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االفتتـاحيــة: بيان النكبة*

من  نجوا  الذين  الفلسطينين  بأحد  اليونان  في  التقيت 
الموت وهو شكري العسولي من خانيونس في قطاع غزة، وقد 
بعد  المتوسط  البحر  عرض  في  الهجرة  مجزرة  من  بنفسه  نجا 
ان فقد زوجته هيام العقاد وطفليه يامن )8 شهور( ورتاج )4( 
أعوام، وغرق في هذه الرحلة البحرية المأساوية ما يقارب 400 

مهاجر اغلبهم من الفلسطينيين.
الدموية  الحرب  ويالت  من  عائلته  مع  هرب  الذي  العسولي 
االسرائيلية  القنابل  من  االطنان  آالف  وم��ن  غ��زة،  قطاع  في 
وصل  ان  وبعد  غزة،  في  شيء  كل  دمرت  والتي  دوليا  المحرمة 
الموت االسرائيلي الى انفاق االرض، وتحولت اليابسة الى جحيم 
من  له  ارحم  البحر  انفاق  ان  اعتقد  واالبادة،  والقنابل  للصواريخ 
العيش في انفاق غزة المحروقة والمذبوحة علنا وأمام راية االمم 
على  يتفرج  كان  الذي  والعشرين،  الواحد  القرن  وعالم  المتحدة 
اطفال غزة يسقطون كالفراشات محترقين على رمال الشواطىء.

االالف من الفلسطينين يرحلون من جديد، ومنذ عام 1948 
من  ويهربون  ومفاتيحهم  وخيامهم  حقائبهم  يحملون  وهم 
السماء  وفي  البحر  وفي  االرض  فوق  يموتون  دولة،  الى  دولة 
احيانا، ويدفعون ثمن ثقافة التطهير العرقي وسياسة االبادة 
واحالمهم،  وقراهم  بيوتهم  وفي  أجسادهم  على  بدأت  التي 
الدينية  داعش  لنا  انجب  الذي  العربي  الربيع  أمام  واستمرت 
التكفيرية وتواطؤ االنظمة العربية التي تركت الفلسطينيين 
وقطع  والذبح  للمالحقة  عرضة  المنافي  وفي  المخيمات  في 
الى  إما  الوطن،  ابعد ما يستطيعون عن  الى  الرؤوس ودحرهم 

النسيان او الى الموت.
ان  يظنون  البحر،  عرض  في  المهربين  في سفن  الالجئون 
البحر  في  يوجد  ال  وأنه  المشتهاة،  الجنة  هي  االوروبية  البالد 
يوجد  ال  الناس،  على  النار  يطلقون  جنود  أو  عسكرية  حواجز 
وليس  الماء  هنا  واعتقاالت،  ومستوطنات  مجنزرات  البحر  في 
البارود، هنا المدى المفتوح على االحالم المقصوفة والذكريات، 
هنا يموج الحنين ويتدفق عائدا الى شاطئه فدائيا او شهيدا 

ولكن ليس الجئا.
الالجئون القادمون من مخيم اليرموك في سوريا، ومن قطاع 
واحزانهم  مفاتيحهم  حملوا  وليبيا،  واليمن  لبنان  ومن  غزة، 
االمان  الى  يصلوا  كي  البحر  في  وانطلقوا  القديمة،  وصورهم 
المفتوحة،  الجروح  ومدخل  السماء  بين  ينتظر  فالبحر  الدولي، 

والالجئون يتبعون موجاتهم حتى يستردوا زفيرهم.
يقول العسولي الذي وصل الى شواطىء اليونان: لقد تحول 
ال  الماء،  في  واقفين  ماتوا  لالجئين،  جماعية  مقبرة  الى  البحر 
الصدى  رجع  سوى  استجابة  ال  دولي،  احمر  صليب  وال  إغاثة، 
تحاول  السماء  وكانت  تبكي،  فوقنا  النوارس  كانت  البحر،  في 
أن تنتشلنا بال فائدة، البحر صار تابوتنا المتحرك، ولكن قلبي 

كان سارية.
في البحر ال يوجد جدار يدقونه كما طلب غسان كنفاني من 
رجاله المحبوسين في شمس الصحراء داخل خزان مغلق، وفي 
الطويل  والصمت  والجوع  والبردوة  العاصفة  مع  حوار  ال  البحر 
الطويل، وفي البحر ال يوجد وكالة غوث لالجئين تجلب الطعام 

والماء والسردين والخيام البائسة، هنا دّوار البحر.
ربما نحن الفلسطينيين غير موجودين ايضا في وعي البحر، 
وكلما حاولنا العودة ابتعدنا الى عمق المنفى، او الى قاع البحر، 

العودة حق وإرادة شعب،
استهداف المخيمات هو استهداف للقضية وحق العودة،

أساس السالم العادل االعتراف بالحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة، 
وال سالم بدون العودة الى الديار االصلية

ال تختلف قراءة الحقائق الراهنة المتصلة بالصراع الممتد منذ 67 عامًا جوهريًا عّما كانت عليه المعطيات 
التي رافقت وأنتجت النكبة الفلسطينية عام 1948، وأّدت إلى تشريع استعمار فلسطين وتهجير أكثر من ثلثي 
 7.1 الى  الفلسطينيين  الالجئين  للنكبة وصل عدد  والستين  السابعة  الذكرى  اليوم، في  الفلسطيني.  الشعب 
مليون الجئ مشتتين في أصقاع األرض، باالضافة الى ما يزيد على 700 ألف فلسطيني مهجر داخليًا على جانبي 

»الخط األخضر«. 
اليوم، وفي الذكرى السابعة والستين، ال يزال الشعب الفلسطيني محرومًا من حقوقه غير القابلة للتصرف 
في العودة إلى دياره األصلية وجبر الضرر الناجم عن التهجير واللجوء وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 
1948، وقرار مجلس األمن الدولي رقم 237 لعام 1967، ومبدأ حق تقرير المصير. كما وال يزال الشعب الفلسطيني 
األساسية  اإلنسان  وحريات  والسكن  األرض  في  لحقوقه  الجسيمة  واالنتهاكات  التهجير،  استمرار  من  يعاني 

بفعل العدوان االسرائيلي المتواصل على جانبي »الخط االخضر« وغيرها من الدول والجهات.
وفي الوقت الذي يتوجب فيه على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني كما تقرر في العام 
السياسية  واالتفاقات  العالقات  من  شبكة  عبر  الحماية  من  دولية  ة 

ّ
بمظل تنعم  تزال  ال  »إسرائيل«  فإّن   ،1948

واالقتصادية التي توفرها الدول الغربية المتنفذة في القرار األممي؛ األمر الذي يحول دون محاسبتها، أو محاسبة 
مرتكبي الجرائم، أو فرض العقوبات عليها لدفعها لاللتزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية.

التشظي  وحالة  العربي  الوطن  في  الصراعات  احتدام  هو  المستمرة  للنكبة   67 الذكرى  ألم  من  يزيد  ومما 
وموجة بناء االمارات الدينية المتطرفة، وما يرافق ذلك من تهجير متكّرر للفلسطينيين المهجرين منذ النكبة 
مختلف  تطال  والتي  التطورات  لهذه  العميق  التأثير  من  وبالرغم  تجمعهم.  ومراكز  مخيماتهم  واستهداف 
 أّن آثارها السلبية المدمرة تصيب أكثر ما تصيب 

ّ
جوانب القضية الفسطينية وتمتد لتشمل مختلف الصعد؛ إال

الالجئين الفلسطنيين في بلدان الشتات، ليس في حقوقهم اإلنسانية اليومية وحسب، بل وفي أركان قوة حضور 
قضيتهم وبالذات حقهم في العودة الى ديارهم االصلية.

العربية  الدول  أو في  الفلسطيني سواء في فلسطين  الوجود  أو استهدافها  للمخيمات  إّن تدمير اسرائيل 
وتصفية  الوطنية،  الفلسطينية  الحقوق  بمشروع سياسي يستهدف  ما  وبشكل  تاريخيًا  مرتبطا  يزال  وال  كان 
التحرر  منطق  مع  المحصلة  في  تتعارض  فؤية  مصالح  حماية  يستهدف  أو  الفلسطيني،  الشعب  مقاومة 
واالنعتاق من االحتالل والهيمنة الغربية. وبهذا، فإّن استهداف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مختلف 
المناطق والدول، وفي مختلف المراحل، سواء كان ذلك على يد اسرائيل، أو على يد غيرها من الدول واألطراف، 
الديمغرافي  الثقل  مراكز  تدمير  خالل  من  الفلسطيني  السياسي  الثقل  مراكز  تدمير  دائمًا  يستهدف  كان 

للفلسطينيين بما يخرجها من دائرة التأثير في صناعة القرار الفلسطيني الوطني التحرري.
إّن ما يجري في سورية، وما يجري اإلعداد له في لبنان، ومنع الفلسطينيين من دخول االردن وغيرها، ودفعهم 
للثقل  تفكيك  هو  العالم،  أنحاء  وكافة  وامريكا  اوروبا  الى  وتشتيتهم  وتركيا،  مصر  من  الموت  سفن  لركوب 
والمقاومة،  الصمود  على مستوى  الفلسطينيين؛ سواء  الالجئين  مخيمات  تمثله  الذي  االستراتيجي  السياسي 
أو على مستوى التمسك بالحقوق األساسية ورفض الحلول التصفوية. إّن مواجهة التقصير الدولي المتصاعد 
الدولية  القرارات  على  بناًء  الالجئين  لقضية  عادل  البحث عن حل  علنًا من مسؤولية  التنصل  الى  ينحى  والذي 

وقواعد القانون الدولي، بل ويسعى إلى فرض حل طالما رفضه الفلسطينيون، تشكل ضرورة وطنية ملّحة.
يا جماهير شعبنا، ومؤسساتنا الوطنية الرسمية واألهلية في فلسطين بحدودها االنتدابية والشتات، في 
ظل فشل المجتمع الدولي في فرض إرادته والزام »إسرائيل« باحترام القرارات والمعاهدات الدولية، وفي ضوء 
تواطؤ الدول الغربية معها، وفي ظل حالة التمزق والتشظي في الوطن العربي، وغياب االستراتيجية الفلسطينية 

الوطنية الموحدة، فإّن المؤسسات والهيئات واللجان الموقعة أدناه تؤكد على ما يلي:*
بموجب 	  الحقوق  على  القائم  الدائم  الحل  إستراتيجية  بتبني   

ّ
إال يكون  ال  والدائم  العادل  السالم  إّن 

القانون الدولي، وقواعد العدالة، والقرارات الدولية ذات الصلة وبالذات قرار الجمعية العام رقم 194 لعام 
1948، وقرار مجلس األمن 237 لعام 1967 بشأن الالجئين والمهجرين الفلسطينيين؛

ب وقفة جدية 	 
ّ
إّن استهداف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية وغيرها من البلدان، يتطل

من قبل منظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث أّن حجم الخطر االستراتيجي يستدعي التدخل لدى الدول 
والجهات الدولية المسؤولة خصوصًا، وفي هذا السياق فإّن االعتبارات الدبلوماسية ال قيمة لها أمام 

جسامة االنتهاكات والخطر الذي يهدد قضيتنا وحقوقنا الوطنية الثابتة؛
إّن م.ت.ف وكل القوى والهيئات الوطنية واالهلية مطالبة بمراجعة سياسة ومنهج استبدال أولويات 	 

ومتطلبات عملية التحرر الوطني بسياسات وبرامج بناء الدولة الفلسطينية تحت سلطة االحتالل وفي 
ظل غياب الحماية الدولية الالزمة، هذا المنهج الذي لم يتمكن من أن ينجز مهمة إقامة الدولة بحكم 
الواقع، كما لم يحفظ لشعبنا حقوقه وكرامته في ظل النكبة المستمرة من مصادرة، واستعمار، وتهويد، 

وهدم للبيوت، وتهجير، وقمع وغطرسة وغيرها؛
وسحب 	  إسرائيل  مقاطعة  حملة  وتعزيز  أشكالها،  بكافة  الشعبية  المقاومة  وتفعيل  تنظيم  إّن 

االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في األوساط الشعبية المحلية والدولية، ومالحقة اسرائيل 
قضائيا وفضحها في كل المحافل الدولية، مسؤولية وطنية تتطلب توحيد وتكثيف الجهود كافة.

المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، والحرية لألسرى،
عاشت فلسطين حرة عربية سيدة ديموقراطية

العودة حق وارادة شعب
شعب واحد ومسيرة موحدة في مواجهة النكبة المستمرة

www.badil.org/haq-alawda :الع على قائمة المؤسسات والهيئات واللجان الموقعة على البيان الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني
ّ
* لالط

وعندما  يئسنا من احقاق شرعية وجودنا في المجال االقليمي 
كضحايا  بدمنا  متسلحين  المتحدة  االمم  أروقة  وفي  االرضي، 
وبقراراتنا االممية، لم يستوعبنا المجال االقليمي البحري للدول 
المجاورة، الموانىء مغلقة، والالجئون يموتون بصمت بارد في 

الماء ويذوبون.
الى  السفر  في  ونستمر  مرايا،  البالد  كل  تصير  البحر  وفي 
األمام، على السفح اعلى من البحر، اعلى من السرو، يطير الحمام 
ونستمر  اشالئنا،  شرق  اصابعنا  حددتها  جهة  الى  ايادينا  من 
العودة،  ونشيد  الغرق  نشيد  كتبنا  البحر  ورق  وعلى  السفر،  في 
وعدنا نسافر ونحترق بنار مطالعنا، وبنار مدامعنا، نطير عائمين 

على الماء.
المسلحة والواقع، ال حاخام  التوراة  البحر ال حدود بين  وفي 
يصدر فتوى االبادة، هنا ملك البحر والسالم والمساحة االجمل 
والمفقودين  الغرقى  إلنقاذ  احد  يأت  ولم  والحياة،  الموت  بين 
على جناح اسطورة، ال خفر سواحل، ال قوات بحرية، ال قوراب نجاة، 

البحر المتوسط يبتلع الالجئين ويلقي بالملح في افواه العالم.
أدفن  ان  البحر  لي  يسمح  هل  العسولي:  شكري  تساءل 
زوجتي وطفالي في قيعانه؟ ويسأل: هل نزلتم الى البحر يوما؟ 
بحرية،  وعرائس  وشجيرات  وحشائش  ورجال  كهوف  هناك 
تنساب  يديك،  وتبسط  وترتفع  وتفكر  تنحدر  ان  تستطيع 
ان  اعتقال، تستطيع  او معسكر  زنزانة  وتدور، ألنك لست في 
مخيف  االنسان  بل  مخيفا،  ليس  والبحر  يمرق،  سهما  تكون 
ان  عليك  ولكن  اكثر،  جبار  االنسان  جبار،  ليس  والبحر  اكثر، 
تصارع وتصارع وتبرز برهانك وتنجو، وتروي قصتك اينما كنت 

واينما وصلت.
ويقول: تشبثت بجدران الماء الوهمية، مسكت حبال الماء 
او  البحر على شاطىء عكا  ربما يقذفني  انا اصعد،  والضوء، ها 
البحر،  ليباركني  نفسي،  اعطيه  للبحر،  استسلم  انا  وها  حيفا، 
ليأخذني في احضانه، ولم يناقشني البحر، كان واسعا كالظن، 
صامتا كجبل الكرمل، المهيب كغابة، المخيف كوادي الجحيم، 
ولكن كان يتكلم، يخاطبني، يقول لي: تمسك بي، ثق بي اكثر، 
وفي  القوية،  زنودك  وفي  الشجاعة،  روحك  في  انفتح  سوف 

شراع قلبك المتجه الى فلسطين.
 يقول البحر: ال تستمع الى بيانات العالم االرضي عن حماية 
االخيرة،  السنوات  في  موتهم  كثر  فقد  والالجئين،  المدنيين 
الماء  في  والموت  بقنبلة،  الموت  من  افضل  الماء  في  الموت 
الملغومة، صارع  الدين واآليات  باسم  الرؤوس  افضل من قطع 

واستمر، وردد ما قاله محمود درويش:
رايتي سوداء

والميناء تابوت
وظهري قنطرة

يا خريف العالم المنهار فينا
يا ربيع العالم المولود فينا

زهرتي حمراء
والميناء مفتوح

وقلبي شجرة

---------
*عيسى قراقع: رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين، عضو الجمعية العامة 

لمركز بديل. 

عندما تحول المتوسط الى مقبرة لالجئين
بقلم: عيسى قراقع*

)shms.ps )المصدر   2014 إيطاليا  صقلّية،  شواطيء  أمام 
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وكي  تركيا،  عبر  سورية  مغادرتي  بعد 
دول  )اح��د  ف��ي...  مؤقتة  اقامة  على  احصل 
السبعة  عائلتي  وافراد  نفسي  وجدت  اوروب��ا(، 
ولسنا  سوريون  الجئون  أننا  لإلعالن  مضطرين 

الجئين فلسطينيين...
أبو كرمل، الجئ فلسطيني من سوريا. 

اثر  على  الضوء  بعض  يلقي  أن  المقال  يحاول هذا 
الفلسطينيين  لالجئين  الديمغرافي  الثقل  تفكيك 
األجندة  على  وحقوقهم  قضيتهم  حضور  قوة  على 
فإّن  والطبيعي،  األصل  حيث  من  والسياسية.  الدولية 
التهجير الثانوي/الالحق لالجئين ال يجب أن يؤثر على 
المبدأ.  حيث  من  قضيتهم  وعدالة  الالجئين  حقوق 
أن تفكيك  الفلسطيني  السياق  يبدو في  المقابل،  في 
تجمعات الالجئين، كحالة مخيمات سوريا، بما تمثله من 
على  يؤثر جوهريًا  وبالتالي سياسي،  ديموغرافي  ثقل 
الدولية  األجندة  على  قضيتهم  حضور  وقوة  مستوى 
 قضايا 

ّ
وطاولة مفاوضات التسوية الراهنة. وبما أن حل

الفلسطيني  اللجوء  بحجم  األمد  الجماعي طويل  اللجوء 
 بإرادة سياسية دولية، فإن هذا المقال يرى 

ّ
ال يكون إال

أن المجتمع الدولي عمومًا، الذي لم يستطع أن يتنصل 
من مسؤوليته حيال الالجئين، ولو أدبيًا، رغم عجزه عن، 
الى  يّتجه  الصلة،  ذات  قراراته  انفاذ  في  تقصيره  أو 
التخلص من عبء ثقل قضية اللجئين. وعليه، يكون من 
الدولية في ظل حالة  اإلرادة  أّن  افتراض  المعقول جدًا 
التفكيك لثقل قضية الالجئين، تتجه الى التنصل علنًا 
من مسؤولية البحث عن حل عادل لقضية الالجئين بناء 
على القرارات الدولية وقواعد القانون الدولي، بل وفرض 

حل طالما رفضه الفلسطينيون.
للحروب  السلبي  التأثير  أن  ف��ي��ه،  ش��ك  ال  م��ّم��ا 
في  اإلم��ارات  بناء  وموجة  التشظي  وحالة  المستعرة 
الفلسطينية ال يخفى  القضية  بلد عربي على  أكثر من 

بين  إجماع  محل  الرأي  هذا  يكون  ويكاد  بل  أحد.  على 
المتصارعة. ومّما ال شّك فيه  التيارات  مختلف منظري 
للقضية  الجوانب  مختلف  يطال  التأثير  هذا  أن  أيضًا، 
ليس  ولعله  الصعد.  مختلف  على  ويمتد  الفسطينية 
من  العربي  الوطن  في  يجري  ما  أن  القول  المبالغة  من 
والتهجير  اإلم���ارات،  بناء  موجة  وخصوصًا  صراعات، 
لتثبيت  مثالية  حالة  تشكل  للفلسطينيين،  الثانوي 
لعشرات  الصهيو-اسرائيلي  االستعماري  المشروع 
السنين القادمة، هذا إن لم يكن هذا األمر أحد االهداف 
لهذه  االستعماري  الغرب  تغذية  وراء  من  الرئيسة 
الصراعات وتعميقهًا. ومّما ال شك فيه، أّن ما صار ُيعرف 
في اإلعالم بسياسة »النأي بالنفس«، أو ما صار يرّوج له 
حديثًا حول سياسة »الحياد االيجابي« الفلسطينيتين، 
أو  التورط  آث��ار  تجنب  في  الفلسطينيين  تسعفا  لم 
التوريط في هذا الصراعات. فحتى بافتراض فشل هذه 
من  يبقى  تنفيذها،  في  الصدقية  عدم  أو  السياسات، 
»الثورات«،  بمنطق  ال  الفلسطينيين  تهجير  المبرر  غير 
وال بمنطق االستثمار في القضية الفلسطينية كما جرت 
العادة من قبل االنظمة. ومّما ال شّك فيه أّن هذه اآلثار 
تصيب أكثر ما تصيب الالجئين الفلسطنيين في بلدان 
الشتات، ليس في حقوقهم اإلنسانية اليومية وحسب، 
القضية  أركان قوة حضور  انها تنهش في  بل نعتقد 

على مدار عقود النكبة.
في  القوة  أرك��ان  رص��د  يمكن  سريعة،  بمراجعة 
من  الالجئين.  قضية  من  األساسية  األط��راف  مواقف 
جهة أولى، استند الفلسطينيون في طرح قضيتهم الى 
عدالة قضية الالجئين في األساس. حتى أّن القيادات 
المختلفة  تنازالتها  خِف 

ُ
ت لم  المفاوضة  الفلسطينية 

لم  إّنما  قرن،  ربع  منذ  الممتدة  التفاوض  علمية  ضمن 
تستطع أن تتنازل، أو على األقل لم تجرؤ على المجاهرة 
رغم  ثانية،  جهة  ومن  الالجئين.  حقوق  عن  بتنازلها، 
في  بما  الدولي،  المجتمع  فان  الحقوق،  انفاذ  عن  عجزه 

عت اتفاقيات سالم منفردة 
ّ
ذلك الدول العربية التي وق

لحقوق  ر 
ّ
التنك اآلن  حتى  يستطع  لم  اسرائيل،  مع 

الممتلكات  واستعادة  العودة  في  األصيلة  الالجئين 
لحقوقهم،  رها 

ّ
تنك رغم  ثالثة،  جهة  ومن  والتعويض. 

السرائيل  األكبر  األرق  ل 
ّ
تشك الالجئين  قضية  بقيت 

األحزاب  سائر  أّن  هنا،  القول  عن  وغني  إنشائها.  منذ 
االسرائيلية بما فيها اليسارية ال تفّرق ما بين ممارسة 
الالجئين لحقهم في العودة وإزالة اسرائيل عن الوجود. 
الفلسطينية  المقولة  من  االنطالق  الصحيح  من  وعليه، 
عنوان  تشكل  ت��زال  وال  كانت  الالجئين  قضية  ب��أّن 
القضية وجوهرها. في المقابل، من الصحيح اإلفتراض 
كثر،  وهم  المنطقة  ترتيب  إع��ادة  في  المنخرطين  أّن 
تشمل  أن  يجب  للمنطقة  ترتيبات  أّي��ة  أن  يدركون 
قضية فلسطين، كما ويدركون أن أّية تسوية لن تمّر أو 
على األقل لن تكون دائمة )ناهيك عن مدى عدالتها(، 
المنطلقان  ه��ذان  يشكل  الالجئين.  إنصاف  ب��دون 
أساسا يعتمده المقال لقراءة عملية تدمير المخيمات، 

وتفكيك ثقلها السياسي.

تدمير المخيمات في السياسة االسرائيلية
حمالتها  ف��ي خضم  اس��رائ��ي��ل  دع���اوى  أب���رز  م��ن 
وتشغيل  غ��وث  وكالة  على  المتواصلة  التحريضية 
سبب  األخيرة  أن  )األون���روا(،  الفلسطينيين  الالجئين 
رئيس في عدم اندماج الالجئين الفلسطينين، وبالتالي 
في إطالة عمر قضيتهم ومعاناتهم. في الجوهر، ترتبط 
الوكاالت  من  وغيرها  األون���روا  ضد  اسرائيل  حمالت 
الالجئين،  حقوق  اسناد  مجال  في  الناشطة  الدولية 
بهدف اسرائيل المتمثل في القضاء على حق وامكانية 
العودة. ضمن هذا السياق، طالما حرضت اسرائيل ضد 
بقاء وجود المخيمات كتجمعات خاصة بالالجئين التي 
انشأتها األونروا وال تزال تديرها. فقد تكررت عمليات 
تدمير المخيمات في الحروب والحمالت العسكرية التي 

شنتها اسرائيل بعد انشائها. من االمثلة على ذلك:
قطاع 	  مخيمات  مهاجمة  على  ال��م��واظ��ب��ة 

غ���زة ف��ي خ��ض��م ال��م��واج��ه��ة م��ع م��ص��ر في 
المقاومة  مع  ثم  ومن  الخمسينيات،  منتصف 
وتدمير   ،1967 عام  احتالل  بعد  الفلسطينية 
من  كبيرة  أع��داد  وتهجير  منها،  كبير  ج��زء 
ساكنيها كما وقع في مخيم البريج في مطلع 
السبعينيات، ومخيم رفح في 2003، والحروب 
العام  في  حصاره  منذ  القطاع  على  المتكررة 

.2006
العام 	  في  وازالته  النويعمة  مخيم  تهجير 

،1967
وتهجير 	  السلطان  عين  مخيم  استهداف   

العام  في  الف   35 اصل  من  الف   32 قرابة 
1967، ومن ثم تدمير المنازل غير المأهولة في 

العام 1985،
استهداف مخيم عقبة جبر في حرب 1967 ما 	 

أّدى الى تقلص مساحته الى أكثر من النصف، 
وتراجع عدد ساكنيه الى أقل من الثلث. 

