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االفتتـاحيــة

يتمث���ل أهم حق حصلت عليه فلس���طين عقب االنضم���ام إلى نظام روما 
المنش���ئ لمحكمة الجنايات الدولية في إمكانية إحالة الجرائم التي ترتكبها 
إس���رائيل ضد اإلنس���انية، وجرائم الح���رب وجرائم الع���دوان إلى مدعي عام 
المحكمة. بال شّك، فان النظام يتيح للفلسطينيين التقدم بأكثر من جريمة من 
الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة والتي ارتكبت بحق الفلس���طينيين. 
وقد أصدر الرئيس مرسومًا بتش���كيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة العالقة 
مع المحكمة الجنائية الدولية والُمش���كلة من ش���خصيات قانونية حكومية 

وأهلية.
ومن هنا يتوجب على دولة فلس���طين متابعة الحقوق المكتس���بة نتيجة 
إيداع اإلعالن لدى مس���جل محكم���ة الجنايات الدولية وال���ذي قبلت بموجبه 
إختصاص المحكمة على الجرائم التي تم رتكابها في األراض الفلس���طينية 
المحتلة بما فيها ش���رقي القدس، منذ 13 حزي���ران 2014 وعلى االنضمام إلى 

نظام روما والذي من المفترض بأّن يدخل حيز التنفيذ في 1 نيسان /2015.
وم���ع أّن اللجنة الوطنية العليا وضعت أولويات وطنية للتوجه إلى محكمة 
الجنايات بقضيتي اإلستعمار لألراض الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة، 
فإّن قضية االسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون اإلسرائيلية 
تحتل أيضًا أهمية كبيرة وقصوى، ومن الضروري إدراجها ضمن الملفات التي 

يجب التوجه بها إلى المحكمة.

هناك العديد من األسباب التي تجعل من قضية األسرى ذات أولوية أمام 
محكمة الجنايات الدولية ويتمثل أهمها في:

المح���اوالت اإلس���رائيلية لتجريد األس���رى الفلس���طينيين والعرب من . 1
صفتهم القانونية والشرعية كمقاتلي حرية وأسرى حركات تحرر وطني 
ناضلوا بشكل مش���روع ووفق كافة القوانين والشرائع والقرارات الدولية 
والتعاطي معهم كمجرمين وإرهابيين سواء في محاكمها العسكرية أو 

من خالل ممارستها داخل السجون.
التش���ريعات العنصرية الخطيرة التي دأبت إس���رائيل على س���نها في . 2

الكنيست اإلس���رائيلي والتي تنتهك حقوق األسرى بالحجز اإلنفرادي، 
ومنعهم من الزيارات، وغيرها من التش���ريعات المخالفة للقانون الدولي 

واتفاقيات جنيف.
عدم التزام إس���رائيل وع���دم اعترافها بانطب���اق اتفاقيات جنيف على . 3

المعتقلين س���واء العس���كريين بموجب االتفاقية الثالثة أو المدنيين 
بموجب االتفاقية الرابعة.

سياس���ة القضاء العسكري اإلس���رائيلي ومن خالل المحاكم العسكرية . 4
وفرض أحكام دفع تعويضات على األسرى لصالح الجنود والمستعمرين 
���عب الفلس���طيني في إطار الجريمة، وما يعني ذلك 

ّ
ووضع مقاومة الش

من محاكمة سياس���ية لكل من يفكر بأّن يناضل ضد االحتالل وبالتالي 

رفع الغطاء الشرعي )المش���روعية( عن النضال الوطني الفلسطيني ضد 
السياسات اإلسرائيلية.

المخالفات الجس���يمة المتصاعدة ضد األس���رى والمس���اس بحقوقهم . 5
وكرامتهم اإلنسانية وبما ينتهك األحكام واألعراف الدولية كالتعذيب، 
اعتقال األطفال، اإلعتقال اإلداري، اإلعتداء على األس���رى في الس���جون، 
الحرم���ان من الزي���ارات، العزل االنف���رادي، اإلهمال الطب���ي وغيرها من 

اإلنتهاكات.

من الملفات الواجب تناولها، سقوط 207 من الشهداء االسرى والمحتجزين 
في الس���جون اإلسرائيلية سواء بالتعذيب أو القتل المباشر العمد أو اإلهمال 
م أي مس���ؤول إس���رائيلي للمحاكمة أو المساءلة  الطبي. وحتى اليوم، لم ُيقدَّ
كون التش���ريعات اإلس���رائيلية تعطي حصان���ة للمحققين والمس���ؤولين 

اإلسرائيليين.

من الجرائم ايضا، اس���تخدام إس���رائيل األسرى دروعًا بش���رية، واعتقال 
قاصرين بش���كل يخال���ف إتفاقية حقوق الطفل الدولي���ة، وتطبيق اإلعتقال 
اإلداري بشكل روتيني ومستمر، واستخدام القوة واألسلحة المحرمة في قمع 
األس���رى داخل السجون، إضافة إلى حرمان األس���رى من حقوقهم األساسية 
كالح���ق في الزيارة، ولقاء المحامي، التعليم، ناهيك عن جريمة نقل األس���رى 

إلى سجون داخل إسرائيل بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.

ان التوجه بقضية األسرى إلى محكمة الجنايات الدولية يعني اوال، التحرر 
من إس���تمرارية الخضوع لمنظومة القوانين واألوامر العس���كرية اإلسرائيلية 
الظالم���ة التي تعمل بموجبها المحاكم اإلس���رائيلية، وثاني���ا، إنصاف لحق 
عتدي عليهم بش���كل تعسفي خالل مرحلة األسر، 

ُ
الضحايا الذين س���قطوا وأ

وثالثا، ردع إلس���رائيل ومس���ؤوليها ومحققيها عن اإلستمرار في التعامل مع 
األس���رى كأنهم ليسوا من بني البشر، من خالل مساءلة ومحاكمة المسؤولين 
المتورطين عن أفعالهم وممارساتهم بحق األسرى. تبرز اهمية هذا االمر في 
ظال أن عدد األس���رى يزداد ويتصاعد، واإلجراءات اإلسرائيلية القمعية أيضا 
تتصاعد بحقهم في ظل موجة يمينية متطرفة داخل الحكومة اإلس���رائيلية 

وضعت األسرى هدفًا سياسيًا لالنتقام منهم.

وبناء عليه، من المهم وضع خطة وطنية بخصوص قضية األسرى وتوثيق 
المعلومات بدقة من قبل المؤسس���ات المعنية لإلستعداد لرفع قضايا تمثل 
جرائم حرب أو مخالفات جس���يمة إلى محكمة الجنايات الدولية، واالنتقال من 
مرحلة العاطفة والش���عار إلى مرحلة المواجهة القانونية الملموسة والجدية 

وذلك لحماية األسرى وحقوقهم وعدم إبقاء المجرمين اإلسرائيليين طلقاء.

* عيسى قراقع: رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين. 

األسرى ومحكمة الجنايات الدولية 
بقلم: عيسى قراقع*

قب���ل أيام، خ���رج الرئيس االمريك���ي في كلمة متلف���زة يعبر 
فيه���ا عن ع���دم رضاه عن تصريح���ات نتنياهو بش���أن تعهدات 
األخير باإلس���تمرار في بناء المس���تعمرات وتوس���يعها، وتهويد 
القدس كعاصمة إس���رائيل الموحدة بشطريها، وبمنع تطبيق حل 
الدولتين. وبدا الرئيس اوباما في تعبيراته وكأنه لم يكن يس���مع 
ويرى. وبصرف النظر عن التوقيت، أو عّما يمكن أن تقوم به اإلدارة 
االمريكية حيال ذلك، إال أنه من المؤكد ان هذا الخروج االستعراضي 
الالفت بعد صمت عام كامل منذ فش���ل مفاوضات األشهر التسع، 
يعني شيئا واحدا: التوجه لتحريك طاحونة الحقوق من جديد. وبما 
ان الطاحونة االمريكية - الشرق أوسطية إسرائيلية بامتياز، فنحن 
أمام إما: جولة مماحكات أمريكية – إس���رائيلية أو دفع باتجاه إحياء 

جوالت المفاوضات العقيمة او ربما كالهما معا. 
وكالعادة، جولة المماحكات ستس���تهلك ما يكفي من الوقت 
لجعلن���ا ننتظر نتائ���ج تش���كيل الحكومة االس���رائيلية، ومن ثم 
إبداء االس���تعداد للتعامل م���ع الواقع، ننتقل خالله���ا الى مراقبة 
حمل���ة االنتخابات االمريكي���ة، وانتظار نتائجه���ا، ومنح الرئيس/

الحزب الفائز فترة كافية كي يدرس الملف الفلس���طيني. أما جولة 
حييت، فكالعادة أيضا، ليس لنا إال ان نتمتع بطول 

ُ
المفاوضات، إن أ

البال والصبر، وعدم اس���تباق النتائج، والتحلي األمل والفرج القادم. 
وما بين هذا وذاك، يبقى أمران جلّيان: استمرار االستعمار، والفصل 

العنصري، والتهجير، وغياب االستراتيجية المقاومة. 
ربما القول باس���تمرار سياسات اس���تعمار فلسطين، وتهجير 
ش���عبها، واخضاع���ة لنظام الفص���ل العنصري ال يثي���ر كثيرًا من 
النقاش على المستوى الفلس���طيني، باعتبار إننا جميعا متفقون 
عموم���ا عل���ى توصيف الحال القائ���م. في المقاب���ل، اإلدعاء بعدم 
وجود اس���تراتيجية فلس���طينية، قد يكون محل نظر، أو تشكيك 
أو ربم���ا رف���ض، خصوصا في ظ���ل التوجه الى محكم���ة الجنايات 
الدولي���ة، وتوقيع العديد م���ن االتفاقيات، وعل���ّو موجة التهديد 
بالش���رعية الدولية، وهذا – والحق يقال- أكث���ر من مجرد المطالبة 
بتطبيقه���ا. ومع ذل���ك، ودون االنتقاص من الخط���وة او التوجه، ال 
يزال من المشروع السؤال فيما إذا كانت هذه الخطوة تندرج ضمن 
استراتيجية فلس���طينية  متكاملة، أم انها كسابقات عهدها من 
قنابل الصوت تفرغ من محتواها بانتظار ما يسمى االجماع الدولي، 

او تنتهي بالعودة الى دوامة الجوالت.  
وقبل أيام من كلمة اوباما، وبخبرة الحركة الصهيونية وحلفائها 
وبتواطؤ البعض، تم تأجيل تقديم تقرير لجنة التحقيق المستقلة 
الى مجلس حقوق االنس���ان التابع لالمم المتحدة دون سابق انذار؛ 
مما يش���كل مؤش���را قويا على أن مصير اللجنة وتقريرها لن يكون 
أفضل من غولدس���تون وتقريره، اذا لم يكن أس���وأ. وبال شك، فإن 
التأجي���ل ليس مجرد مس���ألة فنية كما يراد لن���ا ان نقتنع، بل هو 
نت���اج ضغوط وأولويات يجري ترتيبه���ا بفعل موازين القوى. ومن 
غير ش���ك، فان هذا يش���ير الى ان خيار انتظار االجماع الدولي، ما 

عاد متاحا هو اآلخر.  
 ضم���ن نفس الس���ياق، كنا في أعداد س���ابقة ق���د حذرنا من 
المبالغ���ة ف���ي تصوير ما يمك���ن ان تقوم به المحكم���ة الجنائية 
قه على المدى المنظور في مجال إحقاق 

ّ
الدولية، وما يمكن أن تحق

الحقوق الوطنية المش���روعة. فبدون انتقاص من أهمية محاس���بة 
األفراد المتورطين في جرائم، وأثر ذلك على سياس���ات إس���رائيل 
على المدى البعي���د، تبقى المحكمة محكمة المس���ؤولية الفردية 
في نهاية األمر. وعليه، كنا قد أش���رنا الى انه ليس صحيحا إيهام 
ش���عبنا بان التوجه الى المحكمة – بصرف النظر عن اية تعقيدات 
في الطريق، وبافتراض تحقق أفضل السيناريوهات )مثال محاكمة 
نتنياهو نفس���ه(-  خطوة  “رح اتجيب الذيب من ذيله”. إن التوجه 
إلى المحكمة غاي���ة في االهمية، ولكن ال يعتمد نجاحه على وجود 
قضية/جريم���ة موصوفة، وملف قانوني محك���م، ومحامين وخبراء. 
يبدأ النجاح عندم���ا يكون هذا التوجه خطوة ضمن اس���تراتيجية 

شاملة تعتمد اساسا على ارادة شعبنا في التغيير. 
يع���رض هذا العدد في محوره األساس���ي ع���ددًا من المقاالت 
الت���ي تتناول أهمية خطوة القيادة الفلس���طينية في التوجه الى 
المحكمة الجنائية، وغيرها من آليات القانون الدولي. كما ويتناول 
في مقاالت أخرى كيفية جعل هذا التوجه جزءًا من اس���تراتيجية 
التحرر، وليس مجرد من���اورة تكتيكية للعودة الى جولة مفاوضات 
جديدة، او ردة فعل ناش���ئة عن عدم وجود بدائل، او عن العجز عن 

صناعة بدائل.

مؤمت���ر األمم املتح���دة ملناقش���ة قضي���ة األس���رى الفلس���طينيني والع���رب يف س���جون االحت���ال االس���رائيلي، ڤين���ا، آذار 2011  )املص���در: وكال���ة وف���ا(
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الفلسطيني  الوطني  النضال  مراحل  عبر  الفلسطينية  القيادة  اجترحت 
بما  الفلسطيني  لشعبنا  العليا  والمصالح  تتوافق  متنوعة  نضالية  أساليب 
بات كل مرحلة، وبما يساهم في إذكاء جذوة العمل النضالي 

ّ
يتواءم مع متطل

قواعد  من  يستمدها  التي  للتصرف  القابلة  غير  تكريس حقوق شعبنا  نحو 
ومبادئ القانون الدولي، ومن جملة المواثيق والمعاهدات واإلعالنات والقرارات 

الدولية. 
االستراتيجي  التفكير  في  إبداعًا  شهدت  قد  األخيرة  السنوات  ولعل 
الفلسطيني الذي استند في جوهره إلى الحق القانوني واإلنساني والتاريخي 
شاماًل  واعترافًا  قبواًل  تكتسب  والتي  الدولية،  الشرعية  دته 

ّ
وأك كفلته  الذي 

لدى المجتمع الدولي. يكمن ذلك في تدويل القضية الفلسطينية والسعي 
الستثمار منظومة القانون الدولي ومؤسساته والوالية القضائية الدولية في 
خدمة السالم وتوفير الحماية لشعبنا، وإنصاف ضحاياه جراء الظلم التاريخي 
اإلنسانية  العدالة  عن  والبحث  السنين،  عبر  بهم  لحق  ال��ذي  والمتواصل 
وتحقيقها، والمساءلة وضمان عدم إفالت المجرمين من العقاب، والذي تمثل 
مؤخرًا في توقيع وانضمام دولة فلسطين إلى عشرات االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية، بما فيها االنضمام إلى ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
إّن دولة فلسطين تقوم بواجبها األصيل والمشروع في تكريس الحقوق 
التاريخية المشروعة لشعبها وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتوظيف 
وسائل وأدوات الشرعية الدولية إلحقاق هذه الحقوق ومواجهة غطرسة قّوة 
على  والحصول  الدولية  والمؤسسات  الهيئات  إلى  اللجوء  من خالل  االحتالل 
الدوليين  والسلم  األمن  على  الحفاظ  مع  ينسجم  بما  الدولي  القانون  حماية 
ما  الدولي، وكشف  والمجتمع  المتحدة  األمم  مقاصد  أهم  من  ُيعتبرا  اللذين 

يشكله االحتالل اإلسرائيلي من تهديد لألمن والسلم الدوليين.
ى الصواب في التوجه إلى الجنائية الدولية في سياقات متعددة 

ّ
ويتجل

في ظل المشهد السياسي الراهن، خاّصة بعد أن انقلبت إسرائيل، الّسلطة 
رًا على الشرعية الدولية، ونقضت المعاهدات والقرارات 

ّ
القائمة باالحتالل، مبك

متعّمد  بشكٍل  وأفشلت  عليها،  عت 
ّ
وق التي  االتفاقات  ذلك  في  بما  الدولية 

والسلمية،  السياسية  العملية  إلحياء  والدولية  الفلسطينية  الجهود  جميع 
زت وتيرة إجرامها ضد أبناء شعبنا 

ّ
وصّعدت من إجراءاتها غير الشرعية، وعز

في  مة 
ّ
المنظ العرقي  التطهير  عمليات  وقادت  ومقّدراته،  وأرضه  وحقوقه 

ت من 
ّ
القدس ومحيطها وباقي أرض دولة فلسطين المحتلة بال هوادة، وغذ

زت من 
ّ
ثقافة التطّرف والكراهية والتمييز واإلقصاء في أوساط شعبها وعز

أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر  دويلة مستوطنيها وشرعنت إرهابهم ضد 
المباشرة  بانتهاكاتها  ديني  ص��راع  إلى  الصراع  لتحويل  وسعت  رزق��ه، 
األفق  في  الكامل  االنسداد  إلى  أّدى  مّما  والمسيحية،  اإلسالمية  للمقدسات 
السياسي الذي لم يؤِد إلى مخرجات تتفق في مضمونها مع قرارات الشرعية 

الدولية.
واألرض  اإلنسان  على  الغاشم  ال��ع��دوان  ع��ام  بكونه   2014 ع��ام  سم 

ّ
ات

الفلسطينية، وُوصف بعام التضخم االستيطاني وسرقة األرض مثلما أكدته 
»السالم  منظمة  تقرير  فيها  بما  الحقوقية  المنظمات  عن  الصادرة  التقارير 
اآلن« اإلسرائيلية الذي أشار إلى االرتفاع الكبير في نسبة االستيطان بنسبة 
بناء عشرات  عمليات  المهولة في  األرقام  إلى  الفائت فقط، الفتًا  العام   %40
آالف الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخاصة في 
الحكم. هذا  نتنياهو  بنيامين  االحتالل  وزراء  رئيس  فيها  تولى  التي  الفترة 
مليون مستوطن  النصف  يقارب  بما  المستوطنين  ارتفاع عدد  إلى  باالضافة 
عمليات  في  ملحوظ  ازدي��اد  ضمن  المحتلة،  والقدس  الغربية  الضفة  في 
»تدفيع  لعصابات  عملية   600 من  أكثر  التي سجلت  اإلرهابية  المستوطنين 

الثمن« خالل السنوات األخيرة دون رادع أو محاسب.
وعلى ضوء الحصانة وغياب المساءلة الدولية لسياسات االحتالل، تمادى 
العسكرية  مؤسسته  أط��راف  مع  بالتعاون  الرسمي  اإلسرائيلي  المستوى 
ان الفلسطينيين 

ّ
والدينية باتخاذ قرارات سياسية مدروسة إللغاء وجود السك

األصليين، وأمعن في ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد اإلنسانية. بدأها 
قطاع  على  اآلثم  عدوانه  في  وتّوجها  المحتلة،  والقدس  الغربية  الضفة  في 
ل التي وصل فيها عدد 

ّ
غزة الذي حصد حياة آالف األبرياء من المدنيين والعز

الشهداء إلى ما يقارب 2164، وتّم خاللها تشريد أكثر من 600.000 فلسطينيًا 
قسرًا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في ظل حصار غير 

قانوني ال يزال متواتصال منذ ثماني سنوات. وإّن تحذير مؤسسة »أوكسفام 
الخيرية الدولية« القاضي بأّن »إعادة إعمار قطاع غزة وبناء المنازل والمدارس 
والمرافق الصحية في ظل استمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض قد يستمر 
هو  الدولية  الجنائية  إلى  انضمامنا  أّن  على  آخر  دليل  هو  ما   « عام   100 إلى 

ي لمحاكمة االحتالل الذي طال أمده.
ّ
المكان الصحيح والمالذ المتبق

وأمام الجريمة الكبرى المتمثلة باالحتالل بحد ذاته، وأمام هذه الخروقات 
لتحمل  تحّركه  ولم  صمته  عن  الدولي  المجتمع  خرج 

ُ
ت لم  التي  الصارخة 

مسؤولياته السياسية واألخالقية، وفي ظل الخلل القائم في توازن القوى، فإّن 
توجه القيادة الفلسطينية نحو االستناد إلى قوة الحق الوطني والقانوني في 
د 

ّ
والسياسية يؤك الجغرافية  الخارطة  الفلسطيني على  ترسيخ وجود شعبنا 

الشرعية  أدوات  واستخدام  الدولي  المجتمع  مؤسسات  إلى  التوجه  حتمية 
الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية لردع االحتالل ورفع الحصانة 

عنه وعزله عن المنظومة القانونية والدولية واإلنسانية.
ومع ذلك، فإّن التحرك الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية يحيق به 
المخاطر والِفخاخ الجّمة التي أعّدتها له دولة االحتالل بالتعاون مع حلفائها. 
ففي اليوم التالي النضمامنا إلى نظام روما المؤّسس للمحكمة لجنائية الدولية 
بدأت إسرائيل بالعمل الممنهج الساعي إلى تدمير األركان البنيوية للسلطة 
المستحقة  الضرائب  أموال  على  المعهودة  بالقرصنة  استهلتها  الوطنية، 
التي تجبيها لصالح الّسلطة الوطنية منذ مطلع العام الجاري، وتشديد القبضة 
والسيطرة على الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطع الكهرباء عن 
العقوبات  من  مجموعة  الغربية ضمن  الضفة  ونابلس شمال  جنين  مدينتي 
من  الخارجية  العقوبات  بفرض  التهديد  مباشرة  ذلك  في  الجماعية، سبقها 
الكونغرس األمريكي بتشريع قانون يوقف المساعدات عن شعبنا حال التوجه 

إلى المحكمة واتخاذ خطوات ضّدها. 
بوعيه  يدرك  التعددية،  قيادته  ودعم خطوات  أسند  الذي  أّن شعبنا  إاّل 
القانوني وبصموده  بحقه  والعواقب، وهو محصن  التحّديات  التاريخي حجم 
األبدي على هذه األرض، وعازم على المضي مع قيادته في طريق ال عودة عنه، 
خذ القرار الصحيح في حماية هذا الحق المستند إلى الشرعية الدولية 

ّ
وقد ات

مسؤواًل  عضوًا  باعتبارها  األمم  بين  الطبيعي  مكانها  في  فلسطين  ووضع 
الدولي  القانون  بسيادة  التزامها  د 

ّ
وتؤك الدولية  القرارات  تحترم  وجديرًا، 

ومبادئ حقوق اإلنسان.

 لهذه الخطوات الجدية، قام الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم 
ً
وترجمة

المحكمة  مع  المتابعة  عن  مسؤولة  عليا  وطنية  لجنة  بموجبه  ل 
ّ
شك رئاسي 

والمدنية  الرسمية  الفلسطينية  المؤسسة  مكّونات  تجمع  الدولية،  الجنائية 
ة، وتعّبر في فحواها عن شراكة وطنية جامعة للكل الفلسطيني 

ّ
واألهلية كاف

وأطيافه السياسية والمجتمعية في الوطن والمنافي، وترتكز في قوامها على 
قوة الوفاق الداخلي والوحدة الوطنية، وتضم كفاءات مهنية مختصة من خبراء 
القانون الفلسطينيين والعرب والدوليين الذين يجتهدون في إعداد وتحضير 
المحكمة،  إلى  فلسطين  دولة  ستحيلها  التي  والبراهين  واألدل��ة  الملفات 
إضافة إلى خبراء اإلعالم والمجتمع المدني الذين بدؤوا جميعهم العمل على 
ملفات الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية، وخاصة الجرائم ضد اإلنسان واألرض الفلسطينية المتمثلة 

باالستيطان غير الشرعي والعدوان على قطاع غزة.
الجنائية  المحكمة  وخاّصة  الدولية،  الشرعية  مؤسسات  تجاه  حراكنا  إّن 
إلى  ستمتد  التي  الفلسطينية  اإلستراتيجية  في  نوعية  نقلة  يعّد  الدولية 
الجهود ومأسستها نحو  الطاقات وتضافر  إلى حشد  سنوات، نحتاج خاللها 
إنجاز حقوقنا المشروعة ومالحقة االحتالل في المحافل الدولية حتى إنهائه، 
الّسيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس،  وتجسيد دولة فلسطين ذات 
ّردوا قسرًا من ديارهم طبقًا للقرار 

ُ
وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين الذين ش

الدولي  المجتمع  من  هذا  ب 
ّ
يتطل األس��رى.  جميع  عن  واإلف��راج   ،194 األممي 

ومساندتها  الفلسطينية  الخطوات  تعزيز  وشعوبه  ومؤسساته  بحكوماته 
وإنجاحها من أجل تكريس حالة االستقرار في الشرق األوسط والعالم وإلزام 
في  الفلسطيني  شعبنا  بحق  واالعتراف  الدولي  القانون  بقواعد  إسرائيل 
الّسماح  أّن  كذلك  ُيدرك  أن  الدولي  المجتمع  وعلى  الحرب.  مجرمي  محاكمة 
فيها  بما  الدولية  الشرعية  نحو  الفلسطينية  القيادة  توجه  بوأد  إلسرائيل 
إخفاقًا  ُيعّد  األوسط  الشرق  منطقة  في  الدولية  الجنائية  المسؤولية  تعزيز 
كله، وسينتج  العالم  واإلنسانية في  األخالقية  المنظومة  تتحّمل مسؤوليته 
البدائل  محله  وستحل  الدوليين،  والسلم  األمن  على  األخطار  من  المزيد  عنه 

الكارثية على جميع المستويات.

دائرة شؤون  الفلسطينية، مسؤول  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عريقات: عضو  .صائب  *د 
مع  المتابعة  عن  المسؤولة  العليا  الوطنية  اللجنة  ورئيس  ف(،  ت  )م  ل  التابعة  المفاوضات 

المحكمة الجنائية الدولية. 

الجنائية الدولية من أجل مساءلة االحتالل
 وتحقيق العدالة اإلنسانية 

بقلم: د. صائب عريقات*
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التي  والسياسات  والقوانين  الممارسات  من  مجتمعة  توليفة  تسعى 
الفلسطينيين  ان 

ّ
السك تهجير  إلى  اآلون��ة،  هذه  في  إسرائيل،  تنفذها 

وفرض  وأصولهم  ممتلكاتهم  وسلبهم  سكناهم،  مناطق  من  األصالنيين 
على  أساسه  في  يرتكز  نظام  خالل  من  عليهم  والُمحكمة  الّتامة  السيطرة 
الفصل العنصري واالستعمار. ويسعى هذا النظام في عمومه إلى استعمار 
»فلسطين  أو  التاريخية«  »فلسطين  ب�  ا 

ً
أيض عرف 

ُ
ت )التي  فلسطين  أرض 

ع حد لهذا النظام، كما يجب محاكمة القائمين 
َ

االنتدابية«(. وينبغي أن يوض
عليه بموجب أحكام القانون الدولي والمعايير الدولية المرعية في هذا الشأن. 
ففي الواقع، يتسبب اإلحجام المتواصل عن احترام القانون الدولي في سياق 
الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي في تقويض الصفة الشرعية التي تكتسيها 
اإلنسان  وال سيما حقوق  القانونية،  الصكوك  من  األساسية  المجموعة  هذه 
الجنائي. ولذلك، فقد آن األوان  الدولي  الدولي اإلنساني والقانون  والقانون  
نظاًما  ل 

ّ
يشك بل  ورق،  على  حبر  مجرد  ليس  الدولي  القانون  أّن  من  للتأكد 

ا يتكفل بحماية الحقوق وينشئ االلتزامات، واألهم من ذلك أنه يخلق  قانونًيّ
الوقائع على نحو يتواءم مع ما جاء فيه من قيم ومبادئ. ومن الخطوات المهمة 
إلى  لالنضمام  قدمته  الذي  الطلب  االتجاه  في هذا  فلسطين  التي سلكتها 

المحكمة الجنائية الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية 
ما فتأت األمم المتحدة تنظر في إمكانية تشكيل محكمة جنائية دولية 
دائمة منذ تأسيسها. وعقب سنوات من المفاوضات، انعقد مؤتمر دبلوماسي 
في الفترة الواقعة بين يومّي 15 حزيران و17 تموز 1998 في روما. وقد تمخض 
هذا المؤتمر عن إنجاز النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية واعتماده. 
االرتقاء  نحو  ملموس  تقّدم  بمثابة  الدولية  الجنائية  المحكمة  إنشاء  وُيَعّد 
المعركة  في  فيها  ْبس 

ُ
ل ال  واضحة  وخطوة  اإلنساني  الدولي  القانون  بإنفاذ 

التي يخوضها المجتمع الدولي ضد اإلفالت من العقوبة. فالدول األطراف في 
د أّن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي 

ّ
هذا النظام األساسي » تؤك

 تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو 
ّ

بأسره يجب أال
تعزيز  من خالل  وكذلك  الدولي  الصعيد  على  تخذ 

ُ
ت تدابير  من خالل  فعال 

التعاون الدولي، وقد عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكبي هذه الجرائم 
من العقاب وعلى اإلسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.« 

تملك  وهي  لها،  مقًرا  اله��اي  من  الدولية  الجنائية  المحكمة  وتتخذ 
الوالية القضائية على األشخاص الذين ُيشتبه في ارتكابهم جريمة اإلبادة 
بما  العدوان،  جريمة  أو  الحرب  جرائم  أو  اإلنسانية  الجرائم ضد  أو  الجماعية 
يشمل المسؤولين أو القادة العسكريين المتورطين فيها. وتمارس المحكمة 
منع  عن  االمتناع   أو  الجرمي  الفعل  وقع  التي  الدولة  حال  في  اختصاصها 
التي يحمل الشخص  الدولة  أو في حال كانت  إقليمها،  الجرمي على  الفعل 
قبلت  حال  في  أو  األساسي،  نظامها  في  ا 

ً
طرف دولة  جنسيتها  به  المشتبه 

هذه الدولة اختصاص المحكمة. ويجوز للمدعي العام أن يحيل الدعاوى إلى 
المحكمة بمبادرة منه نفسه. ومع ذلك، ال تمارس المحكمة اختصاصها بأثر 

رجعي.
المحاكم  اختصاص  تجاوز  الى  الدولية  الجنائية  المحكمة  تسعى  وال 
فيها  تبدي  ال  التي  الحاالت  في  اختصاصها  بممارسة  عنى 

ُ
ت بل  الوطنية، 

الدولة رغبتها في مقاضاة الشخص المعني، أو ال تملك القدرة األصيلة على 
االضطالع بمقاضاته. وما تزال الدول تقع تحت االلتزام األساسي الذي يملي 
عليها مقاضاة األشخاص الذين ُيشتبه بارتكابهم جرائم حرب أمام محاكمها 

الوطنية.
ويدور جدل محتدم حول ’األوضاع‘ الذي يختارها المدعي العام للمحكمة 
الجدل  ثار  التي  المسائل  أكثر  تبرز  وربما  فيها.  للتحقيق  الدولية  الجنائية 
حولها في عجز المدعين العامين الذي تواتروا على هذا المنصب عن التحقيق 
المصبوب  الرصاص  عملية  سياق  في  إسرائيل  اقترفتها  التي  الجرائم  في 
هذا  تسويغ  جرى  2008-2009، حيث  العام  في  غزة  قطاع  على  التي شنتها 
العجز في بادئ األمر على أساس أن فلسطين لم تكن تتمتع بصفة الدولة. 
ولكن هذه الذريعة لم تُعد قائمة بعد اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة 

اني 2012. 
ّ
بفلسطين بصفتها دولة في شهر تشرين الث

وبعد أن قدمت الّسلطة الفلسطينية، في نهاية المطاف، طلًبا للمحكمة 
الجنائية الدولية في شهر كانون الثاني 2015 - بعد أن فكرت مليًا في هذه 
بأنها  الدولية  الجنائية  المحكمة  - صرحت  عدة  سنوات  مدى  على  المسألة 
سوف تفتح تحقيقًا أوليًا لتحديد ما إذا كانت لديها دعوى تستدعي المزيد 
من التحقيق من عدمه. وبعبارة أخرى، يشير اإلعالن الذي صرحت به رئيسة 
وبصورة   ،)Fatou Bensouda( بنيسودا  فاتو  بالمحكمة،  االدع��اء  مكتب 
ي إحالة 

ّ
واضحة إلى أّن فتح تحقيق أولي هو بمثابة ممارسة معتمدة بعد تلق

المحكمة  تعتمدها  التي  الطريقة  األّولي  التحقيق  ويبين  صحيح.  إعالن  أو 
في اتخاذ قرار بشأن متابعة الدعوى من عدمها: حيث يقييم المدعي العام 
كانت هذه  إذا  ما  ويقرر  ارتكابها  ُيزعم  التي  الجرائم  بشأن  الواردة  البينات 
الجرائم على درجة كافية من الخطورة والمدى الذي يسوغ توجيه االتهامات 

لألفراد بشأنها.

الجرائم الدولية 
أتاحت  التي  الدولية  الجرائم  بارتكاب مجموعة من  َعّد إسرائيل مذنبة 

ُ
ت

والفصل  االستعمار  الجرائم  أبرز هذه  ومن  بكاملها.  فلسطين  استعمار  لها 
ان.

ّ
العنصري والتهجير القسري للسك

االستعمار: ُيعّرف إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، 	 
الذي اعُتمد وُنشر على المأل في العام 1960، االستعمار باعتباره » إخضاع 
ل االستعمار 

ّ
الشعوب الستعباد األجنبي وسيطرته واستغالله«. ويشك

انتهاكًا للحق الثابت الذي تتمتع به جميع الشعوب في » الحرية الّتامة 
الوطني«. وفضاًل عن ذلك،  ترابها  وفي ممارسة سيادتها وفي سالمة 
تقرير  في  حقها  ممارسة  على  الشعوب  قدرة  دون  االستعمار  يحول 
مصيرها، حيث يحرمها من حقها في » أن تحدد بحرية مركزها السياسي 
واالجتماعي  االقتصادي  إنمائها  تحقيق  إلي  بحرية  تسعى  و]أن[ 
والثقافي«. وفي هذا المقام، توظف المؤسسة االستعمارية اإلسرائيلية 
المستوطنات )المستعمرات( كوسيلة الستعباد الفلسطينيين وفرض 
واالجتماعية  والقانونية  اإلقليمية  النواحي  من   - عليهم  هيمنتها 
التي  المستعمرات  في  اإلقليم  على  الهيمنة  وتتجلى  واالقتصادية. 
عتبر الهيمنة 

ُ
ما تنفك تشهد تزايدًا وتوسعًا على أرض فلسطين. وت

أو  الفلسطينيين  تستهدف  التي  التشريعات  في   
ً
حاضرة القانونية 

قصيهم على أساس أصلهم القومي، والقوانين العسكرية والمدنية 
ُ
ت

المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيين  على  تسري  التي 
من  الفلسطينيين  ونفي  اإلسرائيليين-اليهود،  عن  مستقلة  بصورة 
العودة  في  حقهم  من  منهم  المهجرين  وحرمان  إقامتهم  مناطق 
للمهاجرين  االمتيازات  فيه  تمنح  الذي  الوقت  ذات  في  ديارهم،  إلى 
يكابده  الذي  والقهر  المعاناة  في  االجتماعية  الهيمنة  وتبرز  اليهود. 
تبذلها  التي  المساعي  وفي  االجتماعية  عالقاتهم  في  الفلسطينيون 
إسرائيل في سبيل وأد األسلوب األصالني الذي يعتمدونه في حياتهم 

المحكمة الجنائية الدولية:
ى دفة القيادة صوب وضع حد لإلفالت من العقوبة؟ 

ّ
 هل تول

بقلم: أمجد القسيس*

الفجر( تلفزيون  )املصدر:   201٤ األول  كانون  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  باالنضمام  تطالب  فلسطينية  منظمات  طولكرم،   
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التفاوض على القرارات الدولية أم 
النضال من أجل تطبيقها 

بقلم: احمد ابو غوش*

منذ الحرب العالمية الثانية تم تش����كيل مؤّسس����ات دولية مثل األمم 
المتح����دة هدفها األساس����ي والمعلن هو ضمان االمن الس����لم العالميين، 
ودعم التعاون بين الشعوب والدول. السؤال المهم هنا، أين وكيف ومتى 
نجحت األمم المتحدة في تنفي���ذ قراراتها؟ ولماذا، تحديدًا، هي عاجزة عن 
عب 

ّ
فرض قراراتها المتعلقة بإدانة إس���رائيل وعدوانها المس���تمر على الش

الفلسطيني؟
العام  في  إسرائيل  يدين  قرارًا  عشرين  حوالي  المتحدة  األمم  خذت 

ّ
ات  

بقية  بخصوص  قرارات  أربع  مقابل   -  2013 عام  في  وعشرين   وواحد   ،2014
دول العالم. ومع ذلك، لم تستطع األمم المتحدة فرض قرار واحد من القرارات 
عب الفلسطيني. والسؤال هو لماذا؟ ان اإلجابة على هذا السؤال 

ّ
لصالح الش

ارتكزت  الدولية.  القرارات  اتجاه  المالئمة  االستراتيجية  تبني  على  تساعد 
ممارسة نضالها،  والتاريخية في  الوطنية  الشرعية  على  الفلسطينية  الثورة 
 أّنها في 

ّ
ق رغم كل أزماتها نجاحات مهمة. إال

ّ
وكان نضالها متصاعدًا، وحق

جاه اعتماد الشرعية 
ّ
ظل إقامة الّسلطة الوطنية الفلسطينية بدأت تجنح بات

أساس  هي  الوطنية  الشرعية  هل  هو  والسؤال  لنضالها.  كأساس  الدولية 
أجل  من  الثورة  قوى  تناضل  وهل  الدولية؟  الشرعية  أم  التحرري  النضال 
الدولية أم تتفاوض عليها؟ وما هي مخاطر وإيجابيات كل  القرارات  تطبيق 

من الخيارين االستراتيجيين؟
ثّم  ومن  أساسًا  الدولية  القوى  بموازين  مرتبطة  المتحدة  األمم  قرارات 
بموازين القوى المحلية، وكانت وما زالت تعّبر عن مصالح الدول الكبرى، وعن 
المتحدة  القرارات، وإّن تطبيق أي قرار من قرارات األمم  هيمنتها على هذه 
قوى  بموازين  مدعومًا  المحلية  القوى  موازين  في  تغيير  يصاحبه  أن  يجب 
دولية مالئمة. إّن تحليل ظروف ومسار اتخاذ القرار 181 الصادر عن الجمعية 
حيث   1947 عام  القرار  هذا  لقد صدر  قلناه.  ما  يثبت  المتحدة  لألمم  العامة 
القرار  كان اليهود يملكون فقط 6.5 % من أراضي فلسطين، ومنحهم هذا 
56.4% من مساحتها، بينما منح الفلسطينيين 43.6 % من هذه المساحة. 
وبالرغم من كون هذا القرار غير عادل، وعّبر عن مصالح الدول الكبرى في إقامة 
االلتزامات، فقد حّدد  العديد من  أنه فرض على إسرائيل   

ّ
إال دولة إسرائيل، 

بوثيقة حدود إسرائيل، وأرفق بها خرائط تبين حدودها. وقد لوحظ أن الدول 
التي أّيدت هذا القرار سّهلت تنفيذ الشق المتعلق بإقامة إسرائيل، ووضعت 
تطالب  وص��ارت  فلسطين«،  دولة  »إقامة  الثاني  شقه  تنفيذ  أمام  عراقيل 
بمشروع وصاية على فلسطين بهدف المماطلة والتسويف. أما القرار المهم 
اآلخر، فهو القرار 194 الصادر عام 1948 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
أخرى،  ومرة  الفلسطينيين.  الالجئين  إعادة  إلى  دعا  أّنه  من  تنبع  وأهميته 
موازين القوى الدولية والمحلية هي التي كانت سببا رئيسيا في عدم تطبيق 
هذا القرار؛ بل وفي افشال لجنة التوفيق الدولية التي اتنشئت لتطبيقه. وفي 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن استعدادها  الواليات  العرب، أعلنت  مواجهة 
لحماية حدود دولة إسرائيل رغم سيطرتها على 23% من األراضي المخصصة 

للدولة العربية بحسب القرار 181.
ها مهمة، ومنها أيضا قرار مجلس األمن رقم 242 وذلك 

ّ
القرارات األخرى كل

إذا أخذت من وجهة نظر تكتيكية، فهذا القرار يدعو إلى انسحاب إسرائيل 
لتوّسع  حد  وضع  من  يمكن  وتطبيقه   ،1967 سنة  احتلت  عربية  أراض  من 
إسرائيل المتواصل. وهنا يجب القول أّنه في حالة أخرى غير حالة إسرائيل 
سيضعفها  كان  عليها  عقوبات  وفرض  القرارات  من  الكم  هذا  إصدار  فان 
 أّن العقوبات وحدها عجزت 

ّ
وسيساهم في فرض حلول عادلة للصراع معها؛ إال

في حاالت كثيرة عن ثني دول عن عدوانها، أو عجزت عن إجبار دول تناضل 
من أجل حقوقها على الرضوخ لدول عظمى، وحالة كوبا وكوريا الشمالية وإيران 

وروسيا دليل على ذلك.
اليوم  أوسلو وحتى  الدولية منذ  القرارات  التفاوض على  ان استراتيجية 
أثبتت أن إسرائيل المدعومة من قبل الواليات المتحدة والمحمية منها غير 
عب الفلسطيني. 

