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تلك شجرة الميالد... وهذا ماء السماء
بقلم: عيسى قراقع*

الكنيسة  وأمام  لحم،  بيت  المهد في مدينة  الميالد في ساحة  أضأنا شجرة 
الرابضة في المعنى والتاريخ. مشى ماضينا اإلنساني من حقل الى حقل، ومن بيت 

الى بيت، ومن آية الى آية، ليمتزج الصوت بماء البئر ورائحة المكان.
قلنا مع الترانيم: كنا هنا، وما زلنا هنا، قبل أن يجيء “يهشواع” اإلسرائيلي، 

ويحتل الحقول، وينشر أيديولوجيا االستيطان، يقطع الصبار وُيَعْبِرَن األسماء.
وتعاويذ  أنبيائنا،  خطى  التراب،  هذا  وفوق  التراب،  هذا  تحت  لنا  أن  وقلنا: 

أرواحنا، وأننا أول القادمين مع الغيث، وأول الواقفين تحت ماء السماء.
بأّنا ولدنا هنا بين حجر وماء ونار، نولد ثانيا في الضوء والغيوم، على  وقلنا: 
نزيف دمنا  لو استمر  السنة، حتى  أي فصل من فصول  المتوسط، وفي  شاطئ 

واختفى صوت الشتاء.
الى  الغياب  من  عادت  وقد  الفضية،  نجمتنا  استعدنا  الميالد  ساحة  في 
مذودها، أضاءت وفاضت بالحليب والبشرى، وإذا باليسوع يرتدي روحه القدسية، 

يصعد الى صهيل الصليب، مكتفيا بالبرق والتحية.
في ساحة الميالد كالم الله يختلط بكالم الضحايا، يسيل دم كثير على البالط المقدس، 
يتذكر الناس اقتحام المجنزرات لبيت الصالة، وبكاء القمر في الليل... يتذكرون أربعين يوما 

من الحصار، وتلك التوابيت التي تحمل مالئكة ذبحوا قبل العشاء األخير.
كرومها  في  كنعانية،  صلوات  في  أسماؤنا  انفجرت  الميالد  شجرة  تحت 
شهداء  شجر:  كله  غيابنا  لنرى  والزيتون،  التين  وفوق  الرخام  في  وحنطتها، 
األرض  ونرى  والعائدين،  للورد  حدائقها  ترتب  بيوتا  موتهم،  بميالد  يحتفلون 

تطرز ثوبها للطير والنشيد.
تحت شجرة الميالد، هنا في المسافة بين القدس والسماء، قرأنا حكايتنا على 
العالمين، ونثرنا فضة زيتوننا على كل الشعوب، قبل أن يصل الغزاة الى غدنا، 

والى طفل المغارة.
تحت شجرة الميالد، قلنا لإلسرائيليين: الرب ليس لكم وحدكم حتى تأخذوه 
ريحنا،  وصدى  وأحالمنا  ونومنا  أجسادنا  فوق  وتسكنوا  والخرافة،  للوعد  ناطقا 

وتّدعون أن األرض كانت فارغة.
الرب ليس لكم وحدكم لتكلموه من على جبل سيناء، فيرسلكم بعد التيه إلينا 
مستوطنين ومستعمرين، مشحونين بأسفار االنتقام والتطهير العرقي، بعد أن 

فشلتم في االنصهار واالندماج مع روح العالمية واإلنسانية والحضارة البشرية.
جلعاد،  “سيف  ويعطيكم  التيه،  بعد  لينقذكم  وحدكم  لكم  ليس  الرب 
للحرب  وتغّنون  مذابحنا،  فوق  وترقصون  السهول،  البراري، وخوخ  تين  لتقطعوا 

والبندقية باسم الخالص واألبدية.
الله  شعب  يصطفيكم  كي  وحدكم  لكم  ليس  ال��رب  اإلسرائيليون:  أيها 
تروا من  الدماء، وال  أرضه فلسطين، تسفكوا  لتمسحوا شعبا أصيال عن  المختار، 
حولكم بأننا الذين نملك الخبز والعسل األحمر واللغة، وأن كل مفردة فينا هي 

بيت ونافذة وفضاء.
الله،  يد  في  المسدس  تضعوا  ال  لإلسرائيليين:  قلنا  الميالد  شجرة  تحت 
البنادق نورا لألغيار كما تعتقدون، ال تحترقوا مرة أخرى في  وال تجعلوا من نور 

أيديولوجيا الغيتو والسيطرة على اآلخرين.
أيها اإلسرائيليون: أنتم تستمعون لهرتسل عن األرض القديمة الجديدة، دولة 
سكانها  من  وإفراغها  التوراتية  الجغرافيا  الى  الهجرة  الى  يدعوكم  وهو  اليهود، 
ونباتاتها وهوائها وقراها، ولتكتشفوا أن الدولة الموعودة تحولت من دولة مدنية 
الكاتب  صرخ  حتى  العنصرية،  في  تغرق  إسبارطية  بوليسية  دولة  الى  وحضارية 

اإلسرائيلي “عاموس كينان”: لقد قتلت الدولة الوطن الذي قالوا أنه لي.
نستمع إلى مرثية الكاتب اإلسرائيلي”س. يزهار” األدبية عن نكبة فلسطين، والى 
شهودا  لنجد  فلسطين،  في  العرقي  التطهير  عن  بابيه”  “ايالن  اإلسرائيلي  الكاتب 

منكم يقولون: نحن نندب محرقتنا، ولكنا لم نندب محرقتهم، هناك حرب اآلن.
عاموس   “ و  غوريون”  “بن  وصايا  الى  تستمعون  أنتم  اإلسرائيليون  أيها 
عوز”، والذين جعلوا من الكتاب المقدس والعهد القديم عنصرا محوريا في عملية 
استعمار فلسطين، بعد أن حاربوا فيكم ذلك المنبوذ الواعي، المتمرد على واقع 
الى بشر  اليهودية، لتتحولوا  الرافض للصهيونية كحل للمشكلة  الظلم والنبذ، 

آليين، تبحثون اآلن عن إله جديد، يعطيكم وعدا آخر لحياة طبيعية تخلصكم من 
مأزقكم الوجودي واألخالقي  والثقافي.

غروسمان”  و”ديفد  كراكوتسكين”،   “ اإلسرائيلي  للكاتب  نستمع  ونحن 
لنجدهم شهودا آخرين يدعون الى النضال الشامل ضد االحتالل، وعدم التعاون 
مع جهازه وأدواته، وهو مصدر األمل كما يقولون لالستقامة األخالقية والسالم، 
الطريقة  هو  الالسامية،  ضد  ونضالهم  المنفى،  في  اليهود  اندماج  أن  ويرون 
كراكوتسكين  الصهيونية.  قوضتها  والتي  لليهود،  بالنسبة  للحياة  الطبيعية 

وغروسمان ال يريدان ربا محاربا يبيد اآلخرين تحت شعار طهارة األرض والسالح.
الذي  الرب  أن هذا  بل  لكم وحدكم،  الرب ليس  أن  قلنا  الميالد،  تحت شجرة 
الوعد،  وسحب  عنكم  تخلى  قد  وثقافتكم  أسطورتكم  علبة  في  وضعتموه 
نعترف  أن  تطلبون  الضحايا،  نحن  إلينا  عاما  ستين  من  أكثر  بعد  فتوجهتم 

بدولتكم كدولة يهودية نقية خالية منا ومن دمنا ومن ذاكرتنا وذكرياتنا.
القاتل لم  القاتل الى المقتول، كي يشهد بأن  التاريخ يتوجه  ألول مرة في 
شبح  يبقى  فال  مطمئنا،  القاتل  يعيش  كي  ونكبته،  وجعه  عن  يتخلى  يقتله، 

الضحية يالحقه كل حين.
قلنا هذه ليست دولة يهودية وإنما دولة احتالل، وأنه ال يوجد رب يسمح في 
النساء واألطفال وضرب  الخامس عشر من سفر صموئيل األول، بقتل  اإلصحاح 
العماليق رجال وامرأة ورضيع، وزرع كراهية عمياء تحولت الى أيديولوجيا لإلبادة 

والجريمة اإلنسانية.
عّما صنعتم  الطبيعة  لروح  اعتذروا  لإلسرائيليين:  قلنا  الميالد،  تحت شجرة 
بجسدها، استبدلتم شجر الزيتون المبارك بأشجار الصنوبر، كي تظهروا كدولة 
أوروبية الطابع، وأخفيتم القرى والمنازل المدمرة، غيرتم خريطة األسماء العربية 
بأسماء توراتية متخيلة، ولم تدركوا أن محو آالف األعوام من الزمان، هو دليل على 

غيابكم عن هذا المكان.
يراها،  فال  فلسطينية  قرية  الى  سياحة  في  يذهب  اإلسرائيلي  أن  وقلنا: 
ظهر  على  الصهيوني  بالالهوت  يأتي  و  الجنود،  ورب  القديم  العهد  يستدعي 
دبابة، ويستمتع بما وراء الزمان، دون أن ينتبه لفالح فلسطيني يحرث األرض، أو 

لقبرة تطير من نابلس الى الرملة، في فمها حبة قمح وسنبلة.
أيها اإلسرائيليون: ماذا ستفعلون اآلن؟ منفى داخلي وروحي يحيط بكم، لم 
يتحقق الوعد، عدتم الى الغيتو خلف جدار من الخوف والميثولوجيا، فكرهتكم 
الطابون  حجارة  وانكشفت  الكرمل،  صنوبر  احترق  عليكم،  غضبت  حتى  األرض 

والسقيفة وقبور عتيقة.
ماذا ستفعلون اآلن؟ فاألرض بعد أكثر من ستين عاما من غزوكم ظلت حبلى 
بنا وترفضكم، وقد أصبحت والدتنا الدائمة هاجسا مرعبا على نقاء دولتكم، إذا ما 

انفجرت القنبلة الديمغرافية في أرحامنا.
أيها اإلسرائيليون: لكم دينكم ولنا دين، فال تحولوا الله الى مستوطن يهاجر 
من السماء معكم، فالله العادل يبارك صبرنا وصمودنا، وهذه األرض تلقننا كالم 
والغزالن،  لآليات  صدى  أصواتنا  وظلت  وأسمائنا،  صفاتنا  أعطاها  أن  منذ  الله 

وأيامنا رائحة برتقال ال تحتاج الى خرافة لتدل علينا.
الكنيسة وقارع األجراس، رصاص وظالم  الميالد، تذكرنا حصار  تحت شجرة 
المبعدين،  المحاصرين  خريف  نيسان  شهر  صار  متناثرة،  وجثث  وجوع  وبرد 
مرة  وألول  والمنفى،  الموت  على صليب  محموال  داود  الله  عبد  عاد  كما  يعودون 

تطفئ العذراء نورها الكوني وتختفي في السؤال.
تحت شجرة الميالد صلينا، كنيسة المهد أمامنا، والقدس تتحرك نحونا، إن 
عطشت نعطش أكثر، وإن تنفست نزل المطر واحتفلت النجوم وتحركت الرياح، 
فينا  ولها  والهوية،  التاريخ  في  وكنيسة وضفائر شمس  نبي وصخرة  فيها  لنا 
عبادة ودم وبحر ومدن تتصافح أيديها من حيفا حتى النقب، ومن إبراهيم طوقان 
حتى محمود درويش وهو يغني بخشوع: هذه األرض جدتنا، مقدسة كلها حجرا 
حجرا، هذه األرض كوخ إللهة سكنت معنا، نجمة نجمة وأضاءت لنا ليالي الصالة.

* عيسى قراقع: وزير شؤون األسرى والمحررين، عضو الجمعية العامة لمركز بديل.

االفتتـاحيــة

في ذكرى القرار 194

لألمم  العامة  الجمعية  أص��درت  عاما،  وستين  خمسة  قبل 
كانت  إص��داره،  من  يوم  وقبل   .)1948/12/11(  194 القرار  المتحدة 
االنسان.  لحقوق  العالمي  االع��الن  اص��درت  قد  العامة  الجمعية 
االطراف  ان  بالوثيقتين  المتصلة  التحضيرية  االعمال  وتظهر 
المشرعة لم تكن فقط هي نفسها التي شرعت كال الوثيقتين، بل 
وان كل من حق الفرد في العودة الى دياره، وحقه في اللجوء، وحقه 
 15  ،14  ،13 المواد  في  العالمي  االعالن  في  ال��واردة  الجنسية  في 
على التوالي حضرت بقوة نتيجة حضور قضية اللجوء الفلسطيني 
آنذاك. بهذا المعنى، كان للنكبة الفلسطينية اثر ايجابي انعكس 
او  اللجوء،  العالم يطلب  الحماية المستحقة لكل شخص في  على 

العودة، او الجنسية، اال الفلسطيني!
وفي العام 1951 شرعت الجمعية العامة بمشاركة نفس الدول 
تقريبا التي شاركت في وضع اإلعالن العالمي وإصدار القرار 194، 
االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين. وقد كانت قضية اللجوء 
الفلسطيني حاضرة ايضا بقوة. فقد تم افراد نص ورد في المادة 
1/د تم بموجبه استثناء الفلسطينيين - دون تسميتهم- من نطاق 
والية المفوضية العليا لشؤون الالجئين. وقد كان هذا االستثناء - 
بحسب االعمال التحضيرية - مبررا باصرار الدول وخصوصا العربية 
على ضرورة توفير حماية خاصة او مضاعفة لالجئين الفلسطينيين. 
حدث  عما  خاصة  بمسوؤلية  احساسها  ونتيجة  المتحدة  فاالمم 
جراء قرار التقسيم، كانت ترى ان نوعا من التمييز االيجابي لصالح 
حماية  نظام  وضع  قررت  وعليه،  مطلوبا.  كان  الفلسطني  الالجئ 
التوفيق  لجنة  تفويض  خالل  من  الفلسطييين  بالالجئين  خاص 
بتوفير  الالجئين  وتشغيل  غوث  ووكالة  فلسطين،  حول  الدولية 
عن  الهيئات  تلك  توقفت  حال  في  انه  وقررت  الدولية.  الحماية 
توفير الحماية او المساعدة قبل التوصل الى حل نهائي بموجب 
القرار 194، يعود الالجئون الفلسطينيون تلقائيا لالنتفاع بحماية 
المفوضية؛ اي الحماية العادية المتوفرة لكل الجئ. لم ينجح نظام 
الحماية الخاص وحسب، بل طبقت االمم المتحدة والدول كل شيئ 
لتأكيد استثناء الفلسطينيين من نطاق الحماية، مع علمها بتوقف 
الحماية الفيزيائية والقانونية التي كان يفترض ان توفرها لحنة 
التوفيق، ومع علمها ان المساعدة التي تقدمها االنروا اقل بكثير 
الذي  الخاص  الحماية  نظام  اخرى،  بكلمات  الدولية.  المعايير  من 
صمم لتوفير حماية مضاعفة للفلسطينيين صار يوظف لتكريس 

انعدام الحماية او االنتقاص منها. 
اليوم، وبعد خمسة وستين عاما، ال يزال الفلسطيني يحرم من 
بمعنى  )الجنسية  الجنسية  في  والحق  العودة،  وحق  اللجوء،  حق 
الجماعة  الشخص ضمن  يمارس  دولته حيث  مع  القومية  الرابطة 
الحق في تقرير المصير وليس مجرد الرابطة القانونية مع الدولة 
او يفرض عليه االستقرار(. فالفلسطينون  حيث يستقر الشخص 
ليسوا محرومين من حقهم في العودة وفي الجنسية وحسب، بل 
يحرمون من حق اللجوء، رغم ان هذا الحق عرف دولي مستقر، بل 
ان  قبل  البشرية حتى  تاريخ  في  انسانية ضاربة  اخالقية  وقاعدة 

يشرع اي قانون. 
منها  الفارين  او  سوريا  في  الفلسطينيين  الالجئين  وضع  ان 
الدول  انتهاك  على  دليل  اوضح  لهو  بعدها  وما  الجوار  بلدان  الى 
بما  الوفاء  المتحدة ووكاالتها في  اللتزاماتها، وعلى تقصير االمم 
القيام  اليها من وظائف، وعلى قصور وضعف م ت ف في  عهد 
بواجباتها الوطنية االساسية تجاه الالجئين. ولعل خير ما يقال في 
الذكرى الخامسة والستين الصدار القرار 194 هو ان توفير الحماية 
هي  والجئيه،  الفلسطيني  للشعب  وعرفا  قانونا  الواجبة  الدولية 
المدخل االساس للتعامل مع ما يعرف بالشرعية الدولية كمنهج 
ذلك،  عدا  وما  الفلسطيني.  للشعب  المشروعة  الحقوق  لتحقيق 

يكون تحليقا في الفراغ أو إدامة للنكبة- الجريمة المستمرة.   
الهيئات  العودة  حق  جريدة  من  العدد  ه��ذا  ملف  يتناول 
اوضاعهم.  عن  والمسوؤلة   الالجئين  اوساط  في  الفاعلة  الوطنية 
ورغم انه ال يشكل مراجعة شاملة، اال انه يسلط الضوء على ما كان، 
وعلى مستوى االداء الحالي، وعلى بعض ما هو مطلوب لتوفير حد 

كاف من الحماية الالزمة. 

هيئة التحرير

)NTV( 2013 حفل إضاءة شجرة امليالد، بيت حلم، كانون األول
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العربية  إلى األقطار  الفلسطينيون  الفلسطينية عام 1948 لجأ  النكبة  إثر 
المتباينة  الفكرية  التيارات  تنازعتهم  حيث  كله،  العالم  إلى  بل  المختلفة، 
التنظيم  على  القادرة  السياسية  والمؤسسات  التنظيمية،  الوحدة  وافتقدوا 
المستقلة  السياسية  إرادتهم  ل 

ِّ
تمث أن  يْمكنها  كان  والتي  والقيادة، 

والموحدة. واضطر مليون فلسطيني إلى التبعثر في فلسطين وحولها، حيث 
بقي 156 ألفًا في األرض المحتلة، واستقر 360 ألفًا في الضفة الغربية، و200 
ألف في قطاع غزة، ولجأ 82 ألفًا إلى سورية، 104 آالف إلى لبنان، و110 آالف إلى 
شرق األردن، وتفرق 12 ألفًا في باقي األقطار العربية، وبعض البلدان األجنبية.

 الذين استقروا في الضفة الشرقية والضفة الغربية حملوا جوازات سفر أردنية 
)حسب المادة 3 من الدستور األردني(، والذين بقوا في األرض المحتلة حملوا جوازات 
وأكثر.  الثالثة  تكن  لم  إن  الثانية  الدرجة  من  كمواطنين  ولكن  إسرائيلية،  سفر 
بالتعاون  مصر(  لبنان،  )سوريا،  المضيفة  الدول  تصدرها  "وثائق"  حملوا  والباقون 
"الوثيقة  أن  الطريف  ومن  )األنروا(.  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  مع  والتنسيق 

المصرية" منصوص فيها "أنه ال يحق لحاملها دخول مصر إال بموافقة مسبقة".  
الوطنية  هويتهم  الفلسطينيين  من  العديد  فقد  الشتات،  هذا  في 
والثقافية واالجتماعية، ومن لم يفقد هويته فقد عانى من تشّوشها، أو حتى 

تشوهها.
لم يكن الفلسطيني فقط هو من تشوهت هويته، بل لقد لحق بأرضه ما لحق 
به من فقدان الهوية أو تشوهها: فمثال لم تحتفظ األجزاء التي احتلتها إسرائيل 
العسكري  الحاكم  لسلطة  تابعًا  غزة  قطاع  وأصبح  الفلسطينية.  التسمية  بمدلول 

إلى  اإلشارة  دون  غزة"  "قطاع  يسمى  وصار  المصري،  اإلداري  للحاكم  ثم  المصري، 
الغربية  الضفة  إلى غزة. وأصبحت  اإلشارة  "القطاع" دون  فلسطين، وأحيانا يسمى 
لنهر  الغربية  "الضفة  )جغرافيا(  وتسمى  الهاشمية،  األردنية  المملكة  من  جزءًا 

األردن"، وفقط بعد قيام السلطة الوطنية صارت تسمى "الضفة الفلسطينية".
كان الالجئون الفلسطينيون أهَم مظاهر "النكبة" الفلسطينية عام 1948. 
العالم، ولن يكونوا آخرهم،   الجئين في 

َ
لم يكن الالجئون الفلسطينيون أول

ولكنهم كانوا أهمهم، وما زالوا كذلك.
صحيح أن األمم المتحدة منذ إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية أنشأت 
وكالة متخصصة لرعاية شؤون الالجئين، ولكن ذلك كان وما زال في إطار اإلغاثة 
والرعاية )الصحية، والغذائية ...(، أما الالجئون الفلسطينيون فقد انشئت لهم 
منذ البداية )عام 1949( " وكالة غوث وتشغيل"، وهذا يعني أن األمم المتحدة 
الفلسطينيين، وقد صدق توقعهم،  الالجئين  أن تطول مأساة  كانت تتوقع 
الوكالة معنية بشؤونهم رغم  زالوا الجئين، وما زالت  فها قد مر 65 عاما وما 

تآكل ميزانيتها. وهم بذلك يمثلون أطول مشكلة الجئين عرفها التاريخ.
لقد عانى الالجئون الفلسطينيون من قساوة الحياة كغيرهم من الالجئين 
في العالم، إضافة إلى ما عانوه من التمييز في كل األقطار العربية التي هاجروا 
إليها بمستويات مختلفة: أقساها في لبنان، وأخفها في سوريا. ومن الجدير 
بالذكر أنهم حتى في المناطق الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( لم 
يسلم الالجئون الفلسطينيون من سوء المعاملة والتمييز. ومن الطرائف في 
اعضائه  عدد  وكان   1998 عام  البيرة  لبلدية  البلدي  المجلس  أن  المجال  هذا 

خمسة عشر قال أحدهم في إحدى المناسبات: في المجلس ال يوجد من أهالي 
البلد إال عشرة. وحينما سئل عن الخمسة اآلخرين، قال إنهم الجئون، فقال له 

احدهم: خمسون عاما ولم نحصل على الجنسية البيراوية!
فكانت  الفلسطينية،  القضية  عنوان  هم  الفلسطينيون  الالجئون  كان 
عنوان  تحت  الفلسطينية  القضية  تبحث  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  
ستينيات  أواخر  حتى  كذلك  األمر  وبقي  الفلسطينيين".  الالجئين  "قضية 
بحث تحت عنوان "مشكلة 

ُ
القرن العشرين حيث صارت القضية الفلسطينية ت

الشرق األوسط".
ستينيات  أواسط  في  المسلحة  الفلسطينية  المقاومة  انطلقت  عندما 
القرن العشرين بشكل مباشر باسم المنظمات الفلسطينية المسلحة وخاصة 
حركة فتح، وبشكل غير مباشر باسم منظمة التحرير الفلسطينية، كان اإلعالم 
الفلسطيني يكرر: "القضية الفلسطينية هي قضية شعب وحقه في التحرير 
الجئين  كمشكلة  محصورة  تبقى  أن  نسمح  ولن  المصير،  وتقرير  والعودة 

وحقوق إنسانية فقط".
كان من الطبيعي والمنطقي والمتوقع أن يكون الالجئون هم رواد النضال 
التحرير  منظمة  في  أو  الفدائي  العمل  منظمات  في  )س��واء  الفلسطيني 

الفلسطينية(.
فعال كانت قيادات النضال الفلسطيني )في معظمها( من الالجئين. ففي 
حركة فتح مثال كانت اللجنة المركزية األولى عام 1968، أو ما يعرف ب�"القيادة 
من  اياد  علي  وأبو  يونس،  خان  من  عرفات  ياسر  أشخاص:  عشرة  التاريخية" 

تمثيل الالجئين في المؤسسات الفلسطينية
من حكومة عموم فلسطين الى السلطة الوطنية

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي )ابو نائل(*

د:
عد

 ال
ف

الالجئون الفلسطينيون:مل

الهيئات والمؤسسات الوطنية المسؤولة
جدارية يف شوارع مخيم جباليا، غزة 2012 )تصوير: عبدالرحمن اخلطيب(
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قلقيلية، والثمانية الباقون الجئون: خليل الوزير )ابو جهاد( من الرملة، وصالح 
يبنا  قرية  من  يوسف(  )أبو  النجار  يوسف  ومحمد  يافا،  من  اياد(  )ابو  خلف 
قضاء الرملة، وعبد الفتاح حمود من قرية التينة قضاء الرملة، وممدوح صيدم 
)أبو صبري( من قرية عاقر قضاء الرملة، وخالد الحسن )أبو السعيد( من حيفا، 
وفاروق القدومي )أبو اللطف( من يافا، ومحمود عباس )أبو مازن( من صفد. بل 
يمكنني القول أن ياسر عرفات يمكن اعتباره الجئا ألنه عاش طفولته، وشبابه، 
النكبة  قبل  الجئا  فكان  في مصر،  الجامعية(  االبتدائية حتى  )من  ودراسته 
التي  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  األولى  التنفيذية  اللجنة  أما  وبعدها. 
عينها الشقيري بعد أن فّوضه المجلس الوطني األول عام 1964 بتشكيلها 

فقد كانت 14 عضوا، ثمانية منهم من الالجئين.
في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كان هنالك "كوتا" للعديد من الفئات 
االجتماعية الفلسطينية: "كوتا" للمرأة، و"كوتا" للمنظمات األهلية )االتحادات، بما 
فيها اتحاد الطالب(، و"كوتا" للفصائل، و"كوتا" للمستقلين، و"كوتا" للداخل في 
المجلس الوطني. كما أن حركة فتح اعتمدت "كوتات" في مؤتمراتها للعسكريين 
مؤسسات  في  ال  الفلسطينيين  لالجئين  "كوتا"  هنالك  يكن  لم  ولكن  ولألقاليم. 
منظمة التحرير، وال في مؤسسات فصائلها، وال في حكومة عموم فلسطين، وال في 

الهيئة العربية العليا، وال في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كل  في  بكثافة  ممثلين  كانوا  الالجئين  ولكن  "كوتا"،  هنالك  يكن  لم 
المؤسسات الفلسطينية، وهذه الورقة ستتتّبع مسألة تمثيل الالجئين في 
المؤسسات الفلسطينية الرسمية منذ حكومة عموم فلسطين )1948( حتى 

السلطة الوطنية )1994(، مرورا بمنظمة التحرير الفلسطينية.

حكومة عموم فلسطين
للشعب  التمثيلية  الفلسطينية  الهيئات  كل  أن  القول  نستطيع 
بقرارات  أنشئت  قد  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  باستثناء  الفلسطيني، 
الجامعة العربية أو إحدى مؤسساتها. ف�"الهيئة العربية العليا أنشأها اجتماع 
الجامعة العربية المنعقد في أنشاص )في مصر( في 1946/5/27، حيث قرر 
المجتمعون "التمسك باستقالل فلسطين، وصيانة عروبتها، ووجوب تأليف 
الجامعة  مجلس  أعلن  وفعال  باسمهم".  وتنطق  الفلسطينيين،  تمثل  هيئة 
يوم 1946/6/16 قيام "الهيئة العربية العليا" برئاسة مفتي فلسطين الحاج 
أمين الحسيني الذي منعته السلطات البريطانية من دخول فلسطين، فقاد 

الهيئة من مكتبها الرئيسي في القاهرة.
تقع "حكومة عموم فلسطين" من "الهيئة العربية العليا" كموقع "السلطة 
 ،1948/9/23 يوم  في  أنه  حيث  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من  الوطنية" 
أعلنت "الهيئة العربية العليا" إنشاء "حكومة عموم فلسطين" ومركزها غزة 
 من: جمال 

ٍّ
وذلك بصفة مؤقتة، برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي، وبعضوية كل

الحسيني، رجائي الحسيني، عوني عبد الهادي، حسين فخري الخالدي، علي 
حسنا، ميشيل أبيكاريويس، يوسف صهيون، أمين عقل. وهذه الحكومة عبارة 
عن إدارة مدنية مؤقتة لتسيير الشؤون المدنية العامة والخدمات الضرورية 
على أن ال يكون من اختصاصها في الوقت الحاضر الشؤون السياسية العليا.

ورغم أن مشكلة الالجئين لم تكن قد تضخمت، وربما بسبب ذلك، أفردت 
الحكومة دائرة للشئون االجتماعية لتعتني بشؤون الالجئين.

العام  السكرتير  لمهام  بديال  وثانيا  مؤقتة،  أوال  الحكومة  هذه  كانت 

إال  تشمل  ال  صالحياتها  ولكن  االنتداب(،  )حكومة  الفلسطينية  للحكومة 
المناطق المحتلة اآلن من قبل الجيوش العربية أو التي ستحتل إلى أن تشمل 

فلسطين العربية بأجمعها.
األنظمة  بموجب  االجتماعية  والخدمات  ال��دوائ��ر  ه��ذه  جميع  وتسير 
كان  ما  إال  البريطاني  االنتداب  انتهاء  عند  بها  معموال  كان  التي  والقوانين 

منها يتعارض مع المصلحة العربية العامة.
حدد من قبل مجلس الجامعة العربية وحكومات البالد العربية المختصة 

ُ
وت

صالحيات هذا المجلس وأعضائه مع صالحيات الحكام العسكريين الذين قد 
تم تعيينهم من قبل الجيوش العربية في المناطق التي احتلتها.

