية، واألمنية، واالقتصادية، والثقافية، 
والدبلوماسية؛ يجعل كال من الواليات املتحدة، واالحتاد 
األوروبي، وفاعلني دوليني آخرين فيما يسمى باملجتمع 
الدولي، مذنبني ومتواطئني فعليا في جرمية تأييد وإدامة 
»أبارتهايد« إسرائيل وحكمها االستعماري. إننا نرى أنه 
التواطؤ الدولي ميكن استعادة  فقط من خالل وقف هذا 
السالم  وحتقيق  الفلسطيني،  للشعب  والعدالة  الكرامة 

الدائم والشامل في الشرق األوسط.
وعالوة على ذلك، وفي ضوء إخفاق املجتمع الدولي 
العنصرية  ومعاجلة  رؤيللة  في  املتحدة،  األمم  وخاصة 
الضطهاد  جذريا  سببا  باعتبارهما  العنصري  والتمييز 
الفلسطيني،  للشعب  واملللتللواصللل  املللنللهللجللي  إسللرائلليللل 
ندعو  فإننا  االضطهاد؛  هذا  مجابهة  في  فشلها  وبالتالي 
املسؤولية  عاتقه  على  يأخذ  لكي  العاملي  املدني  املجتمع 
معركة  فللي  فللعللال  دعلللم  لللتللقللدمي  واألخللالقلليللة  السياسية 
الكفاح من أجل إنهاء الال عدالة متعددة األوجه، متاما كما 
وذلك  سابقا؛  أفريقيا  جنوب  »أبارتهايد«  مواجهة  جرت 
منطقة  في  الللدائللم  والللسللالم  واملللسللاواة،  العدالة  لتعزيز 

خالية من السالح النووي.

خطة العمل
نللحللن املللجللتللمللعللون فلللي »بلللللللبلللاو« فلللي 31 تللشللريللن 
األحللزاب  املللدنللي،  املجتمع  منظمات  ندعو   ،2008 أول، 
احلية  الضمائر  وأصللحللاب  العمل  شبكات  السياسية، 

للعمل على:
نداء  تنفيذ  على  عامليا  والعمل  الوعي  مستوى  )1(  رفع 
إلى  الللداعللي   2005 عللام  الفلسطيني  املللدنللي  املجتمع 
مقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها، وفرض 
تدرجية  بطريقة  )BDS(،)2(  وذلك  عليها  العقوبات 
إمكانيات وقللدرات كل موقع.  ومتواصلة، مع مراعاة 
العاملية،  الللتللضللامللن  حللركللات  خلللاص  بشكل  ونللدعللو 
واحلللللركللللات االجللتللمللاعلليللة، واملللنللظللمللات الللعللقللائللديللة 

والللديللنلليللة، واالحتلللللادات الللنللقللابلليللة، واملللنللظللمللات غير 
األكادميية  واملللؤسللسللات  والشخصيات  احلكومية، 
والللثللقللافلليللة، ومللنللظللمللات حللقللوق اإلنلللسلللان، واخلللبللراء 
ملواجهة  وفللعللالللة  عملية  تللدابلليللر  التللخللاذ  املستقلني؛ 
اإلسرائيلي  واألبارتهايد  االحاللي  االستعمار  نظام 

واالنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان الفلسطيني.
)2(  تطوير وإدامة احلمالت لتوعية الرأي العام وكشف 
احلقائق حول نظام إسرائيل كنظام متييز عنصري، 
واسللتللعللمللار احلللالللللي،  واحلللتلللالل، وملللن أجلللل تعزيز 
ودعم كفاح مجموع الشعب الفلسطيني في األراضي 
وفللي  إسللرائلليللل،  داخللللل  وفلللي  احملللتلللللة،  الفلسطينية 
الشتات؛ من اجل متكينه من ممارسة حقه في تقرير 
املصير، وحقه في العودة والعدالة واملساواة كأفراد 
وكشعب. وفي هذا اإلطار، فإن املؤسسات اإلعالمية 
مدعوة إلتاحة الفرص لألصوات األصيلة التي متثل 
وللذين  حقيقيا،  متثيال  الفلسطيني  املدني  املجتمع 
يللعللبللروا عللن قضاياهم  يللدعللمللون سللالمللا علللادال، لكي 

بحرية ودون رقابة أو تشويه أو جتاهل.
العدل  حملكمة  االستشاري  بتطبيق  الرأي  املطالبة    )3(
الدولية لعام 2004 والذي أدان بناء إسرائيل للجدار 
في  بنيت  التي  اإلسرائيلية  واملستعمرات  العنصري 
األراضي احملتلة، وذلك من خالل االمتناع عن تقدمي 
أو ألي من املؤسسات  املساعدة إلسرائيل  أو  املعونة 
الللضللالللعللة فللي اجللللرائلللم وتللنللتللهللك الللقللانللون الللدولللي، 
وحتميل إسرائيل املسؤولية عن األضرار التي تتكبدها 
البنية التحتية واخلدمات املمولة واملقدمة في سياق 
للشعب  الدولي  املجتمع  قبل  من  اإلنسانية  املساعدة 

الفلسطيني في األراضي الفلسطينية احملتلة.
)4(  بذل اجلهود املنظمة من أجل إنهاء سياسات التطهير 
فللي القدس  اللللذي متللارسلله إسللرائلليللل  الللعللرقللي املنظم 
على  املفروض  اإلجرامي  حصارها  وإلنهاء  احملتلة، 
إسللرائلليللل غير  أن سياسة  غللزة احملللتللل، حيث  قللطللاع 
القانونية وغير األخالقية املتمثلة في فرض العقوبات 
فلسطيني  ونللصللف  مليون  مللن  أكللثللر  على  اجلماعية 
تضاهي أعمال اإلبادة اجلماعية وفقا خلبراء بارزين 
في القانون الدولي، كما ينبغي فضح تواطؤ املجتمع 
أجل  من  والعمل  احلللصللار،  على  احلفاظ  في  الللدولللي 

وضع نهاية له.
وعلى  املللتللحللدة،  األمم  علللللى  مللتللزايللد  ضللغللط  تفعيل    )5(

متعددة  والهيئات  احمللية،  والسلطات  احلللكللومللات 
للتعاون،  األوروبلللي  االحتلللاد  منظمة  مثل  األطلللراف؛ 
وعلللللى الللقللطللاع اخللللاص مللن أجللل وقللف الللتللعللاون مع 
وتلك  املتواطئة،  مؤسساتها  جميع  ومنع  إسرائيل، 
حلقوق  وانتهاكاته  اإلسرائيلي  االحتالل  تدعم  التي 
اإلنسان، ومن أجل التحقق من مدى امتثال كل من هذه 

املؤسسات للقانون الدولي وقرارات األمم املتحدة.
)6(  زيادة الضغط على االحتاد األوروبللي من أجل دعم 
الللدولللي ومبعاييره  بللالللقللانللون  الللتللزامللاتلله  واحللتللرام 
حلقوق اإلنسان خالل تعامله مع إسرائيل، وال سيما 
االحتاد  بني  الشراكة  باتفاقية  العمل  بوقف  املطالبة 
انتهاكات  إلللى  استنادا  وذلللك  وإسللرائلليللل،  األوروبلللي 
إسرائيل اخلطيرة واملستمرة للمواد رقم 2 و 83 من 

اتفاقية الشراكة.
اإلنسان  حقوق  منظمات  قبل  مللن  العمل  مواصلة    )7(
محاكمة  أجلللل  مللن  الللقللانللونلليللني  واخللللبلللراء  املستقلة، 
ومللعللاقللبللة اإلسللرائلليللللليللني مللقللتللرفللي جلللرائلللم احللللرب 
واجلللرائللم ضللد اإلنللسللانلليللة، ومللن أجللل جبر مللا حلق 
وتعويضهم،  أضلللرار  مللن  الفلسطينيني  بالضحايا 
األطللراف  وجميع  إسرائيل  دولللة  مساءلة  أجللل  ومللن 
املللتللورطللة فللي مثل هللذه اجلللرائللم. ونللحللن نحث على 
اسللتللكللشللاف اسللتللراتلليللجلليللات جللديللدة ميللكللن مبوجبها 
الصندوق  وخاصة  الصهيونية،  املنظمات  إخضاع 
القومي اليهودي )JNF(، وكذلك الشركات األجنبية 
واحلكومات التي تتعاون مع نظام القمع اإلسرائيلي 
فيها  مبا  الدولية،  احملاكم  أمام  واحملاسبة  للمساءلة 

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.
)8(  مطالبة جتمع احلركات االجتماعية وشبكات العمل 
بتأييد  العاملي،  االجتماعي  املنتدى  إطار  في  األخللرى 
ودعم التحليل الوارد أعاله واملصادقة عليه واعتماده 

في خطة عملها وبرامجها..
مع  وبللخللاصللة  األمم،  جميع  بللني  الللتللضللامللن  تنمية    )9(
والتي  املنطقة  في  أخللرى  وبلللللدان  العربية  الشعوب 

تكافح من أجل احلرية والعدالة وتقرير املصير.
)10(تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني اجلهات الفاعلة 
في املجتمع املدني العاملي بغرض تنفيذ بنود اخلطة 

آنفة الذكر.
للللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللل

االحاللي  االستعمار  االبرتهايد  مواجهة  في  االحتللاد  )1(  أنظر/ي: 
الفلسطيني،  املدني  للمجتمع  اإلستراتيجي  املوقف  ورقللة  واالحتالل، 
حلملة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  دربللان،  مؤمتر  مقررات  مراجعة 
مقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، 

تشرين أول، 2008.
]2[ http://www.bdsmovement.net/؟q=node/52 

مبادرة »بلباو« – دور املجتمع املدني في معركة العدالة من أجل فلسطني
اإلعالن اخلتامي وخطة العمل

31 تشرين أول، 2008

تتمة: فلسطني على أجندة السياسة 
العرب  عاتق  على  اخلطأ  ويقع  الفلسطينيني،  الالجئني 

والفلسطينيني انفسهم.
الفلسطينيني  على  الكونغرس  يشفق  جهة  من  وهكذا، 
ويأخد على عاتقه منح بعض اشكال االغاثة االنسانية. من 
الفلسطينني في تقرير  جهة اخرى  يعرقل الكونغرس حق 
في  االنللسللان  حقوق  عللن  ومدافعا  منعطف،  كللل  فللي  املصير 
حقوق  من  غاية  اي  ينكر  حني  في  ومصر،  وسللوريللا  لبنان 
ومن  فلسطني/اسرائيل.  في  السياسية  واحلقوق  االنسان 
ثم، فأن جدول اعمال الرئيس النشاء احلل املبني على اقامة 

دولتني جنبا الى جنب يبدأ وينتهي بأمن دولة اسرائيل.