ّ
راغبة وليست مجبرة على تطبيق أي قرار دولي لصالح الش

تبني هذه االستراتيجية هو عبث ومضيعة للوقت. بالمقابل تبني استراتيجية 
 إذا رافقه نضال جاد 

ّ
النضال من أجل تطبيق القرارات الدولية غير ممكن إال

وفعال لتغيير موازين القوى محليًا، واعتماد أسلوب التحريض ضد ممارسات 
التي  إسرائيل العنصرية وتكوين جبهة أهلية وجماهيرية في دول الغرب 
هذا  على  انجازات  تحقيق  إّن  حكوماتها.  على  لتضغط  إسرائيل  تساند 
الصعيد والتحالف مع الدول التي تواجه استفراد الواليات المتحدة بالعالم، ال 
إلقاء كل األوراق في حضن الواليات المتحدة المنحازة إلسرائيل، من شأنه أن 

يحقق إنجازات أفضل للشعب الفلسطيني . 

 *احمد ابو غوش: باحث وكاتب فلسطيني. 

* امجد قسيس: كاتب وباحث قانوني فلسطيني. 

ومعيشتهم. وتتكشف الهيمنة االقتصادية من خالل ما تقدم عليه 
إسرائيل من احتكار الموارد الطبيعية الفلسطينية ووضع يدها عليها، 
عنها،  يستغنون  ال  التي  المياه  ومصادر  الزراعية  األراض��ي  قبيل  من 

وإقصاء الفلسطينيين وحجبهم عن األسواق.
الفصل العنصري: تستند جريمة الفصل العنصري، وما تالها من إبرام 	 

االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، إلى 
نظام الفصل العنصري الذي كان سائًدا في جنوب أفريقيا، مع أّنها ال 
تنحصر فيه. ’فقد كانت االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 
خذت على صعيد إدانة 

ُّ
والمعاقبة عليها بمثابة الخطوة األخيرة التي ات

العنصري  الفصل  إعالن  على  تقتصر  لم  أّنها  العنصري، حيث  الفصل 
المتحدة،  األمم  ميثاق  مبادئ  ينتهك  ألنه  مشروع  غير  عماًل  باعتباره 
نظام  عّرف  ومؤخرًا،  أيضًا.  جريمة  بمثابة  العنصري  الفصل  اعتبرت  بل 
روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 الفصل العنصري 
رتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه 

ُ
باعتباره جريمة ضد اإلنسانية، » ت

االضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة 
رتكب بنية اإلبقاء على ذلك 

ُ
إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وت

السابق  الخاص  المقرر  ص جون دوغارد، 
ُ
السياق، خل النظام«. وفي هذا 

المعني بحالة حقوق االنسان في األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 
للهيمنة  والممؤسس  المنهجي  الطابع  أساس  على   « أّنه  إلى   ،1967
العنصرية القائمة، فهناك بالفعل أسس قوية تحملنا على االستنتاج 
بأّن نظاًما قائمًا على الفصل العنصري قد نشأ في األرض الفلسطينية 
المحتلة. فالممارسات اإلسرائيلية في األرض المحتلة ال تحاكي ذكريات 
- بل هو أسوأ منه في  أفريقيا  الذي ساد في جنوب  العنصري  الفصل 

بعض الحاالت - وينتهك الحظر القانوني للفصل العنصري«.
منافيًا 	  ان 

ّ
للسك القسري  التهجير  ُيَعّد  ان: 

ّ
للسك القسري  التهجير 

ل جريمة دولية منذ صدور قرار الحلفاء بشأن 
ّ
للقانون، وهو ما يزال يشك

المقام،  العام 1942. وفي هذا  ألمانيا في  التي ارتكبتها  جرائم الحرب 
أقوى  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  في  نجد  فنحن 
وأحدث تقنين لهذه الجريمة، حيث يورد تعريفًا واضحًا ال يخالجه أي 
المستعمرين  وإحالل  ان 

ّ
للسك القسري  الترحيل  بأّن  ويقضي  غموض 

التمييز  لمنع  الفرعية  اللجنة  وبموجب  حرب.  جريمة  يشكل  محلهم 
 « السابقة،  اإلنسان  بحقوق  المعنية  للجنة  التابعة  األقليات  وحماية 
 ذا طابع منهجي وقسري 

ً
ان في جوهره عمال

ّ
يبقى الترحيل القسري للسك

إلى خارجها  أو  إلى منطقة معينة  ان 
ّ
السك ... يقوم على نقل  ومتعمد 

المعني، وال  الديموغرافية لإلقليم  التركيبة  لغاية تغيير  أو  ... بهدف 
د فيها تلك األيديولوجيا أو السياسة على 

ّ
سيما في المواضع التي تؤك

هيمنة جماعة معينة على جماعة أخرى«. وفي هذا السياق، فقد جرى 
إعداد الكثير من القوانين والسياسات اإلسرائيلية وتنفيذها، ناهيك 
واإلجراءات  إسرائيل  حكومة  مؤسسات  نفذتها  التي  الممارسات  عن 
أخرى من  فاعلة  وأطراف  أطراف غير حكومية  التي طبقتها  المتعددة 
ان 

ّ
القطاع الخاص في إسرائيل بغية فرض الترحيل القسري على السك

وال  فلسطين.  حدود  خارج  إلى  وتهجيرهم  األصالنيين  الفلسطينيين 
تعمل إسرائيل، في هذه اآلونة، على تنفيذ هذا التطهير العرقي على 
في  الفلسطينيين  بحق  نفذتها  التي  الجماعي  اإلبعاد  حمالت  غرار 
العامين 1948 و1967، وإنما في إطار سياسة عامة تقوم على الترحيل 
تنفذه  إسرائيل  أن  بمعنى  صامًتا  التهجير  هذا  وُيعّد  »الصامت«. 
إليه،  الدولي  المجتمع  انتباه  تجنب  إلى  فيه  تسعى  الذي  الوقت  في 
الفلسطينية  ان 

ّ
السك من  محدودة  أع��داد  تهجير  على  تعمل  بحيث 

أّن سياسة  إلى  على أساس أسبوعي. وتقتضي األهمية أن نشير هنا 
الحدود  نطاق  ليست محددة ضمن  إسرائيل  تنتهجها  التي  الترحيل 
الجغرافية »إلسرائيل« فقط، وال ضمن نطاق حدود األرض الفلسطينية 

المحتلة فقط؛ بل في كليهما على جانبي الخط االخضر. وتبرز سياسة 
الترحيل الصامت التي تنفذها إسرائيل بجالء في القوانين والسياسات 
وسطوتها  قوتها  توظف  فإسرائيل  تعتمدها.  التي  والممارسات 
ان األصالنيين من غير 

ّ
وتستعين بهما في ممارسة التمييز ضد السك

اليهود واالستيالء على أراضيهم وأمالكهم وتهجيرهم قسًرا من إقليم 
ما مجموعه  ر 

ُّ
اضط المثال،  المطاف. فعلى سبيل  نهاية  فلسطين في 

البناء دون الحصول  إلى  القدس  93,000 مواطن فلسطيني في شرقي 
الذي  والتنظيم  التخطيط  نظام  بسبب  المطلوبة  البناء  تراخيص  على 
تطبقه إسرائيل، حيث يحرم الفلسطينيون من االستفادة مّما نسبته 
المتبقية،  المساحة  معظم  أن  كما  القدس،  في  األراض��ي  من   %87
التي  المضطردة  الزيادة  ومع  أصاًل.  مأهولة   %13 نسبتها  تبلغ  والتي 
ان في القدس، فقد بات المواطنون الفلسطينيون 

ّ
يشهدها عدد السك

مضطرين إلى التوسع في المناطق التي ال يشملها التنظيم اإلسرائيلي 
هؤالء  شيدها  التي  البيوت  جميع  وباتت  فيها.  الفلسطينيين  إلقامة 
الفلسطينيون تحت التهديد الدائم بهدمها من قبل جيش االحتالل 
وتهجيرهم.  انها 

ّ
سك تشريد  إلى  يفضي  مّما  اإلسرائيلية،  الشرطة  أو 

اإلسرائيلية  الحكومة  صادقت  الذي  برافر  مخطط  األخرى  األمثلة  ومن 
عليه، والذي يدعو إلى التهجير القسري لما مجموعه 30,000 فلسطيني 
أقرتها  التي  األراضي  تخصيص  سياسة  بحكم  إسرائيل  مواطني  من 
إسرائيل، والتي ال تعترف بموجبها بما يزيد على خمس وثالثين قرية 
هذه  ان 

ّ
سك إلى  إسرائيل  وتنظر  النقب.  صحراء  في  تقع  فلسطينية 

ووضعوا  فيها  يقيمون  التي  األراضي  على  اعتدوا  أنهم  لو  كما  القرى 
يدهم عليها بصفة غير قانونية. وبذلك، فهم يواجهون خطر التهديد 
الوشيك بتهجيرهم منها. ويسود هذا الوضع اآلن على الرغم من الواقع 
انية التي تقطن في هذه المناطق 

ّ
الذي يشهد بوجود التجمعات السك

قبل قيام إسرائيل نفسها في الكثير من الحاالت. 

الخالصة 
على  الدول  تجاه  محددة  مسؤوليات  دوليًا  بها  المعترف  الجرائم  تثير 
يملي  قانوني  التزام  السامية  األطراف  الدول  على  ويقع  الدولي.  المستوى 
عليها التعاون في اإلجراءات التي تفضي إلى وضع حد للممارسات اإلجرامية 
التي تنفذها إسرائيل، بما فيها رفض تقديم العون أو المساعدة إلسرائيل 
التي  اإلسرائيلية  اإلجراءات  عن  الناشئ  القانوني  غير  بالوضع  االعتراف  أو 
تجانب القانون.  ويتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ اإلجراءات المناسبة 
التي ترمي إلى االعتراض على التضييق المستمر والمدروس الذي تمارسه 
عب الفلسطيني، وينبغي أن تنبع هذا االعتراض من 

ّ
إسرائيل بحق أبناء الش

تقييم اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية من منظور القانون الدولي. فالوقائع 
عن  اللثام  يميط  أن  يجب  التقييم  هذا  مثل  أن  تثبت  األرض  على  القائمة 
األركان التي تؤلف جريمة دولية ضد اإلنسانية، كما يجب أن تجري مقاضاة 
النظام اإلسرائيلي بناًء على ذلك، بما يفضي إلى وضع حد إلفالت دولة إسرائيل 
من العقوبة الواجبة على هذه الجرائم. ومع ذلك، فما يزال أعضاء متنفذون في 
أسرة المجتمع الدولي صامتين - إن لم نقل متواطئين - فيما يتصل بهذه 
الجرائم. ويمثل الواقع الناشئ عن هذه الجرائم أسوأ السيناريوهات: المعاناة 
واالحتالل  االستعمار  لنير  يخضع  شعب  يكابدها  التي  والطويلة  المريرة 
بالتوازي مع تسييس مقصود ألحكام القانون الدولي وقواعده وإفراغها من 
قيمتها. ولذلك، ينبغي لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 
تستهل  حيث  فلسطين،  في  القائم  الوضع  في  شاماًل  تحقيقًا  يباشر  أن 
المحكمة بهذا األمر حقبة جديدة تضع فيها حّدًا لإلفالت من العقوبة الواجبة 

على األشخاص الذين اقترفوا أكثر الجرائم خطورة.
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عشر  طوال  الفلسطينية  والّسلطة  التحرير  منظمة  رئاسة  توليه  منذ 
سنوات، لم تحظ سياسة الرئيس محمود عباس بإجماع فلسطيني تام. كانت 
كبير.  خالف  ومحل  واسع  جدل  مثار  يتخذه  قرار  وكل  بها  يقوم  خطوة  كل 
الالفت أّن سياسة الرئيس كانت واضحة للغاية، سواء ما جاء منها في برنامجه 

االنتخابي، أو ما عّبر عنها سلوكه السياسي وخطابه اإلعالمي.
وضوح هذه السياسة لم يحل دون وقوع الخالف عليها حتى داخل حركة 
»فتح« ذاتها. وحين بدا أّن الرئيس ُيبلور »دينامية سياسية جديدة« رّدًا على 
فشل المفاوضات وتعّنت اإلسرائيليين باإلعالن عن رزمة خيارات تراوحت بين 
الكافي.  بالتأييد  كذلك  يحظ  لم  الّسلطة،   

ّ
وحل الدولية  المحافل  إلى  اللجوء 

ات 
ّ
وبالذ الخيارات،  هذه  كانت  ما  إذا  حول  الجميع  يراود  الذي  السؤال   

ّ
وظل

أّنها  أم  جديدة  إستراتيجية  تمثل  الدولية«،  »الشرعية  مع  وتعامله  توجهه 
مجرد محاوالت لكسر جمود العملية السلمية؟

بسبب  أّنه  يرى  األّول  السياسة:  هذه  تجاه  مواقف  ثالثة  رصد  يمكن 
التحوالت الكبرى في اإلقليم ونزوع إسرائيل الواضح نحو اليمين، فإّن خطوات 
وبالّتالي هي  التسوية،  فق مسيرة 

ُ
أ الرجل النسداد  ادراك  الرئيس تعّبر عن 

العبث  من  إذ  ومغايرة،  جديدة  إستراتيجية  النبثاق  أولى  إرهاصات  ل 
ّ
تمث

استمرار الرهان على مسيرة التسوية في ظل هذه التغيرات.
من  عليها  انطوت  مهما  الخطوات  هذه  أّن  الثاني  الموقف  أنصار  د 

ّ
يؤك

جرأة ومغايرة تندرج في إطار ذات النهج المتساوق مع مسيرة التسوية، رّبما 
باستثناء خطوة حل الّسلطة الفلسطينية إذا ما أقدم عليها الرئيس، ومن شبه 
الِحكمة  الالفتة تستدعي  التغيرات  بأّن  أنه لن يفعل. ويبّررون ذلك  المؤكد 
اإلقليم  في  الهائلة  الفوضى  حالة  ظل  في  وأّنه  المجازفة.  وعدم  ل 

ّ
والتعق

يصعب تصّور انبثاق أي إستراتيجية جديدة رّبما تكّبد الفلسطينيين خسارة 
أفدح وتستجلب ردود أفعال ال يمكن التكهن بها وبدرجة خطورتها.

يميل الموقف الثالث إلى اعتبار هذه الخطوات/الخيارات بوصفها تعبيرًا 
»التأزيم  منطق  وتتبع  وتراكمية  تدرجية  واع��دة«  سياسية  »دينامية  عن 
مع  تتقاطع  شاملة  إستراتيجية  إلى  الوقت  مع  تتحول  أن  فإّما  المحسوب« 
الفلسطيني  الموقف  سهم في تحسين 

ُ
ت أن  وإّما  الفاشلة،  التسوية  مسيرة 

ي عنها في مثل هذه 
ّ
في إطار هذه المسيرة التي يبدو من غير الممكن التخل

األوضاع المضطربة في اإلقليم.
تقتضي اإلجابة على سؤال اإلس���تراتيجية الجديدة، وخصوصًا تلك التي 
���رعية الدولية ومنها االنضمام إلى محكمة الجنايات والمطالبة 

ّ
عّول على الش

ُ
ت

بانعقاد مؤتمر دولي أن نقرأ الحالة الفلسطينية الراهنة، ونعرف كيف وصلت 
إل���ى ما وصلت إليه؟ الّس���مة الغالبة على هذه الحالة هي الش���عور بالعجز، أو 

اإلحساس بانعدام القدرة. وغالب الظن أّن السلوك الفلسطيني الحالي بمجمله 
ه���و تعبير عن هذا اإلحس���اس مهم���ا ارتفعت وتيرة الخط���اب وعلت عقيرة 

الخطباء.
التي  اإلقصائي«  االحتواء  أو  كثب،  عن  م 

ّ
والتحك »الفصل  سياسة  إّن 

من  حالة  إلى  الفلسطينيين  أوصلت  عام 1988  منذ  االحتالل  دولة  مارستها 
ة شارون 2005 

ّ
»عدم التوازن« و«انعدام القدرة«، بلغت ذروتها مع تطبيق خط

الحاضن،  العربي  اإلطار  أضفنا ضعف  وإذا  الجانب(.  احادي  االنفصال  )خطة 
بل قل انهيار هذا اإلطار انهيارًا شاماًل وعدم مالءمة الوضع الدولي لتحقيق 
ساهم  ب��دوره  القدرة.  وانعدام  بالعجز  اإلحساس  مدى  أدركنا  أهدافهم، 
األوضاع  إدارة  طريقة  وتخلف  الفلسطيني،  النظام  هياكل  ترهل  االنقسام، 

الذاتية وفسادها، في تعميق هذا اإلحساس.
إذن، اجتمع المخطط اإلس���رائيلي مع س���وء األداء واإلدارة الفلسطينيين 
والتحوالت الكبرى ف���ي اإلقليم لتدفع الحالة الفلس���طينية برمتها إلى حافة 
ل أقل 

ّ
ى من »ش���رعية دولي���ة« يمث

ّ
الهاوي���ة. ولعل التمّس���ك بأهداب ما تبق

الخي���ارات ضررًا، ب���ل وربما يفتح مس���ارات جديدة. من هنا، ي���رى البعض أّن 
الفلس���طينيين يحس���نون صنعًا بأنفسهم، ويّتقون شرًا أس���وأ مّما هم فيه 
إذا ما تمّسكوا بالش���رعية الدولية وواصلوا الهجمة الدبلوماسية والسياسية. 
ولكن من منظور ثوري يتكأ عل���ى عناصر أخرى للقوة، وال يتماهى بالكامل مع 
منطوق »الش���رعية الدولية« كما تراه الواليات المتحدة وتتعامل معه بما في 

ذلك الكيل بمكيالين.
يعتبر مفهوم »الشرعية الدولية« بما هي توافقات دولية تعكس موازين 
واعتبارات  قيم  على  عالوة  المصالح،  عن  والدفاع  الهيمنة  في  والرغبة  القوة 
حربين  بنيران  اكتوى  ال��ذي  اإلنساني  الوعي  عن  ناجمة  سامية  انسانية 
نهاية  في  تعكس  ناظمة  وقواعد  ترتيبات  هي  بما  أو  مدمرتين،  عالميتين 
إزاء  وخصوصا  ومراوغة  التباسًا  المفاهيم  أكثر  من  القوة،  موازين  المطاف 
فق الفلسطينيون فيما بينهم على هذا 

ّ
المسألة الفلسطينية. لم يسبق أن ات

المفهوم أو تبّنوا موقفًا موحدًا منه. بعضهم يناصب الشرعية الدولية العداء 
وإنما  العصر« فحسب،  بالتغطية على »أبشع جرائم  إياها ليس فقط  متهما 
التسبب في وقوع الجريمة ذاتها، كما لم يكن االعتماد على الشرعية الدولية 

مكونًا بارزًا في خطابهم وسلوكهم السياسي.
الالفت، أنه بالرغم من رغبتهم األكيدة في الحصول على اعتراف العالم 
 أّن موقفهم لم يخل دومًا 

ّ
بهم ودعمه لهم في مواجه السياسة اإلسرائيلية، إال

ك في الشرعية الدولية المعّبرة عن إرادة هذا العالم 
ّ
من بعض الريبة والتشك

ر أو الكيل بمكيالين، وخصوصًا مع هيمنة الواليات 
ّ
واتهامها باإلنحياز والتنك

المتحدة على معظم مؤّسسات الشرعية الدولية، أو قدرتها على إبطال مفعول 
أي قرار يصدر عنها مثل حق النقض )الفيتو( في حالة مجلس األمن. وحين 
أقدم الفلسطينيون على االندراج ضمن المنظومة الدولية وقدموا بموجب ذلك 
ت إلى 

ّ
بعض التنازالت عّدها بعضهم بمثابة خيانة أو تراجعًا عن الثوابت وظل

يومنا هذا محل شقاق وخالف عميقين.
شرعنة  عن  المسؤولة  يرونها  الِعداء  الدولية  الشرعية  يناصبون  الذين 
أّنها فشلت في تطبيق قراراتها  اغتصاب أرضهم وتشريدهم منها، وحتى 
مع  المبدأ  حيث  من  تتعارض  القرارات  هذه  أّن  علمًا  بحقوقهم،  المتعلقة 
أكثر  أّن  مناع  هيثم  يقول  وطبيعية.  تاريخية  حقوقا  الفلسطيني  اعتبره  ما 
جدليات الشرعية الدولية إثارة للخالف تراوحها بين القول والفعل )الجمع بين 
العدالة والشرعية( الذي يتبدى في التناقض بين مرجعيات القرارات الصادرة 
عنها وبين ميثاق األمم المتحدة ومقاصدها الرئيسة، وارتباط هذه القرارات 
بالحقل الذي ينتجها والذي هو في نهاية المطاف انعكاس لعالقات القوة 
فيه، وأخيرًا القرارات في ذاتها والعطب الميداني الذي يحول دون تطبيقها. 
لعل اهتزاز الشرعية الدولية هذا، لم يتبّد بأسطع صورة في أي حالة كما هو 

الوضع بالنسبة للقضية الفلسطينية.
إسرائيل  وجود  رّسخت  وإن  الدولية،  الشرعية  أّن  آخرون  يرى  بالمقابل، 
بالحد  للفلسطينيين  اعترفت  أّنها  غير  قراراتها،  تطبيق  عن  وتقاعست 
األدنى من حقوقهم وحالت دون تمكين إسرائيل من اإلمعان حتى النهاية 
في التنكر لهذه الحقوق. ويضيف هؤالء، أّن الشرعية الدولية ليست معطى 
وإنما  والتغّير،  والتبّدل  الحركة  على  تستعصي  ثابتة  ماهية  وليست  ناجزًا 
فيه،  تشتغل  الذي  الحقل  في  القوى  لعالقات  وانعكاس  تاريخية  سيرورة 
ل هؤالء على صّحة 

ّ
وبهذا المعنى يمكن الرهان عليها واالستثمار فيها. ويدل

موقفهم بسلوك إسرائيل ذاتها التي لم تَر يومًا في قرارات الشرعية ما تريده 
الكبرى  ونفوذ حليفتها  قوة  على  بحذر وحكمة متكئة  تعاملت معها  لكنها 
الشرعية  والعقوبة.  واإلدان��ة  والمقاطعة  المالحقة  من  حمتها  لطالما  التي 
الدولية، وإن كانت ال تتطابق بالكامل مع الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب 
قضيته  اندثار  دون  للحيلولة  صالحًا  أساسًا  ل 

ّ
تشك أنّها  غير  الفلسطيني 

وضامنًا لوجوده السياسي والحقوقي ضمن المنظومة الدولية ورادعًا لشهوة 
إسرائيل وأطماعها العدوانية.

ومجلس  العامة  الجمعية  إلى  التوجه  وقبله  االنضمام  قرار  فهم  ُيمكننا 
السياسي  بالخط  ق 

ّ
يتعل تاريخي-سياسي  األّول  الّسياق  األمن في سياقين: 

القرن  سبعينيات  أواس��ط  منذ  وقيادتها  التحرير  منظمة  انتهجته  الذي 
يشهده  الذي  الكبير  التحول  ظل  في  مسدود  طريق  إلى  ووصوله  المنصرم 

قرار االنضمام: نهاية أم بداية 
بقلم: تيسير محيسن*
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اإلقليم وفي ظل سقوط الكثير من الرهانات واألوهام. في هذا الصدد يمكن 
بعضها  أّن  حتى  الخط  هذا  مع  منسجمة  تأتي  الرئيس  خطوات  أّن  القول 
ربما يكون جاء متأخرًا. ومن الصعب االفتراض أّن الخطوات التي أقدم عليها 
ل قطيعة مع هذا الخط. يقول الرئيس في خطابه أمام مؤتمر 

ّ
الرئيس تشك

االتحاد األفريقي:
... قررنا االرتكاز إلى القانون الدولي وتدويل قضيتنا، من خالل طرقنا أبواب 

مواثيق  على  والتوقيع  الدولية،  الجنايات  ومحكمة  الدولي  األمن  مجلس 

اإلطالق  على  يعني  ال  األم��ن  مجلس  إلى  لجوءنا  إن   ...1949 لعام  جنيف 

تخلينا عن المفاوضات، المستندة لقرارات الشرعية الدولية، كخيار رئيس 

للوصول إلى اتفاق سالم ينهى االحتالل ويقيم السالم واألمن واالستقرار 

في منطقتنا. وبالتالي ال تناقض بين توجهنا إلى المؤسسات الدولية وبين 

المفاوضات. 

يمكن ق����راءة تطور منظمة التحرير ومراحلها اس����تنادًا إل����ى موقفها من 
الشرعية الدولية وموقف الشرعية الدولية منها، ويعتبر منتصف سبعينيات 
القرن العش����رين عالمة فارقة في هذا التط����ور التاريخي وكذلك إطالق مبادرة 
الس����الم الفلس����طينية وما أعقبها من انطالق ما سمي بمسيرة التسوية. حين 
له ويدافع عنه، اضطرت 

ّ
عب الفلسطيني يمث

ّ
باتت المنظمة إطارًا مؤّسسيًا للش

للتكيف مع مقتضيات هذا التمثيل عبر تقليص المسافة بين الخطاب العربي 
الرسمي ومش����روعها. وزاد التكّيف بعد حرب تشرين 1973، حيث أّنتقلت من 
شعار الدولة العلمانية إلى إقرار وتبني البرنامج المرحلي )1974(، ومن التحرير 
إلى االس����تقالل، فحظيت باالعت����راف العربي والدولي. بدأ العمل السياس����ي 
والدبلوماس����ي يحتل المكان األبرز في نش����اطها، فقد أصبح����ت بمثابة نظام 
رسمي أكثر منها حركة تحّرر وطني، وجاءت الّسلطة الفلسطينية لُتجهز على 
ى من فعالية لها عبر تهميش����ها أو اس����تحضارها ألغراض فئوية، حتى 

ّ
ما تبق

باتت ضحية بين تجميدها وتهميشها بحجة المحافظة عليها. وبين محاوالت 
تجاوزها أو الس����طو عليها بالكامل، باتت المنظمة موضوعًا آخر للخالف وليس 

إطارًا وطنيًا جامعًا يختلف الفلسطينيون تحت مظلته وليس عليه. 
رؤيتها  تصويب  أو  ذاتها  نقد  على  قادرة  المنظمة  تعد  لم  النتيجة،  في 
ل القائمون عليها بقاءها على هذا النحو، وما اإلكثار 

ّ
وتعديل برنامجها، ويفض

 ستار تتخفى خلفه قوى النظام لتظهر 
ّ

في الحديث عن إحياءها وإصالحها إال
أي  يستبعد  ما  اإلطار/الشكل،  في  أي  خارجها،  بل  داخلها،  ليس  الخلل  وكأّن 

القوى  نوع من المساءلة ويدفع عنها أي نقد. وفي ذلك أيضًا محاولة من هذه 
الحقل  وإزاء هذا  التغيير.  أو جديدة تريد  أخرى صاعدة  الطريق على قوى  قطع 
على  الرهان  وأدواره، يصبح  وعالقاته  مفاهيمه  والمأزوم في  المتوتر  السياسي 
تطوير »إستراتيجية وطنية جديدة« وعلى إصالح م.ت.ف أو إحياءها باالعتماد 
على ذات الفاعلين في الحقل الذين أنتجوا أزمته، هو مجرد لغو أو رهان في غير 
محله. إن بقاء المنظمة على ما هي عليه يجعلها غير قادرة على اتخاذ خطوات 
جريئة تقطع مع برنامجها واستراتيجيتها المعتمدة منذ منتصف السبعينيات.

سلوكها  ونمط  الحالية  القيادة  بهيكل  يتعلق  ذاتي  الثاني،  السياق 
وخطابها السياسي. من الواضح أّن هذه القيادة غير قادرة في ظل األوضاع 
المعقدة على القيام باستدارات كبرى سوى المزيد من المراهنة على المجتمع 
الدولي، وال تملك الجرأة وال الرغبة على ما يبدو في الخروج من دائرة »أوسلو« 
المفرغة، فهي تؤمن بأّن المفاوضات هي الخيار الوحيد، وما عدا ذلك فعوامل 

قوة يمكن تجنيدها، دون أن تحسن استخدام ذلك بالضرورة.
ينتمي الرئيس إلى االتجاه العقالني، غير أّن العقالنية وحدها ال تكفي 
وإّنما  وتفسره،  العالم  فهم 

َ
ت أن  يكفي  ال  إذ  الثقيل  النوع  من  صراع  إلدارة 

يتوجب عليك أن تسعى نحو تغييره وينطوي السعي بالضرورة على الجرأة 
والمجازفة والثقة بالجماهير وتعبئتها. وإذا لم يكن خلف اإلستراتيجية التي 
يتبناها الرئيس استعادة الروح الكفاحية فلن يكتب لها النجاح، فإذا أضفنا 
أدركنا صعوبة  عميقة  بخالفات  أوساطها  تعج  والتي  المترهلة  »فتح«  مأزق 

 بقدر يسير.
ّ

المضي في اتجاه يقطع مع الوضع الحالي إال
خطوة الّرئيس باالنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية تستمد دالالتها 
أن  لها  طًا 

ّ
مخط كان  أو  ضرورية  خطوة  باعتبارها  فحسب  ذاتها  من  ليس 

وإّنما من كونها صدرت عن رجل هذه هي  بالذات،  التوقيت  تكون في هذا 
سياسته وهذه هي وجهته وطريقة تعاطيه مع القضايا، وهذا هو السياق 
سياسته  في  ركيزتين  أهم  أّن  إلى  االنتباه  يصعب  ال  سلوكه.  يحكم  الذي 
من  الغاضبة  األفعال  ردود  وتجّنب  والتمّهل  التدّرج  عبر  وذلك  البقاء  هما: 
لدن الخصوم واألصدقاء على حد سواء، وعبر المحافظة على توازن العالقة مع 
الجوار اإلقليمي وعدم االنخراط في أتون حروبه المستعرة، والتمّسك بخيار 

الّسالم عبر التفاوض واالستثمار في المجتمع الدولي وهياكل القرار فيه.
النهاية  قرب  على  مؤشر  الرئيس  خطوة  أّن  يعتقد  من  ثمة  الواقع  في 
قها خالل عشر 

ّ
المحزنة لمجمل سياسته بالرغم من بعض اإلنجازات التي حق

عب الفلسطيني.
ّ

*تيسير محيسن: كاتب وباحث/غزة، عضو المكتب السياسي لحزب الش

سنوات من قيادته. ويفّسر هؤالء األمر ليس بعقم هذه السياسة في ذاتها، 
وإنما بعوامل أخرى موضوعية وفوق إرادة الرئيس. وإذا كان من الصعب اعتبار 
هذه الخطوة بمثابة مؤشر على انبثاق إستراتيجية وطنية شاملة في ظل بيئة 
خارجية شديدة التعقيد والتغير، وبيئة داخلية عميقة االنقسام واإلحساس 
لبلورة »دينامية  بانعدام القدرة، فعلى األقل يمكن االعتماد عليها كمهماز 
سياسية جديدة« تسعى إلى تعزيز التوجه نحو تظهير المسألة الفلسطينية 
وتنتهي  ات 

ّ
الذ تعريف  بإعادة  تبدأ  السالم،  أضاليل  عن  بعيدًا  جديد،  من 

أساليب  ابتداع  من  تمكن  ملموسة  بصورة  وتحليله  للواقع  الثوري  بالتقدير 
جديدة للصمود والمواجهة.

ركائز هذه الدينامية:
صوغ . 1 وإعادة  التمثيلية  المرجعيات  ووحدانية  والقرار  الموقف  وحدة 

هيكل القيادة ومنظومتها المؤسسية بعيدًا عن المحاصصة وهيمنة 
عبي ومقتضياته من 

ّ
تحالف المال والّسلطة، وربط كل ذلك بالفعل الش

تعزيز مقّومات الّصمود وبناء الوعي الثوري وتفعيل مساحات المشاركة 
وأنماطها.

األمريكية . 2 الرعاية  أوهام  بدحض  أّواًل  الدولي،  المجتمع  في  االستثمار 
الدولية«  »الشرعية  وهيكليات  مفهوم  بمراجعة  ثانيًا  المنفردة، 
والتشديد على مصادرها األخرى أو المسكوت عنها، ثالثًا بربط التحرك 
على  البناء  واحتياجاته.  وتعبيراته  عبي 

ّ
الش الفعل  بديناميات  الدولي 

ل نقطة انطالق واعدة في 
ّ
خطوة االعتراف بفلسطين دولة مراقب يشك

تعزيز هذا التوجه.
بمسيرة . 3 اقترنت  التي  الّسياسية«  مات 

ّ
»المسل بعض  في  النظر  إعادة 

وتقديم  للتعاقد  عنصرية  كدولة  إسرائيل  قابلية  قبيل  من  التسوية 
عبي العفوي والمنظم، االنتقال 

ّ
التنازل، التقليل من أهمية الفعل الش

غير المبرر من فكرة التحّرر إلى فكرة الدولة وما جلبه من أوهام ساهمت 
في نهاية المطاف في تكريس حالة »انعدام القدرة«. وهذا ما يمكن 
اتجاه  بها  ونقصد  السياسية،  العقالنية  تثوير  تعبير  عليه  نطلق  أن 
ص من 

ّ
التخل البراغماتية، ما يتطلب فورًا  المفرطة وشديدة  التجريبية 

رموزها واقتصادها السياسي ودحض خطابها وعزلها سياسيًا وشعبيًا 
وإبعادها عن دوائر صنع القرار.