قرارا  يصدر  العربية  الجامعة  "مجلس  أن  التشكيل  قرار  نص  في  وكان 
أهالي  جميع  إلى  ويطلب  أعضائه،  وتعيين  اإلداري  الجهاز  هذا  ب�تأليف 

فلسطين تأييده وتسهيل مهمته".
في  مسؤولياتها  لحصر  ونظرا  للفلسطينيين،  الحكومة  تمثيل  لضعف  نظرا 
مؤتمرا في  وعقدوا  للحكومة  رفضهم  المفتي  واصل معارضو  فقد  مناطق محددة، 
اليوم نفسه في عّمان برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي )وهو من أبرز رموز 
الالجئين(، وهو أحد معارضي المفتي. أرسلوا بمعارضتهم إلى جامعة الدول العربية 

وتم في مؤتمرهم  إقرار الملك عبد الله بن الحسين ممثال لشعب فلسطين.

منظمة التحرير الفلسطينية
العربية  الدول  رؤساء  مؤتمر  بإرادة  كانت  العليا"  العربية  "الهيئة  أن  وكما 
في أنشاص )في مصر( في 1946/5/28، وبمبادرة من فاروق )ملك مصر(، لتكون 
برئاسة الحاج أمين الحسيني )مفتي فلسطين( والمقيم في مصر ألن السلطات 
البريطانية تمنعه من دخول فلسطين، فكذلك كانت منظمة التحرير الفلسطينية 
بإرادة مؤتمر القمة العربي في القاهرة )في مصر( في 1964/1/13، وبمبادرة من 
جمال عبد الناصر )رئيس مصر( لتكون برئاسة أحمد الشقيري )ممثل فلسطين 

في مجلس الجامعة العربية( والمقيم في مصر ألنه الجئ من يافا.
ومنذ عام 1968 أصبح الالجئون ألول مرة بشكل قاطع ال ينازعهم فيه عدو 
وقضيتهم هي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  القرار  أصحاَب  أو صديق 
النجاح هو  سبب وجود هذه المنظمة وغاية أعمالها. والسبب طبعًا في هذا 
صعود نجم المقاومة المسلحة والتنظيم الشعبي لكافة فئات الفلسطينيين 
المهنية والعمالية والنساء والطالب، وإعادة تركيب المجتمع الفلسطيني في 
 1967 في حرب  العربية  للدول  المعلنة  الهزيمة  الوقت  نفس  وفي  المنفى، 

واهتمامها بشؤون أمنها الوطني المحدود. 
في  الوطني  والتحرير  الالجئين  لقضية  الكبير  االنتصار  هذا  أن  على 
منه  سياسية  عوائد  تحقيق  من  ُيمكن  ولم  بسرعة،  تآكل  قد  السبعينيات 
عدا االعتراف بالمنظمة وفتح سفارات لها في بالد يفوق عددها البالد التي 

اعترفت بإسرائيل.
الالجئين"  "منظمة  هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  القول  أستطيع 
بجدارة رغم أنها لم تحدد "كوتا" معينة لالجئين ال في مجلسها الوطني وال 
لبعض  وسأشير  الورقة(.  بداية هذه  في  أشرنا  )كما  التنفيذية  لجنتها  في 

مظاهر كونها "منظمة الالجئين":
رئيس المنظمة، وكذلك كل ممثليها وأجهزتها اإلعالمية، ومنذ إنشائها   .1
أعلنوا، وواصلوا اإلعالن أن للمنظمة هدف واحد هو تحرير األرض المحتلة 

)عام 1948(، أي أرض الالجئين.

التأسيسي  مؤتمرها  في  المنظمة  رئيس  أعلن  حسين،  للملك  إرضاء   .2
)مجلسها الوطني األول( أن المنظمة لن تكون مسؤولة عن الفلسطينيين 
أردنيون، والحكومة  المقيمين في األردن )الجئون وغير الجئين( النهم 
لن  )المنظمة(  أنها  كما  شؤونهم.  وعن  عنهم  المسؤولة  هي  األردنية 
غزة  الفلسطينيين في قطاع  فيما يخص شؤون  تكون ذات صالحيات 

)الجئون وغي الجئين( ألن القطاع تحت اإلدارة المصرية.
اشترط الملك حسين على الشقيري أن يكون لألردن في المجلس الوطني   .3
أكثر من 60% من أعضاء المجلس الوطني، وكان له ما أراد، فقد كان للساحة 
األردنية 249 عضوا )وبعضهم شرق أردنيين(، بينما جميع أعضاء المجلس 

كانوا 397 عضوا. ورغم ذلك كانت األغلبية في المجلس من الالجئين.
وقد غطى المجلس مختلف القطاعات، والتجمعات الفلسطينية في قطاع 

غزة، وسوريا، ولبنان، والكويت، والعراق، ومصر، وليبيا، وقطر.
بقيت منظمة التحرير الفلسطينية هي "منظمة الالجئين" حتى توقيع "اتفاق 
برنامجها  في   1974 عام  تبنته  ما  مارست  حيث   ،1993 عام  إسرائيل  مع  اوسلو" 
عام  المحتلة  المناطق  في  الوطنية  السلطة  بإقامة  العشرة،  النقاط  ذي  المرحلي 
أصبح  وإنما  الالجئين،  أرض  بتحرير  معنية  تعد  لم  )المنظمة(  أنها  أي   ،1967
الالجئون جزءا من شعبها ذا معاناة خاصة تبحث لهم عن "حل متفق عليه" بينها 
وبين األطراف المعنية بمن فيهم إسرائيل. ولكن هذا لم يؤثر أبدا على تمثيل 

الالجئين في مؤسسات منظمة التحرير، سواء الفنية منها أو التنفيذية.

السلطة الوطنية
العليا"  العربية  "الهيئة  من  فلسطين"  عموم  "حكومة  موقع  أن  سابقا  قلنا 
المجلس  أن  حيث  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من  الوطنية"  "السلطة  كموقع 
المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعه يوم 1993/10/12 في تونس 
أقّر اتفاق اوسلو، وقرر تكليف اللجنة التنفيذية بتشكيل "مجلس السلطة الوطنية 
الفلسطينية" من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وعدد من الكوادر من الداخل 

والخارج، ويكون ياسر عرفات هو رئيس مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما أن مشكلة الالجئين لّما تكن بعد مشكلة حادة لدى "الهيئة العربية العليا" 
التحرير  لم تعد مهمة منظمة  الالجئين  آنذاك )1948(، فإن مشكلة تحرير أرض 
الفلسطينية اآلن. أما الالجئون فأمسوا فئة من الشعب الفلسطيني ذات معاناة 
الدولي،  القانون  المشكلة ضمن  لهذه  عليه"  متفق  "حل  عن  البحث  خاصة يجب 

وأعلى سقف لهذه الحلول هو عودتهم إلى أرضهم تحت السيادة اإلسرائيلية.
إلى  مقسوما  الفلسطيني  الشعب  يعد  لم  الوطنية"  "السلطة  وبقيام 

الجئين وغير الجئين، بل صاروا ثالثة أقسام:
القسم األول: هم من خلف الخط األخضر )الجئون وغير الجئين(، ويحمل 
هؤالء جوازات سفر إسرائيلية. ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية ال تحاول 
إدخالهم في المؤسسة السياسية الفلسطينية، بل تطلب منهم أن يدخلوا 
المؤسسة السياسية اإلسرائيلية ليكونوا عونا لها داخل إسرائيل، كما كان 

اليسار الفرنسي عونا للثورة الجزائرية داخل فرنسا.
القدس  )ومنها  الغربية  الضفة  في  يقيمون  الذين  هم  الثاني:  القسم 
طبعا(، وفي قطاع غزة )الجئون وغير الجئين( وهؤالء هم الشعب الفلسطيني 
وعندما  السلطة.  لهذه  السلطات  وهم مصدر  الوطنية،  السلطة  فيما يخص 
جرت انتخابات المجلس التشريعي األول للسلطة الوطنية عام 1996 وتقسمت 
من حيث  ال  أبدا،  الحسبان  في  الالجئون  يؤخذ  لم  انتخابية  دوائر  إلى  البالد 
المرشحين وال من حيث الناخبين، حيث قسمت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 

محافظات، وكانت مخيمات الالجئين تتبع المحافظات الواقعة على أرضها.
القسم الثالث: وهم المقيمون خارج الضفة الغربية وقطاع غزة، وهؤالء من 
أغلبية من الالجئين، وأقلية من النازحين. وهؤالء ال يقعون ضمن صالحيات 
أو مسؤوليات السلطة الوطنية، وإنما بقوا ضمن مسؤوليات مؤسسات منظمة 

التحرير الفلسطينية، وكثيرا ما يطلق عليهم "فلسطينيو الشتات".
عن  مسؤولياتها  تتحمل  تزال  ال  األن��روا  أن  مالحظته  الجدير  من  وهنا 
األراضي  جميع  في  بها  المعترف  المخيمات  في  الفلسطينيين  الالجئين 

العربية داخل مناطق السلطة الوطنية أو خارجها.
الفلسطيني  الشعب  من  عديدة  فئات  قامت  أن  غريبًا  يكن  لم  كله،  لهذا 
مئات  تكونت   1993 عام  فمنذ  العودة.  وحق  الالجئين  عن  للدفاع  أوسلو  بعد 
اللجان الشعبية في كل أماكن تواجد الالجئين، من مخيمات رفح إلى جامعات 
فرانسيسكو، وعقدت مؤتمرات هامة في معظم العواصم األوروبية واألمريكية. 
العربية.  العواصم  مؤتمرات مشابهة في بعض  بعقد  باستحياء  ُسمح  وبعدها 
غير  وحقوقهم  الالجئين  عن  الكترونية  ومواقع  وأفالم  وكتب  خرائط  وصدرت 
اإلنسان  لحقوق  دولية  مؤتمرات  في  اللجان  هذه  وتمثلت  للتصرف.  القابلة 
ومؤتمرات شعبية وبرلمانية. وهذه التجمعات عديدة وأغراضها متشابهة، ومنها 

من له انتشار دولي مثل "تحالف حق العودة"، و"مؤتمر حق العودة" وغيرها. 
لقد نشأت هذه التجمعات الشعبية لكي تمأل الفراغ الرهيب الذي خلفه 
دور  وهزال  العودة،  حق  على  فقط،  الرسمي  وليس  الفعلي،  التأكيد  غياب 

منظمة التحرير الفلسطينية، ودائرة الالجئين فيها، في هذا الواجب.

عبد الفتاح القلقيلي )أبو نائل(:  كاتب وباحث فلسطيني، األمين العام للمجلس األعلى للتربية   *
والثقافة والعلوم في م.ت.ف، وعضو الهيئة العامة لمركز بديل.  ضمن حملة التسجيل النتخابات املجلس الوطني الفلسطيني يف الوطن والشتات، رام اهلل 2013 )بديل(

المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الالجئين
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يشكل الالجئون ما نسبته 65% من إجمالي الشعب الفلسطيني، ويقيم 
الضفة  الوطن،  في  مخيماتهم  تتوزع  حيث  أقاليم،  خمسة  في  معظمهم 
ولبنان،  وسوريا  األردن  من  كل  في  والشتات،  بالتحديد،  غزة  وقطاع  الغربية 
متباينة،  واقتصادية  اجتماعية  وبيئات  سياسية  نظم  ظل  في  ويعيشون 
الواقع  هذا  فرض  متردية.  وبيئية  وصحية  معيشية  ظروف  من  ويعانون 
مسؤوليات كبيرة تجاه هذا المجتمع الواسع لالجئين الفلسطينيين في مجال 
مساعدتهم وتوفير الخدمات لهم وتحسين أوضاعهم. وإيمانًا من المنظمة 
صمودهم  تعزيز  في  يساهم  لالجئين  المعيشية  الظروف  تحسين  بأن 
وتمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، التزمت المنظمة 
ومنذ تأسيسها بحماية قضية الالجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم 
لالجئين  هامة  انجازات  تحقيق  من  وتمكنت  تواجدهم،  أماكن  جميع  في 
الفلسطينيين وبخاصة سكان المخيمات في الوطن والشتات. وفي المقابل، 
الدافئ  الحضن  دائمًا  تواجدها  أماكن  جميع  وفي  الالجئين  تجمعات  مثلت 
والبيت اآلمن لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد التزمت المنظمة بالنهوض 
بقضية الالجئين والعمل على إنجاز حقوقهم المشروعة وخاصة حقهم في 
العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، واستعادة ممتلكاتهم والتعويض عن 
الدولي وقرارات الشرعية  القانون  أية أضرار لحقت بهم، وذلك وفقًا لمبادئ 

الدولية التي تتمثل فيما يلي:  
حق  ديارهم  إلى  العودة  في  الفلسطينيين  الالجئين  حق  إن  أواًل:   -
أساسي من حقوق اإلنسان، أكده الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان 
الدولية  واالتفاقية  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  والعهد 
األوروبية  والمواثيق  العنصري،  التمييز  أشكال  كافة  على  للقضاء 
واألفريقية واألمريكية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، 

وهو حق غير قابل للتصرف، وال يسقط بمرور الزمن. 
ثانيًا: حق العودة أكده قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194،   -
الصادر في 11 كانون ثاني 1948، وأعادت الجمعية العامة تأكيده، 
زوالها  وعدم  الخاصة،  الملكية  حرمة  من  نابع  العودة  حق  أن  كما 
اليهود  على  طبق  الذي  الحق  وهو  األجنبية،  السيادة  أو  باالحتالل 
الحرب  أثناء  صودرت  التي  أمالكهم  استعادوا  الذين  األوروبيين 

العالمية الثانية، دون الرجوع إلى قرار دولي محدد. 
ثالثًا: حق العودة حق فردي في أصله ال تجوز فيه النيابة أو التمثيل   -
أنه ال  أو معاهدة، كما  اتفاق  التنازل عنه ألي سبب في أي  أو  عنه، 

يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.

تأسيس دائرة شؤون الالجئين
شؤون  دائرة  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  أنشأت 
على  بناًء  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  دوائر  من  مركزية  كدائرة  الالجئين 
قرارها  رقم 66 واستنادًا إلى المادة 18 البند )و( من النظام األساسي للمنظمة 
من  المقرين  السياسي  والبرنامج  الفلسطيني  الوطني  بالميثاق  الملحق 
المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الجزائر 
ورعاية  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  بمتابعة  الدائرة  وكلفت   .1987 عام 

مصالحهم والدفاع عن حقوقهم في جميع أماكن تواجدهم.  

رسالة الدائرة: 
تتلخص رسالة الدائرة في المساهمة الفعالة بالنهوض بقضية الالجئين 
الفلسطينيين والعمل إلنجاز حقوقهم المشروعة بإيجاد حل عادل لقضيتهم 
على أساس قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك تطبيق قرار الجمعية العامة 
لألمم المتحدة رقم 194، والدفاع عن حقوقهم وبخاصة حقهم في العودة إلى 
ديارهم التي هجروا منها، واستعادة ممتلكاتهم والتعويض عن أية أضرار 
لحقت بها وذلك في إطار عملية السالم وحل الدولتين على أساس حدود عام 
مصالحهم  رعاية  على  العمل  يستمر  الحق،  هذا  تنفيذ  طريق  وعلى   .1967
في الوطن والشتات وخاصة سكان المخيمات في كافة المجاالت االقتصادية 
الالزمة  الخدمات  وتوفير  التحتية  البنية  مشاريع  ذلك  في  بما  واالجتماعية 
تنظيم  في  وحقهم  والقانونية  المدنية  حقوقهم  عن  والدفاع  لالجئين 
واالستقرار  والحماية  واألمن  التنقل  وحرية  العمل  فرص  وتوفير  شؤونهم 

والعيش الكريم لهم.
المعقدة  المهام  االعتبار  بعين  األخ��ذ  مع  ال��دائ��رة  تأسيس  تم  لقد 
المرجعية  باعتبارها  الرسمية  صفتها  على  والتأكيد  للدائرة،  والمتشابكة 

والعنوان السياسي لقضية الالجئين. 
بعين  أخذت  فقد  الميادين  مختلف  في  أنشطتها  متابعة  ولتسهيل 

االعتبار ما يلي:

أوال: العامل الجغرافي حيث يتوزع الالجئون ومخيماتهم على أرض   -
مقرات  تعدد  استوجب  مما  المضيفة،  العربية  الدول  وفي  الوطن، 
األوض��اع  مع  وتتناسب  المرونة  تضمن  عمل  آلية  ووض��ع  الدائرة 
الدائرة، وتتالءم أيضًا  المختلفة لالجئين في مختلف مناطق عمل 
مع سياسات الدول المضيفة، ومن جهة أخرى تضمن مركزية القرار 
العمل  وقواعد  بخطط  االلتزام  للدائرة، وتضمن  والسياسي  اإلداري 

فيها.
ثانيًا: تنظيم العالقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية.   -

ثالثًا: تنظيم العالقة مع الدول العربية المضيفة لالجئين.  -
باعتبارها  )األونروا(  الدولية  الغوث  وكالة  مع  العالقة  تنظيم  رابعًا:   -
هذه  تأخذ  حيث  الالجئين  رعاية  عن  المسؤولة  الدولية  الجهة 
المتحدة  المسؤولية بعدًا سياسيًا يتمثل في تنفيذ قرارات األمم 
األوضاع  عن  المسؤولية  جانب  إلى  الالجئين،  بقضية  الصلة  ذات 
ودور  موقع  تعزز  وأن  المخيمات،  تلك  في  والخدماتية  المعيشية  
والقانونية  السياسية  المرجعية  على  وتحافظ  جهة  من  األون��روا 

لالجئين تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى.

اإلطار القانوني لعمل الدائرة:
ومهماتها  وأهدافها  الالجئين  ش��ؤون  دائ��رة  لعمل  القانوني  اإلط��ار 
وعالقاتها يتسم بأبعاد محلية وإقليمية ودولية وهي  بحاجة لتمكينها من 
القيام بمسؤوليتها وبالمهمات المنوطة بها إلى االلتزام بالقوانين واللوائح 
تطرأ  التي  التطورات  ومع  دورها  مع  يتناسب  بما  تطويرها  إلى  السعي  مع 
عليها، كما يتطلب وضع ما تحتاجه من أطر قانونية وإدارية تؤهلها للنهوض 
بما أنيط بها من مهام، ويمكننا في هذا المجال أن نشير ألبرز األطر القانونية 

وذات التأثير المهم على دائرة شؤون الالجئين ودورها ومنها:
القانون األساسي وقرارات مجلس الوزراء وقرارات المجالس الوطنية   .1

الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتعليمات  التطبيقية  واللوائح  والنظام  المدنية  الخدمة  قانون   .2

ديوان الموظفين العام.
وقانون  المالي  والنظام  الحكومية  للمؤسسات  المالي  القانون   .3

الموازنة العامة وتعليمات وزارة المالية.
داخل  المختلفة  التنظيمية  والتعليمات  والتوجيهات  القرارات   .4

الدائرة، والمتعلقة بتنظيم العمل.

العليا  الجهات  عن  الصادرة  والتعليمات  والتوجيهات  القرارات   .5
التنفيذية والتشريعية بشأن تنظيم العمل.

وقضيتهم  بالالجئين  الصلة  ذات  الدولية  واالتفاقيات  القرارات   .6
وبخاصة القرار 194.

ميثاق األمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.  .7
المبرمة ومذكرات  التنفيذية  وبرامجها  الثنائية  التعاون  اتفاقيات   .8

التفاهم والبروتوكوالت الثنائية ذات الصلة.
الالئحة األساسية للجان الشعبية للخدمات في المخيمات.  .9

التحديات التي تواجهها الدائرة على صعيد قضية الالجئين الفلسطينيين:
النهائي  الحل  قضايا  إلى  الالجئين  قضية  حول  التفاوض  تأجيل   .1
مشاريع  وط��رح  فيها،  البحث  من  االحتالل  حكومة  تتهرب  التي 
تهدف لتصفية قضيتهم وتوطينهم، والتنكر لحقوقهم ورفض 
وعدم  وتعويضهم،  ممتلكاتهم  واسترداد  وطنهم  إلى  عودتهم 
اإلقرار بمسؤوليتها عن مأساتهم المتواصلة، وعدم احترام مبادئ 
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة المتعاقبة وبخاصة قرار 194.

خالل  من  الفلسطينية  المخيمات  على  األمني  اإلسرائيلي  التركيز   .2
استهدافها واعتقال أبنائها ومهاجمتها بين الحين واألخر، وقيام 
بعض  في  الفلسطيني  التحرك  أم��ام  العقبات  بوضع  االحتالل 
شعفاط  مثل  مخيمات  في  المشاريع  تنفيذ  ورفضه  المخيمات 

وقلنديا والجلزون.
قضية  عدالة  الدولي ضد  المجتمع  في  النافذة  القوى  من  االنحياز   .3
الالجئين الفلسطينيين وضعف وتفككك الدول العربية والتي من 

المفترض أن تمثل الرافعة لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة.
عليها  تنص  التي  بالحماية  الفلسطينيين  الالجئين  تمتع  عدم   .4
القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
االحتالل  من  سواًء  لالعتداءات  باستمرار  يعرضهم  مما  لالجئين، 
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عالقات الدائرة وآفاق العمل
قضية  وتصون  تخدم  التي  العالقات  من  شبكة  بناء  على  الدائرة  حرصت 
قضايا  تتابع  التي  الجهات  مختلف  مع  الالزم  التنسيق  على  فعملت  الالجئين، 
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منفعة ممكنة، وحتى ال تتعارض وتتقاطع مجاالت عمل الدائرة مع عمل جهات 
أخرى معنية بشؤون الالجئين، حرصت الدائرة على صياغة عالقاتها على النحو 

التالي:

عالقة الدائرة مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
 منذ إنشاء الدائرة في نوفمبر 1996، قررت القيادة الفلسطينية ممثلة بمجلس 
كل  نقل  والتشريعي،  الوطني  المجلسين  إلى  إضافة  التنفيذية  واللجنة  الوزراء 
الالجئين  دائرة شؤون  إلى  الفلسطينية  الوزارات  من  الالجئين  ما يخص قضية 
باعتبارها الدائرة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولة عن متابعة 

 
َ
قضية الالجئين كونها المرجعية الرسمية بتفويض من القيادة السياسية ووفقا

ألحكام القانون األساسي.
وقد تقاطعت الدائرة في مهامها وأنشطتها مع مؤسسات السلطة الوطنية 
جميع  عن  مسؤولة  السلطة  ووزارات  مؤسسات  تعتبر  حيث  الفلسطينية، 
تخضع  التي  المناطق  ضمن  أو  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين 
الخدمات  وتقدم  غير الجئين،  أو  كانوا الجئين  تمييز سواء  أي  لسيطرتها، دون 
لهم في كافة مناطق تواجدهم بما في ذلك المخيمات، لذلك عملت الدائرة على 
حفظ وتمييز وضع الالجئين داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل 
الصالحيات  نطاق  خارج  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مخيمات  بقاء  على  حرصها 
الدائرة هي قناة االتصال ما بين مؤسسات  المختلفة وتكون  للوزارات  المباشرة 
عالقة  تبقى  أن  أي  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الالجئين  ومخيمات  السلطة 

السلطة الوطنية الفلسطينية بالمخيمات أشبه بعالقات دولة مضيفة لالجئين.
إن توفير أكبر قدر من التعاون مع الوزارات ذات الصلة، يتطلب تحديدا أكثر 
الالجئين  بقضية  فيما يتصل  والدوائر،  الوزارات  من  لمهمات كل  دقة ووضوحا 
دائ��رة  صالحيات  احترام  يضمن  نحو  على  وذل��ك  وشؤونهم  الفلسطينيين 
الوحيد  الممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ذراع  باعتبارها  الالجئين  شؤون 
يتعلق   فيما  سيما  وال  والشتات  الوطن  في  الالجئين  فيهم  بما  للفلسطينيين 
صيغ  وإيجاد  الدولية،  الغوث  وكالة  ومع  لالجئين،  المضيفة  الدول  مع  بالعالقة 
والوزارات  الالجئين  شؤون  دائرة  بين  األدوار  في  والتكامل  والتعاون  للتنسيق 

والدوائر والمؤسسات ذات الصلة.

عالقة الدائرة مع وكالة الغوث الدولية )األونروا(
عالقة الدائرة مع األونروا عالقة تكاملية ال تتناقض مع الدور األساسي لألونروا 
ومساندا  مكمال  دورا  تلعب  أن  على  الدائرة  حرصت  حيث  والشتات  الداخل  في 
لدور األونروا تجاه الالجئين والمخيمات، فباإلضافة إلى دور هذه المنظمة الدولية 
الدائرة دورها في  الالجئين تستكمل  لكافة  المتطلبات األساسية  تجاه تغطية 
المجال  في  للمساعدة  الدائم  الدائرة  واستعداد  والتعبوي،  السياسي  المجالين 
الخدماتي من خالل إشرافها المحدود على بعض المشاريع في المخيمات سواء 
وبين  الفاعلة  الخدماتية  المؤسسات  بين  كوسيط  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

جموع الالجئين في المخيمات.
الوطنية  والسلطة  الوكالة  بين  العالقة  وضبط  ترتيب  على  الدائرة  عملت 
قضية  تجاه  الدولية  بصفتها  تحتفظ  الوكالة  أن  اعتبار  على  الفلسطينية 

الالجئين، وأن السلطة الوطنية تمثل دولة مضيفة لالجئين.
يعتبر  والذي  الوكالة  خدمات  في  التقليصات  تنامي  استمرار  بخصوص  أما 
التطور األخطر على مسار عملها، فقد حرصت الدائرة على تطوير العالقة معها 
في  المتفاقم  العجز  تغطية  على  الحث  عملية  في  الفاعلة  المساهمة  وأخ��ذ 

الميزانية على عاتقها.
وعلى هذا الصعيد، فمنذ العام 1996 تشارك الدائرة في المؤتمرات السنوية 
زيادة  في  جميعا  األنشطة  هذه  وقد ساهمت  لألونروا،  والممولة  المانحة  للدول 

المنح والتبرعات الممنوحة لألونروا .
المقدمة  لتسهيل خدماتها  األونروا  مع  الثنائي  والتعاون  التنسيق  وكذلك 
لالجئين الفلسطينيين وبخاصة سكان المخيمات، بما فيها التنسيق والتعاون مع 
الجهات المختصة في وكالة الغوث الدولية في مجاالت الصحة والبيئة والتربية 
تشغيل  وفي  الصحي،  والمسكن  الغذائي  األمن  توفير  و  واإلغاثة  والتعليم، 
الالجئين الفلسطينيين وتوفير فرص العمل لهم والتأهيل المهني لهم، وتطوير 
برامج الخدمات االجتماعية للوكالة، وبرامج إعادة إعمار المخيمات المتضررة، عالوة 
على مساندة نقابة العاملين الفلسطينيين في وكالة الغوث الدولية للدفاع عن 
يهدد  ال  بما  العمل  وشروط  المعيشية  أوضاعهم  تحسين  اجل  ومن  حقوقهم 

تدفق الخدمات المختلفة لالجئين.