إسرائيلية 	  ب��غ��ارات  النبطية  مخيم  تدمير 
متواصلة ادت الى تدميره بالكامل عام 1973. 

تدمير اجزاء كبيرة من مخيمات لبنان وتهجير 	 
االعتداءات  خالل  الجئيها  من  كبيرة  اع��داد 
واالجتياحات للبنان قبل وخالل احتالل جنوبه 

وبعد ذلك. 
وخالل فرضها للنظام العسكري المباشر على األرض 
المحتلة عام 1967، ومن خالل ما يسمى اإلدارة المدنية 
األرض  في  االسرائيلية  العسكرية  االدارة  )بالحقيقية 
اسرائيل  تخِف  لم   ،)1967 عام  المحتلة  الفلسطينية 
وتحويلها  المخيمات  تفكيك  الى  الهادف  مخططها 
الى أحياء مدينية )ملحقة بالبلديات كأحياء ضمن مدن 
المخيمات،  وجود  فمجّرد  غزة(.  وقطاع  الغربية  الضفة 

تفكيك الثقل الديموغرافي لالجئين الفلسطينيين مشروع سياسي تصفوي
بقلم: نضال العزة*

استهداف المخّيمات: 
استهداف للقضية وحق العودة
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وجودها  يزال  ال  وموقعها،  حجمها  عن  النظر  بصرف 
حتى اليوم يؤرق اسرائيل باعتباره أثر مباشر ال يمكن 

إنكاره على جريمة مستمرة منذ النكبة.

تدمير المخيمات في الصراعات العربية
التدمير  م��ن  الفلسطينية  المخيمات  ت��ن��ُج  ل��م 
في  أو  الداخلية،  العربية  الصراعات  خالل  واالستهداف 
عن  وغني  وغيرها.  )م.ت.ف(  مع  الدول  مواجهات  خضم 
التجمع  ومراكز  المخيمات  استهداف  قائمة  أّن  القول، 
البلدان  من  العديد  القائمة  تشمل  طويلة.  الفلسطينية 
العربية سواء التي وجدت فيها مخيمات فلسطينية مثل 
األردن )الصراع مع م.ت.ف في نهاية الستينيات وأيلول 
األسَود في مطلع السبعينيات(، لبنان حصار المخيمات في 
االهلية )1990-1975(  والحرب  والستينيات،  الخمسينيات 
الحالي، سوريا  والحصار   2007 البارد  نهر  تدمير  ثم  ومن 
)2011-حتى االن(، أو البلدان العربية التي وجد فيها تركيز 
فلسطيني )تجمعات لجوء فلسطيني في غير المخيمات 
الرسمية(، كما في الكويت )1991(، والعراق )2003 وحتى 
بالرئيس  االطاحة  بعد  وم��ا   )1994-1993( وليبيا  االن( 

القذافي )2011(.
التركيز  استهداف  أو  المخيمات  تدمير  أّن  المالحظ 
الفلسطني في الدول العربية كان وال يزال يرتبط بشكل ما 
بمشروع سياسي يمس بالحقوق الفلسطينية الوطنية، أو 
بتصفية مقاومة الشعب الفلسطيني، أو تنفيذًا لمصالح 
فؤية تتعارض في المحصلة مع منطق التحرر واالنعتاق 
من الهيمنة الغربية. وبهذا، يكون من المنطق االستنتاج 
في  الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات  استهداف  أّن 
وسواء  المراحل،  وباختالف  وال��دول،  المناطق  مختلف 
الدول  من  غيرها  يد  على  أو  اسرائيل،  يد  على  ذلك  كان 
الثقل  مراكز  تدمير  الى  يهدف  دائما  كان  واألط��راف، 
الديمغرافي  الثقل  مراكز  تدمير  خالل  من  السياسي 
الحاضنة للفلسطينيين بما يخرجها من دائرة التأثير في 

صناعة القرار الوطني أو الثوري التحرري.

المخيمات في األجندة الدولية
وعلى طاولة المفاوضات

المسؤولية  من  بتحملها جزء  المتحدة  االمم  اعتراف  إّن 
الدول  لم تترجمه  التالية،  وآثارها   )1949-1947( النكبة  جراء 
خصوصًا المتنفذة في القرار الدولي في إرادة سياسية وفعل 
ت ضخامة قضية الالجئين 

ّ
حقيقي. على العكس من ذلك، ظل

على  فيه  مرغوب  غير  ضاغطًا  عاماًل  تشكل  الفلسطينيين 
صّناع القرار الدولي. وقد تبّدى ذلك في أمرين: األّول، تجّنب 
الدول المتنفذة ترجمة مشاريعها بشأن إدماج الالجئين، أو 
إعادة توطينهم الى قرارات دولية )باسم الشرعية الدولية(. 
ل في استمرار تغذية صندوق وكالة 

ّ
اني، فتمث

ّ
الث أّما األمر 

المخيمات.  وإدارة  الالجئين  باغاثة  المكلفة  الدولية  الغوث 
الدولي  بالقانون  فعليًا  التزامًا  ال 

ّ
يشك لم  المظهران  هذان 

الن 
ّ
يمث كانا  ما  بقدر  ال��دول،  جانب  من  الالجئين  وحقوق 

الواليات  مثل  دواًل  يمنعا  لم  وبالتالي  واقع؛  أمر  مع  تعاطيًا 
الالجئين خارج نطاق  الى حل مشكلة  المتحدة، من السعي 
هذا  يعكس  إنسانية محض.  وباعتبارها قضية  »اسرائيل« 
يتم  والتي  المتنفذة،  للدول  الفعلية  السياسات  الموقف 
المجاهرة بها منذ انطالق عملية سالم اوسلو؛ أي حل قضية 
وتقليص  والتعويض،  التوطين  وإعادة  باإلدماج،  الالجئين 
أو اتباع سياسة التمويل  خدمات األونروا عبر عدم تمويلها 

المشروط.
وبعيدًا عن السرد التاريخي، يكفي الوقوف على مقترح 
وزير الخارجية االمريكية كيري خالل جولة مفاوضات االشهر 
المواقف.  تلك  تجليات  الستكشاف   )2014-2013( التسعة 
كان كيري قد دعا في مقترحه الى توطين عدد محدود من 
الالجئين الفلسطينيين في النقب، على أساس مبدأي تبادل 
مقابل  العربية،  ال��دول  يهود  وتعويض  واألرض،  السكان 
العودة. تنطوي هذه السياسات والمواقف  التنازل عن حق 
في تفاصيلها على حيثيات اخرى كثيرة ال متسع لتناولها، 
لتصفية  السعي  تعكس  فانها  جوهرها  ق��راءة  في  ولكن 
والسياسية،  التاريخية،  الفلسطينية  القضية  عدالة  أركان 
والقانونية، واالخالقية. ولعله من نافل القول أن تحقيق ذلك 

لالجئين،  الديموغرافي  الثقل  تفكيك  بالضرورة  يستدعي 
والذي يتجسد أكثر ما يتجسد في استمرار وجود مخيمات 
وتجمعات تركيز لالجئين؛ لما تمثله من ثقل سياسي يحول 
أهمية  وتزداد  العدالة.  ومبادئ  الدولي  القانون  تجاوز  دون 
هذا االمر، كلما كان الثقل الديموغرافي يمثل ثقاًل سياسيًا 
واالسرائيلية،  الغربية  بالمقاييس  للتسوية  ومعارضًا  وازنًا 

كما هو الحال في سوريا ولبنان.

تدمير مخيمات الفلسطينيين في سورية
لقراءة أثر تدمير المخيمات الفلسطينية في سورية 
إطارها  ضمن  الحالة  الى  النظر  من  هنا  بد  ال  سياسيا، 

االوسع، والذي يقتضي التأكيد على أنه:
الى ما يجري في سورية بمعزل  النظر  أّواًل: ال يمكن 
عن كل ما يجري في المنطقة من تفتيت وشرذمة وتدمير 
بناء  الخالقة  العربي-الفوضى  »الربيع  بإسم  للمقدرات... 
شرق أوسط جديد«. فما يجري في المنطقة صراع دولي 
بامتياز يندرج ضمن إعادة رسم المنطقة ومناطق النفوذ 
والهيمنة العالميتين. والنجاز ذلك، على اي طرف كان أن 

يدرج الرقم الفلسطيني في حساب المعادلة.
بدون  المنطقة  في  يجري  ما  فهم  يمكن  ال  ثانيًا: 
القضية  على  استرايتجيًا  المدمرة  السلبية  آثاره  تتبع 
الهيمنة  عمر  إطالة  وم��ش��روع  برمتها،  الفلسطينية 
فالترتيبات  اسرائيل.  ادواتها  أهم  وأحد  االستعمارية 
سياسية  بتسويات  أو  الفعلية  النار  بقوة  نتجت  سواء 
وال  الفلسطينية،  القضية  جزئية  على  باألّولية  تحظى 
تستند الى عدالة القضية، بل تعتمد على موازين القوى 

الفعلية، التي يفتقدها الفلسطينون. 
المخيمات  استهداف  ال��ى  النظر  يمكن  ال  ثالثًا: 
أّنه  على  دولة  من  أكثر  في  الفلسطينية  والتجمعات 
أّنها  أو  البعض،  بعضها  عن  منفصلة  عرضية  أح��داث 
كان  وان  حتى  التسوية  بمشروع  صلة  غير  على  وقائع 
جارية  التسوية  أن  هذا  على  يترتب  مجّمدًا.  أو  متعثرًا 
ليس في ظل انعدام التأثير الفلسطيني على مخرجاتها 
من  للفسطينيين  تجريد  عملية  ظل  وفي  بل  وحسب، 

القدرة على التأثير في مخرجاتها.
عملية  ومن  خالل  الرسمي  السوري  الموقف  ل 

ّ
شك

أحد  الفلسطينية  والقضية  الجوالن،  بشأن  التفاوض 
بالمقاييس  التسوية  إنجاز  أم��ام  األساسية  العقبات 

والكتلة  السوفيتي  االتحاد  انهيار  فبعد  االستعمارية. 
واعتراف  العراق،  احتالل  ثم  ومن  وتدمير  الشرقية، 
تسوية  هكذا  إنجاز  المتوقع  كان  باسرائيل،  م.ت.ف 
سريعًا ولكن الموقف الرسمي السوري الذي انعكس على 
ذلك. من هنا،  وفلسطين جزئيًا حال دون  لبنان  مساري 
قد يكون تفكيك مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في 
سورية سحبًا لورقة قوة في يد النظام طالما استخدمها، 
التسوية  يرفض  فلسطينية  ق��وة  لمصدر  تدميرًا  أو 
المحّصلة،  معًا. في  أو كالهما  االستعمارية،  بالمقاييس 

هو تطويع للمنطقة لقبول ترتيبات الهيمنة الجديدة.

الجئو سورية وليس اليرموك فقط!
من  أّنه   

ّ
إال ورمزيته،  اليرموك،  مخيم  كارثة  ضخامة  رغم 

المخيمات  سائر  طال  التدمير  أّن  على  التأكيد  الضروري 
فبحسب  وح��ده.  اليرموك  وليس  سورية،  في  الفلسطينية 
الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات  معظم  ف��إّن  األون��روا 
وش��ه��دت  مسلحة،  الش��ت��ب��اك��ات  ت��ت��ع��رض  أو  ت��ع��ّرض��ت 
بين  ما  التهجير  نسبة  أّن  والمالحظ  للفسطينيين.  تهجيرًا 
قد  خارجها،  الى  أو  سورية  داخل  الى  سواء  الفلسطينيين 
تهجير  نسبة  على  تزيد  بالمقارنة،  وهي   ،%63 الى  وصلت 
وزنه  الى  بالنظر  اليرموك،  حظي  وقد  أنفسهم.  السوريين 
في  وموقعه  ورمزيته،  وتاريخه،  والسياسي،  الديمغرافي 
فلسطينية،  وفصائل  لقوى  واحتضانه  دمشق،  العاصمة 
باهتمام إعالمي وسياسي أكبر من مخيمات وتجمعات إخرى 
تّم تدميرها وتهجيرها مثل درعا، وخان الشيح، وخان دنون، 
ما  له  االهتمام  هذا  فإّن  شك،  وبال  وغيرها.  وجرمانا  والرمل، 

يبرره.
رسميًا  مخيمًا  ليس  )وهو  فلسطيني  كمخيم  اليرموك 
مختلف  في  مركزيًا  دورًا  لعب  األون���روا(،  تعريف  بحسب 
أو  المقاومة،  مرحلة  في  سواء  الفلسطينية،  الثورة  مراحل 
الذاتية  السيرة  رصد  هنا  المطلوب  ليس  التسوية.  ظل  في 
التأكيد  يلزم  إّنما  له، 

ّ
مث وما  الصراع،  مراحل  عبر  لليرموك 

في  قلعة  منه  جعل  الديمغرافي-السياسي  ثقله  أن  على 
فقد  التسوية.  في  للرفض  جبهة  أو  والمقاومة،  الصمود 
يختلف الفلسطينيون فيما اذا كان يمثل اليرموك العاصمة 
 

ّ
إال نفسه،  النظام  من  السياسية  للمواقف  تبعًا  السياسية 
صمود  قياس  ميزان  ل 

ّ
ُيشك  

ّ
ل

َ
ظ أّنه  على  يختِلفون  ال  أّنهم 

الفلسطينيين في الشتات وإصرارهم على العودة من جهة، 

ومحور أو ضابط التوازن ما بين التيارات الفلسطينية من جهة 
اخرى. وهذا الدور بقي ثابتًا، سواء خالل فترات عالقة تحالف 
القوى الفلسطينية مع النظام، أو عالقة التصادم، أو العالقات 
الفاترة منذ اوسلو. فحتى بافتراض هيمنة النظام على موقف 
بقي  والشتات عمومًا،  وبالتالي الجئي سوريا  اليرموك،  وقوى 
ثقله حاضرًا؛ إذ ال مجال النجاز تسوية نهائية )أو فرض حل 
كل  فبإدراك  سورية.  وفصائل  الجئو  يرفضها  الواقع(  باألمر 
واسرائيل  المتحدة،  الواليات  فيها  بما  السياسية،  األطراف 
والفلسطينيون، هكذا تسوية، أن وقعت، لن تكون أكثر من 
اتفاق مؤقت ضمن مسارات إدارة الصراع وليس حله. وبالتالي، 
يبقى الخيار إّما نيل موافقة هذه الجبهة أو تحطيم قدرتها 

على الرفض أو الفعل. 

خالصة
لالجئين  ال��داخ��ل��ي  التهجير  خ��ارط��ة  ب��ت��دق��ي��ق 
أو  العربية،  الشتات  دول  داخل  في  سواء  الفلسطينيين 
آثار هذا التهجير – إن  القول أن أحد  الى خارجها، يمكن 
الديموغرافي  الثقل  تفكيك  هو   - أهدافه  أحد  يكن  لم 
لالجئين وخصوصًا في سورية، والذي طالما كان يمثل ثقاًل 
اآلثار  عن  فناهيك  النكبة.  سني  مدار  على  وازنًا  سياسيًا 
الفلسطينيين  بالالجئين  تلحق  التي  الكارثية  اإلنسانية 
هو  للتفكيك  السياسي  االثر/الهدف  يبقى  المهجرين، 
ومسارات  الالجئين  وحقوق  قضية  على  خطورة  االش��د 
ال  سورية  الجئي  ثقل  تفكيك  إّن  المنطقة.  في  التسوية 
أمامهم،  واللبنيانة  االردنية  الحدود  إغالق  عن  ينفصل 
أوروبا وغيرها في سفن  الى  وال عن »تمريرهم« عبر تركيا 
الحروب  عن  وال  مجهول،  الى مصير  الحدود  عبر  أو  الموت 
مخيمات  لتفجير  ظروف  خلق  حّمى  وال  غزة،  قطاع  على 
وال  الشابة،  األجيال  من  خصوصًا  سكانها  وتهجير  لبنان 
عن تهجير الفلسطينيين من العراق وغيره. إّن استهداف 
المخيمات والتجمعات الفلسطينية، في مواطن شتاتهم 
لقرارهم  استهداف  هو  عامًا،   67 منذ  والمتمركز  الممتد 
االستهداف  هذا  يصبح  بحقوقهم.  المتمسك  السياسي 
أكثر من ضرورة في ظل اندفاع القوى االستعمارية العادة 

ترتيب المنطقة بما ينسجم مع إدامة الهيمنة.
--------------------

القانون  وم��درس  بديل،  مركز  مدير  العزة:  *نضال 

الدولي لالجئين في جامعة القدس.

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة



5 اأيار  2015

)م.ت.ف(  الفلسطينية  التحرير  لت والدة منظمة 
ّ
شك

الحركة  بناء  إعادة  طريق  على  حاسمة  خطوة   1964 عام 
قليلة  أع��وام  بعد  المعاصرة،  الفلسطينية  الوطنية 
الفلسطيني وتجزئة حركته  المجتمع  نسبيًا من تشتت 
السياسية، جّراء النكبة. برهنت تلك الخطوة على حيوية 
االنبعاث،  على  الفائقة  وقدرته  الفلسطيني  الشعب 
تنظيم  إعادة  أجل  من  النكبة  رماد  من  الفينيق،  كطائر 
ظل  في  الوطنية  لحركته  جديد  شكل  واط��الق  نفسه 
شروط الشتات القاسية وإمالءاته المغايرة تمامًا لشروط 

مرحلة ما قبل النكبة.
ن حملة البنادق من حركة فتح 

ّ
وفي العام 1968، تمك

والفصائل الفلسطينية التي توالدت في أعقاب هزيمة 
الكفاح المسلح من “االستيالء” على  1967 وتبنت نهج 
بالميثاق  القومي  ميثاقها  واستبدال  الرسمية  م.ت.ف 
المنظمة/الفصائل  إزدواج��ي��ة  بذلك  حاسمة  الوطني، 
التحرير  منظمة  أصبحت  الحين  ذلك  ومنذ  المسلحة. 
الفلسطينية،  الوطنية  للحركة  الموحد  الجديد  الشكل 
مع ما شهدته المنظمة من تحوالت حاسمة في خطابها 
 1974 المرحلي  البرنامج  بتبني  بدءًا  والسياسي،  الفكري 
أوسلو  اتفاق  وتوقيع   ،1988 االستقالل  باعالن  وم��رورًا 
وقيام سلطة الحكم الذاتي االنتقالي )1993-1994(، وصواًل 
الى التوجه نحو األمم المتحدة بطلب قبول فلسطين دولة 

غير عضو/مراقب في المنظمة الدولية )2012-2011(.
إلى  المطاف  نهاية  في  أفضت  التحوالت  كل هذه   
الشعب  لمجموع  وطني  تحرر  حركة  من  م.ت.ف  تحول 
فلسطين  كامل  تحرير  أجل  من  تناضل  الفلسطسني 
بعد  ما  مرحلة  الى  تنتمي  استقالل وطني”  الى “حركة 
االستعمار والكولنيالية وتسعى جاهدة عبر المفاوضات 
للحصول على “دولة فلسطينية” أو “كيان فلسطيني” 
بجانب دولة إسرائيل. ويحدث ذلك كله في ظل إنقسام 
جهود  وفشل  الفلسطيني  السياسي  النظام  في  حاّد 
المصالحة في رأب الصدع وإعادة بناء مؤسسات منظمة 

التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية جامعة.

العالقة بين الداخل والخارج: إطار مفاهيمي
العمل  في  الشتات  فلسطيني  دور  مناقشة  قبل 
الوطني الفلسطيني ومن ضمنه إعادة بناء منظمة التحرير 
المفاهيمية  للمسائل  نعرض  أن  ن��وّد  الفلسطينية، 

التالية ذات الصلة بالموضوع:
يتحدد  ب��داي��ة،  وال��داخ��ل:  ال��خ��ارج  مفهوم  تبدالت 
الفلسطيني  الشعب  بوجود  والداخل  الخارج  مفهوم 
يبرز  ولم  والديموغرافي.  الجغرافي  بالمعنيين  المادي 
النكبة، بعد أن احتلت إسرائل  المفهوم سوى بعد  هذا 
نحو 78% من أراضي فلسطين التاريخية، وإثر تشتيت 
وفي  السياسية،  حركته  وتجزئة  الفسطيني  المجتمع 
بعد  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  بناء  إع��ادة  أعقاب 
أصبح  وبذلك  النكبة.  حدوث  من  نسبيًا  قليلة  سنوات 
هناك داخل محتل وخارج أنطلقت منه الحركة الوطنية 
الفلسطينية لتحرير الداخل من اإلحتالل وإعادة فلسطين 
أن  الداخل  مفهوم  لبث  ما  ثم  السياسية.  الخارطة  إلى 
فلسطين  لتشمل  جغرافيته  توسعت  أن  بعد  تبدل، 
وقطاع  الغربية  للضفة  إسرائيل  إحتالل  بعد  التاريخية 
غزة عام 1967، وتحول أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 

1948 إلى  “داخل الداخل”.
بين  ما  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  مركز  تنقل 
منذ   الوطنية  الحركة  مركز  تنقل  وال��داخ��ل:  ال��خ��ارج 
)األردن؛  الخارج  أربعة مواقع في  أو  إلى ثالثة  إنطالقتها 
بعد  الداخل  إلى  ينتقل  أن  قبل  تونس/سوريا(  لبنان؛ 
أوسلو )1993-1994(. وعلى إمتداد هذه الفترة كانت هناك 
عالقة ملتبسة أو غير متوازنة بين مركز الحركة الوطنية 
وبين أطرافها. فعلى سبيل المثال، في فترة وجود مركز 

مع  تعاملت   1982 العام  قبل  لبنان  في  الوطنية  الحركة 
في  المقيم  للمركز  تتبع  طرفية  حركة  بوصفه  الداخل 
الخارج، حسب تعبير جميل هالل.1 وتجلى ذلك بوضوح 
قبيل إنعقاد مؤتمر مدريد )1991( وبعده، مع خشية قيادة 
مركز  وتبلور  الداخل  في  موازية  قيادة  بروز  من  م.ت.ف 
بدياًل عن  أن يشكل  الداخل يمكن  الوطنية في  للحركة 
مركز الخارج أو منافسًا له على أقل تقدير. ولم يعد خافيًا 
أن هذا الهاجس كان أحد اإلعتبارات وراء دخول المنظمة 
اتفاقيات  توقيع  إلى  قادت  التي  السرية  المحادثات 
الحركة  انتقال مركز  ومع  أخرى،  أوسلو الحقًا. ومن جهة 
إنعكست  أوسلو،  بعد  الداخل  إلى  الخارج  من  الوطنية 
اآلية وعمل المركز في الداخل على تهميش دور الخارج 

وتعامل معه كحركة طرفية )لبنان نموذجًا(. 
الوطني  العمل  إستقاللية  على  الحرص  كان  وإذا 
وسوريا  ولبنان  األردن  من  الخروج  بعد  الفلسطيني 
والدولية  العربية  الخارجية  الضغوطات  من  والهروب 
في  الموجودة  م.ت.ف  مؤسسات  عمل  على  الممارسة 
المنطمة  إلنتقال  الرئيسي  والمبرر  الدافع  كان  الخارج، 
وقبل  الذاتي،  الحكم  سلطة  عبر  الداخل  إلى  الخارج  من 
وقعتا  والسلطة  المنظمة  أن  إاّل  فلسطينية،  دولة  قيام 
سلطة  دون  من  )سلطة  اإلسرائيلي  اإلحتالل  قبضة  في 
في  مركزها  الوطنية  الحركة  أفقد  ما  وه��ذا  وسيادة(. 
الخارج، من دون أن تتمكن من بناء مركز مستقل وفاعل 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  أضعف  مما  الداخل،  في 
ككل وجّردها من أسباب القوة وساهم في إدامة عملية 
الوطنية  الحركة  فقدت  واليوم  السياسي.  اإلنقسام 
الموحد والجامع وأصبح هناك عدة  الفلسطينية مركزها 
باإلضافة   ،)1948 فلسطين  غزة؛  الغربية؛  )الضفة  مراكز 

إلى تعبيرات وطنية مختلفة في الداخل والشتات. 