 

منذ أواسط السبعينيات وتحديدًا نهاية عام 1974 حين ألقى الرئيس 
لألمم  العامة  الجمعية  أمام  والشهير  األّول  خطابه  عرفات  ياسر  الراحل 
التحرير  منظمة  خطاب  في  الدولية«  »الشرعية  مصطلح  برز  المتحدة، 
الفلسطينية. ورغم أن هذه الشرعية عجزت مرارًا وتكرارًا عن تنفيذ العشرات 
من قراراتها الخاصة بتحقيق الحقوق الفلسطينية وكان آخرها )ولن يكون 
المشروع  ق��رار  لصالح  االم��ن  مجلس  في  األغلبية  تصويت  عدم  األخير( 
 

ّ
الفلسطيني العربي بإنهاء اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، إال
أّن القيادة الفلسطينية ال تزال متمسكة باإلستمرار في العمل على هذه 
الساحة مطلقة ما يسميه البعض )النضال الدبلوماسي( في وجه االحتالل. 
لمقررات  تنفيذية  خطوات  أية  لها  تتعرض  التي  الرفض  سلسلة  إن 
الشرعية الدولية فيما يتعلق بتحقيق الحقوق الفلسطينية من قبل مجلس 
األمن- الجهاز المخّول بإنفاذ الشرعية الدولية، إنما تأتي في سياق توازنات 
وحلفائها  المتحدة  الواليات  جانب  من  والهيمنة  السيطرة  وفرض  القوى 

على دول العالم والمؤسسات الدولية. 
 وهنا تكمن ضرورة إعادة قراءة المفاهيم والدالالت المتعلقة بمصطلح 
وأسس  الدولي  القانون  أساس  على  تنفذ  لم  والتي  الدولية،  الشرعية 
والغربية  االميركية  المصالح  مع  التنفيذ  نتائج  تماهي  بقدر  إال  العدالة 
دامية  صراعات  الى  التنفيذ  هذا  أدى  وإن  المعولمة  وإستراتيجياتها 
على  المبنية  الدولية  الشرعية  بأّن  االعتقاد  أصبح  حتى  أبرياء،  وضحايا 
القوانين والحقوق والعدالة االنسانية ضربًا من ضروب الوهم. ولو لم يكن 
االمر كذلك، فلماذا لم يتم تطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية 

وعلى رأسها حق العودة والصادرة أساسًا عن الشرعية الدولية؟
اإلنسانية  المعاني  بين  بالصراع  الحافلة  التاريخ  لدروس  قراءتنا  في 
قامت  التي  الدروس  وتلك  جهة،  من  العالمي  والسلم  الدولية  للشرعية 
على استخدام كافة أشكال المقاومة المشروعة بال استثناء ردًا على عنف 
التحرر  حركات  تجارب  أثبتت  فقد  أخرى،  جهة  من  والهيمنة  اإلستعمار 
التي أنجزت أهدافها بأّن الشرعية الدولية كانت عاماًل مساعدًا إلنجاز حرية 
أو كرامة شعب يستجيب لما تفرضه المقاومة من حقائق وإنجازات على 

أرض الواقع.

ب��أّن  ن��غ��ف��ل  أال  ب��ن��ا  وي��ج��در 
الدولية  والمؤسسات  القوانين 
بين  عليها  اإلص��ط��الح  ت��م  التي 
)المهيمنة(  المنتصرة  ال���دول 
إنما  الثانية،  العالمية  الحرب  في 
لرعاية  األن��ظ��م��ة  ه���ذه  وض��ع��ت 
الهيمنة  في  المنتصرين  مصالح 
تحت  وإدارت��ه��ا  ال��ش��ع��وب  على 
المباشر.  وغير  المباشر  اإلحتالل 
تلتقي  أن  الممكن  م��ن  ف��ه��ل 
الطابع  ذات  ال��دول  ه��ذه  مصالح 
اإلستعماري مع تطلعات وأهداف 
إلى  تسعى  التي  التحرر  حركات 
واإلس��ت��ب��داد  الظلم  س��ت��ار  إزال���ة 

والمطالبة بالتحرر؟
وعودة الى الوضع الفلسطيني، 
خطوات  تثير  تأييدها،  ف��رغ��م 
لمؤسسات  ب��ال��ت��وج��ه  ال��ق��ي��ادة 

الشرعية الدولية ومنظماتها ومحاكمها العديد من التساؤالت، أهمها فيما 
إذا ما كانت هذه الخطوات تندرج ضمن إستراتيجة وطنية كفاحية متكاملة، 
أم أنها تأتي مجرد رد فعل على خيبة االمل في الشريك التفاوضي وفشل 

عملية السالم المستمرة منذ اكثر من عشرين عامًا؟ 
إن السير في طريق الشرعية الدولية يجب أن يتكامل مع أّنجازات واقعية 
الفلسطينية  القيادة  على  يتوجب  فإنه  وبالتالي  التحرر،  علمية  خضم  في 
يلزم  فانه  استراتيجية،  هكذا  بوجود  وللقول  إستراتيجية.  بناء  على  العمل 
منسجمة  للمراكمة،  قابلة  مستمرة،  منظمة،  شاملة،  كونها  من  التحقق 
رأسها  وعلى  المشروعة  الفلسطينية  والحقوق  الوطينة  االهداف  مع  تماما 
او  الخطط  فان  ذلك،  وللغير. وخالف  للشعب  وواضحة  لالجئين،  العودة  حق 
الخطوات – مهما بدت جرئية – إما تتحول الى مهرجانات احتفالية تنعقد 

الشرعية الدولية: تجسيد للعدالة ام لموازين القوى؟
بقلم: احمد هماش*

باسم الشرعية الدولية، او الى عبء خطير يزيد من حالة الترهل والضعف 
أمام معايير القوة السائدة التي  قد تفضي بموجب منطق الشرعية الدولية 

الميهمن الى  إدانتنا وتبرئة االحتالل من جرائمه.
القضاء  تجاهل  في  القوى  توازنات  تصنعها  التي  المفارقة  تظهر 
األمريكي لمسؤولية اسرائيل عن جريمة قتل راشيل كوري وإدانة منظمة 
التحرير والّسلطة الفلسطينية في المحاكم األمريكية. وليس هذا اال مثال 
على اجبار الطرف الفلسطيني على اإلنجرار للتفاصيل التي يفرض فيها 

الطرف اآلخر شروطه فتتحول الضحية إلى جزار.

ز االنشطة والفعاليات في مركز بديل. 
ّ
*أحمد هماش: ُمرك
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قّدمت فلسطين طلبًا رسميًا لالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في 
يوم 2 كانون الثاني 2015، ونال هذا الطلب القبول على وجه السرعة. وقد سبق 
Luis Moreno Oc- )للمدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو 
ampo(، الذي تعّرض لسيل من االنتقادات الالذعة، أن رفض طلب فلسطين 
العامة  المدعية  أوضحت  ذلك،  ومع  طرف.  كدولة  المحكمة  إلى  لالنضمام 
الحالية فاتو بينسودا )Fatou Bensouda( في شهر آب 2014 بأّن »فلسطين 
تستطيع اآلن االنضمام إلى نظام روما األساسي« بالنظر إلى التغير الذي طرأ 
على وضعها في األمم المتحدة. قبل تقديم الطلب بيوم واحد، أي في تاريخ 
1 كانون الثاني 2015، قّدمت الّسلطة الفلسطينية إعالنًا بموجب أحكام المادة 
ا من  )12(، الفقرة )3(، من النظام، تصّرح فيه بقبول اختصاص المحكمة بدًء
يوم 13 حزيران 2014 فصاعدا بما يشمل كل الجرائم التي تشير إليها المادة 

كبت على إقليمها.
ُ
)5( من نظام روما األساسي والتي ارت

بناًء على ذلك، ما الذي يمكننا أن نتوقعه من المحكمة 
الجنائية الدولية من ناحية واقعية؟

جريها المدعية العامة 
ُ
من المحتمل أن تستغرق الدراسة األّولية، التي ت

الخطوات  ماهية  تتضح  أن  قبل  الوقت  بعض  فلسطين،  في  الوضع  حول 
تملك  ال��واق��ع،  وف��ي  الصدد.  ه��ذا  في  المحكمة  ستتخذها  التي  التالية 
المحكمة الجنائية الدولية االختصاص على جميع الجرائم الواردة في نظام 
الذي  الحرب. وبناًء على ذلك، ُينشئ اإلعالن  روما األساسي، بما فيها جرائم 
بأثر  االختصاص   )3/12( المادة  أحكام  بموجب  الفلسطينية  الّسلطة  قدمته 
عم ارتكابها في سياق عملية الجرف 

ُ
رجعي بما يشمل جرائم الحرب التي ز

الصامد العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في يوم 8 تموز 2014. 
ومن شأن إجراء تحقيق شامل أن يساعد في إثبات الحقيقة حول ما دار في 
هذه الحرب األخيرة على قطاع غزة، بما يشمل تحديد الجرائم التي ارتكبها 
وعدا  الجرائم.  تلك  عن  مساءلتهم  تجب  الذين  األفراد  وتحديد  النزاع  طرفا 
كبت في غزة، يتيح نظام روما األساسي للمحكمة 

ُ
عن جرائم الحرب التي ارت

الجنائية الدولية إنفاذ واليتها القضائية على جرائم دولية ذات صلة أخرى، 
ان واالختفاء القسري والفصل العنصري.

ّ
بما فيها ترحيل السك

ان
ّ

جريمة ترحيل السك
إلى  المدنيين  انها 

ّ
سك من  جزءًا  تنقل  أو  ترحل  أن  االحتالل  لدولة  يجوز  ال 

بمثابة جريمة حرب. وتضع هذه  اإلجراء  ُيَعّد هذا  تحتلها، حيث  التي  األراضي 
ضمن  الفلسطينية  األرض  على  إسرائيل  تقيمها  التي  المستعمرات  المسألة 
المدعية  جريه 

ُ
ت الذي  األّولي  التحقيق  التي يمكن أن ترد ضمن نطاق  المجاالت 

الصادر عن مجلس   )446( القرار  إلى  وبالنظر  الدولية.  الجنائية  للمحكمة  العامة 
األمن الدولي في العام 1979 والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في العام 
2004، يبدو أنه ال مناص من أّن تكون هذه المسألة هي إحدى النقاط الرئيسية 

التي تركز عليها المدعية العامة في تحقيقها األّولي.

جريمة االختفاء القسري
أو  احتجازه  أو  شخص  على  القبض  إلقاء  عند  القسري  االختفاء  جريمة  تقع 
اختطافه من قبل دولة أو وكالء يعملون لحساب تلك الدولة، حيث ينكرون فيما 
بعد أن ذلك الشخص قيد االحتجاز أو يخفون مكان وجوده، بهدف حرمانه من 
حماية القانون. وُيعرف االختفاء القسري بمسّمى الجريمة المستمرة كذلك. وهذا 
عتبر 

ُ
يعني أنه حتى لو وقع االختفاء في الزمن الماضي، فما تزال هذه الجريمة ت

الجنائية  المحكمة  أّن  األمر، في جوهره،  اليوم. ويعني هذا  كبت 
ُ
ارت أنها  لو  كما 

التي وقعت في  القسري  االختفاء  على جميع جرائم  االختصاص  تملك  الدولية 
األرض الفلسطينية، والتي ما تزال دونما حل.

جريمة الفصل العنصري 
كما تملك المحكمة الجنائية الدولية االختصاص على جريمة الفصل العنصري. 
ويعّرف نظام روما األساسي هذه الجريمة على أنها »أية أفعال الإنسانية تماثل 
رتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه 

ُ
في طابعها جرائم أخرى ضد اإلنسانية وت

إزاء  واحدة  عرقية  جماعة  جانب  من  المنهجية  والسيطرة  المنهجي  االضطهاد 
أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام.« وقد 
وصف جميع المقررين الخاّصين لألمم المتحدة الوضع في الضفة الغربية باعتباره 
نظام فصل عنصري، حيث أشاروا إلى مجموعة واسعة من التدابير، بما تشمله من 

المستعمرات التي تقتصر اإلقامة فيها على المستعمرين، 
العنصري،  والفصل  الضم  وج��دار  العسكرية،  والحواجز 
والطرق المخصصة لتنقل المواطنين الفلسطينيين عليها 
المواطنين  يستهدف  الذي  التمييزي  القانوني  والنظام 
الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة في الضفة 

الغربية )بما فيها شرقي القدس( وقطاع غزة.
وبما أّن هذا الوضع ما يزال قائمًا حتى هذا اليوم، فال 
ل استهالل االختصاص في يوم 13 حزيران 2014 

ّ
يشك

عقبة في هذا المقام. فالتقارير التي صدرت عن المقررْين 
العامة  الخاصْين وحدها يجب أن تكون كافية للمدعية 
درج هذه الجريمة في 

ُ
للمحكمة الجنائية الدولية لكي ت

دراستها األّولية حول الوضع في فلسطين. ومن المحتمل 
أن تمتلك المحكمة القدرة على توجيه االتهامات للزعماء 
السياسيين والقادة العسكريين الذين ُينظر إليهم على 
أنهم العقل المدبر الذي اجترح نظام الفصل العنصري.

 األطراف الخصوم 
يتمثلون  الدولية  الجنائية  المحكمة  امام  الخصوم 

ومناصريها  وفلسطين  تناصرها،  التي  والدول  إسرائيل  من  رئيسية  بصورة 
ينص  التي  الجرائم  لبعض  معارضتها  إبداء  على  إسرائيل  دأبت  وقد  أيضًا. 
المحكمة  نزاهة  على مدى  اعتراضاتها  أبدت  عليها، كما  األساسي  روما  نظام 
تكيلها  تفتأ  لم  التي  االنتقادات  مع  يتواءم  نحو  على  وذلك   - واستقاللها 
جميع  أّن  مسؤولون  اّدعى  ومؤخرًا،  تقريبًا.  أخرى  دولية  وهيئة  منظمة  لكل 
أّن  إلى  بالنظر  الدولية،  الجنائية  المحكمة  ل 

ّ
تدخ من  يخشون  اإلسرائيليين 

اإلسرائيلي.  االحتالل  جيش  في  يخدمون  االسرائيليين  والنساء  الرجال  كال 
ويفترض هؤالء بأّن المحكمة تستطيع أن توجه االتهامات إليهم جميعًا. وال 
تأخذ هذه االفتراضات الجوفاء، ناهيك عن انها تفتقر إلى األدلة التي تؤيدها 
 إلى أخطر الجرائم 

ّ
وتعززها، في االعتبار أّن المحكمة لن تتطرق في تحقيقها إال

المسؤولين  وكبار  العالية  الرتب  ذوي  من  العسكريون  القادة  اقترفها  التي 
الحكوميين. وفي الوقت نفسه، يفترض معلقون مناصرون للفلسطينيين بأّن 
المحكمة الجنائية الدولية سوف تحول نطاق تركيزها من المشكلة الرئيسية 
إلى  االنتقادات  هذه  وتميل  فردية.  انتهاكات  في  التحقيق  إلى  النظر  محل 
إن  العقالنية  نجانب  ال  أننا  ويبدو  الحرب.  على جرائم  التركيز بصفة حصرية 
الفصل  وجريمة  القسري  االختفاء  وجرائم  المستعمرات  إقامة  أن  افترضنا 
العنصري تنطوي في صميمها على انتهاكات فردية. ومن األهمية كذلك أن 
نضع في اعتبارنا أّن العديد من الجماعات الفلسطينية، وعلى الرغم من التوجه 
نظر  استرعاء  نحو  تحّمسها  في  تبالغ  ال  قد  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى 

المدعية العامة إلى جرائم بعينها.
وترى االنتقادات الجوهرية التي يوجهها البعض لتدخل المحكمة الجنائية 
سة« وأن  الدولية، مثل مازن المصري ونورا عريقات وغيرهما، بأّن المحكمة »مسيَّ
»النجاح لن يكون من نصيب الفلسطينيين في قاعتها«. وبناًء على ذلك، ينبغي 
دراسة أية توقعات قد يعولها المرء على تدخل المحكمة في ضوء مجموعة من 
اإلمكانيات الداخلية والخارجية والتحديات السياسية التي تواجهها المحكمة، 
والتي تفّت بمجموعها في عضد الصفة الشرعية التي تكتسيها هذه المحكمة.
تماثلها  انتقادات  وجهنا  أنفسنا  ونحن  منصفة،  االنتقادات  هذه  إّن 
للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فللمرء أن يتوقع أيضًا أّن المحكمة، التي ما 
تفتأ في المراحل األولى من عملها وتحرص على النأي بنفسها عن حصر نطاق 
رتكب في أفريقيا، وانها سوف تتولى 

ُ
تركيزها واهتمامها في الجرائم التي ت

وعلى وجه السرعة الدور األصيل المنوط بها بصفتها مؤسسة تلتزم بوضع حد 
لإلفالت من العقوبة عن أسوأ الجرائم الدولية.

القيود المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية ونطاق 
قدراتها 

ال  الدولية. فهي  الجنائية  المحكمة  على  المفروضة  القيود  من  هناك جملة 
تملك إحياء المدنيين الذين قضوا نحبهم وال تستطيع إنهاء االحتالل. وال يمكن 
القضايا  مع  تتعامل  أن  يدها  في  وليس  الالجئين،  بعودة  تطالب  أن  للمحكمة 
 على ذلك، فليس في إمكان 

ً
الحساسة المتصلة بالحق في تقرير المصير. وعالوة

هل يفضي االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى إنصاف 
الفلسطينيين في نهاية المطاف؟*

بقلم: جيف هاندميكر  و فريدريك هايجر**

يقتصر  كما  رعاياها.  من  األفراد  بل  للمساءلة،  إسرائيل  دولة  إخضاع  المحكمة 
اختصاصها بصفة مبدئية على الجرائم التي وقعت بعد تاريخ 13 حزيران 2014 
آنفًا(. وعلى وجه اإلجمال،  إليها  التي أشرنا  المستمرة  الجرائم  )باستثناء بعض 
تستبعد المحكمة الكثير من المظالم الرئيسية من نطاق اختصاصها. ومع ذلك، 
بدور حقيقي  أن تضطلع  المقابل. فهي تستطيع  في  بقدرات  المحكمة  تتمّتع 
العام  في  إسرائيل  قيام  منذ  قائمًا  يزال  ما  الذي  المسدود  الطريق  في  وأصيل 
ُسلبوا  بعدما  الفلسطينيين  من  اآلالف  مئات  تهجير  إلى  أفضى  والذي   ،1948

أراضيهم وبيوتهم وأسباب عيشهم.
تستطيع  مؤسسة  المطاف،  نهاية  في  ل، 

ّ
تمث الدولية  الجنائية  فالمحكمة 

عائالت األطفال واليافعين الفلسطينيين، الذين تفيد التقارير باختفائهم على 
يستطيع  كما  الشرعي.  ممثلهم  عبر  إليها  اللجوء  يوم،  كل  االحتالل  قوات  يد 
والعسكري  القانوني  النظام  رحمة  تحت  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  جميع 
هذه  إلى  يلجأوا  أن  بحقهم  وممنهج  واسع  نطاق  على  التمييز  يمارس  الذي 

المحكمة.

أكثر من مجرد لعبة انتظار 
تكمل  أّن  فإلى  فحسب.  االنتظار  على  المرحلة  هذه  تقتصر  أن  ينبغي  ال 
المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها األّولي وتنجزه، تقتضي األهمية أن يؤازر 
 

ً
أي شخص يبدي االهتمام بالعدالة الدولية نزاهة المحكمة ويساندها. وفضال
عن ذلك، فمن األهمية تقديم أي أدلة يملكها أي شخص حول الجرائم الواقعة. 
وقبل كل ذلك، ال يجوز للدول أن تتدخل لدى المحكمة في الوقت الذي تنكّب 
فيه المدعية العامة على إنجاز هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر، والتي يتوقع 
الكثيرون بأّن تنطوي على إجراء تحقيق شامل، سواء جرى هذا التحقيق بتعاون 
إسرائيل أو أي طرف آخر أو دونه. وتنطوي المحكمة على جملة من الفوائد كذلك. 
التحقيقات  بأّن  مؤخرًا  معه  جريت 

ُ
أ مقابلة  في  البرغوثي  مصطفى  أوضح  فقد 

األّولية التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية قد تعزز الحملة العالمية التي 
ترمي إلى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، 

والتي حالفها نجاح منقطع النظر على مدى السنوات القليلة الماضية. 
إن مسيرة العدالة بطيئة، سواء اجترحتها المحكمة الجنائية الدولية أو 
أّن  على  إشارة مشجعة  باعتبارها  إليها  النظر  ينبغي  ولكن  غيرها،  مؤسسة 
المحكمة تبدي اهتمامًا في الجرائم التي اقُترفت بحق الفلسطينيين، وهو 
إذا كان لهذا  ما  والزمن كفيل بتحديد  اهتمام تراه إسرائيل شائًنا ومعيًبا. 

التفاؤل من أسس تدّعمه، أو ما إذا كان مجرد عاطفة خاوية. 

* نشر هذا المقال بدياة في صحيفة »العربي الجديد«، ويعاد نشره هنا باذن المؤلفين. 
ا في المعهد  ** نبذة عن المؤلفين: جيف هاندميكر )Jeff Handmaker(: يعمل محاضًرا رئيسًيّ
 Erasmus University( بروتردام  إيراسموس  جامعة  في  االجتماعية  للدراسات  الدولي 

Rotterdam(، وكان يعمل محامًيا في سابق عهده. 
فريدريك هايجر )Friederycke Haijer(: باحث في درجة الدكتواره في دائرة القانون بجامعة   
أوتريخت )University of Utrecht( وسبق له أن عمل محامًيا في مجال الجرائم الدولية في 

محكمة الهاي االبتدائية.

يف ذك���رى النكب���ة،  رام اهلل،  أي���ار 201٤ )املص���در: األي���ام(
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مقّدمة
منذ أن هّجرت إسرائيل السواد األعظم من الفلسطينيين 

في المناطق التي سيطرت عليها عام 1948 والمجتمع الدولي 

بناًء  الفلسطينيين  لالجئين  والتعويض  العودة  بحق  يطالب 

العامة  الجمعية  ذلك  دت 
ّ
أك كما  الدولي،  القانون  قواعد  على 

لألمم المتحدة هذا األمر من خالل قرارها 194 لعام 1948. ومع 

الفلسطيني  السياسي  المجتمع  أّن  المطلب، يبدو  أهمية هذا 

بًا سابقًا لحق العودة، 
ّ
نسي أن يضع أعلى سلم أولوياته متطل

أال وهو التزام إسرائيل بالكف عن ممارسة سياسات التهجير 

القسري فورًا وتقديم ضمانات على عدم تكرار هذه الجريمة.

من النتائج السيئة إلطار أوسلو للسالم أّن إسرائيل لم تكف 

عن تهجير الفلسطينيين قسرًا بعد بدء »عملية السالم«، فعلى 

القدس  في  اإلقامات  عدد ضحايا سحب  ارتفع  المثال،  سبيل 

أّن العدد اإلجمالي لمن  الشرقية أضعافًا مضاعفة، ففي حين 

تعّرضوا لهذه السياسة فاق األربعة عشر ألف فلسطيني، فإّن 

ألفين فقط من هؤالء كانوا ضحية هذه السياسة قبل عملية 

يسكون  الذين  البدو  تهجير  على  إسرائيل  دأبت  كما  اوسلو. 

أوسلو  تقسيمات  حسب  )ج(  بمناطق  صنفت  التي  المناطق 

وتركيزهم في مناطق صغيرة.

إلى  مؤخرًا  فلسطين  انضّمت  فقد  السياق،  هذا  وفي 

كما  الدولية،  الجنايات  لمحكمة  المؤسس  روم��ا  ميثاق 

يفيد  بما  الميثاق  من   )3(12 المادة  حسب  إعالنًا  اودع��ت 

إعطاء محكمة الجنايات الدولية والية قضائية على أراضي 

نتيجة   .2014 حزيران   13 تاريخ  منذ  الفلسطينية  الدولة 

الغربية  الضفة  على  قضائية  والية  للمحكمة  امسى  لهذا، 

)بما فيها القدس الشرقية( وقطاع غزة، وهي األراضي التي 

كأقليم  بها  االعتراف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تطلب 

عن  إسرائيل  ف 
ّ
توق عدم  ضوء  وفي  الفلسطينية.  للدولة 

األرض  الفلسطينيين قسرا في  متزايدة من  أعداد  تهجير 

محكمة  والي��ة  استخدام  يمكن  هل   ،1967 عام  المحتلة 

عن  اإلسرائيليين  السياسيين  ل��ردع  الدولية  الجنايات 

من  محاسبة  يمكن  هل  الجريمة؟  هذه  بارتكاب  االستمرار 

قاموا بهذه الجريمة من قبل؟

أّواًل: تجريم التهجير القسري دوليًا
يعتقد ع����دد من فقه����اء القانون أّن نش����وء مبدأ تحريم 

التهجير القس����ري بدأ منذ نهايات القرن التاسع عشر وبداية 

القرن العش����رين عن����د إب����رام اتفاقيتي اله����اي الخاصتين 

باحت����رام قوانين وأعراف الحرب البرية، حيث نصت المادة 46 

على ما يلي: »ينبغي احترام ش����رف األسرة، وحقوقها، وحياة 

األش����خاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر 

الدينية. ال تجوز مصادرة الملكية الخاصة.« ومع أّن هذه الماّدة 

 أن تفسير 
ّ

 على تحريم التهجير القس����ري، إال
ً
ال تنّص صراحة

النص في العديد م����ن الحاالت التي وقعت فيما بعد بّين أّنه 

يشمل هذا التحريم. وقد ذهب عدد من فقهاء القانون الدولي 

 ضمن األمور 
ً
الى أّن س����بب عدم ذكر التهجير القسري صراحة

المحرمة دوليًا في نهاية القرن التاسع عشر كان مرّده اعتقاد 

المتعاقدين ف����ي معاهدتي الهاي لعام����ي 1899 و1907 بأّن 

»األمم المتحضرة كانت قد توقفت عن اللجوء إلى الطرد خالل 

فت����رات الحروب،«1 أو كما عّبر عنها ج����ون بكتييه في تعليقه 

على اتفاقية جنيف الرابعة بأّن اللجوء إلى الطرد كوسيلة في 
الحرب كان »قد اختفى« في بدايات القرن العشرين.2

رهيبة،  بجرائم  جاءتا  العالميتين  الحربين  فإّن  ذلك،  ومع 

تشمل التهجير القسري. حاولت الدول المنتصرة بعد الحرب 

تحاكم  أن  العثمانية  الدولة  على  تفرض  أن  األّولى  العالمية 

هموا بارتكاب ما سمي حينها 
ّ
ضباطًا عسكريين في جيشها ات

فقت 
ّ
ات وقد  اإلنسانية.«  قوانين  ب«�جرائم حرب، وجرائم ضد 

تقوم  أن   )Sevres( »سيفر«  معاهدة  في  العثمانية  الدولة 

 أنه وبعد حرب االستقالل التركية وإحراز 
ّ

بمعاقبة المجرمين، إال

الجمهورية التركية النتصارات خالل هذه الحرب، تّم التغاضي 

تّم  حيث  ل��وزان  بمعاهدة  واستبدالها  »سيفر«  معاهدة  عن 

التعاقد على منح عفو للمجرمين الذين انتهكوا القانون بجرائم 

حرب أو »جرائم ضد قانون اإلنسانية.«

المتحاربة  ال��دول  ارتكبت  الثانية،  العالمية  الحرب  في 

قّرر  واليابان،  ألمانيا  هزيمة  وعقب  الجرائم،  من  كبيرًا  عددًا 

هدفت  وطوكيو،  نورمبرغ  في  عسكرية  محاكم  انشاء  الحلفاء 

إلى محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم صنفت على أّنها »جرائم 

هذا  وفي  اإلنسانية.«  ضد  وجرائم  حرب  وجرائم  السالم،  ضد 

السياق، وردت جريمة »اإلبعاد« )deportation( كجريمة حرب 

الجمعية  أصدرت   ،1946 عام  في  الإلنسانية.  ضد  وكجريمة 

على  فيه  نّصت   )I(  95 رق��م  القرار  المتحدة  لألمم  العامة 

التي اعترفت بها ميثاق  الدولي  القانون  »التأكيد على مبادئ 

االعتراف،  هذا  وبسبب  المحكمة.«  وأحكام  نورمبرغ  محاكمات 

دولية هامة،  نورمبرغ وضعية  مبادئ محاكمات  اكتسبت  فقد 

حيث تعتبر من قواعد القانون الدولي العرفي منذ ذلك التاريخ. 

بإلزامية هذه القواعد  اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة 

بين األمم كقواعد  القواعد  عتبر دلياًل على اتساع قبول هذه 
ُ
أ

جنيف  اتفاقيات  توقيع  تّم   ،1949 العام  وفي  ملزمة.  قانونية 

األربعة التي تبنتها أغلب دول العالم فيما بعد من أجل الحد 

االتفاقية  اختصت  وقد  واالحتالل،  المسلحة  النزاعات  أثر  من 

الرابعة بأوضاع المدنيين في زمن الحرب واالحتالل العسكري، 

المحظورات  من  به  بأس  ال  عدد  االتفاقية  هذه  في  ورد  حيث 

التهجير  أحدها  العسكري، كان  االحتالل  الحروب وحاالت  في 

القسري. فقد نصت المادة 49 من االتفاقية على أنه:

يحظ���ر النق���ل الجب���ري الجماع���ي أو الفردي لألش���خاص 	 

المحميي���ن أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة 

االحت���الل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، 

أيًا كانت دواعيه.«

 يقّس���م هذا النص التهجير القس���ري إلى نوعين: »النقل 	 

ان قسرًا داخل 
ّ
الجبري« )forcible transfer( وهو نقل السك

ح���دود دولة أو أرض محتلة، و«النفي« )deportation( وهو 

حت 
ّ

نقلهم قس���رًا إلى خارج حدود دولة أو أرٍض محتلة. وض

اتفاقية جنيف الرابعة أّن الحظر يش���مل النقل القسري أو 

النفي س���واء كان الضحية ش���خصًا واحدًا أو أكثر. ولم يِؤل 

نص المادة 49 اهتمامًا إلى وجهة التهجير، فالحظر منعقد 

سواء كان التهجير داخليًا، أم خارجيًا، سواء كان إلى أراضي 

دولة االحتالل أم غيرها من الدول. كما وضح نص المادة أن 

س���بب التهجير ليس ذا شأن في منع التهجير، فهو ممنوع 

بغض النظر عن الدافع من وراء التهجير. 

وق����د نصت الم����ادة 147 من االتفاقية عل����ى أّن »النفي أو 

النقل غير المش����روع« يعتبران »انتهاكًا جس����يمًا« لالتفاقية، 

حيث يتوجب على كل دولة طرف في االتفاقية أن تشمل في 

قانون العقوبات الخاص بها ما يجرم االنتهاكات الجس����يمة، 

وأن تحاك����م وتعاقب كل من يرتكب هذا النوع من المخالفات 

لالتفاقية كما نصت المادة 146.

ثانيًا: أركان جريمة التهجير القسري
بشكليها  القسري  التهجير  جريمة  تعريف  تطور  لقد 

»النفي« و«النقل الجبري« عبر جميع المراحل التي ذكرت سابقًا، 

 أّن المرحلة األكثر أهمية في تعريف هذه الجريمة كانت في 
ّ

إال

محاكمات يوغوسالفيا السابقة، حيث أّن التطهير العرقي عن 

طريق التهجير القسري كان من ِسمات الحرب اليوغوسالفية 

مّما نتج عن ذلك وجود عدد ال بأس به من المتهمين بارتكاب 

جريمة  أركان  المحكمة  عّرفت  وقد  القسري.  التهجير  جريمة 

»النفي« بأنها تتطلب ما يلي: 

أن يكون هناك إبعاد قسري ألفراد؛	 

أن يكون األفراد موجودين بشكل قانوني في المكان الذي 	 

طردوا منه؛

يسمح 	  الدولي  القانون  حسب  سبب  أي  هناك  يكون  ال  أن 

بالطرد؛

أن يكون التهجير عابرًا للحدود؛	 

أن يكون التهجير قد وقع عمدًا. 3	 

ان فأركانها شبيهة بأركان 	 
ّ
أما جريمة النقل الجبري للسك

فجريمة  الرابع.  العنصر  انعدام  باستثناء  النفي،  جريمة 

النقل الجبري قد تقع داخل حدود الدولة وال يشترط أن 

أو  »جبري«  كلمة  معنى  عن  أما   4 الحدود.  المهجر  يعبر 

على  عرفتها  السابقة  يوغوسالفيا  محكمة  فإّن  »قسري« 

أنها »... وقعت عن طريق الطرد أو أشكال أخرى من اإلجبار 

جعل  ومما  بطبيعتها،  طوعية  غير  الهجرة  جعل  مّما 

5كما  هجرته.«  في  حقيقيًا  خيارًا  يملك  ال  عليه  المجني 

أضافت المحكمة بأّن »غياب الخيار الحقيقي هو ما يجعل 

من التهجير مخالفة للقانون.« 6 كما أضافت أّن التهجير 

مثل  أخرى  أساليب  استخدام  تم  لو  حتى  قسريًا  يكون 

»الخوف من العنف، اإلجبار، االعتقال، االضطهاد النفسي 

األشخاص  تجبر  بيئة  استغالل  أو  النفوذ  استغالل  أو 

على النزوح.«7 ويعتبر التهجير القسري جريمة حرب إذا 

ارتكب في أرض محتلة أو فيما يرتبط بنزاع مسلح، ويعتبر 

ان 
ّ
جريمة ضد اإلنسانية إذا وقع ضد أي مجموعة من السك

وكان  الناس،  من  كبير  ع��دد  على  وق��ع  إذا  المدنيين، 

يشترط  ال  اإلنسانية،  ضد  الجريمة  حالة  وفي  منهجيًا. 

أن  يمكن  بل  محتلة،  أرض  في  واقعة  الجريمة  تكون  أن 

المادة  أكدت  وكما  موطنه.  ان 
ّ
سك ضد  شخص  يرتكبها 

49 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإّن كل حالة منفردة من 

التهجير القسري في األرض المحتلة تعتبر جريمة حرب، 

أّما عند تزايد أعداد الضحايا أو تبّني سياسات منهجية 

ضد  الجرائم  ضمن  تقع  الجريمة  فإّن  الجرائم،  الرتكاب 

اإلنسانية.

ثالثًا: إمكانية ردع جريمة التهجير القسري 
في األرض الفلسطينية المحتلة باستخدام 

القانون الجنائي الدولي
تستمر إس���رائيل، كما قلنا س���ابقًا، في ممارسة أشكال 

عب الفلسطيني سواء 
ّ

مختلفة من التهجير القسري بحق الش

ف���ي األرض المحتلة عام 1967 أو ف���ي األراضي التي اقامت 

عليها دولتها عام 1948. وكما توثق المؤسس���ات الحقوقية 

المختلفة وغيرها من المهتمين، فإّن التهجير القسري جزء 

من سياس���ة ممنهجة تستخدمها إسرائيل لتغيير األوضاع 

الديمغرافية في المناطق التي تسيطر عليها.

بع����د انضمام فلس����طين إل����ى ميثاق روما المؤس����س 

لمحكم����ة الجناي����ات الدولي����ة وإيداعه����ا لما يفي����د إعطاء 

المحكمة والي����ة قضائية على فلس����طين بأثر رجعي يعود 

إلى حزي����ران 2014، فإّن هذا األمر يعتب����ر فرصة هامة لردع 

التهجير القسري في فلسطين والعدالة الجنائية 
بقلم: د. منير نسيبة*

إس����رائيل عن االس����تمرار بسياس����ات التهجير القس����ري. 

تورط اس����رائيليين في تصميم وتنفيذ هذه السياس����ة قد 

يعّرضهم لخطر المحاكم����ة الدولية والعقاب، وخصوصًا مع 

س����هولة إثبات واقعة التهجير القس����ري والسياس����ة التي 

تستخدمها إسرائيل في التهجير، فكل السياسات مكتوبة 

في التش����ريعات واللوائح اإلسرائيلية ولن يصعب تحليلها 

ان المدنيي����ن وتوثيق ترحيلهم 
ّ
وقياس أثرها على الس����ك

قسرًا عن بيوتهم. وفي هذه الحالة، تكون مؤسسات الدولة 

المختلفة مس����ؤولة بش����كل مباش����ر عن هذا التهجير مّما 

يعرض القائمني عليها لالتهام والمحاكمة.

يدين ميث���اق روما التهجير القس���ري بش���كليه، النقل 

ان، والنفي، ففي المادة 7)1()د(، نص الميثاق 
ّ
القس���ري للسك

عل���ى أّن هاتين الجريمتين تعتبران جريمة ضد اإلنس���انية 

ان مدنيي���ن وإذا ارتكبتا على 
ّ
إذا كانت���ا موجهتين ضد س���ك

نطاق واسع أو بشكل ممنهج. أما المادة 8)2()7( فقد اعتبرت 

ان يعتبران جريمة حرب 
ّ
أن اإلبعاد أو النقل القس���ري للس���ك

ألنهما انتهاك جس���يم التفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 

لعل انضمام فلس���طين إلى محكمة الجنايات الدولية فرصة 

هامة لدحرجة عجلة المحاس���بة والعدالة، فالتهجير القسري 

المس���تمر في األرض الفلس���طينية المحتلة يتخذ أش���كااًل 

عديدة، ويتركز بش���كل متزايد في الق���دس ومناطق )ج( من 

الضفة الغربية. وال ش���ك أن كل حالة تهجير منفردة تشكل 

جريم���ة حرب بح���د ذاتها. وبم���ا أن التهجير القس���ري في 

األرض المحتل���ة ممنهج ويقع على نطاق واس���ع، فإنه يمكن 

الحديث عن أن جريمة التهجير القسري ترتكب كجريمة ضد 

اإلنس���انية في هذه الحالة. أما عن المّتهمي���ن، فإّن كل من 

يشارك في الجريمة، سواء كان مس���ؤواًل عسكريًا أو قضائيًا 

أو سياس���يًا، أي كل من ثبت تورطه بطرد مدني س���واء داخل 

األرض المحتل���ة أو إلى خارجه���ا يعتبر متورط���ًا جنائيًا. إذا 

اتخذت دولة فلسطين استراتيجية قوية في إثارة السياسات 

اإلس���رائيلية العنصري���ة الت���ي ينتج عنها تهجير قس���ري 

ان أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإنها ستتمكن من 
ّ
للسك

ردع اإلسرائيليين عن االس���تمرار بتصميم قوانين عنصرية، 

كما س���تتمكن من فضح هذه السياس���يات وربما التأثير في 

تغييره���ا. إن أهم ميزة للقانون الجنائي هو قدرته على الحد 

من الجرائم. لذا، علينا المس���ارعة باالس���تفادة من مؤسسات 

العدالة الدولية لتحسين األوضاع الحقوقية في فلسطين.