)arabs48.com( 2013 تظاهرة رفضاً ملخطط برافر، بئرالسبع)فلسطينيون الجئون من سوريا يف قطاع غزة، 2013 )بديل
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العالقة مع اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات
إن الحجم السكاني الواسع لالجئين الفلسطينيين وظروف المعاناة وتوزعهم 
في  الخاصة  والقانونية  واالجتماعية  االقتصادية  األوض��اع  وتباين  الجغرافي 
الدول المضيفة التي يعيشون فيها، ووضعهم القانوني الذي تشير له قرارات 
المنظمات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، والقرارات التي تنظم وجودهم 
والمؤسسات  اللجان  من  العشرات  أفرز  قد  المضيفة  الدول  حكومات  قبل  من 
وتلبية  وطموحاتهم  آمالهم  عن  والتعبير  أوساطهم  في  تعمل  التي  المدنية 

االحتياجات الحياتية الواسعة لمجتمعات الالجئين.
شؤون  دائ��رة  ومنها  الوطن  أرض  إلى  م.ت.ف  مؤسسات  ع��ودة  وبعد 
الحادية  دورت��ه  في  الفلسطيني  الوطني  المجلس  لقرار  ووفقًا  الالجئين 
والعشرين 1996/4/12 المنعقد في غزة، تقرر إعادة بناء وتفعيل دائرة شؤون 
الالجئين باعتبارها اإلطار الفلسطيني الرسمي المتخصص بشؤون الالجئين 
وقضيتهم. واستنادًا للقرار رقم 66 لسنة 1987 الصادر عن اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية واستنادًا إلى قرار القيادة الفلسطينية )اللجنة 
الوطنية  السلطة  وزراء  ومجلس  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
لجان  تشكيل  تقرر  فقد   )1996 الثاني  تشرين  في شهر  غزة  في  المنعقد 
خدمات شعبية في مخيمات الالجئين تتابعها وتشرف عليها دائرة شؤون 
الالجئين، تكون مهمتها العامة، تطوير مستوى الخدمات في المخيمات في 
مختلف المجاالت االجتماعية والصحية والتعليمية، والثقافية، االقتصادية، 
التعبوي  اللجان  ه��ذه  دور  إل��ى  باإلضافة  واإلن��ش��اءات  التحتية  والبنية 
والسياسي والذي يمثل أداة للتواصل بين القيادة الفلسطينية والالجئين 

في أماكن تواجدهم .
إن توفر إمكانيات كبيرة لدى المجتمع المحلي، وانتشار واسع للهيئات غير 
الحكومية قد فرض على الدائرة بناء عالقات وثيقة مع هذه الهيئات لمساعدتها 

في تنظيم عملها وإدارة مواردها.
لقد قامت الدائرة باإلشراف على وتشكيل لجان الخدمات الشعبية في مخيمات 
الضفة الغربية وقطاع غزة وفقًا لالئحة الداخلية لهذه اللجان، حيث بلغ عدد لجان 
لجنة  و23  القطاع  في  لجان   8 منها  لجنة   31 المخيمات  في  الشعبية  الخدمات 
في الضفة الغربية، وتقوم الدائرة بتوفير الدعم واإلسناد التعبوي والمادي لهذه 
وتبادل  لتوفير  فعالة  قنوات  خالل  من  الدائرة  مع  اللجان  هذه  وتعمل  اللجان، 
أولوياتها في  اللجان في تحديد  الدائرة هذه  المعلومات في االتجاهين. وتساند 
احتياجات المخيمات والمشاريع وما يترتب على ذلك من دعم وتنسيق مع الجهات 
هذه  مع  المشاركة  الى  باإلضافة  احتياجاتها،  توفير  في  العالقة  وذات  المعنية 
إإلحتياجات  وتحديد  الدراسات  لتوفير  والشعبية  المؤسساتية  وقواعدها  اللجان 

من خالل العمل الميداني وتنظيم اللقاءات وورشات العمل المتخصصة.
على الرغم من وجود النظام الداخلي الذي ينظم عمل هذه اللجان بما فيه إجراء 
انتخابات ألعضائها، إال أن بعض هذه اللجان لم تتغير منذ سنوات طويلة لعوامل 
تحتكره  الذي  المخيمات  في  المؤسساتي  العمل  وتطور  نضوج  عدم  منها  عدة 

شرائح نخبوية ضيقة.

عالقة الدائرة مع جامعة الدول العربية
يعتبر مؤتمر المشرفين العرب على شؤون الفلسطينيين من أهم وأبرز اآلليات 
العربية المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية على اعتباره الجهة التي تعنى 
بقضية الالجئين الفلسطينيين وتحافظ على حقوقهم السياسية كإطار لتنسيق 
الجهود لموقف عربي موحد تجاه قضية الالجئين وحقهم في العودة، وضرورة 
المستهدفين دائما من قبل االحتالل اإلسرائيلي  الفلسطينيين  الالجئين  دعم 
المالي  بالدعم  والمطالبة  الفلسطينية،  المخيمات  تدمير  إلى  الرامية  ومحاوالته 
بتطبيق  بالمطالبة  القاضي  الفلسطيني  للموقف  االجتماعات  تلك  وتبني  لهم، 

قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار )194(.

عالقة الدائرة مع الدول المضيفة لالجئين
الدول  التنسيق مع  الدائرة تطوير وتعزيز عالقات  لتحقيق أهدافها تتبنى 
العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين وإلى تحقيق وحدة الموقف تجاه قضية 
الالجئين وحقوقهم، وتطبيق قرارات االجتماعات الدورية للدول المضيفة لالجئين 
جامعة  دور  وتطوير  العربية،  الدول  جامعة  إطار  في  تعقد  التي  الفلسطينيين 
الدول العربية ومؤسساتها في إطار دعم قضية الالجئين الفلسطينيين والدفاع 

عن حقوقهم ومتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بالالجئين الفلسطينيين. 
الفلسطينيين في  الالجئين  أوساط  بين  الواسع  التحرك  من  الدائرة  تتمكن  ال 
الفلسطينية،  األراض��ي  في  بالالجئين  بعالقتها  بالمقارنة  لهم  المضيفة  الدول 
العالقة  بشكل  مرهونة  العالقة  بقيت  ومصر  والعراق  ولبنان  وسورية  األردن  ففي 
الفلسطينية مع هذه األقطار عموما، ومرتبطة بالسياسات الداخلية لهذه الدول في 
تعاملها مع الالجئين الفلسطينيين، وقد حرصت الدائرة على إيجاد مداخل إلى تلك 
الساحات العربية للعمل على تحسين ظروف وأوضاع الالجئين، ومن هذه المداخل:

المشرفين  مؤتمر  في  الدائرة  ومشاركة  السياسي  المدخل  خالل  من   .1
العرب على شؤون الالجئين والذي يعقد بشكل دوري نصف سنوي في 

مقر جامعة الدول العربية وتحت رعايتها.
من خالل محاوالت الدائرة للتواصل مع الالجئين أنفسهم وذلك بقدر   .2
ما يسمح به الوضع السياسي العام لتلك الدول، وأيضا بمقدار ما يمكن 
ممارسة  من  المضيفة  ال��دول  بعض  في  المعتمدة  الدائرة  لمكاتب 

نشاطها.

إنمائية  المانحة وتحت مظلة تنفيذ مشاريع  من خالل األونروا والدول   .3
في المخيمات.

وبطبيعة الحال تختلف العالقات التي تربط الدائرة مع الدول المضيفة   
من دولة إلى أخرى.

العالقة مع األردن:
والحكومة  بين م.ت.ف  تربط  التي  والمميزة  الجيدة  العالقات  الرغم من  على 
األردنية، إال أن نشاط الدائرة تجاه الالجئين في األردن ضعيف وذلك لعدة أسباب 

أهمها:
المواطنة  بحقوق  األردن  في  الفلسطينيين  الالجئين  معظم  يتمتع   .1
األردنية وما يترتب على ذلك من مزايا يحصلون عليها بموجب حقوق 
على  والتعليم...،  والعمل  واإلقامة  والتنقل  الحركة  وحرية  المواطنة 

خالف الدول العربية المضيفة األخرى.
قياسًا  األردن  في  الفلسطينيين  الالجئين  لتعداد  المرتفعة  النسبة   .2
إزاء  األردنية  الحكومة  في حساسية  تتسبب  للسكان  العام  بالمجموع 
األراض��ي  على  الموجودين  الفلسطينيين  بالالجئين  م.ت.ف  عالقة 
تفاهمات  أعقبتها  التي  الماضي  واحتكاكات  وتوترات  األردن��ي��ة، 
فلسطينية أردنية لم تنجح في التخلص من تلك الحساسية التي تنشأ 

عند محاولة نسج أي عالقات مع الفلسطينيين في األردن.
الجدير بالذكر أن التقييم اإليجابي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في األردن 
مقارنة بإخوتهم الالجئين في بقية الدول العربية المضيفة ال يعني بأن أوضاعهم 
إذ ال يزال  المخيمات؛  السلبيات وخصوصا في  الحياتية والمعيشية ال تخلو من 
مستوى المعيشة متدنيا، وبحاجة الى الدعم خصوصا في مجاالت البنية التحتية، 
والتنمية البشرية واالقتصادية. ودائرة شئون الالجئين تعتقد بأهمية التعاون 
مع الحكومة األردنية واالونروا من اجل المساهمة برفع مستوى معيشة الالجئين 
في األردن. وفي هذا اإلطار يوجد عالقة وثيقة بين دائرة شؤون الالجئين ودائرة 
الشؤون الفلسطينية التابعة للحكومة األردنية حيث تبادل الزيارات بين الطرفين 

بما فيها زيارة المخيمات في البلدين وتبادل للخبرات في خدمة الالجئين.

العالقة مع سورية 
اإلجمالي  مع  مقارنة  ضئيلة  سوريا  في  الفلسطينيين  الالجئين  نسبة  تعد 
العام لتعداد السكان، وعلى الرغم من أنهم ال يتمتعون بحقوق المواطنة السورية 
إال أن الحكومات السورية المتعاقبة وعلى اختالفها، كفلت لهم الحقوق القانونية 
بهويتهم  الفلسطينيون  الالجئون  احتفظ  حيث  التجنيس  باستثناء  والمدنية 

الوطنية- الفلسطينية.
الالجئون  تأثر  أع��وام  ثالثة  منذ  سورية  في  األمنية  األوض��اع  تدهور  ومنذ 
الفلسطينيون في سوريا؛ حيث  يمثلون جزءًا من النسيج االجتماعي واالقتصادي 
في سورية؛ مما تسبب في نزوح ثلثي الفلسطينيين هناك داخليًا باإلضافة إلى 
بالنازحين  أسوة  الجوار  بلدان  إلى  سورية  خارج  إلى  نزحوا  منهم   %20 من  أكثر 
السوريين. ولكن الفلسطينيين في بلدان النزوح يتعرضون للتمييز في المعاملة 
كالجئين؛ حيث تفرض عليهم  العديد من اإلجراءات التي تتناقض مع المواثيق 
شؤون  دائرة  قامت  وقد  العربية.  الدول  جامعة  عن  الصادرة  والمواثيق  الدولية 
مساعي  في  الدائرة  لرئيس  مكوكية  جوالت  خالل  من  الجهود  ببذل  الالجئين 
الصراع  الفلسطينيين في سورية عن دائرة  الالجئين  لتحييد  دائمة ومتواصلة 
الدائر هناك ولضمان توفير المساعدات اإلنسانية لهم، وتحتفظ الدائرة بعالقات 

وثيقة مع الهيئة العامة لالجئين التابعة للحكومة السورية.

العالقة مع لبنان
أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان هي االسوأ بين كافة الالجئين في 
الدول العربية المضيفة؛ حيث يعانون من سلب حقوقهم المدنية واالجتماعية 
الداخلي  والتنقل  الحركة  حرية  تشمل  قيود  ظل  في  ويعيشون  واالقتصادية 
والخارجي والعقبات في المجال الصحي والتعليمي وحرمانهم من فرص العمل؛ 
إذ توجد قائمة طويلة من المهن والوظائف المحظورة على الفلسطينيين، وتحاول 

الدائرة تحسين أوضاع الالجئين في لبنان ومن خالل:
محاوالت تبديد المخاوف اللبنانية بالتأكيد الدائم والمستمر على رفض   -

التوطين الذي يؤكد عليه الفلسطينيون قبل اللبنانيين.
للمخيمات  المصادر  المساعدات مختلفة  العمل على استدراج وتوفير   -

الفلسطينية في لبنان.
السياسية  الفلسطينية  المناسبات  في  والفعاليات  األنشطة  إقامة   -
والوطنية والشعبية وإشراك الالجئين الفلسطينيين الموجودين على 

الساحة اللبنانية.
مختلف  وعلى  رسمي  بشكل  اللبنانيين  بالمسؤولين  االت��ص��ال   -

المستويات لبحث قضايا الالجئين على األرض اللبنانية.
وتم تحقيق بعض االنجازات مثل إلغاء الحكومة اللبنانية لقرارها الصادر 
عام 1995 الذي يحدد سفر وعودة الالجئين من حملة وثيقة السفر اللبنانية 
باإلضافة إلى مجموعة تسهيالت منها السماع بإدخال المواد الالزمة لترميم 
التي  المخيمات  من  المهجرين  مشكلة  وحل  المخيمات،  في  والبناء  المنازل 

دمرت جزئيا أو كليا.
الجانبين  من  والخبراء  المسؤولين  من  عددا  تضم  متابعة  لجنة  وتشكيل 
لبنان.  الالجئين في  المناسبة لتخفيف معاناة  مهمتها وضع اآلليات والوسائل 

ومن ناحية ثانية تركز اهتمام الدائرة على توسيع نشاط مكتب الدائرة في بيروت 
والعمل على االلتقاء بتجمعات الالجئين في المخيمات لالطالع على مشاكلهم عن 
العمل  لتطوير  المخيمات  في  الشعبية  والفعاليات  القيادات  مع  والتداول  قرب 
المشترك تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية, كما أطلقت الدائرة حملة من 
اجل جلب واستدراج المشاريع الحيوية في مخيمات لبنان وذلك من خالل الدول 

المانحة والمنظمات غير الحكومية.
في  الفلسطيني  الوجود  صعيد  على  انجازات  تحقيق  تم   ,2010 العام  وفي 

لبنان منها:
العمل  الفلسطيني حق  العامل  ومنحت  انجازا  تعديالت تشريعية شكلت   .1
إصدار  على  حاليا  العمل  وزارة  وتعمل  الخدمة؛  نهاية  تعويض  في  والحق 
التشريعي  االنجاز  أن تساهم في جعل هذا  مراسيم تطبيقية من شأنها 
ونقاش  تشريعية  ورش��ة  بعد  التعديل  هذا  حصل  وقد  ملموسا،  واقعا 

سياسي وتقييمي وقانوني حصل ألول مرة في لبنان أهمها:
تفعيل التنسيق بين كافة الوزارات واإلدارات المعنية بخصوص الشأن   -

الفلسطيني.
دراسات  وإحصاءات بخصوص واقع المخيمات والالجئين الفلسطينيين   -

في لبنان.
المجتمع  شرائح  وكافة  فلسطين  وسفارة  االونروا  مع  الشراكة  تفعيل   -

اللبناني.
التنسيق مع الدول المضيفة.  -

تحضر ملفات قانونية لكافة الحقوق األخرى لالجئين الفلسطينيين.  -
تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني ورفع الوعي.  -

العالقة مع العراق
األمني  االنفالت  وفي ظل  نيسان 2003،  في  للعراق  األمريكي  االحتالل  بعد 
واالقتتال الداخلي، تعرض الفلسطينيون في العراق العتداءات منظمة من أطراف 
طائفية مما تسبب في حركة نزوح فلسطينية واسعة إلى مناطق أكثر أمنًا سواء 
داخل العراق أو باتجاه الحدود مع األردن وسورية، وعلى خالف النازحين العراقيين؛ 
إلى  بلجوئهم  والسماح  الفلسطينيين  استقبال  المجاورة  الدول  رفضت  فقد 
أراضيها، مما دعا القيادة الفلسطينية بما فيها الدائرة التخاذ إجراءات واتصاالت 
الدولية  والمفوضية  واألونروا  العراقية  الحكومة  فيها  بما  المعنية  األطراف  مع 
لشؤون الالجئين بهدف توفير األمن والحماية والملجأ اآلمن للفلسطينيين وفقًا 
للميثاق العالمي لحقوق اإلنسان الذي يفرض على هذه الدول احترام حق هؤالء 
انعدام  يواجهون  أنهم  طالما  أراضيها  إلى  واللجوء  السالمة  بالتماس  الالجئين 
الدولية  االتفاقية  أيضا  عليه  أكدت  ما  وهذا  العراق،  داخل  واالضطهاد  األمن 

الخاصة بالالجئين لعام 1951.

الثوابت السياسية للمنظمة والمرجعية القانونية 
للمفاوضات حول ملف الالجئين:

الفلسطينيين  الالجئين  بحق  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تمسكت  لقد 
بالعودة، حيث لم يقتصر ذلك على المبادئ والثوابت فقط، بل التأكيد المستمر 
الوطني  المجلس  بقرارات  والتسلح  الدولية  الشرعية  ق��رارات  مرجعية  على 
المتعاقبة  دوراته  في  الفلسطيني(  للشعب  التشريعية  )الهيئة  الفلسطيني 
وقرارات القمم العربية، مما يعني أن المنظمة التزمت بثوابت المواطن الفلسطيني 
من  ذلك  اتضح  وقد  الدولية،  بالشرعية  المتسلحة  العربي  واإلجماع  العمق  ذات 
أشكال  لمختلف  المنظمة  لم تخضع  المتالحقة، حيث  المفاوضات  دورات  خالل 
التهديد والضغط واالبتزاز. فالمنظمة تتبنى مبادرة السالم العربية التي تنص 

على حل عادل ومتفق عليه بموجب القرار 194. 

موقف منظمة التحرير الفلسطينية:
الفلسطينية  التحرير  منظمة  تتبناها  التي  الفلسطينية  الرؤية  تتألف 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  فلسطين  دولة  إقامة  شقين،  من  النزاع  إنهاء  بشأن 
لقضية  عليه  ومتفق  عادل  إلى حل  والتوصل  الشرقية،  القدس  وعاصمتها  غزة 
لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر   194 القرار  بموجب  الفلسطينيين  الالجئين 
المتحدة، وتدعم المنظمة في موقفها هذا مبادرة السالم العربية التي تدعو إلى 
التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا للقرار 
حق  هما  مسألتين  إلى  الالجئين  لقضية  العادل  الحل  يتطرق  أن  ويجب   ،194

العودة وجبر الضرر.
لذلك فإن الموقف الذي تتمسك به منظمة التحرير الفلسطينية كقاعدة لحل 

قضية الالجئين :
تسوية  حول  مفاوضات  وألية  للحل،  القانونية  القاعدة  هو   194 القرار   .1

قضية الالجئين.
إقرار إسرائيل بالمسؤولية عن ما وقع لالجئين.  .2

على إسرائيل أن تعترف بحق عودة الالجئين إلى بيوتهم .  .3
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يمر الشعب الفلسطيني اآلن بمرحلة من أصعب أحواله 
الوطنية منذ النكبة عام 1948. فبعد اإلنجاز الكبير عام 1964 
شمل  جمعت  التي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  بإنشاء 
الشعب الفلسطيني في الشتات، وبعد صعود نجم القضية 
سنوات،  بعشر  ذلك  بعد  المتحدة  األمم  في  الفلسطينية 
بعد  األدنى  حدها  إلى  وصلت  التي  اإلنحدار  مرحلة  بدأت 

كارثة أوسلو.
كونه  بجانب  وأصبح  الفلسطيني،  الشعب  تشرذم  اليوم 
وفي   48 فلسطين  في  مختلفة  حكومات  ظل  تحت  يعيش 
الوطنية  هويته  تعرضت  الشتات،  بالد  وسائر  وغزة  الضفة 
الفلسطينية لضربات موجعة من اإلحباط والتنازالت والتعاون 

السافر مع نفس العدو الذي سبب كل هذه الكوارث.
أما أوسلو فهى كارثة يتجاوز تأثيرها وعد بلفور، حيث 
غياب  في  إستعماريتين  جهتين  بين  قر 

ُ
أ بلفور  وعد  أن 

صاحب الحق واألرض. أما أوسلو فقد أشركت العدو المحتل 
مع صاحب األرض في حقه في األرض المحتلة. كما أن إتفاق 
أوسلو ال يعتمد على أي مرجع قانوني دولي وال توجد فيه 
آلية مستقلة  وال  المخالف  أوعقوبات على  لتنفيذه  ضوابط 

لتطبيق العقوبات على المخالف.
وفيما يتعلق باإلقتصاد فقد تحول الشعب الفلسطيني 
في الضفة وغزة إلى أسير للمعونات الدولية، التي تدفعها 
اإلحتالل،  عبء  من  إسرائيل  إلعفاء  أساسًا  الغربية  الدول 
ولترويض الشعب الفلسطيني على قبوله. كما أن اإلقتصاد 
من   %94 أن  حيث  إلسرائيل  رهينة  أصبح  الفلسطيني 
صادراته ووارداته تأتي من إسرائيل. وقد كرس هذا الوضع 
بروتوكول باريس اإلقتصادي المملوء بالثغرات. ومن سخرية 
بين  باريس  بروتوكول  توقيع  تم   1941 عام  في  أنه  القدر 
حكومة اإلحتالل النازي لفرنسا وحكومة فيتشي الفرنسية 

المتعاونة مع اإلحتالل لتؤدي نفس الغرض.
أوسلو واحدة من أهم عوامل تشريد الشعب الفلسطيني 
ألنها تطبق على 18% منه في الضفة الغربية حيث يوجد 
الوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مقر 

للشعب الفلسطيني.
الفلسطينية  التحرير  إثنان على أن منظمة  وال يختلف 
لحقوقه.  والممثل  الفلسطيني  للشعب  األكبر  الجامع  هي 
أن  ترى  ال  الفلسطيني  الشعب  من  الساحقة  الغالبية  لكن 
الحقيقيون  الممثلون  هم  اليوم  مقاعدها  على  الجالسين 
للشعب الفلسطيني. ولذلك فأن جميع لجان العودة وممثلي 
بإنتخاب  منذ سنوات عديدة  العالم يطالبون  الجاليات في 
مجلس وطني جديد يمثل 12 مليون فلسطيني، ومنه تنبثق 

قيادة فلسطينية جديدة عليها إجماع الشعب الفلسطيني 
وبها يضع ثقته.

لماذا يطالب الفلسطينيون بذلك؟
الالجئين في منظمة  أول مثال واضح على ذلك. دائرة  خذ 
التحرير الفلسطينية تمثل نظريًا 7 مليون فلسطيني الجئ أو 
نازح منهم أكثر من 5 مليون مسجلون لدى وكالة الغوث. هذا 
العدد أكثر من سكان األردن أو لبنان ولو كانت دائرة الالجئين 
ومع  ولبنان.  األردن  من حكومتى  أكبر  مهماتها  دولة ألصبحت 
ذلك فأن نشاط هذه الدائرة مغيب تمامًا منذ 20 سنة على األقل.
هذا الفراغ الهائل في الدفاع عن حقوق ثالثة أرباع الشعب 
الفلسطيني قد مألته عشرات اللجان الداعية لحق العودة ومراكز 
لندن،  العودة في  الالجئين مثل مركز  والتعبئة لقضية  البحث 
لندن،  في  فلسطين  أرض  وهيئة  لحم،  بيت  في  بديل  ومركز 
و"تألف حق العودة في أمريكا"، وغيرهم كثير. وقد إنضم إليهم 
عدد متزايد من اللجان المؤازرة لفلسطين في بالد كثيرة تمتد 
من كالفورنيا إلى طوكيو. كما أن هذا النشاط كان الشرارة التي 
اإلحتالل  إزالة  و"حركة   "BDS" إسرائيل  مقاطعة  حركة  أوقدت 

اإلسرائيلي" و"حركة مقاومة الجدار" وغير ذلك.
وقد امتد هذا النشاط إلى معظم الميادين الشعبية في 
كثير من بالد العالم ثم بدأ يصل إلى الجهات الرسمية في 
التأييد  في  الشرخ  وبدأ  إلسرائيل.  المؤيدة  الغربية  الدول 

الغربي الرسمي إلسرائيل يتصدع قلياًل. ففي بريطانيا مثاًل، 
وهي من أكثر الدول األوروبية تأييدًا لفلسطين من الناحية 
مجلس  قاعات  في  منتظمة  إجتماعات  تعقد  الشعبية 
العموم البريطاني تأييدًا لفلسطين. وفي البرلمان األوروبي 

عقدت جلسة في 15 مايو الماضي تذكيرًا بالنكبة.
وقد دعيت مرتين إلى البرلمان األوروبي هذا العام لشرح 
الحقوق الفلسطينية. وقد وجدت تجاوبًا من عدد ال بأس به 
من نواب البرلمان. وال شك عندي أن هذا العدد سيتزايد لو 
إستمرت حملة التوعية في التصاعد. ومن المؤسف حقًا أنه 
ممثلي  غياب  نالحظ  الشعبية  النشاطات  هذه  معظم  في 
منظمة التحرير أي السفراء. كما نالحظ الغياب الكامل ألي 

ممثل لدائرة الالجئين مهما كان مركزه متواضعًا.
لكن األسف األكبر والوضع الذي ال يمكن القبول به حتمًا 
هو اننا نجد أحيانًا أن موقف السلطة في رام الله والتصريحات 
التي تصدر عنها اما مخالفة للحقوق الفلسطينية مثل حق 
العودة أو مشوشة للموقف السياسي من حيث أنها تفسر 
على أنها تنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة. هذا الوضع 
الذي يعطل مجهود الدفاع عن الحقوق الفلسطينية يجب 

أن نعمل على تغييره في القريب العاجل. 
الشعب  م��ن  لفئات  الحاصلة  ال��ش��رذم��ة  أمثلة  وم��ن 
الفلسطيني هو تكوين مايسمى بدائرة المغتربين. وبصفتي 
لم   ،1974 عام  منذ  الفلسطيني  الوطني  المجلس  في  عضو 

عودة إلى الجذور: النكبة ال زالت مستمرة
بقلم: د. سلمان أبو سته*

أسمع أن دائرة بهذا االسم قد تكونت في منظمة التحرير أو 
أن تكوينها قد خرج بقرار من مجلس وطني منتخب.

لحضور  المغتربين  دائ��رة  من  دع��وات  عدة  جاءتني  وقد 
معرفتي  بعدم  إليهم  فكتبت  ال��دائ��رة،  تعقدها  مؤتمرات 
بوجود هذه الدائرة أو بشرعيتها؛ ألننا شعب ثالثة أرباعه الجئ 
ممثل بدائرة الالجئين )عندما تعمل(. والربع الباقي من الشعب 

الفلسطيني يعيش في دياره تحت اإلحتالل اإلسرائيلي.
أرضه،  على  ومواطنون  وطن  له  لبنان  مثل  بلدًا  كنا  ولو 
ونزح جزء كبير من شعبه إلى أمريكا الالتينية وغيرها طلبًا 
وزارة  حتى  أو  دائرة  لتكوين  مبررًا  هناك  أن  لقلنا  للعيش، 
أما  وسوريا.  لبنان  في  الحال  هو  كما  المغتربين  لشئون 
إختالق دائرة المغتربين في فلسطين فهو أمر غريب حقًا 
ألنه يوهم الناس أن لنا وطنًا حرًا وإننا نغادره بملئ إرادتنا 

إلسباب شخصية وليست وطنية.
دائ��رة  تكوين  وراء  ال��داف��ع  هو  التفسير  ه��ذا  ك��ان  إذا 
الذي  العنوان  تحت  ويقع  قطعًا.  مرفوض  فانه  المغتربين 
تقبله إسرائيل والذي يدعو إلى التطبيع معها. بمعنى أنه ال 
يوجد الجئون فلسطينيون أو أنه يوجد الجئون ولكنهم خرجوا 

بمحض إرادتهم من ديارهم حسب الرواية اإلسرائيلية.
الحالي  الفلسطيني  الوطني  للعمل  النقائص  هذه  كل 

يمكن عالجها في بندين رئيسين:
تمثيلنا  ضرورة  في  حقنا  على  اإلص��رار  ضرورة  األول:   -
الشعب  في مجلس وطني جديد منتخب يمثل كافة 
إعتبار  يمكن  ال  وبدونه  مكان.  كل  في  الفلسطيني 
الشعب  إجماع  عليها  فلسطينية  قيادة  هناك  أن 

الفلسطيني كله.
الثاني: هو ضرورة المقاومة لالحتالل الصهيوني، سواء   -
في المناطق المحتلة في الضفة وغزة ومناطق 48 أو في 

الشتات بكل الوسائل المتاحة. وهي كثيرة جدًا.
مظاهر  كلها  فهذه  االحباط  أو  اإلنبطاح  أو  التطبيع  أما 
عجز. والعجز ليس سياسة، واإلستسالم ليس برنامجًا وطنيًا، 
ألن من بديهيات القول أن المستسلم تسحب منه حقوقه 
وأرضه ومياهه واحدة بعد األخرى، وال تبقى له إال هويته أو 
كرامته. وهاتان تسحبان منه أيضًا إذا قبل بهذا الوضع. لكن 
هذا ليس من شيمة الشعب الفلسطيني الذي أمضى قرنًا 
من الزمان في الدفاع عن حقوقه، وسيبقى أبدًا مدافعًا عنها 

إلى أن تتم إستعادة حقوقه. 
وما ضاع حق وراءه مطالب.