دور الجئي الشتات في إعادة بناء المنظمة
للتغير  الخارج  بنية  تعرضت  النكبة،  بعد  ما  منذ 
الكتلة  وت��ط��ور  جغرافيته  توسع  بحسب  وال��ت��ح��ول 
الديموغرافية التي تشكله، وال شك أن هذا الخارج يشكل 
اليوم أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، ويتكون في 
الخارج في الحركة  غالبيته من الالجئين. ولمناقشة دور 
الوطنية نرى ضرورة اإلشارة هنا ولو بإيجاز إلى مسألتين 
لقضية  المركزية  المكانة  إهتزاز  األول��ى،  أساسيتين: 
أوسلو؛  منذ  الفلسطيني  السياسي  الفكر  في  الالجئين 
والثانية تعزيز المقاربة الحقوقية لقضية الالجئين في 

مقابل المقاربة اإلنسانوية.
إلى حقيقة  اإلشارة  األولى، تجدر  المسألة  بخصوص 
أن فكرة عودة الالجئين قبل تأسيس م.ت.ف وبعد نحو 
كامل  تحرير  عن هدف  تنفصل  لم  تأسيسها  من  عقد 
فلسطين، باعتبار العودة هي المحصلة الطبيعية لفعل 
التحرير. ولكن نتيجة للتحوالت التي شهدتها المنظمة 
المكانة  تعرضت  المقدمة،  في  إليها  أشرنا  والتي 
المركزية لقضية الالجئين لإلهتزاز في الخطاب الفكري 
والسياسي للمنظمة، حيث تعززت في سياق مفاوضات 
وفيما  بالدولة.  العودة  مقايضة  مقاربة  السالم  عملية 
مقاربتين  بين  التمييز  يمكننا  الثانية  بالمسألة  يتعلق 
الفلسطينيين؛  الالجئين  قضية  مع  التعامل  بخصوص 
موضوع  مجرد  الالجئين  تعتبر  التي  اإلنسانية  المقاربة 
السياسية/ المقاربة  مقابل  في  هذا  اإلنسانية؛  لإلغاثة 
الحقوقية التي تعتبر أن جوهر قضية الالجئين سياسي/
حقوقي، وهم بحاجة إلى الحماية القانونية والسياسية 
التي يكفلها القانون الدولي لالجئين عادة، بما في ذلك 
اإلشارة  وتجدر  األصلي.  وطنهم  إلى  العودة  في  حقهم 
اإلسرائيلية/ السالم  مفاوضات  سياق  في  أنه  إلى  هنا 
يتعلق  فيما  األولى،  المقاربة  تغليب  جرى  الفلسطينية 
 مشكلة الالجئين.

ّ
بنظرة رعاة عملية السالم الدوليين لحل

كممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بناء  إعادة  إن 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة 
على أساس الثوابت الوطنية من شأنه أن يضمن تمثيل 
الالجئين  حق  على  ويحافظ  الشتات  في  الفلسطينيين 
في العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، 
موحدة  فلسطينية  مرجعية  يخلق  أن  شأنه  من  كما 
للفلسطينيين في الخارج تمثلهم لدى حكومات البلدان 
واالجتماعية  االقتصادية  حقوقهم  وتدعم  المضيفة 
التحرير  لمنظمة  االعتبار  إعادة  أن  البلدان. كما  في تلك 
شأنه  من  الفلسطيني  للشعب  ووحيد  شرعي  كممثل 
حقوق  على  سلبية  تداعيات  أو  تأثيرات  أية  يحاصر  أن 
استبدال  عن  تنجم  قد  القانوني  ووضعهم  الالجئين 
عضوية منظمة التحرير الفلسطينية المراقبة في األمم 

المتحدة بعضوية فلسطين كدولة غير عضو/ مراقب.
في  ودوره��م  الشتات  فلسطينيي  موقع  تعزيز  إن 
عملية إعادة بناء م.ت.ف والحفاظ على حقوقهم يتطلب 

فيما يتطلب ما يلي:
إعادة بناء وإصالح مؤسسات المنظمة، وبشكل   	
خالل  من  الفلسطيني  الوطني  المجلس  خاص 
انتخابات ديموقراطية تشمل تمثيل الالجئين 

الفلسطينيين في الشتات.
تتعامل  التي  التقليدية  المقاربة  عن  اإلقالع   	
مع الالجئين الفلسطينيين بوصفهم متلقيين 
من  وع��وض��ًا  اإلن��س��ان��ي��ة،  للمعونة  سلبيين 
الالجئين  لتمكين  بديلة  مقاربة  تطوير  ذلك 
الشتات،  الجئي  وخاصة  عمومًا،  الفلسطينيين 
سياسيين  وفاعلين  حقوق  أصحاب  بوصفهم 
السياسية  العملية  في  بالمشاركة  جديرين 
والتمثيل في النظام السياسي. أي النظر إليهم 
كما  تمامًا  السياسة،  في  تؤثر  اجتماعية  كقوة 

تؤثر السياسة في حقوقهم ومصائرهم.
ع��ودة  بحق  السياسية  المتاجرة  ع��ن  اإلق���الع   	
الالجئين والتوقف عن اعتباره موضوع مقايضة 
معادلة  ضمن  الفلسطيني  المفاوض  قبل  من 

الدولة مقابل العودة.
لقيام  فلسطينية  مبادرة  أي  تحافظ  أن  ضرورة   	
الدولة على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني 
غير القابلة للتصرف وفي مقدمها حق العودة، 
وتجنب استخدام أي لغة قانونية وسياسية من 
قبل القيادة الفلسطينية يفهم منها أن قيام 
العام  منذ  المحتلة  المناطق  حدود  في  الدولة 
وأن  المصير،  تقرير  لحق  تطبيقًا  يعني   ،1967

“دولة فلسطين” بحدودها المفترضة هي من 
تمثل مجموع الشعب الفلسطيني.

م.ت.ف  ل�  التمثيلية  المكانة  على  الحفاظ   	
والحرص على إبقائها في قمة الهرم السياسي 
قاعدة  والدولة في  السلطة  وإبقاء  الفلسطيني، 

الهرم. 

خالصة: نحو مشروع وطني جامع
اإلنقسام  وإس��ت��م��رار  المصالحة  تعثر  ك��ان  إذا 
في  ال��خ��ارج  دور  تهميش  إل��ى  أدّي��ا  قد  الفلسطيني 
الحركة الوطنية الفلسطينية، إاّل أنه لم يؤد إلى إضعاف 
كل  في  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  عن  التعبيرات 
يشير  الصدد  هذا  وفي  الفلسطيني.  الشتات  أو  الخارج 
التدني  حالة  بين  الحادة  “المغايرة  إلى  روحانا  نديم 
الفلسطينية  السياسة  إليها  وصلت  التي  واإلنقسام 
الوطنية  للهوية  عام  بشكل  المتعافية،  الحالة  وبين 
الفلسطيني”  الشعب  مواقع  جميع  في  الفلسطينية 
)الداخل والخارج(.2 وفي السياق ذاته يؤكد جميل هالل 
تفقد  ال  الفلسطينية  السياسية  الحركة  أزم��ة  أن  إلى 
الوطنية الفسطينية حيوتها، ويلفت اإلنتباه إلى أهمية 
التمييز بين الحقل السياسي الوطني والهوية الوطنية، 
وهن  من  راهنًا  السياسي  الحقل  يعانيه  ما  ويقول: 
وانكشاف نتيجة غياب الدولة الوطنية واإلنقسام الحاد 
المؤسسات  وغياب  الفلسطينية  السياسية  الحركة  في 
ضعفت  الوطنية  الهوية  أن  يعني  ال  الجامعة  الوطنية 
والخارج  الداخل  في  نفسها  عن  تعبر  وهي  تأزمت.3  أو 
اإلستيطان  ضد  الشعبية  )المقاومة  مختلفة  بأشكال 
والتهويد  التمييز  ضد  الجماهيري  الحراك  والجدارن، 
حراك  المقاطعة،  حركة  العودة؛  لجان   ،1948 مناطق  في 
الخارج، والحراك الشبابي في  الجاليات الفلسطينية في 

مخيمات الشتات...إلخ(.
وحسب ما يرى نديم روحانا ينبغي أن يعود المشروع 
الوطني الفلسطيني لالعتماد على الهوية الوطنية، ألنها 
أهدافه  مركز  في  يضع  الذي  المشروع  د 

ّ
ترش التي  هي 

وطنه  في  الحّر  العيش  في  وحقه  الفلسطيني  اإلنسان 
فكر  استبدال  يستلزم  الذي  األمر  المصير،  تقرير  وفي 

الدولة بفكر الوطن.4

--------------
*جابر سليمان: باحث فلسطيني مقيم في لبنان، ومستشار في دراسات 

الالجئين.

لالطالع على الهوامش الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني: 

www.badil.org/haq-alawda

دور فلسطينيي الشتات في العمل الوطني والعالقة بين الداخل والخارج
بقلم: جابر سليمان*

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة

)pncregcampaign.org )المصدر:   2013 لندن،  شوارع  في  جدارية 
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جراء  المشّردين  الالجئين  لماليين  الحلول  صياغة  أّن  المعروف  من 
الرئيسية  التحديات  من  واح��دًا  ل 

ّ
يشك العربي-اإلسرائيلي  الصراع 

والهويات  الصراع  حول  تدور  التي  الروايات  بّين 
ُ
وت الشاملة.  للتسوية 

تثير  الفلسطينيين  لالجئين  المتواصلة  المحنة  أّن  والجماعية،  الفردية 
عددًا من القضايا المعقدة والمستعصية، والتي من أهّمها حق العودة، 
سبيل  على  منها   )Khalili, 2005( الحقوق”،  من  “حزمة  يشمل  الذي 
التعويض، وتقرير المصير، إضافة  الممتلكات،  العودة، استعادة  المثال 
لغيرها من األمور التي يطرح كل منها مجموعة محّددة من المشاكل التي 
يتعين معالجتها. تتناول هذه المقالة الموقف الفلسطيني تجاه العودة: 

تنفيذها، آلياتها واستراتيجياتها من منظور تاريخي.

المواقف
التي  العقود  في  األفراد  عودة  وخاّصة  كبير،  حّد  إلى  العودة  اعتبرت 
الجنسية  من  ُجّردوا  الذين  للفلسطينيين  النكبة، وسيلة شرعية  سبقت 
تجاهلت  وقد   .1925 عام  الصادر  الفلسطيني  الجنسية  لمرسوم  وفقًا 
الحروب  على  وركزت  الالجئين  موضوع  تناولت  التي  الدراسات  معظم 
الصراع  عن  الناجم  للنزوح  األساسية  الروايات   1967 و   1948 عامي  في 
في فترة االنتداب، حيث تعتبر مثل هذه الروايات تنويرية، ليس فقط 
لكونها تلقي الضوء على فترة النزوح التي ال يعترف بها إاّل القليلون، بل 
ألنها تتوافق بشكل وثيق مع عدد من األسباب المباشرة )مثل المواطنة 
الصراع  وهو  القسري  للنزوح  الجذري  السبب  ومع  األراض��ي(  واستصالح 
على تقرير المصير. فالتجريد من الجنسية لم يكن بالطبع السبب الوحيد 
من  ونصف  عقدين  لمدة  استمر  الذي  البريطاني  االنتداب  زمن  للنزوح 
الزمن. فطرد المزارعين المستأجرين، واإلجراء العقابي لهدم البيوت، وفرار 
المدنيين خالل فترات االضطرابات وعدم االستقرار مثلما حدث في الثورة 
العربية في الثالثينيات من القرن الماضي أدى إلى اقتالع الكثيرين من 

ديارهم. 
إاّل أنه بعكس المجموعة األخيرة من النازحين الذين وجد الكثير منهم 
“حلوال” ألوضاعهم عن طريق الهجرة إلى المدن، أو إعادة بناء منازلهم، 
الفلسطينيون  إلى منازلهم بعد استعادة الهدوء، فقد اعتمد  العودة  أو 
المجردون من جنسيتهم بشكل كبير على السلطات البريطانية للتوصل 
لحل لمحنتهم، واشتملت أولى المطالب المسجلة للعودة على التماسات 
في  الرقابة  وهيئة  الدائمة،  االنتداب  ولجنة  السامي،  للمندوب  رفعت 

 )Qafisheh 2015( .عصبة األمم
رافقه  والذي   1948 عام  فلسطين  في  البريطاني  االنتداب  حل  أدى 
تدريجيًا  للمطالبة  األصليين  سكانها  نصف  من  ألكثر  عرقي  تطهير 
بالعودة الجماعية. إاّل أن المطالب األولية قد ركزت إلى حد كبير على العودة 
الفردية كما كان الحال في الفترة السابقة. وعلى الرغم من التصويت ضد 
الممثلون  أيد  فقد  ككل،   194 رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار 
العرب في تصويت منفصل الفقرة “11” من القرار والتي تنص على عودة 
الالجئين إلى ديارهم، والتعويض عن الخسائر واألضرار. وقد استشهدت 
الهيئة العربية العليا )ومنظمات الالجئين( في كثير من األحيان بالقرار 
194 في االلتماسات التي رفعت لموظفي األمم المتحدة المسؤولين عن 
“إلى  الالجئين  عودة  على  كذلك  العليا  العربية  الهيئة  وركزت  تنفيذه. 
التحرير  منظمة  تبنتها  التي  للغة  مشابهة  لغة  مستخدمة  ديارهم” 
الفلسطينية بعد ذلك ألكثر من عقد. وفي حين كانت العودة الجماعية 
الوطني  )الميثاق  التحرير  لمنظمة  التأسيسي  الميثاق  في  ضمنية 
الفلسطيني( الذي دعا لتحرير فلسطين، فإن التعديل الذي أجري عليه 
بعد عدة سنوات أكد بشكل صريح وعلني على “استرجاع الوطن، وتحريره، 
والعودة إليه”. هذا التحول - من العودة الفردية إلى العودة الجماعية - 
إلى جانب االعتراف الضمني بالقرار 194من قبل دولة إسرائيل التي كانت 
قد أنشأت حديثًا، وعدم اإلشارة إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير 
)نتيجة التعديالت التي استبعدت شرط إجراء مشاورات بشأن “فلسطين 
القرار  العربية”( هو على األرجح ما يفسر “صمت” منظمة التحرير على 
في بداية األمر. كما أن هناك أسباب منطقية مشابهة تفسر رفض منظمة 
التحرير لقرار مجلس األمن 242 الذي تم تبنيه في أعقاب حرب عام 1967. 
أدى االنتقال التدريجي البطيء نحو حل الدولتين بعد عام 1967 إلى 
تحول آخر تم فيه إعادة صياغة حق العودة كشرط مسبق للحق في تقرير 
المصير. وبعد أن حصلت منظمة التحرير عام 1974 على االعتراف بحقوق 
المصير،  للتصرف وهي تقرير  القابلة  الثابتة وغير  الفلسطيني  الشعب 

قرار  أن  الفلسطينيون  المسؤولون  صّرح  والعودة،  الوطني  واالستقالل 
القرار  القرارات السابقة، واصفين  العامة 3236 “تجاوز” كافة  الجمعية 
الجمعية  واعتمدت  تاريخية”.  “مفارقة  أنه  على  خاص  بشكل   ”242“
إنشاء دولة  التحرير حول  أقرتها منظمة  التي  الخطة  بعد عامين  العامة 
غزة،  وقطاع  الشرقية  والقدس  الغربية،  الضفة  في  مستقلة  فلسطينية 
 UNCEIRPP( الفلسطينيين  للنازحين  على أن يسبقها عودة جماعية 
1976(، في حين أن الحق الفردي لالجئين في العودة إلى ديارهم داخل 

إسرائيل فيتبع في المرحلة الثانية. 
منظمة  قامت  المبدأ،  حيث  من  المتحدة  األمم  خطة  مع  وبالتناقض 
الخاص   )1978( ديفيد  كامب  إطار  برفض  الحقًا  الفلسطينية  التحرير 
الشعب  حقوق  “ألغى”  قد  لكونه  وذلك  األوس��ط،  الشرق  في  بالسالم 
االستقالل  إع��الن  وحافظ  للتصرف.  القابلة  غير  الثابتة  الفلسطيني 
الصادر عن منظمة التحرير بعد عقد من الزمن على التقسيم الوارد أعاله 
الدولة  لتأسيس  األساس  الذي شكل  والجماعية  الفردية  العودة  بين  ما 
الفلسطينية وفقًا لقرار الجمعية العامة 181 )الذي أكد على حقوق المواطنة 
وفقًا  اليهودية  للدولة  المخصصة  المناطق  من  النازحين  للفلسطينيين 
لخطة التقسيم(. لقد أكد اإلعالن على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة 
لدولة  بتعريفه  وذلك  العودة،  حق  ذلك  في  بما  للتصرف،  القابلة  وغير 

فلسطين على أنها “دولة لجميع الفلسطينيين أينما وجدوا”. 
وإسرائيل  التحرير  منظمة  بين  ما  المغلقة  األب��واب  مفاوضات  أدت 
بين  االختالفات  جانب  إلى  الماضي،  القرن  في  التسعينيات  أوائل  منذ 
الساعية  الجهود  إعاقة  إلى  للمفاوضين  والخاصة  العامة  التصريحات 
المثال  على سبيل  العودة. فخذ  “الرسمي” من حق  الموقف  من  للتأكد 
البيانات الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني التي دعت علنًا “لحل 
العامة 194  مبني على قرارات األمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية 
على وجه الخصوص، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الفلسطينيين 
الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  الدولة  أن  ترى  التي 
وقطاع غزة توفر حاًل لحق العودة )Masalha 2000( . ويمكننا المقارنة 
من  انتقادات  القى  الذي   1993 عام  الصادر  المبادئ  إعالن  بين  كذلك 
القانون  إلى  لإلشارة  الفتقاره  سواء  حد  على  الالجئين  وغير  الالجئين 

الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وبين الرسائل المتبادلة بعد 
عام واحد حول تنظيم العالقة بين منظمة التحرير ووكالة األمم المتحدة 
لغوث وتشغيل الالجئين )UNRWA(، التي تم من خاللها التوصل لحل 
لوضع الالجئين وفقًا لمبادئ حقوق اإلنسان وقرارات األمم المتحدة ذات 
الصلة، وخصوصًا قرار الجمعية العامة III( 194( وقرار مجلس األمن 237 
)لعام 1967(. فقد أكد اإلعالن على النهج المرحلي المشار إليه أعاله، مع 
تخصيص بنود لمحادثات رباعية األطراف بشأن طرق دخول النازحين إلى 
الضفة الغربية وقطاع غزة، يليها محادثات الوضع النهائي بين منظمة 
المتسربة  الوثائق  أن  إاّل  الالجئين.  مستقبل  حول  وإسرائيل  التحرير 
إلى  متزايد  نحو  على  تشير  الماضي  العقد  مدى  على  المفاوضات  من 
المسموح لهم  الالجئين  بتنازالت كبيرة حول عدد  “نهج عملي” يتميز 
الدولة  في  االستقرار  أو  إسرائيل،  داخل  األصلية  مواطنهم  إلى  بالعودة 
سالم  اتفاقية  حول  تصويت  في  والمشاركة  المستقبلية،  الفلسطينية 

)al-Arian 2011( .مستقبلية

التنفيذ 
المراحل  من  كل  في  الالجئين  عودة  تواجه  التي  التحديات  تختلف 
جنسيتهم  من  المجردون  الفلسطينيون  ناضل  فقد  أعاله.  إليها  المشار 
في عهد االنتداب البريطاني من أجل تنفيذ القرارات لصالحهم. وافتقرت 
لم  لتنفيذ توصياتها، في حين  الالزم  النفوذ  إلى  الدائمة  االنتداب  لجنة 
المواطنة  مرسوم  على  أجريت  التي  البريطانية  التعديالت  من  يستفد 
تلبية  مدى  عن  النظر  بصرف  أنه  إاّل  الفلسطينيين.  من  قليل  عدد  سوى 
االحتياجات األساسية لالجئين، فقد كان التحدي الرئيسي بعد عام 1948 
دولة  بإنشاء  فبعد تعديل مطلبها  الحرب.  نتائج  قلب  يتمثل في كيفية 
فلسطينية إلى “إنشاء مجتمع ديمقراطي حر يضم جميع الفلسطينيين 
الفلسطينية  التحرير  من مسلمين ومسيحيين ويهود” كان على منظمة 
أن تحصل على موافقة إسرائيل وموافقة دولية لتفكيك الدولة اليهودية. 
وأضاف التحول نحو حل الدولتين في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي تحديًا إضافيًا يتمثل في الحصول على اعتراف ودعم إلنشاء دولة 
ويشمل  غزة،  وقطاع  الشرقية  والقدس  الغربية،  الضفة  في  فلسطينية 

الالجئون في إستراتيجية القيادة الفلسطينية
بقلم: تيري رمبل* 

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة

Al-shabaka.org )المصدر:(   2011 الله، رام  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مقر  أمام  من 
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مثل هذا التحدي الفلسطينيين المعارضين لحل الدولتين. كما وثبت منذ 
تسعينيات القرن الماضي أن تقديم تنازالت واضحة إلسرائيل في مجال 
دعم الالجئين مقابل إنشاء دولة فلسطينية يمثل تحديًا رئيسيًا آخر. وقد 
ازدادت هذه التحديات تعقيدًا بسبب التهجير المتواصل على كال جانبي 
“الخط األخضر”، بزيادة في عدد الالجئين تقدر بحوالي عشرة أضعاف منذ 
عام 1948 )بل ويصبح العدد أكبر بكثير إذا ما شمل النازحين خالل االنتداب 
البريطاني(. أما التحدي األساسي والمتمثل في التوفيق ما بين حق العودة 

وتقرير المصير فهو تحد مشترك في جميع المراحل. 
الفلسطينية  المواطنة  مرسوم  في  بالفعل  واضحًا  التحدي  هذا  وكان 
األفراد في  لتأمين حقوق  الذي كان يهدف في ظاهره  الصادر عام 1925 
أثار عددًا من  التنفيذ قد  أنه عند دخوله حيز  إاّل  الحصول على الجنسية. 
المصير، وذلك  الجماعية في تقرير  بالحقوق  المتعلقة  الجوهرية  األسئلة 
البالد من خالل تسهيل الهجرة  التركيبة السكانية في  عن طريق تغيير 
اليهودية وحرمان الفلسطينيين في الخارج من الجنسية. واحتل الصراع 
ما بين الحقوق الفردية والجماعية الصدارة بعد عام 1948 في المناقشات 
ضارية  مناقشات  بكونها  تميزت  التي  العامة  الجمعية  في  السنوية 
وممثلي  جهة  من  الفلسطينيين  والالجئين  العربية  الدول  ممثلي  بين 
إسرائيل من جهة أخرى. ففي حين قال العرب أنه ال يمكن إلسرائيل أن 
تستخدم سيادتها كرخصة تجيز لها انتهاك حقوق الالجئين عن طريق 
الجماعية  المصالح  احترام  أن  اإلسرائيليون  الممثلون  قال  عودتهم،  منع 
الحقوق  تحقيق  من  دائم  حل  لخلق  احتمااًل  أكثر  األشخاص  لمجموعات 
القرن  الستينيات من  النقاش في  الفردية مهما كانت مقدسة. وتواصل 
عن  الناجمة  “المشاكل  لمناقشة  دولي  مؤتمر  عقد  اقتراح  مع  الماضي 
القرار 194”، فطفت  الفقرة 11 من  والحدود، وتنفيذ  السيادة اإلسرائيلية، 
وعدم  للحرية  المتحدة  األمم  مبادئ  صياغة  حول  مناقشات  السطح  على 

التمييز في احترام حق المغادرة والعودة. 
أدى اعتراف الجمعية العامة بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير 
القابلة للتصرف في السبعينيات من القرن الماضي للكشف عن الخالف 
الدائر حول العالقة بين الحقوق الفردية والجماعية في إيجاد حلول لالجئين 
الفلسطينيين. وفي مناقشة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير 
واالستقالل الوطني، وصف الممثلون اإلسرائيليون الجهود التي تقودها 
منظمة التحرير بأنها محاولة “لتقويض حقوق إسرائيل، والتشكيك في 
حق الشعب اليهودي في وطنه، والذي يعتبر حق غير قابل للتصرف”. وأكد 
ممثل منظمة التحرير القائم بأعمال المراقبة أثناء حديثه عن تأييد خطة 
األمم المتحدة لعام 1976، والمتعلقة بتنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني 
للشعب  الوطنية  الحقوق  بين  “الربط  على  للتصرف  القابلة  وغير  الثابتة 
لكل  الفردي  والحق  الوطني(  واالستقالل  المصير  تقرير  )أي  الفلسطيني 
فلسطيني بالعودة إلى وطنه، وهي حقوق كانت الجمعية العامة قد عادت 
وأكدت على أنها ثابتة غير قابلة للتصرف. إن الجهود البريطانية الرامية 
لحل هذه المعضلة عن طريق “التزاوج” ما بين القرار 242 )عدم المساس 
تسوية  إلى  والدعوة  السياسي  واستقاللها  اإلقليمية  إسرائيل  بحرمة 
عادلة لمشكلة الالجئين( والقرار 3236 )إعادة التأكيد على حقوق الشعب 
القابلة للتصرف في تقرير المصير واالستقالل  الثابتة وغير  الفلسطيني 
قد  وممتلكاتهم”  ديارهم  إلى  العودة  في  الفلسطينيين  وحق  الوطني، 

فشلت في الحصول على الدعم الالزم العتماد قرار منقح لحل الصراع. 
وفي التسعينيات من القرن الماضي، أدى التركيز األولي على الترتيبات 
المرحلية لقيام الدولة الفلسطينية إلى تأجيل إن لم يكن حجب النقاش 
تقرير  المصير. وفي  وتقرير  العودة  بين حق  التوفيق  الدائر حول كيفية 
سابق حول الالجئين أحاطت وزارة اإلعالم الفلسطينية الفلسطينيين علمًا 
بمثل هذا التحدي، ولكنها لم تطرح طريقة للمضي قدمًا. كما وبرز النزاع 
الواليات  جهود  خالل  من  سواء  أخرى،  أماكن  في  وجيزة  لفترة  يكن  وإن 
الجهود  أو من خالل  المتحدة،  األمم  194 من سجل  القرار  المتحدة لحذف 
اإلسرائيلية الساعية لتأمين الدعم إلعادة النظر في عدد ومحتوى قرارات 
الجمعية العامة السنوية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين. وقام الالجئون 
لتوضيح  السياسية  النخبة  أح��داث  مسارح  عن  بعيدًا  هادئة  بجهود 
العملية  الجوانب  جانب  إلى  والجماعية،  الفردية  الحقوق  بين  العالقة 
لجان  إلى  التقارير  ورفع  ومناصرته،  المدني،  المجتمع  أبحاث  تدعمه  لحل 
الوضع  محادثات  انهيار  إن  المتحدة.  األمم  في  اإلنسان  حقوق  معاهدة 
 ،2001  /2000 عامي  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بين  النهائي 
اإلنسان  حقوق  تشريعات  تطوير  جانب  إلى  الثانية،  االنتفاضة  وانطالق 
مجموعة  واعتماد  للدولة،  اليهودي  الطابع  على  تؤكد  والتي  إسرائيل  في 
جديدة من األدوات الخاصة بالالجئين )مثل المبادئ المتعلقة برد المساكن 
والممتلكات( قد أدت بجملتها لعودة الصراع على العودة وتقرير المصير 
نهائية  يعرض تسوية  الذي  األخير  اإلسرائيلي  والطلب  الحدث.  لواجهة 
للصراع مشروطة باعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية يؤكد على 

طبيعة ومركزية هذا الصراع. 