 
* د. منير نسيبة: مدير العيادة القانونية في جامعة القدس/ ابو ديس
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www.badil.org/haq-alawda

 يف ذك���رى النكب���ة،  نابل���س، أي���ار 201٣ )املص���در: األي���ام(

إنفاذ الشرعية الدولية



اآذار  102015

التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها التفاقية مناهضة التعذيب ودورها 
في مساءلة سلطات االحتالل عن جرائم التعذيب 

بقلم: حلمي األعرج*

القانون  ألحكام  طبقًا  خطيرة  جريمة  المعاملة  وسوء  التعذيب  ل 
ّ
يشك

ة 
ّ
الدولي لحقوق االنسان والقانون االنساني، وقد جاء حظرها قاطعًا في كاف

مساسًا  يشكل  التعذيب  كون  من  باألساس  الخطورة  هذه  وتنبع  األح��وال. 
فظيعًا بالكرامة االنسانية التي هي محور حقوق االنسان ومنبعها الطبيعي، 
ناهيك عن كونه، بمدلوله الواضح في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 
يشكل مساسًا جسديًا أو معنويًا بالسالمة الشخصية لإلنسان ناتجا عن فعل 
يقوم به موظف رسمي أو من هو في حكمه بقصد الحصول على معلومات أو 
الطبيعي في  باقترافه. ومن  أو اشتبه  المعاقبة على عمل اقترفه  أو  اعتراف 
د القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وبشكل خاص اتفاقية 

ّ
الحالة هذه أن يؤك

تجاه  الدولة  مسؤولية  للدول  الوطنية  والتشريعات  التعذيب،  مناهضة 
انتهاك حق المواطن في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
ومحاسبة  الضحايا  إنصاف  خالل  من  وذلك  بالكرامة،  والحاطة  الالانسانية 
بهدف  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  االجرامي  الفعل  هذا  في  المتورطين 
ضمان عدم تكراره حماية للمجتمع وتماسكه. ومثل هذا الحظر، لم يكن أقل 
وضوحًا في القانون الدولي اإلنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة 
المنطبقة قانونًا على األرض  الحرب  المدنيين وقت  لعام 1949 بشأن حماية 
الفلسطينية المحتلة، حيث أدرجته المادة 147 ضمن المخالفات الجسيمة، 
بها.  أمروا  من  أو  مقترفيها  ومحاسبة  مالحقة  منها   146 المادة  أوجبت  التي 
الذي صنف  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  للنظام  اإلشارة  وال يفوتنا 

التعذيب ضمن الجرائم الخطيرة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
تكتسي مسؤولية الدولة تجاه مناهضة التعذيب وسوء المعاملة أهمّية 
خاصة بانضماها الى اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يتوّجب عليها اتخاذ 
مستوى  الى  سلوكها  بمستوى  لالرتقاء  ضرورية  وادارية  تشريعية  تدابير 
وعالجية  وقائية  تدابير  ذلك  في  بما  االنسان،  لحقوق  الدولية  المعايير 
وضمانات رقابية بغية وقف التعذيب نهائيًا وعدم حدوثه وانصاف الضحايا 
بدولة  المنوطة  التدابير  صعيد  وعلى  اقترافه.  عن  المسؤولين  ومحاسبة 
فلسطين في ضوء انضماها الى اتفاقية مناهضة التعذيب، فهي متعددة 
نظرًا للقصور التشريعي بشأن التعذيب. القصور يبرز في عدم وجود احكام 
وقواعد تفصيلية تعالج هذا االمر، رغم أّن القانون األساسي الفلسطيني في 
مادته 13 حظر بوضوح »إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب« وأكد على معاملة 
عن  نتج  اعتراف  أو  قول  كل  بطالن  أكد  أنه  كما  الئقة.  معاملة  المحتجزين 
ناتج  ضرر  عليه  وقع  لمن  عاداًل  تعويضًا  منه   32 المادة  وأوجبت  التعذيب، 
عن االعتداء على أي من الحقوق والحريات التي كفلها له القانون األساسي. 
المستقلة  الهيئة  تقرير  وعلى ضوء  مازن  أبو  الرئيس  أن  من  أيضًا  وبالرغم 
د 

ّ
تؤك الخصوص  بهذا  تعليمات  أصدر   2013 لعام   18 رقم  اإلنسان  لحقوق 

بضرورة  والتحقيق  واالحتجاز  بالتوقيف  العالقة  ذات  الجهات  جميع  على 
االلتزام بنصوص القانون األساسي والقوانين ذات العالقة التي تمنع أشكال 

التعذيب كافة.
الفلسطيني  العقوبات  فإّن االشكالية تكمن اساسًا في قانون  بالمقابل، 
النافذ، وهو قانون العقوبات األردني لعام 1960 الذي لم يرتِق في معالجته 
لموضوع التعذيب إلى ما تضمنه القانون األساسي بهذا الشأن، حيث لم ُيشر 
ل 

ّ
صراحة الى موضوع التعذيب كجريمة مستقلة بحد ذاتها. وهو بذلك، قل

من خطورته، مّما يقتضي بالضرورة العمل على تطويره ليس بهدف االرتقاء 
إلى مستوى القانون األساسي فحسب، وإّنما لمواءمته مع اتفاقية مناهضة 
التعذيب بعد أن أصبحت دولة فلسطين عضوًا فيها، مّما يجعله استحقاقًا 
يقتضي منا اإلسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتحقيق 
هذه الموائمة. ومن المفيد االشارة الى مشروع مسودة قانون العقوبات لعام 
فقد  التشريعي،  المجلس  شلل  بسبب  اصداره  اجراءات  لت 

ّ
تعط الذي   2001

معاملة  وسوء  التعذيب  موضوع  عشر  الثالث  الفصل  في  المشروع  تناول 
الموظفين الرسميين للناس على نحو منسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب 
من  سلسلة  فرض  وقد  الجريمة،  هذه  على  والمعاقبة  التعريف  حيث  من 

العقوبات المتدرجة تصل الى عقوبة االعدام اذا افضى التعذيب الى الوفاة.
الداخلية  القوانين  لتعديل  ضرورة  هناك  ايضًا،  الوقائي  السياق  وفي 
العموميين  الموظفين  دور  على  التأكيد  باتجاه  وتطويرها  االمنية  لألجهزة 
المجتمع وحمايته، من خالل تضمينها  القانون في خدمة  بانفاذ  المكلفين 
بما تضمنه  االلتزام  د 

ّ
المعاملة وتؤك التعذيب وسوء  نصوصا واضحة تحظر 

التشريع الفلسطيني والقرارات الرئاسية بهذا الخصوص، بحيث يسمو هذا 
التشريع على أّية قرارات أو تعليمات داخلية بل ويكون مرجعيتها العليا. ومن 
المخابرات  وقانون  لعام 2005،  االمن  قوى  الخدمة في  قانون  القوانين:  هذه 

التي   ،2007 لعام  الوقائي  االمن  بجهاز  الخاص  والقرار   ،2005 لعام  العامة 
تخلو جميعها من أي نص يتعلق بحظر التعذيب أو سوء المعاملة أو العنف 
الجسدي أو النفسي ضد المحتجزين. كما تخلو هذه القوانين حتى من االشارة 
لسلوك  ومرجعية  كأساس  التشريعات  من  غيره  أو  االساسي  القانون  الى 
المنضوين في تلك االجهزة، ويستثنى من ذلك القرار بقانون لألمن الوقائي 
الحقوق  »احترام  ب�  الوقائي  لألمن  العامة  االدارة  تلتزم  أّن  على  د 

ّ
أك الذي 

والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والمواثيق 
حول  ينصب  القوانين  لهذه  التركيز  جل  ان  ولوحظ  الدولية«.  والمعاهدات 
طاعة المرؤوسين والتزامهم الحديدي بتنفيذ ما يصدر اليهم من تعليمات 

وقرارات.
ومن المفيد االشارة الى ما تضمنه قانون رقم )5( لسنة 1998 بشأن مراكز 
االصالح والتأهيل )السجون( حول التعذيب والمعاملة التحقيرية في سياق 
المادة 37 فقرة 2  النزالء، حيث نصت  الحديث عن ظروف االعتقال وحقوق 
على االمتناع عن التعذيب أو استعمال الشدة ضد أي نزيل، ونصت الفقرة 3 

على االمتناع عن مخاطبة النزيل بالفاظ بذيئة أو محقرة.
القيام بدور رقابي من خالل فتح كافة مراكز   وعالوة على ذلك، يتوجب 
االعتقال والسجون أمام زيارات دورية ومفاجئة لممثلي المؤسسات الحقوقية 
على  لالطالع  بحرية  المحتجزين  للقاء  االهتمام  ذات  الرسمية  والمؤسسات 
ظروف احتجازهم ومعاملتهم اثناء التحقيق أو االستجواب، وان يتولى ادارة 
مراكز االحتجاز والسجون اشخاص مؤهلين قانونيا واداريا لذلك، عالوة على 
وجوب اتباع االجراءات القانونية في القاء القبض والتبليغ عن االعتقال واتاحة 
الزيارة للمحامي واالهل والفحص الطبي المهني عند االحتجاز وفي أي مرحلة 

تقتضيها الحاجة.
وباالضافة لذلك، يفرض انضمام فلسطين الى اتفاقية مناهضة التعذيب 
التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب المشكلة بموجب المادة 17 من االتفاقية 
بشأن دراسة المعلومات الواردة للجنة حول ممارسة التعذيب على نحو منتظم 
في االرض الفلسطينية. كما يفرض على دولة فلسطين تقديم تقرير بعد 
سنة من انضمامها يتضمن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها، ثم 
تقديم تقارير تكميلية مرة كل اربع سنوات عن التدابير الجديدة المتخذة. 
ومن الضروري ايضا، ان تجري تحقيقا سريعا ونزيها في كل حالة يعتقد ان 
االتفاقية  الى  االنضمام  ارتكب. ويفرض  التعذيب قد  أعمال  فيها عمال من 
على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومن منطلق دورها الرقابي والتزامها 
االنسان، تقديم تقارير ظل مستقلة ومهنية حول مدى  بالدفاع عن حقوق 

احترام دولة فلسطين اللتزاماتها القانونية تجاه حظر التعذيب.
جريمة  في  المتورطين  محاسبة  الى  وباالضافة  العالجي،  السياق  وفي 
الحق  للتعذيب  تعرض  انه  يدعي  شخص  لكل  االتفاقية  تتيح  التعذيب، 
يتعرض  من  انصاف  القانوني  النظام  ان يضمن  وفي  يرفع شكوى،  ان  في 
للتعذيب، لما يحققه من شعور الضحية بالرضا واشاعة جو من التسامح. وبهذا 
والمجتمع  للضحايا  أدنى، االعتذار  العالج كحد  أن يتضمن  الخصوص يجب 
والتعويض المادي وتأهيل الضحايا طبيا ونفسيا ومحاسبة المتورطين في 
الحقيقية،  وفي  العامة.  المناصب  من  واإلعفاء  المحاكمة  ويشمل  التعذيب 
بالكرامة  والحاطة  الالانسانية  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  يحظى 
المواطن  يعيشه  الذي  المزدوج  للوضع  نظرًا  خاصة  بأهمية  فلسطين  في 

الفلسطيني، حيث أّنه عرضة للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل سلطتين.
الّسلطة األّولى التي تمارس التعذيب هي سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
التي دأبت أجهزتها األمنية على ممارسة التعذيب بشكل منهجي منذ أيام 
االحتالل األّولى، وقد ذهبت إلى حد أن جهازها القضائي قد شرعن التعذيب 
ونفسية  جسدية  ضغوط  استخدام  إجازة  مثل  أخرى،  مسميات  خالل  من 
ان  الوقائع  أظهرت  وقد  معينة.  بأعمال  بالقيام  بهم  المشتبه  ضد  معتدلة 
 تعذيبًا صارخًا أدى 

ّ
مثل هذه »الضغوط المعتدلة« لم تكن في الحقيقة إال

إلى وفاة العديد أثناء التحقيق، وهذا أصبح معروفًا لدى المنظمات الدولية 
لحقوق اإلنسان وأجسام األمم المتحدة ذات العالقة، بل وهو ما أكدته لجنة 
لنداو،  لجنة  باسم  والمعروفة  الشأن  بهذا  اإلسرائيلية  القضائية  التحقيق 
المحاكم  أمام  المحققين  شهادة  زيف   1987 العام  في  تقريرها  د 

ّ
أك التي 

وانتزاع االعترافات تحت التعذيب. ورغم ذلك، يتواصل التعذيب في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي ويجري بين فترة وأخرى إدخال تعديالت على األساليب 
التركيز على الضغط  أنها تتجه نحو  المالحظ  المستخدمة. ومن  والتقنيات 

النفسي، ولكن دون التوقف عن استخدام العنف الجسدي.
 ومن أبرز األساليب المستخدمة »الشْبح«، وهو إرغام المعتقل على البقاء 

ى الرأس بكيس نتن لفترات 
ّ
واقفًا أو جالسًا أو على كرسي مكّبل اليدين ومغط

أو  الحاجة  لدقائق عند قضاء   
ّ

إال وأكثر، وال يفك قيده  أسابيع  إلى  قد تصل 
تناول الطعام، وهذا األسلوب يتضّمن أساليب أخرى مثل الحرمان من النوم 
والنظافة الشخصية. وعمومًا فإّن كل شخص معتقل، وبغض النظر عن عمره 
أو جنسه أو التهم المنسوبة إليه، يتعرض للتعذيب أو كحد أدنى لمعاملة 

سيئة وحاطة. بالكرامة اإلنسانية.
وإذا كان سوء المعاملة والتعذيب أهم ما يميز أقبية التحقيق، فإّن العنف 
عنابر  في  الشائع  األسلوب  هو  المغلقة  األماكن  في  بالغاز  والرش  الجسدي 
المعتقالت على أيدي قوات خاصة تابعة لمصلحة السجون ومدججة بأسلحة 
القمع والكالب البوليسية، حيث تقوم باقتحام السجون من حين آلخر وألبسط 
ة 

ّ
ومذل عارية  تفتيشات  وتجري  المعتقلين  على  وتعتدي جسديًا  األسباب، 

القارس  والبرد  الحارقة  الشمس  العراء تحت أشّعة  المحتجزين في  إبقاء  مع 
لساعات طويلة. ويتواصل هذا المسلسل الذي تحّول إلى نهج أثناء عمليات 
نقل المعتقلين واألسرى من سجن آلخر بواسطة مركبات نقل خاصة يتولى 
تدعى  فرقة  رأسها  على  السجون  لمصلحة  تابعة  خاصة  فرق  مسؤوليتها 
»النحشون«، وهي فرقة معروفة بفظاظتها وعدوانيتها تجاه المعتقلين، وهو 
ما أّدى إلى تعريض حياتهم للخطر الحقيقي مرارًا، وفي أحيان إلى الوفاة كما 
الجعبري وعمره 35  السالم  رائد عبد  أيلول 2014 مع األسير   9 بتاريخ  حصل 
عامًا، وأب لخمسة أبناء الذي ارتقى شهيدا نتيجة الضرب العنيف على رأسه 

أثناء نقله من معتقل »عوفر« إلى سجن »ايشل« في بئر السبع.
رها الجهاز القضائي 

ّ
يتعزز التعذيب باستمرار بسبب الحماية التي يوف

في  المتورطين  محاسبة  عن  عمومًا  ينأى  حيث  للمحققين؛  اإلسرائيلي 
التعذيب، وان فعل ذلك في أحيان نادرة، فإّن العقوبة لم تتناسب مع الجرم 
ويقع معظمها في اإلطار اإلداري. وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من أّنعدام 
عن  ذويهم  أو  الضحايا  إحجام  يفسر  ما  وهو  اإلسرائيلي  القضاء  في  الثقة 
المالحقة  ضرورة  إلى  الباب  يفتح  ما  وهو  اإلسرائيلية،  المحاكم  إلى  التوجه 
أجاز  التي  للدول  الوطنية  المحاكم  وأمام  الدولي  المستوى  على  القضائية 
تشريعها الجنائي محاكمة أشخاص متهمين باقتراف جرائم حرب أو جرائم 

ضد اإلنسانية.
بعد انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب أصبح بمقدورها 
استنادًا ألحكام المادة 21 من االتفاقية لفت نظر دولة االحتالل اإلسرائيلي 
وفي  سجونها.  في  التعذيب  لوقف  االتفاقية  ألحكام  انتهاكها  إلى  خطيًا 
حال عدم تجاوبها بتسوية األمر ثنائيًا، تستطيع دولة فلسطين أن تعرض 
الموضوع على لجنة مناهضة التعذيب للمتابعة بما في ذلك تشكيل لجنة 
خاصة للتوثيق وتعمل على الوصول إلى حل مرٍض لألطراف. وفي حال فشلها 
تقوم برفع تقريرها إلى الدول األعضاء في االتفاقية. واألكثر أهمية بالنسبة 
لدولة فلسطين وضحايا سياسة التعذيب اإلسرائيلية أنه أصبح متاحًا أمامها 
رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن التعذيب الذي اعتبره النظام 
األساسي للمحكمة جريمة حرب استنادًا إلى المادة الثامنة منه. وهذا يقتضي 
الشروع بإعداد ملف بذلك يشمل توثيقًا كاماًل بكافة حاالت التعذيب ضمن 
االختصاص الزمني للمحكمة بالنسبة لفلسطين. وتتجلى أهمية هذه الخطوة 

باعتبارها األكثر نجاعة في مواجهة سياسة التعذيب اإلسرائيلية. 
الّسلطة الثانية التي تمارس التعذيب وسوء المعاملة وبغض النظر عن 
وتيرته وإن كان منهجيًا أم غير ذلك هي الّسلطة الوطنية الفلسطينية. ورغم 
بأهمية  الرسمي  الوعي  تنامي  بفعل  ملحوظًا  تراجعًا  أنه شهد  إال  استمراره 
اإلنسان  حقوق  مؤسسات  مارستها  التي  الضغوط  وبفعل  التعذيب  حظر 
تكن  لم  وإن  التدابير  بعض  اتخاذ  إلى  قاد  وال��ذي  والدولية  الفلسطينية 
التشريعية،  الرسمية:  الجهات  الى  رسالته  وفي  ممارسته.  من  للحد  كافية 
القانوني  النظام  تطوير  ان  »حريات«  مركز  يؤكد  والقضائية،  والتنفيذية، 
من  وغيرها  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  مع  مواءمته  يقتضي  الفلسطيني 
المعايير واالعالنات الدولية ذات العالقة، وإحداث تغيير ملموس في السلوك 
الفلسطيني على النحو المقترح، واتخاذ تدابير ملموسة لمناهضة التعذيب 
التزامها  تحترم  فلسطين كدولة  بذلك، يظهر  القيام  ان  وإنصاف ضحاياه. 
بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتفي بتعهداتها القانونية وتحرص على 
إقامة مجتمع يرتكز على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان وحرياته 
التحديات  في ظل  التعذيب  بحظر  االلتزام  ان  ذلك،  الى  االساسية. يضاف 

الراهنة اصبح ضرورة وطنية الى جانب كونه ضرورة قانونية والتزام دولي. 
 

*حلمي االعرج: المدير العام لمركز الدفاع عن الحريات، رام الله- فلسطين. 
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بدأ كل من بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، 
والحركة العالمية للدفاع عن االطفال- فرع فلسطين، بتنفيذ مشروع: تمكين 
إلى  المشترك  المشروع  هذا  يهدف  التغيير«.  ونصنع  نبني  »معًا  االطفال 
تعزيز قدرات ومهارات 50 طفاًل من مخيمات الالجئين الفلسطينيين وعددًا 
مستوى  ورفع  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  للتهجير  المعّرضة  القرى  من 
وعيهم حول حقوقهم الفردية والجماعية كفئة، وتعريفهم على السياسات 
قسري،  بشكٍل  الفلسطيني  الشعب  تهجير  الى  تهدف  التي  االسرائيلية 
التي  القرى  الى  ميدانية  وزيارات  مهارية  وتدريبات  عمل  ورشات  خالل  من 

تتعرض للتهجير.
مت ورشة العمل االولى لالطفال في 23 كانون الثاني في مركز الفينيق 

ّ
نظ

التدريبات اشتملت على  لت ورشة العمل عدد من 
ّ
الدهيشة. تخل في مخيم 

تعريف االطفال على الحقوق التي نّصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، كما 
الفلسطيني،  التي تعّرض لها الشعب  التهجير  وتّم تعريفهم على مراحل 
في  منها  التي هّجروا  ديارهم  الى  والمهجرين  الالجئين  عودة  وأهّمية حق 
الفوتغرافي،  التصوير  آليات  على  تدريبًا  الورشة  شملت  كما   .1948 العام 

الجوالت  توثيق  لالطفال  يتسّنى  حتى  وذلك  الكاميرا،  استخدام  ومهارات 
الميدانية واالنشطة بالصور.

تنظيمها  تّم  ميدانية  جولة  في  االطفال  شارك  الثاني  كانون   24 في 
القرى،  تاريخ  على  تعّرفوا  حيث  فوكين،  ووادي  بّتير،  الولجة،  قرى  في  لهم 
التي يتعرض  التهجير القسري  المعالم األثرية فيها، وأهّم مسّببات  وأهّم 
والمجلس  أنصار  مركز  في  االطفال  استضافة  تّم  الولجة،  في  ان. 

ّ
السك لها 

القروي، وقام االطفال بالسير على طول خط جدار الضم والفصل العنصري، 
ان القرية، وكيف عزلهم 

ّ
فها بناء الجدار على سك

ّ
وتعّرفوا على اآلثار التي خل

عن أراضيهم وممتلكاتهم. أما في بّتير، فقد تّم استضافة االطفال من قبل 
المتحف  وقام  القرية،  عن  قصيرين  فيلمين  وشاهدوا  البيئي،  بّتير  متحف 
بتنظيم جولة لالطفال في بساتين القرية الواقعة على خط الهدنة وتعّرفوا 
على أهم اآلثار الموجودة فيها. وفي وادي فوكين، قام االطفال بزيارة حديقة 
القرية وعدد من عيون الماء الموجودة في القرية، وتّم تعريفهم على معاناة 
أراضي  على  المبنية  عليت«  »بيتار  مستعمرة  لوجود  نتيجة  القرية  أهالي 

القرية.

وعق���دت الرحلة الثانية ف���ي 6 آذار في نابلس، حي���ث تجّول األطفال 
ف���ي البلدة القديمة وتعّرفوا على تاريخها. بع���د ذلك، توّجه األطفال الى 
بلدة سبس���طية وزاروا اآلثار الرومانية واليونانية فيه���ا. إخُتِتمت الّرحلة 
بزيارة منتزه المس���عودية غ���رب نابلس والمبني عل���ى أراضي قرية برقة 
التي تتعّرض لسياسات التهجير القسري االسرائيلية، حيث قام رئيس 
مجلس قروي برق���ة بتعريف األطفال على الّصعوب���ات التي يواجهونها 
نتيجة لسياس���ات اسرائيل الهادفة لالستيالء على اكبر مساحة من أرض 

فلسطين.
وبت����اري���خ 20 آذار تّم ترتيب الرحلة الثالثة التي إنطلقت إلى الخليل، 
حي��ث تج�ّول االط��فال ف���ي البلدة القديمة وتعّرف��وا على معان��اة أهلها 
الذين يواجهون سياسات التهجير القس���ري الرامية إلى إخالء المدين��ة 
انها بش���كل يومي. بعد ذلك، توّجه األطفال ال���ى بلدة دورا غرب 

ّ
من س���ك

الخليل وتعرفوا على األس���تاد الدولي في البل���دة. إخُتِتمت الّرحلة بزيارة 
منت���زه الكهوف في البل���دة وقام األطفال برس���م إنطباعاتهم عن الجولة 

التعريفية.

باشر كل من بديل/ المركز الفلس���طيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين وجمعية 
الشباب العرب بلدنا بتنفيذ المشروع المشترك: »تواصل وعودة«.

يس���تهدف هذا المشروع ثالثون ش���اّبًا وشاّبة من األرض الفلس���طينية المحتلة عام 
1948 و 1967، ويهدف الى رفع وعيهم حول انتهاكات حقوق االنس���ان التي يتعرض لها 
الشعب الفلسطيني بسبب سياس���ات التهجير القسري المستمر التي تنفذها اسرائيل 
على جانبي الخط االخضر، وذلك م���ن خالل تعريفهم على قواعد القانون الدولي وقوانين 
حقوق االنس���ان المتعلقة باللج���وء والتهجير، وتنظيم جوالت ميداني���ة لهم في مناطق 
تتعرض لسياسات التهجير القسري، وتدريبهم على جمع المعلومات وتوثيقها، وتقوية 

مهارات الكتابة والتواصل عندهم.
���م اللق���اء التعارفي األول للمجوعة يوم الجمعة الموافق 27 ش���باط في مؤّسس���ة 

ّ
ُنظ

إبداع في مخيم الدهيش���ة. تم خالل ه���ذا اللقاء تعريف المش���اركين/ات على عملمركز 
بديل وجمعية بلدنا، وأهداف المش���روع المش���ترك والنتائج المتوقعة منه. بعد االنتهاء 
من الجلس���ات التعريفية، ق���ام مركز بديل بتنظيم جولة تعريفية للمش���اركين فيمخيم 
الدهيشة، تعّرفوا من خاللها على تاريخ نش���أة المخيم، وأّهم المراحل التاريخية التي مّر 

ان المخيم منذ النكبة وحتى اليوم.
ّ
بها، والمعاناة التي يمر بها سك

مركز بديل والحركة العالمية للدفاع عن االطفال يبدءان بتنفيذ المشروع المشترك:

 معًا نبني ونصنع التغيير  

إنفاذ الشرعية الدولية

مركز بديل وجمعية بلدنا يبدءان بتنفيذ المشروع المشترك:

 تواصل وعودة في مواجهة التهجير القسري 



جائـــزة العـــودة للعـــام 2015
للسنة التاسعة على التوالي، يعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 

عن إطالق جائزة العودة السنوية للعام 2015 تحت شعار:

1- جائزة العودة للبوستر 
المركزي للنكبة

موضوع البوستر:
العام  لهذا  للنكبة  المركزي  البوستر  موضوع  يتمحور 
حول إصرار الالجئين والمهجرين الفلسطينيين على نيل 
حقهم في العودة الى ديارهم األصلّية التي هّجروا منها 
عام 1948. المطلوب أن يعكس البوستر هذا اإلصرار وروح 
العودة  بحتمّية  الّراسخ  واإليمان  األجيال  لدى  التحّدي 
كحٍل عادل. ليس المطلوب من البوستر أن يعكس إنكسار 
الفلسطيني  قوة  إنما  المستمّرة،  المعاناة  أمام  الالجئين 

على تحّدي الواقع األليم سعيًا نحو العودة. 

الشروط  الخاصة والمواصفات الفنية:
الشروط 	  أ من 

ّ
العاّمة جزء ال يتجز والتوضيحات  الشروط 

الخاّصة لكل حقل.
في حال شمول البوستر على نصٍّ مكتوب يرجى اعتماد 	 

اللغة العربية كأساس. 
أن يكون البوستر أصياًل ومبتكرًا وذا رسالة واضحة مع 	 

مراعاة تجّنب التقليدّية والتكرار.
قبل البوسترات المشاركة في السنوات السابقة.	 

ُ
ال ت

في حال استخدام الكمبيوتر للتصميم يرجى استخدام 	 
 )CMYK( ألوان

حة إلى أصحابها. 	 
ّ

ال تعاد البوسترات المرش
أو 	  واألسود،  باألبيض  أو  ملونًا  البوستر  يكون  أن  يمكن 

عماًل يدوّيًا أو تصميمًا الكترونيًا.   

موعد وطريقة التقديم:
النسخة  وترسل   .A3 بحجم  المرشحة  المشاركة  تقبل 
عاليتين  ودقة  وضوح  بدرجتي  للبوستر  اإللكترونية 
)High Resolution(. )في الحد األدنى 300-250( بملف 
مرفقة  تكون  أن  على   .)psd.( أو   )gif.( )).jpg أو  نوع  من 
بالسيرة الذاتية للمصمم/ة أو الفنان/ة على بريد الكتروني: 
awdaaward@badil.org، أو يسلم باليد أو يرسل بالبريد 
السريع على قرص مدمج )CD( إلى مركز بديل. )اخر موعد 

لتسليم المشاركات الجمعة 17  نيسان 2015(

قيمة الجائزة
الجائزة األولى:  1500 دوالر	 
الجائزة الثانية: 750 دوالر	 
الجائزة الثالثة: 500 دوالر	 

:
َ
ل مركز بديل أيضا

ّ
ويتكف

بآالف 	  ونشره  األولى  بالجائزة  الفائز  البوستر  بطباعة 
ضمن  والمنافي  فلسطين  أنحاء  كافة  في  توزع  النسخ 
فعاليات إحياء الذكرى السابعة والستين للنكبة في أيار 

.2015
تقدير 	  بحسب  مشاركات  عشر  أفضل  أصحاب  بتكريم 

تقديرّية في مهرجان  وبمنحهم جوائز  الّتحكيم  لجنة 
جائزة العودة.

تنطبق 	  والتي  المختارة  لألعمال  متنقل  معرض  إقامة 
عليها الشروط وباالستناد إلى توصيات لجنة الّتحكيم. 

حكيم:
ّ

أعضاء لجنة الت
بشارة،  رنا  منصور،  سليمان  عليان،  محمد  كتلو،  يوسف 

ممثل عن الشبكة العالمية لالجئين الفلسطينيين.

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights 2- جائزة العودة للفيلم 

التسجيلي القصير

سجيلي: 
ّ

موضوع الفيلم الت
يتناول موضوع الفيلم الّتسجيلي عملية توثيق شهادات الجيل 
األول لالجئين مّمن عاصروا النكبة، والّتركيز على ظروف الحياة 
أن  جوء األولى. يشترط 

ّ
الل النكبة، وخاللها وفي سنوات  ما قبل 

يشارك في الفيلم على األقل ثالثة من الرواة من الجنسين من 
الجيل األول للنكبة. 

شروط خاصة: 
روط 	 

ّ
الش من  أ 

ّ
يتجز ال  جزٌء  العاّمة  والتوضيحات  روط 

ّ
الش

الخاّصة لكل حقل. 
أن تكون اللغة المعتمدة هي العربية، وفي حال وجود مقابلة 	 

مصورة باللغة االنجليزية، يجب أن تكون مترجمة إلى العربية 
.subtitles على شكل

عن 	  أو  كفريق  أو  فردي،  بشكل  الفيلم  إنتاج  يتم  أن  يمكن 
طريق مؤسسة. 

أن ال تحتوي األفالم على ما هو غير واقعي أو متخيل؛ هذا ألن 	 
الغرض من الفيلم التسجيلي هو التوثيق والتاريخ الشفوي.

متحركة 	  لقطات  هي  الوثائقي  للفيلم  المطلوبة  التقنيات 
عاليتين.  ة 

ّ
ودق وضوح  بدرجتي  صوتي  وتسجيل  »فيديو« 

الفيلم صورًا فوتوغرافية لخدمة الفكرة  كما يمكن تضمين 
والتوثيق. 

ال يجوز تجميع فيلم باالقتباس؛ حيث يجب أن تكون جميع 	 
اللقطات المستخدمة في الفيلم من عمل المنتج أو الفريق. 
في حال الحاجة الى استخدام مادة مقتبسة )موسيقى، صور، 
حقوق  صاحب  وموافقة  المصدر  وضع  يلزم  نص(  أو  لقطة، 

النشر. 
أن تكون مدة الفيلم التسجيلي 7-5 دقائق بحد أقصى.  	 
الفيلم التسجيلي غير محصور في أسلوب أو طريقة معينة، 	 

.DVD Digital ولكن يشترط التصوير بتقنية
ال تعاد المواد المشاركة المقّدمة إلى أصحابها. 	 
األفالم 	  من  أي  وتوزيع  بث  عرض،  نسخ،  بديل  لمركز  يحق   

المشارك/ة  بحقوق  المساس  دون  الجائزة  في  المشاركة 
الفكرية )الفنية/اإلبداعية(. 

موعد وطريقة التقديم:
وتكون   DVD أقراص  على  المشاركة  األفالم  تسليم  يتم 
وعنوان  المشاركة،  المؤسسة  أو  للمنتج  الذاتية  بالسيرة  مرفقة 
على  وذلك   )script( بالعمل  الخاصة  العمل  وخطة  االتصال، 
أو  باليد  م 

ّ
تسل أو   ،awdaaward@badil.orgااللكتروني البريد 

ترسل بالبريد السريع على عنوان مركز بديل. )اخر موعد لتسليم 
المشاركات الجمعة 17  نيسان 2015(

قيمة الجائزة:
الجائزة األولى: 1500 دوالر	 
الجائزة الثانية: 1000 دوالر	 
الجائزة الثالثة: 500 دوالر 	 

:
َ
ل مركز بديل أيضا

ّ
ويتكف

بتكريم أصحاب أفضل عشرة أفالم بحسب تقدير لجنة التحكيم 
وبمنحهم جوائز تقديرية في مهرجان جائزة العودة.

بديل  مركز  وبرامج  أنشطة  ضمن  أفالم  عشرة  أفضل  ترويج 
المحلية والدولية. 

حكيم:
ّ

أعضاء لجنة الت
د. نورما مصرية، مارينا برهم، رنين جريس، ممثل عن الشبكة 

العالمية لالجئين الفلسطينيين.

العودة حق وإرادة شعب

 تأتي مسابقة جائزة العودة السنوية كجزء من جهود مركز بديل الرامية إلى تعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين وتسليط الضوء على نكبـة الشعـــب الفلسطيــنــــي الــمسـتــمــــــرة مــنـــذ أكثر من 66 عامًا. تهدف المسابقة الى تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات، وإطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة من 
خالل التأكيد على حقوق الالجئين والمهجرين خصوصًا حقهم في العودة.

إرسال المشاركات 
يتم إرسال المواد للمشاركة في حقول جائزة العودة في موعد أقصاه يوم  الجمعة الموافق 2015/4/17، على بريد ألكتروني 
awdaaward@badil.org، او إرسالها بالبريد على عنوان مركز بديل: ص.ب 827، بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين. أو 

تسليمها باليد:
 مركز بديل، بيت لحم، شارع الكركفة، عمارة المجد )بجانب فندق بيت لحم(، الطابق األول. 
 ويلتزم بديل للمشاركين/ات بتأكيد االستالم برسالة الكترونية أو بكتاب موثق بحسب الحال.

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2015 

يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة االنترنت: www.badil.org، أو من خالل االتصال على مركز بديل: 
بريد الكتروني: awdaaward@badil.org، هاتف: 97022777086، فاكس: 97022747346 

شــــــروط وتـوضــيـحــــات عامـــــــــــة:
ة حقول المسابقة:

ّ
تنطبق الشروط التالية على كاف

على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول،. 1
المشاركة مفتوحة للفلسطينيين وغيرهم ولكافة األعمار، ومن كافة أنحاء العالم. . 2
يشترط في األعمال المشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من األشكال.. 3
أية مشاركة تحمل مضامين أو رموزًا عنصرية من أي نوع أو شكل، سيتم استثناءها من المنافسة. . 4
لكل مشارك/ة الحق بتقديم مشاركة واحدة فقط، على أنه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. . 5
يتكفل بديل بطباعة، ونشر، وتوزيع، وترويج المشاركات الفائزة، في كتب خاصة، أو ضمن إصدارات . 6

مركز بديل المختلفة، وضمن انشطته، بحسب شروط كل حقل. 
تصدر األحكام عن لجان تحكيم مهنية ومستقلة عن مركز بديل، ويلتزم بديل بأحكامها وتوصياتها. . 7
يحق لمركز بديل استخدام، وتحرير، ونشر جميع المواد المشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على . 8

ان ال ينتقص ذلك من حقوق المشاِرك/ة الفكرية واألدبية والفنية. 
عدم استالم المشاركات في المواعيد المحددة في الشروط التفصيلية، يؤدي إلى استثنائها حتى لو . 9

كانت قد أرسلت بالبريد قبل التاريخ المعلن.



جائـــزة العـــودة للعـــام 2015
للسنة التاسعة على التوالي، يعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 

عن إطالق جائزة العودة السنوية للعام 2015 تحت شعار:

4- جائزة العودة ألفضل
قّصة لألطفال

بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

موضوع القّصة:
األطفال  فهم  تعزيز  حول  القصة  موضوع  يتمحور 
العام  لحقوقهم عمومًا. ويتركز موضوع القصة لهذا 
على واحد من الحقوق التالية: الحق في الحياة، الحق 
في الهوّية والجنسّية، الحق في العيش بأمن وأمان. 
للتفاصيل حول معنى هذه الحقوق يمكن النظر الى 

اتفاقية حقوق الطفل.  

شروط خاّصة:  
من 	  يتجزأ  ال  جزء  العاّمة  والتوضيحات  الشروط 

روط الخاّصة لكل حقل.  
ّ

الش
أن تكون القصة مالئمة لفئة األطفال ما بين )7–10( 	 

سنوات. 
عربية 	  بلغة  مكتوبة  المقّدمة  الماّدة  تكون  أن 

صحيحة باإلضافة إلى التشكيل اللغوي.
أن يكون عدد كلمات القصة ما بين 250 الى 300 	 

كلمة.
أن تكون القصة أصيلة، ومبتكرة، ولم يسبق نشرها 	 

بأي شكل من األشكال.
ال تعاد النسخ المشاركة في المسابقة إلى أصحابها.	 
ستخضع القصص الفائزة للتحرير قبل النشر.	 

موعد وطريقة تقديم المشاركات: 
الكتروني من  بملف  حة، 

ّ
المرش القصص  ترسل 

نوع )word( فقط مرفقة بالسيرة الذاتّية للمؤلف 
وعنوان االتصال به، على البريد اإللكتروني:

ترسل  أو  باليد  م 
ّ
تسل أو   ،awdaaward@badil.org  

بالبريد السريع على قرص مدمج )CD( إلى مركز بديل. )اخر 
موعد لتسليم المشاركات الجمعة 17  نيسان 2015(

قيمة الجائزة: 
الجائزة األولى: 1000 دوالر	 
الجائزة الثانية: 750 دوالر	 
الجائزة الثالثة: 500 دوالر	 

ل مركز بديل أيضًا: 
ّ

ويتكف
ضمن 	  الفائزة  الث 

ّ
الث القصص  ونشر  بطباعة 

إصدارات مركز بديل المختلفة.
يمنح مركز بديل أصحاب الّنسخ الفائزة 50 نسخة 	 

من اإلصدار مجانًا.
بحسب 	  قصص،  عشر  أفضل  أصحاب  بديل  يكرم 

جوائز  أصحابها  ويمنح  التحكيم  لجنة  توصيات 
تقديرية.  