د. سلمان أبو سته: مؤسس ورئيس هيئة أرض فلسطين، لندن  * 

حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز  "بديل"  نظم 
المواطنة والالجئين وبالتعاون مع جمعية الشباب العرب 
اول 2013، جولة  كانون   6 الماضي  الجمعة  يوم  "بلدنا"، 
من  فلسطينيين  لطالب  لحم  بيت  لمنطقة  ميدانية 
مناطق ال48، والتي هدفت لرفع الوعي بقضايا الالجئين 
سياسات  توضيح  وال��ى  المنطقة  في  الفلسطينيين 
تهجير  استمرار  عنها  ينتج  التي  الممنهجة  االحتالل 
بسياسة  يعرف  ما  ضمن  شتى،  بطرق  الفلسطينيين 

التهجير القسري.
مخيم  في  "الفينيق"  جمعية  في  الجولة  افتتحت 
قدمه  قصيرا  عرضا  البرنامج  تضمن  حيث  الدهيشة، 
عامة  الفلسطينيين  الالجئين  أوض��اع  عن  بديل  مركز 
وعن استمرار سياسة التهجير القسري التي يقوم بها 
كسلب  مختلفة  وقوانين  ممارسات  خالل  من  االحتالل 
وسحب  التخطيط  المنازل،  هدم  األراض��ي،  ومصادرة 
مركز  إعداد  من  قصير  فيلم  عرض  وتم  كما  االقامات. 

مركز بديل ينظم جولة ميدانية لطالب فلسطينيين من داخل الخط األخضر
من الطرفين ثم جولة في إرجاء المخيم.

الولجة  قرية  في  كانت  للبرنامج  األخيرة  المحطة 
القرية، والذي قدم  الشباب من  الناشطين  وبصحبة احد 
بدوره نبذه عن تاريخ القرية ومصادرة أراضيها المستمرة 
منذ عام 1948 وحتى اليوم، باإلضافة إلى تقديم شرح عن 
التضييق المستمر على القرية نتيجة االستيطان وبناء 

جدار الفصل العنصري.
"بلدنا"  جمعية  مبادرة  ب��ان  الذكر  الجدير  من 
بالقيام بجولة لطالب فلسطينيين من أراضي 48 تقع 
القضية  وحدة  على  المبنية  بديل  مركز  رؤية  ضمن 
أماكن  جميع  في  الفلسطينية  واأله��داف  والحقوق 
إلى  الهادف  برنامجه  وضمن  الفلسطينيين،  تواجد 
تم  الذي  الواحد  الشعب  أجزاء  بين  التواصل  تعزيز 
تفريقهم وعزلهم عن بعضهم البعض عقب النكبة 
والتهجير  النكبة  األنشطة في مواجهة  وذلك كأحد 

المستمرين.  

بديل عن قرية الولجة واثر بناء جدار الضم العنصري في 
الدهيشة  المنطقة. بعدها قام بعض من شباب مخيم 

بتقديم نبذه عن المخيم، ظروفه المعيشية االقتصادية، 
المشاركين  بين  نقاش  تالها  واالجتماعية،  السياسية 

مخيم برج البراجنة، بيروت، آذار 2012 )السفير(
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عقدت الجمعية العامة لبديل/ المركز الفلسطيني 

الدوري  اجتماعها  والالجئين  المواطنة  حقوق  لمصادر 

في مقر مركز بديل في مدينة بيت لحم، يوم األحد 17 

تشرين ثان 2013؛ وقد تمت الدعوة لعقد هذا االجتماع 

الذي  اإلدارة  لمجلس  القانونية  الوالية  انتهاء  بعد 

انتخبته الهيئة العامة بتاريخ 30 أيلول 2011، بهدف 

مجلس  وانتخاب  والمالية  اإلداري��ة  التقارير  مناقشة 

إدارة جديد. 

وقد حضر االجتماع أعضاء الجمعية العامة بمن فيهم 

أعضاء مجلس اإلدارة، وممثلو وزارة الداخلية المختصون 

الخارجي  المالي  التدقيق  وشركة  المؤسسات  بشؤون 

لمركز بديل.  

محيسن  احمد  السيد  االجتماع  أدار  وق��د  ه��ذا 

العيسه، مسلطا الضوء في حديثه على أبرز المحطات 

والدور  واالنجازات  بديل،  مركز  مسيرة  رافقت  التي 

الوطني الذي مثله بديل منذ بدايته، وتحديدًا دوره في 

الدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين 

على  المبني  الحل  خالل  من  الصراع  لجذور  وتحليله 

اإلداري  التقرير  محيسن  واستعرض  كما  الحقوق. 

موصيًا  المنصرمين،  العامين  خالل  المركز  وانجازات 

المستقبلي  العمل  تطوير  الى  مداخلته  خالل  من 

لمركز بديل، وتوسيع نطاق األنشطة والمشاريع التي 

حقوق  لمصادر  الفلسطيني  بديل/المركز  شارك 

دوليتين  فعاليتين  في  اإلعالن  والالجئين  المواطنة 

خالل الفترة الواقعة بين 29 و 30 تشرين الثاني في 

كل من تايلند والمملكة المتحدة.  

عالميًا  يومًا  الثاني  تشرين   29 ي��وم  يعتبر 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد أعترف بهذا 

اليوم وتم اإلعالن عنه ألول مرة في عام 1977 بعد 

رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  صدور 

40B/32، فيما استمر إحياء هذا اليوم التضامني منذ 

ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا. وقد تمت دعوة مركز 

بديل للمشاركة في إحياء هذا اليوم لهذا العام، إذ 

في  إقامته  المخطط  النشاط  في  المركز  سيشارك 

مقر األمم المتحدة في بانكوك-تايلند. وسيتضمن 

الشعب  لحقوق  الداعم  للبيان  قراءة  النشاط  هذا 

لألمم  العام  السكرتير  أع��ده  ال��ذي  الفلسطيني 

المتحدة السيد بان كي مون. بينما ستكون مشاركة 

مركز بديل من خالل عرض لفيلمه الجديد: "مدخل 

إلى آليات العودة"، جنبًا إلى جنب مع معرض للصور 

الفلسطينية  "النكبة  عنوان:  تحت  الفوتوغرافية 

لدراسات  بديل  برنامج  إنتاج  من  وهما  المستمرة"؛ 

النكبة المستمرة. 

وفي يوم 30 تشرن الثاني 2013، سيتم عرض 

ثالثة أفالم اخرى من انتاج برنامج دراسات النكبة 

بالستينو  سينما  مهرجان  في  وذل��ك  المستمرة 

والمالية  اإلداري���ة  التقارير  استعراض  وبعد 

والمصادقة   ،2013-2011 األع��وام  عن  بديل  لمركز 

عليها من قبل الجمعية العامة، قدم أعضاء مجلس 

ذلك  وبعد  العامة،  الهيئة  إلى  استقالتهم  اإلدارة 

من  مكون  للمركز،  جديد   إدارة  مجلس  انتخاب  تم 

التالية أسمائهم:   

الصفةاالسم

رئيساحمد العيسة

نائب الرئيسساندي هالل

سكرتير/امين السراسامة الجعفري

امين الصندوقسمير عودة

عضورنا بشارة

عضوعدنان اللحام

عضوزياد الحموز

عضوحنان العيسة

عضوفؤاد حالق

بحضور وإشراف ممثلي وزارة الداخلية الفلسطينية:
الجمعية العامة لمركز بديل تنتخب مجلس إدارة جديد

مركز بديل يشارك في فعاليات المناصرة الدولية 
في كل من تايلند والمملكة المتحدة

ينفذها المركز لتشمل اكبر عدد ممكن من مخيمات 

في  الفلسطينيين  والمهجرين  الالجئين  وتجمعات 

فلسطين االنتدابية والشتات.

قبل  من  المالي  التقرير  استعراض  ذل��ك  تال  ثم 

المدقق وقد تم المصادقة عليه، كما وتم تعيين شركة 

سمير سحار HLB للتدقيق للعام 2014.  

في  سنوي  بشكل  يقام  ال��ذي  ل��ألف��الم،  ال��دول��ي 

"حبر  األفالم:  هذه  المتحدة.  المملكة  في  شيفيلد 

على ورق"، "مستوطنة وزيتون ميت"، و"أبناء لفتا"، 

خالل  بديل  مركز  قبل  من  جميعها  أنتجت  والتي 

عامي 2012-2013، تقدم اوجها متنوعة من النضال 

الفلسطيني ضد المشروع اإلستعماري الصهيوني. 

ومن المقرر بعد عرض هذه األفالم القصيرة، إقامة 

نقاش عبر تقنية األقمار الصناعية، سيشارك فيه 

طاقم بديل لإلجابة بمداخلة تفاعلية ويجيب على 

أسئلة الجمهور. 

ب��ال��ذك��ر أن ه���ذه األف����الم وال��م��ع��رض  ج��دي��ر 

الفوتوغرافي، هي عبارة عن مجموعة صغيرة من بين 

األدوات االعالمية متعددة الوسائط للمناصرة الصادرة 

عن برنامج بديل لدراسات النكبة المستمرة. ويمكنكم 

االضطالع على مجموعة واسعة من األفالم والقصص 

الخاص  اإللكتروني  الموقع  في  والمقابالت  المصورة 

ببرنامج دراسات النكبة المستمرة على العنوان التالي:  

www.ongoingnakba.org

من  المستمرة  النكبة  دراس��ات  برنامج  طور  وقد 

تلبية  البرنامج  هذا  تأسيس  وجاء  بديل،  مركز  قبل 

الشعب  حقوق  عن  للدفاع  متعددة  انتاجات  لتوفير 

الفلسطيني من مواد مناصرة وبحثية تركزعلى حقوق 

المواطنة والالجئين. 

)املصدر: مركز بديل(
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والالجئين  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز  بديل/  نظم 
الثالثاء  يوم  الجامعة  لطالب  توعويًا  يومًا  لحم  بيت  جامعة  مع  وبالتعاون 
الالجئين  لعودة  العملية  اآلليات  ح��ول   ،2013 ث��ان  تشرين   19 الموافق 
والمهجرين الفلسطينيين. وقد تضمن النشاط معرضًا للصور الفوتوغرافية 
لقضية  الحقوق  على  المبني  والحل  للعودة  العملي  التطبيق  عن  ومحاضرة 
الالجئين والمهجرين الفلسطينيين وعرضًا لفيلم قصير عن اآلليات العملية 

للعودة من إنتاج مركز بديل. 
اإلنسانية  العلوم  دائرتي  مع  والشراكة  بالتعاون  النشاط  نظم  وقد 
واالجتماعية وعمادة شؤون الطلبة في جامعة بيت لحم، وافتتح بإقامة معرض 
للصور الفوتوغرافية من إنتاج مركز دراسات النكبة المستمر في مركز بديل 
عن التجربة العملية للعودة إلى قرية كفر برعم المهجرة في أراضي عام 1948، 
وواقع التحديات والصعوبات التي يواجهها أهالي القرية على اثر تطبيقهم 

للعودة برغم منعهم من قبل الحكومة اإلسرائيلية.    
المبنية على  النشاط محاضرة مطولة عن فلسفة مركز بديل  كما وتخلل 
وضع الحقوق موضع التنفيذ، تضمنت إثارة اسئلة حول اليات تطبيق عودة 
لفيلم  المحاضرة عرضًا  الالجئين بحسب ما يقدمها مركز بديل. كما وتخلل 
حول اآلليات العملية لعودة الالجئين وأسس تطبيقها من انتاج مركز بديل. 
وقد تبع المحاضرة نقاش ومداخالت عديدة مع الطالب ومجموعة من الطاقم 
بديل  مركز  منشورات  من  مجموعة  توزيع  وتم  كما  الجامعة،  في  األكاديمي 

على المشاركين.  
التوعية حول قضية  يأتي ضمن حمالت  النشاط  هذا  أن  التنويه  يجدر 
عمالنية العودة، والتي يقدمها مركز بديل بناء على دراسته لتجارب تهجير 

مشابهة في العالم. 

نظم بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين جولة 
تشبيك في أوروبا شملت كل من سويسرا، بلجيكا، هوالندا، المانيا، وفرنسا. 
هدفت هذه الجولة التي امتدت من 29 تشرين األول إلى 13 تشرين الثاني 
قبل  من  إسرائيل  النتهاكات  الدورية  المراجعة  جلسات  في  المشاركة  إلى 
االمم المتحدة، والتحشيد على مستوى البرلمان األوروبي، وبشكل أساسي إلى 
القابلة للتصرف  الحقوق غير  للدفاع عن  تأسيس شبكة فلسطينية عالمية 

وفي مقدمتها حق عودة الالجئين والمهجرين إلى ديارهم األصلية.
إلى جانب التحشيد السابق للجلسة، شارك بديل في جنيف في جلسة 
المراجعة الدورية لممارسات إسرائيل المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، 
كما وقام بتنظيم فعالية جانبية في نفس يوم الجلسة 29 تشرين االول، سلط 
الضوء على سياسات التهجير المستمر التي تمارسها اسرائيل على جانبي 
الدول  بعض  تدخالت  على  اثر جيد  الفعالية  لهذه  كان  وقد  األخضر.  الخط 
ومرافعاتهم خالل الجلسة الرسمية. كما والتقى بديل بعدد من المؤسسات 
الالجئين  لشؤون  العليا  والمفوضية  اإلنسان،  حقوق  مفوضية  مثل  الدولية 

وعدد آخر من المؤسسات السويسرية.
حول  للتنسيق  األوربية  اللجنة  طاقم  ضمن  بديل  شارك  بلجيكا،  وفي 
فلسطين في يومي التحشيد والتدخل لدى أعضاء البرلمان االوروبي، حيث تم 

االلتقاء باكثر من عشرين برلمانيا من دول مختلفة.
مع عدد من  بديل  التقي  وفرنسا،  والمانيا  بلجيكا وهوالندا  وفي كل من 
الفعاليات والمؤسسات وممثلين عن الجاليات الفلسطينية وعدد من النشطاء 
في كل بلد؛ حيث تم طرح ومناقشة فكرة تأسيس الشبكة العالمية للدفاع عن 
الحقوق الفلسطينية. وقد القت هذه الفكرة قبوال وترحيبا جيدين، واستعدادا 
عاليا للعمل. هذا وقد تم االتفاق على متابعة العمل والتنسيق، حيث يؤمل 

إطالق الشبكة خالل ربيع عام 2014. 
الالجئين  حقوق  عن  للدفاع  العالمية  الفلسطينية  الشبكة  أن  يذكر 

بالتعاون والشراكة مع جامعة بيت لحم: 

مركز بديل ينظم حلقة نقاش لطالب جامعة بيت لحم
حول آليات العودة

الفلسطينيين هي شبكة تنسيق عملية تهدف الى توحيد جهود الجاليات 
والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في كل من فلسطين التاريخية والوطن 
العربي والعالمي اجمع وذلك بهدف االرتقاء بمستوى أداء الفعاليات المدنية 
والمجتمعية والحقوقية الفلسطينية في مجال الدفاع عن الحقوق غير القابلة 

مركز بديل ينظم جولة تشبيك واسعة في أوروبا

للتصرف وفي مقدمتها حق العودة. كما وتهدف الشبكة الى تركيز الجهود 
وتطبيق  احترام  يضمن  بما  سياساتهم  لتغير  القرار  أصحاب  على  للضغط 
الحقوق الفلسطينية في ظل حالة التعنت اإلسرائيلي والضعف الفلسطيني 

والعجز الدولي.  

)املصدر: مركز بديل(
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التقويم السنوي ٢٠14

يركز هذا التقويم )2014( على بيان جريمة النقل 

أهم  اب��رز  على  التركيز  خ��ال  من  للسكان  القسري 

تتسبب  التي  االستعمارية  اإلسرائيلية  السياسات 

التقويم  يهدف  الفلسطينيين.  تهجير  استمرار  في 

واالهتمام  المعرفة  نشر  إلى  عموما  لبديل  السنوي 

الفلسطينيين،  والمهجرين  الاجئين  وحقوق  بقضية 

والدائم  والعادل  الشامل،  الحل  أن  على  التأكيد  والى 

الدولي،  القانون  الى  باالستناد  إال  لقضيتهم ال يكون 

لألمم  العامة  الجمعية  ق��رار  تنفيذ  عبر  وخصوصا 

األمن  مجلس  وق��رار   ،1948 لعام   194 رقم  المتحدة 

الدولي رقم 237 لعام 1967.

النهب اإلسرائيلي لألرض والتهجير القسري للفلسطينيين 

دليل إرشادي لإلفراد والتجمعات السكانية المعرضة لخطر التهجير 

نظام  فهم  في  واألفراد  البلديات،  الفلسطينية،  المنظمات  مساعدة  إلى  الدليل  هذا  يسعى 

السيطرة والتهجير اإلسرائيلي في الوقت الذي يقترح فيه بعض التدابير االستباقية- الدفاعية. 

يقدم الكّراس توصيات إلى القطاعات المذكورة، وكذلك إلى منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة 

الفلسطينية، والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، حيث يمكن إجمال هذه التوصيات على النحو 

اآلتي:

القيام بدراسة ومعالجة األسباب الجذرية للتهجير القسري المستمر بحق الفلسطينيين من 

قبل إسرائيل. بعد 65 من النكبة التي طال أمدها، يواصل المجتمع المدني وأصحاب التأثير حمل 

أعباء زيادة الوعي والرد الفعال على نظام إسرائيل الذي يجمع ما بين التمييز العنصري الممأسس، 

االستعمار االحاللي واالحتالل، وهو نظام يمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير 

ل المحرك الرئيس لسياسة التهجير المستمر.
ّ
ويشك

تطوير اآلليات واتخاذ التدابير الفعالة إلجبار إسرائيل على االمتثال للقانون الدولي، والسعي 

إلى مساءلتها عن االنتهاكات والخسائر في األرواح والممتلكات من خالل التحقيقات، وضمان جبر 

أضرار الضحايا وضمان مالحقة المذنبين باالنتهاكات اإلنسانية وانتهاك قانون حقوق اإلنسان؛

على  ال  الجهود  تركيز  عبر  المحتلة  الفلسطينية  المناطق  في  والمقاومة  الرد  آليات  تطوير 

ملئ  من خالل  القسري  التهجير  منع  على  أيضا  ولكن  القصير فحسب،  لألمد  الطوارئ  مساعدات 

ثغرات الحماية باعتبار ذلك حاجة ماسة على المديين القريب والبعيد.

الضغط على الحكومات من أجل وقف الدعم الدبلوماسي، العسكري، واالقتصادي ووقف التعاون مع إسرائيل.

بقدر اإلمكان، مقاومة وعدم التعاطي مع القيود اإلسرائيلية المفروضة- المسماة المتطلبات اإلسرائيلية السياسية والقانونية واإلجرائية. 

ضمان جبر أضرار الضحايا الفلسطينيين. إن الخطوات العملية لتسهيل اإلسكان واسترجاع األمالك والتعويضات تشمل توثيقا شامال لألضرار التي تسببت بها االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية لقانون حقوق اإلنسان الدولي 

وللقوانين اإلنسانية وتخصيص صناديق تعويض عبر تفعيل وتطوير تسجيل األمم المتحدة لألضرار الناشئة المتسببة عن الجدار؛

تحديث وتطوير العمل الذي ُبدئ به في هذا الدليل من خالل رصد التغييرات في التشريعات اإلسرائيلية، قرارات المحاكم وممارسات الدولة وتفنيدها. توسيع مجال البحث ليشمل مناطق أخرى خصوصا فيما يتعلق 

بالتهجير القسري في قطاع غزة وعبر مراجعة ودراسة جميع القضايا الموصوفة في هذا الدليل واإلضافة إليها.

صدر عن مركز بديل
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على مّر عقود خلت، عاين الباحثون الجئي المخيمات من خالل المؤسسات 
المضيفة،  الحكومة  )األون��روا(،  الالجئين  وتشغيل  غوث  كوكالة  الُمهيِمنة، 
والحركة الوطنية الفلسطينية. لقد أغفلت هذه البحوث االهتمام بالتنظيمات 
إليها سكان المخيم على  المحلية، بمعنى، تلك الحاالت التي يبادر  الذاتية 
أيضا  المحلية هو  المبادرات  إهمال  إن  توجيهات خارجية.  بدون  طريقتهم 
نتاج للخطاب الوطني الفلسطيني، الذي طالما تعامل مع مخيمات الالجئين 
كشواهد على النكبة، ومناطق "حاجة"، وأهداف للتجنيد أو للدراسة المكثفة. 
مثل هذه المبادرات والفعاليات السياسية الشعبية نادرا ما تالحظ من قبل 
الجمهور  عيون  ولكن ألن  تحدث،  ال  ألنها  ليس  المخيم،  خارج  من  أشخاص 
قيادة  أعمال  نحو  مسلطة  والناشطون،  الباحثون  فيهم  بمن  العريض، 
الحركة الوطنية، حيث تعتبر داللة كافية على المعادلة الوطنية- السياسية 
سكان  بصوت  االعتراف  عدم  على  دالل��ة  األم��ر  هذا  يحمل  الفلسطينية. 
المخيمات داخل الكل الفلسطيني، وعلى عدم تأطيرهم كجماعة خاصة تحت 
"مظلة" منظمة التحرير الفلسطينية. ورغم أن قضية الالجئين تمثل مفتاح 
الالجئين  حقوق  إلى  تنظر  ظلت  الوطنية  القيادة  أن  إال  اإلقليمية،  التسوية 
على أنها "غير قابلة للمساومة" أكثر من التركيز على كونهم قطاعا استثنائيا 
الفلسطيني  الوطني  المجلس  أسس  وعندما  السياسي.  االعتراف  يستحق 
أساسا  تمتعت  فقد   ،1964 العام  في  الفلسطينيين  الالجئين  شؤون  دائرة 
التنظيم  نماذج  ُعمر  أن  ورغم  تمثيلية.1  منها  أكثر  تدبيرية  بتفويضات 
ولكنه  المضيفة،  الحكومات  المخيمات قصير عموما، بفعل قمع  الذاتي في 
جدير باالهتمام لما يحمله من أساس نحو "أنسنة" حياة المخيمات وجعلها 

طبيعية، ويؤدي إلى استعادة الشعور بالمسؤولية تجاه سكان المخيمات.  
من خالل الرجوع إلى صحف ونشرات المنظمات األهلية، ووسائل اإلعالم 
البديلة، ومواقع اإلنترنت حول المخيمات، باإلضافة إلى الشهادات الشفوية، 
المخيمات  في  الذاتي  التنظيم  األمثلة حول  من  العديد  استخالص  يمكننا 
حيث يتجسد "الوطني" في "المحلي" ضمن فعاليات التنظيم الذاتي. نسوق 
هنا مثال يعود إلى حقبة مبكرة، ففي سنوات الخمسينيات، أي قبل تأسيس 
منظمة التحرير الفلسطينية، أسس الجئو المخيمات في لبنان، وعلى األرجح 
ومدن  قرى  بأسماء  وسموها  نواد  الفلسطيني،  الشتات  مناطق  مختلف  في 
بغية  تلقائيا،  األسماء  استخدام  ثم  ومن  التأسيس  جاء  لقد  فلسطين.2 
وطنيتين  وقيادة  حركة  بغياب  فلسطين،  مع  السكان  هؤالء  عالقة  توثيق 

فلسطينيتين. 
كما يمكننا إيراد مثال آخر من حقبة متأخرة على قدرة مجتمعات الالجئين 
المحلية على تنظيم ذاتها، كاللقاء الشعبي في مخيم الفارعة )الضفة الغربية 
المحتلة( الذي انعقد في كانون أول من العام 1995، كعمل سياسي له أهميته 
من ناحية استقالليته ونتائجه على السواء. فقد أفرز هذا اللقاء حركة " حق 
هذا  إن  بداية.  وعارضتها  المقاومة  مجموعات  بشأنها  ارتابت  التي  العودة" 
اللقاء وما لحقه من لقاءات ومؤتمرات في مخيمات الضفة الغربية المحتلة قد 
نظمت أساسا من قبل اتحاد مراكز الشباب االجتماعي.3 ويعتبر توقيت لقاء 
الضفة  الفلسطينية في  الوطنية  السلطة  إقامة  مع  تقريبا  المتزامن  الفارعة 
ثان  كانون  في  التشريعي  المجلس  انتخابات  تنظيم  موعد  وقبيل  الغربية، 
1996، لهو داللة واضحة على قرار مخيمات الضفة الغربية المحتلة الرافض 
أو  بلديات  في  المخيمات  دمج  إلى  ترمي  التي  التحرير  منظمة  قيادة  لخطة 
مجالس بلدية ألغراض التصويت. ضمن هذا السياق، يمكننا اعتبار أن لقاء 
الفارعة أحد بواكير األعمال السياسية المعارضة للسلطة الوطنية، والمطالبة 

 .)Shaqqura 1995( "باالعتراف ب� "حقوق الجماعة
لقد كان أهم ما حملته االجتماعات المحلية في المخيمات في العام 1995 
المحتلة  هو تأسيس مجالس منطقية شعبية لالجئين في داخل فلسطين 
وخارجها، على أن تنتخب هذه المجالس مندوبين لمجلس أعلى يمثل حقوق 
الفلسطينية  األراض��ي  في  قيد  قد  الالفت  التطور  هذا  أن  بيد  الالجئين.4 
المحتلة مع انطالقة انتفاضة األقصى في العام 2000 وما شملته من إغالقات 
وأعمال عنف إسرائيلية، ولكن هذه المبادرة قد لفتت أنظار السلطة الوطنية 
الفلسطينية والفصائل الفلسطينية إليها. وبالرغم من عدم تأسيس مجلس 
طريق  فتح  قد  االنترنت  استخدام  ولكن  المخيمات،  في  لالجئين  تمثيلي 
االتصاالت ما بين المخيمات بشكل يتحدى الحدود الوطنية للدول وسيطرة 
الفلسطينية  التحرير  الحكومات المضيفة. وارتباطا مع تراجع مكانة منظمة 
إلى  العودة  حق  حركة  تطورت  فقد  الوطنية،5  للمؤسسات  وموحد  كممثل 
الغربية  الدول  معظم  من  مختلفة  مجموعات  إليه  تنتسب  دولية  ائتالفات 
الالجئين  شمول  إلى  اآلن  حتى  تدع  لم  االئتالفات  هذه  أن  بيد  والعربية. 
والجئي المخيمات بالذات كجماعة محددة ذات حقوق في مفاوضات التسوية 

وفي المؤسسات الوطنية، وذلك كأحد أهدافه العامة. 