اآلليات 
العودة قد تنوعت. فقد شكلت  لتأمين  المستخدمة  اآلليات  أن  كما 
الالجئين بعد حربي  للمفاوضات بشأن  الدعامة األساسية  الدبلوماسية 
العقدين  مدى  على  موضوعية  أكثر  لمحادثات  إضافة  و196،   ،1948
الماضيين. فالجوالت العديدة من المفاوضات التي تواصلت حتى حدوث 
النكبة قد عالجت موضوع النزوح بشكل غير مباشر من خالل بذل الجهود 
لتسوية النزاع حول تقرير المصير، في حين ركزت المحادثات في كامب 
على  كبير  حد  إلى  الماضي  القرن  من  السبعينيات  أواخ��ر  في  ديفيد 
المسائل اإلجرائية لحل قضية الالجئين. شكل دمج الفلسطينيين في 
محادثات حول مستقبلهم أحد التحديات الرئيسية التي واجهت الحل 
التفاوضي السابق للنكبة، والذي استمر حتى أوائل التسعينات. وبينما 
إسرائيل  بين  ما  الرسائل  تبادل  المعضلة من خالل  أنه قد تم حل  بدا 
ومنظمة التحرير بتوقيع إعالن المبادئ عام 1993، فقد برز تحديًا جديدًا 
بإيجاد  المتعلقة  المحادثات  في  للمشاركة  الالجئين  بمطالبة  يتعلق 
الذي  الدهيشة  مخيم  إعالن  في  الالجئون  دعا  فقد  ألوضاعهم.  حلول 
الغربية  الضفة  في  لالجئين  شعبي  مؤتمر  أول  قبل  من  اعتماده  تم 
وانتخاب  لالجئين،  عام  مؤتمر  عقد  إلى  التسعينيات  منتصف  في 
خالل  من  الالجئين  قضية  حل  على  بالتفاوض  مخولة  تنفيذية  لجنة 
منظمة التحرير الفلسطينية. أدت مطالب الالجئين للمشاركة ألن يبرز 
تحديًا رئيسيًا آخر للصدارة بعد فترة وجيزة من تأمين منظمة التحرير 
الفلسطينية مكانًا لها على طاولة المفاوضات. وقد كان هناك سابقة في 
النزاع ما بين الهيئة العربية العليا ومنظمات الالجئين في أعقاب النكبة، 
الفلسطينيين  تمثيل  بشأن  التوتر  تجدد  األخيرة  العقود  وشهدت 
بين  ما  المداوالت  حددت  وقد  المصير.  وتقرير  العودة  حول  النزاع  في 
الفلسطينيين في المنفى عددًا من اآلليات الالزمة لضمان تمثيل فعال 
في مجموعة واسعة من القضايا ذات االهتمام والتي تمتد ألبعد من حق 

. )Civitas 2005( العودة
التي  بااللتماسات  بدءًا  القانوني  اإلنصاف  لتأمين  الساعية  الجهود 
في  جنسيتهم  من  الفلسطينيين  تجريد  أساليب  تغيير  إلى  هدفت 
العربية  الدول  فممثلو  كافية.  تغطية  تلقى  لم  البريطاني  الحكم  ظل 
التحرير  بمنظمة  المتحدة  األمم  اعتراف  تم  أن  إلى  وكالء،  بوصفهم 
جديدة،  أدوات  تطوير  خالل  من  العودة  مبدأ  طرحوا  قد  الفلسطينية، 
وقد  الالجئين.  وحماية  لمساعدة  ونظام خاص  المتحدة،  األمم  وقرارات 
اشتمل ذلك على لغة تؤكد على حق العودة في المادة 13 من اإلعالن 
الخاصة   1951 عام  اتفاقية  من  1د  والمادة  اإلنسان،  لحقوق  العالمي 
والحماية  المساعدة  استمرارية  لضمان  والهادفة  الالجئين،  بوضع 
 Glendon 2001;(  194 للقرار  وفقًا  العودة  الالجئون  أن يستطيع  إلى 
على  أجريت  التي  التعديالت  فإن  وبالمثل،   .)Takkenberg 1998
 ،194 للقرار  خاصة  إشارة  في  األونروا،  لتأسيس  أدت  والتي   302 القرار 
قد هدفت لضمان أن ال تؤدي التدابير لمساعدة وحماية الالجئين إلى 
فرض الواقع الحالي لتوطينهم )Husseini 2001(. وقد دعت مشاريع 

وإعادة  الالجئين  لتعويض  المتحدة  لألمم  مفوضية  إلنشاء  القرارات 
توطينهم، وأحد البنود في الفصل السابع ينص على التدخل في حالة 
عدم االمتثال، وإصدار حكم من محكمة العدل الدولية بشأن حق العودة 
وحقوق الملكية، وما يرافقها من التزامات إسرائيلية. وقد ظهرت الفكرة 
المتحدة في تثبيت حقوق  األخيرة مجددًا بعد عقدين في خطة األمم 
الوحدة  وقامت  للتصرف.  القابلة  وغير  الثابتة  الفلسطيني  الشعب 
واحدة من  بإعداد  األثناء  الخطة في تلك  الموكلة بدعم تنفيذ  الخاصة 
 )UNCEIRP 1979( أولى وأهم الدراسات التي أجريت حول حق العودة
. واشتملت التطورات القانونية في العقود التالية على مالحظات للجنة 
الفلسطينيين  الالجئين  حق  على  أكدت  التي  اإلنسان  حقوق  معاهدة 
بالعودة إلى ديارهم وإدراج القرار 194 في إعالنات رابطة القانون الدولي، 
وخصوصًا فيما يتعلق بشأن الطرد الجماعي وتعويض الالجئين. وساهم 
الفلسطينيون في اآلونة األخيرة بصدور مبادئ األمم المتحدة المتعلقة 
منظمة  جهود  رافقها  والنازحين،  لالجئين  والممتلكات  المساكن  برد 
العدل  محكمة  من  استشاري  رأي  على  للحصول  الفلسطينية  التحرير 
والفصل  الضم  لجدار  إسرائيل  بناء  على  المترتبة  اآلثار  بشأن  الدولية 
العنصري في الضفة الغربية، إضافة للجهود المبينة أعاله حول النتائج 
المتعلقة بتعويض الفلسطينيين الذين أدى بناء الجدار إلى تهجيرهم. 
للمحكمة  واالنضمام  اإلنسان  حقوق  معاهدات  على  التصديق  ويوفر 
الجنائية الدولية طرقًا جديدة لإلنصاف القانوني، بما في ذلك المالحقة 

القانونية لجريمة التهجير القسري. 
لم تكن هذه اآلليات الوحيدة التي استخدمت لتأمين حق العودة، فقد 
ليس  هامًا  دورًا  الماضي  القرن  من  الستينيات  في  المسلح  الكفاح  لعب 
الفلسطيني، بل وأيضًا قي تأمين اعتراف دولي  فقط في تعبئة الشعب 
القول  ويمكن  للتصرف.  القابلة  وغير  الثابتة  بحقوقهم  السبعينيات  في 
كذلك أن تعبئة الالجئين في التسعينيات جلب اهتمامًا أكبر بحق العودة 
المصير  وتقرير  العودة  بين  النزاع  حل  بأن  المتزايد  االعتراف  جانب  إلى 
يتوقف على موافقة الالجئين أنفسهم. كما يمكن القول بأن االستثمارات 
االقتصادية واالجتماعية من خالل خلق فرص عمل على سبيل المثال، أو 
من خالل شبكات األمان االجتماعي والتعليم والصحة وغيرها، قد ساهمت 
بشكل غير مباشر من خالل تطوير وتعزيز رأس المال البشري الالزم لالنخراط 
في النضال والحفاظ عليه من أجل العودة وتقرير المصير. وقد أدت اآلليات 
السياسية والقانونية األنفة الذكر لجعل النهجين الرئيسيين لحل قضية 
على  وقائمان  سياسيًا  موجهان  نهجان  وهما  الصدارة،  تحتل  الالجئين 
الحقوق. إن الملخص الوارد أعاله، والمستخدم غالبًا لوصف موقف إسرائيل 
لالستخدام  االنتباه  يلفت  العودة،  حق  من  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 
المصير.  العودة وتقرير  النزاع حول  لمعالجة  والقانون  للسياسة  المتزامن 
من  والقانون  للسياسة  متزامن  استخدام  هناك  أن  بالمثل  القول  ويمكن 
قبل إسرائيل، وإن يكن ألهداف مختلفة، إليجاد حل لقضية الالجئين. وفي 
كال الحالتين، فإن الملخص أعاله وغيره من الكتابات األدبية تشير إلى أن 
النتائج الناجحة تتوقف إلى حد كبير على وجود نهج متكامل يشمل على 

مجموعة من اآلليات السياسية والقانونية وغيرها. 
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االستراتيجيات 
يبدو أن هناك على األقل تحديان استراتيجيان أساسيان لتأمين العودة، 
فالرؤية السياسية المتكاملة التي نوقشت بإسهاب في أماكن أخرى تعتبر 
أمرًا حاسمًا في إيجاد حل لقضية الالجئين. كما أن توضيح العالقة بين حق 
الجهود قد بذلت  أن  أنه بينما نجد  إاّل  أمر أساسي.  المصير  العودة وتقرير 
العملي، كما ال حظنا  التطبيق  فإن  المبدأ،  القضية من حيث  لمعالجة هذه 
من المناقشة السابقة، قد ركز إلى حد كبير على المسائل التقنية المتعلقة 
بتنفيذ الحلول لالجئين. ويعود مثل هذا التوجه إلى المفاوضات التي أجريت 
المتحدة  رافقها جهود األمم  والتي  في وقت مبكر ما بعد حرب عام 1948، 
الرائدة لعودة عدد قليل من الالجئين  لتأمين اتفاقية تركز على المشاريع 
وإعادة توطين اآلخرين، يليه توثيق وتقييم لخسائر الالجئين. وبالمثل، فقد 
الماضيين  العقدين  في  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بين  المفاوضات  ركزت 
والعمليات  المالية  والصناديق  المؤسسات  إلنشاء  التفاقية  التوصل  على 
األبحاث حول  أجراء قدر كبير من  مع  الالجئين،  لحل قضية  الالزمة  اإلدارية 
التي  الجهود  أما  المستقبلية.  الفلسطينية  الدولة  في  الالجئين  استيعاب 
بذلت لمعالجة قضايا الهوية الجماعية واالنتماء، والجنسية والمواطنة والتي 
تعتبر من القضايا الرئيسية للتوفيق ما بين حقوق األفراد بالعودة والحقوق 
العكس  وعلى   .

َ
المصير، فتعتبر جهودًا ضئيلة نسبيا تقرير  الجماعية في 

من قضايا النزاع األخرى، فإن قضية الالجئين التي تعتبر إلى حد كبير صراع 
الفلسطينية،  السيادة  المفروضة على  القيود  الرغم من  على  الدول،  بين  ما 
ألن  وذلك  الواحدة،  الدولة  وداخل  الدول،  بين  ما  الصراع  عوامل  أحد  تمثل 
غالبية الالجئين هم من مناطق من داخل إسرائيل. وبينما يمكن استخدام 
مؤسسات وصناديق مالية وإجراءات مماثلة لتسهيل الحلول على كال جانبي 
الخط األخضر، فإن عودة الالجئين إلى مسقط رأسهم داخل إسرائيل يثير 
تقرير  على  الصراع  في  الواضحة  التحديات  من  معقدة  إضافية  مجموعة 

المصير المبين أعاله. 
قائم  لنهج  الترويج  ف��إن  متكاملة،  سياسية  رؤي��ة  غياب  ظ��ل  ف��ي 
إلنهاء  الهادفة  السياسية  للمشاركة  إط��ارًا  وفر  قد  اإلنسان  حقوق  على 
للمواطنين  المساواة  لضمان  وكذلك  أمده،  طال  الذي  اإلسرائيلي  االحتالل 
أن  إاّل  الفلسطينيين.  لالجئين  العودة  إسرائيل، وحق  داخل  الفلسطينيين 
التوفيق بين عودة الالجئين وتقرير المصير يعتمد في نهاية المطاف على 
وجود رؤية سياسية قادرة على الحصول على دعم واسع من كافة األطراف 
المبادئ،  على  قائم  للتفاوض  أساسًا  اإلنسان  حقوق  توفر  وبينما  المتأثرة. 
عملية  خالل  من  المصير  وتقرير  العودة  طرق  لتصنيف  حاجة  هناك  فإن 
سياسية. إاّل أنه في غياب مثل هذه الرؤية، فإن الرأي االستشاري لمحكمة 
العدل الدولية تجاه الجدار، وحركة المقاطعة، وسحب االستثمارات، وفرض 
العقوبات التي ظهرت في أعقابها هي مثال نافع لكيفية استخدام القانون 
ولكون  للصراع.  سياسي  لحل  الجهود  وبذل  القائم،  الوضع  لتحدي  الدولي 
مثل  إسرائيل  دولة  بطبيعة  تتعلق  أساسية  قضايا  تثير  الالجئين  قضية 
القائم على  النهج  فإن  للمواطنين،  القانونية  والحماية  الدستورية،  بنيتها 
بشأن  المخاوف  من  الحد  إمكانية  يحمل  مهمًا،  نهجًا  يبدو  اإلنسان  حقوق 
 Schabas and( األشخاص  جميع  حقوق  حماية  بضمان  وذلك  السيادة، 
الصدارة إلمكانيات  النهج يعطي  أن مثل هذا  Fitzmaurice 2007(. كما 
ترعاها  التي  االنتقالية  العدالة  آليات  أو  المدني  المجتمع  أوسع الستخدام 
الدولة، مثل المالحقة القانونية، والحقائق، والمصالحة، والتعويضات، وبناء 
دستور تشاركي، وهي من األمور الشائعة في الصراعات داخل الدولة، كما 
وأنها مالئمة تمامًا لمعالجة القضايا التي أثارها النزاع على العودة وتقرير 
المصير، بما في ذلك الهوية الجماعية، واالنتماء، والجنسية والمواطنة. وقد 
تبين أن للمؤسسات السياسية الفاعلة أهميتها لضمان أن المسائل التي 
تهم الالجئين قد وضعت على طاولة المفاوضات، وتمت معالجتها بمنهجية 
تتوافق مع االلتزامات القانونية القادرة على تأمين الدعم الواسع لالتفاقيات 
التحديات  لمعالجة  المبذولة  الجهود  ركزت  وقد  إليها.  التوصل  تم  التي 
انتخابات  إج��راء  على  أع��اله  تلخيصها  تم  التي  الرئيسية  المؤسساتية 
للمجلس الوطني الفلسطيني بطريقة تضمن تمثيل كافة القوى السياسية 

وذلك بهدف ترجمة األفكار إلى حقائق. 
أشارت المداوالت السابقة إلى الحاجة لبنى هيكلية أوسع لضمان التمثيل 
العربية،  المنطقة  وخارج  داخل  الالجئين  تهم  التي  القضايا  في  الناجع 
خلل.  أصابها  التي  المجتمعية  المؤسسات  وتمكين  التنمية  ذلك  في  بما 
وبالمقارنة، فإن الجهود المبذول لتعزيز مشاركة أوسع في الجهود الرسمية 
من أجل تسوية الصراع المتعلق بالعودة وتقرير المصير، وهما ما يشكالن 
العنصرين الرئيسيين في التوصل لحل قضية الالجئين. على الرغم من أن 
مجموعة الالجئين أو النازحين من الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع 
غزة أقل عددًا، فإن قضية الالجئين ومن خالل الكشف عما يعتبر إلى حد كبير 
كعنصر صراع داخل الدولة أو بين الدول قد أثارت تساؤالت جوهرية حول 
فائدة  أكثر  لتكون  غالبًا  وساطة صممت  وجود  مع  لحلها،  الفعالة  الوسائل 
والطابع  والدين،  العرق  حول  االلتفاف  إن  الدول.  بين  ما  الصراعات  إلنهاء 

اإلقليمي والدولي لقضية الالجئين، والفشل المتكرر للجهود الساعية لحلها 
تشير كذلك إلى الحاجة آلليات لصنع السالم تضمن مشاركة أوسع في إعادة 

بناء المواطنة واالنتماء الوطني. 
الفاعلة  الجهات  تولت  الفاعلة،  السياسية  المؤسسات  غياب  ظل  في 
وضع  يتم  أن  لضمان  محاولة  في  أهمية  أكثر  دورًا  المدني  المجتمع  في 
القضايا التي تهم الالجئين على طاولة المفاوضات، وذلك ليذكروا أصحاب 
دعم  بناء  وفي  عليهم،  المترتبة  بااللتزامات  الصلة  ذات  المسؤوليات 
جماهيري واسع لحل قضية الالجئين. إاّل أن هذه الجهود ورغم أهيمتها ال 
يمكن أن تحل محل المؤسسات السياسية في ضمان تسوية شاملة للصراع. 
فمطالب الالجئين للمشاركة إلى جانب منظمة التحرير في المفاوضات حول 
الحلول المتعلقة بمحنتهم أدى لزيادة الوعي بالتحديات والفوائد الناجمة 
عن توسيع نطاق المشاركة في عمليات صنع السالم، بما في ذلك فائدتها 
في صياغة حلول لالجئين. وتشير دراسات المقارنة إلى وجود عالقة مباشرة 
أو تحديد  العودة،  اختيار حق  على  الالجئين  قدرة  العودة ومدى  نجاح  بين 
مجموعة  التجريبية  الدراسات  وحددت   .)2013  Long( عودتهم  مضمون 
من اآلليات التي يمكن دمجها في الجهود الرسمية لصنع السالم، بما في 
أو  مراقب،  بصفة  الوجود  أو  المفاوضات،  طاولة  على  المباشر  التمثيل  ذلك 
واآلليات  الرسمية،  غير  والمشاورات  الرسمية،  االستشارية  المنتديات 
الضمنية ما بعد االتفاقية، ومبادرات المجتمع المدني ذات المستوى الرفيع، 
واالستفتاءات،  المفتوحة،  اللقاءات  واجتماعات  العامة،  االستماع  وجلسات 
 .))2014  Paffenholz الجماهيرية  واالحتجاجات  المظاهرات  إلى  إضافة 
والجوهرية  الواسعة  المشاركة  أن  إلى  كذلك  التجريبية  الدراسات  وتشير 
إلى  إضافة  إليها  التوصل  يتم  التي  االتفاقيات  واستدامة  جودة  من  تعزز 

تعزيزها لفعالية عملية التفاوض. 
توفر خطط العمل الشاملة المستخدمة لمعالجة أوضاع الالجئين في أماكن 
أخرى إطارًا إضافيًا للمضي باالستراتيجيات المذكورة أعاله قدمًا في مواصلة 
تم  الالجئين.  قضية  حل  في  ألتشاركي  والنهج  اإلنسان  حقوق  على  البناء 
طوال العقد الماضي “إعادة صياغة” خطط العمل الشاملة للتهجير القسري 
وذلك باالستفادة من ردود الفعل تجاه أزمات الالجئين اإلقليمية في الهند 
الصينية وأمريكا الوسطى في الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من أجل 
التصدي لحاالت اللجوء طويلة األمد وتعزيز متانة الحلول على المدى البعيد. 
الثالثة  للخيارات  االستراتيجي  االستخدام  من  الخطط  وتنبع شمولية هذه 
المتاحة لالجئين وهي: العودة إلى الوطن، واالندماج في المجتمع المحلي، أو 
إعادة التوطين، وذلك بناء على مبدأ حق الالجئ باالختيار وفقًا لألولويات. كما 
أن مثل هذه الخطط تعزز النهج المتكامل بداًل من النهج التسلسلي للحماية 
والحلول. وتعتبر الخطط الشاملة خطط تعاونية من حيث أنها تشرك كافة 
الجهات الحكومية الرئيسية، وبلدان المنشأ، والجهات المانحة والمضيفة، 
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وذلك استنادًا لمبدأ التقاسم المنصف للمسؤولية. بينما تعتبر مشاركة كل 
طرف من األطراف من األمور األساسية، فإن مشاركة بلدان المنشأ في عودة 
الالجئين أمر ضروري )خالفًا لما هو عليه الحال في حالة االندماج في المجتمع 
وااللتزامات  المشاركة  هذه  وتعتبر  ثالث(.  بلد  في  التوطين  أو  المحلي، 
المترتبة على دول المنشأ والدول المضيفة- على حد سواء- تجاه مواطنيها 
حق معترف به على نطاق واسع. وتشير الخبرات السابقة إلى أن خلق روابط 
فعالة بين الحماية والحلول والقضايا األكثر شمولية مثل التنمية، وحقوق 
الحاسمة للحصول على تعاون وامتثال  اإلنسان، والهجرة واألمن من األمور 
خطط  فإن  وأخيرًا   .)Betts 2006; Gottwald 2012( الحكومية  الجهات 
المختلفة-  الحكم  مستويات  بين  ما  تعاوني  عمل  تعتبر  الشاملة  العمل 
القضايا  مجاالت  كافة  في  وكذلك  والدولية،  واإلقليمية  والوطنية  المحلية 
المذكورة أعاله، وهو عمل يبين التعقيدات والموراد المطلوبة من القطاعات 

المتعددة لضمان حلول طويلة األمد لالجئين. 
الدولة  حل  أو  الدولتين  حل  من  كل  على  األساسي  اإلطار  هذا  ينطبق 
بما في  العناصر،  العديد من  أنه يمكن معالجة  الواحدة، ويمتاز كذلك في 
الالجئين  قضية  لحل  الالزمة  والقانونية  المؤسساتية  التحتية  البنى  ذلك 
في حال غياب الرؤية السياسية المتكاملة والمؤسسات السياسية الفاعلة. 
تنفيذ خطة  تعيق  التي  والتحديات  الالزمة  األسس  عن  التقييم  ويكشف 
عمل شاملة في فلسطين/إسرائيل. على الرغم من أن كل من العودة، والدمج 
في المجتمع المحلي، وإعادة التوطين في بلد ثالث تؤخذ بعين االعتبار عند 
البحث عن حلول، فإن التركيز على الدمج والتوطين، والتسلسل، وعدم وجود 
من  الالجئين  الستبعاد  إضافة  والحلول،  الحماية  بين  إستراتيجية  روابط 
القرارات المتعلقة بمستقبلهم يقلل من فوائد النهج الشامل. وبالمثل، فإن 
الخطط والمقترحات التي تبحث في األدوار التي تلعبها الجهات الحكومية 
للغالبية  ثالث كحلول  بلد  والتوطين في  الدمج  تركز على  والتي  الرئيسية، 
العظمى من الالجئين تلقي بالعبء األساسي على كل من الدولة المضيفة، 
ودول إعادة التوطين، كما أنها تفرغ التعاون من فحواه الموضوعي المستند 
إلى حقوق اإلنسان. كما أن مثل هذه الخطط لم تسعى ألن تستخدم كافة 
وأخيرًا،  الحكومية.  الجهات  وامتثال  تعاون  تعزيز  أجل  من  القضية  روابط 
فعلى الرغم من التعاون المتزايد بين المفوضيات والمنظمات المسؤولة عن 
الالجئين الفلسطينيين والنازحين، فقد ركز البحث عن الحلول وإلى حد كبير 
على إنشاء نظام جديد مع اهتمام قليل بالنهج الذي يعتمد على المستويات 
المتعددة والقطاعات المتعددة التي ساهمت بحلول ناجحة ألزمات الالجئين 

في مناطق أخرى. 