حكيم:
ّ

أعضاء لجنة الت
العالمية  الشبكة  عن  ممثل  قراقع،  عيسى  قبج،  رناد 

لالجئين الفلسطينيين

3- جائزة العودة ألفضل 
صورة فوتوغرافية

موضوع الصورة: 
يتمحور موضوع الصورة الفوتوغرافية حول واحد من المواضيع 
التالية: أوجه ومظاهر النكبة المستمرة، اإلنتهاكات المتواصلة 
فلسطين  في  التهجير  ومقاومة  الفلسطيني،  الشعب  لحقوق 
تات. يشمل ذلك مختلف الممارسات والسياسات 

ّ
التاريخية والش

مثل الحرمان من استخدام األرض وفالحتها، الحرمان من البناء 
والمستوطنات،  والجدار  الحواجز  خالل  من  العزل  والّسكن، 
اعتداءات المستوطنين، الحروب والصراعات في الدول المضيفة 
لالجئين، اإلهمال الدولي، وأيضًا تحّدي التهجير فرديًا أو جماعيًا. 

شروط خاّصة: 
الشروط 	  من  يتجزأ  ال  جزء  العاّمة  والتوضيحات  الشروط 

الخاّصة لكل حقل. 
للمشترك/ة  تقديم صورة واحدة فقط للمسابقة. 	 
يجوز تقديم الصورة ملّونة أو أسود وأبيض. 	 
الصورة 	  تقبل  ال  حيث  طبيعتها،  على  الصورة  تكون  أن 

النسخة  أرفقت  إذا  إال  االلكترونية  البرامج  المعالجة ضمن 
المعالجة بالصورة األصلية. 

اسم 	  بما في ذلك  الصورة على نصوص مضافة  ال تحتوي 
المشارك/ة. 

وترسل 	  عاليتين،  ودقة  وضوح  بدرجتي  الصورة  تكون  أن 
بملف من نوع )jpg( وجودة )dpi 300( على األقل. 

أن تكون الصورة مبتكرة، أصيلة، وحديثة، وأن ال تكون قد 	 
نشرت و/أو شاركت بأية مسابقة من قبل. 

ال تعاد الصور المرشحة إلى أصحابها. 	 
ال يتحّمل مركز بديل مسؤولية قانونية عن أي إخالل في 	 

حقوق ملكية الصورة المرشحة والفائزة. 
دون 	  المشاركة  الصور  استخدام  في  الحق  بديل  لمركز 

المساس بحقوق المشاركين. 
إرفاق السيرة الذاتية للمشارك/ة مع الصورة. 	 

موعد وطريقة التقديم:  
خاص،  ملف  على  للصورة  االلكترونية  النسخة  ترسل 
السيرة  على  يحتوي   )word( نوع  من  ملف  إلى  باإلضافة 
يتضمن  الصورة  عن  مختصر  وشرح  الذاتية للمشترك/ة، 
التعريف بالصورة )المكان، الزمان، الحدث/المناسبة، الشخوص 
إذا لزم، والمحتوى( بما ال يتجاوز 30 كلمة. على البريد الكتروني: 
المشاركات  لتسليم  )اخر موعد   ،awdaaward@badil.org

الجمعة 17  نيسان 2015(

قيمة الجائزة: 
الجائزة األولى: 750 دوالر	 
الجائزة الثانية: 500 دوالر	 
الجائزة الثالثة: 250 دوالر	 

:
َ
ل مركز بديل أيضا

ّ
ويتكف

بطباعة ونشر الصور الفائزة ضمن إصدارات بديل المختلفة.	 
بتكريم أصحاب أفضل عشر مشاركات بحسب تقدير لجنة 	 

جائزة  مهرجان  في  تقديرية  جوائز  وبمنحهم  التحكيم 
العودة.

ل خاّص باألعمال المختارة والتي تنطبق 	 
ّ
إقامة معرض متنق

روط باالستناد إلى توصية لجنة التحكيم.
ّ

عليها الش

حكيم:
ّ

أعضاء لجنة الت
عالء بدارنة، ريتش وايلز، ممثل عن الشبكة العالمية لالجئين 

الفلسطينيين

العودة حق وإرادة شعب

 تأتي مسابقة جائزة العودة السنوية كجزء من جهود مركز بديل الرامية إلى تعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين وتسليط الضوء على نكبـة الشعـــب الفلسطيــنــــي الــمسـتــمــــــرة مــنـــذ أكثر من 66 عامًا. تهدف المسابقة الى تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات، وإطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة من 
خالل التأكيد على حقوق الالجئين والمهجرين خصوصًا حقهم في العودة.

إرسال المشاركات 
يتم إرسال المواد للمشاركة في حقول جائزة العودة في موعد أقصاه يوم  الجمعة الموافق 2015/4/17، على بريد ألكتروني 
awdaaward@badil.org، او إرسالها بالبريد على عنوان مركز بديل: ص.ب 827، بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين. أو 

تسليمها باليد:
 مركز بديل، بيت لحم، شارع الكركفة، عمارة المجد )بجانب فندق بيت لحم(، الطابق األول. 
 ويلتزم بديل للمشاركين/ات بتأكيد االستالم برسالة الكترونية أو بكتاب موثق بحسب الحال.

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2015 

يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة االنترنت: www.badil.org، أو من خالل االتصال على مركز بديل: 
بريد الكتروني: awdaaward@badil.org، هاتف: 97022777086، فاكس: 97022747346 

شــــــروط وتـوضــيـحــــات عامـــــــــــة:
ة حقول المسابقة:

ّ
تنطبق الشروط التالية على كاف

على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول،. 1
المشاركة مفتوحة للفلسطينيين وغيرهم ولكافة األعمار، ومن كافة أنحاء العالم. . 2
يشترط في األعمال المشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من األشكال.. 3
أية مشاركة تحمل مضامين أو رموزًا عنصرية من أي نوع أو شكل، سيتم استثناءها من المنافسة. . 4
لكل مشارك/ة الحق بتقديم مشاركة واحدة فقط، على أنه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. . 5
يتكفل بديل بطباعة، ونشر، وتوزيع، وترويج المشاركات الفائزة، في كتب خاصة، أو ضمن إصدارات . 6

مركز بديل المختلفة، وضمن انشطته، بحسب شروط كل حقل. 
تصدر األحكام عن لجان تحكيم مهنية ومستقلة عن مركز بديل، ويلتزم بديل بأحكامها وتوصياتها. . 7
يحق لمركز بديل استخدام، وتحرير، ونشر جميع المواد المشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على . 8

ان ال ينتقص ذلك من حقوق المشاِرك/ة الفكرية واألدبية والفنية. 
عدم استالم المشاركات في المواعيد المحددة في الشروط التفصيلية، يؤدي إلى استثنائها حتى لو . 9

كانت قد أرسلت بالبريد قبل التاريخ المعلن.
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حول جائزة العودة السنوية

ِقَصُص األْطَفال:
َجاِئَزُة الَعْوَدة  

2009
BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency and Refugee Rights

بديل 
املركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

أطلق مركز بديل مرشوع جائزة العودة السنوية يف اكنون األول من العام 

الثقافية- الطاقات  وإطالق  تفعيل  إىل  إبداعية هتدف  مسابقة  2006. ويه 

الوطنية الاكمنة بني معوم أبناء الشعب الفلسطيين ولك املنارصين حلقوقه، 

وخصوصا حق الالجئني يف العودة إىل ديارمه األصلية- فلسطني التارخيية. 

ونتيجة لنجاحها، فقد اسمتر مركز بديل يف تنظمي مسابقة جائزة العودة 

لطلب  استجابة  الثانية  طبعته  يف  االصدار  هذا  يأيت  سنويًا.  وتطويرها 

مجهور املستفيدين من األطفال، واألهايل، واملدراس، واملؤسسات األهلية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ينكو
ِّ
ـاك الز ـبَّ

ُ
ش

قـصـــة: أحـالم بشــارات
رسومـات: نهـاد بقـاعي

بيـت بيـوت ـَبـة ألـوان
ْ
ُعـل

Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
المركز الفلسطيني

لمصـادر حقـوق المواطنـة والالجئـيـن

ِقَصُص األْطَفال:
َجاِئَزُة الَعْوَدة  
2011-2010

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency and Refugee Rights

بديل 
املركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

	الَعــْوَدة		
ُ
ريـق

َ
	ط

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
المركز	الفلسطيني

لمصـادر	حقـوق	المواطنـة	والالجئـيـن

ـَمــــر
َ
ـــــد	والـق

َ
َرغ

قـصــــة:

رسومــات:

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
المركز	الفلسطيني

لمصـادر	حقـوق	المواطنـة	والالجئـيـن

ـوبـيــا
ُ
ِإسـمـي ل

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
المركز	الفلسطيني

لمصـادر	حقـوق	المواطنـة	والالجئـيـن

البحــُث عــن القمـــر
قصــة: أنــس أبـــو رحمــــة
رسومـــات: نهــــاد بقاعــي 
تحريــر: مجـــدي الشوملــي

َمر
َ
	َعن	الق

ُ
الَبْحث

قـصــة: أنـس أبـو رحـمــة

تحرير: مجدي الشوملي

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
المركز	الفلسطيني

لمصـادر	حقـوق	المواطنـة	والالجئـيـن

تـاِح 	الـِمـفـْ ِسـرُّ
عيسى عبدالحميد  أحمد  قـصــة: 
بقـــــــاعي نهـــــاد  رســـومـــــات: 
الشــومـلــــــــي مجـــــدي  تحــريـــر: 

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
المركز	الفلسطيني

لمصـادر	حقـوق	المواطنـة	والالجئـيـن

حول جائزة العودة السنوية
أطلق مركز بديل مرشوع جائزة العودة السنوية يف اكنون األول من 

العام 2006. ويه مسابقة إبداعية هتدف إىل تفعيل وإطالق الطاقات 

الفلسطيين ولك  الشعب  أبناء  الاكمنة بني معوم  الثقافية-الوطنية 

املنارصين حلقوقه، وخصوصًا حق الالجئني يف العودة إىل ديارمه 

مركز  اسمتر  فقد  لنجاحها،  ونتيجة  التارخيية.  فلسطني  األصلية- 

بديل يف تنظمي مسابقة جائزة العودة وتطويرها سنويًا. يأيت هذا 

الثانية استجابة لطلب مجهور املستفيدين من  االصدار يف طبعته 

األطفال، واألهايل، واملدراس، واملؤسسات األهلية.

رَيْحاٌن وِجنِّيَُّة الُغُيوم

قّصـة ورسومـات:
أناستاسيا ماهر قرواني 

َنُّون ُر الحْ زَهحْ
أُْغِنيـَة من بَلـدي
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بديل 
املركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

أطلق مركز بديل مرشوع جائزة العودة السنوية يف اكنون األول من العام 2006. ويه 

الاكمنة بني معوم  الثقافية-الوطنية  الطاقات  تفعيل وإطالق  إبداعية هتدف إىل  مسابقة 

أبناء الشعب الفلسطيين ولك املنارصين حلقوقه، وخصوصا حق الالجئني يف العودة إىل 

ديارمه األصلية- فلسطني التارخيية. ونتيجة لنجاحها، فقد اسمتر مركز بديل يف تنظمي 

مسابقة جائزة العودة وتطويرها سنويًا. يأيت هذا االصدار يف طبعته الثانية استجابة 

لطلب مجهور املستفيدين من األطفال، واألهايل، واملدراس، واملؤسسات األهلية.

ثالث مجموعات قصصّية لألطفال من عمر 4 إلى 10 سنوات
واألهالي،  األطفال،  من  المستفيدين  جمهور  لطلب  استجابة  الثانية  طبعتها  في  االصــدارات  هذه  تأتي 

والمدارس، والمؤسسات األهلية.
يصدر قريبًا  عن مركز بديل 
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الحديث والمعاصر،  التاريخ  الفلسطيني ليس كمثله شعب في  عب 
ّ

الش
حيث ان عملية اقتالعه من أرضه ووطنه التاريخي ال تمثاله قضية. فقد القي 
بأكثر من ثلثيه بالقوة والذبح والتنكيل والمجازر في فيافي األرض والبلدان، 
بذرائع أسطورية ودينية ال تمت للواقع والحقيقة التاريخية بصلة، وبمساعدة 
دولية«  »الشرعية  قرارات  على  وارتكازًا  العالم،  في  المتنفذة  الكبرى  القوى 
ل 

ّ
لن نتوغ الفعلي.  القوى  لتعبر عن ميزان  او قل جاءت  القوي  التي صاغها 

السابع  عامها  على  التي شارفت  وقضيتهم  الفلسطينيين  واقع  في وصف 
آيات التضحية ودفع دمه وأبناءه  عب أسمى 

ّ
الش ر فيها هذا 

ّ
والستين؛ سط

في  النظر  الى  سنذهب  بل  وكرامته؛  بالعودة  وحقه  وأرضه  لتاريخه  ثمنًا 
الشرعية الدولية وكيف يمكن توظيفها في نضالنا التحرري. 

يتلّهى  له  سلطة  إقامة  غره 
ُ
ت لم  شعبنا  ان  نقر  دعونا  االنطالق  نقطة 

وغير  الّسيادة  الحقيقة منقوصة  ودولة، وهي في  بدياًل  وطنًا  باعتبارها  بها 
عليها  ذلك حافظ  من  الرغم  وعلى  دولة.  لتسميتها  األّولية  األركان  مكتملة 
بعض أبنائها، لكنها ليست دولة الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، ولألسف 
دورها كسلطة محلية افقدها صفة تمثيلهم جميعهم ولو نفسيًا أو معنويًا، 
وبقي قسم كبير، أو القسم األكبر منهم مهمال الى جانب انه طان كان ملفوظًا 
ومنبوذًا من أهله العرب، ومنسيًا أو غير معترف بوجوده وحقوقه اإلنسانية 
والقانونية مّمن يّدعون الحرص على الديمقراطية وحقوق اإلنسان والشرعية 

الدولية والقانون الدولي والحرية.
من البديهيات المعروفة في تعريف أركان أي دولة أن هذه األركان ثالثة: 
عب، موجود، وأثبت 

ّ
عب واألرض والّسيادة. فبالنسبة إلى الركن األّول، الش

ّ
الش

وجوده وبقاءه على الرغم من كل محاوالت شطبه وإبادته وتشتيته وتعريضه 
لمحو ذاكرته، تصّدى وبقي، وبقيت قضيته نبض قلبه. أّما الركن الثاني المادي 
هذا  عليها  يستقر  التي  المحددة  البقعة  أي  األرض،  فهو  للدولة  والطبيعي 
ن 

ّ
عب ويمارس نشاطه فوقها بشكل دائم ومستقر، وهو المجال الذي يمك

ّ
الش

الدول  تجاه  استقالليتها  يعني  ما  فيه  من  على  سلطتها  فرض  من  الّسلطة 
هو  للدولة  الثالث  والركن  الجماعة.  الستقرار  الضروري  العامل  وهو  األخرى، 
الّسيادة، أي تمتع الهيئة الحاكمة بسلطة او قوة كافية تتولى إدارة الشعب 
ثرواته  وحفظ  الدولة،  اقليم  على  مصالحه  ورعاية  على  واإلش��راف  )حكمه( 
وحماية  أخرى،  سيادة  أو  سلطة  ألي  تبعية  دون  من  الثروات  هذه  واستغالل 
الدولي  القانون  وحماية  بضمانة  ذلك  وكل  الغير،  امام  ومصالحه  شعبها 
والشرعية الدولية التي ترعى هذه العالقات الدولية ومصالح الدول وسيادتها.

الّسلطة  وهل  المعنى؟  بهذا  دولة  للفلسطينيين  هل  المهم،  والسؤال 
الدولة  )اقليم  األرض  وهل  الفلسطينيين؟  لكامل  الموجودة  الفلسطينية 
المفترض( محمية والّسيادة عليها كاملة؟ وهل تحمي الشرعية الدولية، على 
التاريخية؟  فلسطين  أرض  ُعشر  على  اليوم  القائمة  الّسلطة  المثال،  سبيل 

وماذا عن الفلسطينيين اآلخرين في الشتات، هل من حماية دولية لهم؟
لألمم  العامة  الجمعية  عن  ص��ادرة  ق��رارات  هناك  نعم  النصوص،  في 
ه 

ّ
حق وحتى  المصير،  وتقرير  العودة  في  الفلسطيني  الحق  تدعم  المتحدة 

لمصلحة  شيء  ال  القرارات  هذه  وتنفيذ  الممارسة  في  ولكن  المقاومة؛  في 
الفلسطينيين ولو كان صادرًا من أعلى هيئة دولية، فلماذا؟

ال يكفي هنا القول بمؤامرة القوى الكبرى ودعمها الكيان الغاصب، فهذا 
ف، ال نفع فيه، وبات حقيقة. لكن هل نضع يدنا  الكالم كمثل تعريف المعرَّ
على خدنا ونتحّسر؟ فالسبب، أو أحد هذه األسباب هو جهلنا بهذه الحقوق 
والقرارات، وبالتالي عدم معرفتنا في كيفية توظيفها أو فرضها ومتى وأين. 
بعض  توظيف  هو  الغاصب  الكيان  لها 

ّ
استغ التي  واألدوات  األالعيب  فمن 

المثال  )على سبيل  كيانه  إقامة  في  إليها  واالستناد  المتحدة  األمم  قرارات 
الدولية إلقامة دولة  والشرعية  المبرر  أعطى  باعتباره  التقسيم  قرار  تفسيره 
يهودية خالصة وأخرى عربية، على الرغم من أّن هذا القرار لم يدُع أبدًا إلى 
طرد الفلسطينيين من القسم الذي ستقام عليه الدولة اليهودية المقترحة، 
والسياسية  المدنية  الحقوق  الدولة  العكس ضمن لهم داخل تلك  بل على 

ح(. 
ّ

والدينية واالجتماعية وحق االنتخاب والترش
على الّرغم من أّن هذا الكيان ضرب بعرض الحائط هذه الشرعية الدولية 
وحاربها وقتل مندوبيها وقصف مقراتها، لكنه في الوقت الالزم يعرف كيف 
ها، فلماذا نحن نتجاهل بعض القرارات التي تخدمنا؟ نعرف طبعًا أّن 

ّ
يستغل

قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، وتمحى في مجلس األمن، لكن هذا ال يمنع 
ثقافتنا  دائمًا، وجعلها من صلب  بها  والمطالبة  بها ودراستها  التذكير  من 
واألكثر  التربوية ألنها تمنحنا حقوقًا في تقرير مصيرنا وعودتنا  ومناهجنا 
في االعتراف بوجودنا. لكن مع التجديد على أّن هذه القرارات ال قيمة لها مع 
الضعف، أي أّن فرض تنفيذها وتحويلها من نصوص إلى واقع هو القوة، في 
 

ّ
الوقت الذي تعتبر هذه القرارات من أعلى هيئة دولية قوة أيضًا. لذا علينا أال

ننسى مقاومتنا المشروعة في هذه القرارات نفسها، والمشروعة أكثر بحقنا 
في فلسطين تاريخيًا ووجوديًا.

قرارات األمم المتحدة 
من أهم القرارات الصادرة عن األمم المتحدة القرار 194 )11 كانون األّول 	 

أقرب  بالعودة في  الّسماح  الذي ينص في فقرته 11 على وجوب   )1948
بسالم  والعيش  ديارهم  إلى  العودة  في  الراغبين  لالجئين  ممكن  وقت 
الذين يقررون عدم  مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات 
وفقًا  بها،  الالحق  الضرر  أو  الممتلكات  فقدان  عن  ديارهم  إلى  العودة 
السلطات  أو  الحكومات  من  وذلك  واإلنصاف،  الدولي  القانون  لمبادئ 
طرحه  أعيد  الذي  القرار  هذا  شرح  في  أكثر  الدخول  نريد  ال  المسؤولة. 
تعامى  ومهما  ُيفهم،  نصه  فمن  المرات،  عشرات  المتحدة  األمم  في 
الكيان الصهيوني وداعموه سيبقى هذا القرار يربكهم، شرط أن يبقى 

الفلسطينيون متمسكين به ويطالبون بتنفيذه وتطبيقه.
)تشرين 	  )د-15(   1514 القرار  قضيتنا،  تخدم  التي  األخرى  القرارات  من 

عوب أن تقّرر مصيرها، 
ّ

اني 1960( الذي ينص على أّن من حق جميع الش
ّ
الث

ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأن تسعى 
بحرية إلى تحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

اني 	 
ّ
الث )12 تشرين  والقرار 2955  اني 1976( 

ّ
الث )6 تشرين  القرار 2787 

دت الجمعية العامة حق الشعوب في تقرير مصيرها 
ّ
1972( وفيهما أك

المتحدة.  األم��م  ميثاق  مع  يتالءم  بما  والنضال  واالستقالل  والحرية 
والشيء نفسه كّررته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار 3070 )30 
االعتراف بحق  الدول األعضاء  الذي طلبت فيه من  األّول 1973(  تشرين 
الدعم  أنواع  تقديم  مع  استقاللها  في  والحق  للشعوب،  المصير  تقرير 
كلها المادية والمعنوية لهذه الشعوب التي تقاتل من أجل استقاللها.

حق 	  على  جديد  من  د 
ّ
يؤك الذي   )1970 األّول  تشرين   12(  2621 القرار 

الشعوب المستعمرة في الكفاح بكل الطرق الضرورية التي في متناولها 
ضد الدولة االستعمارية التي تقمع تطلعاتها. وجاء في القرار أيضًا الحق 
للشعوب في طلب المساعدة وتلقي الدعم وفقًا ألهداف ومبادئ ميثاق 
من  الشعوب  لحرمان  الموجهة  لألعمال  التصدي  بهدف  المتحدة  األمم 
حقها في تقرير المصير والحرية واالستقالل، وأن المقاومة المسلحة ضد 

رفض المستعمر حق تقرير المصير مشروعة.
اني 1974( الذي جاء فيه أّن الجمعية العامة 	 

ّ
القرار 3236 )22 تشرين الث

عب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة 
ّ

د من جديد على حقوق الش
ّ
تؤك

للتصرف، خصوصًا الحق في تقرير المصير من تدخل خارجي، والحق في 
االستقالل والّسيادة الوطنيين، وحقهم غير القابل للتصرف في العودة 
وتطالب  منها  واقتلعوا  منها  ش��ردوا  التي  وممتلكاتهم  ديارهم  إلى 

بإعادتهم.
عن  صدرت  عرضه  سبق  ما  الى  مضامينها  في  مشابهة  كثيرة  ق��رارات 
المتحدة، وهي أعلى شرعية دولية، لكن كما قلنا  العامة لألمم  الجمعية 
كان تنفيذ هذه القرارات يصطدم دائمًا بمواقف القوى الداعمة للكيان 
القوة  أو  القوة  الدولية في الشرعية  الشرعية  أّن مشكلة  أي  الصهيوني، 
الالشرعية، فكيف إذا التقت هذه الشرعية الدولية مع مقاومتنا الشرعية 

والمشروعة؟

فلماذا  خصوصًا،  والفلسطينيين  عمومًا  عب 
ّ

الش دور  أهمية  تكمن  هنا 
نفّرط بشرعية دولية منحتنا حق المقاومة ومواجهة الدولة المغتصبة؟ تارة 
بحجة الحل السياسي وأخرى بحجة أّن المقاومة ال تجدي نفعًا. فإن أرادوها 
بالشرائع  تمدنا  دولية  شرعية  وأعلى  الدولي  القانون  هو  فها  سياسيًا  حاًل 
القانون  هذا  هو  فها  مقاومة  أرادوه��ا  وإن  الستقاللنا،  الداعمة  والقرارات 
ماذا  الفلسطينيون  يعرف  أن  المهم  الحق،  هذا  تعطينا  الدولية  والشرعية 
والمؤثرة  الكبرى  الدول  استعطاء  تعني  ال  المعنى  بهذا  السياسة  يريدون. 
عن  التنازل  ثمنها  منها  سلوك  حسن  ورقة  عن  بحثا  عّنا  رضاها  وتفضيل 
الحقوق او التغاضي عن الوقائع والحقائق. هذا لن ينفع، ألّن هذه الدول مهما 
هادنتنا وضحكت علينا لن تغضب الكيان الصهيوني ولو برفة عين. فخالل 
األعوام الخمسة والعشرون من المفاوضات منذ عام 1990 إلى اليوم لم تقدم 
 المراوحة، وتفكيك وحدتنا، والغاء ميثاقنا وخطوطنا الحمر، 

ّ
لنا هذه الدول إال

وقتل عنفواننا، وشطب ثورتنا، وتبهيت تضحياتنا، مقابل تمكين اسرائيل 
ومدها بكل سبل ووسائل القمع والتغطية ومواصلة االستيطان. واألخطر في 
هذا المجال، هو تفريغ حجتنا بشأن المطالبة بالشرعية الدولية من محتواها، 
حتى يأست هذه الشرعية منا فلم تعد حتى تهتم بان تعلن أو تصدر أي قرار 

ذي شأن تجاه قضيتنا ومصيرنا.

ما العمل؟
الّسلطة  كانت  ف��إذا  ال��دول��ة،  أرك��ان  من  مهم  رك��ن  عب 

ّ
الش ب��أّن  قلنا 

الفلسطينية تعتبر نفسها دولة، فعليها تعزيز هذا الركن الباقي لها، فال 
الطرق  وتقطيع  المتزايدة،  المستعمرات  مع  وثابتة  ومحمية  محّددة  األرض 
واالحتالل الدائم، وال الّسيادة موجودة ال على البر أو البحر أو السماء، فاالحتالل 
على تخوم كل قرية وكل مدينة، يغلق الحدود ويعتقل ويقطع الخدمات متى 
عب، أو جزء منه إذا استثنينا 

ّ
شاء والّسلطة تلطم وتنظر، وما بقي سوى الش

الماليين المنتشرة في البلدان خارج فلسطين وال تمثلهم الّسلطة.
الفلسطينية  والجمعيات  والفصائل  القوى  وعلى  الّسلطة،  على  لذا، 
األمم  ق��رارات  أص��اًل  ضمنته  ال��ذي  عب 

ّ
الش هذا  دور  تعزيز  على  العمل 

إلى  التعّرف  ثقافة  ونشر  عب«، 
ّ

»الش دائمًا  مخاطبتها  من خالل  المتحدة 
القرارات الدولية التي تنص على الحقوق الفلسطينية ألّنها حجة في يدي 
بمنطق حضاري وسياسي  األخرى  والشعوب  األمم  لمخاطبة  عب 

ّ
الش هذا 

وقانوني يعطي قضيتنا بعدًا راقيًا وحضاريًا وحتى ثوريا،ً ومقاومة أكثر 
من الصورة السلبية التي رسمت لنا ولمقاومتنا من خالل تصويرها عنفًا 

وإرهابًا.
هذه القرارات الدولية سالح، ربما أقل تقانة وتأثيرًا، لكنه مع عنفوان 
شعبنا ومقاومته يمثل صمودًا وهجومًا يقلق العدو مهما تظاهر بالالمباالة. 
رقي  ثالث:  أو  جهتين  من  نفسه  الفلسطيني  المفاوض  بيد  سالح  وهو 
مقاومته وشرعيتها، على الرغم من أّن المقاومة ال تحتاج إلى شرعية أو إذن، 
المقاومة عن اإلرهاب؛ وفي تثقيف شعبه في  لكن تختلف كثيرًا صورة 
شأن حقوقه يكسبهم قوة إلى جانبه باعتبارهم ركن الدولة األّول والوحيد 
الباقي له؛ والثالث أّنه بهذا الموقف يحرج الشرعية الدولية نفسها والدول 

األعضاء في تنفيذ قراراتها، وبهذا يربك العدو ويخيفه فعاًل.

*د. احمد مفلح: باحث من فلسطين مقيم في لبنان

كيف تصبح القرارات الدولية قوة لقضيتنا؟ 
بقلم: د. أحمد مفلح*
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في  المتحدة  األمم  منصة  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  اعتلى  عندما 
العام 1974، أصدرت جبهة الرفض الفلسطينية حينها بيانًا نّدد بالخطوة 
باعتبارها تنازاًل. وقد بدا موقف جبهة الرفض في حينه -عند العديدين- 
عدميًا، خاصة أّن عرفات حينها وعندما تحدث عن غصن الزيتون الفلسطيني، 
ح، 

ّ
كان يتمنطق مسدسه كقائد لحركة تحّرر تتمسك بخيار القتال المسل

المناكفة  باب  من  جاء  الرفض  موقف  أّن  اعتقد  َمْن  هناك  األدنى  وبالحد 
السياسية لقيادة المنظمة. واليوم، بعد أن أصبح خيار التدويل والشرعية 
الدولية هو الخيار الوحيد لقيادة المنظمة والّسلطة معًا،1 يبدو من العلمية 
التحول  من  متصل  تاريخي  سياق  في  حينها  عرفات  خطوة  وضع  بمكان 
الحقل  في  المتنفذة  السياسية  للقيادة  السياسية  والممارسة  الفكر  في 

السياسي الفلسطيني.
أّية قوة سياسية في  أمام  المتاحة  الخيارات  المسألة في وضع  ال تكمن 
ذاتها  التاريخية  التجربة  إّن  وأكثر.  بل  بامتياز  عدمية  فتلك  مطلق؛  تضاد 
تحقيق  في  هاّمًا  عاماًل  كان  التحرر  حركة  أمام  الخيارات  تناغم  أّن  أثبتت 
لممارسة  الواقعية  الرافعة  هي  الخيارات  أي  السؤال:  يبقى  ولكن  االنتصار. 
للتحقق،  أمامها  الطريق  وفتح  محددة،  تاريخية  لحظة  في  األخرى  الخيارات 
وتاليًا ما طبيعة الصراع التي تستوجب هذا الخيار الريادي بالذات دون غيره، 
من جهة، ومن جهة ثانية ما طبيعة موازين القوى التي تلقي بثقلها على قرار 

القيادة السياسية الختيار هذا الخيار دون غيره في لحظة؟
يها لهزيمتها 

ّ
كان لصمود المقاومة منذ انطالقها في العام 1967 وتخط

العدو  مع  لالشتباك  حدودي  خط  ألطول  لخسارتها  استوجب  ما  األردن  في 
وصول  في  األساسي  الدور  لبنان  في  لقواعدها  بنائها  وإعادة  الصهيوني، 
عرفات لمنصة األمم المتحدة، وفي ذلك درس تاريخي مهم. ليست البالغة 
السياسية وال تطويع الخطاب السياسي بما يتناسب والشرعية الدولية هي 
ما يوصل لطرح القضية الوطنية على المحافل الدولية، بل أّن المقاومة على 
األرض والتي تفرض حضورًا وتخلق موازين يصعب تجاوزها وتحشد قطاعات 
عبي هي ما يطرح القضية على 

ّ
دولية مؤيدة على المستويين الرسمي والش

المحافل الدولية. وعرفات ذاته كان يدرك ذلك؛ إذ خّير المجتمع الدولي بين 
إبقاء غصن الزيتون أو إسقاطه، وعند إسقاط الغصن فالبديل جاهز: مسدسه 
في  المتنفذة  الفلسطينية  والقيادة  عرفات  استمر  هل  لكن  خاصرته.  على 

التعامل وفق هذا اإلدراك؟
ليس شعار تدويل القضية الفلسطينية بجديد ناهيك عن أّن تدويلها 
قد تم منذ نشأة الكيان الصهيوني بقرار دولي، بل وقبل ذلك بقرار التقسيم 
الصادر عن األمم المتحدة. هذا م���ن زاوية، ولكن من زاوية ثانية، فالتدويل 
منشأه األس���اس ينبع من أّن خطر الحركة الصهيونية والحقًا كيانها يطال 
ليس فقط فلس���طين والوطن العربي، بل ويتعدى ذلك للس���احة اإلقليمية 
والدولية، وبما يتفق وتوصيف جورج حبش للكيان الصهيوني بأّنه إمبريالية 
صغرى. لقد طال نش���اط الكيان الصهيوني دواًل وحركات في افريقيا وآسيا 
والمعس���كر االش���تراكي الس���ابق من باب العالقة االيديولوجية والمصالح 
المش���تركة بي���ن الصهيونية واالمبريالي���ة، وبالتالي فالخط���ر الصهيوني 
جعل من المقاومة الفلس���طينية لعق���ود رأس حربة عالمية في النضال ضد 
االمبريالية والصهيونية، ناهيك عن انه وضع القضية الفلس���طينية لعقود 
أيض���ا على جدول اهتمام أح���رار العالم ككل. وتاليًا للقرار الدولي بإنش���اء 
»دولة إسرائيل« تتالت القرارات المتعلقة بالقضية الوطنية سواء كانت من 
مجلس األمن أو من الجمعي���ة العمومية، حتى باتت ركامًا من القرارات التي 

لم تجد طريقها للتنفيذ، وهنا ينبغي التوقف.
على النقيض من السذاجة الليبرالية المتغنية بالشرعية الدولية، ينبغي 
اإلشارة إلى أّن الشرعية الدولية ذاتها هي نتاج موازين القوى على المستوى 
بما  الدولية  الشرعية  قرارات  في  والتغّيرات  التطّورات  أّن  حيث  العالمي، 
يتعلق بالقضية الفلسطينية كانت أيضًا نتاج للتغيير في موازين القوى. 
بالرجوع مثاًل لقرار تقسيم فلسطين ودعم انشاء دولة يهودية، على سبيل 
المثال ال الحصر، كان للموقف السوفيتي الظالم ذو الحسابات الغبية بتأييد 
صدور  في  الحاسم  األثر  أسرائيل(  )دولة  إنشاء  وتأييد  فلسطين  تقسيم 
القرار، والحقًا وفي ظل إختالف موازين القوى كان لإلتحاد السوفيتي الدور 
العمومية المساندة  القرارات عن الجمعية  االيجابي في صدور العديد من 
للقضية الفلسطينية. حيث كان لإلتحاد السوفييتي والمعسكر اإلشتراكي 
الدور األساسي بتصنيف الحركة الصهيونية كحركة عنصرية وقد تم نقض 

خيار التوجه الى الشرعية الدولية:
 استراتيجية ام مأزق مفاوضات  

بقلم: د. وسام الرفيدي*

هذا القرار بعد إنهيار المعسكرين. ليست الشرعية الدولية وال مؤسساتها 
بمعزل عن التوازنات والتكتالت الدولية، ولنا أن نتخيل مثاًل لو أّن الصين 
وروسيا، والثانية تحديدًا، ال يقفان وقفة حازمة دفاعًا عن سورية منذ سنين؟ 
توفير  يكفل  بما  المتحدة  االمم  ميثاق  من  السابع  البند  تطبيق  امام  كّنا 
السياق  وفي  النظام.  والسعي إلسقاط  الدولية( إلحتالل سورية  )الشرعية 
الفلسطيني، فإّن الضرب على وتر التدويل اليوم والمطالبة بالشرعية الدولية 
إلحقاق الحقوق الوطنية سيكون ضربًا من االوهام، طالما يتم طرحه بمعزل 
عن المقاومة على األرض، تمامًا مثلما جرى بالبهروجة اإلعالمية المصاحبة 
إلنتزاع مكانة فلسطين كعضو مراقب والذي تم تصويره كفتح جديد في 
الممارسة الفلسطينية. وحتى َمْن يعتد بالموقف الروسي في سورية اليوم 
ليعول عليه موقفًا لصالح القضية الفلسطينية، عليه أّواًل أن ينتزع االتمام 
الروسي عبر المقاومة على األرض ويكف عن وضع )بيضاته( في سلة اإلدارة 

األمريكية كما هو الحال اليوم. 
المطالبة  هو  التدويل  خلف  السعي  مسار  في  األبرز  التطور  كان  ولقد 
طرحه  منذ  أخفق  والذي  األوسط  الشرق  في  للسالم  الدولي  المؤتمر  بعقد 
المقترح  صاحب  وهو  خلفه  السوفيتي  الثقل  مع  حتى  الثمانييات،  مطلع 
ن  َبيِّ الفارق  التحرير حينها بكل تالوينها. ولكن  أصاًل وقد تلقفته منظمة 
بين األمس واليوم، في مطلع الثمانينيات كانت المطالبة بالمؤتمر الدولي 
الفلسطينية  الثورة  المقاومة المسلحة ووجود  الوقت مع خيار  تسير بذات 
كقوة اقليمية فاعلة، فيما اليوم يختلف الحال تمامًا. يمكن دون تردد إعتبار 
توقيع إتفاقية أوسلو، في أحد تداعياتها ومدلوالتها، إدارة الظهر للشرعية 
الدولية  بالشرعية  فالمتمسك  األمريكي(،  الراعي  )شرعية  باتجاه  الدولية 
الفلسطيني  عب 

ّ
الش لصالح  الدولية  القرارات  من  العديد  بتطبيق  يطالب 

ولكن دون أّية أوهام. فدون فرض القضية الوطنية على االرض عبر المقاومة، 
بطريقة تجعل الكيان الصهيوني يشعر بأنه يخسر تاريخيًا، لن ينتزع هذا 
التوجه سوى الفيتو االمريكي، فالمسألة بالنهاية ليست مسألة ما تريد بل 

ما تستطيع فرضه.
والشرعية  التدويل  خيار  على  التركيز  إعادة  اليوم  تجري  لماذا  ولكن 
بحيث يبدو دون مواربة أنه الخيار الوحيد لقيادة الّسلطة والمنظمة؟ الجواب 
بسيط، لم ينتزعوا من مسار أوسلو وخيار التفاوض سوى ما نحن عليه اليوم: 
إلى  الوطنية  القضية  تهميش  واقع،  كأمر  والتهويد  االستطيان  مضاعفة 
أقصى حد ممكن، تحويل القضية الوطنية من قضية تحرر وطني لخالف بين 
كيانين واحد محتل واآلخر تحت االحتالل يستجدي وال ينفعه االستجداء. 