التنظيم الذاتي في المخيمات*
بقلم: د. روز ماري صايغ**

بوستر للفنان حافظ عمر

المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الالجئين

المساس  عدم  بدعوى  الحساب  من  الشعبي  الالجئين  حراك  إسقاط  إن 
يحصل  ما  تجاهل  شأنه  من  الفلسطيني  الوطني  النضال  "بمسلمات" 
للقيادة  مرجعية  أية  بدون  محليا  المقاومة  تستمر  حيث  الواقع،  أرض  على 
في  العنصري"  الفصل  "جدار  إقامة  ضد  االحتجاجات  حملة  فمثال  الوطنية. 
جزء  كونها  من  أكثر  المحلية  المبادرة  على  تعتمد  المحتلة  الغربية  الضفة 
وبطريقة  المقاومة.  وفصائل  الوطنية  السلطة  يد  على  المنظمة  الحملة  من 
على  احتجاجا  لبنان،  مخيمات  في  انطلقت  التي  المظاهرات  فإن  مشابهة، 
حصار غزة، وفعاليات إحياء ذكرى النكبة، كانت في الغالب مبادرات محلية، 
تفتقر إلى التنسيق بين المخيمات. لقد تم تنظيم فعاليات وطنية ال تحصى 
في الشتات منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في األرض الفلسطينية 

المحتلة، بدون أية مرجعية للقيادة الوطنية. 
وذلك خالل  الشعبي،  العمل  استقاللية  على  آخر  مثال  أن نسوق  يمكننا 
تنظيم انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
بإنشاء  لبنان(  الشمالي )جنوب  برج  النشطاء في مخيم  أحد  اقترح  غزة. فقد 
بأن  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  التأكيد  بغية  الالجئين"  رأي  "استطالع 
الالجئين " في الخارج" لن يقبلوا أبدا حرمانهم الدائم من التصويت. وقد تم 
تطوير هذه الفكرة، وصوال إلى اختيار مرشحين عن طريق االنتخاب المباشر، 
من خالل ترتيب غرف للمقترعين في كل مخيم في لبنان. بيد أن هذا المشروع 
لم يخرج إلى حيز النور ولم يتجاوز مرحلة التخطيط لعدم وجود الدعم الكافي 
هذا  الالجئين"  رأي  استطالع   " فإن  ذلك،  ومع  المحلية.  الفصائل  قوى  من 
يجدر  وعليه،  الذاتي.  للتنظيم  المخيمات  في  الكامنة  اإلمكانيات  على  يدل 
النداءات التي أطلقها الجئون  النظر إلى هذا العمل ضمن سياق النظر إلى 
فلسطينيون في الشتات الرحب، كفرنسا وبلجيكا واألردن مطالبين من خاللها 
في  فاعال  دورا  االنترنت  يلعب  هنا،  االنتخابات.6  في  المشاركة  في  بحقهم 

حراك هذه المبادرات، رغم عدم االستفادة منه بشكل كامل. 
مثال ثالث على التنظيم الذاتي في المخيمات، هو عملية انتخاب اللجنة 
اللجنة  العام 2005. جاء ذلك بعدما اتهمت  الشعبية في مخيم شاتيال في 
حدا  ما  وهو  المخيم،  سكان  قبل  من  والعجز  بالفساد  شاتيال  في  الشعبية 
ببعض السكان المستقلين )غير تابعين ألي فصيل( إلى المبادرة إلى تنظيم 
انتخابات للجنة الشعبية من شأنها تمثيل سكان المخيم على وجه أفضل من 
فصائل المقاومة. فسّنوا القوانين االنتخابية ووضعوا األنظمة خصوصا فيما 
يتعلق بباب الترشيح والتصويت. حيث سمح لكل شخص ما فوق السادسة 
غير  يكونوا  وأن  بالترشح،  العشرين  ما فوق  بالتصويت، وكل شخص  عشرة 
منتسبين لفصائل وال تشوبهم شبهات الفساد. وقد تكلل انتخاب " لجنة 
أهالي المخيم" في شاتيال بالنجاح، وبدأت اللجنة المنتخبة بتولي مهامها في 

التعامل مع المشاكل المزمنة مثل انعدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب. 
ولكن استمرار نشاط اللجنة تعسر بفعل الضغوط السياسية الجمة، وهو ما 
حدا بستة أعضاء منتخبين إلى تقديم االستقالة )أنظر الى Kortam(. ورغم 
مخيم  في  الشعبية  اللجنة  النتخاب  الموجزة  التجربة  ولكن  القصير،  عمرها 

شاتيال تدل على رغبة تجمعات الالجئين في التمثيل من خالل االنتخابات. 
من  بد  ال  "المحلي"  إلى  توجه  أي  أن  على  اليوم  بوضوح  اإلش��ارة  يمكننا 
البداية،  في  االنترنت  عبر  االتصال  تعسر  لقد  االنترنت.  خالل  من  يمر  أن 
بيد  الحاسوب،  ألجهزة  الباهظة  والتكلفة  الفقيرة،  التحتية  البنية  بفعل 
من  األكبر  الشريحة  لدى  يسرا  أكثر  أمرا  إليه  الوصول  أضحى  ما  أنه سرعان 
للمنظمات  التابعة  االجتماعية  المراكز  خالل  من  وذلك  المخيمات،  سكان 
األهلية، ومقاهي االنترنت، باإلضافة إلى الحيازة الشخصية للحواسيب. لقد 
عزز االنترنت من االتصال والتواصل عبر الحدود بين المخيمات، وكذلك من 
العديد من مواقع  إنشاء  العالم. كما تم  التضامن حول  االتصال بمجموعات 
ومنهم  الفلسطينيين  بين  واالتصال  التواصل  إلى  تهدف  التي  االنترنت 
بديل،  بما تشمل: مكتوب، مركز الجئ، مركز  والشتات،  الوطن  الالجئين في 
 )Across Borders( الحدود"  عبر  "مشروع  العودة،  لحق  العالمي  االئتالف 
out of country vot-( "صوت المنفى" ،)Rafah-Today( "رفح اليوم" ،Project

ing( "أطفال من شاتيال" )Children from Shatila(، وغيرها من المواقع.  في 

لبنان، تم إنشاء مواقع انترنت خاصة لمخيمي برج الشمالي ونهر البارد توفر 
أخبارا محلية، وفرصة لالتصال مع العائالت المشتتة، تتوافر عليها معطيات 
ال  المجمل،  في  والباحثين.7  الصحفيين  الستخدام  المخيم  حول  ومعلومات 
يوفر االنترنت لسكان المخيمات فرصة لنزع الجمود فحسب، بل يتعدى ذلك 
صوت  وإبداء  مشتركة،  مواقف  لبناء  عليها  التأسيس  يمكن  وسيلة  بكونه 

 .)Khalili 2005; Aouragh 2008(( السكان في السياسة المحلية

التنظيم الذاتي للمخيمات مقتبس من دراسة اشمل للكاتبة اصدرها مركز بديل بعنوان:   *
تجسيد الهوية لدى مخيمات الالجئين الفلسطينيين: رؤية جديدة لل� "محلي" و "الوطني". 

لالطالع على الورقة كاملة: يرجى زيارة موقع بديل. 
 ** روزماري الصايغ: بروفيسور وباحثة متخصصة في علم االنسان ومؤرخة. لها إصدارات عديدة 
حول القضية الفلسطينية منها: الفالحون الفلسطينيون: من االقتالع إلى الثورة، والكثير من 

األعداء: التجربة الفلسطينية في لبنان. 

الهوامش

تأسست دائرة شؤون الالجئين مع بدايات تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في العام   1 
فقد  أوسلو،  إتفاقات  وبعد  مباشرة.  الفلسطيني  الوطني  المجلس  لوالية  واخضعت   ،1964
مع  المفاوضات  في  الالجئين  تمثيل  على  شاهدا  لتكون  بها  الوطنية  السلطة  احتفظت 
إسرائيل. باستثناء فترة قصيرة تحت رئاسة د. أسعد عبد الرحمن، فقد ترأس دائرة شؤون 

الالجئين على الدوام أحد أعضاء حركة فتح. 
 .)al-Hajj ‘Ali 2007( أنظر الى تاريخ مخيم برج البراجنة  2

الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  يد  على  أصال  اإلجتماعي  الشباب  مراكز  تأسيس  تم  لقد   3
األراضي  في  إتحادا  المراكز  أصبحت  وقد  االجتماعية.  خدماتها  برنامج  ضمن  )األون��روا( 
السلطة  في  التسعينات  عقد  في  تسجيله  تم  ثم   ،1980 العام  في  المحتلة  الفلسطينية 
الوطنية الفلسطينية كاتحاد مستقل )Ingrid Jaradat, BADIL(. أما في مناطق عمل 

أخرى لوكالة الغوث )األونروا(، فال وجود يذكر حاليا لمراكز الشباب اإلجتماعي. 
هنالك تفسيرات مختلفة حول سبب عدم بروز القيادات المحلية من المخيمات التي بادرت   4
األردن  الجئي  بفشل  ذلك   )1997( ربه  عبد  مقتبسا  مساد،  ويعلل  اللقاءات.  هذه  مثل  إلى 
وسوريا ولبنان في عقد مثل هذه المؤتمرات: )Massad 2001/117( تفسير آخر، يأتي من 
أحد المقربين من الحملة في الضفة الغربية: "لقد كانت المشكلة الرئيسية التي واجهتنا 
هنا هي تدخل القوى السياسية التي لم تقبل بغيرها أن يمثل الالجئين... لم يكن هنالك 
مساحة متاحة لتمثيل حقيقي للمجتمع المحلي، لقد تمت إعاقة العملية على يد المجموعات 
السياسية التي قاتلت على حصصها في المجلس": )اتصال شخصي(. في  هذا السياق، ال 

بد من ذكر قرار الحكومات المضيفة منع أي نوع من الحراك. 
"حتى مؤخرا، تم إدراج ودمج الالجئين في سياسات منظمة التحرير الفلسطينية كشعار للنضال   5
الوطني، في ثقافتها، تنظيمها وممارستها. أما اليوم، فإن الالجئين غير ممثلين في معظم، إن 

 .)Samara 1995( "لم نقل كل، المؤسسات الفلسطينية السياسية واالجتماعية
كانون   25 "في   :2006 ثان  كانون   22 بديل،  مركز  عن  صادر  تقرير صحفي  من  مقتطفات   6
بما  الغربية  الضفة  المحتلة في  المناطق  الثاني، سيشارك نحو 1.8 مليون فلسطيني في 
التشريعي  للمجلس  ممثليهم  النتخاب  بالتصويت  غزة  وقطاع  الشرقية  القدس  فيها 
الفلسطيني – برلمان السلطة الفلسطينية – التي انشئت وفق اتفاقية أوسلو لعام 1993." 
ومع ذلك هنالك ما يقارب الستة ماليين فلسطيني في الشتات في الدول العربية واوروبا 
زالوا  ما  إسرائيل،  مواطني  الفلسطينيين  إلى  باإلضافة  أخرى  مناطق  وفي  واألمريكيتين 
محرومين من حقهم في المشاركة في عملية صنع القرار الفلسطيني الديموقراطي وما زالوا 
محرومين من العودة إلى ديارهم"  )ترجمة رسمية(. لقد تم وضع صناديق االقتراع الرمزية 

في باريس وبروكسل ليتمكن الفلسطينيون من اإلدالء بصوتهم. 
لقد تم تطوير موقعي االنترنت لمخيمي برج الشمالي ونهر البارد بصورة مختلفة بحسب   7
االبداع المحلي: فموقع مخيم برج الشمالي على االنترنت هو معلوماتي اكثر، مع معطيات 
تفيد الباحثين؛ أما موقع نهر البارد على االنترنت فهو امتداد للمحلية، يستهدف أساسا 

سكان المخيم وأقاربهم في الخارج: منى أبو ريان، لقاء، 13 حزيران 2008. 
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اذكر قبل سنوات، وفي خضم معمعان الحديث عن 
الفلسطينية  األراضي  في  والمحلية  العامة  االنتخابات 
في  عال  صوت  هناك  كان  كيف   ،1967 عام  المحتلة 
وما   ... آخر  فلسطينيا  مجتمعا  لسنا  يقول:  المخيمات 
ينطبق على الجميع يجب أن ينطبق علينا ... ونحن بحاجة 
لالنتخابات كي يكون لالجئ الساكن في المخيم دورا في 
ويعزز صموده  على مصالحه  ليسهر  يمثله،  من  اختيار 
ويخفف من مشاكله... لكن ولألسف الشديد لم يجد هذا 

الصوت من يسمعه ويستجيب له في حينها.
مناطق  عموم  في  المحلية  االنتخابات  جرت  لقد   
الضفة الغربية واستثنت القيادة الفلسطينية المخيمات 
كما  المخيمات  النتخابات  خاص  قانون  حتى  تضع  ولم 
شؤون  دائ��رة  في  البعض  رأى  ثم  الالجئون.  به  طالب 
الالجئين- وألهداف أخرى- إجراء شكل مختلف جدا من 
التعيين،  من  أفضل  شكل  المخيمات؛  في  االنتخابات 
للديمقراطية  تكييفا  يتضمن  الوقت  نفس  في  ولكنه 
ليخدم أهدافا معينة. وأمام إصرار دائرة شؤون الالجئين 
ما  بمشاركة  االنتخابات  جرت  المجتزأ،  الشكل  هذا  على 
ال يزيد عن 5% من السكان، وتشكلت لجان جديدة هي 
في معظمها نفس اللجان القديمة، مع بعض اإلضافات 
التحكم  الن  متوقعا  ذلك  وكان  التغييرات.  من  والقليل 
باختيار من سيختارون اللجان الجديدة تم بعناية كبيرة، 
لتخرج النتائج كما يشاء أصحاب القرار� وللحقيقة يمكن 
القول أن "التنافس" كان محصورا ما بين مجموعات من 
على  ملموس  تغيير  يطرأ  ولم  السياسي،  اللون  نفس 

"حصص" األلوان السياسية األخرى.
وكالة  تلعبه  الذي  الدور  تراجع  ومع  انه  المؤكد  ومن 
الغوث في المخيمات، وسياسة التقليصات الثابتة التي 
الشعبية  اللجان  على  الواقع  العبء  أصبح  فقد  تتبعها، 
اكبر، وأصبحت تلك اللجان عنوانا لهموم الالجئين- وهو 
الشعبية  اللجان  تأخذ  أن  من  أي  منه؛  حذرنا  قد  كنا  ما 
دور الوكالة في بعض المجاالت، وتصبح هي مقدم آخر 
للخدمات يعفي الوكالة من مسؤوليتها، ويسهل عليها 
االنسحاب من ملف الالجئين كما تطمح بعض الجهات 
الدولية. هذا الدور أيضا جعل اللجان تواجه ضغوطا من 
في  التأثير  جعلت  التي  المخيمات،  في  المراكز  بعض 
كانت  الجهات  تلك  ومن  لها،  احتوائها هدفا  أو  اللجان 
أجهزة األمن- التي أراد البعض منها أن يكون حاضرا في 
لتلك  بتفريغ بعض منتسبيه  قام  لو  اللجان، حتى  تلك 
الشعبي-  العمل  أسس  مع  يتنافي  الذي  وهو   - اللجان 
ليبقى العبا أساسيا في تحديد سياسات وتوجهات تلك 
اللجان. ومن الطبيعي أن يكون لهذا التنافس ومحاوالت 
لجهة  اللجان،  تلك  عمل  على  كبيرا  أث��را  االستقطاب 
إشغالها في قضايا بعيدة عن المهمة التي وجدت من 
اجلها. ومن المالحظ أن تلك اآلثار تتباين من لجنة وأخرى، 
اللجان.  لعدة أسباب أهمها ظروف نشأة وتشكيل تلك 
الشعبية  للجان  امتدادا  بالحقيقة  كانت  لجان  فهناك 
من  نشأت  وقد  األول��ى،  االنتفاضة  إب��ان  تشكلت  التي 
رحم معاناة المخيمات زمن االحتالل، فكانت تلك اللجان 
الخارجية،  التدخالت  على  استعصاء  وأكثر  نجاحا  أكثر 
وحافظت على عالقة قوية مع جمهور المخيمات وقدمت 

انجازات كبيرة يمكن تلمسها بوضوح.
في  الالجئين  جمهور  م��ن  اللجان  ق��رب  وبسبب 
ومطالب  هموم  تبني  عليها  لزاما  كان  فقد  المخيمات 
سكان المخيمات المتنامية وكان عليها ان تتجه للبحث 
عن مصادر لتلبية احتياجاتهم؛ األمر الذي جعلها تتجه 
لنسج عالقات مع كل تلك الجهات، التي تمتلك المصادر 
المحافظات  كهيئات  حكومية  جهات  كانت  س��واء 
والدوائر والوزارات، أو هيئات العمل األهلي والمؤسسات 
والجمعيات المتخصصة في الدعم اإلنساني، وذلك تحت 
ضغط الحاجة لتلبية مطالب السكان التي لم تعد وكالة 

لجنة  بين  ما  العالقات  تلك  تباينت  وقد  تلبيها.  الغوث 
تكون  أن  على  اللجان  بعض  أصرت  حين  ففي  وأخ��رى، 
العالقة ندّية، إال أن لجانا أخرى قبلت على نفسها مشاركة 
اآلخرين بقراراتها، وهو ما جعلها أيضا عرضة للضغوط 
والدعم  للمساعدات  الجهات  تلك  استخدام  خالل  من 
واصلت  فقد  العموم  وعلى  لكن  عليها.  ضغط  كورقة 
على  للحفاظ  واالستحواذ  الهيمنة  ضد  النضال  اللجان 
التحرير  منظمة  اعتبار  بموقف  وتمسكت  استقالليتها، 
الفلسطينية عبر دائرة شؤون الالجئين هي مرجعيتها. 

شؤون  ودائ��رة  اللجان  بين  العالقة  طبيعة  أن  ورغم 
الدائرة تعاملت في كثير  الالجئين ما زالت قوية، إال أن 
الذي  األسلوب  بنفس  اللجان  مع  والمواقف  األحيان  من 
أي  اللجان؛  مع  األخ��رى  الحكومية  الجهات  به  تعاملت 
وقد  االنتخابات.  شكل  فرضت  عندما  حدث  كما  باإلمالء 
ودائرة  المخيمات  لجان  من   

ٌّ
كل وقوف  في  ذلك  تجلى 

من  الموقف  في  نقيض  طرفي  على  الالجئين  ش��ؤون 
إضرابات العاملين في الوكالة، ومن االحتجاجات الشعبية 
الخدمات  تقليص  سياسة  ضد  اللجان  نظمتها  التي 
وكما  الالجئين  فدائرة  ال��غ��وث...  وكالة  تنفذها  التي 
فعلت السلطة الوطنية اتخذت موقفا سلبيا من حركات 
االحتجاج ضد الوكالة، وهو ما قوبل باستهجان واستنكار 
كبيرين من قبل الالجئين وأطرهم الوطنية واالجتماعية 

في المخيمات.
هذه  وف��ي  ال��ي��وم  اللجان  تواجهه  م��ا  اخطر  لكن 
المرحلة الخطيرة التي تتكثف فيها المؤامرات لتصفية 
صفوف  في  الموقف  وحدة  تتطلب  والتي  العودة،  حق 
عليها،  وإنما  اللجان  في  ليس  الصراع  هو  الالجئين، 
لوحظ  فقد  الشرعية.  من  بنوع  تحظى  باعتبارها هيئات 
المخيمات  القيادات من  في اآلونة األخيرة سعي بعض 
وخارجها الحتواء اللجان من خارجها وامتطائها لتحقيق 
قوة  مراكز  لتعزيز  كأداة  والستخدامها  خاصة  أهداف 
ونفوذ. وقد لوحظ ذلك في قيام البعض بتوظيف اللجان 
القرار  في معركته من اجل تحسين مكانته لدى صناع 

في الهيئات الوطنية العليا. 
أمنية  حمالت  الوطنية  السلطة  توجيه  كان  وقد 
أهلية  على  للحكم  بارزة  محطة  المخيمات  بعض  إلى 

وقدرات لجان المخيمات. وهو حدث وضع اللجان أيضا 
في موقع صعب، ليس الن هذه اللجان ترفض تطبيق 
تحويل  على  توافق  ألنها  أو  النظام،  وفرض  القانون 
المخيمات إلى مربعات أمنية كما كان البعض يريد، أو 
لجعلها أوكارا للفوضى والفلتان والجريمة والمخدرات 
دوما  تؤمن  اللجان  الن  ولكن  القانون،  عن  والخارجين 
اقتصادية  لمعالجات  بحاجة  المخيمات  وض��ع  ب��ان 
اجتماعية ثقافية أكثر من المعالجات األمنية البحتة. 
كانت  األمنية  الحمالت  مع  تجربتها  وم��ن  فاللجان 
ومحدودة  األثر  محدودة  بالعادة  الحمالت  أن  تعرف 
ومنذ  طالبت  قد  كانت  اللجان-  أي   - وه��ي  ال��زم��ن، 
سنوات أجهزة السلطة بالتعامل الحازم مع كل مثيري 
في  والجنايات.  الجرائم  ومرتكبي  والقالقل  الفوضى 
المقابل، كانت السلطة تتباطأ وتتلكأ باالستجابة لهذه 
الفلتان  رموز  مع  الفت  بشكل  وتتساهل  المطالبات، 
منهم  جزء  يتلقى  والذين  للجمهور،  المعروفين جيدا 
فلكها.  في  منهم  آخر  جزء  وي��دور  السلطة  من  راتبا 
وعلى االقل، ليس ألحد أن يدعي أنهم غير معروفين 
في  أكثرهم  )وما  السلطة  امن  أجهزة  مندوبي  لجيش 
كثيرة،  معهم،  التساهل  على  والشواهد  المخيمات(، 
حيث كانت السلطة تقوم باإلفراج عنهم بعد ساعات أو 
أيام قليلة من اعتقالهم، وقد جرت العادة ان يتم ذلك 
بشكل   – الذين  القيادات  بعض  ووساطة  تدخل  بعد 

ما- على صلة بهم.
في  الحمالت  من  الموقف  تشابه  من  الرغم  وعلى 
معظم اللجان؛ إال انه كان هناك في بعض اللجان تباين، 
استغالل  خالل  من  وسعى  عليها  البعض  حّرض  حيث 
السلطة  انتقاد  موجة  ليركب  ألخطائها  الشارع  نقد 
لم  اللجان  داخ��ل  العام  الموقف  أن  بيد  ومعارضتها. 
تطبيق  على  السهر  يكون  بان  المطالبة  عن  كثيرا  يحد 
هو  المواطن  بأمن  يلعبون  من  جذور  واجتثاث  القانون 
على  يكون  أن  ال  وأجهزتها،  للحكومة  الدائمة  السياسة 
إلى  إضافة  واأله���داف،  الزمن  محدودة  حمالت  شكل 
ظل  في  األمنية  المعالجات  تجري  أن  على  التشديد 
لكل  ومعالجات  اجتماعية  اقتصادية  سياسات  تنفيذ 
الجتثاثها  المشكلة  منابع  على  والتمرد  العنف  أسباب 

الممارسة  والضغوط  اللجان  تركيبة  ولكن  جذورها.  من 
عليها ومحاوالت امتطائها اضعف من مكانة اللجان ولم 
يسمح لها بان تأخذ دورها القيادي كما يجب. هذا على 
الرغم من أنها وجهت بعض االنتقادات للحمالت األمنية 
من حيث شكلها االستعراضي أحيانا، وأسلوب تنفيذها 
الذي شابه الكثير من األخطاء أحيانا أخرى، وانتقائيتها 

غير المبررة في أحيان أخرى. 
في  الشعبية  اللجان  أن  القول  يمكن  وباإلجمال   
لسكان  وحقيقية  هامة  عناوين  أصبحت  المخيمات 
الحكومية  الجهات  كل  أمام  كذلك  وعناوين  المخيمات، 
وغير الحكومية، وعلى الصعيدين: المحلي والخارجي. وقد 
الشعبي، وحققت  بالعمل  اللجان خبرات جيدة  اكتسبت 
لالجئين  الخدمات  صعيد  على  كثيرة  هامة  انجازات 
وسبل تحسين ظروف حياتهم، وخاصة في مجال البنى 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  تواجه  لكنها  التحتية... 
ضغوطا من اجل إخراجها عن الهدف الذي تشكلت من 
ولتصبح جهازا  الغوث،  وكالة  محل  لتحل  لدفعها  اجله، 
الخدمات للسكان مثل أي مجلس حكم  بديال لها يقدم 
محلي في القرى والبلدات والمدن، كما وتواجه تحديات 
لتحقيق  امتطائها  البعض  محاولة  أهمها  أخرى  كثيرة 

مآرب سياسة وشخصية. 
بيد ان اللجان أيضا عجزت عن تحقيق بعض أهدافها 
المخيمات،  الشعبي في  العمل  استنهاض  األخرى مثل 
ليس  )وه���ذا  فيها  ال��م��وج��ودة  المؤسسات  وتفعيل 
المؤسسات  باقي  أن  الواضح  من  انه  حيث  بالمطلق(، 
المخيمات تعاني من مشاكل خانقة، وحالة  الفاعلة في 
هي  شكلية  ديمقراطية  حياة  وتعيش  الترهل،  من 

األخرى. 
ويبقى السؤال األهم:

هل ستكون هذه اللجان قائدة للنضال في المخيمات 
فيما لو واجه حق العودة وقضية الالجئين خطرا حقيقيا 
كما يلوح باألفق... أم ستعتبر تلك اللجان نفسها- وهي 
المؤلفة في معظمها من نفس اللون السياسي الحاكم- 

جزءا من ذلك النظام السياسي الحاكم؟

الالجئين في  - مسؤول ملف  السياسي  المكتب  خالد منصور: عضو    *
حزب الشعب. 

لجان المخيمات: لها وعليها 
بقلم: خالد منصور*
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المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الالجئين
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والمنوط  ب�  المهتمة  الشعبية   اللجان  حكاية  تبدأ 
الفلسطينيين  أصبح جزء من  أن  منذ  الالجئين  أمور  بها 
تضمن  لترتيبات  بحاجة  اللجوء  مخيمات  في  القاطنين 
على  الحفاظ  أي  الحقيقي؛  بعدها  الفلسطينية  للقضية 
رمزية  على   والحفاظ  والعودة،  األرض  القضية،  أصل 
وجود المخيم محطة العودة األخيرة إلى الوطن، وضمان 
من  لالجئين،  المقدمة  الغوث  وكالة  خدمات  استمرارية 
حسب  وديمومتها  وجودتها  واحتياجها  لزومها  حيث 

رؤية ومسؤولية اللجان عن ذلك.
لمؤسسة  الفاعل  ال��دور  وج��ود  أهمية  ب��رزت  وق��د 
متابعة  عبر  مباشر  بشكل  الالجئين  بشؤون  تهتم 
اإلنسان  أزمة  تفاقمت  بعدما  اليومية  الحياتية  شؤونه 
الفلسطيني وتضاعفت الجهود الرامية إلى الغاء وجوده 
الجمعي كشعب، أي شطب حقوقه الوطنية. وقد برز ذلك 
في محاوالت تغييبه التي لما تزل تطاله كل ليلة وتتهدده 
وطأة  الفلسطيني  اإلنسان  عانى  فقد  آخر.  إلى  من حين 
قرارات دولية اتخذت موقف الفاصل ما بينه وبين أحقية 
وجوده وحقوقه كافة. ففي اتفاقية األمم المتحدة لعام 
1951 بشأن وضع الالجئين، بدئت حالة الشد والجذب ما 
بين نصوص االتفاقية وتفسيراتها؛ حيث وقفت الدول 
وتأطيره  الفلسطيني  الالجئ  ضم  حالة  ضد  العربية 
الوقت  ذلك  في  الصحيح  العتقادها  االتفاقية،  ضمن 
اإلنساني-االخالقي،  الجانب  تخدم  االتفاقية  هذه  أن 
الفلسطيني  الالجئ  تجاه  المتحدة  االمم  مسؤولية  وان 
مسؤولية خاصة، حيث  هضمت حقوقه وانتزع من أرضه 
بسبب مباشر إلحدى قرارات األمم المتحدة أصال أي قرار 
تتعدى  الدولية  المنظمة  فمسؤوليات  )التقسيم(.   181
األخالقيات والعمل اإلنساني؛  بل هي مسؤولية قانونية 
استثناء  بند  يظهر  أخرى،  ناحية  من  بحتة.  وسياسية 
الالجئين الفلسطينيين من نطاق االنتفاع من االتفاقية، 
خشية الدول من تحمل مسؤولياتها أو سعيها للتنصل 

منها في المستقبل.  
والتنصل من  والخشية  والجذب  الشد  حالة  زالت  وال 
السمؤوليات قائمة إلى يومنا هذا.  فال احد يفهم حقيقة 
قرار االونروا بوقف تسجيل كافة الالجئات الفلسطينيات 
_حسب  الفلسطينيين  الالجئين  غير  من  المتزوجات 
وال  اآلن،  ولغاية   2009 العام  منذ   _ االون��روا  تفسيرات 
القانونية  المصطلحات  بعض  إلى  ببراءة  النظر  يمكن 
التي يطلقها ممثلو وكالة الغوث )مثل مفوض االونروا/
على  يعيشون  الذي  الفلسطينيين  بعض  غراندي(على 
الجنسية(؛ فهي قد  )عديمي  العربية مثل  الدول  حدود 
تحمل في طياتها نوايا سياسية تمس جوهر الفقرة 11 
من القرار 194 والتي تقضي بعودة الالجئين إلى ديارهم 

وتعويضهم وإعادة تأهيلهم االقتصادي واالجتماعي. 
وعلى مدى سنين متعاقبة، برهن الالجئ الفلسطيني 
وتظهر  وطنه،  ارض  على  وجوده  بأحقية  تمسكه  مدى 
ضده  حيكت  التي  المؤامرة  عمق  الفلسطيني  لإلنسان 
يعاني  يزال  وال  بحقه،  ترتكب  زالت  ما  التي  والجرائم 
ويالت تهجيره لجوئه من أرضه ووطنه موزعا على شتات 
األرض؛ تارة يلتحف السماء ويفترش األرض وتارة أخرى 
يقتات فتات موقف أو قرار أو اتفاقية تخصه والتي عادة 
حقوق  إلى  تنظر  ما  اكثر  الدول  ورؤى  مصالح  تراعي  ما 

الالجئ نفسه.   
جاءت اتفاقيه اوسلو 1993 كما غيرها من االتفاقيات 
قد  وقت  وتجر خلفها حقيقتها؛ جاءت في  التي تجيء 
تأكيد  إعادة  إلى  الفلسطينيين  حاجة  فيه  واضحا  كان 
تسببت  اوسلو  أن  المفارقات،  ومن  كشعب.  وحدتهم 
_عن غير قصد_ في إعادة تفعيل وتشكيل دائرة شؤون 
خاص  بقرار  الفلسطينية  التحرير  منظمة  في  الالجئين 
وذلك   1996 عام  في  عرفات  ياسر  الشهيد  الرمز  من 
تابعة  إشرافية  هيئة  بوجود  الماسة  للحاجة  استجابة 

للمنظمة المعترف بها دوليا تتولى مسؤولية مد جسور 
والوطن  الشتات  في  الفلسطينيين  كافة  بين  التواصل 
سواء كانوا في المخيمات أو غير ذلك. وكان من الواضح 
يكون  أن  يلزم  الالجئين(  )دائرة شؤون  الهيئة  هذه  ان 
مع  تتعاطى  ف(  ت  )م  وحيدة  سياسية  مرجعية  لها 
أصول القضية وفروعها وتتابع حياة الالجئ الفلسطيني 
الخليج  ح��رب  ومخلفات  اإلقليمي  ال��ن��زاع  ع��ن  بعيدا 
تشهد  كانت  التي  الدبلوماسية  العالقات  وتشابك 
الغربية.  أو  كانت  العربية  الدول  بعض  مع  حادا  هبوطا 
فاعال  الالجئين  دائرة شؤون  كل ذلك بهدف جعل دور 
وحقيقيا من حيث متابعة شؤون الفلسطينيين في كل 
كشعب،  وتقسيمهم  تذويبهم  محاوالت  ولمنع  مكان 
تشتيت  محاولة  ولمنع  واح��دة،  قضية  لهم  وكالجئين 
او  الموحدة،  السياسية  قيادتهم  إبدال  او  انتماءاتهم 
في  حقهم  ضمن  المنتظمة  بفلسطينيتهم  المساس 
ارض فلسطين. وقد أبدت هذه الدائرة مرونة _في غالب 
االون��روا  مع  معقدة  جسور  إقامة  في  ح��ذرة_   جوانبها 
مختلف  في  الخدمات  مستوى  ترفع  مشاريع  لتمويل 
ما  العالقة  ولتحديد شكل  الفلسطيني  اللجوء  مخيمات 
بين جملة المخيمات وعنوان كل دولة مضيفة. وال تخفى 
شابها  كثيرة  عالقات  صدع  لرأب  بذلت  التي  الجهود 
من  الفلسطينيين  من  لكثير  التهجير  إعادة  حد  التوتر 
الدول المضيفة. وفي الوقت الحاضر تتجلى أهمية الدور 
السياسي للدائرة من خالل إبقاء قضية الالجئين حاضرة 
الثقل  على  المحافظة  وعبر  السياسي،  العالم  ذاكرة  في 
السياسي لقضية الالجئين والديموغرافي  تجنبا إلعادة 

تهجيرهم وتشتيتهم من جديد. 
ومع وجود اإلمكانية السياسية بكافة السبل المتاحة 
للدائرة؛ اال انها لم تكن كافية للعمل الميداني اليومي 
او  المخيمات  في  سواء  الالجئين  عموم  يحتاجه  الذي 
لجان  أهمية تشكيل  برزت  لذا  والمناطق،  والقرى  المدن 
تسيير  على  وتعمل  الالجئين  بشؤون  تهتم  شعبية 

أمورهم الحياتية وفق االحتياج والطلب.
الداخل  في   1996 عام  الشعبية  اللجان  باكورة  بدأت 
أسدي  وهيئات  مجموعات  تشكلت  حيث  الفلسطيني، 
مباشر،  بشكل  المخيمات  بعض  في  الالجئين  أمر  إليها 

سواء  األوم��ر  إدارة  مسؤولية  عاتقها  على  اتخذت  وقد 
كانت اإلنسانية أو المسؤولية السياسية.  