--------------
إكستر،  جامعة  فخري،  وزميل  مستقل  استشاري  رمبل:  تيري  د.   *

المملكة المتحدة، وعضو مؤسس لمركز بديل.

الذي  الّدور  إلى  االنتباه  لفت  إلى  الورقة  هذه  تهدف  
االستعماري  المشروع  في  الخاصة  التجارية  األعمال  تلعبه 

ارتكاب  تسهيل  في  ركات 
ّ

الش تواطؤ  إن  اإلسرائيلي. 
من  هاّمة  جوانب  يظهر  للحقوق  الخطيرة  االنتهاكات 

وتستعرض  للفلسطينيين.  المستمر  اإلسرائيلي  االضطهاد 
 )Kardan NV( في  إن  كاردان  شركة  عن  دراسة-حالة  الورقة 
 ،)Kardan Yazamut LTD( وشركة كاردان يزاموت المحدودة

المشروع  في  منخرطتان  وإسرائيلية  هولندية  شركتان  وهما 
االستعماري اإلسرائيلي في الضفة الغربية.

وتسهيل  تمويل  في  رئيسًا  دورًا  الخاصة  ركات 
ّ

الش تلعب 
ودعم االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي. فقد أتاحت المجال 

الواسع لمجموعة من الممارسات اإلسرائيلية التي تنتهك الحقوق 
غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  منها،  وترّبحت  وسّهلتها،  الفلسطينية، 
المشاركة في الصناعة االستعمارية  الممارسات  مباشر. تشمل هذه 

ة، 
ّ
محتل أرض  على  والبناء  المستعمرات،  منتجات  وشراء  اإلسرائيلية، 

االرض  ومصادر  م��وارد  واستغالل  للمستعمرات،  الخدمات  وتوفير 
م بحركة المدنيين، وبناء جدار الضم والفصل العنصري.

ّ
المحتلة، والتحك

مركز بديل يصدر النسخة العربية من الورقة البحثية عن 
ركات في انتهاكات القانون الدولي في فلسطين

ّ
تواطؤ الش
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 قديمة جديدة، أهمها: 
ً
المتحدة ب”المكان األكثر عمقًا في الجحيم”، أسئلة

مسألة القيادة والتمثيل، األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يواجهها الالجئون 

الفلسطينيون ومصيرهم في ظل األحداث التي يمر بها اإلقليم، وأخيرًا موقع 

قضية الالجئين وحق العودة في استراتيجية القيادة الفلسطينية الحالية. 

هذه  تجاه  واإلسرائيلي  األمريكي  الموقفين  أن  القول،  نافل  من  ولعله 

إسرائيل  مع شرط  وخصوصًا  وقت مضى  أي  من  وضوحا  أكثر  باتا  المسألة 

المسبق باالعتراف بها كدولة يهودية، ما يعني اسقاط حق العودة فعليا. 

بين ثالث  بقي يتراوح  السابقة  الفترة  األمريكي طوال  الموقف  أن  معروف 

حملت  وإن  حتى  التأهيل،  وإع��ادة  والتعويض  التوطين  سيناريوهات: 

المبادرات األمريكية عناوين الفتة وجاذبة من قبيل “شرق أوسط جديد خال 

أمام  المجال  و”إفساح  هوية”  له  ليس  لمن  الهوية  و”منح  الالجئين”  من 

التنمية مكان الفقر والتشرد”. أكثر من ذلك، ثمة من يعتقد أن إسرائيل ال 

تسعى إلى اسقاط حق العودة فحسب، وإنما محاولة االستفادة مما يحدث 

أو  بتفكيكها  الديموغرافية”  “القنبلة  من  للتخلص  حولها  من  اإلقليم  في 

حتى تفجيرها داخل الحقل الملتهب أصال في الشرق األوسط.

ويبقى السؤال المركزي في هذه األثناء، هل تعيد القيادة الفلسطينية 

موضع قضية الالجئين وضمان حقهم في العودة ضمن أطروحتها السياسية 

وسلوكها العملي؟ أم أنها سوف تستمر في التعامل معها بوصفها قضية 

إنسانية تارة أو شأنًا داخليًا في هذا البلد أو ذاك تارة أخرى؟ ثم أال يستدعي 

والفرضيات  المسلمات  مجمل  في  النظر  إع��ادة  المفاوضات  مسار  فشل 

والسياسات التي اتبعتها هذه القيادة تجاه عديد القضايا ومن بينها، ولعل 

أهمها، قضية الالجئين؟ 

من  كبير  بقدر  اإلسرائيلية  والدبلوماسية  السياسية  األطروحة  اتسمت 

وتارة  اللجوء،  مأساة  مسؤولية  العربية  الدول  بتحميل  تارة  والدهاء  الخبث 

بطرح مشاريع تحسين معيشة الالجئين أو توطينهم أو حتى إبداء االستعداد 

الستقبال عدد محدود منهم ضمن لم شمل العائالت وأيضًا بإمكانية السماح 

لهم بالعودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية في حال قيامها. هذا بينما في 

الالجئين  عودة  دون  الحيلولة  في  إسرائيل جهدها  تأل  لم  العملي،  الواقع 

وخلق معطيات مادية وسياسية تمنعهم من ذلك. 

حق  على  يشدد  واضحًا  خطابًا  الفلسطينية  القيادة  تبنت  المقابل،  في 

تفعل  لم  بينما  الحق،  هذا  على  مساومة  أي  ويرفض  العودة  في  الالجئين 

سوى القليل من الناحية العملية للحفاظ على أوضاع إنسانية الئقة لالجئين 

في مخيمات اللجوء ناهيك عن ضمان حقهم والعمل على تحقيقه. األخطر 

من ذلك كله، راحت قضية الالجئين تخفت في الخطاب والممارسة الفعلية 

منذ انخرطت هذه القيادة ضمن نهج المفاوضات؛ وحتى أن بعضها قدم أو 

وافق أحيانا على بعض الصياغات واألطروحات التي تنتقص من هذا الحق.

في الواقع، شكلت قضية الالجئين لب الذاكرة الجماعية للفلسطينيين 

وتهجيرهم  السكان  واقتالع  األرض  اغتصاب  من  تعنيه  بما  النكبة؛  منذ 

الثورة  تمحور خطاب  القضية  وحول هذه  عودتهم.  دون  الحيلولة  ثم  ومن 

الفلسطينية المعاصرة منذ انطالقتها، كما ارتبط فقه الكفاح المسلح بإعادة 

االعتبار للشخصية الوطنية الفلسطينية وفي القلب منها إجبار العالم على 

النظر إلى قضية الالجئين بوصفها قضية وطنية وسياسية وليست قضية 

إنسانية فحسب، إذ كان الشعار السائد آنذاك “الثورة طريق العودة”. 

يمكن القول أنهم نجحوا إلى حد كبير في إظهار قضيتهم وحازوا على 

االعتراف بهم بوصفهم شعبًا له حقوق، حق تقرير المصير جنبًا إلى جنب مع 

حق العودة، كما انتزعوا االعتراف بمنظمة التحرير ممثال شرعيًا ووحيدًا لهم. 

ومع تحول خطابهم من “االستقالل والتحرير” إلى خطاب “الدولة” ومن 

ثم دخولهم نفق المفاوضات، تراجعت قضية الالجئين تراجعًا واضحًا وبدا 

أن القيادة الفلسطينية قد تخلت عن مسؤولياتها تجاههم، حتى وإن زعمت 

هذا  أن  البعض  يرى  بينما  العودة.  حق  مع  يتعارض  ال  السياسي  الحل  أن 

الحق مقدس وقانوني وممكن، انطوى سلوك القيادة الفلسطينية في الواقع 

بتغيير  وقبلت  بذلك،  الجهر  على  تتجرأ  لم  وإن  القدسية  هذه  انكار  على 

ظل  في  ممكن  غير  الحق  هذا  تطبيق  أن  واعتقدت  القانونية  المرجعيات 

الظروف السائدة. 

في األرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومباشرة فور وقوع العدوان 

غزة،  قطاع  في  وخصوصًا  الفلسطينية،  المخيمات  شكلت  قليلة،  ولسنوات 

أنها سرعان  غير  المسلحة،  المقاومة  عمليات  لرفد  جماهيرية صلبة  قاعدة 

إلى  االحتالل  قوات  وجهتها  التي  الموجعة  الضربات  تأثير  تحت  خبت  ما 

التي شهدها عقد  السياسية  التحوالت  وفي ظل  للمقاومة  التحتية  البنية 

السبعينيات من القرن الماضي. 

لم يتخل الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة عن حقهم 

في العودة، غير أنهم انخرطوا مع باقي جماهير األرض الفلسطينية المحتلة 

في عملية كفاحية كبرى عمادها تعزيز الصمود وبناء مجتمع سياسي ورفض 

أنهم  على  واإلصرار  المخيمات،  معيشة  تحسين سبل  أو  التوطين  مشاريع 

جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير، ممثلهم 

الشرعي والوحيد. انتهت هذه العملية باالنتفاضة األولى، التي بدا أنها قد 

تبني  ولذلك صاحبها  “الدولة”  قل  أو  الفلسطينية  المطالب  رسمت حدود 

القيادة ما سمي بمبادرة السالم والتي في جوهرها انطوت على القبول بدولة 

فلسطينية في حدود الرابع من حزيران، بالطبع مع التأكيد على حق الالجئين 

في العودة والتعويض. 

ومثلما انخرط الفلسطينيون في فعاليات االنتفاضة، فقد انخرطوا الحقا 

الفلسطينية” إثر توقيع اتفاقية أوسلو 1993  فيما عرف بمرحلة “السلطة 

ولم يكن انقسامهم السياسي آنذاك يتمحور أساسا حول قضية الالجئين؛ 

أواًل نظرا لخفوت صوت الشتات بعد بيروت، ثانيا النخراط كثير من الالجئين 

وعودة بعضهم وبعض النازحين من الخارج، في مؤسسات السلطة، وأخيرا 

الحل  قضايا  من  اعتبرت  وقد  مؤجلة  الالجئين  قضية  أن  الواهم  لالعتقاد 

النهائي. 

ومنذ نشأة السلطة الفلسطينية تعرضت قضية الالجئين إلى مزيد من 

سياق  في  سياسيًا  استخداما  استخدمت  األحيان  بعض  وفي  التهميش، 

هبوط  تكرس  للسالم  العربية  المبادرة  ومع  المتعثرة.  الثنائية  المفاوضات 

سقف المطالب الفلسطينية والعربية تجاه هذه القضية. التهميش الذي 

تعرضت له منظمة التحرير كان تعبيرا عن تهميش قضية الالجئين، وأيضًا 

عن إغفال الشتات الفلسطيني وهمومه وأوضاعه وحتى دوره في استكمال 

عملية التحرر. 

بتدعت أشكال فارغة من محتواها النضالي 
ُ
في ظل السلطة وبتأثيرها ا

والمؤتمرات  واالص���دارات  السنوية  واالحتفاالت  والمؤسسات  كاللجان 

السلطة  مؤسسات  فيه  تتحكم  باتت  الذي  المال  سطوة  تحت  والفعاليات 

أوسلو  لتعاقدات  طبقا  به  المسموح  السياسي  السقف  وتحت  ومانحوها، 

والمحددات  القيود  استمرار  عن  ناهيك  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 

اإلسرائيلية. في النتيجة كسر تابو “حق العودة” وتجرأ كثيرون على تقديم 

أطروحات واجتهادات تنتقص من هذا الحق ودخل اإلسرائيليون أنفسهم 

سوق التنظير السياسي واإلنساني والعملي للحط من هذا الحق واسقاطه 

نهائيا والمساومة عليه، كما بدا في مفاوضات طابا ووثيقة جنيف وغيرها. 

والالفت أن االنقسام السياسي الذي استغرق عقدًا كاماًل، وال زال، واحتل 

مساحة كبيرة من مساحات الفعل السياسي واالجتماعي للفلسطينيين، لم 

تمامًا،  العكس  بل  عليها،  المختلف  بين قضاياه  من  الالجئين  تكن قضية 

إذ اقترب المتخاصمون سياسيًا إلى حد كبير بينما استمر االنقسام وظلت 

وما  العربي  بالربيع  سمي  ما  جميعًا  داهمنا  حتى  غائبة  الالجئين  قضية 

تمخض عنه من أحداث وتداعيات كبرى طالت فلسطيني الشتات ودفعوا 

ثمنًا باهظًا لها. 

الجماعي  وتحركها  الميادين  في  العربية  الحشود  أظهرت  ناحية  فمن 

وأيضًا  العودة،  الدفاع عن حق  الدينامية في موضوع  إمكانية تطبيق هذه 

وخصوصًا  الفلسطينيون  ليتداعى  االجتماعي  التواصل  فضاء  توظيف 

محاولة  في  وتواصل  من صلة  انقطع  ما  إلعادة  الدنيا  بقاع  كل  من  الشباب 

لإلجابة على سؤال الهوية الوطنية مقابل حطام الحل السياسي التجزيئي: 

إعادة تعريف الفلسطيني من جديد، ما يمكن أن نسميه انبعاث الشخصية 

الوطنية الفلسطينية مرة ثانية. ثم كان التأثير المباشر لألحداث على وجود 

الالجئين أنفسهم وبات خطر التذويب ماثال واصبح مخيم البارد نموذجا. 

إن مما ال شك فيه، أن اإلجهاز على مخيمات اللجوء، ما تبقى منها، في 

ومع  الخالقة”.  “الفوضى  استهدافات  أهم  من  واحدًا  شكل  الطوق  بلدان 

مع حكومات  التفاوض  اعتبار فشل مسار  إليهما  االعتبارين، مضافا  هذين 

يمينية إسرائيلية لم تتردد في اإلفصاح عن نواياها: دولة يهودية ورفض 

القيادة  سلوك  على  يطرأ  لم  العودة،  حق  دون  والحيلولة  الدولتين  حل 

الفلسطينية وخطابها وكذلك أطراف االنقسام أي تغيير جدي أو رغبة في 

فلسطيني  موقف  بناء  محاوالت  على  بظالله  االنقسام  ألقى  بل  المراجعة، 

موحد داخل مخيم اليرموك لمنع الكارثة والحيلولة دون تدميره. 

قضية  بقيت  مدريد،  مؤتمر  ومنذ  أنه،  قلنا  إذا  الحقيقة  نجافي  ال  قد 

الالجئين وحق العودة في الخطاب السياسي الفلسطيني مجرد لغو ممجوج، 

أو مادة للمماحكة الفئوية وأحيانًا بالون اختبار، بينما في الواقع العملي أي 

ومرد  يذكر.  اهتمام  باي  القضية  هذه  تحظ  فلم  السياسية  الممارسة  في 

ذلك في تقديري أمران: األول يتعلق بالمنطلقات العملية والسياسية لنهج 

التفاوض ولفرضياته التأسيسية، إذ في واقع األمر تسقط هذه المنطلقات 

حق العودة عبر إزاحته عن األجندة وتأجيل البت فيه إلى مرحلة نهائية يعلم 

بالسقف  تهبط  وأفكار  تصورات  تقديم  في  اإلمعان  وعبر  تأتي،  متى  الله 

السياسي وتزيح المرجعيات الناظمة لحق العودة، وطنية أو أممية، سياسية 

أو قانونية، إنسانية أو أخالقية. وأيضًا عبر تسليط الضوء على قضايا راهنة أو 

خلق إشكاليات جديدة تسهم في حرف االنتباه وضياع البوصلة. 

وقيوده  وتعقيداته  أوسلو  عن  والناجمة  المتبعة  اآللية  الثاني،  األمر 

“الفعل  عنها  عوضا  واستحضرت  القضية  جوهر  إبعاد  في  ساهمت 

أفق حل  وانحصرت ضمن  اليومي  الفعل  عن  الشتات  فحيدت  االحتفالي” 

الدولتين ثم ضمن الصراع على سلطة اعتمادية وهزيلة، وانسحبت المنظمة 

تجاه  والسياسية  واإلنسانية  والمالية  األدبية  مسؤولياتها  من  تدريجيا 

الالجئين متكيفة إلى حد كبير مع النتائج التي تمخضت عنها أزمة األردن 

وحرب بيروت ووقائع ما سمي بالربيع العربي.

التذكير  يكفي  يعد  لم  اإلقليم  في  المتفجرة  األوضاع  ظل  وفي  اليوم، 

بحق العودة والتمسك بقرار 194، فاألمر يستحق أكثر من ذلك بكثير: إعادة 

االعتبار لقضية الشعب الفلسطيني في كل مكان، وليس لفلسطيني الضفة 

الغربية وقطاع غزة فقط، وبالتالي إعادة االعتبار لممثل الشعب الفلسطيني 

الشرعي والوحيد وتفعيل دوره وضخ دماء الحياة في شرايينه.

كانت  األمريكية  المتحدة  الواليات  أّن  يكّرر  كان  روس  دنيس  أن  يذكر 

واالحتياجات  الرمزية  الفلسطينية  االحتياجات  بين  للتوفيق  تسعى 

العودة ليس  أّن حق  إذ  ة، 
ّ
العل القول تكمن  العملية. وفي هذا  اإلسرائيلية 

مجرد حاجة رمزية تمامًا مثلما هو االستيطان ليس حاجة إسرائيلية عملية. 

مدخاًل  يشكل  الفلسطينيين  بعض  فيه  وقع  الذي  الخطاب  هذا  دحض 

رئيسًا إلعادة االعتبار لقضايا الصراع الجوهرية وإعالء مطالب الفلسطينيين 

المشروعة ورفض أي مقايضة فيما بينها أو مساومة عليها.

من الواضح أنه في سياق اللحظة السياسية الراهنة وربما إلى أمد بعيد 

ال يمكن توقع قبول إسرائيل أو إجبارها على السماح بعودة الالجئين، غير أن 

هذا األمر يجب أال يمنع من وضع رؤية واضحة وعملية حول كيفية التعاطي 

مع قضية الالجئين دون الهبوط بها مرة أخرى إلى مربع “الحالة اإلنسانية” أو 

الوقوع في شرك الدراسات واألطروحات التي تستند إلى الرواية اإلسرائيلية 

التي  الحلول  من  الحذر  وأيضًا  الفلسطينية،  الرواية  في  تشكك  أو  وتنكر 

يمكن أن تمرر تحت ذريعة “الواقعية” أو “ليس باإلمكان أفضل مما كان” أو 

فلسفة “درء المفاسد مقدم على جلب المنافع” وغير ذلك.

وإذا كان من العبث افتراض أن أي استراتيجية فلسطينية تشمل قضية 

اإلنساني،  كالوضع  أسلفت،  مما  الجوانب  بعض  تهمل  أن  يمكن  الالجئين 

ي بقدر من الواقعية السياسية ودرء المفاسد، غير أن التمسك بحق 
ّ
والتحل

أي  أن يشكل عصب  يجب  عليه  مساومة  أو  له  مقايضة  أي  ورفض  العودة 

وتظهير  الالجئين  طاقات  استنهاض  ديناميات  على  عالوة  استراتيجية 

قضيتهم وتجديد خطاب الهوية الوطنية بديال عن دعاوى الحل السياسي 

الفاشل.

اآلن:  الماثلين  الخطرين  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  استراتيجية  أي  وعلى 

تذويب الشتات وبعثره الحضور الفلسطيني المكثف في نطاق المخيمات 

وصواًل إلى محاوالت إعادة التوطين وربما التهجير خارج حدود اإلقليم ذاته، 

من  على  نحو،  أي  على  اإلقليمي،  الحل  تطبيق  في  ل 
ّ
يتمث الثاني  والخطر 

تبقى من فلسطينيين فوق أرض فلسطين التاريخية. ولعل الفصل ومن ثم 

الن أبرز ديناميات الدفع نحو هذا المآل، عالوة على ما يتسم به 
ّ
االنقسام يشك

حال القيادة الفلسطينية الحالية من انعدام القدرة وفقدان الزمام.

-----------------------------------------------------
عضو  الفلسطيني،  الشعب  لحزب  السياسي  المكتب  عضو  وباحث/غزة،  كاتب  محيسن:  *تيسير 

الهيئة العامة لمركز بديل. 