اين تقع فلسطني في الكونغرس؟ 
الفلسطينيون في قمة الكابيتول  يقعون في مكان ما بني 
اسرائيل من جهة، وسوريا وايللران من اجلهة االخللرى. في 
كال املوقعني غيراملؤكدين، فان فلسطني والفلسطينيني امتداد 

تتمات
للجهات الفاعلة. من اجل ان تصبح فلسطني العبا نشطا، ما 
يعتبر هدف محتمل بشدة في هذا املنعطف السياسي، يجب 
على النشطاء اختراق الدرع االسرائيلي املتني. وهذا يتطلب 

قوة خارقة جلذب اهتمام الكونغرس الى هذه الدعوة.
ان املللدافللعللون الللذيللن يللتللخللذون مللن اللللواليلللات املللتللحللدة 
ان  على  وقدرتها  االمريكية   باحلكومة  مضللون  لهم   مقر 
سياسة  على  التحايل  فللان  ذللللك،  مللع  للتغيير.  ممللر  تللكللون 
مكاسب  سللوى  يجلب  لللن  االمريكية  واالدارة  الكونغرس 
التقاضي  عدم  لسياسات  احلديث  والفشل  الللزوال.  سريعة 
قضية  االمريكية  الفدرالية  احملاكم  رفضت  ذلللك.  على  يدل 
املوجهة  العمل  قانون  قضية  وهللي  كاتلربيلر،  ضد  كللوري 
على  املدنية  للتعويضات  للجرافات   كاتربيلر  شركة  ضد 
ضد  واجلللرائللم  املللشللروع  غير  والكسب  اخلللطللاء  القتل  تهم 
االنسانية من ضمن اتهامات اخرى على خلفيات سياسية. 
الللرغللم من  انلله على  التاسعة   الللدائللرة  وقللد وجللدت محكمة 

ادلة املدعني ضد كاتربيلر اال ان القضية غير ذات اهلية الن 
احلكومة االمريكية  دفعت ثمن مبيعات كاتربيلر السرائيل. 
وان تضمني االدارة االمريكية في االنتهاكات املزعومة يفقد 
القضية اهليتها.  لقد مت تقويض استداللية  شكوى وكوري 
وقوتها القانونية من قبل النظام االساسي  وقانون السوابق 
للحكم  اخلاضعة  االمللور  في  التدخل  حتظر  التي  القضائية 
شكوى  في  الفصل  يتطلب  التنفيذية.  للسلطة  احلللصللري  
كوري على اساس جوانبها املوضوعية حتول سياسي  او 

تعديل تشريعي.   
حملة  مللن  احلللد  الللى  يصل  الكونغرس  تللدخللل  ان  حتى 
العقوبات  وفرض  االستثمارات  وسحب  اسرائيل  مقاطعة 
عليها حتى تنصاع للقانون الدولي في الواليات املتحدة. إن 
أية امكانية لنجاح هذه احلملة ميكن ان تتداعى بسهولة عن 
االقتصادية  االجللراءات  هذه  تدين  التي  التشريعات  طريق 
باعتبارها غير قانونية. ان النجاح في هذه احلملة يتطلب 

حلليللاد الللكللونللغللرس علللللى اقلللل تللقللديللر.  فللي الللوقللت احلللاضللر 
الكونغرس منحاز لدرجة ان حتقيق احلياد يعد نصر.

النسان  حقوق  تعزيز  في  الكونغرس  دور  صرف  يعد 
الفلسطيني أمر قصير املنظور وغير فعال. وتركيز الدعوة 
حصرا على الكونغرس ليس بأفضل من ذلك. إن النجاح في 
االعالم  ووسائل  الشعبية  القاعدة  قوة  على  يتوقف  القمة 
والدعوة القانونية. اما احداث تغيير في السياسة اخلارجية 
للشرق االوسط  وفي حياة الفلسطينيني فإنه يتطلب احداث 

توازن دقيق وتنسيق  تام بني االستراتيجيات املكملة.

للللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللل
فويسز”,  “نيو  مجموعة  ف��ي  سابق  عضو  ه��ي  عريقات  ن��ورا   *

عملت من خاللها مع احلملة األمريكية من اجل انهاء االحتالل 
االسرائيلي بصفتها منسقة القاعدة الشعبية واملستشارة القانونية. 
في  امل��ع��اص��رة  العربية  ال��دراس��ات  م��رك��ز  ف��ي  كباحثة  اآلن  تعمل 
الرقابة  مستشارة  منصب  تشغل  كما  )واش��ن��ط��ن(,  جورجتاون 

واصالح السياسة الداخلية للجنة الفرعية في مجلس النواب. 

الذي هو نتاج مؤمتر مبادرة  فيما يلي نص اإلعللالن 
اإلسللبللانلليللة  الللتللضللامللن  مللجللمللوعللات  الللتللي نظمتها  بلللللبللاو 
ميواندو  وشبكة  الباسكية  العمل  شبكة  وبالتحديد 
)مللن أجللل شللرق أوسللط خالي من احلللروب واالضللهللاد«، 
وبالتحديد  الفلسطيني،  املدني  املجتمع  شبكات  وكذلك 
بديل،  مللركللز  إجتلللاه،  )بللنللغللو(،  األهلية  املنظمات  شبكة 
للمقاطعة  الفلسطينية  احلملة  البديلة،  املعلومات  مركز 
بلباو  مؤمتر  وحضر  إلسللرائلليللل.  والثقافية  األكللادميلليللة 
من  العديد  وكذلك  واألوروبلليللني  اإلسللبللان  من  العشرات 
اإلعللالن  على  ووقللعللوا  الفلسطينية،  املللؤسللسللات  ممثلي 
اللجنة  أن  إلللى  اإلشللللارة  جتللدر  كما  للمؤمتر.  اخلللتللامللي 
عليها  الللعللقللوبللات  وفلللرض  إسللرائلليللل  ملقاطعة  الللوطللنلليللة 
في  مللحللوريللاً  دوراً  لعبت  منها،  االسللتللثللمللارات  وسللحللب 
لليهود  العاملية  الشبكة  شاركت  وكذلك  املؤمتر،  إجناح 

املناهضني للصهيونبة في املؤمتر ووقت على إعالنه. 
يللجللرى تشريد  املللاضلليللة؛  الللسللتللني سللنللة  مللللدار   على 
في  بتشتيتهم  إملللا  األصلللللللي،  الللشللعللب   - الفلسطينيني 
سياسات  بفعل  وطنهم   داخلللل  بتشريدهم  أو  املللنللافللي 
ومع  املعازل.   وفلللرض  والهيمنة،  الللعللنللصللري،  الفصل 
ذلك، ال ميكن جتزئة النضال الوطني الفلسطيني؛ حيث 
األصلية،  لديارهم  الللعللودة  في  الفلسطينيني  حقوق  أن 
والتمتع باحلرية، وممارسة حق تقرير املصير كل واحد. 
إن حتقيقها يصبح ممكنا فقط عبر الكشف عن األسباب 
اجلذرية وراء حرمانهم من هذه احلقوق، وعبر احلفاظ 

على الوحدة الوطنية الفلسطينية.
فلسطينية،  مؤسسات  قامت  بلباو«   جتمع«   خالل 
وأخللرى  صهيونية،  غير  إسرائيلية  تقدمية  ومنظمات 
أممية وحركات اجتماعية بتداول ومناقشة آخر دراسة 
إسرائيل  سيطرة  نظام  تتناول  متعمقة)1(،  فلسطينية 
على الشعب الفلسطيني بأبعاده: القانونية والسياسية. 
على  قامت  كللدولللة  إسللرائلليللل  أن  التحليل  هللذا  كشف  فقد 
 ،1948 عللام  في  للفلسطينيني  الشامل  العرقي  التطهير 
وإنها منذ ستة عقود ال زالت حترم وتنتهك بشكل ممنهج 
الالجئون   - الفلسطيني  الشعب  أجللزاء  مختلف  حقوق 
إسرائيل،  دولة  مواطني  من  الفلسطينيون  الشتات،  في 
عام  احملتلة  الفلسطينية  األراضلللي  في  والفلسطينيون 
القومية، ومن أجل  أسللاس هويتهم  – وذلللك على   1967
املصير،  تقرير  في  حقهم  ممارسة  من  الفلسطينيني  منع 
خالل  مللن  االستعماري  هيمنتها  نظام  لتوطيد  وسعيا 
القوانني العنصرية، مبا في ذلك تشجيع الهجرة اليهودية 
الشعب  الفلسطينيني-  حللرمللان  يللتللم  بينما  حللصللريللا، 
الللى ديللارهللم االصلية.  الللعللودة  فللي  األصلللللي مللن حقههم 
أن  إلللى  الللدراسللة  قانونية؛ فقد خلصت  ومللن وجهة نظر 
النظام اإلسرائيلي نظام استعماري فريد؛ إذ يجمع  بني 
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1-      إن حق الالجئني الفلسطينيني في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم التي 
هجروا منها وفي التعويض عما   حلقهم من أضرار يقع في صلب القضية 
الفلسطينية وجوهرها، وهو حق راسخ غير قابل   للتصرف، أو التنازل 

عنه، أو املساومة علبه، أو االنتقاص منه  . 
تكلفه  وجماعي،  فللردي  وطبيعي،  شرعي  حللق  هللو  الللعللودة  حللق  إن        -2
األديان واملواثيق والقوانني الدولية، وهو حق ثابت ال يسقط بالتقادم، 
أم جماعية،   شعبية  أية جهة فردبة كانت  أنه حق مطلق، ال متلك  كما 

كانت أم رسمية، احلق في التنازل عنه، كما ال يجوز االستفتاء عليه . 
3-      يؤكد   امللتقى على ضرورة تعميم ثقافة املقاومة ونهجها ألن خيار 
املقاومة هو السبيل   األجدى واألقصر لتحقيق عودة الفلسطينيني إلى 
ديارهم ويدعو إلى حماية هذا اخليار وحتصينه على املستوى الوطني 

والقومي واإلسالمي والعاملي . 
4-      إن التمسك بحق العودة هو من أولويات مشروع التحرير الوطني 
وإن  والللعللاملللي.  واإلسللالمللي  العربي  الللتللحللرري  واملللشللروع  الفلسطيني 
قيام أبناء األمة وأحرار العالم بالدفاع عن هذا احلق هو التزام وواجب 

إنساني وحضاري. 
5-      ندعم الشعب الفلسطيني في تأكيده الدائم متسكه بأرضه ووطنه، 
وإرثه احلضاري وهويته العربية واإلسالمية كما أكد متسكه بوحدته 
في   الداخل واخلارج كونها شرط حماية حلقوقه العادلة التي ال تقبل 

التفريط أو املساومة   وال التجزئة أو اإلرجاء. 
عبر  الصهيونية  القوات  يد  على  مت  الفلسطيني  الشعب  تهجير  إن        -6
مخطط اعتمد أساليب اإلرهاب والقتل واملجازر مما يشكل جرمية تطهير 
القوى  أيضاً  مسؤوليته  تتحمل  ما  وهو  اإلنسانية  ضد  وجرائم  عرقي 

الدولية الني أيدت وتؤيد املشروع الصهيوني وتقدم له كل أشكال الدعم 
واحلماية. 