اتخذت اللجان  الشكل األفضل، حيث بدأت شعبية 
لكل  أساسا  مخيم  كل  في  الجماهيرية  اإلرادة  تتخذ 
الوطن  مساحة  كافة  لتشمل  وام��ت��دت  لها.  موقف 
من  جديد  فصل  بذلك  وليبدأ  وق��راه،  ومدنه  بمخيماته 
تبرع  فتية  دفع  بمحركات  االصيلة  للقضية  االنتماء 
ارتباط  وتوثق  حقوقه،  عراه-  إلى  اللجوء  أوصال  في شد 
الالجئ الفلسطيني بأرضه دونما مناسبات؛ حيث فلسفة 
اللجوء هو  أن  ارتكزت على أساس  التي  الجديدة  العمل 
الفلسطيني مطلوب  الالجئ  وان فعل  الناشئة،  المعاناة 
الشعبية  اللجان  تنتظر  فال  فعل.  كردة  وليس  بانتظام 
تراجع مؤشر األداء الدولي تجاه عموم الالجئين بل تبادر 
بعمل دؤوب وملتزم إلعادة صياغة أي توجه قادم ألصل 
األطراف  كافة  مسؤولية  إلى  التنبيه  وبالتالي  الحكاية، 

حيالها.
أهدافها  عن  اللجان  تعلن  أن  النجاحات  من  وكان 
التي أشارت لها في بواكير التحرك الشعبي لتأسيسها، 
أمام  الفلسطيني  الكل  من  األهم  الجزء  تمثيل هذا  عبر 
أنفسهم  الفلسطينيين  وأمام  االون��روا   / الغوث  وكالة 
قيادة وشعبا، األمر الذي يخولها إدارة الحياة اليومية في 

المخيمات وغيرها. 
ويخطئ من يعتقد أن الدور الرئيسي للجان الشعبية 
ينحصر فيما تقدمه من خدمات يومية. وال نفشي سرا 
حينا نقول أن اللجان مهتمة بما تقدمه الوكالة الدولية 
من برامج صحية وتعليمية وطارئة تلبي احتياجات عموم 
الالجئين، بل وأكثر من ذلك هي الجهة األهم في مراقبة 
تقليص  أو  التقصير  من  ومنعها  الوكالة  عمل  ومتابعة 
تسرب  لمنع  دائما  الحاضرة  تبقى  أنها  كما  خدمتها، 
مفاهيم لها عالقة بمضمون الصراع الفلسطيني مع دولة 
الالجئ وحقوقه، وبذلك تتضح  االحتالل والتي ال تخدم 
ما  عن  عوضا  الرئيسية  اللجان  مهمة  آنفا-  ذكر  كما   -
تقدمه من خدمات، المتمثلة في الدور الشعبي التعبوي 

والسياسي.
بل  وحسب،  السياسي  ال��دور  هذا  تلعب  ال  اللجان 
المتابع  ذهن  عن  يغيب  فال  كثيرة،  أحيان  في  وتقوده 

تقدم  التي  الخدمة  بين  ما  العالقة  عمق  اللجوء  لقضايا 
القرار  اتخذت  التي  الجهة  ونوايا  دول��ي  لقرار  طبقا 
سياسية  بإرادة  إال  إنساني  قرش  ينفق  فال  السياسي. 
لخدمة أجندات معلنة تارة وأخرى- وهي أكثرها-مستترة، 
لما  الشعبية  اللجان  وجود  أهمية  تظهر  مره  كل  وفي 
تلبي  حقيقية  وجماهيرية  شعبية  مرجعية  من  تمثله 
حاجة الالجئين وتسعى لتحقيق طموحاتهم وتعبر عن 
مدى رضاهم لطبيعة عالقة المؤسسات بقضاياهم. وقد 
تتجلى هنا تحديدا أهمية وجود اللجان وذكاء مؤسسيها، 
حيث تبقى القضية الفلسطينية بيد المحامين القادرين 
ذاته  الشعب  بيد  أي  وكسبها؛  بل  عنها  الدفاع  على 
استرداد  على  عازمة  موحدة  بهيئة  ممثال  أطيافه  بكل 
الممتلكات  واسترداد  بالعودة  والمتمثل  الخالص  الحق 

والتعويض عن كل ضرر، وال شيء اقل من ذلك.  
المعنية  الجهات  بعض  مواقف  خطورة  اللجان  تقرأ 
دولية كانت أم غيرها، حيث العالقة المعقدة والتي تمتد 
الشعب  نكبة  لعمر  امتدادا  السنين  لعشرات  جذورها 
التعامل  من  خاصا  طابعا  تفرض  والتي  الفلسطيني، 
أخرى.  أحيان  في  ومناوئه  ومماحكة  حين،  في  والتحاور 
وهنا يبدو الحرص الشديد الذي تبديه اللجان تجاه أبناء 
هذا الشعب عبر التمسك بكافة حقوقه حتى المكتسبة 
منها، لذلك تخوض جوالت متعددة ومتعاقبة من التأكيد 
على الحق في تلقي ما هو متاح والزم وواجب لكل الجئ 

فلسطيني سواء ظرفا إنسانيا كان أم سياسيا. 
ويدخل في علم اللجان الشعبية لزوما الظرف الواقعي 
الذي أفضى إلى لجوء مئات اآلالف من الفلسطينيين عبر 
قرار التقسيم  رقم 181 لعام 1947 وعمليات الميليشيات 
الشجر  بل  البشر   فقط  ليس  أرهبت  التي  الصهيونية 
والحجر والتي امتدت بشراسة ما بين عامي 1947 - 1948 
وال زالت النكبة مستمرة. ولم يتوقف تكالب مواقف الدول 
الغربية فلم يسمح للمهجر الفلسطيني بالتقاط أنفاس 
الدولية إلى مزيد من  إنسانيته؛ بل وقد أفضت األحوال 
التآمر والى عجز عام. فال استطاعت هيئة األمم المتحدة 
من إنصاف الشعب الفلسطيني حتى في لغة قراراتها، 

وال استطاعت حتى أن تنفذ ما اتخذته من قرارات. 
تظهر االحصاءات حقيقة ان 25% من الفلسطينيين 
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الالجئين غير مسجلين حسب مسح اجري في عام 1996، 
أن  توثيقا  هنا  ونقول  نفسها.  االن��روا  سجالت  وحسب 
والقرى  والمدن  المناطق  في  الالجئين  من  كبيره  أعداد 
الغربية،  الضفة  في  الموجودة  الفلسطينية  والبلدات 
مسجلين  غير  الشتات،  في  وايضا  القدس  غزه،  قطاع 
في االنروا وال يتم االعتراف بهم كالجئين بالتالي. وقد 
الفلسطيني  المركزي  اإلحصاء  جهاز  إحصائية  أظهرت 
لعام 2007 وجود  ما يقارب 3000 )ثالثة آالف( شخص 
وقد  وحدها.  قلقيلية  محافظة  في  مسجل  غير  الجئ 
ذكرنا سابقا مسألة وقف وكالة الغوث تسجيل الالجئات 
المتزوجات من أزواج غير الجئين  منذ العام 2009، وشطب 
اسقاط صفة  يعني  الذي  االمر  من سجالتها  أسماءهن 
غير  بتسجيل  تقوم  أنها  ذلك  من  االنكى  عنهن.  الجئ 
الجئة،  باعتبارها  فلسطيني  بالجئ  المتزوجة  الالجئة 
حيث تعمل عن قصد للعبث بصفة الجئ، اي بمن تنطبق 
عليه صفة الجئ، بقصد تمييع القضية، وتضييع الحقوق 
للدور  استمرارا  تمثل  مثال  السياسة  هذه  دوليا.  المقرة 
الذي بدأته الوكالة في أوائل تشكيلها )االنروا( من خالل 
ابتكار تعريف خاص بالالجئ ومحاولة التركيز على دمجه 
في مواقع الشتات. والسؤال الذي يفرض نفسه: أال يخدم 
هذا التمييع الممنهج اإلستراتيجية الصهيونية القائمة 
الفلسطيني  باإلنسان  يتعلق  ما  كل  محو  على  أص��ال 

وهويته، وشطب حقوق الالجئين وقضيتهم؟ 
االستراتيجية  هذه  وجه  في  الشعبية  اللجان  تقف 
الالجئين  موقف  خالل  من  المدمرة  والعقلية  التخريبية 
انفسهم وموقفها المتقدم حيث ترفض أشكال التعامل 
المطلق مع وكالة الغوث في اية مسألة تنتقص من حقوق 
ال  إنساني  غرض  الخدمات  فتقديم  السياسية.  الشعب 
فيما  ونستعرض  السياسية.  الحقوق  أي  األصل؛  يلغي 
بعض سياسات االنروا غير المطلوب مواجهتها ونتبعها 

ببعض المواقف المشرفة للجان الضفة الغربية.  

تقليص عدد المستحقين لخدمة الشؤون االجتماعية: 
السنوات  في  الغوث  وكالة  اهتمام  ازداد  فقد   
لالجئين  السكاني  المسح  تطبيق  في  االخيرة  العجاف 
عام  استمارات   / )مسح  واالحتياج  الفقر  فئات  حسب 
لعام 2013،  2009( ومحاوالت تعبئة االستمارات األخيرة 
الواقعي خلف تلك االستمارات  حيث ظهر كنه التوجه 
برنامج  على  سواء  المقدمة  الخدمات  تقليص  خالل  من 
الشؤون أو العمل مقابل المال أو حتى التعليم، حيث تم 
المساعدات  تتلقى  كانت  التي  العوائل  عدد  تقليص 
الغذائية والمالية بشكل كبير جدا. وقد خسرت محافظة 
قلقيليه مثال ما يقارب جل خدمة الشؤون. فقد أظهرت 
قمن  المستحقة  العوائل  عدد  تقلص  أن  اإلحصائيات 
أكثر من 8000  )ثمانية آالف( عائلة الجئة كانت تتلقى 
مساعدات اصبح العدد في عام 2013 ما يقارب 500 فقط 
التابعة(  والبلدات  والقرى  )المدينة،  المحافظة  في كافة 
الضفة  الوحيدة في  المدينة  قلقيليه  بأن مدينة  علما   -
عدد  الالجئين  عدد  يفوق  التي  اجمع   والعالم  الغربية 
سكانها األصليين حيث تشكل نسبة الالجئين فيها ما 
يقدر ب 79% مسجلين لدى وكالة الغوث وان ما نسبته 
)حسب  الغوث  وكالة  لدى  مسجلين  غير  الجئين   %5
لإلحصاء  المركزي  الجهاز  وإحصائية   العام  التعداد 

الفلسطيني لعام 2007(. 

التخلي عن المسؤوليات بإلقائها على الغير: 
هنا يبرز الدور الذي تلعبه تلك االستمارة المشؤومة، 
ال��دوالرات  ماليين  الغوث  وكالة  تنفق  حيث  غرابة  وال 
مآرب  تحقيق  في  الفاعل  لدورها  وذاك  سبيلها،  في 
الوكالة الدولية ومن خلفها للحد من خدماتها وتقليص 
الفلسطيني  بالالجئ  االهتمام  بعجلة  والدفع  تواجدها 

بمسؤولياتها  اإللقاء  في  نيتها  تخفي  وال  غيرها.  إلى 
اتجاه السلطة الوطنية، وخاصة في اآلونة األخيرة؛ حيث 
بدأ مؤخرا محاولة الترويج لفكرة حق االنروا باالنسحاب من 
مسؤولياتها بذريعة ما يمكن ان يحتمله تفسير القرار 
باعتبارها  فلسطين  دولة  يخص  والذي  األخير  الدولي 
نية  على  ينطوي  األمر  هذا  ان  يخفى  وال  مراقب.  عضو 
وتقليص  مسؤولياتها  عن  التخلي  في  قدما  المضي 
التخفيف من تواجد  إلغائها ومحاولة  إلى حد  خدماتها 
الغربية  الضفة  مساحة  على  العاملة  وأطرها  هيئاتها 

وخاصة في المدن والبلدات. 

استثناء غالبية الالجئين من حق تلقي الخدمات 
من خالل ما يعرف بالتقنين: 

وتحاول االنروا مؤخرا الضغط باتجاه تقنين الخدمات 
الالجئين  استهداف  في  رغبتها  أبدت  حيث  المقدمة، 
مجموع  من   %28 )وهم  فقط  المخيمات  في  القاطنين 
المال.   مقابل  العمل  برنامج  وقف  قرار  عبر  الالجئين( 
حال  في  الحقة  لقرارات  فقط  مقدمة  يبدو  كما  وه��ذا 
وكل  تكليفها  االن��روا  تتجاوز  وبهذا  القرار.  هذا  تمرير 
األعراف الدولية التي منحتها واجب ووظيفة ووالية إدارة 
الفلسطينيين.  لالجئين  اإلنسانية  المساعدات  وتقديم 
االنروا تعلم  أن الفلسطينيين القاطنين في المخيمات 
الالجئين،  مجموع  من  فقط   %28 نسبته  ما  يشكلون 
في  الالجئين  من  الباقية  النسبة  أن  بذلك  وتتناسى 
و_حسب  لخدماتها،  بحاجة  أيضا  هم  والقرى  المدن 
جزافا  هنا  أقول  ال  عملياتها.  مسرح  في  هم  ادعاءها_  
)في حال استمرار  الشعبية ستنحو مستقبال  اللجان  أن 
وكالة الغوث بتوجهاتها( نحو ردع هذه التوجهات بفعل 
/ الدولية  الغوث  أن وكالة  حقوقي وقانوني دولي حيث 
هيئة  بقرار  تأسيسها  وقواعد  مفهوم  تخالف  االن��روا 
األكبر  المجموع  عن  تخليها  عبر   )302( المتحدة  األمم 

لالجئين الذين هم ضمن صالحياتها ونطاق عملها.
ويظهر هنا مجددا ذكاء اإلنسان الفلسطيني الفطري 
القرار  لتتخذ  الشعبية  اللجان  هيئات  تشكيل  في 
يواكبها  وما  الدولية  السياسة  أجواء  بعيدا عن  الصائب 
المنشودة  األهداف  تحقيق  دون  تحول  ضغوطات  من 
الصراع ضمن نطاق فلسطينيتنا،  وتحافظ على كينونة 
اللجان الشعبية لتفسيرات ال يشوبها  وهويتنا. وتعمد 
التهاون  بعدم  متوعدة  الغوث  وكالة  وجه  في  الحذر 
لجملة  ومطمئنة  المفروضة،  الحقوق  نيل  في  والتراجع 
الالجئين في صالبة الموقف وتحقيق انجازهم المطلوب، 
الالجئ  ب��دأ  حيث  األول��ى  السنين  عهد  بذلك  مذكرة 
الفلسطيني يبحث عن كسرة خبزه في مخيمات الشتات 
كافة  باسترداد  يطالب  حق  لصاحب  ذلك  بعد  ليتحول 

حقوقه ويعمل على تحقيق ذلك.

وتزداد حجم المسؤوليات الواقعة على كاهل اللجان 
في  واالحتياج  والعوز  الفقر  حالة  بتفاقم  الشعبية 
العنصر  ان  األولى  للوهلة  ويبدو  الالجئين.  مجتمعات 
يتعدى  بل  اللجان،  لفعل  الوحيد  المكون  السياسي هو 
هو  بما  تهتم  وعملها  اللجان  معادلة  أن  حيث  ذل��ك 
ذلك  بعد  لتصبح  الالجئين،  لمجتمع  وحيوي  مصيري 

أهدافا تشاء اللجان تحقيقها ما أحسنت ذلك صنيعا.
أحيكت  التي  المؤامرة  حجم  الشعبية  اللجان  تدرك 
ضد أبناء فلسطين، ومحاوالت تجهيلهم وتجريدهم من 
الهوية، لذلك ال تألوا جهدا  مستقبلهم، وطمس معالم 
في االهتمام بالجانب التعليمي والتثقيفي. وقد أنشأت 
لذلك أقساما خاصة بها وجمعيات ذات عالقة بمجاالت 
تخص فئات الناس تستطيع من خاللها تقديم الخدمة 
بالضرورة  تهدف  مبرمجه  عمل  آليات  ضمن  الالزمة 
سواء  الفلسطيني  لإلنسان  والرقي  التطور  روح  إلذكاء 
كبير  بسؤدد  اللجان  وتتوجه  غيرها.  أو  المخيمات   في 
إلحياء حالة الموات في الذاكرة والتي نصبت لها مشانق 
وتطلق  الفعل،  قيد  تسميمها  محاوالت  والزالت  كثيرة 
عنان األشياء التي تنتمي إلينا وننتمي إليها، فال يبتعد 

الفلسطيني عن فلسطينيته.. فهو ال يشبه إال نفسه.
ويبقى نقش الذاكرة مستمرا ما استمرت الحاجة إلى 
ذلك، ليعمر من بعد ذلك الوعي واليقظة نفوسا اعتراها 
يباب القرصنة الفكرية الضارة بمصالح الشعب وبمبتغاه. 
فقد  تكمله.  وفروعا  يبدؤها   أصوال  الحق  ينشأ  وبذلك 
بدأنا بكوب من الحليب نستمزجه، ومررنا بخيام للتعليم 
للريادة  ندق  اليوم  نحن  حيث  إلى  ووصلنا  نستصعبه 
في  إننا  نقول  وللتاريخ  نقرعه.  ب��اب  وللحق  ناقوس 
الحسن  صنيعها  الغوث  لوكالة  نقدر  الشعبية  اللجان 
حينما اهتمت بالتعليم أيما اهتمام وأدارت دفة الحياة 
الصحية باتجاه الرعاية المطلوبة ووفرت سبال من البرامج 
أزماته،  وقت  وتعينه  الفلسطيني  الالجئ  تخدم  التي 
اإلمكانيات  وقلة  التمويل  بشح  المتمثلة  بأزماتها  مرورا 
هنا  مسؤولياتها  صلب  ويدخل  الحيلة.  ذات  وضعف 
تحديدا توفير الدعم الالزم عبر المانحين )الدول المانحة( 
الخدمة  بقضايا  الصلة  الوثيقة  الدولية  والمنظمات 
خدمات  حتى  او  تعليمية  أو  كانت  صحية  اإلنسانية 

إعاشة من تموين ورعاية وتشغيل وغيره. 
في  الالجئين  جموع  وسط  الشعبية  اللجان  وجود  أفاد 
الحياتية  الناس  وقضايا  مشاكل  على  المباشر  االط��الع 
واليومية، بما تقتضيه مصالحهم، حيث أن مجمل الالجئين 
مصلحتها األولى، ويدخل هنا الرقي والتقدم ورفعة النسيج 
وإحياء  وم��دن  المخيمات  في  عليه  والحفاظ  االجتماعي 
بشكل  تحافظ  إنها  حيث  اللجان،  مصالح  في  اللجوء  وقرى 
مجموعه  وتشكل  الفلسطيني  الصف  وحدة  على  ملحوظ 
األعظم ، ومستقبل أبنائه عبر فتح افاق التعليم والتثقيف 
وتحصينه  الجيل  حماية  ومن خالل  ناحية،  من  والتشغيل 

ضد اآلفات التي تحيق به من جهة أخرى. 
الالجئين  جمهور  قيادة  الشعبية  للجان  يتسنى  وال 
والصف  الفلسطيني  الموقف  وري��ادة  عنهم  والتعبير 
أبناء  م��ن  مباشر  تفويض  عبر  إال  وتمثيلهم  ال��واح��د 
عبر  الواقعين تحت مسؤولياتهاز ويتحقق ذلك  الشعب 
إجراء انتخابات دوريه تتم _على األغلب_ كل عامين في 

اللجان الشعبية: محددات العمل والتحديات ضمن قوانيـــــــــن اللعبة وقواعــد التغيير
بقلم: د. صبري ولويل*

المخيمات، وبعملية تزكيه صريحة وواضحة كل عام للجان 
أصول  بذلك  تؤسس  والمحافظات،  المناطق  في  العاملة 

العمل الجماهيري والتمثيل األهلي وترسي دعائمه.
متعددة  باتجاهات  الشعبية خطوات  اللجان  وتتخذ 
عديدة  لمؤسسات  والترتيب  بالتنسيق  تبدأ  حينما 
وتقوم  الالجئين  بشؤون  مهتمة  دولية  أم  كانت  عربية 
على احتياجهم وتلبي العوز الحاصل في حياتهم. وهي 
ترحب بذلك بجميع الجهود المبذولة والتي تقدم لالجئ 
الجهات  وتطالب  دوما  لها  تمتن  كخدمة  الفلسطيني 
التعاون  عبر  لذلك  الالزم  وتوفير  بديمومتها  المعنية 
نتائجها  تحقق  التي  الفاعلة  والمشاركة  والتضافر 
المرجوة، فهي تمتثل دائما لنداء جمهورها وتلبي رغباته 
ما استطاعت مذللة بذلك كافة العقبات والمعيقات التي 

من شأنها إثقال الناس همومها.
تجديد  أهدافها،  أهم  إحدى  باتجاه  اللجان  وتنطلق 
الذي  العودة_   حق  األصيل_  بالحق  والتمسك  االنتماء 
تسعى إلى إذكائه في نفوس الالجئين وإحيائه دوما في 
قلوب كل المنتمين إلى هذا الحق والواجب المتمثل بعودة 
الالجئين إلى حيث مدنهم وقراهم التي هجروا منها قسرا 
على كل  التأكيد  عبر  لذلك جاهدة  وتعمل  عام 1948.  في 
ثابتها  لتعزز  حدث  أو  موقف  من  لها  أتيح  وبما  األصعدة 
األصيل وتعيد تذكير العالم بوجوب تنفيذه وإعادة الحق 

إلى أهله وتوجيه مسيرة التاريخ إلى جادة الصواب. 
أنها  القادم، حيث  التحرك  اللجان طبيعة  وال تجهل 
مع  التعامل  من  القادمة  المرحلة  سياسات  رسم  بصدد 
القضية برمتها عبر إعادة قراءة كل متعلقات ومحددات 
من  الحالي  السياسي  الوضع  أن  أساس  على  المستقبل 
المجتمع  في  مراقب  فلسطين  بدولة  االعتراف  حيث 
وقواعد  تبدلت  قد  اللعبة  قوانين  وان  تغير  قد  الدولي 
الوليدة  الدولة  بين  ما  العالقة  أفق  في  تلوح  التغيير 
وكالة  بين  ما  التعامل  ون��ذر  داخلها،  في  والالجئين 
في  او  المخيمات  في  سواء  الالجئين  وتجمعات  الغوث 
ما  العالقة  نظم  الشعبية  اللجان  ستبحث  حيث  غيرها. 
بين الدولة واالنروا لضمانة استمرار أدائها والحفاظ على 
طبيعة " واليتها " الواردة في القرار 302. يتضمن ذلك 
"لجنة دعم سياسي"  ومتابعة وتشكيل  مراقبة  إمكانية 
إذا لزم للقرارات الدولية التي ستصدر بشأن االنروا حيث 
وتعمل  كما  الدقة.  بمنتهى  الدوري  تفويضها  تمديد 
على تقديم دراسة  ألفضلية اإلبقاء على حال االتفاقات 
مع م.ت.ف معها  كدولة مضيفه،  وتوضيح  دور االنروا 
ضمن دراسة معمقه لتبيان المحاذير الممكن  أن تنزلق 
ان   واعتبرت  خاطئة  قراءه  القرار  قرأت  إذا  االن��روا  إليها 
"ال"  الجئين داخلها.  هذا من جهه؛ اما من جهة أخرى 
فاالمر يتعدى  إلى ضرورة توضيح مفهوم وعالقة مندوب 
فلسطين في األمم المتحدة ب�  م.ت.ف،  وما يتبعه من 
تمثل  أنها  حيث  م.ت.ف  ل�  السياسي  التمثيل  لزومية 

كافة الالجئين الفلسطينيين في العالم.
الشعبية  القاعدة  تخوفات  الشعبية  اللجان  وترصد 
على  يكون  الحل  ان  تكريس  من  القائمة،  السياسية 
بما  الفلسطيني  للشعب  بها  المعترف  الحقوق  اساس 
حقوق  على  يقتصر  ال  ال��ذي  المصير  تقرير  حق  فيها 
سكان اقليك الدولة ونطاق سيادتها. واهمية ذلك تنبع 
أينما  وحقوقه  هويته  للفلسطيني  يبقى  ان  من ضرورة 
رحل ووجد. ولذلك قد تود اللجان في آونة قريبة استبيان 
الالجئين في كل مكان وعلى امتداد جغرافية سكناهم 
المناسب  القرار  واتخاذ  القادم  المرحلة  معالم  لتوضيح 
رصينة  القضية  أسس  على  المحافظة  شأنه  من  الذي 
منعطف  عبور  إلى  بالضرورة  يؤدي  تراجع  دونما  متينة 
بجملة  محدقا  خطرا  يكون  أن  الشعبية  اللجان  توده  ال 

الالجئين والقضية الفلسطينية.
تعتبر اللجان مهمتها بالغة الصعوبة يشوبها حذر 
شديد من حيث ايالء حاجة الالجئين لوجودها كل الوقت 
الالزم والتداخل المطلوب والذي يعمل عمل المبضع في 
وإزالة ألوجاعه؛  الجسد تخفيفا آلالمه وتخليصا لهمومه 
أمام  منصوبة  الوطن  اتجاه  العودة  بوصلة  بذلك  لتبقي 