على هامش مشكلة اليرموك: الالجئون الفلسطينيون في استراتيجية القيادة الفلسطينية 
بقلم: م. تيسير محيسن*

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة
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67 عامًا على النكبة، وما زال الفلسطينيون عرضة لخطر التهجير. إسرائيل 
هي الطرف الرئيس المسئول عن تهجير الفلسطينيين، حيث ما زالت تعمل 
على تهجيرهم قسرًا سواء بطرق مباشرة وغير مباشرة. كما أّنها تعمل على 
تعزيز النزوح المتواصل في المنفى من خالل حرمان الفلسطينيين من حق 
الالجئين  تجاه  مشددة  سياسات  العربية  الدول  من  كثير  وتطّبق  العودة. 
لالجئين  الرئيسية  السمات  فإحدى  تستضيفهم.  الذين  الفلسطينيين 
ُبذلت حتى  التي  المحاوالت  للحماية. فجميع  افتقارهم  الفلسطينيين هي 
اآلن لتوفير حماية فاعلة باءت بالفشل، وخاصة أّن أحكام القانون الدولي قد 
ُهّمشت لتفسح المجال للنهج السياسي ليتحكم بالالجئين الفلسطينيين. 
تعرض هذه المقالة لمحة عاّمة عن افتقار الالجئين والمهجرين الفلسطينيين 
للحماية الدولية، وتحليل مختلف أدوات وثغرات الحماية، ثّم التأكيد على 

الحاجة الملحة لتوفير حماية ناجعة لهم.
توفير  هي:  هامة  عناصر  ثالثة  على  لالجئين  الدولية  الحماية  تشمل 
بينما يشير  القانونية.1  والحماية  المادي،  الجسدية واألمن، واألمن  السالمة 
العنصران األول والثاني إلى الحماية من األذى الجسدي وحاجة الالجئين إلى 
الرفاه، فإّن الحماية القانونية تعني احترام حقوقهم وحرياتهم األساسية، 
الممتلكات  تأمين  أو  القانوني  والوضع  العدالة،  في  حقهم  ذلك  في  بما 
مفوضية  حّددتها  التي  لالجئين  الدائمة  الحلول  ديارهم.2  في  واألم��وال 
شؤون الالجئين في األمم المتحدة هي العودة إلى ديارهم، أو االندماج في 
الدول المضيفة، أو إعادة التوطين في بلد ثالث.3 والالجئون الفلسطينيون 
فالقرار  اآلخرين.  لالجئين  المتاحة  الحماية  نفس  لهم  يحق  القانون  بحكم 
194 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون األول من عام 1948 

يؤكد على هذه الحقوق، وينص على أنه:

يجب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة 
ممتلكات  عن  تعويضات  ودفع  جيرانهم،  مع  بسالم  والعيش  ديارهم  إلى 

الالجئين الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم.4
داخل  النازحين  الفلسطينيين  على  أيضًا  الدائمة  الحلول  هذه  تنطبق 
لت لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة في كانون األول من 

ّ
وطنهم. تشك

عام 1948 وفقًا للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل 
توفير الحماية الالزمة وتسهيل إيجاد حلول دائمة لالجئين الفلسطينيين 
نشئت 

ُ
أ وطنهم.5  داخل  النازحين  والفلسطينيين   ،1948 عام  ّردوا 

ُ
ش الذين 

هذه اللجنة لتسهيل عودة الالجئين إلى ديارهم، وإعادة تأهيلهم اقتصاديًا 
واجتماعيًا،6 ومساعدة الحكومات والسلطات المعنية في التوصل إلى تسوية 
نهائية لكافة المسائل العالقة ما بينها.7 وعلى الرغم من أنه لم يتم إلغاء 
منتصف  في  لالجئين  الحماية  توفير  عن  توقفت  أنها  إاّل  اللجنة،  هذه 
فت 

ّ
ل
ُ
ك بما  الوفاء  على  قدرتها  لعدم  نظرًا  الماضي  القرن  من  الخمسينيات 

به.8 كما تّم إنشاء وكالة غوث وتشغيل الالجئين )UNRWA( بموجب قرار 
األمم المتحدة 302 من أجل تقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين الذين 

شردوا عام 1948 .9
لف االونروا بحماية الالجئين الفلسطينيين 

ً
ك

ُ
خالفًا للجنة التوفيق، لم ت

اإلنسانية  المساعدة  بتقديم  فقط  فت 
ّ
ل
ُ
ك بل  لهم،  دائمة  حلول  بإيجاد  أو 

واألردن،  ولبنان،  سوريا،  في  األون��روا  تعمل  اإلغاثة.10  وخدمات  األساسية 
والضفة الغربية وقطاع غزة. إذا ما ترك الالجئون الفلسطينيون، سواء الجئي 
عام 1948، أو 1967، أو غير ذلك، المنطقة التي تعمل فيها األونروا، فأنهم 
سيدخلون تلقائيًا ضمن اختصاص المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، أما إذا ما بقوا ضمن منطقة عمل األونروا فإنهم يستثنوا من أية 

حماية أو مساعدة تقدمها المفوضية.11
الدول  والتزامات  الالجئين  بحقوق  المعنية  الرئيسية  الدولية  األداة 
وبروتوكولها  الالجئين،  بوضع  الخاصة   1951 عام  اتفاقية  هي  تجاههم 

الصادر عام 1967. 12 فقد نصت المادة 1د من االتفاقية على أنه:
الذين يتمتعون حاليا بحماية  ال تنطبق هذه االتفاقية علي األشخاص 
األمم  المتحدة غير مفوضية  تابعة لألمم  أو وكاالت  أو مساعدة من هيئات 
المتحدة لشؤون الالجئين. فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة ألي سبب 
دون أن يكون مصير هؤالء األشخاص قد سوي نهائيًا طبقا لما يتصل باألمر 
هؤالء  يصبح  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها  التي  القرارات  من 

األشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه االتفاقية.13
الحماية والمساعدة من  الفلسطينيين كانوا يتلقون  نظرًا ألن الالجئين 
لجنة التوفيق واألونروا عند صدور هذه االتفاقية، فقد اسُتبِعدوا نظريًا من 
االمتيازات الواردة في هذه االتفاقية. على الرغم من أّن معظم الدول العربية 
التي وفرت ملجأ ألغلبية الالجئين الفلسطينيين لم تكن طرفًا في اتفاقية 
الالجئين لعام 1951، أو في بروتوكولها الصادر عام 1967، كانت هذه الدول 
مة بحماية الالجئين الفلسطينيين وفقًا للمعايير الدولية التي حّددتها 

َ
ملز

اتفاقيات حقوق اإلنسان التي كانت هذه الدول طرفًا فيها.14 في عام 1965، 
قامت جامعة الدول العربية بصياغة بروتوكول الدار البيضاء كأداة رئيسية 
ُمنح  العربية.  الدول  ومعاملتهم في  الفلسطينيين  الالجئين  لتحديد وضع 
الفلسطينيون بموجب هذا البروتوكول الحق في العمل أسوة بالمواطنين في 
البلد المضيف. كما وُمنحوا الحق في دخول ومغادرة الدول المضيفة، وحرية 
معاملة  في  والحق  سفر،  وثائق  على  الحصول  في  والحق  والحركة،  التنقل 
مماثلة للمعاملة التي يتلقاها المواطنين في الدول األعضاء في جامعة الدول 

الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين من ناحية نظرية
بقلم: كاثرين دي بوك وأمايا األرزة*

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة
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 أّن بروتوكول الدار البيضاء 
ّ

العربية فيما يتعلق بطلبات التأشيرة واإلقامة.15 إال
ع عليه كافة الدول األعضاء في جامعة الدول العربية.16

ّ
لم يكن ُملِزمًا، كما لم توق

تحقيق  في  التوفيق  لجنة  فشلت  الدولية  السياسية  اإلرادة  لغياب  نظرًا 
عام  الفلسطينيين  الالجئين  وإع��ادة  العربية،  وال��دول  إسرائيل  بين  السالم 
1948 إلى ديارهم.17 ونتيجة لذلك لم يعد هناك أية وكالة دولية فاعلة لصالح 
الالجئين الفلسطينيين وتمثيل مصالحهم وحماية حقوقهم ضد االنتهاكات 
قائمة  الالجئين  لقضية  دائمة  حلول  وتعزيز  أو تسهيل  الدول،  ترتكبها  التي 
على الحقوق.18 كما أّن نتيجة للتقسيم الجغرافي ألماكن عمل األونروا ومفوضية 
األمم المتحدة، فإّن حصول الالجئين على الحماية والمساعدة يعتمد على أماكن 
التوفيق في  لجنة  إخفاق  اإلعتبار  بعين  يأخذ  لم  المنطق  أّن هذا  إاّل  وجودهم. 
وتوسيع  عملياتها  تزال مستمرة في  ما  كانت  وإن  األونروا  وأّن  تنفيذ مهامها، 
اإلنسانية  المساعدات  بتقديم  سوى  رسميًا  فة 

ّ
مكل غير  فإّنها  عملها،  نطاق 

واإلغاثة.19
حيث  إلى قضية سياسية،  الفلسطينيون  الالجئون  تحّول  ذلك،  على  عالوة 
تدفع الدول المضيفة بمسؤولية حمايتهم بين أيدي المجتمع الدولي وإسرائيل. 
فالسياسات والممارسات في الدول العربية المضيفة قد ساهمت إلى حد كبير 
الالجئين، حيث تعمل على تطبيق سياسات مشددة  بخلق فجوات في حماية 
الدول من حقوقهم  الفلسطينيون في هذه  الالجئون  ُيحرم  بحقهم.20 وغالبًا ما 
األساسية مثل الحق في العمل والسفر، أو في امتالك العقارات. حاولت الدول 
لالجئين  مالئمة  وسياسات  تشريعات  لسن  مقاومتها  تبرير  المضيفة  العربية 
أن  من  الرغم  وعلى  العودة.21  في  هم 

ّ
حق على  لتأكيد  كأسلوب  الفلسطينيين، 

تضمن  أن  يفترض  التي  الدولية  االتفاقيات  على  صادقت  الدول  هذه  معظم 
حقوق اإلنسان األساسية لكافة األفراد، فإنها غالبًا ال تحترم هذه االتفاقيات.22

فجوة الحماية: الوضع في سوريا 
كان لنطاق الصراع الدائر في سوريا منذ عام 2011 آثارًا مدمرة على الالجئين 
الفلسطينيين، وهي آثار نتجت إلى حد كبير مما يعانونه من قلة حماية. نتيجة 
تل 2829 الجئ فلسطيني،23 واآلالف أصيبوا 

ُ
مباشرة أو غير مباشرة للنزاع المسلح ق

بجراح والغالبية العظمى يعيشون تحت تهديد مستمر. وتفيد التقارير إلى أن 
ما يقارب 98% من الالجئين الفلسطينيين في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية 
عاجلة. فالمدنيون الذين ما زالوا محاصرين داخل مخيم اليرموك لالجئين، على 
سبيل المثال، يعانون من صعوبة بالغة في الحصول على الطعام والماء والرعاية 
الصحية. كما أن 128 الجئ قد القوا حتفهم داخل المخيم منذ بداية النزاع بسبب 
الجوع.24 وقد تم تقويض مهمة األونروا بسبب قلة التمويل المزمنة للمساعدات 

اإلنسانية في سوريا.25
وعلى  الجوار.  إلى دول  الفرار من سوريا  الفلسطينيين  الالجئين  آالف  حاول 
إعادتهم  فإّن  الدولي،  القانون  بموجب  ممنوعة  القسرية26  اإلعادة  أّن  من  الرغم 
تمثل لسوء الحظ واحدة من ثغرات الحماية الرئيسية التي يعاني منها الالجئون 
الفلسطينيون الفارون من سوريا. فقد قامت الحكومة اللبنانية في نيسان من عام 
مصير  زال  وما  سوريا.27  من  القادمين  الفلسطينيين  أمام  الحدود  بإغالق   2014
أولئك األشخاص الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان مشكوك فيه. فنظرًا 
لعدم السماح لالجئين الفلسطينيين في لبنان بتجديد تأشيراتهم أو تصاريح 
اإلقامة المؤقتة، فقد أصبحوا في مأزق قانوني وعرضة لالعتقال والترحيل.28 وكان 
الالجئون القادمون من سوريا إلى لبنان قادرين حتى أواخر عام 2014 على تجديد 
الوضع  أّن  مما يعني  للتجديد،  قابلة  لمدة ثالثة شهور غير  القانوني  وضعهم 
القانوني لكل منهم قد انتهت صالحيته قي شهر نيسان من عام 2015، وهذا 
ما أّدى لتفاقم قابلية تعرضهم للخطر، وفرض المزيد من القيود على حركتهم.29 
الفلسطينيين  الالجئين  على  المفروضة  العالية  الضريبة  فإن  ذلك  على  وعالوة 
للحصول على اإلقامة المؤقتة ال مبرر لها في ضوء الحقيقة من أن لبنان ال يقدم 

لهم أية خدمات عامة، ويستبعدهم من غالبية الوظائف واألعمال.30
في  أراضيها  دخول  من  الفلسطينيين  لالجئين  السماح  عن  األردن  ت 

ّ
توقف

شهر آب عام 2012. كما تّم اإلبالغ عن بعض حاالت اإلعادة القسرية في مصر.31 
من  فلسطيني  الجئ   100 عن  يزيد  ما  ترحيل  تم  قد  أنه  كذلك  المعروف  ومن 
أّن  من  األون��روا  ر 

ّ
وتحذ  .2013 عام  عن   %40 قدرها  بزيادة  أي   ،2014 عام  األردن 

العدد الفعلي لألشخاص الذين تّم ترحيلهم أكثر من ذلك بكثير.32 إضافة لذلك، 
فإن ما يقارب 4500 فلسطيني مّمن تمكنوا من دخول األردن قد تم اعتقالهم 
أّن  كما  سوريا.33  إلى  عودتهم  لحين  الرمثا  من  بالقرب  سايبر ستي  مخيم  في 
غير  بشكل  األردن  في  يعيشون  سوريا  من  الفارين  الفلسطينيين  الالجئين 
المدنية،  اإلجراءات  في  وصعوبات  األمن  النعدام  عرضة  يجعلهم  مّما  قانوني، 
مثل تسجيل المواليد والحصول على الخدمات الحكومية، وتعرضهم المستمر 
للترحيل.34 القيود التي تفرضها األردن على الدخول إلى أراضيها ال تنطبق على 
بطاقة  حاملي  على  وأيضًا  بل  فقط،  السورية  الوثائق  حملة  من  الفلسطينيين 
الهوية األردنية الذين كانوا يعيشون في سوريا- أي أحفاد المواطنين األردنيين 

من أصل فلسطيني.
نظرًا ألن مصر ليست جزءًا من منطقة عمليات األونروا، فإنه ال يمكن استثناء 
لعام  الالجئين  اتفاقية  عليها  تنص  التي  الفوائد  من  الفلسطينيين  الالجئين 
1د  المادة  بموجب  المتحدة  األمم  مفوضية  تقدمه  الذي  الحماية  ونظام   ،1951

للمفوضية  السماح  ترفض  المصرية  السلطات  فإّن  ذلك،  ومع  االتفاقية.35  من 
بتنفيذ مهامها تجاه الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا. ونتيجة لذلك، 
يجد الفلسطينيون أنفسهم في حالة خاصة من التعرض للخطر.36 وقد أفادت 
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )Human Rights Watch( أّن مصر قد اعتقلت 
جبر 200 منهم على 

ُ
ما ال يقل عن 400 الجئ فلسطيني من القادمين من سوريا، وأ

 )Amnesty( المغادرة، معظمهم إلى سوريا.37 كما اّدعت منظمة العفو الدولية
إبعاد  أوامر  أّن السلطات المصرية قد أصدرت  الثاني من عام 2014  في تشرين 
بحق 66 الجئ، منهم 56 الجئ فلسطيني من سوريا، وخمسة فلسطينيين كانوا 
قد فّروا من قطاع غزة في صيف عام 2014 بسبب العدوان اإلسرائيلي.38 ووفقًا 
لمركز التضامن مع الالجئين )Centre for Refugee Solidarity(، فقد بدأ نحو 
56 الجئ سوري وفلسطيني-سوري بإضراب مفتوح عن الطعام في شهر شباط 
االسكندرية  كرموز في  مركز شرطة  توقيفهم في  على  احتجاجًا   2015 عام  من 

ألكثر من 100 يوم دون أن يوجه لهم أية تهمة.39

الخاتمة 
بالغة  ظروف  ظل  في  الفلسطينيين  أعاله  المذكورة  الحماية  ثغرات  تترك 
دائم  خوف  في  فهم  إليه.  يتوجهون  مكان  إيجاد  على  قادرين  غير  الصعوبة، 
من أن يتم اعتقالهم، وإجبارهم على العودة إلى سوريا مما يدفعهم للمخاطرة 
من  كثير  في  يبحرون  حيث  أوروب��ا،  إلى  للوصول  آمنة  غير  طرق  في  بحياتهم 
من  أصبح  لذلك  والمهربين.40  البحر  رحمة  تحت  الموت”  “قوارب  في  األحيان 
إلحاحًا  األكثر  االحتياجات  من  للتخفيف  وطارئة  مؤقتة  تدابير  اتخاذ  الضروري 
لالجئين الفلسطينيين. إاّل أنه طالما لم يتم التغلب على ثغرات الحماية الحالية، 
البلدان المختلفة التي تستضيف  فإّن الوضع سيستمر كلما نشب نزاع داخل 
الجذرية  والتشريعية  السياسية  التغييرات  وتعتبر  الفلسطينيين.  الالجئين 
ضرورية، بحيث تتاح لالجئين الفلسطينيين أينما كانوا نفس الحقوق والمعاملة 
المتاحة لالجئين اآلخرين. فالوضع اإلقصائي الذي يتعرضون له يجعلهم عرضة 

لخطر قد يؤدي لعواقب وخيمة.
مستويات  عن  سوريا  من  والسوريين  الفلسطينيين  هروب  لنا  يكشف 
متداخلة من التمييز الدولي، والوطني والمحلي. فنجد على المستوى الدولي أن 
هناك فيض من التبرعات للنازحين السوريين، في حين أن األونروا التي تعيش 
لمساعدة  الطوارئ  أم��وال  على  الحصول  في  صعوبة  تواجه  مزمنة  عجز  حالة 
التمويل  خالل  من  المتحدة،  األمم  مفوضية  وتعمل  النازحين.  الفلسطينيين 
الدولي والمساعدات التي يقدمها عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، على 
مساعدة الالجئين السوريين في لبنان، في حين أن قدرة األونروا على مساعدة 
عن  توقفت  قد  مدارسها  أن  حد  إلى  استنفذت  قد  الفلسطينيين  الالجئين 
عن  الناتجة  الحماية  فجوة  ل 

ّ
وتشك سوريا.41  من  القادمين  األطفال  استقبال 

الرئيسية  القضايا  التوفيق واحدة من  المحدودة لألونروا، وغياب لجنة  المهام 
الخاصة بالالجئين الفلسطينيين. لذلك يجب وضع حد للوضع القائم سواء عن 
طريق توسيع مهام األونروا، أو إعادة إحياء لجنة التوفيق، أو حتى من خالل دمج 

الالجئين الفلسطينيين في مهام الحماية التي توفرها لجنة التوفيق.
ح ممارسات الدول العربية المضيفة أن الصالحية المحدودة لألونروا ال 

ّ
توض

تؤدي فقط لعجز الوكالة عن تمثيل الحقوق الجماعية لالجئين الفلسطينيين، 
بل وأيضًا إلى عدم قدرتها على حماية حقوقهم الفردية. ونظرًا ألن حماية هذه 
التصرف  المضيفة وحمل حكومتها على  الدولة  لدى  التدخل  الحقوق تتطلب 
بطريقة مختلفة، فإن عدم وجود تعريف مصادق عليه لصالحيات األونروا يطرح 
مشكلة، حيث أنه يساعد الحكومات على اتهام الوكالة بأنها تتجاوز صالحياتها 
وتتدخل في الشؤون الداخلية.42 أما فيما يتعلق بالتشريعات، على معظم الدول 
وأن تسمح  بالالجئين،  المتعلقة  االتفاقيات  بالتوقيع على  تباشر  أن  المضيفة 
لوكاالت األمم المتحدة بتقديم المساعدة والحماية لالجئين في أراضيها. لذلك 
يعتبر إجراء تعديالت على التشريعات غير كاٍف طالما أن هذه التشريعات ما 
أخرى  مرة  الفلسطينيين  يترك  مما  التمييز،  على  ينضوي  بأسلوب  تنفذ  تزال 

محرومين من الحماية التي يستحقونها.
المساعدة  من  مزيدًا  يقدم  وأن  التزاماته  يحترم  أن  الدولي  المجتمع  على 
للدول المضيفة على اعتبار أّن عدد الالجئين الوافدين إلى أراضيها غالبًا ما يفوق 
لمحاسبة  اإلجراءات  خاذ 

ّ
ات الدولي  المجتمع  على  ذلك،  الى  باالضافة  قدراتها. 

الدول  في  االستقرار  عدم  تزايد  مع  المسألة  هذه  أهمية  وت��زداد  إسرائيل. 
يواجهها  التي  الجديدة  واألخطار  الفلسطينيين  لالجئين  المضيفة  العربية 
نزح  التي  الوحيدة  الدولة  إسرائيل هي  أّن  بما  الدول.  هذه  في  الفلسطينيون 
لهم،  بالنسبة  الوحيد  المنشأ  بلد  تمثل  فإنها  الفلسطينيون،  الالجئون  منها 
ويحق  ديارهم.  إلى  العودة  الدولي  القانون  بموجب  لهم  السماح  يجب  لذلك 
التي هي من  الكاملة  بالحماية  التمتع  الفلسطينيين في هذه األثناء  لالجئين 
حقهم إلى أن تقدم لهم التعويضات، بما في ذلك العودة، واستعادة األمالك 

والتعويض المالي.

*كاثرين دي بوك وأمايا األرزة: باحثتان في مركز بديل. 

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

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة

67 عامًا من النكبة: 
جريمة مستمرة بالتهجير القسري 

والمتكرر للفلسطينيين

بيانّا  الفلسطيني  االنسان  حقوق  منظمات  مجلس  أصدر 
بمناسبة ذكرى النكبة ال-67، أهّم جاء فيه:

فشل  ظل  في  والمهّجرين،  الالجئين  أوضاع  ترّدي  إّن 
متوقعًا،  كان  والذي   ،2014 عام  خالل  السالم  محادثات 
ودائم  ونهائي  عادل  حل  توفير  ضرورة  بقوة  يستدعي 
في  يتمّثل  أن  يجب  والذي  الفلسطينيين،  لالجئين 
بالمساومات  الحقوق  رهن  من  بداًل  الدولي  القانون  تطبيق 
إّن الفشل المستمر في توفير الحماية الكاملة  السياسية. 
الدولي، بما يحفظ  القانون  الفلسطينيين بموجب  لالجئين 
الى  العودة  فيها  بما   - للتصرف  القابلة  غير  حقوقه  لهم 
ديارهم االصلية المقرر لهم بموجب العرف الدولي المقنن 
وغيره  االنسان،  لحقوق  العالمي  االعالن  من   13 المادة  في 
 194 القرارين  بموجب  لهم  والمقرر  الدولية،  المواثيق  من 
على  يعالج  أن  يجب   ،1967 للعام   237 والقرار   ،1948 لعام 
نحو ال يقبل التأجيل. وغني عن القول، إّنه طالما بقي الوضع 
القائم على ما هو عليه، وطالما بقيت الحماية الدولية غائبة، 

ستستمر معاناة الفلسطينيين.
القائم  والعادل  الدائم  الحل  إطار  يوّفر  الدولي  القانون  إّن 
الجهود  عبر  اسرائيل  مطالبة  جانب  فإلى  الحقوق.  على 
الدبلوماسية الدولية بااللتزام باآلليات القانونية ذات الصلة، 
المشاركة  أيضًا،  المدني  والمجتمع  الدول،  على  يتوجب 
الحقائق،  لتقصي  المستقلة  اللجان  مثل  اآلليات؛  تلك  في 
اآلليات  إّن قوة هذه  الدولية.  الجنايات  وتحقيقات محكمة 
ال تتمّثل فقط في إحترام وتدعيم مبدأ المساءلة وتحقيق 
العدالة، بل وفي مساهمتها في تحقيق حلول دائمة وعادلة 
حقوقه  الفلسطيني  للشعب  وتحفظ  القانون  على  تقوم 
حقوق  منظمات  مجلس  مؤسسات  فإّن  وعليه،  وكرامته. 

اإلنسان الفلسطيني الموقعة أدناه، تدعو الى:
• على المجتمع الدولي أن يسعى بجد لضمان توفير 	

الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين بما في ذلك 
االصلية  ديارهم  الى  العودة  في  القانوني  حقهم 

وحق تقرير المصير؛

• على المجتمع الدولي أن يتخذ كّل االجراءات الالزمة 	
القانون  بموجب  بالتزاماتها  بالوفاء  اسرائيل  اللزام 
االنساني،  الدولي  والقانون  االنسان  لحقوق  الدولي 
التي  وممارساتها  سياساتها  بوقف  ومطالبتها 
السياق،  هذا  ضمن  الفلسطيني.  بالشعب  تمس 
النقل  بأّن  الدولي  المجتمع  الجدير تذكير  فإّنه من 
بموجب  جسيمًا  انتهاكًا  يشّكل  للسّكان  القسري 
ُملزمة  الدول  فإّن  وعليه،  االنساني.  الدولي  القانون 
سياسات  بنتائج  االعتراف  بعدم  فقط  ليس 
أي عون يخدم  بل وبعدم تقديم تقديم  اسرائيل، 
إدامة الوضع القائم. كما وأّنه على المجتمع الدولي 
عدم  وضمان  السياسات  تلك  لوقف  يسعى  أن 

تكرارها، وجبر ضرر المتضررين؛

• على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتخذ خطوات 	
فعلية للضغط على الدول والوكاالت الدولية المعنية 
للوفاء بالتزاماتها، وتحديدًا، للوفاء بالتزامهم بعدم 
التمييز ضد الفلسطينيين المهّجرين من سوريا، أو 
منعهم من دخول الدول بحثًا عن األمان، أو إعادتهم 

إلى سوريا قسرًا؛ 

• الهادفة 	 الجهود  مساندة  الدولي  المجتمع  على 
بما  الدوليتين،  والعدالة  المساءلة  آليات  لتفعيل 
في ذلك عمل لجنة االمم المتحدة لتقصي الحقاق 

ومحكمة الجنايات الدولية؛

• توفير 	 جهود  تقوية  الدولي  المجتمع  على 
لالجئين  الشاملة  والحماية  االنسانية  المساعدات 
القانون  معايير  وفق  الفلسطينيين  والمهّجرين 
الدولي، وتحديدًا الؤلئك المحاصرين في قطاع غزة 

والمشردين في ومن سوريا.

14 أّيار 2015
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منذ صدور قرار التقسيم في 29 تشرين الثاني 1947، ووقوع النكبة 

حساب  على  إسرائيل  قيام  إعالن  بتجسيد  واحد  عام  من  بأقل  بعده 

وأنقاض وتشريد أجزاء واسعة من الشعب الفلسطيني؛ دار جدل واسع 

بالرغم  التقسيم  الفلسطينيين والعرب حول ما األجدى: قبول قرار  بين 

من كل ما انطوى عليه من ظلم وإجحاف بحق الفلسطينيين على أساس 

ا أفضل من ال شيء”، وأنه “ليس باإلمكان أفضل مما كان”، وأن 
ً
أن “شيئ

قبوله هو الممكن في ظل موازين القوى والمعطيات التي كانت قائمة 

آنذاك. غير أن قرار التقسيم لم يدم يومًا واحدًا عقب صدوره بسبب ما 

قامت به العصابات الصهيونية من عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية، 

إذ استولت على أكبر مساحة ممكنة من األرض فيما يتجاوز ما حدد لها 

مساحة  من   %56.5 اليهودية  الدولة  أعطى  ألنه  رفضه  أم  القرار.  في 

فلسطين بالرغم من أن عدد اليهود كان في تلك الفترة 614 ألف، بينما 

كان عدد الفلسطينيين في وطنهم فلسطين مليون و363 ألف، وفي ظل  

بريطانيا  وتعاون ومساعدة  واالمتيازات  والتشجيع  الترغيب  أشكال  كل 

ال  “من  فيه  أعطى  الذي  المشؤوم  بلفور”  “وعد  صاحبة  االنتداب  دولة 

المنازل  وهدم  المجازر واالعتقاالت  من  وبالرغم  ال يستحق”،  لمن  يملك 

واإلعدامات وكل أشكال الترويع والترهيب. 