7-      إن أي مشاريع   تنتقص من حق الالجئني الفلسطينيني في العودة هي 
مشاريع مدانة ومرفوضة، سواء أكانت   تعويضاَ أم توطيناً جتنيسا ً أم 
وطناً بديالً وأياً كانت اجلهات أو الشخصيات أو الهيئات أو األنظمة التي 

تقف وراءها. 
8-      إن هيئة األمم املتحدة مطالبة بتفعيل حق   العودة الفلسطيني دومنا 
إبطاء، وإن استمرار معاناة الالجئني شهادة إدانة صارخة   للنظام الدولي 

ودليل على طغيانه واحتكامه لقانون الغاب . 
9-      على هيئة األمم   املتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في متكني وكالة غوث 
في  واجباتها  أداء  في  االستمرار  من    )األنلللروا(  الفلسطينيني  الالجئني 

جميع أماكن عملها.
10-   إن املمارسات الصهيونية   التي تستهدف املزيد من تهجير الفلسطينيني 
مواجهة  يجب  كما  لها    التصدي  يجب  خطيرة  إجرامية  ممللارسللات  هللي 
واجللللدار    واالستيطان  و”الترانسفير”  السكاني”  “التبادل  مشاريع 

العنصري التي تستهدف تغيير هوية األرض واإلنسان. 
املدنية  بللاحلللقللوق  يتمتعوا  أن  الفلسطينيني  الللالجللئللني    حللق  مللن  إن     -11
واالقتصادية واالجتماعية في مختلف أماكن   اللجوء حلني عودتهم، وإن 
من واجب الدول العربية التي يقيمون فيها العمل على   متكينهم من هذه 

احلقوق ورفع كل أشكال الظلم واملعاناة.
تهجير  الستكمال  مخططاً  الدولة”  يهودية   « بللل    يسمى  مللا  نعتبر     -12
الفلسطينيني املقيمني بأرضهم احملتلة عام  1948، ومحاولة إلسقاط حق 
العودة، وتكريس “قانون العودة اليهودي” باعتباره شرعنة   للنموذج 

العنصري في فلسطني، وإذكاء ملشروع االستيطان على حساب الشعب 
الفلسطيني وهويته. 

واخللللارج  الللداخللل  فللي  الفلسطيني  الشعب  صللمللود  امللتقى  يثمن     -13
ونساًء  رجلللاالً  واألجلليللال،  السنني  مللدى  على  وتضحياته  ومقاومته 
وشلليللوخللاً وأطلللفلللاالً وأحلللللللراراً وأسلللللرى، فلللي وجللله حللمللالت التهجير 

والتوطني.
حق  عن  تدافع  التي  والهيئات،  واملنظمات  املؤسسات  جميع  إن     -14
العودة، مدعوة إلى تنسيق جهدها، واملساهمة في حشد كل   الطاقات 
واإلنسانية،  واملسيحية  واإلسالمية  والعربية،  الفلسطينية  والقوى 
واإلقليمية والدولية، من أجل حتقيق إجماع عاملي لتطبيق حق العودة 

والتصدي ألي   محاولة إلسقاطه وااللتفاف عليه.
والقانونية  السياسية    والللوسللائللل  اآلللليللات  تفعيل  إللللى  نللدعللو     -15
العودة  حق  عن  للدفاع  كافة،  والتعليمية  واإلعالمية  واالقتصادية 
الناشئة  وخصوصاً  األجلليللال،  نفوس  فللي  وتعميقا  ثقافتها،  ونشر   

والشباب. 
عللودة  حتقيق  دون  فلسطني  اغللتللصللاب  على  سنة   60 مللرت  وقللد     -16
الفلسطينيني إلى بيوتهم وأراضيهم، فإن هيئة األمم املتحدة أصبحت 
ملزمة بإسقاط عضوية الكيان الصهيوني وطرده من املنتظم الدولي   

كون العودة شكلت شرطاً لقبوله. 
 

العودة  بحق  التزامنا  التبديل،  أو  التغيير  يقبل  ال  عللهللداً  نعلن  إننا 
الفلسطيني  الشعب  يسترد  أن    إلللى  لألجيال  وتوريثه  عنه،  ودفاعنا 

حقوقه ويعود إلى دياره ووطنه. 

البروفسور ريتشارد فولك
املبعوث اخلاص لألمم املتحدة

املفوضية ومكتب األمم املتحدة في جنيف
2008-12-15

املتحدة  األمم  مقرر  فولك،  ريتشارد  البروفسور  السيد 
اخلاص بحقوق اإلنسان في األرض احملتلة  

امللللوضلللوع: الللتللهللجلليللر الللداخلللللي الللقللسللري املللسللتللمللر في 
األراضي الفلسطينية احملتلة

     من املؤسف أن يتم حرمانك هذا األسبوع من الدخول 
أن تظل  نأمل  الفلسطينية احملتلة.  األراضي  إسرائيل/  إلى 

قادرا على االضطالع مبسؤولياتك وواليتك بشكل ناجح.
حقوق  ملللصللادر  الفلسطيني  املللركللز  بللديللل/  مللركللز  يللود 
املواطنة والالجئني، أن يوجه انتباهكم إلى التهجير القسري 
للسكان الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية احملتلة. كما 
نود أن نبلغكم عن األسباب اجلذرية و نطاق هذه املشكلة. 
ونطلب أن متدوا لنا يد العون و الدعم ملعاجلة ما هو واضح 
جانب  من  القسري  التهجير  و  الداخلية  الدولة  سياسة  من 

القوة احملتلة إسرائيل.
واملمارسات  اإلسرائيلية  السياسات  الستمرار  نتيجة   .1
معدل  تسارع  الفلسطينيني،  املواطنني  جتاه  العنصرية 
احملتلة.  الفلسطينية  األراضللللي  فللي  الللداخلللللي  التهجير 
فلسطيني   115،000 من  أكثر  أن  إلللى  التقديرات  تشير 
من  املاضية  عقود  األربعة  خالل  داخليا  تهجيرهم  مت  قد 
قطاع  ففي  الفلسطينية.  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل 
اإلسرائيلية  العسكرية  العمليات  تسببت  وحللده،  غللزة 
فلسطيني   50،000 من  ألكثر  املؤقت  القسري  بالتهجير 

بني عامي 2004-2000.
الللقللدس  فللي  املللقلليللمللون  الفلسطينيون  الللسللكللان  يللواجلله   .2
القسري؛  التهجير  مللن  محدقا  خللطللرا  احملتلة  الشرقية 
حيث متارس دولة إسرائيل التفرقة والتمييز العنصري  
التنمية. وعالوة على ذلك،  حتت ستار خطط ومشاريع 
ذات اخلطر يتهدد السكان في املناطق الريفية في الضفة 
الغربية )املنطقة ج( وباألخص في املناطق املعزولة بني 

اجلدار واخلط األخضر في املناطق الشرقية من اجلدار، 
كما  اخلليل.  جنوب  و  األردن  وادي  حلم،  بيت  غرب  في 
اخلليل  منطقة  وسللط  في  الفلسطينيون  السكان  يواجه 

واملنطقة العازلة في قطاع غزة اخلطر ذاته.
املمتلكات  من  التجريد  و  القسري  التهجير  استمرار  إن   .3

ياتي عموما نتيجة للتدابير اآلتية:
أ. هدم املنازل: قامت إسرائيل بهدم ما يقارب 19000 منزل 
عامي  بني  احملتلة  الفلسطينية  األراضلللي  في  فلسطيني 
1967 و 2007. وما بني كانون الثاني و حزيران 2008 
البنائية  الهياكل  من   245 اإلسرائيلية  السلطات  هدمت 
الفلسطينية. و قد كان 112 من هذه الهياكل مبان سكنية، 
مما أدى إلى تشريد 715 فلسطينيا من بينهم ما يقدر ب 
368 من األطفال. وفي الفترة بني كانون الثاني و أيلول 
في  فلسطينية  بناية   1600 من  أكثر  تدمير  مت    2000
الهدم.  خلطر  منزل   3000 يتعرض  حني  في  ج.  املنطقة 
و في قطاع غزة مت هدم أكثر من 4000 منزل في الفترة 

الواقعة بني 2004-2000.
كامل   إسرائيل  حتتل  االستيطان:  و  األراضللي  مصادرة  ب. 
كما   ، مربع(  كم   5860 نحو   ( الغربية  الضفة  مسطح 
كم   3350 من  أكثر  على  اليد  وضللع  أو  مبللصللادرة  قامت 
مربع ملصلحة اليهود احلصرية.  و قد مت تسليم األراضي 
وتوسيع  لبناء  اليهود   إلى  الفلسطينيني  من  املصادرة 
املستعمرات اليهودية  والبنية التحتية املتصلة بها. فمنذ 
قمة انابوليس، ارتفعت العطاءات و اخلطط اإلسرائيلية 
للبناء على األراضي الفلسطينية احملتلة إلى ما يقارب ال 
وبحلول  فقط.  باليهود  خاصة  سكنية  وحللدة   30،000
مللن 100  أكثر  فللي  اإلنللشللاءات جللاريللة  كانت  آذار 2008 
مستعمرة و58 موقعا استيطانيا،  مبا في ذلك 16 موقعا 
استيطانيا جديدا.  وفي القدس الشرقية احملتلة وحدها، 
وصلت العطاءات و مخططات البناء إلى حوالي 14000 

وحدة سكنية منذ كانون األول ديسمبر 2007.
ج. نظام اإلغللالق مبا في ذلللك  اجلللدار والنظام املرتبط به: 
الداخلي  التهجير  كللون  على  واضللح  دليل  أيضا  هنالك 

من  جعل  اللللذي  اإلغلللالق  لنظام  نتيجة  يللجلليء  احلللاصللل 
في  سلليللمللا  ال  الفلسطينيني  حللالللة  علللن   اللللدفلللاع  املللتللعللذر 