واألهم من ذلك هو تحويل منظمة التحرير واقعيًا وليس رسميًا لمؤسسة 
أو محافظة  بلدية،  أو كأي  ان 

ّ
السك سلطوية بوظيفة محّددة كدائرة شؤون 

عبر  النهج  ذات  الدامة سيطرة  االمنية  وظيفتها  واألهم  تقدير،  أكثر  على 
للتدويل  الدعوة  في  أرى  ال  إنني  األرض.  على  للمقاومة  مقّومات  أية  قمع 
والعودة للشرعية اليوم سوى رّدة فعل يائسة لصدى يهجس داخل القيادة 
الفلسطينية بفشل مسار التفاوض منذ العام 1993، فبكل األحوال ليست 
استعرضنا  التفاوض،  لمسار  بسيطة  جرد  عملية  أّن  بل  عمياء؛  القيادة 
بعضها أعاله، كفيلة بأّن تضع أمامهم حقيقة الكارثة التي لحقت بشعبنا 
ة، أّن خيار التدويل والشرعية 

ّ
بفعل خيارات هذه القيادة. وما يزيد الطين بل

ُيطرح بمعزل عن خيار المقاومة النتزاع قرار دولي منصف بالحد األدنى، وال 
عبية( فتلك باتت تحمل مضمونا مجتزأ 

ّ
يهم هنا الحديث عن )المقاومة الش

لمعنى المقاومة، ان لم يكن صريحًا في مناهضة المقاومة المسلحة ال بل 
وضربها!2

من  يائسة  خطوة  أّنه  على  التوّجه  هذا  ق��راءة  ناحية  من  يمكننا  إذن 
يمكننا  ثانية  ناحية  ومن  جلدها،  على  تتلمسه  القيادة  باتت  كارثي  مسار 
إّن  التفاوض.  أي  الكارثي،  المسار  لذات  للعودة  قراءته كخطوة )تهديدية( 
إعالن التوّجه لمحكمة الجنايات، وهو مطلب شعبي ووطني قديم وبامتياز، 
تالزم في أكثر من مرة مع )إعالنين اثنين( األّول أنه توجه جاء نتاج انسداد 
األفق التفاوضي؛ ما يعني أّنه رّدة فعل على فشل التفاوض وليس كخيار 
ثابت، وهذا ما يقود لإلعالن الثاني بوقف التوجه للمحكمة الدولية إذا أبدت 
أن  أّما  االستيطان.  توقف  شريطة  للمفاوضات  بالعودة  نيتها  إسرائيل 
تشترط القيادة وقف االستيطان للعودة للتفاوض فتلك نتيجة متأخرة أكثر 
من عشرين عامًا على تفاوض تم في ظل ابتالع األرض وضخ المستوطنين 
فيها وتهويد القدس، أّما الربط بين محمكة الجنايات )وهي إحدى مفردات 
التدويل والشرعية( والعودة للتفاوض فهي توحي مجددًا أّن النية بالتوجه 
للمحكمة ليست أكثر من )وسيلة ضغط( من قبل َمْن ال يملك أصاًل ممكنات 

الضغط في ظل تخليه عن كل ما من شأنه تعديل الموازين على األرض.

د. وسام الرفيدي: باحث ومحاضر في علم االجتماع/جامعة بيت لحم

أكثر،  ال  الرسمية(  )الصياغة  باب  السلطة هو من  وقيادة  المنظمة  قيادة  استخدام مصطلحي   -1
المنظمة، وفريق ضيق حل  ت محل 

ّ
السلطة عمليًا حل أّن  الدراسات  الحال كما تجمع  فحقيقة 

محل السلطة، بحيث غدا القرار حتى ليس فئويا بل نخبويًا على نطاق ضيق. أّما قيادة المنظمة 
فشاهد زور للتوقيع الرسمي ال أكثر.

2  - لتفصيل هذه القضية يمكن مراجعة مقالة للكاتب في العدد 60 من حق العودة.

)http://arabic.rt.com/ :املص���در(
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تزداُد أحوال مخّيم اليرموك ومواطنيه سوءًا يومًا بعد يوم، منذ خروج غالبية 
انه في تغريبة فلسطينية جديدة بدأت منتصف كانون األّول من العام 2012. 

ّ
سك

فالغالبية الساحقة من مواطنيه باتوا منذ ذاك الحين ُمشتتين على قوس واسع 
في  القريب،  محيطها  وعلى  دمشق  مدينة  داخل  الواقعة  المناطق  إمتداد  على 
المأوى  لتأمين  بالنسبة  خصوصًا  جوانبها،  كافة  من  صعبة  حياتية  أوضاٍع  ظل 
الرزق  مصدر  وفقدان  اليومية،  المعيشية  الحياة  ُمتطلبات  وتأمين  للعائالت، 
والعمل ألرباب آالف العائالت الفلسطينية والسورية على حٍد سواء، والتي كانت 
تعمل داخل مخّيم اليرموك بمختلف المهن. كان اليرموك قد بات منذ زمٍن بعيد 
مركزًا تجاريًا وصناعيًا هاّمًا، وموطنًا لعّدة أسواق كبيرة في حدود مدينة دمشق.1 
انه من الفلسطينيين 

ّ
وفوق ذلك فإّن األضرار الكبرى لحقت بمواطني المخيم وسك

والّسوريين، حيث سقطت أعداد كبيرة من الشهداء، فضاًل عن وقوع دمار كبير 
جدًا في المربع األّول من اليرموك والمسمى ب��«حارة الفدائية«، وهي الحارة التي 
اللحظات األخيرة قبل تدميرها بشكٍل كامل  المقال حتى  بقي فيها كاتب هذا 

نتيجة األعمال العسكرية.2
فلسطينيي  وعموم  اليرموك  مخّيم  ُمشّردي  تواجه  التي  األكبر  الُمشكلة  إّن 
الالجئون  الُمتردية.  اإلقتصادية  الحالة  في  تتمثل  المجال  هذا  في  سورية 
الفلسطينيون الذين وجدوا أنفسهم دون مأوى في شتاء سورية ودمشق القارس 
منزل جديد  إستئجار  على  غالبيتهم  قدرة  وعدم   ،2015  ��  2014  �� لألعوام 2013 
ودفع تكاليفه الباهظة مع إرتفاع األسعار وتراجع الحالة اإلقتصادية واإلنتاجية 
في البلد بشكل عام، وإستشراء حالة العسر الشديد بين عموم العائالت وتراجع 
المعاناة مع  أو تعثرها.3 تزداد هذه  الدورة اإلقتصادية  مداخيلها بسبب توقف 
داخل  الناس  من  ى 

ّ
تبق لمن  اليومية  والمعيشة  الحياة  ضرورات  تأمين  صعوبة 

الكهربائي وتهتك  التيار  إنقطاع  ومحروقات، فضاًل عن  ودواء  المخيم من غذاء 
ان 

ّ
 من سك

َ
أجزاء كبيرة من الشبكة الكهربائية نتيجة األعمال العسكرية. لم يتبق

المخّيم سوى 18 الفًا تقريبًا، حيث دفعت الحالة الُمشتعلة غالبية من تبقى من 
انه للخروج نحو مناطق دمشق اآلمنه، بعد أن كان مخّيم اليرموك في أوقات 

ّ
سك

وريفها  وضواحيها  دمشق  مناطق  كل  في  وآمانًا  أمنًا  األكثر  المالذ  هو  سابقة 
الدائرة  الحرب  »أّن  )األونروا(  الغوث  وكالة  أشارت  وقد  عموم سورية.  في  وحتى 
في سورية، تسّببت بتهجير نحو ثالثة أرباع الالجئين الفلسطينيين في سورية 
من مخيماتهم، حيث بات نحو 70% إلى 80% منهم ٌمهّجرون اآلن، بسبب النزاع 

في البالد«.4
سقط حتى بدايات العام 2015 نحو 2800 شهيد من الالجئين الفلسطينيين 
البداية  منذ  ألنفسهم  إشتقوا  الذين  وهم  منهم،  المئات  وأصيب  سورية،  في 
»الحياد اإليجابي«، فيما إستقبل مخّيم اليرموك قبل  الموقف المسؤول المعنون ب�
محنته من النازحين الّسوريين من مناطق التوتر المحيطة به أكثر ما أستقبلت 

كل من تركيا واألردن معًاّ!
ت 

ّ
سجال وفي  األون��روا  ت 

ّ
سجال في  الُمسّجلين  سورية  فلسطينيي  أع��داد 

الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب والمقيمين في سورية منذ النكبة 
يطلق  مّمن  وهم  فلسطيني.  مواطن  ألف   545 نحو   2015 العام  بداية  مع  قاربت 
عليهم تسمية »فلسطينيي سورية« الذين يخضعون للقوانين المدنية السورية 
بإعتبارهم كالمواطنين الّسوريين حكمًا منذ صدور التشريعات السورية النافذه 
بهذا المجال، وذلك منذ أن وطأت أقدامهم األرض السورية بعد الخامس عشر من 
أّيار 1948، وخصوصًا )القانون/المرسوم( الرقم )260( الصادر بتاريخ 10 تّموز 1956، 
وهو )القانون/المرسوم( الذي تّم إقراره بإجماع المجلس النيابي الّسوري سنتذاك، 
المساواة  على  التأكيد  وفيه  القوتلي،  شكري  الراحل  الّسوري  الرئيس  عه 

ّ
ووق

الّتامة لالجئين الفلسطينيين الذين دخلو سورية قبل صدور )القانون/المرسوم( 
الجنسية  حقوق  ماعدا  والواجبات،  الحقوق  حيث  من  الّسوري  المواطن  مع  إّياه، 
والمتمثلة بالهوية السورية وجواز السفر الّسوري والمشاركة باإلنتخابات النيابية 
والرئاسية.5 ُيضاف إلى فلسطينيي سورية نحو 200 الف مواطن فلسطيني ُمقيم 
بسورية من فلسطينيي لبنان واألردن وقطاع غزة والعراق، وقد إنخفضت أعدادهم 
خالل العامين الماضيين لتصل الى أقل من 40 ألف مواطن وفق تقديرات عّدة 
الهيئة  بيانات  وحتى  واألون��روا،  الرسمية،  الفلسطينية  الجهات  منها  جهات، 

العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية.6
الالجئون الفلسطينيون في سورية يتوزعون ضمن خمسة عشر مخيم، وضمن 
تجّمعات فلسطينية في المدن. وتقع أغلب المخيمات والتجمعات الفلسطينية 

في منطقة دمشق:
تجّمع  أكبر  ل 

ّ
ُيمث وال��ذي  دمشق،  مدينة  جنوب  الواقع  اليرموك  مخّيم  أواًل، 

فلسطيني في الشتات، ويضم بحدود ربع مليون الجئ فلسطيني
على  دمشق  مدينة  شرق  جنوب  الست(  قبر  )مخيم  زينب  السيدة  مخّيم  ثانيًا، 

طريق محافظة السويداء.

ثالثًا، مخّيم جرمانا جنوب شرق مدينة دمشق على طريق المطار الدولي.
رابعًا، مخّيم خان دنون جنوب مدينة دمشق على طريق أوتوستراد دمشق/درعا.

الجوالن.  القنيطرة/هضبة  طريق  على  دمشق  غرب  الشيح  خان  مخّيم  خامسًا، 
حيث  الفلسطينية  األرض  الى  في سورية  فلسطيني  مخّيم  أقرب  ويعتبر 

اليبعد عن أقرب نقطة من فلسطين سوى ستين كيلومترًا.
انه كانوا 

ّ
سادسًا، مخّيم الحسينية أقصى جنوب شرق مدينة دمشق. ومعظم سك

سابقًا من الالجئين الفلسطينيين في مخّيم جرمانا.
سابعًا، مخّيم السبينة جنوب دمشق.

انه من النازحين 
ّ
ثامنًا، مخّيم الرمدان شرق دمشق على طريق بغداد، ومعظم سك

 ،1967 عام  احتاللها  بعد  الجوالن  هضبة  من  نزحوا  الذين  الفلسطينيين 
وكانوا أساسًا قد لجأوا الى الجوالن من فلسطين عام النكبة.7 

إضافة إلى ذلك، فهناك تجمعات فلسطينية داخل مدينة دمشق، خاّصة في 
أحياء: ركن الدين، دّمر، حي اآلمين )حي اليهود - االليانس(، باب شرقي، مشروع 
القابون،  القديمة،  المزة  جوبر،  كفرسوسة،  دوما،  ومنطقة  الجديدة(،  )الشام  دّمر 
دمشق  مدينة  أحياء  ُمتناثر ضمن  ع 

ّ
توز وهناك  منين.  تل  )مخيم حطين(،  برزة 

وضواحيها المحّدثة )الجديدة، قدسيا، صحنايا، حرستا، المعضمية( وبعض قرى 
غوطة دمشق )داريا، كفر بطنا، زملكا، عربين، حمورية، يلدا، المليحة، ببيال(.8 أّما في 

شمال ووسط سورية:
اما المخيمات في المناطق االخرى فهي:

في حلب، فيوجد مخيمان: النيرب، وحندرات )مخيم عين التل(. 1
في حمص يوجد مخّيم واحد )مخيم الوليد(. 2
في حماه يوجد مخّيم العائدين. 3
في الالذقية يوجد مخّيم الرمل الفلسطيني.. 4

أّما في جنوب سورية فهناك:  في مدينة درعا يوجد مخيما درعا ومزيريب، فضاًل 
ع لعدة مئات من العائالت الفلسطينية في قرى 

ّ
عن مخّيم درعا للطوارىء، مع توز

الشيخ  مزيريب،  ناسج،  كفر  داعل،  جلين،  )جاسم،  حوران جنوب سورية  منطقة 
مسكين، صماد، اليادودة، تسيل، تل شهاب(.9 

شير المعطيات إلى أّن المخيمات تضم نحو 59% من الالجئين الفلسطينيين 
ُ
ت

في دمشق، ونحو 75.9% من إجمالي الالجئين الفلسطينيين الُمسجلين في كامل 
المخيمات الفلسطينية فوق األراضي الّسورية. وفي المقابل يقطن نحو 6% من 
مجموع الالجئين الفلسطينيين في مخيمي درعا والمزيريب و 4.7% في حمص 
ومخيم حمص و 2% في مخّيم حماه و 2.2% في مخّيم الرمل بالالذقية. أّما في حلب 
فيقطن 7.3% من إجمالي الالجئين الفلسطينيين في سورية، بينهم 73.3% في 
مخيمي النيرب وحندرات. وهناك عّدة عشرات من العائالت الفلسطينية تقيم 
في مدن طرطوس وجبلة وبانياس على الساحل الّسوري، وثالث عائالت تقيم في 
من  الخروج  قبل  البحر  أعمال  في  وتعمل  طرطوس  لمدينة  المقابلة  أرواد  جزيرة 
فلسطين والى حينه. كما وتقيم بعض العائالت في بلدات: منبج، والباب، وتل 
رفعت شمال مدينة حلب. اضافة لمدينة ادلب، حيث تقيم عّدة عائالت.10 على كل 
حال، ال تعترف األونروا بجميع المخيمات الفلسطينية في سورية، وتعتمد فقط 
عشرة منها، بينما تقّدم لجميعها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات اإلغاثة 
والمخيمات  التجمعات  األونروا في كل مواقع  اإلجتماعية، حيث تنتشر مدارس 
)اليرموك،  المعتمدة هي:  وداخل مدينة دمشق على حد سواء. والمخيمات غير 
الالذقية.  في  والرمل  حلب،  في  وحندرات  دمشق،  في  الحسينية(  ال��رم��دان، 
وبالنتيجة فإّن 29% فقط من الالجئين الفلسطينيين يقيمون داخل المدن في 
سورية، والنسبة األكبر  71% تقيم داخل المخيمات بما في ذلك مخّيم اليرموك.11

التغريبة الثانية
ُيمكن القول بأّن تغريبة فلسطينيي مخّيم اليرموك ومنذ نكبته األخيرة، تّمت 
الزاهره،  الميدان،  األمين،  كأحياء:  الداخلية  دمشق  مدينة  أحياء  إلى  المرة  هذه 
األشرفية،  صحنايا،  دمر،  مشروع  ودمر،  قدسيا،  ضاحية  المزة،  البرامكة،  القاعة، 
جرمانا، والمنطقة الصناعية بدمشق، وإلى أبنية المعهد التكنيكي التكنولوجي 
منطقة  في  والقائم   VTC ال�  بمعهد  والمسمى  األونروا  لوكالة  التابع  التعليمي 
عدرا  منطقة  في  والكائنة  فلسطين  ومجاهدي  شهداء  أبناء  مدينة  والى  المزة، 
في ريف دمشق الشمالي الشرقي. فيما نزحت أعداد إضافية منهم إلى مخّيمات 
وتجمعات فلسطينية ُمستقرة نسبيًا )نقول نسبيًا( كمخيم )خان دنون(، ومخيم 
إلدارة  وتخضع  دمشق  ريف  في  فلسطينية  وتجمعات  ُمخيمات  وهي  )جرمانا(، 
اإلغاثة  وخدمات  والتعليمية  الصحية  الثالثة  بجوانبها  األونروا  وكالة  وخدمات 

اإلجتماعية.12
الكتلة األكبر مّمن غادر سورية من فلسطينييها هم من جيل الشباب، ومن 
أصحاب الكفاءات العلمية وخريجي الجامعات والمهنيين. وصلت أعداد الالجئين 
الفلسطينيين الذين غادروا سورية حتى اآلن بحدود 150 ألف من أصل 545 ألف. 

وكندا  المّتحدة  والواليات  وأستراليا  نيوزلندا  جاه 
ّ
بإت ألف   100 نحو  منهم  غادر 

ومجموعة الدول اإلسكندنافية، وقد نالت منها السويد وحدها قدوم نحو 40 ألف 
فلسطيني سوري إلى أراضيها حتى اآلن، وما زالت المتوالية ُمستمرة في هجرات 
بشكٍل  لبنان  الى  مواطن  الف   50 نحو  منهم  وصل  فيما  متواصلة،  بأنها  يبدو 
رئيسي، ومصر وغيرها.13  تمكن الالجئون من دخول دول أوروبا الغربية وغيرها 

بطريقتين:14
الطريقة األّولى قانونية أو شبه قانونية، على شكل دفعات أو موجات لم تكن 
جميعها على شكل هجرة مفتوحة لكل من يريد، بل كانت في إطار دعوات لم 
رشحها المفوضية السامية 

ُ
شمل أو أقارب، ومنها لبعض الحاالت الخاصة التي ت

لالجئين التابعة لألمم المتحدة، فضاًل عن وجود تسهيالت ما ولو كانت بحدود 
معينة تم تقديمها من بعض الدول اإلسكندنافية لدخول دفعات من الالجئين 
الفلسطينيين القادمين من سورية والراغبين باإلنتقال إليها، وهذه التسهيالت 
)غض  طريقة  إتباع  أو  العائلي  الجمع  على  الموافقات  خالل  من  بمعظمها  تتم 

النظر( بدخول أعداد منهم عبر دول كروسيا وغيرها. 
أمام  زال مفتوحًا مواربة  وما  الباب كان  قانونية، حيث  الثانية غير  الطريقة 
فلسطينيي سورية للهجرة، وخير دليل على ذلك ما يتم من هجرة لفلسطينيي 
سورية في البداية عبر ميناء اإلسكندرية على متن السفن بإتجاه إيطاليا واليونان 
الهجرات  ومالطا وغيرها، ومن مرسين في تركيا. وقد وقعت حوادث خالل تلك 
على متن تلك السفن، وأودت بحياة المئات من فلسطينيي سورية، فبعض من 
غادر منهم ساحات القتل والموت في مخّيم اليرموك وجد نفسه على الساحل 
اإلفريقي من اإلسكندرية وغيرها بإتجاه سواحل إيطاليا ليموت هناك مع إرتطام 

وغرق بعض من تلك السفن.

رة
ّ

رات غير مبش
ّ

 مؤش
فلسطينيو  يعيشها  التي  الجديدة  النكبة  أو  التغريبة  أو  الهجرة  مأساة  إن 
ُمُر ُمتسارعة بصمت، وعلى مرأى ومسمع كل القوى والقيادات 

َ
سورية تتم اآلن وت

التحرير  منظمة  ونقصد  الفلسطيني،  الشرعي  اإلطار  ذلك  في  بما  الفلسطينية 
م بما هو مطلوب منها، من أجل السعي لوقف ما يتعرض 

ُ
ق

َ
الفلسطينية التي لم ت

للمغامرة  منهم  كبيرة  بأعداد  دفعت  كبرى  مصاعب  من  سورية  فلسطينيو  له 
وركوب قوارب الموت بإتجاه بالد الهجرة واإلغتراب البعيدة.

وهنا، ال يالم الالجىء الفلسطيني في سورية على مغادرة البلد والهجرة إلى 
إلى  اللجوء  بإتجاه  ينتقل  المطاف  نهاية  في  فالّسوري  األربع،  المعمورة  أصقاع 
أحياء مدينته وإلى ضيعته أو قريته وخياراته مفتوحة، أما الالجىء الفلسطيني 
النداء الساحر لقتل  المجهول، هو تلبية  إلى  الرحيل اإلرادي  فخياراته محدودة. 
حقيقتنا ودفنها هناك، هو شطب حياتنا الماضية من أجل ميالد معتوه في بالد 
ال نحسن فيها سوى العيش أكاًل وشربًا وهواء، فهل مات الحلم بوطن كان اسمه 

فلسطين؟
 النكبة ال يزال يصفع الشعب الفلسطيني وال يجعله يرتاح 

ّ
ل

ُ
أخيرًا، إّن ذ

مواطني  كل  جباه  على  اآلن  ترتسم  باتت  والقلق  الخوف  فعالئم  قلياًل.  ولو 
في  الفلسطينيين  عموم  ومعهم  سورية  فلسطينيي  من  اليرموك  مخّيم 
التجارب  إعادة إستنساخ  أفئدتهم خوف وهلع من  البلد، فيما يكمن داخل 
عب الفلسطيني. فقد سبق وأن ُمسحت عدة مخيمات 

ّ
المؤلمة التي مر بها الش

وتجمعات فلسطينية من الوجود في أوقات سابقة في لبنان حيث دمر مخّيم 
َر مخّيم ضبية ومخيم جسر الباشا وتجّمع الكرنتينا في  النبطية عام 1974، وُدمِّ
َر  بيروت الشرقية سنوات الحرب األهلية اللبنانية بداية العام 1976، كما ُدمِّ
مخّيم تل الزعتر في بيروت الشرقية عام 1976 وُمسح من الوجود نهائيًا، فيما 
وقع ما وقع قبل سنوات بحق مخّيم جنين في الضفة الغربية، وفي مخّيم نهر 

البارد شمال لبنان. فهل سيكون نصيب مخّيم اليرموك مماثاًل؟

 *علي بدوان: كاتب سياسي فلسطيني مقيم في دمشق، مخّيم اليرموك.

 1  كاتب هذا المقال من أبناء مخيم اليرموك، وشاهد عيان مباشر على محنة المخّيم. فقد بدأت 
محنة مخيم اليرموك منذ النصف الثاني من العام 2012، عندما اشتعلت األحداث في المناطق 
األحياء  من  وغيرها  والعسالي،  والقدم،  ويلدا،  األسود،  والحجر  التضامن،  كاحياء  به،  المحيطة 
لقذائف  ُمتقطع  تساقط  مع  فيها  األحداث  وترافقت  ُمكتظة،  مناطق شعبية  وهي  السورية، 
الهاون على مناطق مختلفة من مخيم اليرموك، وخاصة منها شارع الجاعونة حيث وقعت مجزرة 
طلقت على شارع 

ُ
رهيبة مساء اليوم الثاني من آب 2012. فقبل آذان اإلفطار بدقائق معدودة، أ

ذاتها  النقطة  على  بتتابع، سقطت  هاون  مدفع  من  قذائف  ثالث  بالناس،  المكتظ  الجاعونة 
في المخيم بغرض إيقاع أكبر خسائر ممكنة. المجزرة تمخضت عن أربع وعشرين شهيدًا من 
أبناء المخيم من الفلسطينيين والسوريين، وسقوط أعداٍد مضاعفة من الجرحى. وقد إنعكست 
سكان  معظم  استقبل  الذي  المخيم،  على  باليرموك  المحيطة  المناطق  في  الجارية  األحداث 
الخروج  أما  أزقتها.  بين  وقع  الذي  الدموي  التطاحن  نتيجة  منها  خروجهم  بعد  األحياء  تلك 
إندالع  مع   ،2012 االّول  كانون   16 منذ صباح  بدأ  فقد  اليرموك  مخيم  من  والنزوح  الفلسطيني 

اإلشتباكات داخله بين مجموعات المعارضة السورية.

www.badil.org/haq-alawda لالطالع على الهوامش الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني

واقع الالجئين الفلسطينيين في سورية تحت التشريح
بقلم: علي بدوان*

إنفاذ الشرعية الدولية



اآذار  182015

مخيم »سايبر سيتي« في األردن: 
تجسيد لليأس الذي يعيشه الالجئون الفلسطينيون والوضع القانوني العائم الذي انتهوا إليه 

بقلم: حنين حسن*

قبل  سورية  في  يعيشون  فلسطيني  الجئ   540,000 مجموعه  ما  كان 
األهلية  الحرب  سياق  ففي   .2011 آذار  شهر  في  فيها  النزاع  شرارة  اندالع 
مّما  الفلسطينيين،  الالجئين  مخيمات  قصف  جرى  بسورية،  تعصف  التي 
تسبب في وقوع أعداد هائلة من اإلصابات في صفوفهم وإلحاق دمار فادح 
الصادرة عن وكالة غوث وتشغيل  التصريحات  وبممتلكاتهم. وحسب  بهم 
الالجئين  من   %70 على  يربو  ما  بات  فقد  )األونروا(،  الفلسطينيين  الالجئين 
كما  الطارئة،  اإلنسانية  المعونات  إلى  حاجة  في  سورية  في  الفلسطينيين 

أمسى ما يزيد على 50% منهم مهجرين داخل اإلقليم الّسوري.1

األردن ليس مالذًا آمنًا لالجئين الفلسطينيين النازحين من 
سورية

سمحت السلطات األردنية لما ال يقل عن 1,300 فلسطيني فّروا من سورية 
بالعبور إلى األردن خالل السنة األّولى من النزاع الذي نشب في هذه البالد،2 
الّسوريين  وطبقت عليهم نفس اإلجراءات المعتمدة عند دخول المواطنين 
إلى أراضيه.3 وعقب تصاعد وتيرة النزاع في سورية وتحوله إلى حرب أهلية، 
الفلسطينيين  التي يعتمدها تجاه الالجئين  قرر األردن تعديل السياسات 
وباشر العمل على منع دخولهم إلى أراضيه في شهر نيسان 2012. ويعني 
أّن الالجئين الفلسطينيين لم يعودوا يلقون معاملة تتساوى مع  هذا األمر 
معاملة الالجئين الّسوريين. وبذلك، ُحرم الالجئون الفلسطينيون الذين ُسمح 
لهم بدخول األردن من قبل من االنتفاع بالمخيمات المقامة في األردن، كمخيم 
إقامتهم  أماكن  مغادرة  لهم  تتيح  التي  التصاريح  لغيت 

ُ
وأ وغيره،  الزعتري 

بعد الالجئون الذين تمكنت السلطات من إلقاء القبض عليهم 
ُ
المؤقتة، كما أ

إلى سورية قسرًا. وفضاًل عن ذلك، اعتمد األردن سياسة تقضي بمنع عبور 
الفلسطينيين الفارين من النزاع الذي يضرب سورية ووضعها موضع التنفيذ 
الضعف  حالة  استفحال  إلى  السياسة  هذه  أفضت  وقد   ،2013 العام  خالل 
المريرة التي يكابدها الفلسطينيون الذين يسعون إلى بلوغ بر األمان، وتلك 
التي يعاني منها أولئك الذين لجأوا إلى األردن في بداية األزمة السورية طلبًا 
لألمان على أنفسهم. فقد حرمت السلطات األردنية الالجئين الفلسطينيين-
الّسوريين، بإعالنها أّنهم أشخاص غير مرّحب بهم، من حقهم في الحماية، 
واالعتقاالت  واالستغالل  لالنتهاكات  تعريضهم  في  ذلك  بفعل  وتسببت 
 عن ذلك، ُحرم جميع الالجئين الفلسطينيين غير المسجلين 

ً
واإلبعاد. وفضال

يستطيعون  ال  وباتوا  الصحية،  والرعاية  التعليم  خدمات  على  الحصول  من 
الفلسطينيين  لالجئين  يسمح  ال  ذلك،  على   

ً
وعالوة العمل.  بسوق  االلتحاق 

وهم  فيها،  واإلقامة  المقامة  المخيمات  إلى  بالدخول  من سورية  المهجرين 
لذلك يضطرون إلى تأمين السكن لهم وألسرهم في عقارات خاصة باهظة 
الثمن. وأخيًرا، ترتكب السلطات األردنية حاالت خرق جسيمة للقانون الدولي 
من  بات  فقد  لذلك،  ونتيجة  سورية.  إلى  وإعادتهم  الالجئين  هؤالء  بإبعاد 
السياق،  هذا  وفي  األردن.  إلى  العبور  الفلسطينيين  الالجئين  على  الصعب 
النازحين  الفلسطينيين  المنظم لالجئين  »الوضع عن  بأّن  تقر وكالة األونروا 
أّنعدام  من  لدرجة مستفحلة  يتعرضون  أنهم  يعني  األردن  في  من سورية 
األمن، وأنهم يواجهون الصعوبات في اإلجراءات المدنية، من قبيل تسجيل 
المواليد، وفي الحصول على الخدمات الحكومية، كما يواجهون الخطر الدائم 
على  لما جاء  ا 

ً
ووفق وإعادتهم قسًرا من حيث جاؤوا.«4  المتمثل في طردهم 

الوكالة  إلى  سورية  من  فلسطينًيا  ا 
ً
الجئ  13,836 توجه  فقد  األونروا،  لسان 

النازحين  حتى شهر نيسان 2014. »ويكابد معظم ]الالجئين الفلسطينيين 
الصعوبات  الهش  القانوني  وضعهم  ويفرض  والفقر  العوز  سورية[  من 
أمامهم في االستفادة من اإلجراءات المدنية، والحصول على الخدمات وتأمين 
ُيحتجز  س��وري،   200 من  يقرب  ما  جانب  وإلى  تلزمهم.  التي  العمل  فرص 
ا فلسطينًيا من سورية[ في مخّيم ’سايبر سيتي‘، وهو عبارة عن 

ً
188 ]الجئ

مؤسسة أقامتها الحكومة على مقربة من مدينة الرمثا.«5 وفي هذا السياق، 
أحد  في   )Human Rights Watch( اإلنسان  حقوق  مراقبة  منظمة  أفادت 
التقارير الصادرة عنها في العام 2012 إلى أّن »السلطات األردنية قامت بإعادة 
آخرين  وهددت  مؤخًرا،  منها  فروا  أن  بعد  سورية  إلى  الفلسطينيين  بعض 
بالترحيل. كما قامت السلطات منذ أبريل 2012 باعتقال فلسطينيين هاربين 
من سورية بشكل تعّسفي في مركز لالجئين دون أن توفر لهم أي خيارات 
إلطالق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا.«6 وفي العامين 2013 و2014، 
قت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان حاالت سبعة فلسطينيين أعادهم األردن 

ّ
وث

تل واحد منهم على األقل بعد أن أعادته 
ُ
بشكل قسري إلى سورية، حيث ق

السلطات األردنية إلى سورية مع زوجته وولديه الصغيرين. كما ُنقل أربعة 
آخرين إلى مخّيم »سايبر ستي«، وهو مركز احتجاز مغلق ومخصص بالالجئين 

الفلسطينيين والّسوريين.7

مخيم »سايبر سيتي«: احتجاز الالجئين الفلسطينيين 
النازحين من سورية في األردن 

مخيم »سايبر سيتي« عبارة عن مركز مغلق تخصصه السلطات األردنية 
األردن.  شمال  صناعية  منطقة  يقع  وهو  الفلسطينيين،  الالجئين  الحتجاز 
أحد  في  سوري  و200  فلسطيني   180 من  يقرب  ما  سيتي«  »سايبر  ويؤوي 
مبانيه الذي يتألف من ست طبقات. ومعظم الالجئين الّسوريين المحتجزين 
في مخّيم »سايبر سيتي« هم من الرجال أو النساء المتزوجين أو المتزوجات 
أو  أو معرفة بهم،  أو تجمعهم عالقة قرابة  أو فلسطينيات  من فلسطينيين 
إنفاذ  األردنية  السلطات  تعّمدت  وقد  فلسطينيين.  ألطفال  أمهات  أو  آباء 
»سايبر  مخّيم  في  الفلسطينيين  مع  الّسوريين  تجمع  التي  السياسة  هذه 
مًعا  مختلفتين  من جنسيتين  ينحدرون  أشخاص  فمن خالل جمع  سيتي«. 
مخصصًا  مخيمًا  سيتي«  »سايبر  مخّيم  يكون  أن  يمكن  ال  واحد،  مخّيم  في 
لالجئين الفلسطينيين دون غيرهم. وقد دأبت السلطات األردنية على إطالق 
التصريحات على مدار سني النزاع الذي تشهده سورية بأّن األردن لن يفتح 
يتحمل  لن  وأنه  سورية[  من  فلسطيني  ]الجئ  مليون  نصف  أمام  حدوده 
إقامة المخيم رقم 11 لالجئين الفلسطينيين على أراضيه،8 وهو ما من شأنه 
فلسطيني  الجئ  مليونّي  من  يقرب  لما  الدائم  البديل  إلى  األردن  يحّول  أن 

موجودين في األصل في البالد. 
الالجئين  احتجاز  على  تقوم  التي  المدروسة  السياسة  هذه  وتمثل 
وعلى  فيه  عليهم  اإلغالق  وإحكام  الفلسطينيين في مخّيم »سايبر سيتي« 
نحو يعزلهم ويحرمهم من الحصول على حقوقهم في الحماية وحرية الحركة 
كابدته  الذي  والسلب  التهجير  من  عامًا   66 تختزل  التي  الحكاية  والتعليم 

أربعة أجيال متعاقبة من الالجئين الفلسطينيين وعانت منه.
بجميع  المذكور  المخيم  حول  سياجًا  األردنية  السلطات  نصبت  وقد 
إلى  المؤدي  المدخل  على  أحدهما  يقع  للشرطة  حاجزين  وأقامت  مرافقه، 
المنطقة الصناعية واآلخر ضمن حدود هذا المخيم الذي ُيحتجز فيه الالجئون 
أفراد  ويعمل  فيه.  األمن  من  متقدم  مستوى  فرض  بغية  الفلسطينيون 
الشرطة المتمركزون على الحاجز الثاني على تقييد حرية الالجئين في الحركة 
 

ً
واالنتقال إلى المبنى الذي ُيحتجزون فيه وإلى المنطقة القريبة منه. وفضال
عن ذلك، يعمل في المخيم مكتب تابع لجهاز المخابرات تحت قيادة الجيش 
بما  المخيم،  داخل  ومتابعة كل حركة  بمسح  مكلف  المكتب  وهذا  األردني، 

فيها حركة الالجئين أنفسهم أو تدفق المعونات من األمم المتحدة وغيرها 
األمنية على  السلطات  األحيان، تحظر  اإلنسانية. وفي بعض  المنظمات  من 
مّمن يحملون  اإلنسانية  المنظمات  في  والعاملين  الحكومية  غير  المنظمات 
تصاريح سارية المفعول من الوصول إلى المخيم ودخوله، مّما يصعب معه 
التأكد من ضمان حقوق الالجئين القابعين فيه وإنفاذ اإلجراءات المرعية في 
معاملتهم.9 وُيسمح لالجئين المقيمين في مخّيم »سايبر سيتي« بمغادرته 
كل أسبوعين أو ثالثة أسابيع ولفترة ال تتجاوز 48 ساعة لزيارة أقارب لهم في 
بعض المدن األردنية. وبخالف ذلك، ال ُيسمح للفلسطينيين المقيمين في 

هذا المخيم بمغادرته إال للعودة إلى سورية.
سوء  من  سيتي«  »سايبر  مخّيم  في  المحتجزون  الالجئون  اشتكى  وقد 
فيها  يطلبون  التي  والمناشدات  النداءات  يطلقون  يزالون  وما  المعاملة، 
مراقبة  منظمة  عن  صادر  تقرير  في  جاء  وحسبما  منه.10  للخروج  المساعدة 
شخص  عن  يقل  ال  ما  وفي 

ُ
»ت  ،)Human Rights Watch( اإلنسان  حقوق 

واحد، اسمه محمود مرجان، بعد أن قامت السلطات األردنية بترحيله من سايبر 
إلى  مرجان بصورة قسرية  عيد 

ُ
أ 2012.« فقد  إلى سورية في سبتمبر  سيتي 

سورية، مع زوجته واثنين من أبنائه الصغار.11 وتشير منظمة العفو الدولية 
»طوًعا«  التوقيع  على  رغم 

ُ
»أ مرجان  أّن  إلى  عنها  الصادرة  التقارير  أحد  في 

على ورقة تقول إنه سيعود إلى سورية على الرغم من أّنه مطلوب للسلطات 
السورية بحسب ما زعم«.12 قال واحد مّمن أجرت المنظمة معهم المقابالت إنه 
ا أثناء إعادته، وإن مرجان قال إنه ال يريد العودة وإّن  تحدث مع مرجان هاتفّيً
النار عليه إذا لم يواصل  »السلطات التي أخذته إلى الحدود هددته بإطالق 
تل مرجان في 