أعين أبنائه ال يحيد عنها احد.
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تختلف طبيعة عمل المؤسسات الموجودة في المخيمات 
طبيعة  أيضا  وتختلف  اخرى،  الى  مؤسسة  من  الفلسطينية 
مراكز/نوادي  كانت  تاريخيا  المخيم.  اتجاه سكان  مسؤوليتها 
بعدما  خصوصا  المخيمات،  أوساط  في  فاعلية  األكثر  الشباب 
ما  الوطني  بالعمل  الرياضي  الثقافي  االجتماعي  عملها  ارتبط 
قبل اوسلو. تبع ذلك، إنشاء اللجان الشعبية في المخيمات التي 
كانت إبداعا شعبيا تطلبته الحاجات النضالية واإلنسانية. وقد 
مرت فترة كانت فيها اللجان الشعبية هي المؤسسات الوحيدة 
تقريبا التي تعمل في أوساط الالجئين الفلسطينيين. اللجان 
الشعبية توسع دورها تدريجيا ليمتد إلى جانب متابعة تقديم 
الخدمات التي يحتاجها السكان والعمل على توفيرها ومتابعة 
لالجئين  الغوث  وكالة  تقدمها  التي  الخدمية  المستحقات 
وبالذات في المخيمات. وال شك، أن الحرص على عدم تقليص 
أعمالها.  ابرز  من  أفضل  توفير خدمات  إلى  والسعي  الخدمات 
أوساط  في  الفاعلة  والمؤسسات  الهيئات  حال  مناقشة  وعند 

الالجئين يكون من الضروري التوقف عند واقع الحال اليوم. 
العمل  عن  األول��ى  المسؤولة  هي  الشباب  مراكز  كانت 
والرياضي، حيث كان لها دور فاعل في  االجتماعي والثقافي 
عندما  أسلفنا،  كما  الدور،  هذا  تعاظم  وقد  الالجئين.  أوساط 
السنوات  في  لكن  الوطنية.   وبأبعاده  بجذوره  فعلها  ارتبط 
الشباب  مراكز  عمل  شهدت  اوسلو،  بعد  وخصوصا  األخيرة، 
أصبحت  حيث  تدريجيا،  حصل  كبيرا  تراجعا  المخيمات  في 
على  الموجودة  األهلية  المؤسسات  عن  كثيرا  تختلف  ال  اآلن 
أنها فقدت شموليتها  بالذكر  والجدير  الفلسطينية.  الساحة 
ودورها الجامع بين الناس، حيث أصبحت تقتصر على إدارات 
وهيئات صغيرة جدا، في الوقت التي كانت فيه مراكز الشباب 
في المخيمات متنوعة األنشطة وجامعة وتحكمها االنتخابات 

العامة الواسعة ذات الصبغة الفصائلية- الوطنية.
الشعبية  اللجان  أعضاء  تعيين  مبدأ  مثل  المقابل،  في 
ابتعاد  وراء  الرئيسي  السبب  خدمات  لجان  أصبحت  التي 
وعدم  عملها  تنظيم  وعدم  بعدها،  فبسبب  عنها.  الناس 
شفافيته في كثير من األحيان،  وبسبب انقطاع انتخاباتها 
السياسي-  ال��دور  تراجع  بسبب  وااله��م  عديدة،  لسنوات 
الوطني ما بعد اوسلو، فقدت اللجان شعبيتها ومصداقيتها 
بين الناس. كثير من اللجان القائمة حاليا، المعينة منذ اكثر 
وكأن تعيينها  االنتخاب،  مبدأ  زالت ترفض  ال  عاما،   15 من 

قدر ال يجوز االعتراض عليه.  
انطالق  ومع  التسعينيات  نهاية  في  المخيمات  شهدت 
األهلية  المؤسسات  من  كبير  عدد  ظهور  األقصى  انتفاضة 
كم  هنالك  أصبح  حيث  مختلفة،  مواضيع  في  تعمل  التي 
ان  شك  وال  الفلسطيني.  واقعنا  في  المؤسسات  من  هائل 
وجود مؤسسات اهلية ذات عمبق وطني، وبرامج متنوعة، هو 
التنافس  الالجئين. ولكن ذلك ترافق مع ظاهرة  في مصلحة 
التنافس غير الصحي واقعا ملموسا  لقد أصبح  غير الصحي. 
يسود عمل المؤسسات في المخيمات، حيث لم تقتصر كل 
مؤسسة على عمل معين تركز فيه عملها، بل أصبحت جميع 
المؤسسات تعمل بكل المواضيع التي من الممكن أن يتوفر 
لها الدعم. األهم صار ليس تغطية حاجة المخيمات والناس، 
بل عمل كل شيئ يمكن ان يجلب التمويل. ولألسف، غرقت 
مراكز الشباب واللجان الشعبية في هذا المستنقع؛ فلم يصبح 
تركيز نوادي الشباب على الرياضة والنواحي االجتماعية، ولم 
والخدمات،  الوطنية  التعبئة  على  تركز  الشعبية  اللجان  تعد 
بل دخلت مجال منافسة التسابق مع المؤسسات االهلية على 
مصادر التمويل. وقد نتج عن ذلك بعد المؤسسات والهيئات 
المهنية  فانعدمت  ألجله،  أنشئت  التي  عملها  طبيعة  عن 
ذلك  أصبح  األدوار حتى  وتداخلت   العمل  في  والتخصصية 
معيقا يعرق النهوض بعمل مؤسساتي منظم يعود بالمنفعة 

على مجتمع الالجئين.  
األكثر  لالجئين  تجمعات  بوصفها  المخيمات  ان 
تهميشا داخل وخارج الوطن تعد من المناطق التي  ال تركز 
عليها البلديات والسلطة الفلسطينية في خدماتها، بل هي 
المخيمات  داخل  الخدمات  أن  حيث  األغلب،  على  معدومة 
لدى  معلوم  هو  وكما  الغوث.  وكالة  خالل  من  فقط  تقدم 

من  تقلص  الغوث  وكالة  ف��أن  الالجئين،  أوس��اط  جميع 
خدماتها بشكل مبرمج إلى درجة أنها قلصت أكثر من نصف 
دخول  بعد  ما  المخيمات  إلى  تقدم  كانت  التي  خدماتها 
السلطة الفلسطينية. هنا تكبر المسؤولية على المؤسسات 
التي  الخدمات  حيث  من  المخيمات،  في  واألهلية  الوطنية 
يجب تقديمها في كافة المجاالت، وتبرز الحاجة الى العمل 
المخيمات في ظل  البنية االجتماعية لالجئي  على تماسك 
ومحاولة  إسرائيل،  تشنها  التي  الشرسة  الدولية  الهجمة 
الحديث عنه كحق شرعي تكفله  العودة وعدم  طمس حق 

القوانين والمواثيق الدولية وقرارات األمم المتحدة. 
المخيمات هو  في  المؤسساتي  العمل  ينقص  ما  ان 
وتقسيم  العمل،  في  والتنسيق  المشترك،  التخطيط 
المصالح  يخدم  بما  اختصاصه،  حسب  ك��ل  األدوار 
للعمل  سليم  جو  في  يجري  أن  على  لألهالي،  المباشرة 
والتطور والبعد عن المناكفة، و التنافس السلبي ما بين 
المؤسسات. و األهم من ذلك أن تكون هنالك رؤية وطنية 
إستراتيجية محددة، ورسالة سياسية مجمع عليها، على 
أن تكون تلك الرؤية مبنية على الحقوق والثوابت الوطنية 
وحقوق الالجئين التي ال يمكن التفريط بها، وعلى رأسها 

حق العودة كما ورد في القرار 194. 
ان المجتمع الفلسطيني في حد ذاته مجتمع فتي، و في 
المخيمات تصل نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام 
انه يترتب  أي  المناطق،  العديد من  السكان في  45% من عد 
أمكانية  يوفر  منظم  مؤسساتي  لعمل  ملحة  حاجة  ذلك  على 
للمشاركة في أنشطة  ألكبر عدد ممكن من األطفال والشباب 
وتعريفهم  لديهم،  الوعي  مستوى   وترفع  قدراتهم  تنمي 
واألخ��ص  والسياسية،  والوطنية،  الشخصية  بحقوقهم 
يتطلب  هذا  فان  وبالتالي،  كالالجئين.  وتاريخهم  حقوقهم 
مراجعة عمل المؤسسات والتدقيق فيه، من جهة كما يتطلب 
اللجان  وعلم  تكوين  في  النضالية  الوطنية-  الروح  بث  إعادة 
ان  المفروض  الريادي  الدور  الشعبية وذلك من اجل إعطائها 
تلعبه في كل مخيم، وعلى المستوى العام. ففي ظل االنقسام 
السياسي  الفراغ  وحالة  الوطنية،  الحركات  بين  الفلسطيني 
على  هنا  الدور  يقع  الفلسطينية،  التنظيمات  تعيشه  الذي 
ما  جامع  عنصر  تكون  أن  على  والوطنية  األهلية  المؤسسات 
الحزبية  انتماءاتهم  عن  النظر  بغض  المجتمع،  شرائح  بين 
المؤسسات  من  العديد  المناطق  بعض  في  فنجد  والدينية. 
التي تحاول أن تنطوي ضمن أطار سياسي معين، أو ضمن إطار 

قبلي عائلي ضيق او نخبوي فتجدها تنشط في دوائر ضيقة 
في المجتمع، وتعمل على تقديم الخدمات فقط لمن يحملون 
او  القبلية  المجموعة  او تلك  الديني،  أو  السياسي  الفكر  ذلك 
الفئة – النخبة. وبهذا تصبح بعض المؤسسات بطريقة عملها 
هذه جزءا من تعزيز االنقسام ولو بشكل مختلف ولكنه عميق 
آلية  تتوفر  أن  بدون  إشكالية  ال يمكن حل هكذا  األثر. طبعا، 
)هيئة( جامعة مثل اللجان الشعبية المفوضة شعبيا والمؤهلة 

تنظيميا وتقنيا للقيام بذلك.  
أن يكون  والوطنية يجب  المؤسسات األهلية  ان عمل   
بعيد كل البعد عن أي فكر ينتمي إلى تنظيم معين،  وأن 
يقتصر عملها على غرس الفكر الوطني العام، وعلى تقديم 
موحد،  بشكل  الجميع  مع  والتعامل  المجتمع،  إلى  الخدمة 
لتعزيز ثقافة الوحدة الوطنية والتكاتف االجتماعية ما بين 
األجيال الجديدة، وإعطاء الشباب الفرصة في القيادة، واخذ 
دور أساسي في العمل في تلك المؤسسات، وأن ال تقتصر 
فرص  أي  تعطي  ال  ديكتاتورية  إدارات  على  المؤسسات 

شبابية للقيادة و التطور. 
يجب  ضرورة  هي  منظم  مؤسساتي  بعمل  النهوض  إن 
من  االستفادة  وان  استراتيجية.  خطة  ضمن  عليها  العمل 
تجارب عدد كبير من المؤسسات التي عملت وال تزال تعمل 
فبرغم  كبير.  ايجابي  اثر  له  سيكون  الالجئين  أوس��اط  في 
العمل  جانب  في  المخيمات  تواجه  التي  المعيقات  كل 
تركت  المؤسسات  بعض  أن  اال  المشترك،  المؤسساتي 
والشباب،  األطفال  من  به  باس  ال  عدد  في  رائعة  بصمات 
فنالحظ درجة التطور واإلبداع التي وصل إليها أولئك األطفال 
والشباب نتيجة العمل الذي تقوم به بعض المؤسسات في 
نشر المعرفة والثقافة الوطنية واالجتماعية والمدنية والفنية 
سواء  مميزة  نجاحات  حقق  من  منها  ان  شك  وال  والبيئية. 
الغربية  الدول  فقط  ليس  الدولي.  او  المحلي  المستوى  على 
المخيمات، فهنالك  الحياة في  واقع  يعرفون  ال  والعربية من 
فجوة في الوعي أيضا في واقعنا الفلسطيني. ان العديد من 
الناس ال يعرفون عن الكثير من القضايا السياسية والحياتية 
في المخيمات،  ويجهلون حقوقهم، وذلك يعود إلى عدم نشر 
تجمعات  خارج  الفلسطيني  الشعب  أوساط  في  الوعي  ذلك 
الالجئين. ان ذلك يعود بالمسؤولية على المؤسسات العاملة 
في المخيمات، والتي عليها وضع خطة عمل وطنية وتنظيم 
حمالت تقرب شرائح المجتمع المختلفة وتوحدهم في معركة 

التحرر الوطني ومن اجل حقوقهم اإلنسانية. 

عمل  على  وأح���داث  ت��ط��ورات  م��ن  يحدث  م��ا  ك��ل  ان 
فانه  شْي  على  دل  إن  الالجئين  أوس��اط  في  المؤسسات 
يدل على انه ال توجد خطة ورؤية واضحة لدى المؤسسات، 
عمل  وخطة  هدف  بدون  تكفي  ال  وحدها  األنشطة  فكثرة 
المشتت ضمن  والعمل  نريد.  ما  إلى  نسير عليها وتوصلنا 
انجازات  أال  يحقق  لن  مشتركة  رؤية  وبدون  واحدة  جماعة 
توحد  وطنية  خطة  إلى  ماسة  بحاجة  اآلن  فنحن  مرحلية، 
عمل المؤسسات، و تقسم األدوار والمسؤوليات ضمن خطة 
تقدم  وتحقق  بالمنفعة  تعود  واضحة،  وأهداف  مشتركة 

واضح في القضايا التي يتم العمل عليها.
التحرير  لمنظمة  التابعة  الالجئين  شؤون  دائرة  دور  إن 
الفلسطينية، الذ يكاد يكون منعدما اال في مناسبات معينة، 
يمثل قضية يجب التوقف عندها. هل دائرة شؤون الالجئين 
هل  المطلوب؟  المستوى  إلى  يصل  به  تقوم  الذي  والعمل 
تحي  مؤسسة  عن  عبارة  الالجئين هي  دائرة شؤون  أصبحت 
هذا  كان  هل  المقاالت؟  بعض  وتنشر  النكبة  ذك��رى  فقط 
الهدف من وراء إنشائها؟ إن أي مجتمع أو تجمع للمؤسسات 
هذا  ظل  في  الدائرة  ولكن  يمثله،  حاضن  جسم  إلى  يحتاج 
الترهل والفجوة التي تصل إلى مستوى القطيعة بينها وبين 
كانت  فاذا  الدور.  هذا  للعب  مرشحة  غير  الالجئين  تجمعات 
بنائها وتنشيطها  اعادة  يلزم  فانه  الخيار، وهي كذلك،  هي 
اللجان والمؤسسات.  بالتوازي مع إعادة هيكلة وتنظيم عمل 
ولعله، من الجدي القول انه آن األوان إلطالق مبادرة من قبل كل 

الوطنيين المخلصين بهذا االتجاه ولهذه الغاية.  
إستراتيجية  ورؤي��ة  عمل  خطة  وضع  إلى  نحتاج  فنحن 
أوساط  في  تعمل  التي  والقوى  المؤسسات  بين  مشتركة 
ضمن  عليها  االتفاق  يتم  واضحة  أهداف  لتحقيق  الالجئين 
أطار وطني مبني على أساس الحقوق والثوابت الوطنية. نحن 
بحاجة الى خطط تنفيذية مستمدة من رؤيتنا وحقوقنا. نحن 
الالجئين  بناء جسم يمثل تجمعات  إعادة  أو  إلى خلق  بحاجة 
ضمن دوائر الممثل الشرعي الوحيد – م ت ف، على أن يكون 
مقوضا شعبيا يمثل جميع شرائح المجتمع وقطاعاته، ويحكمه 
نظام أساسي وانتخابي واضحين. نحن بحاجة الى تطوير آليات 
تنسيق العمل بين المؤسسات والعمل على توزيع األدوار، على 
أساس التخصصية والمهنية في العمل وإشراك فئة الشباب 

من األجيال الصاعدة بكل أجزاء العمل المؤسساتي. 
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وتد  مع دق  بدأت  رحلة نضال  واتحادها  الشباب  مراكز 
في  وترعرعت  المخيم،  أزقة  ضيق  وعاشت  نمت  الخيمة، 
ساحات الرياضة الخضراء لتحصد كؤسها، ولتشكل حاضنة 
للشباب الالجئ، وهوية لم تنج من مضايقات االحتالل، ولم 
ال  التضحيات.  من  الكثير  مسيرتها  خالل  فقدمت  تبخل 
شك انها تاريخيا لعبت دورا مميزا في النهوض بالقضية 
الفلسطينية، وباالنتقال بالالجئ من وضع االنسان المنكسر 
القدرات  صاحب  الفاعل  وض��ع  إل��ى  للحسنات  المتلقي 
والحقوق. وبنظرة على واقع الحال اليوم،  يظهر أن المراكز 
مليء  وسط  في  تعمل  للحقيقة  ولكنها  موجودة  زالت  ال 
ولعله  بالمتغيرات.  تضج  ظروف  وفي  المؤثرين  بالفاعلين 
من المناسب هنا القول ان واقع الحال الذي استدعى قيامها 
في السابق، لما يزل قائما حتى االن؛ بل وربما نحن بحاجة 
ذلك  يمكن  كيف  والسؤال  وتطويره.  لها  دورها  اعادة  الى 
يمكن  كيف  اخرى  بكلمات  او  الجديد؟  المعطيات  ظل  في 
االنتقال بمراكز الشباب واتحادها الى موقع المؤثر في القرار 
األمان  صمام  بدور  القيام  مواصلة  من  لتتمكن  السياسي 
المطلوب  هو  وما  الالجئين؟  حقوق  محاوالت هدر  وجه  في 
للتمكن من رفع الصوت لتحقيق تلك الحقوق وفي مقدمتها 
حق عودتهم؟ لتسليط الضوء على ذلك، ال بد من العودة الى 
الوراء قليال للوقوف على دور مراكز الشباب وما كانت تقدمه.   
يزال  وال  كان  التي  القاهرة  والظروف  المعاناة  رغم 
حالة  إلى  باإلضافة  أرضه،  من  المهجر  الالجئ  يعيشها 
سادت  التي  والتهميش  والطمس  والتغريب،  االحتالل 
ما بعد النكبة والنكسة وما تبعهما، ولدت مراكز الشباب. 
كان من أهم أسباب وجود هذه المراكز هو الحاجة الملحة 
هويته  عن  المعبر  الالجئ  الشباب  دور  وتطوير  لتأطير 
بابداعات شتى ال تنحصر في الرياضة. وكان جل إبداعاتها 
هو زيادة الوعي والتطوير واالهتمام بحاالت إبداعية خالقة 
تكون مهمتها بالدرجة االولى االهتمام بقضية الالجئين 
حية،  تبقى  أن  اجل  من  المراحل  كل  في  عنها  والدفاع 
المحافل.  األولويات وفي كافة  وتبقى رئيسية على سلم 
واالستهداف،  القمع  ظروف  في  ب��ارزة،  نجاحات  حققت 
القرار  في  التأثير  معركة  في  تناضل  ت��زال  ال  ولكنها 
السياسي، وفي معركة الدفاع عن الحقوق. فهي ما زالت 
تجمع  ما بين البعدين: المدني والسياسي من خالل العمل 
فنية،  ثقافية-  رياضية،  كانت  سواء  األصعدة  كافة  على 

اجتماعية أو سياسية وحتى حياتية يومية. 
الخمسينيات  بداية  في  الشباب  مراكز  معظم  نشأت 
في بعض المخيمات،  وتباعا لحقت بالركب باقي المخيمات 
حتى اكتمل النصاب بوجود مركز شباب في كل مخيم في 
وقد  الفلسطيني.  الشعب  نكسة  بعد  الستينيات  أواخر 
أنها  إال  المراكز،  تلك  انشاء  في  دورًا  الغوث  وكالة  لعبت 
ما  واهية منها  بعد بحجج  المراكز فيما  توقفت عن دعم 
حيث  عملها  بطبيعة  يتصل  ما  ومنها  بالموازنة،  يتعلق 
اتهمت هذه المراكز بأنها تدار من  وتحتضن مجموعات 
إلى  الشباب  مراكز  اشتد عود  ما  أنه وسرعان  إرهابية.بيد 
مراكز  اتحاد  وهي  تجمعها  بؤرة  في تشكيل  أن سارعت 
الشباب بعيدًا عن الدعم الذي كانت تقدمه وكالة الغوث.

لقد لعب اتحاد مراكز الشباب دورًا تنسيقيًا فيما بين 
مخيماتهم،  في  لالجئين  تمثياًل  دورًا  لعب  كما  أعضائه، 
ويكاد يكون أول جسم يجمع صوت الالجئين في ملتقى 
وعن  السياسية  األحزاب  متاهات  عن  بعيدًا  بهم  خاص 
ال��دور  خصوصية  ولجانها.  ودوائ��ره��ا  التحرير  منظمة 
واتحاد  الفردي  بشكلها  الشباب  مراكز  من  المطلوب 
مراكز الشباب بشكله الجمعي، يجعل المسؤولية الملقاة 
التنسيق  دور  أن تتعدى  والتي يجب  كبيرة،  عاتقه  على 
مستويات  على  الالجئين  تمثيل  إلى  لتصل  والتشاور، 
يكتسب  لم  التمثيل  من  الشكل  هذا  ان  ورغم  معينة. 
ويعكس  فعليا  موجود  انه  إال  اآلن؛  حتى  رسمية  صيغة 
نفسه من خالل اهتمام الجهات المختلفة بموقف االتحاد 
ال��دور  ه��ذا  أن  شك  وال  بالحسبان.  واخذها  وتوجهاته 
أو  اإلجرائية  الناحية  من  سواء  يزال-  وال  كان  التمثيلي 

أهمها  من  والتي  المحيطة  بالظروف  مرتبطا  السياسية- 
قوة أو ضعف دور منظمة التحرير وقدرتها على التحرك 

في أوساط الالجئين.  
إن تاريخ مراكز الشباب الرافض لكل ما هو غير وطني 
أمل  شعاع  هو  الوطنية،  الثوابت  مع  يتعارض  ما  ولكل 
يجب أن يتمسك به الالجئون الفلسطينيون. وهنا يجدر 
حملة  إطار  ففي  قليال.  التاريخ  عن  للحديث  العودة  بنا 
الشباب،  مراكز  كل  شهدتها  التي  الشباب  مراكز  إغالق 
عرضت اإلدارة المدنية التابعة لسلطات االحتالل أن تعقد 
الشباب،  مراكز  أحد  فتح  إعادة  آليات  لمناقشة  اجتماعا 
الموقف  الرفض كان سيد  هو مركز شباب عايدة،  إال أن 
مع  الجلوس  أن مجرد  اعتبرت  التي  المركز،  إدارة  قبل  من 
اإلدارة المدنية هو إقرار بها، ناهيك عن أنها كانت ترفض 
فكرة إمالء الشروط عليها من قبل أي طرف. جاءت مراكز 
أي تمويل  الوطني وترفض  الهم  الشباب كرافعة تحمل 
مشروط. وقد تكرست هذه الثقافة كنهج ثابت، األمر الذي 
ال يعزز الثقة بها وحسب، بل يوجب تعزيز دورها  لتتحمل 
مسؤولياتها الوطنية: السياسية واالجتماعية والرياضية. 
كان  فقد  والسياسي،  التمثيل  الدور  يخص  فيما  أما 
ما  تحديد  في  األكبر  األث��ر  والظرفي  المكاني  للعاملين: 
الالجئين  تواجد  ان  وأهدافه.  ومفاعيله  ال��دور  هذا  خية 
تحت أنظمة سياسية مختلفة، تشابهت بكونها حكومات 
الالجئين  مع  تعاطيها  بطريقة  واختلفت  مستضيفة، 
اليومية  الحياة  ظروف  اختلفت  كما  القانوني،  ووضعهم 

كل  يبحث  أن  إلى  أدى  الحكومات،  هذه  ظل  في  لالجئين 
مخيم في بادئ األمر عمن يمثله. اما مسألة غياب الجسم/

الى تعزيز   أدى  الجامع في تمثيله، فقد  السياسي  الكيان 
الشعور السائد في أوساط الالجئين اال وهو تخوين او عدم 
الثقة باألجسام الرسمية المحيطة بهم وخصوصًا األنظمة 
السياسية العربية، األمر الذي أفقدهم الثقة بكل األجسام 
التي قد تمثلهم وتنطق بلسانهم، وتقرر بشأن حاضرهم 
ومستقبلهم. فكان هذا دافعًا أخر للبحث عن جسم تمثيلي 
ينبثق من وسطهم، والذي لم يتسم بالمركزية في بداياته، 
الشباب  مراكز  أهمها نشأة  له أشكال عدة من  والذي كان 
اللجوء في مخيمات فلسطين، األردن، سوريا  في مخيمات 
ولبنان. وبفعل تنامي الفعل الوطين العام انتقلت المراكز 
يجمع  بلد  كل  في  اتحادًا  لتشكل  بعد  فيما  نوعية  خطوة 
في عضويته مراكز الشباب، الذي سمي رسميًا اتحاد مراكز 
ونشطت  عودها  وقوي  ف،  ت  م  تشكلت  أن  وما  الشباب. 
ككيان تمثيلي جامع، حتى وجدت كوادر المراكز واالتحاد 
وقواها  المنظمة  عالقة  منظومة  في  مميزا  موقعا  لنفسها 

السياسية مع المخيم من خالل المراكز ومن ثم االتحاد.
على  الحفاظ  كان  فقد  السياسي،  الدافع  عن   

ُ
وبعيدا

في  التفكير  وراء  آخر  دافعًا  متماسك،  اجتماعي  نسيج 
وثقافية.  رياضية  اجتماعية  خدمات  يقدم  جسم  إنشاء 
هذا ما أكده أحد مؤسسي مركز شباب عايدة عندما أجاب 
نالحظ  "بدأنا  قائال  المركز  إنشاء  في  التفكير  سبب  عن 
الشباب  بعض  لدى  السلبية  االجتماعية  المظاهر  بعض 

الشباب،  تحتضن  مؤسسة  إنشاء  فقررنا  المخيم،  في 
لتكون ملجأ ألوقات فراغهم ومصبًا لطاقاتهم..."

الشباب  مراكز  إلنشاء  الدافع  واضحًا  بات  فقد  وبهذا 
في مخيمات اللجوء في شتى أماكن تواجدهم. ولكن من 
الواضح أيضًا عند قراءة تاريخ مراكز الشباب، بأن الصعوبات 
والعقبات التي واجهت هذه النشأة والنمو تتخطى كونها 
معيقات مالية أو إدارية أو حتى بشرية. فقد كانت مختلف 
تلك  على  القائمين  تالحق  اإلسرائيلي  االحتالل  أجهزة 
الهويات  وبمصادرة   

ً
تارة باالعتقال  وتقمعهم،  المراكز 

 أخرى. وبما أن سطات االحتالل – من خال 
ً
الشخصية تارة

ل ما كان يسمى االدارة المدنية، كان المسؤول عن إدارة 
والتعليم...الخ فقد كان يقف  والصحة  اإلدارية  الوظائف 
االجتماعي  العمل  في  الناشطين  األشخاص  أمام  عائقًا 
على  هذا  الشباب.  مراكز  في  العاملين  أولئك  وخصوصًا 
الصعيد الفردي، أما على الصعيد المؤسسي فقد شهدت 
القمع  فيها  ك��ان  صعبة  فترات  الشباب  مراكز  معظم 
فيها  بما  المراكز   ممتلكات  مصادرة  من  ابتداًء  واضحا؛ 
الجزئي، وصوال  باإلغالق  مرورًا  الرياضية،  الالعبين  مالبس 
لإلغالق الكامل أو الهدم. وقد يصح التعميم هنا بأن كل 
مراكز الشباب في األراضي الفلسطينية المحتلة مرت بكل 

هذه المراحل في أوقات مختلفة.
على  يطغى  الرياضي  الطابع  كان  المراكز  نشأة  عند 
السطح بشكل أوضح من غيره. بيد أن األنشطة االجتماعية 
بمضمون سياسي وطني  كانت  والتي  األخرى،  والثقافية 
السرية.   ودواع��ي  القمع  بحكم  حظا  اقل  كانت  محظور، 
ورغم ذلك، كان هنالك إبداعات عملياتية في هذا المجال. 
فبينما كان العمل السياسي يتطلب على األغلب السرية 
والمواراة أحيانًا أخرى، كانت األنشطة تنظم وتنفذ بذكاء. 
المراكز عن حدث  أحد  أن يعلن  بالمواراة هنا،  والمقصود 
اجتماعية،  أو  دينية  مناسبة  أو  ذكرى  إحياء  إلى  يهدف 
السوداء  الرايات  وليرفع  االحتالل،  مضايقات  ليتجنب 
عند بدء الفعالية ليعلن عن مناسبة وطنية كإحياء ذكرى 
النكبة أو انطالقة الثورة أو غيرهما من المناسبات الوطنية. 
وعلى الرغم من وجود الدور السياسي واالجتماعي، إال 
أن حجم اإلنجازات الرياضية لمراكز الشباب كان كبيرًا. فقد 
لعبت مراكز الشباب دورًا هاما إلظهار الالجئ الفلسطيني 
المحتلة بصورة  األرضي  المستضيفة وفي  الدول  في كل 
أخرى غير الصور النمطية لالجئ من جهة، كما كان للرياضة 
دور هام لتكون ملتقى للشباب الالجئ فيما بينهم، األمر 
الذي كان محفزًا لفكرة بناء اتحاد مراكز الشباب من جهة 
مقالة   في  كتب  ما  عن  مبررًا  الحديث  يكون  وهنا  اخ��رى. 
بما فعل  فأخبره   .... يومأ  الشباب يعود  ليت  أال   " بعنوان: 
المشيب" على صفحة مركز شباب بالطة االلكترونية تحت 
رابط " أيام الزمن الجميل". جاء هذا المقال للتعليق على 
شباب  ومركز  الوحدات  مخيم  شباب  مركز  لفريقي  صورة 
مخيم بالطة على ملعب الشيخ جراح في القدس عام 1966؛ 
المعتادة،  الرياضية  اللقاءات  الفريقين  لقاء  تعدى  حيث 
وسيلة  الشباب  لمراكز  بالنسبة  الرياضة  كانت  فقد 
بينهم  الالجئين فيما  لتواصل  النفس، وطريقة  لتهذيب 

ومع غيرهم، ولإلعالن أن الحق وراءه مطالبون.
المراكز  تاريخ  بمفاصل  المرور  وبعد  النهاية  وفي 
مراكز  ستحظى  هل  مفتوحًا:  السؤال  يبقى  واتحادها، 
السياسي  القرار  في  المؤثر  بموقع  واتحادها  الشباب 
وجه  في  األمان  بدور صمام  القيام  مواصلة  من  لتتمكن 
محاوالت هدر حقوق الالجئين؟ وما هو المطلوب للتمكن 
من رفع الصوت لتحقيق تلك الحقوق وفي مقدمتها حق 
أن يوضع  الى ذلك قبل  الوصول  عودتهم؟ كيف يمكن 
القوى، وأن يحكم عليه بحسابات  العودة في ميزان  حق 
يقاس  أن  أو  المفاوضات،  ج��والت  في  والخسارة  الفوز 

بالفدان في سوق تبادل األراضي.