الضواحي.  
فبشكل دائم يتم حرمانهم من حرية التنقل من خالل 
العسكرية  احلواجز  و  التفتيش  نقاط  من  مفصل  نظام 
اإلسرائيلية )يوجد 678 حاجزا من 12 نيسان 2008( و 
الطرق االلتفافية و البنية التحتية التي من شأنها تقسيم 

األراضي الفلسطينية احملتلة.
د. االعتداءات واملضايقات الصادرة عن املستوطنني اليهود: 
حلليللث أن الللتللهللجلليللر الللداخلللللي الللقللسللري نللتللج أيللضللا عن 
املستوطنني  جانب  من  املتكررة  والهجمات  املضايقات 
الفلسطينيون  مينع  حيث  الفلسطينيني؛  على  اليهود 
أراضيهم. ففي عام 2006  مت تسجيل  إلى  الوصول  من 
اقتالع  مثل  املستوطنني  قبل  مللن  اعللتللداءا   275 مللن  أكثر 
على  النيران  وإطالق  األرض،  على  األشجار،واالستيالء 
حماية  في  اإلسرائيلية   السلطات  فشلت  لقد  األطللفللال. 
على  الللقللانللون  تطبيق  فلللرض  و  الفلسطينيني  الللسللكللان 

املستوطنني.
4. إن شدة التهجير الداخلي القسري للسكان الفلسطينيني 
إلى  الهادفة  إسرائيل  سياسة  من  ينبعان  واستمراريته 
التكوين  وتغيير  األرض  علللللى  للحصول  الللسللكللان  نللقللل 

الدميغرافي لألراضي اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية.
نظام  احلللروب  عن  الناجم  اإلسرائيلي  االحتالل  أصبح   .5
متلليلليللز عللنللصللري ممللأسللس يللعللمللل علللللى فلللرض سيطرته 
السكان  من  عللدد  بأقل  األراضلللي  من  ممكن  قللدر  اكبر  على 
الفلسطينيني- الشعب األصلي؛ مما ميكن إسرائيل من بناء 

وتوسيع املستعمرات اإلسرائيلية على هذه األراضي.
االحاللي،  واالستعمار  العسكري،  االحتالل  فان  وهكذا،   .6
أسباب  على  املمأسس   العنصري  والتمييز  واالبرتهايد 
األسللبللاب  تللعللد  اللللديلللن،  أو  الللعللرق  أو  باجلنسية  تتعلق 
اجلذرية للتهجير الداخلي القسري املستمر والتجريد من 

األمالك واحلقوق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
7. لقد مت جتاهل واقع التهجير القسري والتجريد من امللكية 

األراضلللي  فللي  الفلسطيني  الشعب  لهم  يتعرض  اللللللذيللن 
في  مبللا  الللدولللي،  املجتمع  قبل  مللن  احملتلة  الفلسطينية 
الدولية  البعثات  فشلت  اآلن،  وحتى  املتحدة.  األمم  ذلللك 
القسري  الللداخلللللي  التهجير  اسللتللمللرار  منع  فللي  احمللللدودة 

للشعب الفلسطيني واالستجابة بفعالية لهذا املوضوع.
ومكتبكم  انتم  ندعوكم  ان  نود  الشواغل  هذه  ضوء  في 
الفلسطينية  األراضي  في  القسري  التهجير  مسالة  ملعاجلة 
العليا  املفوضية  حث  احترام،  بكل  منكم،  ونطلب  احملتلة، 

حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة على:
    1. التدقيق في السياسات واملمارسات اإلسرائيلية املؤدية 
إلى التهجير القسري وتهجير الفلسطينيني والتي جتعل 
من احلل الدائم القائم على إقامة دولتني للصراع أمرا غير 

وارد التحقيق.
2. التصدي لنظام التمييز العنصري اإلسرائيلي املمأسس 
الللقللسللري  احلللد األسلللبلللاب اجللللذريلللة للتهجير  يللعللد  الللللذي 
الداخلي والتهجير الفلسطيني من األراضي الفلسطينية 

احملتلة.
في  مبا  وفعالة  صارمة  تدابير  اتخاذ  إلللى  الللدول  دعللوة   .3
ذلك مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض 
االمتثال  على  إسللرائلليللل  جتبر  أن  إلللى  عليه  الللعللقللوبللات 

اللتزاماتها مبوجب القانون الدولي مبا يلي:
أ. إنهاء االحتالل العسكري اإلسرائيلي،

ب.  سحب وإلغاء القوانني التمييزية اخلاصة باالحتالل 
كافة  فللي  الفلسطينيني  ضللد  وممللارسللاتلله  سياساته  و 

مواقعهم، و
ج. ضمان جبر األضرار التي حلقت بالضحايا الفلسطينيني 
بشكل عادل وفعال،  مبا في ذلك ضمان متكني الالجئني 
واملهجرين من العودة إلى ديارهم األصلية، واستعادة 

أمالكهم، وتعويضهم، ورد االعتبار لهم.
مع خالص التقدير
مركز بديل: املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، 
العضو االستشاري في املجلس االقتصادي واالجتماعي/ األمم 
املتحدة، عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة.

رسالة مركز بديل إلى املبعوث اخلاص لألمم املتحدة، البروفسور ريتشارد فولك

إعالن دمشق العاملي للدفاع عن حق العودة الفلسطيني
دمشق 23-24 تشرين الثاني 2008

 نحن املشاركون في “امللتقى العربي الدولي حلق العودة” الذي استضافته العاصمة السورية دمشق خالل الفترة )23- 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008(، ومبشاركة أكثر من خمسة آالف شخصية من املؤمترات والهيئات واألحزاب 
واملنظمات واالحتادات الشعبية وجلان حق العودة وممثلي املؤمترات والشخصيات الفلسطينية العربية والعربية واإلسالمية والدولية، الرسمية والشعبية، من االجتاهات كافة، وجتمعات الالجئني الفلسطيني ومن أنحاء العالم، والذي جسد 

حالة تاريخية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ونضاله وحقوقه املشروعة وثوابته الراسخة  .
وانتصاراً حلق العودة الفلسطيني، وتعاهداً على املضي في الدفاع عنه ودعمه في سبيل   حتقيقه، فإننا نعلن التالي  : 
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فلسطني  فللي  املللنللاضللل،  الفلسطيني  شعبنا  جماهير  يللا 
التاريخية، وفي الشتات،

يا أصحاب الضمائر احلية في كل العالم،
فلسطينية  حتية  األصللللليللة،  الللديللار  إلللى  الللعللودة  حتية 

وطنية وبعد
في   ،2008 الثاني  تشرين   29 السبت،  املوافق   اليوم، 
املعروف  التاريخية،  فلسطني  تقسيم  قللرار  إصلللدار  ذكللرى 
العاملي  التضامن  بيوم  يعرف  أصبح  والللذي   ،181 بالقرار 
مع الشعب الفلسطيني، عقدت، في مدينة البيرة في فلسطني 
العودة/  حق  عن  للدفاع  العليا  الوطنية  اللجنة  احملتلة، 
املؤمتر  للنكبة،  الستني  الللذكللرى  إلحلليللاء  الوطنية  اللجنة 
شهداء  أرواح  برعاية  العودة،  حق  للدفاع  الرابع  الوطني 
الشعب الفلسطيني، وحتت شعار: “ال بديل عن العودة إلى 

الديار األصلية«.  

 اجللسات
والللقللوى  الهيئات  مختلف  مبشاركة  املللؤمتللر  متيز  لقد 
املدني،  املجتمع  واطللر  ومؤسسات  واإلسللالملليللة،  الوطنية 
وفي  الالجئني  أوساط  في  الفاعلة  الوطنية،  والشخصيات 
الللعللودة. وقللد بللدأت جلسة االفتتاح  الللدفللاع عللن حللق  مجال 
الفلسطيني  الوطني  املجلس  عضو  املناضل،  قدمها  بكلمة 
الكرمي، تالها  القران  آيات كرمية من  حسام خضر، فتالوة 
السالم الوطني. وقد أكد قائال األخ حسام: “كم هتفنا طوال 
إلى  الللعللودة  العريش، حللق  إلللى  الللنللاقللورة  مللن  نكبتنا  سني 
قابل  وغير  بالتقادم،  يسقط  ال  مقدس،  حق  األصلية  الديار 
الصفوف،  لتوحيد  األوان  آن  لقد  الللتللصللرف،  أو  للتنازل، 
والللعللمللل بللجللد مللن اجلللل اللللعلللودة.« ثللم قلللدم الللدكللتللور رفيق 
احلسيني ممثال عن رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس السلطة 
الفلسطينية )أبو مازن( كلمة أكد خاللها على أهمية املؤمتر 
وعلى مسؤولية املنظمة حيال قضية الالجئني الفلسطينيني 
والوحيد  الشرعي  املمثل  ف  م.ت.  أن  باعتبار  وحقوقهم 

للشعب الفلسطيني.
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  كلمة  ذللللك   وتبع 
والتي قدمها املناضل عبد الرحيم ملوح، حيث أكد خاللها أن 
الوطني  النضال  رافعة  تاريخا  شكل  العودة  بحق  التمسك 

الفلسطيني، وان النضال من اجله هو عنوان قضيتنا.
الهيئة  رأت  البطولي  الكرد  كامل  أم  لصمود   وتقديرا 
املقدسية  كللامللل  أم  الللسلليللدة  تللقللدمي  أهمية  للمؤمتر  املنظمة 
اإلسرائيلية،  القوات  صلف  عائلتها  مع  حاليا  تواجه  التي 
ملشروع  تصديها  خللالل  مللن  إسللرائلليللل،  محاكم  وعنصرية 
يهودية.   أغلبية  على  للمحافظة  القدس  فلسطينيي  تهجير 
أم كامل  عللبللارات  بترديد  يللوم،  اللليللوم، وكللل  املؤمتر  ويفخر 
املرابطني  الصامدين  موعد  فالعودة  تيأسوا  ال  قالت:  حيث 
على حقوقهم، والله لو أجبرت على السكن في خيمة معزولة 
حقيرة فقيرة، تكفيني سماء فلسطني، ونسم هواها ألواصل 

املشوار، واملسيرة حتى نعود إلى ديارنا األصلية.
وتال ذلك تقدمي كلمة اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن 
حق العودة، قدمها االخ محمد عليان، حيث بني فيها خطورة 
املرحلة التي مير بها شعبنا، وضرورة إنهاء حالة االنقسام، 
وذلك من اجل تصليب البنية الداخلية في مواجهة مشاريع 
التصفية التي تستهدف حقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في 