ُ
السير عائدًا إلى سورية.«13 وبعد 20 يومًا، في 15 تشرين األّول، ق

سورية بعد أن جاء رجال مسلحون إلى منزله وأطلقوا النار على رجله بحضور 
زوجته وأبنائه، ثم سحبوه داخل سيارة. وفي وقت الحق من ذلك اليوم، ألقيت 

جثته أمام منزل والده، وعليها آثار تعذيب.14
»سايبر  مخّيم  في  يقيمان  الجئان  تحدث  منفصلتين،  مناسبتين  وفي 
سيتي« إلى المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان وذكرا أّن أحد الالجئين 
إلى  بإبعاده  األردنية  السلطات  هّددته  أن  بعد  االنتحار  على  اإلقدام  حاول 
سورية. وتمكن أربعة طالب من الهروب من المخيم بغية استكمال تحصيلهم 
مرة  عائالتهم  يروا  لم  أنهم  ذلك  لقاء  دفعوه  الذي  الثمن  وكان  التعليمي، 

أخرى.
الحصار  على  الوحيدين  الدليلين  واإلبعاد  المعاملة  سوء  ل 

ّ
يشك وال 

العوز تعّم مخّيم  األردن، فحالة  الفلسطينيين في  الالجئين  المفروض على 
ويعاني  فيها  السكن  ظروف  تستحيل  الضيقة  والغرف  سيتي«،  »سايبر 
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الالجئون المحتجزون فيها من االكتظاظ ومن العفن 
والرطوبة، ناهيك عن مواصلة احتجاز هؤالء الالجئين، 
واقتصار الموارد التي تقدمها السلطات لهم ضمن 
الحدود الدنيا التي تقيم أودهم، بحيث ال تزيد على 
أسباب  من  وحرمانهم  الحياة،  قيد  على  تبقيهم  أّن 
الراحة بغية إرغامهم على مغادرة األردن أو البحث عن 
السلطات  فيه  أبدت  الذي  الوقت  وفي  أخرى.  بدائل 
الّسوريين،  الالجئين  تجاه  االستجابة  األردن��ي��ة 
المفوضية  وسمحت  اإلنسانية  الخدمات  ومنحتهم 
بتقديم  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
الفلسطينيون  الالجئون  ُيعتبر  فال  لهم،  الدعم 
النازحون من سورية مؤهلين للحصول على مثل هذه 

الخدمات إال في أحوال نادرة.15 

فئات الفلسطينيين 
يجسد الالجئون الفلسطينيون في مخّيم »سايبر 
القانوني  واإلهمال  الجنسية  انعدام  حالة  سيتي« 
جلدتهم  أبناء  من  الالجئون  أقرانهم  يعيشه  الذي 
في كل يوم من حياتهم في جميع أنحاء المعمورة. 
ومعظم هؤالء الالجئين مسجلون لدى وكالة األونروا، 

في  سورية  إلى  فلسطين  من  عائالتهم  ُهجرت  وقد 

سيتسبب في تغيير التوازن الديموغرافي في األردن، وربما يؤدي إلى عدم 
ل إبعاد الفلسطينيين إلى سورية خرقًا لاللتزام الدولي 

ّ
االستقرار.«18 ويشك

ويرتب  أتوا،  حيث  من  قسرًا  إعادتهم  عن  اإلحجام  األردن  على  يملي  الذي 
القانون الدولي العرفي هذا الحظر الذي يكفل الحماية لالجئين من إعادتهم 

إلى األماكن التي يمكن أن تتعرض فيها حياتهم أو حرياتهم للتهديد. 
الخروج  هو  هذا  يكن  فلم  الّسوريين،  ان 

ّ
السك أفراد  بقية  خالف  وعلى 

بعض  إلى  فبالنسبة  المجاورة.  البلدان  إلى  الفلسطينيين  لالجئين  األّول 
فيها  يتعرضون  التي  الثالثة  أو  الثانية  المرة  هي  فهذه  الفلسطينيين، 
ردوا من فلسطين أول مرة في العام 1948. ومن سوء طالع 

ُ
للتهجير منذ أن ط

الالجئين الفلسطينيين أنهم أضحوا عالقين في وضع عائم يقترن بالسياسة 
مّما  الدولي،  القانون  تشوب  التي  الضبابية  الثغرات  عن  وينشأ  اإلقليمية 
ا في أوساط الالجئين على امتداد منطقة الشرق 

ً
يجعلهم أكثر الفئات ضعف

مليون فلسطيني في سورية الجئين  يربو على نصف  ما  بات  األوسط. فقد 
وأشخاًصا عديمي الجنسية وأفراًدا ينتمون إلى شعب سليب، حيث بات جيل 
أبنائه  مسعى  في  التهجير  مأساة  تكبد  على  مرغم  الفلسطينيين  من  آخر 

للوصول إلى بر األمان. 
ل مثااًل حيًا على أّن سريان حقوق 

ّ
إّن مخّيم »سايبر سيتي« في األردن يشك

أساس  على  التمييز  ممارسة  نشهد  فنحن  عالميًا،  مفهومًا  ُيَعّد  ال  اإلنسان 
الخلفية اإلثنية في حرمان الالجئين الفلسطينيين النازحين من سورية من 
حقوقهم في الحماية والتعليم وحرية الحركة في ذات الوقت الذي يخشون 

فيه من اإلبعاد والتهديد. 
وما يزال الالجئون الفلسطينيون من سورية محجوبون عن كل وكالة من 
لم  التي  المانحة  والدول  اإلغاثية  والمنظمات  المتحدة،  األمم  هيئة  وكاالت 
تبذل العناية الواجبة للوقوف على المخاوف اإلنسانية التي تواجههم في 
األردن. وحسبما جاء على لسان منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في أحد تقاريرها، 
فإّن »القسم الخاص باألردن في خطة االستجابة اإلقليمية لسورية في 2014، 
الذي يرسم سياسة الحوار وتنسيق العمليات، ال يتطرق إلى الفلسطينيين. 
بين  محلي  تنسيق  آلية  وهي  الوكاالت،  بين  المشتركة  المهام  قوة  أّن  كما 
الّسوريين الالجئين في  العاملة على االستجابة لحاجيات  وكاالت المساعدة 
بالنقاش  تتناول  لم  لالجئين،  السامية  المفوضية  ترأسها  والتي  األردن، 

مسائل متعلقة بالفلسطينيين القادمين من سورية.«19
لقد تعّرض الالجئون الفلسطينيون للخذالن من الّسلطة الفلسطينية قبل 
عمليات  وشجب  المطلوب  التدخل  تنفيذ  في  قّصرت  ألنها  أخرى،  أي جهة 
اإلبعاد على المأل ومطالبة السلطات األردنية بإلغاء السياسة التي تنتهجها 
إلى  وعبورهم  سورية  من  النازحين  الفلسطينيين  الالجئين  دخول  منع  في 
الدولي  للقانون  صارخة  انتهاكات  ترتكب  األردنية  الحكومة  إّن  أراضيها. 
الفلسطينيين. نعم،  الراهنة لالجئين  الدولي بمعاملتها  اإلنساني والقانون 
التي يكابدها  المعاناة  واألخير عن  األّول  المسؤول  أّن إسرائيل هي  صحيح 
وقراهم  ديارهم  إلى  العودة  في  حقهم  من  بحرمانهم  الالجئون  ه��ؤالء 
على  إسرائيل  إجبار  يتم  أّن  إلى   - ولكن  فلسطين،  وطنهم  في  وبلداتهم 
الفلسطينيين  الالجئين  ترك  ينبغي  ال   - واحترامه  الدولي  للقانون  الرضوخ 

الفارين من أتون الحرب في سورية يقعون فريسة للهالك والفناء. 

 * حنين حسن: هي زميلة في مكتب العميد وطالبة في برنامج الدكتوراه في دائرة دراسات 

الشرق األوسط وجنوب آسيا وأفريقيا بجامعة كولومبيا في نيويورك. 

www.badil.org/haq-alawda لالطالع على الهوامش الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني

انعدام الحماية وغياب المتابعة
فيما يلي اقتباسات من مئات التقارير والشهادات الواردة 
لمرك���ز بديل م���ن قبل الجئي���ن فلس���طينيين يبحثون عمن 
يحف���ظ لهم كرامتهم االنس���انية في ظل تنص���ل الدول من 
مس���ؤوليياتها، وتقصير الهيئات الدولية والوطنية عن الوفاء 

بالتزاماتها.

الويل لنا الننا فلسطينيون!
ان���ا )م أ(* الجئ فلس���طيني من العراق وصل���ت وعائتلي 
الى قبرص في العام 2006؛ حيث احتجزنا في معس���رات مثل 
االغنام لس���نوات. كنت اسمع التقارير الرسمية االتي تزعم ان 
اوضاعنا جيدة، ويقتلني حجم الكذب اكثر من س���وء اوضاعنا!  
لم يذكر احد ان اوالدنا كانوا محرومين من التعليم الرس���مي، 
وانن���ا كنا مقيدين ف���ي حركتنا وفي مج���ال البحث عن عمل. 
وبس���بب االزمة االقتصادية ازداد ضيق الحال في المعيش���ة. 
فع���دت وعائتلي الى العراق في الع���ام 2012 بعد ان اعتقدت 
ان االوض���اع اس���تقرت قليال، وي���ا ليتني لم اع���د! فالويل لنا 
الننا فلس���طينيون، والويل لنا الننا سنة! والويل لنا الننا لسنا 
داعش! والويل لنا الننا غير مس���جلين ل���دى اية هيئة دولية! 
والويل لنا الننا ما زلنا احياء!  كنت من القلة المحظوظين الذين 
وصلوا الى اندونيس���يا عبر ماليزيا في حزيران عام 2014، حيث 
انني اعيش االن كالجئ س���وري وليس كفلسطيني... الضمن 

شرعية وجودي! 

مشردون في سوريا
  انا الفلس���طينية )ف ج (  من موالي���د بغداد 1973 من أب 
وأم فلس���طينيين من قضاء حيفا قرية الطيرة. هّجر اهلي عام 
1948 وخرجت مع عائلتي بجواز سفر مزور من العراق عام 2009 
بس���بب التمييز ضدنا واالعتداءات المتكررة علينا وتهديدنا 
بالقتل ان لم نرحل. استقريت وعائلتي في جرمانا في سوريا. 
منذ اكثر من س���نتين، وزوج���ي )م ج( مختف ومفقود، ال نعلم 
عنه ش���يئا. لدي اربعة أطفال موجودين معي في سوريا االن. 
فور وصولنا الى س���وريا، قدمنا طلب الحماية وإعادة التوطين 
لدى المفوضية الس���امية لالجئين في دمشق. طلبنا ترحيلنا 
الس���باب انس���انية وعائلية  عند اخوي في الواليات المتحدة 
االمريكية. بعد س���نوات من المماطلة ابلغت مؤخرا )في نهاية 
العام 2013( من قبل المفوضية انه تم اس���قاط طلبي واغالق 

ملفي النه ال يوجد دولة تقبل ان تستقبلنا. 

نداء استغاثة**
 سنركب سفن الموت، وخطيتنا في رقاب 

المسؤولين 

بعد احتالل العراق ه���ام 2003، فقدنا اي نوع من الحماية 
واالمان على انفسنا وعائالتنا. تعرضنا لالعتداءات والتهجير. 
مكثنا س���نتين م���ا بين مخيم الرويش���يد والولي���د، حتى تم 
اس���تقبالنا في مخيم اليرموك في س���وريا. لم يتم تسجيلنا 
رسميا، بل تم تسجيلنا »كعديمي الجنسية«. تقدمنا بطلبات 
اعاداة توطين لدى المفوضية العليا لالجئين، ولكن لم نحصل 
عل���ى رد. عندما دخل المس���لحون مخيم اليرم���وك لجأنا الى 
المفوضية، فاسكنتنا في مدرس���ة قيد االنشاء، وتحت رعاية 
محافظة دمشق. ابلغتنا المفضوية انه بعد عرض حالتنا على 
اكثر من 20 دولة عربية واس���المية واجنبي���ة، لم تبّد اي دولة 
استعدادها الستقبالنا ولو مؤقتا!  ]...[ لذا فقد قررنا أن نركب 

سفن الموت، وخطيتنا وخطية اوالدنا في رقاب المسؤولين...

*رغم توفر االسماء وارقام الملفات لدى الهيئات الدولية والدول لديه، اال انه بناء 
على طلبهم، يفضل بديل عدم نشرها حفظا لكرامة االشخاص.  

** هذا النداء جزء من رسالة مطولة موجه الى القيادات الفلسطينية من قبل 8 
عائالت فلسطينية، ورد الى بديل في شباط 2015. 

طف���ال الجئ���وون يلعب���ون داخ���ل مبن���ى مخي���م سايبرس���يتي. نيس���ان 201٣ )تصوي���ر: دع���اء عل���ي( أ

القانونية:  الوثائق  من  نوعين  الفلسطينيون  هؤالء  ويحمل   .1948 العام 
بطاقات األونروا ووثائق السفر السورية تصدرها لهم الهيئة العامة لالجئين 

الفلسطينيين العرب في سورية. 
وتشمل الفئة الثانية من الالجئين الفلسطينيين أولئك الذين يحملون 
جوازات أردنية أو وثائق هوية أردنية أخرى )انتهت صالحيتها(، مثل دفاتر 
هؤالء  أبعدت  قد  األردنية  السلطات  وكانت  الميالد.  شهادات  أو  العائلة 
األسود  أيلول  أحداث  عقب  و1971،   1970 العامين  في  سورية  إلى  الالجئين 
والجيش  الفلسطينية  المسلحة  الجماعات  بين  القتال  اندالع  التي شهدت 
األردني. وال يحمل هؤالء الفلسطينيون، وال أبناؤهم الذين ُولدوا في سورية، 
بحمل  ألبنائهم  ُيسمح  ولم  الّسورية،  الحكومة  عن  صادرة  هوية  بطاقات 
جوازات السفر األردنية أو وثائق السفر التي كان آباؤهم يحملونها، ولم َيْجِر 
الفلسطينيين  الالجئين  أبناء  يزال  وما  كذلك.  سورية  سفر  وثائق  منحهم 
الذين شاركوا في أحداث أيلول األسود قبل ما يزيد على 40 عاًما وأحفادهم 
يتحملون المسؤولية أمام الحكومة األردنية، وحتى هذا اليوم، عن أمور فعلها 

أجدادهم قبل أن يبصروا هم أنفسهم النور.
وقد حصلت الفئة الثالثة من الالجئين الفلسطينيين على وثائق الهوية 
التي تصدرها بعثة منظمة التحرير الفلس���طينية في دمش���ق. ويس���تطيع 
هؤالء الفلس���طينيون بهذه الوثائق وش���هادات الميالد الت���ي يملكونها أن 
يثبت���وا الفئة التي ينتمون إليها من فئات الالجئين الفلس���طينيين. وأخيًرا، 
تضم الفئة الرابعة أولئك الفلس���طينيين الذين س���حبت السلطات األردنية 
مواطنته���م األردني���ة وحرمتهم م���ن أي وثيقة من الوثائ���ق الصالحة التي 
تتيح لهم إثبات هوياتهم. وفي هذا الس���ياق، أبعدت الس���لطات األردنية ما 
ال يقل عن فلس���طينيين اثنين إلى سورية بعد أن ألغت جوازيهما األردنيين. 
وبذلك، عرضت تلك الس���لطات حياة هذين الفلسطينيين للخطر ألنه لم يعد 
بإمكانهم���ا أن يثبتا هوياتهما على الحواج���ز التي تقيمها قوات الحكومة أو 
قوات المعارضة في س���ورية، مّما دفع بهم إلى مجابهة المخاطر في حياتهم 

دون أن تتاح أمامهم أي إمكانية لبلوغ المعونات اإلنسانية. 
الثاني من عمره،  الحاالت، فهو شاب في العقد  يعيش علي إحدى هذه 
ا مؤقًتا وألم تحمل وثيقة سفر  وقد ُولد ألب فلسطيني يحمل جواز سفر أردنًيّ
بعد 

ُ
لبنانية تصدر لالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان. وقد سبق أن أ

 .1970 العام  في  األسود  أيلول  أحداث  إلى سورية عقب  األردن  من  علي  جد 
»لم يكن علي قد ُولد حينئذ، ولكن جميع أفراد عائلته هم اآلن على القائمة 
السوداء وممنوعون من اللجوء إلى األردن - على الرغم من أّن والد علي يحمل 
الوثائق األردنية، وال يملك علي أي وثائق رسمية تثبت جنسيته. وهو لم يكن 
قادًرا على وراثة جواز والده األردني وال أن يضاف إلى بطاقة العائلة اللبنانية 
التي تحملها والدته من وكالة األونروا، وال أن يحصل على أية وثيقة سورية، 
مّما يجعل منه شاهًدا يجسد حالة الالجئ الفلسطيني العديم الجنسية إلى 

األبد.«16 
»علينا  النسور:  الله  عبد  األردن��ي  ال��وزراء  رئيس  صّرح  المقام،  هذا  وفي 
بدياًل  وطًنا  األردن  يصبح  أن  دون  تحول  التي  االج���راءات  كل  نأخذ  أن 
للفلسطينيين.«17 وبذلك، فقد صرف النسور نظره عن الحقيقة التي تقول بأّن 
هؤالء الفلسطينيين الفارين من سورية هم بشر قبل أن يكونوا فلسطينيين. 
وأضاف رئيس الوزراء األردني بأنه ينبغي السماح للفلسطينيين بالعودة إلى 
الذي تحل فيه  المكان  وطنهم األصلي في فلسطين، وأن »األردن ليس هو 
إسرائيل مشاكلها«. وفضاًل عن ذلك، أطلع رئيس الديوان الملكي الهاشمي 
الفلسطينيين  »تدفق  أّن  على  اإلنسان  حقوق  مراقبة  منظمة  األردن  في 

إنفاذ الشرعية الدولية
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مقّدمة
اندلعت شرارة القتال في سورية في العام 2011، مّما تسّبب في فرار ما يربو 
وجه  على  واألردن  كلبنان  المجاورة،  العربية  الدول  إلى  الجئ  ماليين  ثالثة  على 
الجئ  مليون  نصف  مجموعه  ما  على  بظالله  النزاع  هذا  ألقى  وقد  الخصوص.1 
األمّرين منه.2 وحسبما  الذين عانوا  الّسوريين  المواطنين  إلى جانب  فلسطيني، 
جاء في محاضرة ألقاها فيليبو غراندي )Filippo Grandi(، المفوض العام السابق 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، في الجامعة األمريكية 

ببيروت خالل شهر كانون الثاني 2014: 
في بعض الحاالت، غادر الفلسطينيون )والّسوريون بالتأكيد( بصورة جماعية، 
مناطق  من  تهجيرهم  بفعل  أو  القتال  رحى  من  الهرب  بدافع  ذلك  كان  سواء 
امتداد  على  تحّواًل  الديناميات  هذه  وتشهد  السالح.  تهديد  تحت  سكناهم 
النزاع، بحيث يخوض كل مخّيم تجربته فيها  التي يعّمها  الجغرافية  المنطقة 
الالجئين  والمدمرة. وحتى مخيمات  الوخيمة  آثارها  بطرق مختلفة تتساوى في 
من  العديد  وتؤوي  النسبي  األمان  من  بدرجة  تتسم  كانت  التي  الفلسطينيين 
باتت  دمشق،  من  بالقرب  جرمانا  مخّيم  أو  حمص  كمخيم  المهجرين  الالجئين 
تفتقر إلى االستقرار بسبب قربها من ساحات القتال. وفي فترة ال تتجاوز أشهًرا 
قليلة، امتدت من نهاية العام 2012 حتى الشهور األّولى من العام 2013، باتت 
حياة اآلالف من الفلسطينيين في سورية فجأة مزعزعة ال تعرف االستقرار. فقبل 
الحرب،  لقوانين  الصارخ  التجاهل  آخر على  - وفي شاهد حي  أسبوع واحد فقط 
وهو تجاهل وسم هذا النزاع - وقع انفجار على مقربة من إحدى المدارس التابعة 
طالب  من  أطفال  خمسة  بينهم  من  شخًصا،   18 مقتل  في  تسبب  مّما  لألونروا، 

المدرسة وأحد الموظفين العاملين فيها.3 
عصيبة  فترة  بعمومهم  الّسوريون  المواطنون  فيه  يواجه  الذي  الوقت  وفي 
أتون  من  فروا  الذين  الفلسطينيين  الالجئين  فإّن  إليها،  لجأوا  التي  البلدان  في 
ا من العقبات في حاالت ليست بالقليلة، من 

ً
الحرب ذاتها يواجهون قدًرا مضاعف

قبيل حرمانهم من الوصول إلى هذه البلدان وإعادتهم منها بصورة قسرية. وال 
نشهدها  ظاهرة  مجرد  الحماية  من  واستبعادهم  الفلسطينيين  إقصاء  ل 

ّ
يشك

القانون  في  يراها حاضرة  أن  للمرء  يمكن  بل  الوطني،  السياسي  المستوى  على 

المادة )1/د( من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 
ا بحماية أو  »ال تنطبق هذه االتفاقية علي األشخاص الذين يتمتعون حاليَّ

مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة غير مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين.

فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة ألي سبب دون أن يكون مصير هؤالء 

األشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل باألمر من القرارات التي اعتمدتها 

مؤهلين  ذلك،  بجراء  األشخاص،  المتحدة يصبح هؤالء  لألمم  العامة  الجمعية 

للتمتع بمزايا هذه االتفاقية.« 

الثغرات التي تعتري الحماية 
الكامل  االحترام  ضمان  إلى  الرامية  األنشطة  جميع   ...« الحماية  تشمل 

القوانين ذات الصلة وروحها؛ أي قانون  ا لنصوص مجموعة 
ً
الفرد وفق لحقوق 

حقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، وقانون الالجئين.« 

الذي يقع  الرئيسي  الطرف  الدول  الدولي، تعتبر  القانون  أحكام  وبموجب 

عليه االلتزام بتقديم الحماية لألشخاص الواقعين تحت سيادته أو واليته. 

لحقوق  جسيمة  انتهاكات  وممارساتها  سياساتها  تشكل  التي  والدول 

اإلنسان الدولية وحاالت خرق خطيرة للقانون الدولي اإلنساني، والتي تفضي 

تنتهك  التعريف  هذا  بحكم  فهي  األشخاص،  لهؤالء  القسري  التهجير  إلى 

االلتزام القانوني الذي يملي عليها توفير الحماية، ويجب عليها أن تقدم سبل 

والتقصير  االنتهاكات،  هذه  وتشكل  الفعالة.  الضرر  جبر  وآليات  االنتصاف 

في توفير الحماية و/أو التخلف عن تقديم سبل االنتصاف الفعالة ثغرة في 

الحماية. 

الجئو فلسطين 
الجئو فلسطين هو المصطلح الذي تعتمده وكالة األونروا لإلشارة إلى أولئك 

1 حزيران  بين  ما  الفترة  فلسطين خالل  يقيمون في  كانوا  الذين  »األشخاص 

نتيجة حرب  رزقهم  ومورد  بيوتهم  والذين فقدوا  أيار 1948،   15 1946 وحتى 

العام 1948.«

في مواجهة اإلطار الدولي الخاص بالالجئين الفلسطينيين
 في ضوء األزمة الّسورية 

بقلم: جاسمين فريتشي*

الالجئين  استبعاد  من  به  اقترن  وما   - األونروا  تأسيس  كان  فقد  ا. 
ً

أيض الدولي 
المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  الممنوح  التفويض  الفلسطينيين من نطاق 
عب الفلسطيني وحقوقهم، 

ّ
لشؤون الالجئين - يرمي إلى حماية هوية أبناء الش

غير أنه أسهم في الوقت ذاته في تشكيل فئة منعزلة وفريدة هي فئة »الالجئين 
تنتشر  أن  التمييزية  للسياسات  فيها  يمكن  بيئة  معه  وخلق  الفلسطينيين«، 

وتزدهر.
الخاص  الدولي  اإلطار  بين  القائم  التفاعل  تحليل  إلى  الورقة  هذه  تسعى 
ز على 

ّ
بالفلسطينيين والسياسات التي يطبقها األردن ولبنان بشأنهم، وهي ترك

وجه الخصوص على خروج الالجئين الفلسطينيين من سورية. وفي هذا السياق، 
َعّد 

ُ
فنحن نفترض بأّن التدابير الدولية المتخذة بشأن الالجئين الفلسطينيين ال ت

منها  عانوا  التي  والمتعددة  الممتدة  التهجير  حاالت  إلدارة  كافية  وال  مناسبة 
الذي  التحليل  خالل  من  الورقة،  وتهدف  الماضي.  القرن  من  الرابع  العقد  منذ 
الواجبة  الدولية  الحماية  الدائر حول  القانوني  الجدل  في  اإلسهام  إلى  تسوقه، 
لالجئين الفلسطينيين. فبالتركيز على اآلثار التي تفرزها هذه المنظومة الدولية 
ي الحماية في 

ّ
المقررة لحماية هؤالء الالجئين على قدرتهم على تلق المستقلة 

آخر  محوًرا  الورقة  هذه  تضيف  لها،  تعرضوا  التي  المتعددة  التهجير  موجات 
الدولية  المنهجية  في  التفكير  إعادة  على ضرورة  تشدد  حيث  الحوار،  هذا  إلى 
المعتمدة في التعامل مع وضع الالجئين الفلسطينيين في ضوء األزمة الّسورية.4

األزمة السورية واألردن
ت المفوضية 

ّ
لقد جرى تسجيل ما يقرب من 600,000 »الجئ سوري« في سجال

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في األردن حتى شهر آذار2014. وتعيش 
الغالبية الساحقة من الالجئين الّسوريين خارج المخيمات في شمال األردن، بينما 
ال تستضيف المفوضية سوى 120,000 الجئ منهم تقريًبا في مخيمّي الزعتري 
لهما في هذه المنطقة.5 ويفضي التفسير الذي خلصت إليه 

ّ
واألزرق اللذين تشغ

هيئة األمم المتحدة6 ألحكام المادة )1/د( من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 
لألمم  السامية  للمفوضية  األساسي  النظام  من  )7/ج(  والفقرة   19517 لسنة 
المتحدة لشؤون الالجئين8 إلى إقصاء الالجئين الفلسطينيين المقيمين ضمن 
مناطق عمل األونروا من والية المفوضية. وبناًء على ذلك، ال تشمل المساعدات 
الالجئين  وخارجها  المخّيمات  هذه  داخل  السامية  المفوضية  تقدمها  التي 
الرسمية  اإلحصاءات  قوائم  على  يظهرون  ال  السبب  لهذا  وهم  الفلسطينيين، 
التي تصدر عن المفوضية بشأن األزمة الّسورية. وبموجب التصريحات الصادرة 
عن األونروا، فقد نزح ما يزيد على 13,000 »الجئ فلسطيني«9 من سورية إلى األردن 

حتى شهر نيسان 10 / 2014 

السياسة التي يعتمدها األردن في منع دخول الالجئين 
الفلسطينيين الفارين من سورية إلى أراضيه

رسمية  وبصفة   2013 الثاني  كانون  شهر  في  األردنية  الحكومة  أعلنت 
سياستها التي تقضي بمنع عبور الالجئين الفلسطينيين من سورية ودخولهم 
إلى أراضي األردن. وبناًء على ذلك، أصبح الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من 
رحى النزاع الدائر في سورية ممنوعين من دخول األردن بالطرق الرسمية عقب 
خرق  على  السياسة،  هذه  من خالل  األردن،  أقدم  فقد  الواقع،  وفي  اإلعالن.  هذا 
صحيفة  مع  مقابلة  وفي  القسرية.11  اإلعادة  بحظر  القاضي  الدولي  للمبدأ  واضح 
الحياة القومية في يوم 9 كانون الثاني 2013، أعاد رئيس الوزراء األردني عبد الله 
النسور التأكيد على التزام بالده بإيجاد حل للشعب للسوري، كما شّدد على أّن 
األردن ما يزال يفي بااللتزامات التي تملي عليه استقبال أعداد كبيرة من الالجئين 

الّسوريين.
الّسوريين.  إخوتنا  من  الالجئين  آالف  عشرات  استقبلنا  األردن  في  ونحن 
نتمنى حقن الدماء قبل أي شيء وبأسرع وقت ممكن، ونؤكد مرة أخرى ضرورة حل 

ا.12  النزاع الدائر لدى الجارة الشمالية سياسّيً
عبور  بمنع  األردن  تبّناها  التي  الرسمية  السياسة  إلى  إشارته  سياق  وفي 
الالجئين الفلسطينيين النازحين مّمن يحملون وثائق السفر السورية إلى األردن، 

قال النسور: 
في  عليها  المترتبة  التبعات  من  أخرى  مرة  إسرائيل  إعفاء  يريد  من  »هناك   
خصوص تهجير الفلسطينيين من ديارهم. األردن ليس مكانًا لحل مشاكل 
اإلخ��وة  عبور  بعدم  وصريح  واض��ح  سيادي  أردن��ي  ق��رار  وهناك  إسرائيل، 
الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى األردن. استقبالنا لهؤالء األشقاء 
خط أحمر ألن ذلك سيكون مقّدمة لموجة تهجير أخرى، وهو ما تريده الحكومة 
بالدهم  في  حق  أصحاب  سورية  في  الفلسطينيين  إخواننا  اإلسرائيلية. 

األصلية، وعليهم البقاء هناك لحين انتهاء األزمة«.13 
ل هذا البيان أقوى شاهد على الطريقة التي ينظر فيها صانعو السياسة 

ّ
ويمث

نظرة  يستدعي  وهو  سورية،  من  القادمين  الفلسطينيين  وضع  إلى  األردنيون 
متمعنة من الدراسة والتمحيص. وفي الواقع، تضرب هذه الفرضية في جذورها 
في الخطاب العربي األصلي الذي ساد خالل الحقبة التي شهدت صياغة االتفاقية 
الذي  اإلستثناء‘  و’بند  )1/د(  المادة  حول   1951 لسنة  الالجئين  بوضع  الخاصة 
اشتملت عليه. ويشّدد النسور، وهو إذ يشير إلى حق الفلسطينيين في العودة 
إلى ديارهم وإلى وضع المقيمين منهم في األردن باعتبارهم ’إخوة‘ لألردنيين، 
وهو  الفلسطينية.  للقضية  حامية  باعتبارها  دولته  به  تضطلع  الذي  الدور  على 
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األردن، فهو  إلى  الفلسطينيين من سورية  بعبور  األردن  إذا سمح  بأّنه  يفترض 
حالة  عن  المسؤولية  باستبعاد  الفلسطينية  القضية  إضعاف  في  سيتسبب 
التفكير  من  النمط  هذا  ُيَعّد  وال  إسرائيل.  كاهل  عن  وإلقائها  األّولى  التهجير 
الذي  القومي  المنطق  مالمح  من   

ً
أصيال ملمًحا  ل 

ّ
يشك يزال  ما  بل  جديًدا،  تطوًرا 

يتناول الالجئين الفلسطينيين. ومع ذلك، يتجاهل هذا المنطق الحقيقة التي 
تقول بأّن الفلسطينيين تعّرضوا في األصل لموجات متعّددة من التهجير، َبْيد 
هذا  مقابلة  معرض  وفي  فلسطينيين.  كالجئين  وضعهم  ’يفقدوا‘  لم  أّنهم 
البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء األردني مع البيان السابق الذي صّرح به حول 
الّسوريين  بين  قائمًا  بات  واضحًا  تقسيمًا  أّن  الجلي  فمن  الّسوريين،  الالجئين 
عبين، 

ّ
والفلسطينيين. وبذلك، يفرض األردن أعباًء مختلفة على أبناء هذين الش

الفلسطينيين  بحق  التمييز  على  تنطوي  سياسات  انتهاج  إلى  به  يفضي  مّما 
القادمين من سورية.

وما يزال العمل جاريًا على تقسيم الالجئين الفلسطينيين وتصنيفهم إلى 
ل هذا األمر المنظومة 

ّ
فئات لغايات ضمان حقهم في العودة إلى ديارهم. وقد شك

القانونية الدولية بشأن تقنين وضع مستقل وقائم بذاته لالجئين الفلسطينيين، 
وإقامة مؤسسات مستقلة لهم والتوصل إلى تفاهمات مستقلة حول المسؤولية 
الدولي، وبناًء على طلب  المجتمع  السياق، عملت أسرة  المتصلة بهم. ففي هذا 
نطاق  من  مؤسسية  ناحية  من  الفلسطينيين  استثناء  على  العربية،  الدول  من 
بوضع  الخاص  البروتوكول  ومن   1951 لسنة  الالجئين  بوضع  الخاصة  االتفاقية 
الفصل  هذا  يفسح  العملية،  الناحية  ومن  عنها.  المنبثق   1967 لسنة  الالجئين 
الذي تشهده القوانين والمؤسسات الدولية المجال أمام بعض الدول لممارسة 
ذات  في  العودة،  في  حقهم  ضمان  ذريعة  تحت  الفلسطينيين  بحق  التمييز 

الوقت الذي تدعي فيه صفة المشروعية تحت غطاء تشريعاتها الداخلية. 

األزمة السورية ولبنان
لقد شهد لبنان واحدة من أضخم الموجات التي تّدفقت فيها أعداد هائلة من 
 لألزمة التي تعصف بسورية. ففي 

ً
المهّجرين على مدى التاريخ الحديث نتيجة

شهر أّيار 2014، تجاوز عدد الالجئين الّسوريين الذين نزحوا من بالدهم إلى لبنان 
مليون الجئ.14 وقد باتت هذه األعداد الضخمة التي خرجت من سورية إلى لبنان 
تفرض التحديات أمام نظام الدولة اللبنانية الهش وأمام السلم في عموم البالد، 
انها نحو ستة ماليين نسمة وتحتضن ما يقرب من نصف 

ّ
التي يبلغ تعداد سك

مليون الجئ فلسطيني. ومع انتشار رقعة أعمال العنف، بات ُينظر إلى الالجئين 
النازحين من سورية على أنهم يشكلون تهديًدا لحالة السلم الهش الذي يتسم 
ا هائلة 

ً
به لبنان. وفي الواقع، يفرض تدفق الالجئين الّسوريين على لبنان ضغوط

البنية التحتية  على تجمعات الالجئين الموجودة فيه في األصل وعلى شبكات 
في البالد.

وقد أفضت مخيمات الالجئين التي تعاني من االكتظاظ وال تتلقى حاجتها 
من التمويل، ناهيك عن ارتفاع قيمة إيجارات المنازل وما يقترن بها من غياب 
إلى  الفلسطينيين،  على تشغيل  القيود  تفرض  التي  السياسات  بسبب  الدخل 
التجمعات  أفقر  الذين نزحوا من سورية في  الفلسطينيين  الالجئين  استضافة 
التي يحتضنها لبنان على أراضيه، وهذا أمر يثير قلقًا خطيرًا حيال شبكات البنية 
القلق  االقتصادي يشكل  البقاء  أّن  ويبدو  التجمعات.  التي تخدم هذه  التحتية 
لما ورد في تقييم االحتياجات  التجمعات، وذلك وفقًا  أبناء تلك  األساسي لدى 
)أنيرا(.15  األدنى  الشرق  في  الالجئين  إلغاثة  األمريكية  المؤسسة  أعّدته  الذي 
سر التي 

ُ
وتزداد خطورة انتشار األمراض السارية والتوتر في مناطق بعينها مع األ

يزيد تعداد أفراد الواحدة منها على 15 فردًا. وقد دأبت السلطات اللبنانية، منذ 
من  وإعادتهم  أراضيه  عن  الفلسطينيين  الالجئين  إبعاد  على   ،2013 آب  شهر 

حدود البالد من حيث أتوا في انتهاك واضح لمبدأ عدم االعادة القسرية. 

ويحتكم الرد الرسمي الذي يقدمه لبنان بشأن الالجئين الوافدين على أراضيه 

إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومته مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

في العام 2013. ومع ذلك، ال تسري هذه المذكرة على األزمة السورية الراهنة، ألنها 

تتناول في جانب أساسي منها حاالت فردية وال تعترف بتدفق الالجئين على نطاق 

واسع. ومنذ مطلع العام 2014، لم َيْجِر إبرام أي مذكرة جديدة للتفاهم بشأن تدفق 

اللبناني بشأن مسألة الالجئين على  الرد  الالجئين وتوافدهم من سورية. ويعتمد 

الحكومة  أّن تتوصل  إلى  الصلة  اللبنانية ذات  الوزارات  التي تعتمدها  السياسات 

اللبنانية إلى اتفاقية جديدة مع المفوضية في هذا الخصوص. وتسمح وزارة التربية 

رسوم  لقاء  العامة  المدارس  في  باالنتظام  المسجلين  الالجئين  ألبناء  والتعليم 

مخفضة، كما تتيح وزارة الصحة لهم بتلقي خدمات الرعاية الصحة األّولية.16 وبما 

أن المفوضية السامية لشؤون الالجئين هي الجهة الرسمية التي تتولى تسجيل 

ُيَعّد  فال  واليتها،  نطاق  من  مستبعدين  الفلسطينيين  أّن  إلى  وبالنظر  الالجئين 

الالجئون الفلسطينيون مؤهلين للحصول على الخدمات العامة األساسية المذكورة. 

وفلسطينيو سورية مسّجلون لدى األونروا، وهم بذلك ُيعتبرون مؤهلين لالستفادة 

الفلسطينيين.  الالجئين  لصالح  الوكالة  تشغلها  التي  القائمة  الهيكليات  من 

وحسبما ذكرنا أعاله، ُيحرم الالجئون الفلسطينيون في لبنان من االلتحاق بمؤسسات 

ي الخدمات التي توفرها مراكز الرعاية الصحية، وهم يلقون 
ّ
التعليم العام ومن تلق

معاملة تختلف عن تلك المعاملة التي يحظى بها األشخاص الذين يجري اعتبارهم 

»الجئين سوريين«.