معظم الفلسطينيين والعرب رفضوا قرار التقسيم ألنه ظالم وأجحف 

األصلي  البالد  صاحب  الفلسطيني  وبالشعب  الفلسطينية  بالحقوق 

 بالهزيمة، لكن هذا الرفض لم يكن هو السبب 
ً

وقبوله كان يعني قبوال

القرار،  هذا  على  الموافقة  أنصار  يروج  كما  العربية  الدولة  قيام  بعدم 

أن  على  فلسطين  من مساحة  على حوالي %43  قيامها  على  الذي نص 

تكون النسبة المتبقية البالغة 0.65% منطقة دولية تشمل القدس وما 

حولها. فالذي منع قيام الدولة العربية العصابات الصهيونية المسلحة 

وبتواطؤ ودعم من دولة االنتداب، متذرعة بالرفض الفلسطيني والعربي، 

إلى حد  الذي وصل  العربي،  الرسمي  والضعف  التخاذل  ومستفيدة من 

أقل  التي جاءت إلنقاذ فلسطين كانت عدًدا وعدة  العربية  الجيوش  أن 

الصهيونية  العصابات  في  المسلحة  العناصر  عدد  من  ملموس  بشكل 

“الهاجاناه” و”شتيرن” وغيرهما. 

ومع ذلك استمر الجدل الفلسطيني والعربي بين موافق ومعارض لقرار 

التقسيم منذ صدوره وحتى اآلن، لدرجة وصلت إلى أن قطاعات سياسية 

المعاصرة،  الفلسطينية  الثورة  ان��دالع  بعد  اقتنعت  واسعة  وشعبية 

وبعد حوالي عشر سنوات على تأسيس منظمة التحرير؛ بأن رفض قرار 

التقسيم خطأ ساهم في ضياع الحق الفلسطيني، وهذه القناعة كانت 

من ضمن العوامل التي أدت إلى تغيير برنامج العودة والتحرير الكامل 

منذ  العملية  هذه  وبدأت  المفاوضات،  طريق  عن  الدولة  برنامج  ليغدو 

العام 1974 بإقرار برنامج “النقاط العشر” أو ما يعرف ببرنامج “السلطة 

الوطنية” على أي جزء يتم تحريره، وتطور إلى برنامج “العودة والدولة” 

السياسي،  والعمل  النضال  أشكال  جميع  واستخدام  الكفاح  طريق  عن 

وانتهى إلى برنامج “الدولة” عن طريق المفاوضات و”إثبات الجدارة وبناء 

المؤسسات” مع “الحل المتفق عليه” لقضية الالجئين وتبادل األراضي.

إن التجربة أكبر برهان كما يقول المثل، وأثبتت أن سياسة “إنقاذ ما 

إلى نتائج وخيمة ال  إنقاذ أي شيء، بل أدت  إلى  إنقاذه” لم تؤد  يمكن 

تقارن بالنتائج التي انتهى إليها برنامج التحرير الكامل رغم عدم تحقيق 

الحقوق واألهداف الفلسطينية في الحالتين.

سياسة “االعتدال” والمفاوضات الثنائية ووقف المقاومة واالعتراف 

بإسرائيل والتنسيق األمني والتبعية االقتصادية؛ لم تؤد إلى “اعتدال” 

إسرائيل وموافقتها على قيام دولة فلسطينية على 22% من فلسطين، 

ألن التنازالت فتحت شهية إسرائيل على طلب المزيد من التنازالت، بعد 

أن كانت تروج للعالم كله منذ تأسيسها وحتى توقيع “اتفاق أوسلو” 

إبادتها  على  ومصّرون  يرفضون  العرب  بينما  للسالم،  يدها  تمد  بأنها 

وإلقائها في البحر، فانكشفت حقيقة إسرائيل بأنها ال تريد أي تسوية 

الحد  أو حتى  الفلسطينيين تحقق دولة فلسطينية على حدود 67،  مع 

األدنى من حقوقهم.

األرض  على  فلسطينية  دولة  إقامة  على  الفلسطينيين  موافقة  بعد 

فلسطين  أرض  من   %78 على  بإسرائيل  واعترافهم   1967 العام  المحتلة 

التاريخية؛ أصبحت إسرائيل تفاوضهم على اقتسام الضفة الغربية، بحيث 

القدس  فيها  بما  بالقدس،  االحتفاظ  والعروض  األحوال  أحسن  في  تريد 

ورفض  إلسرائيل،  موحدة  أبدية  كعاصمة   ،1967 العام  المحتلة  الشرقية 

االنسحاب إلى حدود 67، وضم “الكتل االستيطانية الكبرى”، وضم األغوار أو 

السيطرة عليها، إضافة إلى ضم أو السيطرة على مناطق حيوية وإستراتيجية 

تحت مسميات دينية واقتصادية وعسكرية وأمنية وتاريخية.

تقسيم  على  والعرب  الفلسطينيون  وافق  لو  سيحصل  كان  وهكذا 

كانت ستوظف إلظهار  موافقتهم  أن  أي  التقسيم،  لقرار  وفقا  وطنهم 

فلسطين  بأن  التاريخية  روايتهم  وستدعم  حق،  على  كانوا  اليهود  أن 

الموافقة  تمت  لو  ما سيعني  لليهود،  القومي  والوطن  المعياد”  “أرض 

منذ  انتهت  قد  كانت  فلسطين  بأن قضية  التقسيم  على  الفلسطينية 

ن في أماكن اللجوء واندثر 
ّ
ذلك الوقت، ولكان الشعب الفلسطيني توط

وذاب معه حقه التاريخي وتراثه ونضاله وثقافته وهويته الوطنية. 

قضية  أن  والمعاناة  والنكبات  الخسائر  كل  رغ��م  الوحيد  عزاؤنا 

فلسطين ما زالت حية، ويمكن إنقاذها إذا تم استخالص الدروس والعبر 

لتحقيق ما هو ممكن في كل  الكفاح  أن  السابقة، وأهمها  التجارب  من 

والتعامل  القوى  الحقائق وميزان  مرحلة ال يتناقض، بل يتطلب معرفة 

على  والحفاظ  عنه،  المغامر  القفز  وال  تكريسه  ال  تغييره  أجل  من  معه 

القوة والضغط والعمل  بأوراق  والتاريخية، والتمسك  الطبيعية  الحقوق 

دروسه  ونستلهم  الماضي  بين  ما  نربط  بحيث  باستمرار،  زيادتها  على 

وِعَبره، وننطلق من الحاضر نحو المستقبل الذي ننشده.  

------------------

*هاني المصري: كاتب صحافي، ومحلل سياسي فلسطيني، مدير عام 

المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية-مسارات

النكبة وقرار التقسيم
بقلم: هاني المصري*

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة

بيان إطالق الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين

 مكان، في فلسطين التاريخية، وفي المنافي، 
ّ

يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل

في هذا اليوم الخالد – يوم األرض، حيث مشاريع المصادرة والضم والتهويد تتسارع بشكل غير مسبوق،

في هذا الزمن الرديء- زمن االنقسام، وتجزئة المجزأ، وإعألّن االمارات، وسيادة وكالء االستعمار، 

في ظل هذا العجز والتقصير الشاملين عن الوفاء بأدنى االلتزامات تجاه الشعب الفلسطيني والمنكوبين من الالجئين والمهجرين 

الفلسطينيين،

من هنا، من ميدان مواجهة سياسات التهجير، من بلدة واد فوكين، نعلن نحن المؤسسات األهلية الفلسطينية الموقعة أدناه، عن 

اطالق الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين.

يا جماهير شعبنا، ومؤسساتنا وهيئاتنا الوطنية،

ألّن قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين وحدة واحدة ال تتجزأ مهما اختلفت الساحات وامتد الزمان،

ألّن النكبة مستمرة منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم، سواء اتخذت شكل التنكر للحقوق أو التهجير داخليًا في حدود فلسطين 

بحدودها االنتدابية، أو خارجيًا الى دول اللجوء والمنافي، وسواء كان التهجير جماعيًا أو فرديًا، وسواء كان التهجير مباشرًا أو غير مباشر؛ 

وألّن اللجوء الفلسطيني منذ التسبب فيه على يد الصهونية المتحالفة مع االستعمار العالمي اكتسب صفة عالمية سواء في 

نطاقه الجغرافي، أو في امتداده الزمني، أو في أثره كجرح إنساني، 

وألّن االعتراف بحقوق الالجئين والمهجرين كاملة غير منقوصة بما في ذلك الحق في العودة الى الديار االصلية التي هجر منها 

العادل والدائم  للحل  الوحيد واألوحد  المدخل  التعويض واإلنصاف ال يزال يشكل  الممتلكات، وفي  األجداد واآلباء، وفي استعادة 

للصراع،

ألّن الصراع ال ينتهي بهدر الحقوق وفرض الحلول المجحفة،

وألّن المسيرة ال زالت طويلة، وتتطلب توحيد الجهود وتكثيفها

نعلن تأسيس وإطالق هذه الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين على قاعدة توحيد وتنظيم الجهود في مواجهة 

النكبة المستمرة.

د أّن الشبكة هي إطار فلسطيني وطني تنسيقي مستقل، يتكون من مؤسسات أهلية مستقلة من 
ّ
نحن األعضاء المؤسسين، نؤك

كافة انحاء فلسطين التاريخية والشتات، يجمعنا هدف الدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين والنضال لوقف النكبة المستمرة عبر 

مواجهة سياسات التهجير، واالستعمار، والفصل العنصري.

أكثر من  وأّن  العمل خصوصًا  لتنسيق  الفسطينيين ضرورة وطنية  والمهجرين  العالمية لالجئين  الشبكة  أّن تأسيس  نرى  إّننا 

ثلثي شعبنا من المهّجرين. ومما ال شك فيه، أّن العمل على إحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها 

حق العودة وفق قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وقرار مجلس االمن الدولي 237 لعام 1967، ال يزال يشكل محور العمل الوطني 

التحرري.

إننا كمؤسسات من فلسطين، ودول اللجوء العربية، واالوروبية، والواليات المتحدة، ودول أمريكا الالتينية، إذ نتحمل عبء المبادرة 

في ظل هذه الظروف، فإنه ليشرفنا؛ بل إّنه من واجبنا، أن ندعو جميع المؤسسات والهيئات األهلية الفسطينية المعنية في كل مكان 

لالنضمام الى الشبكة العالمية من أجل توحيد وتنظيم الجهود ضمن استراتيجية وطنية فاعلة وفعالة.

إننا نطمح الى تفعيل الجهد المنظم في مختلف الساحات في مواجهة حالة االنكسار أمام غطرسة وهيمنة االستعمار العالمي 

والصهيونية وأداتها »اسرائيل«، وبما يعيد للقضية مكانتها، ويحفظ عدالة الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف وثباتها على كل 

المستويات، وبما يليق بتضحيات شعبنا المتواصلة منذ االحتالل البريطاني لفلسطين وحتى اليوم.

30 آذار 2015

العودة حق وارادة شعب

ال لالنتقاض من حقوق الالجئين

عاشت فلسطين حرة عربية ديمقراطية مستقلة
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مشروع مركز بديل وجمعية بلدنا: تواصل وعودة

التاسعة  األرض  يوم  ذك��رى  في  غزة  قطاع  في  فّعاليتين  بديل  م 
ّ
نظ

مت الفّعالية االولى بتاريخ 30 آذار بالشراكة مع جمعية أصدقاء 
ّ
والثالثين. ُنظ

الطفل الفلسطيني، شارك فيها 50 طفاًل/ة، تّم تعريفهم على أهمية إحياء 

والتراث  بالثقافة  المناسبات  هذه  وارتباط  الفلسطينية  الوطنية  المناسبات 

أطلق  الورقية، حيث  للطائرات  مهرجان  أيضًا  الفعالية  ل 
ّ
تخل الفلسطينيين. 

االطفال 50 طائرة مكتوب عليها أسماء القرى التي ُهّجر منها أجدادهم في 

العام 1948، وذلك تعبيرًا عن تمّسكهم بحق العودة.

يوم  الفلسطينيين  والمهجرين  لالجئين  العالمية  الشبكة  مت 
ّ
نظ

الذكرى  بمناسبة  فوكين،  وادي  قرية  في  فّعالية   2015 آذار   30 االثنين، 
لت الفّعالية مسيرة جماهيرية شارك 

ّ
التاسعة والثالثين ليوم األرض. تخل

وأهالي  لحم  بيت  محافظة  في  الالجئين  مخّيمات  أبناء  من  المئات  فيها 
والّدفاع عنها في  د على أهمية االرض 

ّ
القرية، وُرفعت فيها شعارات تؤك

د 
ّ
وأك ومصادرتها.  تهويدها  الى  ترمي  التي  االسرائيلية  السياسات  وجه 

المشاركون في المسيرة على أّن النكبة الفلسطينية ليست ذكرى، إّنما هي 
مستمرة حتى اليوم.

في الذكرى التاسعة والثالثين ليوم االرض:

م فّعالية جماهيرية في قرية وادي فوكين
ّ
الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين تنظ

المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز  بديل/  من  كل  باشر 
المشترك:  المشروع  بتنفيذ  –بلدنا-  العرب  الشباب  والالجئين وجمعية 
والذي  نيسان   3 الجمعة  يوم  األول  التدريب  ُنظم  وع��ودة”.  “تواصل 
له عدة 

ّ
إستمر لثالثة أيام في مقر مؤسسة إبداع في مخيم الدهيشة، تخل

ورشات عمل عن تاريخ القضية الفلسطينية، التهجير القسري المستمر 
في السياق التاريخي وآثاره على الشعب الفلسطيني. في اليوم الثاني، 
لها لقاءات تدريبية وتعريفية تناولت 

ّ
مت ورشة عمل للمجموعة تخل

ّ
ُنظ

المتعلق  اإلنسان  حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  موضوع 
في  تعريفية  جولة  بتنظيم  الورشة  وأختتمت  والمهجرين،  بالالجئين 
مخيم عايدة لالجئين الفلسطينيين في بيت لحم، تعّرف المشاركين من 
خاللها على تاريخ المخيم، وما يتعرض له من اعتداءات يومية من قبل 

جيش االحتالل االسرائيلي. 
وشاركت المجموعة في اليوم الثالث في جولة ميدانية في قرية الولجة 
وحي تل الرميدة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، تعّرفوا على تاريخ 
التهجير  المعالم االثرية فيها، وأهم مسّببات  المنطقتين، وأهم  هاتين 
ان. في الولجة، تّم استضافة المشاركين 

ّ
القسري التي يتعّرض لها السك

لعوا 
ّ
واط الهدنة،  بالسير على طول خط  وقاموا  القروي،  المجلس  من قبل 

القرية، وكيف حاصرها من  العنصري في  والفصل  الضم  على مسار جدار 
في  الماء  ومصادر  وممتلكاتهم  أراضيهم  عن  أهاليها  وعزل  الجهات،  كل 
القرية. أّما في حي تل الرميدة، فقد تم استضافة المجموعة من قبل جمعية 
ابراهيم الخليل، وشاهدوا عددًا من االفالم الوثائقية القصيرة عن المعاناة 
اليومية ألهالي الحي، وتحديدًا اعتداءات المستعمرين، وفي نهاية الزيارة 
شاركت المجموعة في جولة ميدانية في الحي تعّرفوا من خاللها على الواقع 

انه، والسياسات اإلسرائيلية المطبقة عليهم.
ّ
اليومي الذي يعيشه سك

له 
ّ
تخل أّيام،  ثالثة  لمدة  وإستمر  أّيار   1 بتاريخ  الثاني  التدريب  ُعقد 

والدولية.  المحلية  المناصرة  وأساليب  المقاالت  كتابة  عن  عمل  ورشات 
في اليوم الثاني، تم ترتيب ندوة عن أسس المناظرة وصياغة اإلدعاءات 
الثالث  اليوم  شمل  والمناقشة.  والتحليل  الحوار  قراءة  قدرات  وتطوير 
جولة  تبعها  التصوري،  واإلخ��راج  الفوتوغرافي  التصوير  على  تدريب 
ميادانية إلى منطقة برك سليمان الواقعة في قرية إرطاس جنوب مدينة 

بيت لحم.
من  وشاّبة  شابًا   30 يستهدف  وع��ودة”  “تواصل  مشروع  أّن  ُيذكر 
من  الشباب  فئة  بين  العالقات  وتطوير  تعزيز  الى  ويهدف  فلسطين، 
مختلف مناطق فلسطين، إضافة إلى رفع وعيهم حول انتهاكات حقوق 

ذ بديل فّعالية رياضية بالتعاون مع بلدية خانيونس، 
ّ
وفي نفس اليوم، نف

رفح.  التحّدي من مخيم خان يونس وفريق نجوم مخيم  بين فريقي  جمعت 

المحلي  المجتمع  وقيادات  االعتبارية  الشخصيات  من  عدد  الفّعالية  حضر 

الى  تطّرقت  كلمات  عّدة  فيها  والقيت  ورفح،  خانيونس  جمهور  من  ولفيف 

أهمية فّعاليات يوم األرض في فلسطين، وتمّسك الفلسطيني بهذه األرض 

وحمايتها من الهجمة الشرسة التي تقوم بها حكومة االحتالل على األراضي 

فة الغربية، من خالل الفعاليات الشعبية المختلفة.
ّ

في الض

ذ فّعاليتين في قطاع غزة في ذكرى يوم األرض
ّ

مركز بديل ينف

بهدف  بالمصادرة  المهّددة  األراض��ي  الى  المسيرة  توّجهت  ذلك  بعد 
تمهيدًا  بتجريفها  االحتالل  سلطات  تقوم  والتي  الزيتون  بأشجار  زراعتها 
لتوسيع “مستعمرة “تسور هداسا” المقامة على اراضي قريتي وادي فوكين 
ودير الهوى. وقد اعتدى جنود اإلحتالل االسرائيلي على المسيرة السلمية، 
لتفريقهم  الّصوتية  والقنابل  للّدموع  المسيل  الغاز  قنابل  مستخدمين 

ومنعهم من زراعة االرض.
الفلسطينيين،  والمهجرين  لالجئين  العالمية  الشبكة  إطالق  تّم  الفعالية،  نهاية  في 

التي تضم مجموعة من المؤّسسات األهلية في فلسطين، دول اللجوء العربية، واالوروبية، 
بكة 

ّ
أّن الهدف من إطالق الش والواليات المتحدة، ودول امريكا الالتينية. وجاء في البيان 

أمام  الساحات في مواجهة حالة االنكسار  م في مختلف 
ّ
المنظ الجهد  يكمن في تفعيل 

غطرسة وهيمنة االستعمار العالمي والصهيونية وأداتها “اسرائيل”، وبما يعيد للقضية 
القابلة للتصرف وثباتها على  الفلسطينية مكانتها، ويحفظ عدالة الحقوق الوطنية غير 
كل المستويات، وبما يليق بتضحيات شعبنا المتواصلة منذ االحتالل البريطاني لفلسطين 

وحتى اليوم.

سياسات  بسبب  الفلسطيني  الشعب  لها  يتعرض  التي  االنسان 
الخط  جانبي  على  اسرائيل  تنفذها  التي  المستمر  القسري  التهجير 
االخضر، وذلك من خالل تعريفهم على قواعد القانون الدولي وقوانين 
ميدانية  جوالت  وتنظيم  والتهجير،  باللجوء  المتعلقة  االنسان  حقوق 
لهم في مناطق تتعرض لسياسات التهجير القسري، وتدريبهم على 
جمع المعلومات وتوثيقها، وتقوية مهارات الكتابة والتواصل عندهم.
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مركز بديل يكرم الفائزين/ات في جائزة العودة للعام 2015

نظم بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 
بالشراكة مع الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين 
مهرجانين وطنيين لتكريم الفائزين والفائزات في جائزة العودة 
للعام 2015 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بحضور الفائزين/
ات ولجان التحكيم ولفيف كبير من الشخصيات الوطنية والسياسية 
والوزراء وممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشركاء 

مركز بديل. 

ففي بيت لحم، اقيم يوم الجمعة الموافق 8 ايار، في قصر المؤتمرات/
برك سليمان، مهرجانًا جماهيريًا لتكريم الفائزين/ات في الجائزة، 
اآلنسة  عرافته  أدار  والذي  المهرجان،  افتتح  الغربية.  الضفة  من 
كيان الصيفي والسيد محمد لطفي، بالنشيد الوطني الفلسطيني، 
نائب  إلياس،  رانيا  السيدة  ألقتها  التي  بديل  مركز  كلمة  تالها 
وإلهامهم في  المشاركين  التي ثمنت دور  اإلدارة،  رئيس مجلس 
األجيال  عقول  في  حاضرة  المستمرة  الفلسطينية  النكبة  إبقاء 
المتعاقبة، وشكرت لجان التحكيم على الجهد الذي بذلوه في إنجاح 
المسابقة، وأكدت على ضرورة توظيف جائزة العودة كأداة نضالية 
تؤكد على عودة الالجئين إلى ديارهم وفقا للقرارات الدولية كشرط 

أساسي ألي حل عادل للقضية الفلسطينية. 

ثم ألقى الرفيق بسام الصالحي كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، 
الفلسطيني  الشعب  اطياف  بين  الوحدة  الى  خاللها  من  دعى 
الى  يهدف  الذي  االستعماري-الصهيوني  المشروع  لمواجهة 
على  الصالحي  واكد  كما  ارضه.  من  الفلسطيني  الشعب  تهجير 
والمجزرة  التدمير  من  اليرموك  مخيم  النقاذ  الجهود  بذل  ضرورة 
توفير  الى  داعيًا  فيه،  الفلسطينيين  الالجئين  بحق  تحدث  التي 
الفلسطينيين  الالجئين  وسالمة  امن  على  للحفاظ  دولية  حماية 
الذين يتعرضون للتهجير ووتعرض مخيماتهم للتدمير في الدول 
المضيفة. وختم الصالحي كلمته بشكر مركز بديل على ما يقوم به 
واالبحاث  الدراسات  على صعيد  وما يقدمه  وفعاليات،  انشطة  من 
العودة  بجائزة  واشاد  والمهجرين،  الالجئين  بقضية  المتعلقة 

السنوية ودورها في تعزيز ثقافة العودة للديار االصلية.

والغنائية،  التراثية  الفقرات  المهرجان على عدد من  وقد اشتمل 
قدمتها كل من كورال مؤسسة إبداع، قدم فيها الكورال مجموعة من 
االغاني الوطنية، وفرقة مركز الجئ للفنون الشعبية الفلسطينية، 

في مهرجان رسمي وشعبي في الضفة والقطاع:

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

أسماء الفائزين/ات الذين تم تكريمهم في حقل

 جائزة العودة للبوستر المركزي للنكبة

أسماء الفائزين/ات الذين تم تكريمهم في حقل

 جائزة العودة للفيلم التسجيلي القصير

مخيم  من  حميدات،  أحمد  للفنان  األولى،  الجائزة 
الدهيشة-بيت لحم، قيمة الجائزة 1500 دوالر.

غزة،  قطاع  من  إغريب  أشرف  للفنان  الثانية،  الجائزة 
قيمة الجائزة 750 دوالر.

الجائزة الثالثة، للفنان عبد القادر دار حامد من رام الله، 
قيمة الجائزة 500 دوالر.

 من:
ٌ

وفاز بجوائز تقديرية كل
الفنان أسامة قصرواي، من جنين.

الفنانة نبيلة أديب خليل، من رام الله.
الفنانة شيماء فاروقي، من رام الله.

الفنان حّماد العلي، من رام الله.
الفنان إياد أبو زنادة، من غزة.

الفنانة لينا سليمان صّباح، من بيرزيت.
الفنان مصعب أبو سل، من غزة. 

المرتبة الثانية، للمخرج يعقوب توفيق التميمي من رام 
 1000 الجائزة  قيمة  »طربوش سيدي«،  فيلمه  الله، عن 

دوالر.

صالح شباك ورنين مرعب  للمخرجين  الثالثة،  المرتبة 
من بيرزيت، عن فيلم »نزيف الذكريات«، قيمة الجائزة 

500 دوالر.