العودة إلى الديار األصلية.
من  كل  إدارتها  على  اشللرف  التي  الثانية،  اجللسة  وفي 
املناضل تيسير الزبري، واملناضل جمال الشاتي، واملناضلة 
دالل سالمة، واستكماال لورش العمل املناطقية التي امتدت 
من منتصف تشرين أول حتى منتصف تشرين ثاني 2008، 
ومراجعة  للمؤمتر،  املقدمة  العمل  أوراق  مناقشة  جرى  
الللتللوصلليللات بللشللأنللهللا. وقلللد قللسللمللت اجللللللسللة الللثللانلليللة إلللى 
محورين. تناول احملور األول مراجعة ومناقشة التوصيات 
املؤمتر وهي:  انعقاد  قبل  مناقشتها  التي مت  األوراق  بشأن 
حق العودة ومشاريع التسوية والقرارات الدولية/ جتمع 
حل  بني  العودة  حق  رجللب،  وليد  عرضها  املهجرة/  القرى 
الللدولللتللني وحلللل الللدولللة اللللواحلللدة/ مللركللز بللديللل/ عرضها 
ديارهم/  إلى  الالجئني  عودة  ممارسة  آليات  العزة،  نضال 

احتللاد مللراكللز الللشللبللاب/ عرضها أمللني سللر االحتلللاد. أمللا في 
التي لم تتم  الثاني فقد مت عرض ومناقشة األوراق  احملور 
آليات  وهلللي:  التحضيرية  العمل  ورش  خللالل  مناقشتها 
حق  عن  الللدفللاع  في  اجلماهيري  الفلسطيني  العمل  تفعيل 
التي حتول دون اجنللازه/ احتاد  العقبات  العودة وجتاوز 
اجلمعيات العربية )اجتاه( مناطق ال )48(/ عرضها إياد 
البرغوثي، دور منظمة التحرير الفلسطينية في استنهاض 
اجلماهير العربية/ التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة 

)غزة(/ عرضها عبدالله حوراني. 
وفي اجللسة اخلتامية التي أدارها كل من املناضلني: عمر 
عساف، وياسر أبو كشك، ومحمد أبو اخلير،  قامت اللجنة 
متهيدا  املشاركني  على  التوصيات  بعرض  العليا  الوطنية 
الصياغة  جلنة  كلفت  حيث  اخلتامي،  البيان  في  إلدراجها 
عضوية  توسيع  مت  كما  اخلتامي؛  البيان  بإعداد  باملباشرة 
في  املنخرطة  الفعاليات  كل  لتشمل  العليا  الوطنية  اللجنة 

الدفاع عن حق العودة. 

الرؤية والتحليل
الوطني  املللؤمتللر  ينعقد  التاريخية:  املرحلة  خللطللورة    -1 
فللي مرحلة حرجة جدا  الللعللودة  عللن حللق  للدفاع  الللرابللع 
تستنزف  أوللللى،  جهة  فمن  املناضل.  شعبنا  تللاريللخ  مللن 
األكبر لشعبنا  الطاقة  الداخلية،  الفلسطينية  الصراعات 
وتلللهلللدرهلللا فلللي اجتللللاهللللات ال تلللخلللدم مللسللتللقللبللل احلللقللوق 
كرامته  العظيم  الشعب  لللهللذا  حتفظ  وال  بللل  الللوطللنلليللة، 
ثانية،  جهة  ومللن  بالعطاء.   احلللافللل  النضالي  وسجله 
متعن إسرائيل في سياساتها العدوانية، واالستيطانية 
- االحلللاللللليلللة، والللعللنللصللريللة الللتللي تللسللتللهللدف اإلنللسللان 
ثالثة،  كللوجللود، وحللقللوق، وهللويللة. ومللن جهة  واألرض 
الواليات  بقيادة  املتنفذة   بقواه  الدولي  املجتمع  يواصل 
املتحدة األمريكية التواطؤ مع إسرائيل، دولة االبرتهايد، 
جهة  ومن  العدواني.  واالحتالل  االحاللي،  واالستيطان 
له  يسبق  لم  نحو  على  العربي  العجز  يتكشف  رابللعللة، 
مثيل؛ مفسحا املجال ملزيد من التدهور واالنحدار. وعليه، 
فإننا نرى أن احلقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها 
إلى  العودة  في  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  حق 
ديارهم األصلية في خطر جسيم؛ األمر الذي يتطلب من 
املبادرة بالفعل  القوى، والهيئات، واألطر، واألفللراد،  كل 
للحقوق  حماية  واملللركللز  واملللوّجلله،  واملللتللواصللل،  املنظم، 

واملنجزات. 
إننا  الداخلية:  واجلبهة  الفلسطينية  التحرير   2-   منظمة 
نرى أن االنقسام آخذ في االستفحال في وقت تقتضي فيه 
املصلحة الوطنية العليا توحيد الصفوف واجلهود. إننا 
نرى أن استمرار هذا االنقسام ال يخدم إال أعداء شعبنا. 
إن تقدمي مكانة السلطة الفلسطينية على مكانة م.ت.ف 
ما  ويللهللدد  الداخلية،  جبهتنا  اضعف  قللد  لللألصللل،  خالفا 
أجنزه الشهداء طوال عمر الثورة الفلسطينية املعاصرة 
معارك  يوما  تكن  لم  فتاريخيا،  املستويات.  كافة  على 
منظمة التحرير دفاعا عن كيانها، وقرارها موضع خالف 
داخلي رغم تباين مواقف القوى السياسية الفلسطينية، 
كما ولم تعجز م. ت. ف يوما عن درء استهداف كيانها، 
وقلللرارهلللا واسللتللقللاللللهللا بللرغللم ضللعللف إمللكللانللاتللهللا؛ ولكن 
بفعل الوقوع في شرك التعاطي مع إسرائيل، واملجتمع 
الدولي في مفاوضات العالقات العامة، أصبحت احلقوق 
وصار  املشروطة،  الدولية  املساعدات  رهينة  الوطنية 
واقعية«.  »عللدم  األحللوال  أحسن  في  يسمى  بها  التمسك 
لصاحلنا،  يعمل  ال  القوى  ميزان  أن  إدراكنا  وبرغم  إننا 
واالستعداد  والطاقة،  اإلميلللان،  من  شعبنا  في  أن  نرى  
للعطاء ما يكفي لوقف االنحدار بسقف مطالبنا يوما بعد 
يوم. إننا نرى أن إعادة بناء وتفعيل كافة أجهزة وهيئات 
الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  املمثل  ف  ت.  م. 
واإلطار الوطني اجلامع، واألداة التنظيمية والسياسية، 
والسلطة الفلسطينية العليا، أولوية وطنية ملحة وغير 

قابلة للتأجيل. 
عاما  ستني  بعد  وإسرائيل:  املستمرة،  النكبة  الصراع،    -3

االحتالل  من  عاما  وأربعني  وواحد   ،)1948( النكبة  من 
املللفللاوضللات  قللرابللة عللشللريللن عللامللا مللن  )1967(، وبللعللد 
إلعللادة  امللحة  احلللاجللة  تبرز  املللبللاشللرة،  وغير  املللبللاشللرة 
إلسرائيل  والسياسي  القانوني  النظام  طبيعة  فحص 
واملفروض على الشعب الفلسطيني- الشعب األصلي. إن 
االستنتاج  إلى  يقود  اإلسرائيلي  للنظام  املعمق  التحليل 
يستهدف  قمعي،  ممنهج  عنصري  متييز  نظام  انلله  إلللى 
سللواء  القومي؛   انتمائهم  بسبب  الفلسطينيني  جميع 
مواطنة  على  احلللاصلللللني  أو  املللنللافللي،  فللي  منهم  كللان  مللن 
عام  احملتلة  األرض  في  املوجودين  أولئك  أو  إسرائيل، 
1967. انلله نللظللام تسعى مللن خللالللله إسللرائلليللل إلللى منع 
حقه  خصوصا  حقوقه  ممارسة  من  الفلسطيني  الشعب 
في العودة إلى الديار األصلية، وحقه في تقرير املصير، 
وحقه في إقامة دولته املستقلة كاملة السيادة. إن النظام 
اإلسرائيلي تعبير عن ايدولوجيا عنصرية متثلها احلركة 
نؤكد  أخرى،  وبكلمات  بالصهيونية.  املسماة  السياسية 
بني  مللا  يجمع  نوعه  فللي  فللريللدا  نظاما  متثل  إسرائيل  أن 
واالحتالل  االحاللي،  واالستعمار  االبرتهايد،  خصائص 

العدواني.  
األمم  إن  الللغللربلليللة:  والللدبلللللومللاسلليللة  الللدولللي  املجتمع    -4 
املللتللحللدة، وحتللديللدا مجلس األمللللن، واجلللمللعلليللة الللعللامللة، 
قد  املللتللحللدة،  الللواليللات  بللقلليللادة  الللدوللليللة  والدبلوماسية 
اخلاصة  العنصرية  الطبيعة  وحتديد  إدراك  في  فشلت 
للنظام اإلسرائيلي، وبالتالي فشلت في إدراك ومعاجلة 
ثللم استمراره؛  الللصللراع ومللن  األسللبللاب اجلللذريللة لنشأة 
فلسطني  استعمار  مقدمتها  في  يقف  التي  األسباب  تلك 
وطن الشعب الفلسطيني، واضطهاد شعبها، وتهجيره، 
حقوقه  ممارسة  من  وحرمانه  ممتلكاته،  من  وجتريده 
املشروعة. إن األطللراف أعاله أسهمت سواء مباشرة، أو 
االحاللي،  االستعمار  جتذير  في  بالصمت  أو  بالتواطؤ، 
ممارسات  في  العنصري  والتمييز  العدواني  واالحتالل 
إسللرائلليللل وسلليللاسللاتللهللا مللن خلللالل مللد إسللرائلليللل بالدعم 
حتصينها  وعبر  والعسكري  واالقللتللصللادي،  السياسي، 
من العقوبات الدولية؛ األمر الذي ال زال يعزز عمليا نظام 

االبرتهايد، واالستعمار االحاللي واالحتالل العدواني.  
العمل  أن  نرى  إننا  والشعبي:  الرسمي  العربي  العمق    -5
لم  حيث  مستمر؛  تراجع  في  والشعبي  الرسمي  العربي 
استراتيجيا  عمقا   - عمليا  وال  معنويا  ال   - يشكل  يعد 
لللنللضللال الللشللعللب الللفلللللسللطلليللنللي. إن الللعللمللل الللعللربللي في 
أحسن أحواله ال يعدو كونه عمال تضامنيا ال يرقى إلى 
تستهدف  التي  الدولية  السياسات  في  التأثير  مستوى 
في  املنطقة  وإغلللراق  املللجللزأ،  ومتزيق  التجزئة،  تكريس 
صراعات جانبية تؤدي في احملصلة إلى تضييع احلقوق 