وتنطوي السياسات اللبنانية الحالية على تهميش الفلسطينيين المقيمين 
في البالد إلى أقصى حد. وفي هذا المقام، تقوم معاملة الفلسطينيين النازحين 
مجموع  من  ا  جزًء اعتبارهم  دون   - فلسطينيين  الجئين  بصفتهم  سورية  من 
البلد - على التمييز بحقهم كونها تضعهم ضمن  الوافدين من ذلك  الالجئين 
فئة مهّمشة في األصل. وقد يتمثل التوجه األفضل في هذا السياق في اعتبار 
الالجئين  من  واحدة  مجموعة  باعتبارهم  سورية  من  النازحين  الالجئين  هؤالء 
الذين يحتاجون إلى آليات خاصة تكفل الحماية لهم. وفي المقابل، فقد ينظر 
ا بحقهم. ومع 

ً
 في لبنان إلى هذا األمر باعتباره تمييز

ً
الفلسطينيون المقيمون أصال

التي تستدعي  والملّحة  المؤقتة  باالحتياجات  االعتراف  الضرورة  ذلك، تقتضي 
توفير الحماية لجميع أفراد هذه الفئة التي نزحت من أتون النزاع الذي تدور رحاه 
في سورية، وذلك بصرف النظر عن البلد األصلي الذين ينحدرون منه. وفي الواقع، 
التهميش  منظومة  في خضم  ا جسيًما 

ً
تعاني ضعف بفئة  المتحدة  األمم  تدفع 

القائمة بموجب المنظومة الحالية.

الخالصة 
الدولي  اإلطار  بين  القائم  للتفاعل   

ً
تحليال الورقة  هذه  في  استعرضنا  لقد 

بشأنهم،  ولبنان  األردن  يطبقها  التي  والسياسات  بالفلسطينيين  الخاص 
زنا فيها على خروج الالجئين الفلسطينيين من سورية على وجه الخصوص 

ّ
ورك

الالجئين  بشأن  المتخذة  الدولية  التدابير  بأّن  افترضنا  كما  األخيرة.  اآلونة  في 
عد مناسبة وال كافية إلدارة حاالت التهجير الممتدة والمتعددة 

ُ
الفلسطينيين ال ت

 عن 
ً

التي كابدها الفلسطينيون منذ حقبة األربعينيات من القرن الماضي. وفضال
ذلك، استعرضنا نبذة تناولنا فيها اإلطار القانوني الدولي وتقييًما له، وتطرقنا 
إلى الردود السياساتية التي اعتمدها األردن ولبنان في هذا الشأن. وبذلك، فقد 
توصلنا إلى نتيجة مفادها أن النظام الخاص الذي اعتمده المجتمع الدولي في 
ردود سياساتية  إنفاذ  أمام  المجال  يفسح  الفلسطينيين  الالجئين  مع  التعامل 
تنطوي على التمييز بحق الالجئين الفلسطينيين في كل من األردن ولبنان. وال 
يقتصر هذا األمر على طرف واحد دون اآلخر، حيث أّن هاتين الدولتين اضطلعتا 
الدولية  القانونية  المنظومة  تحديد  في  األخرى  العربية  الدول  مع  فاعل  بدور 

المستقلة التي تسري على هؤالء الالجئين الفلسطينيين، بل ما تزال هذه الدول 
تضطلع بهذا الدور. 

الفهم  إلى  أساسه  في  الدولي  القانوني  اإلطار  يستند  اإلجمال،  وجه  وعلى 
بسبب  اآلخرين،  الالجئين  عن  يتميزون  الفلسطينيين  الالجئين  بأّن  يرى  الذي 
على  العمل  التي شهدت  الحقبة  ففي  لها.  تعرضوا  التي  األّولى  التهجير  حالة 
صياغة االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951، دفعت الدول العربية بأّن 
الجئين  إلى  يتحولوا  لم  اآلخرين،  الالجئين  معظم  خالف  وعلى  الفلسطينيين، 
بسبب أعمال تتعارض مع المبادئ الدولية التي ترعاها هيئة األمم المتحدة، بل 
نفسها.  الهيئة  اتخذته هذه  لقرار  نتيجة  ديارهم  من  للتهجير  تعرضوا  إنهم 
وبناًء على ذلك، يرى الفهم المشترك الذي تأسس هنا وجوب إلزام األمم المتحدة 
الدول المضيفة  بحماية هؤالء الالجئين وإيجاد حلول دائمة لهم، ال أن تتحمل 
تاريخهم  مدى  على  الفلسطينيون  الالجئون  فتأ  ما  لذلك،  ونتيجة  العبء.  هذا 
الذي  الالجئين  واالصطالحي من مفهوم  المؤسسي  الصعيدين  على  مسلوخين 
تقرره االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ومنفيين منه. وقد أسهم هذا االستثناء، 
على مدى السنوات الستين المنصرمة، في وجود ثغرة تتصل بالحماية الفردية 
الخاصة  المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  لجنة  انهيار  بسبب  لهم  الواجبة 

بفلسطين في وقت مبكر. 
في  ولبنان  األردن  اعتمدها  التي  األخيرة  السياساتية  التوجهات  وبدراسة 
الدالالت  تتضح  سورية،  من  روا  ُهجِّ الذين  الفلسطينيين  الالجئين  مع  التعامل 
فكال  للعيان.  وتبزر  الحماية17  تشوب  التي  الثغرات  تشملها  التي  العملية 
الرغم  على  وذلك  والفلسطينيين،  الّسوريين  المواطنين  بين  يميزان  البلدين 
من أّنهم يفّرون من النزاع ذاته، مّما يتسبب في إعمال سياسات تمييزية تجاه 
الفلسطينيين عند عبورهم إلى أراضيهما وفي حصولهم على الخدمات األساسية 

التي ال غنى عنها.
وفي هذا السياق، تقدم الحكومة األردنية نفسها كما لو كانت تصون القضية 
الفلسطينية في الوقت الذي تربط فيه ردودها السياساتية القائمة على التمييز 
سبيل  في  إسرائيل  ضد  الفلسطينيون  يخوضه  الذي  األعم  الكفاح  حركة  مع 
على  تنطوي  بأّن سياساته  األردن  ويدفع  إلى وطنهم.  العودة  إنجاز حقهم في 
تمييز ’إيجابي‘. ويجد هذا المنطق صدى له في الخطاب القديم الذي اعتمدته 
في  الفلسطينيون  منها  عانى  التي  األّولى  التهجير  موجة  عقب  العربية  الدول 
العام 1948، والتي أفضت إلى إقصاء الالجئين الفلسطينيين من نطاق االتفاقية 

الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951. 
من  الرغم  وعلى  لبنان،  في  نراه  الذي  السيناريو  يعود  ذلك،  عن   

ً
وفضال

مغايرته للوضع القائم في األردن، في جذوره إلى تقسيم الالجئين الوافدين 
واستبعادهم.  للفلسطينيين  الممؤسس  الدولي  الفصل  وإلى  فلسطين  من 
تجاه  التمييز  على  تقوم  معالجة  اعتماد  في  ماثلة  النهائية  النتيجة  وتبقى 
الالجئين الفلسطينيين. ويواجه الفلسطينيون الذين يعيشون في لبنان قيوًدا 
مفروضة على حقوقهم في مجاالت التعليم والعمل، وهو ما يدفع بالالجئين 
 في هذا البلد وغيرهم مّمن حطوا رحالهم فيه 

ً
الفلسطينيين الموجودين أصال

مؤخًرا إلى أقصى حدود التهميش على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.
لألمم  السامية  المفوضية  لدى  بالتسجيل  الّسوريون  الالجئون  ويحظى 
المتحدة لشؤون الالجئين، التي تشملهم في تفويض الحماية الذي تملكه. 
وتتيح منظومة الحماية الخاصة التي أنشأتها المفوضية بالتعاون مع الحكومة 
اللبنانية لهؤالء الالجئين أن ينعموا بمجموعة أوسع من الحقوق. وفي المقابل، 
يسجلوا  أن  سورية  من  الفارين  الفلسطينيين  الالجئين  إمكان  في  فليس 
تلك  الذي تعتمده  التفسير  بسبب  األونروا  وكالة  لدى  وإنما  المفوضية،  لدى 
المفوضية للمادة )1/د( باعتبارها مادة حصرية. ولذلك، ال يتمّتع هؤالء الالجئون 
رها المنظومة الخاصة المذكورة، بل بما يمنحه لهم اإلطار 

ّ
بالتغطية التي توف

من  العديد  على  ينطوي  وال��ذي  الفلسطينيين  لالجئين  المخصص  القائم 
القيود. وبناًء على ذلك، تسمح سياسة األمم المتحدة، وبصورة مباشرة، بإعمال 

التمييز بحق هذه الفئة الجديدة من الالجئين.
وطالما ظلت القوانين الدولية تعتمد المعاملة المجتزأة لالجئين الفلسطينيين، 
القانونية  بالحماية  الذي يحظى  التمييز  قيام نمط من  أمام   

ً
فهي تفسح مجاال

ولذلك،  سكناهم.  مناطق  من  المهجرين  بالفلسطينيين  جسيمًا  ضررًا  وُيلحق 
ينبغي التركيز على دمج الفلسطينيين ضمن منظومة الحماية الدولية التي تنص 
عليها االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951، والمحافظة على حقوقهم 
المستقبلية، بما فيها الحق في العودة في الوقت نفسه. وهذا ال يستدعي إجراء 
الخيارات  أحد  يتمثل  المثال،  فعلى سبيل  اإلطار.  هذا  في  جذرية  تغييرات  أي 
المتاحة في هذا المقام في تنفيذ بند الدمج الذي عّرجنا عليه أعاله ضمن أحكام 
المادة )1/د( من اتفاقية سنة 1951. ولغايات دراسة هذا الخيار وغيره، تقتضي 
تشكيل  إعادة  بغية  المعنية  والوكاالت  الحكومات  بين  حوار  إطالق  الضرورة 
الطريقة التي ُيصار إلى اعتمادها في التعامل مع وضع الالجئين الفلسطينيين 

ضمن إطار المنظومة الدولية. 

في  الالجئين  قضايا  على  ز 
ّ
ترك مستقلة  باحثة  هي   )Jasmin Fritzsche( فريتشي  *جاسمين 

الجامعة  الهجرة والالجئين في  إلى مركز دراسات  اآلونة،  أبحاثها، وتنتسب فريتشي في هذه 
األمريكية بالقاهرة بصفتها باحثة زميلة فيه. 
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مجمل  عن  بمعزل  غزة  قطاع  على  األخير  العدوان  الى  النظر  يمكن  ال 
إدارة  ولسبل  الفلسطينيين،  مع  للصراع  اإلسرائيلية  والتصورات  السياسات 
اإلسرائيلية  األهداف  من  األكبر  القدر  تحقيق  ضمان  أجل  من  الصراع  هذا 
والسياسية.  والمعنوية  المادية  الفلسطينية  الحقوق  على مصادرة  القائمة 
إن قرابة قرن من الصراع على أرض فلسطين شمل سياسات إحالل وإحتالل 
تأسس  المكان،  ولهوية  وللرواية  للتاريخ  وتزوير  وتهجير  وتدمير  ومصادرة 
على تفويت أية فرصة يمكن أن تسنح من أجل أن يستعيد الفلسطينيون 

وطنهم، أو حتى جزءًا منه يحققون عليه تطلعاتهم الوطنية.
ل اإلنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وفق ما ُعرف بخطة اإلنفصال 

ّ
شك

احادي الجانب، التي تبّناها شارون، بداية التعاطي الجّدي من قبل إسرائيل مع 
القطاع بوصفه شيئًا مستقاًل بشكل كامل عن مجمل المناطق الفلسطينية. لم 
يتم تنفيذ االنسحاب فقط من قطاع غزة دون باقي المناطق الفلسطينية، بل 
أيضًا لم تقبل إسرائيل أن تكون الّسلطة الفلسطينية ذات صلة فيما يتعلق 
بترتيبات االنسحاب، رغم أن إسرائيل في ذلك الوقت إنسحبت من بعض البؤر 
توهم  وحتى  العيون،  في  الرماد  ذر  باب  من  الضفة  في شمال  االستيطانية 
مع  االشتباك  لفض  أوسع  رؤية  يأتي ضمن  القطاع  من  إنسحابها  أّن  العالم 
الفلسطينيين. إعتمدت فكرة اإلنسحاب من القطاع على التعامل معه بشكل 
مستقل، وبالتالي تفنيد فكرة وجود شيء متكامل إسمه المناطق الفلسطينية 
مجمل  تعتمد  والتي  دولتهم،  عليها  ُيقيموا  أن  الفلسطينيون  يتوقع  التي 
القرارات الدولية حول الحقوق السياسية للفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
هذه  من  غزة  قطاع  وبخروج   .1967 عام  المحتلة  المناطق  تلك  وهي  عليها، 
كما  اإلسرائيلية  الرواية  فإّن  مختلفة،  منطقة  بوصفه  معه  والتعامل  الدائرة 
الممارسة اإلسرائيلية تتعزز، وضمن هذا النطاق المفاهيمي فإّن قطاع غزة لم 
يعد مكانًا منفصاًل جغرافيًا عن اإلقليم الذي يمكن أن يشكل مناطق الدولة، 
تتم  مختلفة  ومحّددات  منطلقات  ضمن  تتأسس  أيضًا  معه  العالقة  إّن  بل 

ضمن مقاربات تختلف جذريًا عن العالقة مع مناطق الضفة الغربية.
وليس غريبًا ضمن هذا الفهم أن تكون إسرائيل قد استبقت اإلنقسام 
الفلسطيني وأّسست لعالقة قائمة على الفصل بين منطقة الضفة الغربية 
ومنطقة قطاع غزة. وهي عالقة ستأخذ الكثير من شرعية تبريرها من حالة 
اإلقتتال الفلسطيني الداخلي وما نتج عنه من تمظهر قطاع غزة بوصفه كيانًا 
منفصاًل عن الّسلطة الفلسطينية التي تأخذ شكاًل قانونيًا مختلفًا في المجتمع 
القطاع  مع  التعاطي  إلى  األرض سعت  على  وقائع  الفهم  هذا  أفرز  الدولي. 
بعيدًا عن مجمل التعاطي مع الكل الفلسطيني، ولم تكن عدم والية الّسلطة 
الفلسطينية الرسمية في رام الله على قطاع غزة بنقطة ضعف تستخدمها 
بل  الفلسطينية،  المطالب  أو  الفلسطينية  الدولة  الحديث عن  إسرائيل عند 
هذا  أّن  حيث  الفلسطيني،  التمثيل  حق  تفنيد  في  تستخدمها  باتت  إنها 
التمثيل ممزق ومشتت بين الضفة الغربية ومنظمة التحرير من جهة وبين 

قطاع غزة وحركة حماس من جهة أخرى كما تزعم إسرائيل. 
هذا النقاش داخل الوعي اإلسرائيلي اثار نقاشًا كبيرًا حول مكانة قطاع 
مع  التعامل  الممكن  من  يعد  لم  حيث  الفلسطينيين،  مع  الصراع  في  غزة 
القطاع كما يتم التعامل مع الضفة الغربية. بداية فإّن إسرائيل ورغم نفي 
المنظمات الدولية أصرت على أّنها أنهت احتاللها لقطاع غزة ولم تعد تتحّمل 
صر 

ُ
أي مسؤولية عن القطاع، ورغم أّنها تتحكم بالقطاع برًا وجوًا وبحرًا، فإنها ت

دائمًا على أّنها ال تسيطر على القطاع، بل هي تحمي مصالحها األمنية من 
التهديدات التي قد تأتيها من القطاع. ومن المؤكد بأّن خروج إسرائيل من 
الوضع األمني والعسكري في  أو ردة فعل على  القطاع لم يكن مجرد خطوة 
ان، بل كان ضمن نسق أوسع من التصورات المستقبلية 

ّ
القطاع المكتظ بالسك

بطريقة  معه  والتعامل  الغربية  الضفة  عن  القطاع  سلخ  على  تعمل  التي 
مختلفة عن تلك التي يتم التعاطي بها مع الضفة الغربية، كما تعمل على 

تعزيز مكانة »اإلقليم الغزي« الجديد.
بأّن  القول  على  األّول  يتأسس  متالزمان،  فهمان  النقاش  هذا  عن  نتج 
مجمل  وتظل  األس��اس،  هذا  وفق  معه  التعامل  ويتم  معاٍد  كيان  القطاع 
باب  من  ذلك  إلى  وما  المرضى  ومرور  البضائع  إدخال  مثل  األخرى  العالقات 
العالقة اإلنسانية التي ال تعني إلتزامًا قانونيًا إسرائيليًا بوصفها قوة احتالل، 
التي  المنفصل  الكيان  حقيقة  تجسيد  على  تعمل  صارت  إسرائيل  إّن  بل 
أخذت تصبغها على قطاع غزة من خالل تشديد العبور والخروج من القطاع 
بين  التي تعمل  اإلجراءات  بعيد  حّد  إلى  فيما يشبه  عبرها  أو  إسرائيل  إلى 
إلى  تأتي  التهديدات  وإذا كانت  القطاع كيانًا معاديًا  إذا كان  ثانيا،ً  الدول. 
مهاجمة  بحق  لنفسها  إحتفظت  الزعم  بهذا  إسرائيل  فإّن  منه،  إسرائيل 

القطاع وقتما إقتضت الضرورة األمنية من وجهة نظرها.
اإلقليمية  البدائل  فكرة  على  قائمًا  كان  اإلسرائيلي  الفهم  هذا  من  جزء 

لحل الدولتين التي تحّدث عنها إيجور ألند من معهد األمن القومي بصورة 
واضحة، حيث أّن حل الدولتين-على اعتبار انه كان للحظة ضمن مركبات الوعي 
من  حال  بأي  ممكنًا  يعد  لم  الفلسطينيين-  مع  للحل  اإلسرائيلي  السياسي 
 الحديث عن مستقبل الضفة الغربية ضمن الحل اإلقليمي 

ّ
االحوال. وفيما ظل

األردني واإلسرائيلي طي الهمس، باستثناء مطالب الوزير االسرائيلي نفتالي 
الغربية  الضفة  من  كبيرة  أجزاء  بضم  حوطبلي  االسرائيلية  والنائبة  بينيت، 
انها الهوية اإلسرائيلية على مراحل، فإّن الحديث حول 

ّ
إلسرائيل ومنح سك

مطالب  وظهرت  جرأة.  وأكثر  قويًا  كان  المصري  مصيره  إلى  غزة  قطاع  رمي 
بضرورة وقف إسرائيل لمعابرها مع القطاع وإحداث طالق أبدي بين إسرائيل 
والقطاع ورمي التركة لمصر، وربما للحظات شّجع صعود نظام اإلخوان المؤقت 
هذه  مثل  االنتخابات  في  مرسي  وف��وز  بمبارك  اإلطاحة  بعد  القاهرة  في 
التصورات، دون أن يعني هذا حقيقة الربط بين األمرين رغم وجود تحذيرات 
فلسطينية على المستويين الرسمي والحزبي والمجتمعي من تشجيع هذا 

الربط.
إّن الفكرة لم تكن الحل اإلقليمي للغز حول مكانة وموقع قطاع غزة، بقدر 
له من تهديد 

ّ
القطاع وما يشك ما كانت دائمًا تدور حول سبل التخلص من 

امني جّدي إلسرائيل، حيث أّن خروج الجيش اإلسرائيلي من القطاع لم يرح 
إسرائيل مما تعتبره التهديد الغزي، بل إّنه أحضر هذا التهديد إلى داخل 
لت حالة االشتباك المستمرة مع القطاع 

ّ
البيت بطريقة أكثر خطورة. وعليه، شك

عسكريًا مدخاًل جديدًا لتأسيس العالقة مع القطاع، وللتأكيد أيضًا على كونه 
مواربة،  وبطريقة  إلسرائيل،  االستقرار  وعدم  التهديد  يصدر  معاديًا  كيانًا 
ولكن واضحة، تم استخدام البدائل والطروحات اإلقليمية كما التحوالت التي 
التصورات  تأكيد  في  العربي  بالربيع  عرف  فيما  العربية  بالمنطقة  عصفت 

اإلسرائيلية حول مكانة قطاع غزة وحول العالقة معه.
جزء كبير من هذه العالقة تأسست أيضًا على حقيقة وجود حركة حماس 
تفاصيلها  من  بكثير  مع حماس حكمت  فالعالقة  غزة،  قطاع  في  الحكم  في 
ة 

ّ
صيرورة العالقة مع القطاع. فمن جهة فإّن إسرائيل إعتبرت حكم حماس لغز

نفس  إلى  الغربية سيقود  الضفة  من  به  تقوم  انسحاب  أي  بأّن  للقول  مبررًا 
قدم على خطوة إنسحاب ولو 

ُ
النتيجة، وعليه فإنه محظور على إسرائيل أن ت

جزئي من الضفة الغربية. ومن جهة أخرى فإّن وجود حماس على سّدة الحكم 
في القطاع عزز من فصل القطاع عن مجمل المناطق الفلسطينية، ودفع أكثر 
باتجاه رمي القطاع نحو الجنوب ال نحو الشمال حيث قلب الصراع، وباستثناء 
إجابات  عن  بحثًا  مصر  نحو  اكثر  تنظر  باتت  غزة  فإّن  والصواريخ  االشتباك 
ألزماتها اإلنسانية خاصة فيما يتعلق بالمرور للعالم الخارجي وإدخال البضائع.

هناك  وحماس  غزة  مع  الجدي  للتعامل  الدعاوى  بدأت  الحرب،  وقبيل 
والحاجة للخروج لعملية عسكرية جديدة تعيد ترتيب األوضاع والعالقة مع 
القطاع، ودار حديث حول الحاجة لقصة عادلة تبرر الحرب وتوفر فرصة لنجاح 
العملية، بجانب وجود تصور إسرائيل حول طبيعة الترتيبات أو المخرج بعد 
الحرب. ومع اندالع الحرب كان لدى إسرائيل ثالث مهمات أساسية )1( توفير 
األمن لمواطنيها وعدم تعرضهم للنيران والصواريخ الفلسطينية؛ )2( خفض 
توفير   )3( ميدانيًا؛  العمليات  نجاح  وتأمين  الفلسطيني  »العنف«  مستوى 

دعم دولي للعمليات.
كان السؤال اإلسرائيلي خالل كل عدوان على القطاع يتمحور حول »ماذا 
من  ينبع  بالطبع  السؤال  هذا  على  والجواب  غزة؟«  قطاع  في  بحماس  نفعل 
اإلجابة على السؤال السابق حول مكانة قطاع غزة وما تريده إسرائيل للقطاع، 
وحول العالقة مع الّسلطة في رام الله. ووفقًا لإلستراتيجيين اإلسرائيليين، 

فإّن إسرائيل أمام ثالثة خيارات يجب التعامل معها في هذا السياق:
االعمال . 1 عن  المسؤولية  وتحميلها  لغزة  حماس  بحكم  التسليم 

»العدائية« الصادرة من هناك.
القيام بعمليات عسكرية مكثفة الضعافها.. 2
اإلطاحة بحماس وقدراتها.. 3

من الواضح أن إسرائيل بدأت العدوان األخير على غزة ولم تكن قد حسمت 
أمرها بعد حول الموقف من حماس، حيث أّن البالغة والخطابة العالية التي 
 عن ارتباك بسبب الضغط الذي كانت 

ّ
صاحبت مزامير الحرب لم تكن تعّبر إال

تتعرض له إسرائيل خارجيًا بعد فشل مقترحات كيري، وداخليًا بعد اختفاء 
المستوطنين الثالثة في الخليل. كان من الواضح أّن المقصود من وراء هذا 
العدوان هو خلط األوراق وحرف األنظار وإطفاء مؤقت للحرائق التي إشتعلت 

في القدس والضفة الغربية من خالل إشعال نار كبرى في غزة.
على  القضاء  عن  يتحّدث  العدوان  بداية  في  اإلسرائيلي  الخطاب  كان 
الرشقات  المعارك وتواصل  حماس وتدفيعها ثمن ما يحدث، ومع استمرار 
إنتقل  وخزاعة  والشجاعية  حانون  بيت  في  البّرية  واالشتباكات  الصاروخية 

الخطاب اإلسرائيلي من القضاء على حماس إلى تركيع حماس. وكان واضحًا 
إلسرائيل بأّن الفصائل الفلسطينية تدير حرب الُعمر، فالحرب لها وتحديدًا 

لحماس كانت قضية حياة أو موت.
د أّن اإلجابة على السؤال السابق بضرورة اإلطاحة بحماس ستجلب 

ّ
من المؤك

سؤااًل أكثر صعوبة حول »ماذا سنفعل بغزة بعد ذلك؟«، فإسرائيل ال تريد 
أن تجد نفسها أمام خيارين أحالهما مر. فهي بعد اإلطاحة بحماس قد تقوم 
بتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية وبالتالي تحيي مشروع الّسلطة والدولة، 
فرصة صعود  فهو  الثاني  الخيار  أما  خاصرتها،  لهب حول  من  طوقًا  وتضع 
تنظيمات أكثر تطرفًا للسيطرة على القطاع، وبالتالي المقامرة بمستقبل أكثر 
خطورة مع تنامي ظهور التنظيمات الجهادية في اإلقليم المضطرب من عين 

العرب حتى صنعاء.
لكن الجانب األبرز في النقاش اإلسرائيلي الداخلي تمثل في مدى حاجة 
ومعارضين  مؤيدين  إلى  إسرائيل  وإنقسمت  غزة،  قطاع  الحتالل  إسرائيل 
للفكرة. فالدخول إلى غزة الذي يهدف إلى القضاء بالكامل على حماس سيكون 
إلسرائيل  سيجلب  وأّن��ه  كما  اإلسرائيلي،  الجيش  خسائر  جهة  من  مكلفًا 
ُحكم هذا  وقد  اإلنسانية  وجرائم ضد  بارتكاب جرائم حرب  دولية  إنتقادات 
النقاش بالمخاوف المتوقعة وصعوبة القتال. لقد كان القتال على تخوم غزة 
الشرقية رسالة قاسية حول مستقبل عملية دخول غزة. وعليه، انتقل التركيز 
اإلسرائيلي حول التوصل إلى ترتيبات جديدة أكثر قسوة على الفلسطينيين.
إرتكزت هذه الترتيبات على إشغال الفلسطينيين بنتائج ما بعد الحرب، 
بتصرف  واألب��راج  والمنشآت  البيوت  على  المكثف  القصف  يكن  لم  حيث 
عشوائي، بل كان جزءًا من تكوين صورة ما بعد الحرب وما سيترتب عليها. 
انه 

ّ
ضمن هذه الصورة تم تدمير جزء واسع من القطاع وتحويل قرابة ربع سك

ز على 
ّ
رك

ُ
أّما الترتيبات التي تلت الحرب، فيجب أن ت إلى مشّردين بال مأوى. 

قضية لم تكن في حسبان الفلسطينيين، وتتمثل في إعادة إعمار القطاع، 
أمام  المتراكمة  الكثيرة  والمشاكل  القضايا  ضمن  القضية  هذه  وستدخل 
بوابات القطاع. وبطريقة مغايرة، فإّن إسرائيل سعت بعد أن خمدت المدافع 
مّتفق  بترتيبات  وربما  دولية،  بوساطة  غزة  قطاع  على  مأسسة حصارها  إلى 
عليها مع الفلسطينيين، حيث أّن ترتيبات إعادة اإلعمار تحتوي الكثير من 
اإلشارات إلى »تجميل« وتلطيف الحصار وانتقاله من سياسة إسرائيلية إلى 
بع سيشمل هذا محاولة منع الفصائل من تطوير قدراتها 

ّ
إجراءات دولية. وبالط

العسكرية من خالل التحكم بتدفق بعض البضائع مزدوجة االستخدام.
في  المباشرة  غير  المفاوضات  تحويل  إلى  إسرائيل  ستسعى  وعليه 
مع  تديرها  التي  الالمنتهية  المفاوضات  من  جديدة  سلسلة  إلى  القاهرة 
الفلسطينيين، وربما اآلن وبعد أن خمدت المدافع بستة أشهر، يمكن تلمس 
الوضع الجديد القائم على الغوص في أدق التفاصيل حول كيس األسمنت، 
وإلهاء  اإلعمار  إعادة  مواد  اإلسرائيلية الدخال  الشروط  على  النقاش  وتركيز 
الوضع  وطأة  تحت  والميناء  المطار  مثل  الكبرى  المطالب  عن  الفلسطينيين 

اإلنساني حتى يحين موعد االشتباك القادم مع القطاع. 
 

عد للنشر في العدد السابق ولكن لم يتمكن بديل من نشره ألسباب فنية، 
ُ
* هذا المقال كان قد أ

ولذلك اقتضى التنويه
ل سياسي، ورئيس تحرير مجلة سياسات فلسطينية.

ّ
** د. عاطف أبو سيف: محل

إسرائيل وغزة: الحرب وما بعدها* 
بقلم: د. عاطف أبو سيف**
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دليل فجوة حماية الالجئين 
الفلسطينيين 

واالضطهاد  والّسلب  والتهجير  النكبة،  على  عامًا  وستون  سته 
السبب  إّن  مستمر.  المضيفة،  ال��دول  وفي  للفلسطينين،  اإلسرائيلي 
توفير  في  الواضح  الدولي  المجتمع  فشل  يكمن  الدليل  لهذا  الرئيس 
يتم  ان  الى  والالجئين خصوصا  للفلسطينيين  الواجبة  الدولية  الحماية 
التوّصل الى الحل السياسي العادل والدائم للقضية الفلسطينية وقضية 
وإمكانية توفير  واقع  أن  الوحيد، حيث  الّسبب  لكن هذا ليس  الالجئين. 
الحماية لالجئيين الفلسطينيين يشهد حالة تخّبط بسبب مواقف الدول 
المواقف  في  التناقضات  إن  فقط.  الدولي  المجتمع  عجز  وليس  منفردة 
حيث   – أكاديمية  حتى  أو  سياسية  ألسباب  سواء  الموضوع،  هذا  تجاه 
يوجد هناك على األقل أحد عشر تحلياًل مختلفًا بناًء على الممارسات التي 
الى  الدليل  هذا  يهدف  الدراسة.  هذه  شملتها  التي  الدول  اعتمدتها 
الدول حيال  القائمة وممارسات  بالتفسيرات  المتعلق  الغموض  توضيح 

معايير حماية الالجئين الفلسطينيين في بلدان اللجوء.
تفسيرات  الى   )2005 )عام  الدليل  هذا  من  االول��ى  الطبعة  تطّرقت 
وسلوك ثالث وعشرون دولة، وفي هذه الطبعة الجديدة تم توسيع نطاق 
التحليل الى ثالثين دولة تشمل دول اوروبية ومن االمريكيتين، وأفريقيا 
وأقيانوسيا؛ حيث يجري تسليط الضوء على الفجوة في الحماية بحسب 

المعايير الدولية. 
مركز  مات. 

ّ
والمنظ األفراد  من  للعديد  جماعي  جهد  تناج  هو  الدليل 

الالجئيين،  لقانون  والممارسيين  القانونيين،  الخبراء  بديل يشكر جميع 
لألمم  العليا  المفوضية  وموظفي  الباحثين،  اإلنسان،  حقوق  نشطاء 
المتحدة لشؤون الالجئين حول العالم الذين قّدموا المعلومات االساسية 

وأجروا األبحاث التي ما كان من الممكن إتمام الدليل من غيرها. 
لالطالع على النسخة باالنجليزية: ؟؟؟؟؟؟

جريمة تهجير الفلسطينيين 
جنة في كانون الثاني 

ّ
هذا التقرير الذي تّم تقديمه وعرضه مباشرة على الل

اإلنسان في  لحقوق  المتحدة  األمم  متابعته في جلسة  والذي سيتم   ،2015
ط الضوء على الّتهجير القسري واسع النطاق للفلسطينيين، 

ّ
آذار 2015، يسل

الجريمة  هذه  إسرائيل.  قبل  من  ان 
ّ
للسك القسري  النقل/الترحيل  وجريمة 

أّنها  من  وبالرغم  األساسية،  اإلنسان  بحقوق  مباشر  بشكل  قة 
ّ
متعل المدّمرة 

 أّن اهتمام المجتمع الدولي 
ّ

أكثر األعمال بشاعة في مناطق النزاع الدولية، إال
بهذه الجريمة في حالة اسرائيل وفلسطين يكاد يكون معدومًا. إّن تشكيل 
 2014 عام  في  غزة  على  االسرائيلية  الحرب  في  للتحقيق  المستقلة  اللجنة 
 بتحقيق العدالة 

ّ
 المعنين بحق

ّ
 على تطّور مهم ومرّحب به من قبل كل

ّ
يدل

محاسبة  يريد  من   
ّ

وكل المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  للفلسطينيين 
مرتكبي جرائم دولية. لطالما كان هذان المبدآن )تحقيق العدالة والمساءلة(، 
السياسة  مواجهة  في  غائبين  الدولي،  القانوني  النظام  في  الرئيسيان 

اإلسرائيلية الممنهجة والمنتهكة للحقوق بشكٍل مستمر منذ النكبة. 
يتناول هذا التقرير النقل/الترحيل القسري للفسلطينيين داخل األرض 
ة من خالل دراسة قضيتين منفصلتين: عملية ما يسمى 

ّ
الفلسطينية المحتل

ط الّتهجير القسري للّتجّمعات البدوية 
ّ
“الجرف الّصامد” في قطاع غزة، ومخط

الفلسطينية في الضفة الغربية. هاتان الحالتان غير منعزلتين عن بعضهما 
البعض، بل هما جزء من سياسة إسرائيل الممنهجة لتهجير الفلسطينيين.

أجراه  ميداني  بحث  من  مستمّدة  بيانات  قاعدة  على  مبني  التقرير  هذا 
الفرصة  هذه  بديل  ويغتنم  الغربية.  والضفة  غزة  قطاع  من   

ٍّ
كل في  بديل 

قّدموا  الذين  جميع  أبداها  التي  للشجاعة  االمتنان  خالص  عن  للتعبير 
عن،  بالدفاع  الّتام  االلتزام  على  التأكيد  وليعيد  وتجرباتهم،  شهاداتهم 
وحماية حقوق الفلسطينيين األساسية حيثما تواجدوا. إّن تحقيق الحماية 
 من خالل التغيير الحقيقي والفعلي على 

ّ
لحقوق الفلسطينيين ال يمكن إال

 هذا المسعى هو ما يمّيز عمل مركز بديل. سيستمر هذا 
ّ

أرض الواقع، ولعل
القسري  التهجير  سياسات  وقف  فيه  يتم  الذي  الوقت  بلوغ  حتى  العمل 

للفلسطينيين، وتنفيذ الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية.

ا 
ً
صدر حديث
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)حق العودة( 

دورية ت�صدر كل �صهرين عن 

بديل/املركز الفل�صطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني 

18149774 :)ISSN( الرقم الدويل املعياري

بديل مؤسسة فلسطينية متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المهجرين والالجئين الفلسطينيين، وحقوق اإلنسان عموما، وتدعو إلى الحل العادل المؤسس على الحقوق وفي مقدمتها حق الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية وجبر كافة أضرارهم. 

ت�صميم

مونتاج

عطـااهلل �صــــــالـم

حتـريـــر

نـ�صــــــال العــــــــــزة

بـــا�صـــــــم �صبـــــيح

منــــــــــار خمـــــــول

بيت حلم، فل�صطني

�س. ب. 728 

تلفاك�س: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 

 haqelawda@badil.org :بريد الكرتوين

 www.badil.org :صفحة النرتنت�

املقالت املن�صورة  باأ�صماء 

اأ�صحابها تعب

عن وجهة نظرهم/ن.

رنني جري�س )حيفا(

ه�صام نفاع )حيفا( 

رانيا ما�صي )جنيڤ(

الهيئة  ال�صت�صارية

عي�صى قراقع )بيت حلم( 

4- جائزة العودة ألفضل
قّصة لألطفال

العودة حق وإرادة شعب

 تأتي مسابقة جائزة العودة السنوية كجزء من جهود مركز بديل الرامية إلى تعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين وتسليط الضوء على نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 66 عامًا. تهدف 
المسابقة الى تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات، وإطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة من خالل التأكيد على حقوق الالجئين والمهجرين خصوصًا حقهم في العودة.

الموعد النهائي لتقديم المشاركات

17 نيسان 2015

2- جائزة العودة للفيلم 
التسجيلي القصير

قيمة الجائزة:
الجائزة األولى: 1500 دوالر	 
الجائزة الثانية: 1000 دوالر	 

الجائزة الثالثة: 500 دوالر	 

قيمة الجائزة: 
الجائزة األولى: 1000 دوالر	 
الجائزة الثانية: 750 دوالر	 
الجائزة الثالثة: 500 دوالر	 

جائـــزة العـــودة للعـــام 2015
للسنة التاسعة على التوالي، يعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 

عن إطالق جائزة العودة السنوية للعام 2015 تحت شعار:

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

إرسال المشاركات 
الجم��عة  يوم   أقص���اه  موعد  في  العودة  جائزة  حقول  في  للمشاركة  المواد  إرسال  يتم 
الموافق 2015/4/17، على بريد ألكتروني awdaaward@badil.org، او إرسالها بالبريد على 

عنوان مركز بديل: ص.ب 827، بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين. أو تسليمها باليد:
 مركز بديل، بيت لحم، شارع الكركفة، عمارة المجد )بجانب فندق بيت لحم(، الطابق األول. 

 ويلتزم بديل للمشاركين/ات بتأكيد االستالم برسالة الكترونية أو بكتاب موثق بحسب 
الحال.

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2015 

أنظر صفحة 12 - 13 من هذا العدد، 
 ،awdaaward@badil.org :أو من خالل االتصال على مركز بديل: بريد الكتروني

هاتف: 97022777086، فاكس: 97022747346 

قيمة الجائزة: 
الجائزة األولى: 750 دوالر	 
الجائزة الثانية: 500 دوالر	 
الجائزة الثالثة: 250 دوالر	 

3- جائزة العودة ألفضل 
صورة فوتوغرافية

1- جائزة العودة للبوستر 
المركزي للنكبة

قيمة الجائزة
الجائزة األولى:  1500 دوالر	 
الجائزة الثانية: 750 دوالر	 
الجائزة الثالثة: 500 دوالر	 