كريم عميرة: ماجستير في إدارة السياسات والشؤون العامة، ناشط   *

في مركز شباب مخيم عايدة.

مراكز الشباب في المخيمات: النشأة والدور المطلوب
بقلم: كريم عميرة *
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لالجئين  وال��ت��ع��وي��ض  ال���ع���ودة  ح��ق��ي  رب���ط  درج 
صار  حتى   ،194 رقم  العامة  الجمعية  بقرار  الفلسطينيين 
استخدامهما متالزما أو مترادفا. فيأتي التأكيد على العودة 
التأكيد  لم ينفذ، ويأتي  الذي  القرار  إلى  اإلشارة  من خالل 
عن  ومعبرا  للحق   - منشئا  ال   – كاشفا  باعتباره  القرار  على 
أي  التداول  هذا  في  ليس  فعليا.  الغائبة  الدولية  اإلرادة 
خطأ أو انتقاص ال من العودة وال التعويض، ولكن للحقيقة، 
ال  التداول  هذا  الن  نفسه؛   194 القرار  من  انتقاص  فيه 
احتوته  ما  ويهمل  القرار  من   11 الفقرة  س��وى  يعكس 
الفقرات األخرى. الفقرات األربعة عشر األخرى، ليست مجرد 
للوفاء  واليات  والتزامات،  فما تتضمنه من حقوق  ديباجة. 
من  اإلتباع  الواجب  والمدخل  األساس  تشكل  زالت  ال  بها، 
اجل التوصل إلى تطبيق الفقرة 11، وتحقيق الحل السلمي 
من  أكثر  مضي  وبعد  الراهن،  الوقت  في  والدائم.  العادل 
65 عاما على النكبة، وفي ظل ما تشهده المنطقة والعالم 
من تغييرات وتغيرات ال يمكن للفلسطيني النأي بنفسه 
عنها، يصبح استدعاء الفقرات األخرى من القرار 194 أكثر 
فلسطينيين.  وكالجئين  كشعب  نحن  لنا  بالنسبة  إلحاحا 
والتي  والمعطيات  المتغيرات  يغفل  ال  "االستدعاء"  هذا 
تتطلب التعامل معها، لكنه يأتي فقط للتأكيد ان الحماية 
ومطلوبة  ملحة  زال��ت  ما  الفلسطيني  للشعب  أق��رت  كما 

لتمكينه من ممارسة حقوقه. 

أهم ما تضمنه القرار 194: 
التنفيذية   - اإلج��رائ��ي��ة  الفقرات  إل��ى  باإلضافة 
 11 الفقرة  إل��ى  وباإلضافة  التنظيمية،  والتعليمات 
واستعادة  ال��ع��ودة  في  الالجئين  بحقوق  المتعلقة 
القرار  تضمن  التأهيل،  وإعادة  والتعويض  الممتلكات 

194 الحقوق، والحريات، وااللتزامات التالية:
فلسطين  حول  الدولية  التوفيق  لجنة  إنشاء   .1
بمفهومها  الدولية  الحماية  بتوفير  وتكليفها 
إيجاد  اجل  من  التدابير  كافة  واتخاذ  الشامل 
ذات  ال��ق��رارات  أس��اس  على  نهائية  تسوية 

الصلة؛ 
حماية األماكن المقدسة في كل أرجاء فلسطين   .2
الفلسطينيين  حرية وصول  وضمان  التاريخية 
لذلك  الالزمة  الترتيبات  تكون  أن  على  إليها 

خاضعة لإلشراف الفعلي لألمم المتحدة؛ 
األمن  مجلس  يتخذها  بتدابير  السالح  ن��زع   .3
على  المتحدة  األم��م  سيطرة  لفرض  ال��دول��ي 

القدس وإدارتها؛ 
ضمان أقصى حد من حرية الوصول إلى مدينة   .4
وجوا،  الحديدية  وبالسكك  برا  للجميع  القدس 
على أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة في 

مواجهة عرقلة ذلك؛ 
المنطقة  لتنمية  ال��الزم��ة  التدابير  ات��خ��اذ   .5

اقتصاديا. 
نقلت  قد  العامة  الجمعية  كانت   ،1948 العام  في 
األممي  الوسيط  إلى  الهدنة  لجنة  صالحيات  معظم 
الكونت فولك برنادوت، الذي تم اغتياله على يد عصابات 
"ليحي" الصهيونية بسبب توصياته التي أدت إلى إصدار 
الوسيط  نقل صالحيات  تم  القرار  هذا  وفي   .194 القرار 
الدولي المكلف من قبل األمم المتحدة إلى لجنة التوفيق 
لجنة  بموجبه  انشئت  الذي   ،194 القرار  وفي  الدولية. 
التوفيق، تم توسيع تلك الصالحيات وتقنينها. وبالنظر 
عن  الصادرة  التفصيلية  والمالحق  القرار،  مضمون  إلى 
لجنة الهدنة، واللجنة الفنية، ولجنة المسح االقتصادي، 
اللجنة  هذه  أن  يتضح  السياسية،  اللجنة  بعد  وفيما 
كانت مكلفة بتوفير مهمات الحماية الدولية بمفهومها 
الشامل للشعب الفلسطيني والالجئين تحديدا، ومسندة 
طلبا  األمن  ولمجلس  العامة  للجمعية  التوجه  بصالحية 

التخاذ التدابير الالزمة لذلك.
اللجنة،  بها  المكلفة  الواسعة  المهمات  أن  صحيح 

والتناقضات الداخلية بين أعضائها، باإلضافة إلى غياب 
المصادر  وقلة  المتنفذة  الدول  لدى  السياسية  اإلرادة 
أدت إلى فشلها، ولكن هذا ال يلغي أن القرار احتوى على 
التي لم تتوافر في عشرات،  جملة من الحقوق واآلليات 
أن  ورغم  بعد.  فيما  الصادرة  الدولية  القرارات  مئات  بل 
اللجنة لم تعد فاعلة منذ بداية الخمسينيات، بسبب عدم 
من  زالت  ما  أنها  إال  إسرائيل،  وتحديدا  األطراف  تعاون 
حيث الشكل قائمة وملحقة بمكتب األمين العام لألمم 
المتحدة. وعليه، ربما يكون من المجدي النظر مرة أخرى 
في القرار، لعل في ذلك فائدة ترجى في ظل ما نشهده 

في الوقت الراهن من انحدار على كل المستويات. 

نقص الحماية وغياب اإلستراتيجية: 
الشعب  أن  على  اث��ن��ان  يختلف  ي��ك��اد  ال  ال��ي��وم، 
وبالذات  الشتات،  الفلسطيني في داخل فلسطين وفي 
من  أكثر  الواجبة.  الدولية  الحماية  يفتقد  الالجئين، 
رؤية فلسطينية شاملة،  نملك  ال  إننا  القول  ذلك يمكن 
 - جزئية  ولو  فلسطينية  رؤية  إلى  نفتقر  إننا  حتى  بل 
الهيئات  مع  للتعامل  ومضمونها-  شكلها  كان  مهما 
ذات  واألط��راف  الصراع  قضايا  كل  مع  وليس  الدولية 
في  يرد  عندما  حتى  الدولية،  الحماية  فمطلب  الصلة. 
الفلسطينيين يبدو فارغا من أي  المسؤولين  تصريحات 
معنى أو تصور، وكأنه استكمال ديباجة الخطاب ال أكثر 
وال اقل. فإذا أردنا رصد مطلب الحماية الدولية المطلوبة 
سنجدها  الرسمية  الفلسطينية  التصريحات  ف��ي 
رؤية  إلى  تستند  وال  ومشوشة،  مبعثرة،  ولكنها  كثيرة، 
يجري  انه  القول  الطريف  ومن  عمل.  إستراتيجية  أو 
المجتمع  استجداء  في سياق  عادة  االصطالح  استخدام 
توفير  وك��أن  إسرائيل،  تهديد  سياق  في  أو  الدولي، 
ورقة ضغط  الحماية  أو كأن  التزاما دوليا،  ليس  الحماية 
وليست حاجة ملحة وحق للشعب الفلسطيني أينما وجد.   
قبل أعوام، توجهنا بقضية الجدار إلى محكمة العدل 
الدولية، فجاء الرأي من القوة ما لم نتوقعه، ومن ثم تركنا 
الرأي االستشاري للزمن، وكأن المطلوب الركون إلى رغبة 
على  االعتماد  المطلوب  ان  او  به،  االلتزام  في  إسرائيل 

وسن نوايا حلفائها في دعمنا!
لجنة  تقرير  على  حصلنا  تقريبا،  أعوام  أربعة  وقبل 
يقل  ال  والذي  ستون(،   )غولد  األممية  الحقائق  تقصي 
في قيمته وأهميته عن توصيات الكونت فولك برنادوت 
والقرار 194، فأسقطناه عن "غير قصد" كما قيل، وأسهمنا 
عملية  تفعيل  العتبارات  المقصود  باإلهمال  إماتته  في 

التفاوض ووعود وهمية!
وقبل عام ذهبنا قدما باتجاه طلب عضوية فلسطين 
مراقب،  دولة  عضوية  بمطلب  فاكتفينا  وعدنا  الكاملة، 

ولوحنا بالمحكمة الجنائية... وانتهينا بتعليق كل شيئ 
وبال  لالستيطان،  وقف  بال  مفاوضات  إلى  العودة  مقابل 

مرجعية دولية حقيقية! 
نصدر  زلنا  ال  السابقة،  السنوات  كل  في  كما  واآلن، 
ال��ن��داءات  ونطلق  باالنتهاكات،  المثقلة  التقارير 
وغير  منها  الواضح  والمحذرة،  الحذرة  والتصريحات 
نعلم  ونحن  نفاوض  زلنا  وال  وغيره  ذلك  كل  الواضح، 

النتيجة سلفا! 
لماذا ذهبنا لمحكمة العدل الدولية؟ لماذا نسهم في 
جعل مصير تقرير غولدستون مماثال لتقرير فولك ورأي 
لمحكمة  لماذا ال نذهب  الجدار؟  الدولية بشأن  المحكمة 
الجنايات الدولية؟ ماذا بعد عضوية المراقب؟ ماذا نريد 
ألننا  ذلك  كل  الجواب،  المفاوضات؟  جوالت  تجديد  من 
فقدنا القرار، والرؤية، وليس لدينا إستراتيجية. فاألمر، ال 
يعدو كونه "استجابات" آنية ال تتعدى في أحسن األحوال 

حاجة تأمين المعاشات، وتجنب إغضاب األطراف!
الدوران في حلقة االستجابة هذه بمنطق إدارة الوقت 
الموازين قليال جراء  أو تعتدل  الحال،  الله  إلى أن يصلح 
التي  أو  القادمة  األمريكية  أو  اإلسرائيلية  االنتخابات 
طحن  حلقة  هي  تليها...الخ  التي  تلي  التي  أو  تليها، 
ذلك  كل  ومنتهكيها.  سالبيها  ج��اروش  في  للحقوق 
يؤكد غياب الرؤية واإلستراتيجية ليس الشاملة وحسب، 
كانت  فإذا  الدولية.  الشرعية  مع  بالتعامل  والخصاة  بل 
الحقوق، كما  الدولية هي إطار ومنهج تحقيق  الشرعية 
دائما يؤكد القادة الفلسطينيون، فانه من البداهة القول 
إرادة سياسية. وعليه  بدون  الشرعية ال تعمل  آليات  ان 
يكون السؤال: هل لدينا إرادة سياسية للتأثير في اإلرادة 
أم  حقوقنا،  يخدم  نحو  على  المتنفذة  للدول  السياسية 
مواجهة  تجنب  حد  عند  تنتهي  السياسية  إرادتنا  أن 
)ان لم نقل التماهي مع( إرادة الدول المتنفذة المخالفة 

للشرعية الدولية، والماسة بحقوقنا؟   

عودة إلى القرار 194: 
الحماية الدولية كمفهوم قانوني تعني اتخاذ كافة 
بالحقوق  الفرد/الشعب  تمتع  لضمان  الالزمة  اإلجراءات 
المعنى  بهذا  وهي  وكرامته.  إنسانيته  له  تصون  التي 
والحماية/ الفيزيائية،  الحماية  ثالثة:  أركان  على  تقوم 
الحماية  القانونية.  والحماية  اإلنسانية،  المساعدة 
الفيزيائية أو الجسدية تعني ضمان امن وأمان اإلنسان/
وجسده/كينونته.  بحايته  المساس  يمنع  بما  الشعب 
توفير  ضمان  تعني  )اإلغ��اث��ة(  اإلنسانية  والمساعدة 
الحقوق اإلنسانية األساسية، واقلها الحقوق المعيشية 
)المأكل والمشرب، والمأوى، والملبس(، والرعاية الصحية، 
الحقوق  فتشمل صون  القانونية  الحماية  أما  والتعليم. 

في القرار 194 حقوق أكثر من العودة والتعويض
بقلم: نضال العزة*

المعترف بها لمحتاج الحماية بموجب القوانين واألعراف 
الدولية، وهذا يشمل - فيما يشمل - الحق في الجنسية/
الحق  الملكية،  حقوق  والتنقل،  الحركة  حرية  المواطنة، 

في المساواة، والتقاضي، وغيرها.
مؤقتا  ترتيبا  الدولية  الحماية  تعتبر  المعنى،  بهذا 
الدولة/ على  الواجب  الحماية  غياب  عند  به  القيام  يلزم 
حال  في  وذلك  للمواطنين/الشعب،  توفيرها  الحكومة 
ال  ومما  ذلك.  في  رغبتها  لعدم  أو  توفيرها،  عن  عجزها 
شك فيه، أن أهم ما جاء به القرار 194 هو إقرار الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني، وعلى األخص تلك الواجبة 
لالجئين. ومما ال شك فيه أيضا، إن أكثر ما يلزم الشعب 
توفير  هو  اآلن،  الالجئين  األخ��ص  وعلى  الفلسطيني 
الحماية. ال يفهم من هذا أن الحماية الدولية بديل عن 
الحقوق األصيلة، مثل العودة وتقرير المصير وغيرها من 
إلى أن  الكرامة اإلنسانية  إنما هي الزمة لحفظ  الحقوق، 
حقوقهم  ونيل  ممارسة  من  والالجئون  الشعب  يتمكن 

والتي منها استظاللهم بحماية دولتهم.  
يتجلي  الفلسطيني  للشعب  الالزمة  الحماية  غياب 
واستمرار  واألمان،  األمن  انعدام  أبرزها  عدة  مظاهر  في 
الوطنية  لحقوقه  والتنكر  اإلنسانية  حقوقه  انتهاك 
إسرائيل  محاسبة  عدم  هذا  ضمن  يندرج  المشروعة. 
على انتهاكاتها المستمرة والمنهجية. ويعاني، أكثر ما 
يعاني الالجئون والمهجرون الفلسطينيون من انعدام و/

أو نقص الحماية الدولية. 
حول  الدولية  التوفيق  لجنة  به  كلفت  ما  إلى  بالنظر 
الالجئين  لشؤون  العليا  بالمفوضية  أنيط  وما  فلسطين 
المفوضية  تكون  أن  لها  أري��د  التوفيق  لجنة  أن  يتبين 
تم  السبب  ول��ه��ذا  الفلسطينيين،  بالالجئين  الخاصة 
قضية  حجم  والن  المفوضية.  عمل  نطاق  من  استثناءهم 
استلزم  بحيث  الضخامة  من  كان  الفلسطينيين  الالجئين 
االن��روا،  بتأسيس  المتحدة  األمم  قامت  المهمات،  توزيع 
اإلنسانية  المساعدة  تقديم  مهمة  بتولي  كلفت  التي 
لالجئين الفلسطينيين في حين كان من المفهوم حكما أن 
الحماية الفيزيائية والقانونية ستبقيان من مسؤولية لجنة 
واشمل من  أوسع  التوفيق، كانت  لجنة  التوفيق. فمهمات 

حيث المحتوى والنطاق الجغرافي والزمني أيضا.  

مطلب توفير الحماية الدولية ليس قفزا على الواقع: 
ال  النحو  هذا  على   194 القرار  استدعاء  أن  يقال  قد 
يشكل أكثر من إسقاط لما كان على ما يجري اآلن، وهو 
إسقاط غير مبرر ال منطقيا وال واقعا. وقد يقال أيضا أن 
هذا االستدعاء ال يعدو كونه أضغاث أحالم، أو جلد للذات 
على نحو مرضي. وهنا ال بد من توضيح أمرين: األول إن 
إلى  العودة  إلى  الدعوة  باب  من  يأتي  ال  االستدعاء  هذا 
في  الواردة  التفصيلية  الحيثيات  تبني  خالل  من  الوراء 
األول،  باألمر  والمسند  على  المبني  الثاني،  واألمر  القرار. 
هو أن هذا االستدعاء أصبح ضروريا للتأكيد على أن أكثر 
المفاوضات  برغم  اآلن،  الفلسطيني  الشعب  يحتاجه  ما 
وكل التغيرات الواقعية وفي موازين القوى، هو الحماية 
الدولية بمعناها الشامل المبين أعاله. فإذا جعلت الحماية 
وطنية،  إستراتيجية  بناء  في  للتفكير  منطلقا  الشاملة 
والياتها،  المتحدة،  األمم  ووكاالت  هيئات  مع  للتعامل 
مع الدول المعنية بما فيها إسرائيل، ومع الدول العربية 
اللجوء  فان  الالجئين،  من  كثافة  يتواجد  حيث  وبالذات 
إلى الشرعية الدولية واستخدام آلياتها يصبح ذا معنى 
بالشرعية  بتمسكنا  التباهي  في  االستمرار  أما  وجدوى. 
التصرف  وحسن  النوايا  حسن  إثبات  باب  من  الدولية 
والتقرب من اآلخرين، أو من باب االنتفاع بمدائح وعطايا 
المفاوضات،  دائ��رة  في  نحوم  سنظل  فإننا  المانحين، 
نقدم حقوقنا وشعبنا حبا أو كراهية لطالحون منتهكيها.    

في  القانونية  والمناصرة  والبحث  المصادر  وحدة  منسق  العزة:  نضال   *

مركز بديل، مدرس مساق القانون الدولي لالجئين في جامعة القدس. 

مخيم الدهيشة، بيت حلم 2013 )املصدر: مركز بديل(

المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الالجئين



19 كانون الأول  2013

في حضرة روح الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم

احمد قؤاد نجم، ليس مجرد شاعر ابدع شعر العامية، ولم تكن معارضته  مجرد معارضة “الشاعر البذيء” بحسب ما اسماه السادات، وال هو المعارض “خفيف الظل لكن المشاكس” كما 

اسماه مبارك، وال هو “الكافر المحبوب” كما اسماه بعض قادة الحركات اإلسامية؛ انه  الشاعر الذي كان ضمير الغابة وصوتهم، انه من اسهم في صياغة وعي االمة لذاتها وحقوقها، 

انه صرخة الشارع في بساطتها وقوتها.

في حضرة روحك يا نجم،  ليس لنا اال ان نقول لك الرحمة، وعلينا استكمال المشوار...

شى لله يا الغزاوية
يا وجع األمة العربية

ال انتو حماس
و ال عباس

فلسطين..هي القضية
شى لله يا الغزاوية

شى لله وانتوا لوحديكو
الله ينصركو ويهديكو

ويدمر دولة أعاديكو
واأليام أهي رايحة وجاية

شى لله يا الغزاوية
شى لله وال عادش رجوع

ويالخاين والجربوع
األطفال ماتت م الجوع

والعطشان مش القى الميه
شى لله يا الغزاوية

شى لله على أحلى كالم
ناس تصحى

واألمة تنام
يعنى قفاك يصبح قدام

يا العربى
وتركب عربية

شى لله يا الغزاوية

الشعب الزينيا فلسطينية الخط ده خطيغنوة لـغزة – يا الغزاوية
ي ... و الكلمة دي ليَّ

ّ
الخط ده خط

ي ... بالدمع يا عينّي
ّ
ي الورق غط

ّ
غط

ي ... و األرض عربية
ّ
شط الزتون شط

نسايمها أنفاسي ... وترابها من ناسي

و إن كنت أنا ناسي .. ما حتنسانيش هّي

ي ... و الكلمة دي ليَّ
ّ
الخط ده خط

الكتب على عيني ... يحرم عليكي النوم

و احبس ضيا عيني ... بدموعي طول اليوم

ي الصال و الصوم
َ
قبل الوفا بديني ... ز

ده الدين في ُعرف الحر ... هم ومذلة ومر

ة و هموم تجيب وتُجر ... أحزان مخِبيَّ

الكتب على كفي ... و الحبر من دمي

يا ِعزوتي كفي ... يا همتي ضمي

أول ما حنَوفي ... بالوعد حنسّمي

باسم اللي ماتوا صغار ... في المدرسة و الدار

و المصنع اللي انهار ... فوق الصنايعية

الخط ده خطي ... و الكلمة دي ليَّ

يا فلسطينية والبندقاني رماكو

والصهيونية تقتل حمامكو  فى حماكو

يا فلسطينية وأنا بدى أسافر حداكو

نارى فى ايديا... وايديا تنزل معاكو

على راس الحية.. وتموت شريعة هوالكو

يا فلسطينية والغربة طالت كفاية

والصحرا آنت م الالجئين والضحايا

واألرض حنت للفالحين والسقايا

والثورة غاية... والنصر أول خطاكو

يا فلسطينية فيتنام عليكوا البشارة

بالنصر طالعة من تحت ميت ألف غارة

والشمعة والعه... واالمريكان ف الخسارة

راجعين حيارى... عقبال ما يحصل حداكو

يا فلسطينية والثورة هى األكيدة

بالبندقية... نرسم حياتنا الجديدة

والسكة مهما طالت وبانت بعيدة

مد الخطاوى هو اللى يسعف معاكو

الزين الشعب  عين  القطرين تكرم  وف��ي  عمان  في 

وشو ما يقول َع الرأس والعينشعب عنيد يقول ما يريد

بالجاي ِع���ق 
َ
ز م���رّوح  أب��ض��ايوي��ا  ي��ا  عينك  ت��ك��رم 

مالح شبيبة  عين  ي��ف��دوا ال��ث��ورة ب����األرواحت��ك��رم 

سالح الليل  بجنح  الكفينشالوا  َع  الرقبة  وش���اوا 

بحارون��ح��ن زالم��ك��م ي��ا ث��وار نعدي  بتريدوا  ول��و 

استعمار وال  رجعية  ب���ت���ف���رق ب���ي���ن األخ���ي���نوال 

بالجاي ِع����ق 
َ
ز م���روح  أب��ض��ايوي���ا  ي��ا  عينك  ت��ك��رم 

العربيةت��ك��رم ع��ي��ن ال��ف��دائ��ي��ة األم���ة  مصابيح 

الحتمية الوحدة  طريق  للشرقينَع  المغرب  حد  من 

األوط��انوشو شبك ياللي تريد لبنان عن  األه��ل  غريب 

شان من  َحّود  طرابلس  وين َع  َع  رايح  لبنان  تشوف 

بالجاي زع���ق  م���روح  أب��ض��ايوي���ا  ي��ا  عينك  ت��ك��رم 

تكرم عين الشعب الزين…

الناس جرح  يا  فلسطين  ال��رأسيا  أوج���اع  مسبب  وي��ا 

العينوت��ض��ل ت��َس��ّه��ر ح��راس ودمع  القلب  هموم 

جديد جرح  غير  يملك  شهيدوال  ودم  رص��اص  ون��ز 

وحديد ون��ار  بثأر  الدينوسيف  ت��رد  ال��ح��ق  تعيد 

اب��ض��اي   وال���راي���ح ي��زع��ق ب��ال��ج��اي ي��ا  عينك  ت��ك��رم 
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إلى الراحل العظيم نلسون مانديال نقول: العظماء ال يموتون! 

نظام  على  االنتصار  اع��الن  لحظة  ق��ال  لمن  فلسطين  حبيب  ال��ى 

ان  المعرفة  تمام  نعلم  "نحن  العالم:  وقادة  شعوب  مخاطبا  االبرتهايد 

الحرية لن تكتمل بدون تحرير فلسطين" اليه نقول:

نم يا مانديال بسالم، أعياك الزمن ولم يهزمك الظلم، قهرت العنصرية 

ذكراك  وستقهرها  للسالم  ورسوال  ورئيسا،  ومفاوضا،  وسجينا،  مناضال، 

على مر الزمان.

نم يا حبيب فلسطين،  ففي فلسطين - ام الشهداء-  ال يحيا الشهداء 

في السماء فقط، بل يبقى الشهداء في حياة رفاقهم احياء ال يموتون.    

للقائل:  االرض،  والمعذبين في  والمضطهدين،  الشعوب،  الى فقيد 

"ان الحرية ال يمكن أن تعطى على جرعات، فالمرء إما أن يكون حرًا أو ال 

يكون حرًا" نقول: عشت حرا وترحل رمزا للحرية، وتبقى ايقونة االحرار. 

من  خرجت  "اذا  دوما:  تردد  فبقيت  طويال  ساوموك  من  يا  فأنت  نندم، 

السجن الجد نفس الظروف التي اعتقلت فيها، فلن اتردد في معاودة 

نفس النضال الذي سجنت بسببه". 

الى صانع سالم االحرار نقول: حقوقنا اساس السالم، فانت من اعلن 

التفاوض  يقتضي  السالم  إن  نعم،  يفاوض:  وهو  المناضل  بشجاعة 

فاالتفاق فالمصالحة، ولكن التسامح الحق ال يكون بالقفز على الماضي 

بالكامل. 

 للعالم اجمع نقول:

انا  الوحيد  عزاءنا  ولكن  رحل،  ما  الظلم  ولكن  العظيم،  مانديال  رحل   

نعلم علم اليقين ان العظماء ال، ال يموتون... 

كلمة وفاء للمناضل العظيم نيلسون مانديال، عن مركز بديل بجمعيته العامة، وإدارته،    *
وموظفيه، ومتطوعيه... احمد محيسن، رئيس مجلس إدارة مركز بديل.

الـعـظـمــــاء ال يـمـــوتـــون
كلمة وفاء للمناضل العظيم نيلسون مانديال*

الن  عائدون؛  انا  نقول:  العالم  كل  في  والالجئين  المهجرين  رفيق  الى 

العودة بداية ما سيكون، او كما قلت انت: "ال شيئ مثل العودة الى المكان... 

امال  المستقبل  وحيث سينفتح  والهوية  والذكريات،  التاريخ  ينغرس  حيث 

في صفحات وصفحات". 

ألننا  الحياة،   على  قادرين  نقول: سنبقى  والمشردين  الفقراء  رفيق  الى 

في  البقاء  سر  هي  الراسخة  المعتقدات  "ان  القائل  الست  بالحياة...  نؤمن 

ظروف الحرمان".

الى رفيق المناضلين في معارك الحرية والمساواة والعدالة في كل مكان، 

نقول:

جبال  يصعد  كلما  الحر  "ان  القائل:  اولست  تكسرنا،  لن  سيزيف  صخرة 

عظيما وجد امامه جباال اخرى يصعدها". 

أو  نعتذر  لن  نقول:  فيهم  البطولة  ووحي  االسرى،  في  الحرية  نبض  الى 