واالنحدار بالثوابت. 
واألمم  اللللدول،  افتقار  ظل  في  العاملي:  املدني  املجتمع    -6
لتحقيق  واملطلوبة  الفاعلة  السياسية  لللإلرادة  املتحدة 

البيان اخلتامي ملؤمتر حق العودة الرابع
البيرة/ فلسطني

السبت 29 تشرين الثاني 2008
 ال بديل عن العودة إلى الديار األصلية

الللسللالم الللعللادل والللدائللم والشامل فللي الللشللرق األوسللط، 
املدني  املجتمع  قللوى  أن  وعناية  باهتمام  نلحظ  فإننا 
العاملي بدأت تنشط لصالح القضية الفلسطينية وحقوق 
شعبنا. إننا، إذ ندرك أن  العمل على هذا الصعيد يحتاج 
جلني  طويال  وقتا  يستغرق  قد  وانه  مثابرة  إلى  كغيره 
وضللرورة  أهميته  الللوقللت  نفس  فللي  نللدرك  فإننا  الثمار، 
تللطللويللره وتللوظلليللفلله، خللصللوصللا فللي ظللل جتللللاوب قللوى 
على  واالحتللللادات  الكنائس،  مثل  فاعلة   مللدنللي  مجتمع 
األكادميية  والتجمعات  األهللللليللة،  واملنظمات  أنللواعللهللا، 
تعزيز  دعللوات  مع  املستقلة،  والشخصيات  والثقافية، 
وتبني إجراءات عملية فاعلة مثل حملة مقاطعة إسرائيل، 
عليها،  العقوبات  وفلللرض  منها  االسللتللثللمللارات  وسللحللب 
إسرائيل  ضد  وقضائية  قانونية  إجلللراءات  اتخاذ  ومثل 
تضع حدا النتهاكاتها. إن هناك حاجة إلى تبني إجراءات 
عملية تهدف إلى خلق إرادة سياسية لدى الدول واألمم 
جتاه  القانونية  التزاماتها  احترام  إلللى  تدفعها  املتحدة 

الشعب الفلسطيني وحقوقه.

 املبادئ
بعدالة  إمياننا  إلى  وباالستناد  رؤيتنا،  من   انطالقا 
الفاعلة،  وبللقللواه  املناضل،  العظيم  وبشعبنا  قضيتنا، 
كأفراد، واطر، وقوى، نرى  إدراكنا ملسؤولياتنا  وبحكم 
من  جملة  على  التأكيد  ضللرورة  اليوم،  املجتمعون  نحن 
املبادئ األساسية كمحددات إلطار العمل الوطني الهادف 
إلى حماية، والدفاع عن، وحتقيق حق العودة إلى الديار 

األصلية. 
الللديللار  إللللى  الفلسطينيني  الللالجللئللني  علللودة  حللق   أوال: 
األصللللليللة حلللق وطلللنلللي، وإنلللسلللانلللي، وقللانللونللي غير 
اللللتلللنلللازل، وال  أو  اللللتلللفلللاوض،  أو  لللالسللتللفللتللاء  قللابللل 
من  وينتقل  التفويض،  أو  اإلنابة  أو  التجزئة  يقبل 
السلف إلى اخللف مهما طال عمر الصراع. ويعتبر، 
باإلضافة إلى قواعد العرف الدولية ومبادئ العدل 
واإلنصاف، كلٌّ من القرارين الدوليني: 194، و 237 
األسللللاس، والللنللطللاق، واحملللتللوى حلللقللوق الالجئني 

واملهجرين الفلسطينيني.
في  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  قضية   ثانيا: 
املللنللافللي، وحلللدة واحلللدة  الللتللاريللخلليللة وفلللي  فلسطني 
ال  وطنية  نضالية  هوية  وهي  للتجزئة،  قابلة  غير 

تنحصر في الالجئني وحدهم. 
التاريخية،  فلسطني  فللي  الفلسطيني  الشعب   ثالثا: 
واملنافي وحدة واحدة، ومنظمة التحرير الفلسطينية 
الفلسطيني،  للللللشللعللب  والللوحلليللد  الللشللرعللي  املللمللثللل 
وان  وسياسيا،  تنظيميا  اجلامع  الوطني  واإلطلللار 
حمايتها، وإعادة بناء أجهزتها وهيئاتها، وتفعيلها 

واجب وطني. 



31 كانون األّول  2008
النكبة في عامها الستني

متكني  تضمن  ال  الللتللي  السياسية  احللللللول  كللل   رابعا: 
ممللارسللة  مللن  الفلسطينيني  واملللهللجللريللن  الللالجللئللني 
ديارهم  إلى  العودة  في  واجلماعي  الفردي  خيارهم 
العدالة  حتقيق  وإن  ومللرفللوضللة.  باطلة  األصللللليللة، 
الللديللار  إال  بللالللعللودة  إال  يللكللون  اللللدائلللم ال  واللللسلللالم 

األصلية، وباستعادة املمتلكات، وبالتعويض.
في  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  حقوق  خامسا: 
املمتلكات،  واستعادة  األصلية،  الديار  إلللى  العودة 
احلل  شكل  عللن  النظر  بللصللرف  ثابتة  والللتللعللويللض 

السياسي. 
احاللي،  واستعمار  ابرتهايد،  دولة  إسرائيل،  سادسا: 
االضللطللهللاد، والتمييز  علللدوانلللي، متلللارس  واحللتللالل 
الللعللنللصللري املللمللنللهللج، والللقللمللع املللمللأسللس ضللد كافة 
التاريخية،  فلسطني  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
واملنافي، مسؤولة تاريخيا وقانونيا، وأخالقيا عن 

النكبة املستمرة التي يعانيها شعبنا.
سابعا: يعتبر املجتمع الدولي، وخصوصا هيئات األمم 
املللتللحللدة ووكللاالتللهللا مللسللؤولللة عللن تللوفلليللر احلماية 
الالجئني  وخصوصا  الفلسطيني  للشعب  الدولية 
واملهجرين، إلى أن يتمكن املجتمع الدولي من إيجاد 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  يضمن  ودائللم  عادل  حل 

عبر تطبيق قرارته وفي املقدمة منها القرار 194. 
لتجاوز  وممارسة   فكرا  التكاملية  مبدأ  اعتماد  ثامنا: 
الجنللاز  مسبق  شلللرط  هلللذا  أن  بللاعللتللبللار  التجزيئية 

مرحلة التحرر.
واملهجرين  الللالجللئللني  متكني  أن  على  التأكيد  تللاسللعللا: 
الفلسطينيني من ممارسة حقهم في العودة الطوعية 
ملمارسة  مسبق  شللرط  األصلية  ديللارهللم  إلللى  اآلمنة 

حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني     

 التوصيات 
املناطقية،  العمل  ورش  تللوصلليللات  إلللى   باالستناد 
وتللوصلليللات األعللضللاء املللدرجللة خلللالل جلللللسللات النقاش 
أعللاله،  واملللبللادئ  رؤيتنا،  إلللى  وباالستناد  املؤمتر،   فللي 
وبالتأكيد على توصيات املؤمترات السابقة في الفارعة، 
والللدهلليللشللة، وغلللللزة، نللوصللي نللحللن املللجللتللمللعللون اللليللوم 

بالتالي: 

 أوال توصيات إلى م. ت. ف والسلطة الفلسطينية
بناء وتفعيل كافة هيئات  إعللادة  بالعمل على  املباشرة   -1 
تأخير،  دومنلللا  الفلسطينية  الللتللحللريللر  منظمة  وأجللهللزة 
شؤون  ودائلللرة  الفلسطيني،  الوطني  املجلس  خصوصا 

الالجئني.
2- املباشرة ودومنا تأخير في اتخاذ إجراءات عملية تنهي 

حالة االنقسام الداخلي، عبر احلوار الوطني الشامل.
3- إيجاد آلية مكاشفة، خصوصا فيما يتصل باملفاوضات، 
تعيد الترابط ما بني القيادة والشعب الفلسطيني في كافة 

أماكن تواجده. 
4- االبتعاد عن استخدام العبارات والكلمات الدبلوماسية 
املللطللاطللة عللنللد احللللديلللث علللن حلللق الللالجللئللني واملللهللجللريللن 
الللديللار األصللللليللة، ورفللض  إلللى  الللعللودة  فللي  الفلسطينيني 
التعاطي مع أية مقترحات دولية كانت أو إسرائيلية، أو 
فلسطينية ال ترقى إلى مستوى القرار 194 لغة، وشكال، 

ومضمونا. 
توفير  فللي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  دور  تفعيل   -5
احلماية واملساعدات لالجئني الفلسطينيني خصوصا في 

لبنان، وكافة مناطق الشتات. 
إقلللللرار، ومللتللابللعللة، ومللراقللبللة علللللى عملية  آللليللة  6- وضلللع 
تكون  الفلسطينية،   السلطة  شللؤون  وإدارة  التفاوض، 

فيها السلطة العليا ملنظمة التحرير الفلسطينية. 
احملافل  كافة  في  فلسطني  متثيل  يكون  أن  على  التأكيد   -7
من  املتحدة  األمم  هيئة  وخصوصا  الدولية  واملللؤمتللرات 
اعتماد  وعللدم  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اختصاص 
السلطة  أن  باعتبار  كبديل  الفلسطينية  السلطة  ممثلي 

الفلسطينية فرع وليس األصل. 
الفلسطينية  الللتللحللريللر  منظمة  مللاللليللة  بللني  مللا  الللفللصللل   -8
للمنظمة،  ميزانية مستقلة  الفلسطينية وتأمني  والسلطة 

ومكاتب متثيلية في مواقع الالجئني. 
9- جترمي وفصل، ومحاكمة كل مسؤول فلسطيني رسمي 
أو غلليللر رسللمللي يللنللخللرط، أو يللدعللو، أو يلللروج ملللبللادرات 
الالجئني  أو ضمنا من حقوق  ومشاريع تنتقص صراحة 
ديارهم  إلللى  الللعللودة  في  حقهم  وخصوصا  الفلسطينيني 

األصلية. 
الديار  إلللى  الللعللودة  حللق  على  االستفتاء  فكرة  رفللض   -10

األصلية، فحق العودة ملك لألجيال املتعاقبة. 
11- دعم، واملشاركة في كافة املبادرات واألنشطة الشعبية 
الهادفة إلى إبراز وتأكيد حقوق الالجئني محليا وإقليميا 

ودوليا.
12- إعداد منهاج تعبوي تربوي تثقيفي يعزز ثقافة العودة 
الالجئني  حقوق  تناول  عبر  وذلللك  الناشئة  األجيال  لدى 
العودة  في  حقهم  وخصوصا  الفلسطينيني،  واملهجرين 

إلى ديارهم األصلية التي هجر منها أجدادهم وآبائهم.
13- نللسللج وتلللوثللليلللق اللللعلللالقلللات ملللع األحلللللللزاب واللللقلللوى 
وعدم  العربي  الوطن  في  الشعبية  واملنظمات  السياسية 

حصر العالقة مع األنظمة الرسمية. 
القاطنني  الفلسطينيني  واملهجرين  بالالجئني  العناية   -14

خارج مخيمات اللجوء. 

 ثانيا: توصيات إلى املجتمع الدولي:
األمم  هيئات  وخاصة  عموما،  الدولي  املجتمع   على 
يوفوا  أن  الدولية  الرباعية  ودول  ووكاالتها،   املتحدة 

بالتزاماتهم القانونية والسياسية التالية:
1-  احترام، وحماية، وتعزيز حقوق اإلنسان األساسية 
اخلللصللوص  وجللله  وعلللللى  الفلسطيني،  الللشللعللب  لللكللل 
حقوقه غير القابلة للتصرف: احلق في تقرير املصير، 
وحلللق الللالجللئللني فللي اللللعلللودة إللللى ديلللارهلللم األصللللليللة 

واستعادتهم ملمتلكاتهم، واحلق في املساواة.
2-  على املجتمع الدولي، خصوصا الدول غير املتحالفة 
واملنظمات  العربية  الللدول  ذلك  في  مبا  إسرائيل،  مع 
اإلقليمية املشكلة من قبل تلك الدول، واألمم املتحدة، 
وكل قطاعات وفعاليات املجتمع املدني، اتخاذ خطوات 
وإجللراءات فعالة كفيلة بخلق إرادة سياسية تصنف 
وتعمل  عنصري،  متييز  كدولة  وسياساتها  إسرائيل 
على القضاء على نظام إسرائيل العنصري املتمثل في 
االبرتهايد، االستعمار االحاللي، واالحتالل العسكري 
املفروض على الشعب الفلسطيني، مبا في ذلك تبني 
وفرض  منها  االستمارات  وسحب  إسرائيل  مقاطعة 
االقتصادي  التعاون  أشكال  ووقف  عليها،  العقوبات 

والدبلوماسي معها.  
تفعل  أن  املللتللحللدة  لللللألمم  الللعللامللة  اجلللمللعلليللة  علللللى    -3
وتستخدم صالحيتها مبوجب قرار “االحتاد من اجل 
وذلك بسبب فشل مجلس األمن الدولي في  السالم”، 
إجللراءات  اتخاذ  في  ومهامه  مبسؤولياته  االضطالع 
وجرائمها  العنصري  إسرائيل  نظام  ملواجهة  فعالة 
الدوليني،  والللسللالم  لألمن  جديا  تهديدا  تشكل  التي 
ملزمة  تنفيذية  صللفللة  إضللفللاء  علللللى  الللعللمللل  وحتللديللدا 

للقرار 194.  
عملها  مناطق  فللي  االنلللروا  دور  تعزيز  على  العمل    -4
جعل  على  والعمل  صالحياتها،  وتوسيع  اخلللمللس، 
مساهمة اللللدول فللي صللنللدوق االنلللروا إلللزاملليللا وليس 

تطوعيا.  
5-  دعلللم وتللعللزيللز قللللدرات وملللصلللادر اللللللجللنللة الللدوللليللة 

القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب  بحقوق  اخلللاصللة 
أمام  املجال  فتح  على  بالتركيز  وحتللديللدا  للتصرف، 

املجتمع املدني للمشاركة في عملها. 
6-  تللوفلليللر احلللمللايللة الللدوللليللة وامللللسلللاعلللدة اإلنللسللانلليللة 
جزء  ذلك  باعتبار  الفلسطينيني  واملهجرين  لالجئني 
من مسؤولياتها القانونية وليس مّنة. وعدم تقليص 
السلطة  دعللم  بحجة  االنلللروا  إلللى  املقدمة  املللسللاعللدات 

الفلسطينية. 
7-  اتخاذ إجراءات عملية لضمان توفير احلماية الدولية 
الفلسطيني  للشعب  الللالزمللة  والفعلية،  القانونية، 
أو  الفلسطينيني،  مللن  مللزيللد  تهجير  ملنع   خللصللوصللا 

ملقاومة عمليات التهجير القسري للفلسطينيني. 

 ثالثا: توصيات إلى املجتمع املدني العاملي
جرائم  فضح  إستراتيجية  وتطوير  مواصلة     -1 
نللظللام إسللرائلليللل الللعللنللصللري )االبلللرتلللهلللايلللد، االسللتللعللمللار 
تطوير،  على  والعمل  العسكري(  االحللتللالل  االحللاللللي، 
مواقعه  مختلف  فللي  الفلسطيني  نضال  الشعب  ودعللم 
يتم  أن  إللللى  املللنللافللي(  وفلللي  الللتللاريللخلليللة،  فلسطني  )فلللي 
متكني الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في تقرير 
العدالة  وحتقيق  األصلية،  الديار  إلى  والعودة  املصير، 

واملساواة.
2-   مواصلة وتطوير احلملة العاملية ملقاطعة إسرائيل 
عليها  العقوبات  وفللرض  منها  االستثمارات  وسحب 
املللدنللي  املجتمع  مللؤسللسللات  نلللداء  فللي  ورد  مللا  بحسب 
الفلسطيني. وندعو بشكل خاص االحتادات التجارية، 
واالحتادات املهنية، والنقابات، والكنائس، واملنظمات 
إسرائيل  عللزل  األهللللليللة التللخللاذ خللطللوات جللديللة تكفل 

وفرض عقوبات دولية عليها.
لتبني سياسات تدعم  الدول  الضغط على حكومات   -3
في  حقهم  وخصوصا  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق 
اللللعلللودة إللللى اللللديلللار األصللللليللة، وتللربللط الللتللعللاون مع 
إسرائيل في كل املجاالت مبدى التزام األخيرة بتمكني 

الفلسطينيني من نيل وممارسة حقوقهم. 

  رابعا: توصيات إلى قوى واطر وهيئات املجتمع الفلسطيني، 

وكافة التجمعات الفلسطينية في كل مواقعها:
وحقوقهم  الللالجللئللني  قضية  أن  مبللبللدأ  التمسك   -1 
أو خالفات فصائلية  أية جتاذبات سياسية  تسمو فوق 
وجتللسلليللد ذللللك فللي االلللتللفللاف حلللول اخلللليلللارات الوطنية 
والدفاع عن حقوق الالجئني، وخصوصا احلق بالعودة 

إلى الديار األصلية.
2- إيلللجلللاد آلللليلللة تللنللسلليللق وتللللعللللاون ملللا بلللني كلللل األطلللر 
وامللللؤسلللسلللات والللشللخللصلليللات الللفللاعلللللة فلللي أوسللللاط 
نطاق  توسيع  خللالل  مللن  وذللللك  واملهجرين  الالجئني 
عمل، وعضوية اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق 

العودة.   
كافة  فللي  منظمة  وتعبوية  دعللويللة  حللمللالت  تنظيم   -3
األوساط للمحافظة على الهوية الفلسطينية، وللدفاع 

عن حقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني، وحلفظ 
ذاكرة ضحايا النكبة املستمرة.

4- املللبللاشللرة بللاسللتللخللدام االصللطللالحللات الللتللالللي ذكللرهللا 
الرسمية،  وغلليللر  الرسمية  األحللاديللث  فللي  واعللتللمللادهللا 
الللكللتللابللات، واملللنللشللورات:  الللعللاديللة، أو  اإلعللالملليللة أو 
الللديللار األصللللليللة،  إللللى  الللعللودة  الللتللاريللخلليللة،  فلسطني 
النكبة املستمرة، الالجئون واملهجرون الفلسطينيون، 

الفلسطينيون داخل اخلط األخضر.  
النكبة  تللبللرز  تللفللاعللللليللة  إنللشللاء رمللللوز  الللعللمللل علللللى     -5
على  العروض  وتنظيم  املتاحف،  بناء  مثل  املستمرة، 

أنواعها محليا ودوليا.
6- وضع برامج عامة و/أو خاصة بكل موقع يتحقق من 
الواحد في كافة  أبناء الشعب  التواصل ما بني  خاللها 

مواقعه، في فلسطني التاريخية، والشتات. 
7- إعادة الدور واحملتوى الوطني للجان اخلدمات وعدم 
اخلدماتية،  األعللمللال  بعض  تللقللدمي  على  دورهلللا  قصر 
دميقراطية  انللتللخللابللات  تنظيم  إلللى  الللدعللوة  خللالل  مللن 
األعضاء  الختيار  باالتفاق   او  النسبي  التمثيل  وفللق 

ولتغذيتها لتكون مؤهلة حلماية مشروع العودة. 
8- التصدي لكل من ميس بحق العودة إلى الديار األصلية 
تصريحا أو تلميحا، بكل الوسائل مبا فيها االحتجاج 
والرد  والتشهير،  واملقاطعة،  املسؤولني،  لدى  رسميا 

كتابة أو شفاهة، والتظاهر، وغيرها. 
9- جعل يوم 11 كانون أول من كل عام يوما وطنيا عاما 
تنظم  األصلية،  الللديللار  إلللى  الللعللودة  حق  على  للتأكيد 
خالله في كل املواقع في فلسطني التاريخية والشتات 
الفلسطيني  الشعب  هللويللة  تللبللرز  وأنللشللطللة  فعاليات 

احلضارية وحقوقه.
املتواجد  الفلسطيني  10- االستفادة من طاقات الشباب 
املرافعة  ضمن  معهم  املشترك  العمل  عبر  الشتات  في 
والترويج واحلشد السياسي، للتأثير في الرأي العام 

العاملي.
العربية  االئتالفات واحلركات  11- لعب دور فعال في 
مبا  منها،  والسياسية  األهلية  واإلقليمية،  الوطنية، 
في ذلك تشكيل منبر إعالمي خاص للدفاع عن حقوق 

الالجئني. 
العمل  ملراكمة  القادمة  احلقبة  في  األولوية  إعطاء   -12
لبلورة وتوسيع ائتالفات العودة وبالذات التي تعمل 
لالجتهادات  جامعة  كأطر  والشتات  الللوطللن  فللي  معا 
العودة  حركة  جهود  توحيد  باجتاه  والدفع  املختلفة، 
من خالل تنظيم فعاليات متزامنة في الوطن والشتات 
تتفاعل فيها وعبرها مختلف قطاعات وأجزاء الشعب 

الفلسطيني.

 املجد للشهداء، احلرية لألسرى،
والشفاء للجرحى، والنصر لفلسطني

ومعا وسويا حتى العودة إلى الديار األصلية.  
صدر عن املؤمتر الوطني الرابع للدفاع عن حق 

العودة، والذي عقد في مدينة البيرة/ فلسطني بتاريخ 
29 تشرين ثاني 2008. 
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)حق العودة( 
دورية تصدر كل شهرين عن 

بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
18149774 :)ISSN( الرقم الدولي املعياري

منها.  هجروا  التي  وممتلكاتهم  ديارهم  الى  العودة  في  حقهم  أساس  على  يعتمد  الفلسطينيني   الالجئني  جلميع  والشامل  الدائم  للحل  التوصل  الى  ساعيا  الفلسطينيني،  الالجئني  قضايا  حول  العلمية،  والتحاليل  واملعرفة  للمعلومة  مصدر  توفير  الى  بديل  مركز  يهدف 

حتـريـــر

محـمد جرادات
نضال العزة 

نهـــــــاد بقــــــــاعي

بيت حلم، فلسطني
ص. ب. 728 

تلفاكس: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 
 camp@badil.org :بريد الكتروني
 www.badil.org :صفحة االنترنت

املقاالت املنشورة  بأسماء 
ر  عن وجهة  أصحابها تعبِّ

نظرهم/ن.

أنطوان شلحت )عكا( 
عيسى قراقع )بيت حلم( 

رجا ديب )دمشق( 
سلمان ناطور )حيفا( 

سالم أبو هواش )اخلليل( 
أمير مخول )حيفا( 

الهيئة 

االستشارية 

جابر سليمان )صيدا(
تيسير نصر الله )نابلس( 

هشام نفاع )حيفا( 
وليد عطا الله )باريس( 

أنور حمام )رام الله( 

الللدوري  اللقاء  عقد  دون  حالت  التي  الللظللروف  على  بللنللاًء 
التاسع لالئتالف الفلسطيني حلق العودة في فرنسا استضافت 
مجموعة عائدون لقاًء استثنائياً لالئتالف في دمشق ) 20-18 
كانون أول 2008(، حضره مندوبون عن أعضاء االئتالف من 

فلسطني، سوريا، لبنان، األردن، وأوربا.
بللحللث اللللللقللاء فللي األوضللللاع واملللشللكللالت والللتللحللديللات التي 
الوطنية  القضية  تللهللدد  الللتللي  واملللخللاطللر  االئللتللالف،  يواجهها 
الالجئني  حقوق  على  وانعكاساتها  عللام،  بشكل  الفلسطينية 
وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار األصلية بشكل خاص، كما 
إطار  في  املقبلة  املرحلة  في  العمل  استراتيجيات  اللقاء  ناقش 

تطوير عمل االئتالف على كافة األصعدة:
أوال: على صعيد الوضع الداخلي لالئتالف:

أكلللد املللجللتللمللعللون حللرصللهللم الللشللديللد علللللى االسلللتلللملللرار في 
للدفاع  دميقراطيا  وطنيا  شعبيا  إطللارا  االئتالف  عمل  تطوير 
الصعد  على  تتهدده  التي  املخاطر  ومواجهة  العودة،  حق  عن 

الفلسطينية والعربية والدولية.
الللتللأكلليللد علللللى دوريللللة عللقللد اللللللقللاءات الللسللنللويللة لللالئللتللالف، 
لتطوير  حاجة  بوصفها  األقاليم  هيئات  اجتماعات  وتفعيل 

وتفعيل عمل االئتالف.
رفع مستوى آليات التنسيق بني مختلف الهيئات األعضاء 

في االئتالف على املستويني الثنائي واجلماعي.
عمل  الستمرار  الللالزمللة  املالية  امللللوارد  توفير  على  العمل 
السنوية  االشتراكات  رسوم  بدفع  االلتزام  خالل  من  االئتالف 
لتمويل  مللدروسللة  املللتللراكللمللة، ومللن خللالل وضللع خطة شاملة 
مختلف أنشطة االئتالف في السنوات املقبلة وفق اخلطط املقرة 

من قبل اجتماعاته الدورية.
االجتماعية  الشباب  مراكز  »احتاد  تكليف  املجتمعون  قرر 

مسؤولية  حتمل  مبواصلة  فلسطني«  الالجئني-  مخيمات  فللي 
تنسيق عمل االئتالف إلى حني عقد االجتماع الدوري التاسع في 
بقرارات  التزاما  فرنسا  في   2009 عام  من  الثاني  تشرين  شهر 

اللقاء الثامن.
عقد اجتماع جلنة تنسيق االئتالف خالل النصف األول من 

العام 2009.
ثانيا: على صعيد استراتيجيات العمل املقبل:

تتعلق بعمل  املجتمعون ثالث قضايا  ناقش  اإلطار  في هذا 
االئتالف ودوره في املرحلة املقبلة وهي:

حشد الطاقات للمشاركة الفعالة في مؤمتر مراجعة مقررات 
ديربان، جنيف، نيسان 2009، »دورة مراجعه برنامج وآليات 
والتي  التمييز«  أشللكللال  كللل  وإنللهللاء  العنصرية  مكافحة  عمل 

ستعقده األمم املتحدة في جينيف في نيسان 2009.
األوروبلليللة  املنظمات  تنسيق  هيئة  مللع  الفاعلة  املساهمة 
الفلسطينية )ECCP( وخاصة مبادرتها  العاملة على القضية 
إلى  والهادفة   )  Russell Tribunal( رسل  محكمة  لتشكيل 

محاكمة مجرمي احلرب الصهاينة.
وسحب  إسللرائلليللل  مقاطعة  حملة  تصعيد  فللي  االسللتللمللرار 
مسارها  وتعزيز  عليها،  العقوبات  وفللرض  منها  االستثمارات 
الوطنية  اللجنة  أداء  فللي  واالرتللقللاء  وتطوير  تعزيز  خللالل  مللن 

.)BNC( الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل
وفي هذا الصدد أكد املجتمعون على ضرورة االرتقاء بدور 
االئتالف في هذا املجال وتفعيل دور الشبكات العربية والدولية 
الطاقات واجلهود  الفلسطيني وحشد  الشعب  املناصرة لنضال 

في كافة املنابر واملجاالت املذكورة أعاله.
ثالثا: على صعيد قضية الالجئني وحق العودة:

الوطنية  القضية  تهدد  التي  املخاطر  في  املجتمعون  تللداول 

الفلسطينية وبشكل خاص جوهر الصراع العربي/ الفلسطيني 
الصهيوني املتمثل في قضية الالجئني وعودتهم إلى ديارهم   –
الفلسطيني املستند  األصلية واستعادة ممتلكاتهم تنفيذا للحق 
الللدوللليللة، وتنفيذا للقرار  إلللى مللبللادئ احلللق والللعللدل والللشللرعللة 

األممي 194، مؤكدين على املبادئ والثوابت التالية:
وحدة  واملنافي  التاريخية  فلسطني  في  الفلسطيني  الشعب 
واحدة ال تتجزأ، كما أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثله 
الللشللرعللي والللوحلليللد، واإلطللللار اجلللامللع لنضاله الللوطللنللي، األمللر 
أسس  على  مؤسساتها  وتفعيل  بنائها  إعلللادة  يستوجب  الللذي 
الوطنية  القائم على احلقوق  السياسي  دميقراطية، وبرنامجها 

الطبيعية الثابتة للشعب الفلسطيني.
كما  تتجزأ،  ال  واحللدة  وحللدة  الفلسطينيني  الالجئني  قضية 
الللتللي طلللردوا منها عام  األصللللليللة  إلللى بيوتهم  عللودتللهللم  أن حللق 
التفاوض  أو  للتصرف  قابل  غير  وقانوني  إنساني  حق   1948
أو التنازل، وال يقبل التجزئة أو اإلنابة أو التفويض، وهو حق 
يسقط  وال  الفلسطينية  لألجيال  وملك  آن،  في  وجماعي  فللردي 

بالتقادم مع مرور الزمن.
املصير للشعب  هللو شللرط مسبق حلللق تقرير  الللعللودة  حللق 
الللقللانللون  فللي  إلللزاملليللة  قللاعللدة  بللللدوره  يعتبر  اللللذي  الفلسطيني 
الدولي، وهو من نوع احلقوق الثابتة التي تعلو على أي اتفاق 

تفاوضي آخر.
رفض كافة مشاريع التوطني والتذويب الهادفة إلى تصفية 

قضية الالجئني الفلسطينيني وطي ملف العودة.
الوطنية  احلللقللوق  على  ومضمونا  شكال  االستفتاء  رفللض 
الللعللودة  فللي  الفلسطينيني  الللالجللئللني  الللثللابللتللة، وخللاصللة حللقللوق 

واستعادة املمتلكات والتعويض.
وإذ توقف املشاركون أمام ممارسات االحتالل اإلسرائيلي- 

وتهويد  واجللللدار  االستيطان  لتوسيع  املستمرة  الصهيوني 
على  أكلللدوا  واإلغلللالق  والتجويع  احلللصللار  وسياسة  الللقللدس، 
الللوحللدة  وبللنللاء  الفلسطيني،  االنللقللسللام  حللالللة  إنللهللاء  ضللللرورة 
الوطنية الفلسطينية، على أسس ثابتة ملواجهة تلك املمارسات 
املجتمعون  دعللا  كما  غللزة،  قطاع  في  أهلنا  عن  احلصار  وكسر 
األمم املتحدة واملؤسسات الدولية اإلنسانية إلى ضرورة حتمل 

مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لفك احلصار.
للجهد  العميق  وتقديرهم  شكرهم  عن  املجتمعون  وأعللرب 
أجل  من  عائدون  مجموعة  في  األخللوة  بذله  الللذي  االستثنائي 

إجناح هذا اللقاء.
املجد واخللود لشهدائنا األبرار

والتحية والتقدير ألسرانا في معتقالت
وسجون االحتالل الصهيوني

والشفاء العاجل جلرحانا البواسل.
وإننا لعائدون إلى ديارنا

دمشق في 20 كانون أول 2008

الهيئات املشاركة:
بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني.

احتاد مراكز الشباب االجتماعية في مخيمات الالجئني / فلسطني.
املكتب التنفيذي لالجئني في الضفة الغربية.

احتاد مراكز النشاط النسوي في مخيمات الضفة/ فلسطني.
جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني ومركز يافا.

مجموعة عائدون, سوريا.
هيئة تنسيق اجلمعيات األهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية في لبنان.

مجموعة عائدون, لبنان.
الكونفدرالية األوروبية حلق العودة.

البيان اخلتامي الصادر عن اللقاء االستثنائي لالئتالف الفلسطيني حلق العودة- دمشق في 20-18 /12/ 2008