 من:
ٌ

وفاز بجوائز تقديرية كل
»بيت  فيلم  عن  لحم،  بيت  من  صابات  الياس  المخرج 

جبرين«. 
المخرجين إبراهيم معال ومحمد حميدة، من بيت لحم، 

عن فيلم »دير أبان«. 
الله، عن فيلم »قافية  إمتياز المغربي من رام  المخرجة 

النكبة«.
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مركز بديل يكرم الفائزين/ات في جائزة العودة للعام 2015
في مهرجان رسمي وشعبي في الضفة والقطاع:

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

أسماء الفائزين/ات الذين تم تكريمهم في حقل

 جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية

أسماء الفائزين/ات الذين تم تكريمهم في حقل

 جائزة العودة لقصص األطفال

رَيْحاٌن وِجنِّيَُّة الُغُيوم

قّصـة ورسومـات:
أناستاسيا ماهر قرواني 

َنُّون ُر الحْ زَهحْ
أُْغِنيـَة من بَلـدي

قّصـة:

حول جائزة العودة السنوية

ِقَصُص األْطَفال:
َجاِئَزُة الَعْوَدة  

2012
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 2006. ويه 

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

أبناء الشعب الفلسطيين ولك املنارصين حلقوقه، وخصوصًا 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، واملدارس، واملؤسسات األهلية.
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ِ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

قصــة: سـريعــة حديــد

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
قـصــة: أحمد عبدالحميد عيسى
بقـــــــاعي نهـــــاد  رســـومـــــات: 
تحــريـــر: مجـــــدي الشــومـلــــــــي

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 

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

الوطنية الاكمنة بني معوم أبناء الشعب الفلسطيين ولك املنارصين حلقوقه، 

وخصوصًا 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، واملدارس، واملؤسسات األهلية.
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القدس،  هبة القواسمة، من  للمصورة  المرتبة األولى، 
قيمة الجائزة 750 دوالر.

المرتبة الثانية، تم حجب الجائزة من قبل لجنة التحكيم 
لعدم التزام الصورة بالشروط الخاصة لحقل الصورة.

المرتبة الثالثة، للمصور عبد الله جاد الله، من قطاع غزة، 
قيمة الجائزة 250 دوالر. 

 من:
ٌ

وفاز بجوائز تقديرية كل
المصور شادي حاتم كركر، من رام الله. 

المصور عايش محمد عايش هارون، من غزة. 
المصور حسام هشام عايش سالم، من غزة. 

المصور أميرة ناهض محمود عبادي، مخيم الدهيشة، 
بيت لحم. 

المصورة أميرة ربيع أبو عّياش، مخيم عسكر، نابلس. 
المصور عمار محمود أحمد إغبارية، من عارة.

جباليا،  مخيم  الكرد،  محمود  جمال  محمود  المصور 
قطاع غزة.

مهند يونس، من قطاع غزة، عن  المرتبة األولى، للكاتب 
قصة "البحث عن الدفء"، قيمة الجائزة 1000 دوالر. 

المرتبة الثانية، للكاتب خالد جبور، من الخليل، عن قصة 
"يمامة على شباك سماء"، قيمة الجائزة 750 دوالر. 

زيد،  أبو  محمد  كمال  أسامة  للكاتب  الثالثة،  المرتبة 
قيمة  ريم"،  "حلم  العربية، عن قصة  من جمهورية مصر 

الجائزة 500 دوالر.

 من:
ٌ

وفاز بجوائز تقديرية كل
قصة  عن  جنين،  من  بشارات،  مصطفى  الكاتب 

"اعيدوني الّي". 
الكاتبة آية حسن عبد الهادي جودة، من غزة، عن قصة 

"أحلم بصديق عمره أطول من عمر الحاجز". 
الكاتب عبد الرحيم محمود عبد الرحيم، من رام الله، عن 

قصة "ركلة جزاء". 
"آدم...  عن قصة  من حلحول،  أبو ريان،  نهاية  الكاتبة 

السؤال االخير". 
"خاتم  قصة  عن  الجزائر،  من  بعلوج،  يوسف  الكاتب 

ناني السحري". 

الكاتبة حنين زاهد محمد زياد، من غزة، عن قصة "غدًا 
للشجرة ورق". 

"متى  قصة  عن  مصر،  من  جمال،  سندس  الكاتبة 
سيبكي الرجال". 

التي قدمت عددًا من عروضات الدبكة الشعبية الفلسطينية، وفرقة 
الدبكة  عروضات  عددًا  قدمت  التي  الشعبية،  للدبكة  الرواد  مركز 
الذي  المستمر  التهجير  تمثل  التي  التمثلية  واللوحات  الشعبية 

يتعرض له الشعب الفلسطيني. 

في  شارك  وقد  الجائزة،  في  الفائزين/ات  تكريم  تم  الختام،  وفي 
الزراعة  وزير  العيسة  شوقي  االستاذ  من،  كل  الفائزين  تكريم 
شؤون  هيئة  رئيس  قراقع  عيسى  والسيد  االجتماعية،  والشؤون 
االسرى والمحررين، والمطران عطاالله حنا رئيس اساقفة سبسطية 
لحم،  بيت  مفتي  عمارنة  عبدالمجيد  والشيخ  االرثوذكس،  للروم 

والسيد نضال العزة مدير مركز بديل.

في  للفائزين/ات  تكريميًا  حفاًل  بديل  مركز  نظم  غزة،  قطاع  وفي 
الجائزة من سكان القطاع بتاريخ 7 ايار وذلك في مركز التخطيط 

الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

دقيقة  والوقوف  الفلسطيني  الوطني  بالسالم  المهرجان  افتتح 
ذلك  تال  الفلسطينية.  الثورة  شهداء  ارواح  على  وحداد  صمت 
كلمة األستاذة مجد مهنا مديرة مركز التخطيط، رحبت من خاللها 
الالجئين  حقوق  تعزيز  في  بديل  مركز  دور  على  وأثنت  بالحضور 
على  واهميتها  بالجائزة  واشادت  الفلسطينيين،  والمهجرين 
المستويين الشعبي والرسمي. اما السيد نعيم مطر، منسق مركز 
من  يهدف  بديل  مركز  ان  كلمته  في  فقال  القطاع،  في  بديل 
ابناء الشعب  خالل جائزة العودة الى اطالق الطاقات الكامنة لدى 
الفلسطيني والشعوب التي تناضل مع الشعب الفلسطيني، سواء 
من خالل الرسم او التصوير، او الكتابة، وقال ان هذه الجائزة تساهم 
في زيادة الوعي حول قضية الالجئين الفلسطينيين، وتعتبرا منبرًا 
ابداعيًا يساهم في تعزيز ثقافة العودة الى الديار االصلية، وهنأ 
اثراء  في  المستقبل  في  دورهم  على  وأكد  بالمسابقة  الفائزين 

الثقافة واالبداع الفلسطيني

 من الشاعر عماد أبو ستة والشبل 
ٌ

وبعد االنتهاء من الكلمات قدم كل
االستعراضية  للفرقة  يوسف سعد فقرة شعرية، وتال ذلك عرضًا 
الختام  وفي  الفلسطيني.   والتراث  لالغاني  وصلة  قدمت  للدبكة، 
الفائزين  أسماء  بتالوة  المدهون  نورهان  الحفل  عريف  تقدمت 
العمل  قيادات  من  لفيف  واصطف  والشتات  الوطن  من  جميعا 

الوطني والمؤسساتي لتكريم الفائزين.
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مركـــز بديـــــل يختتم جائـــزة العـــودة 2015 

في مهرجانين شعبيين في الضفة الغربية قطاع غزة
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انعكست األزمة السورية على الحالة الفلسطينية داخل سوريا، بتجليات 

زالت  ما  وثقافية.  وإنسانية  واقتصادية  واجتماعية  سياسية  مختلفة 

تداعيات االزمة، تفعل في الجسم الفلسطيني، في تطور، يؤكد يومًا بعد 

يوم، مدى التشابك بين الحالتين الفلسطينية والسورية، وصعوبة معالجة 

الحالة الفلسطينية في سوريا، وإخراجها من دائرة التأثر باألزمة السورية، 

هذه  في  عناصرها،  لبعض  أو  األزمة،  لهذه  دائم  حل  إلى  الوصول  عند  إال 

المنطقة أو تلك.

الفلسطينية  السياسية  الحالة  برزت هشاشة  السياسي،  الصعيد  على 

في سوريا، وافتقارها إلى موقف موحد، يمكنها من إدارة سياسة تساعد في 

تخفيف أعباء األزمة وتداعياتها عن كاهل الحالة الشعبية الفلسطينية. لقد 

انقسمت الحالة السياسية، ممثلة في الفصائل إلى ثالثة إتجاهات: 

بدعوتها  الفلسطيني،  الوطني  التحالف  فصائل  مثلته  األول،  االتجاه 

بما  معارضيها،  ضد  السورية،  الدولة  جانب  إلى  القتال  في  االنخراط  إلى 

المخيمات،  داخل  الفلسطينيين  والمتطوعين  الشبان  تجنيد  ذلك  في 

وتشكيل ما يسمى باللجان الشعبية تحت شعار الدفاع عن المخيمات ضد 

المعنية،  التام مع األجهزة األمنية  بالتنسيق  المعارضة. تم ذلك  مسلحي 

ومباركتها، فبدا وكأن هذه الفصائل، تولت، عبر أعداد قليلة من المسلحين، 

وبأسلحة فردية وخفيفة، تغطية مناطق المخيمات على التماس مع مناطق 

وتجمع حجيرة،  وسبينة،  اليرموك،  مخيمات  في  الحال  كما هو  المسلحين، 

وخان دنون، وخان الشيح.

االتجاه الثاني، مثلته حركة حماس، التي أعلنت انحيازها إلى جانب حلفائها 

في حركة اإلخوان المسلمين. تمثل ذلك في مغادرة قيادة الحركة لدمشق نحو 

ضد  المسلحة  المعارك  في  حماس  من  عناصر  وانخراط  أخرى،  عربية  عواصم 

الجيش السوري واللجان الشعبية، وصواًل إلى بناء تشكيالت عسكرية معارضة 

من الفلسطينيين، على غرار “أكناف بيت المقدس” في مخيم اليرموك الحقًا، 

والتي تولى قيادتها كوادر من حركة حماس بشكل مكشوف ومعلن.

االتجاه الثالث، مثلته فصائل م.ت.ف في تبنيها سياسة تحييد الحالة 

السالح  من  خالية  عليها  والحفاظ  سوريا،  في  والمخيمات  الفلسطينية، 

والمسلحين، ومناطق أمن وأمان لسكانها، وللنازحين إليها من مناطق الجوار، 

القومية  الروح  على  تأكيد  في  اإلغاثية،  مستلزماتهم  وتأمين  وحمايتهم، 

التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني، واعترافه بالعرفان والجميل لما قدمه 

له الشعب السوري، دون تمييز بين اتجاه معارض أو موالي للنظام والدولة. 

هنا نفتح مزدوجين لنقول أن فصائل م.ت.ف تأخرت، لألسف، إلى حين 

بلورت سياسة موحدة إزاء مسألة السالح والمسلحين، وال نذيع سرًا في أن 

كالقول:  وسطي،  موقف  لبناء  محاولة  في  موقفه،  في حسم  تردد  البعض 

انهيار  ظل  في  خاصة  الداخلي”.  أمنها  لضبط  المخيمات  في  “السالح 

هذا  وظائفها.  أداء  على  قدرتها  وشل  الشرطة،  لمخافر  األمنية  المنظومة 

التردد استمر إلى أن حصلت نكبة مخيم اليرموك، في 17 كانون األّول 2012. 

وقد أوضحت، لمن أراد التوضيح, مدى خطورة الزج بالحالة الفلسطينية في 

الفلسطينيون  تكبدها  التي  الخسارة  فداحة  مدى  وأكدت  السورية،  األزمة 

ثمنًا لمثل هذه السياسة المتهورة.

ال بد من التأكيد هنا أيضًا، أن الخط الثالث، إذا جاز التعبير، الذي يمثل 

الدعوة إلى تحييد المخيمات والحالة الفلسطينية في سوريا، وجد صعوبة في 

شق طريقه في ظل قعقعة السالح في سوريا، وفي ظل الرهانات المتسرعة 

هذه  أحدثته  وما  سوريا،  في  والدولة  للنظام  وشيك  انهيار  احتمال  على 

الرهانات من أجواء في صفوف الفلسطينيين، وصلت إلى حد تبرير الموقف 

من  وفاء  الدولة  إلى دعم  يدعو  بعضها  السياسية.  التحليالت  من  بسلسلة 

مدى  على  ضيافة  وحسن  خدمات  من  له  قدمته  لما  الفلسطيني  الشعب 

والممانعة”.  “المقاومة  محور  في  رئيسًا  عنصرًا  وباعتبارها  اللجوء،  سنوات 

والبعض اآلخر يدعو إلى دعم المعارضة المسلحة وفاء منه للشعب السوري، 

الذي احتضن الشعب الفلسطيني، ومن موقع االنحياز للربيع العربي وللحراك 

الشعبي في نضاله من أجل حقوقه في الديمقراطية والكرامة الوطنية. 

ولعل الحالة الفلسطينية لم تحسم أمرها في سوريا حتى اآلن، وما يؤكد 

ذلك ما شهدته من فوضى سياسية في مطلع شهر نيسان 2015 عند دخول 

داعش إلى اليرموك.

مثاًل  منها  اليرموك،  نكبة  قبل  مماثلة  بنكبات  أخرى  مخيمات  أصيبت 

للقصف  تعرض  بعدما  نهائي  بشكل  سكانه  غ��ادره  ال��ذي  درع��ا،  مخيم 

بمختلف صنوف األسلحة في ظل المعارك التي دارت في المدينة، والمناطق 

المجاورة. وكذلك مخيم سبينة قرب دمشق الذي استولى عليه المسلحون، 

تمامًا،  السكان  من  خاليًا  اآلن  حتى  ومازال  السورية،  الدولة  استعادته  ثم 

في  الرمل،  ومخيم  الدولة.  قبل  من  مغلقة  عسكرية  منطقة  في  لوقوعه 

 
َ
الالذقية، الذي شهد اشتباكات ساخنة خالل فترة معنية ألحقت به أضرارا

جسيمة. والشيء نفسه ينطبق على مخيم خان الشيح، الذي غادره معظم 

سكانه لوقوعه في منطقة ساخنة. وما زال مخيم خان دنون جنوبي دمشق 

معرضًا للرحيل إذا ما امتدت إليه نيران االقتتال. كذلك، ال يمكن أن نتجاهل 

آالف الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم في مدن جوبر، دوما، 

حرستا، المليحة، حجيرة، داريا، الحجر األسود، والقدم. أما في الشمال، فقد 

شهد مخيم حندرات نزوحًا كاماًل من السكان، لوقوعه في مناطق اشتباكات، 

حلب  في  العام  الوضع  ظل  في  النيرب  بمخيم  يحيط  زال  ما  الخطر  بينما 

عاصمة الشمال؛ مع التذكير بالنكبات التي لحقت بآالف الفلسطينيين من 

سكان المدينة.

هذه النكبات مجتمعة، لم تترك أثرًا في الجسم الفلسطيني بالقدر الذي 

اليرموك،  عاشه  الذي  )النسبي(  االستقرار  ظل  ففي  اليرموك.  نكبة  فعلته 

الفلسطينيين  الالجئين  إغاثة  على  والمادية  السياسية  القدرة  توفرت 

للجميع،  ملجأ  اليرموك  بقي  إذ  والقتال.  االشتباكات  مناطق  من  النازحين 

في  اليرموك،  شهد  لذلك  سوريا.  وسط  في  وحمص  حماة  مخيم  وكذلك 

األيام األخيرة، قبل نزوحه، كثافة سكانية غير معهودة، وشهدت مدارسه 

ومساجده ومستودعاته وحدائقه اكتظاظًا بالنازحين، الذين لم تتوفر لهم 

الالجئون الفلسطينيون في سوريا: الواقع والتحوالت واالحتماالت
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مساكن لدى أقاربهم أو معارفهم. تدفق إليه الالجئون من كل مكان، خاصة 

وقد نشطت فيه مجموعات المتطوعين لتوفير اإلغاثة للمحتاجين. 

الحالة  مسار  في  مفصاًل  لت 
ّ
شك اليرموك  نكبة  ب��أن  القول  يمكن 

الفلسطينية في سوريا. 

اليرموك، كما هو معروف، ليس مجرد مخيم، بل هو كذلك القلب النابض 

باقي  وفعالية  يقلل هذا من قيمة  أن  الفلسطيني في سوريا.)دون  للوجود 

المخيمات(. فيه كانت تتمركز مراكز النشاط والفعل السياسي واالجتماعي 

الوسطى  الفئات  من  النخب  تتمركز  كانت  وفيه  الفلسطيني.  والثقافي 

ومثقفين  وصاغة  وصيادلة  أعمال  ورجال  ومقاولين  ومهندسين  أطباء  من 

المجاورة  المتداداته  مركزية  نقطة  يشكل  اليرموك  كان  كما  وأكاديميين. 

ويلدا،  ببيال  وبلدات  التضامن،  وحي  األسود،  الحجر  في  الفلسطينيين  من 

يتجاوز حدوده كمخيم  كان  وبالتالي  الميدان.  والزاهرة وحي  الشوك  ودف 

لالجئين ليشكل محورًا مركزيًا في حياة الوجود الفلسطيني في سوريا. لذلك، 

ال غرابة أن يؤرخ للوجود الفلسطيني في سوريا، في هذه الفترة )ما بعد 17 

كانون األّول 2012( بأنها مرحلة جديدة في حياة الفلسطينيين، تختلف عما 

الالجئين  من   %60 حوالي  والنزوح  التشرد  أصاب  فيها  مراحل،  من  سبقها 

رزقهم  ومصادر  ومآويهم،  منازلهم  فقدوا  ألف الجىء(   300 عن  يقل  ال  )ما 

كثيرًا  ويقلقهم  كاملة،  ومدخراتهم  رأسمالهم  فقدوا  وكثيرون  وأمالكهم، 

ترخي  ضبابية  ظل  في  خاصة  الحاضر،  سؤال  جانب  إلى  المستقبل  سؤال 

آنية  لحلول  حتى  تؤشر  ال  بل  قريبة،  لحلول  تؤشر  وال  الوضع  على  بظاللها 

حتى للقضايا اليومية المباشرة، فيما يخص االحتياجات المعيشية لالجئين 

النازحين المشردين عن مخيماتهم وأماكن سكناهم. 

كشفت نكبة اليرموك هشاشة المجتمع المدني الفلسطيني، وتبين أنه 

مجتمع عاٍر من عناصر الصمود والثبات االجتماعي. 

والمعلمين،  والمرأة،  العمال،  الفلسطينية، كاتحاد  الشعبية  فاالتحادات 

واجهات  مجرد  أنها  تبين  وغيرهم،  والمحاميين،  والصيادلة،  واألطباء، 

سياسية، ال تملك أطرًا أو هيئات منظمة، غابت عن الوجود، وعن أي فعل للحد 

من تأثير النكبة على الحالة الفلسطينية. لم تتميز هذه الهيئات واألطر عن 

الحالة الشعبية العامة، ال في تماسكها، وال في قدرتها على الفعل للحد من 

المأساة. 

المؤسسات  إلى  تفتقر  سوريا،  في  الفلسطينية  الحالة  أن  تبين  كذلك 

األهلية، في ميادين العمل االجتماعي المختلفة، اإلغاثي والطبي، والتربوي 

النظام  طبيعة  في  أواًل  تتمثل  أسبابه،  األمر  ولهذا  وغيرها.  واالجتماعي، 

السياسي في سوريا، الذي ال يتيح بناء مثل هذه المؤسسات، ال على الصعيد 

والطالب  والمرأة  كالعمال  السورية  الوطنية  االتحادات  عدا  )ما  السوري، 

ينطبق  السوري  على  ينطبق  فما  الفلسطيني.  الصعيد  على  وال  وغيرها( 

بالضرورة على الفلسطيني، وقد لعبت الدولة السورية بمؤسساتها دورًا في 

كانت  التي  الخدمات  خالل  من  المؤسسات،  هذه  مثل  إلى  الحاجة  تغييب 

توفرها للحالة الشعبية، السورية والفلسطينية على السواء. 

لذلك يمكن القول أن انتفاء المنظمات األهلية الفلسطينية في سوريا، 

هذه  مثل  إلى  بالحاجة  اإلحساس  عدم  ظل  في  القانوني،  الجانب  يتعدى 

وحتى  األولى،  سنواته  منذ  مجاني،  للفلسطينيين  فالتعليم  المؤسسات. 

الالجئ  يتمتع  اذ  واالستشفاء،  العالج  على  ينطبق  وهذا  العليا.  مراحله 

المواطن  بها  يتمتع  التي  والمدنية  االجتماعية  الحقوق  بذات  الفلسطيني 

العمل،  وحق  الرسمية،  المؤسسات  في  الوظيفة  ذلك حق  بما في  السوري، 

المخيم،  نكبة  واالنتخاب.  كالترشح  السياسي،  الجانب  عدا  ما  والتملك، 

المدني،  المجتمع  هشاشة  كشف  السورية،  الخدمية  المؤسسات  وانهيار 

وهشاشة قدرته على النهوض مرة أخرى باالعتماد على الذات. 

النكبة.  لمواجهة  “األمثل”  الحل  إلى  سوريا،  خارج  النزوح  تحول  لذلك 

ففي الجنوب جرت الهجرة إلى األردن، وفي الشمال إلى تركيا، وفي الوسط 

عمومًا.  الخارج  وإلى  أوروبا  إلى  للهجرة  انتقالية  كمحطة  لبنان،  إلى  والغرب 

لذلك، يمكن الحديث عن أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني من سوريا، داخل 

عن 75  يقل  ال  وما  لبنان،  في  ألفًا   45 عن  يقل  ال  ما  منهم  وخارجها.  البالد 

ألفًا في الخارج )أوروبا � مصر � الجزائر � غزة � الخ...(. ولعل ما شجع الالجئين 

الفلسطينيين على النزوح إلى لبنان، تلك الوفرة من المؤسسات االجتماعية، 

اإلجراءات  ولوال  والمالية.  العينية  بالمساعدات  النازحين  على  أغدقت  التي 

الرسمية اللبنانية التي حدت من حركة النزوح الفلسطيني إلى لبنان، الرتفع 

عدد النازحين في هذا البلد الصغير أضعافًا مضاعفة.

إغاثة  في  ومهمًا  ملموسًا  دورًا  لعبت  )االن���روا(  الغوث  وكالة  وحدها 

القول  من  ذلك  يعفينا  أن  دون  الفلسطينيين،  الالجئين  من  النازحين 

لمسألة  كافيًا  حاًل  تشكل  لم  أهميتها،  على  اإلغاثية،  المساعدات  هذه  أن 

النزوح وافتقاد المأوى ومصدر الرزق واألمالك. فالوكالة، وتحت سقف دعم 

نازح  بين  تمييز  ودون  استثناء  )دون  سوريا  في  لالجئين  تقدم  المانحين، 

ومالية. وهي مثابرة على  )مواد غذائية(  ومستقر( مساعدات دورية، عينية 

يتلقاه  مما  األهم  القسم  الوكالة تشكل  إن مساعدات  القول  ويمكن  ذلك، 

الالجئون من إغاثة. 

السورية  األزمة  من  سنوات  أربع  خالل  لالجئين،  تقدم  فلم  م.ت.ف،  أّما 

سوى مساعدة لمرة واحدة لم تتجاوز العشرة دوالرات للشخص الواحد، وهي 

مساعدة هزيلة، ومثيرة للخيبة، أثارت سخط الالجئين، وحفرت هوة بينهم 

وبين المنظمة وفصائلها. 

في األول من نيسان 2015، اجتاح مسلحو داعش مخيم اليرموك بالتواطؤ 

بيت  “أكناف  وبين  بينهم  اشتباكات  ودارت  النصرة.  جبهة  مقاتلي  مع 

والدولة  “األكناف”،  بين  سيعقد  كان  لقاء  من  قليلة  أيام  قبل  المقدس”، 

من خالله  يمكن  اتفاق هدنة،  إلى  للوصول  م.ت.ف  عن  وممثلين  السورية، 

إحداث انفراجة في أوضاع المخيم الذي ما زال يسكنه حوالي 18 ألف الجئ 

)من أصل حوالي 160 ألفًا(. وقد اعتبرت هجمة داعش محاولة إلحباط االتفاق، 

حتى ال تحاصر داعش في الحجر األسود، معقلها الرئيس. 

إلى  عائلته  مع  فّر  بعضهم  “األكناف”،  عقد  إنفرط  الهجمة  ظل  في 

التحق  الثالث  والبعض  بداعش،  التحق  اآلخر  وبعضهم  المجاورة،  المناطق 

باللجان الشعبية المشكلة من أطراف التحالف الفلسطيني المتواجدة عند 

مدخل المخيم )القيادة العامة، الصاعقة، االنتفاضة، النضال )عبد المجيد(..(. 

النصرة،  جبهة  هي  أطراف  ثالثة  سيطرة  تحت  المخيم،  انقسم  وبالتالي 

داعش، واللجان الشعبية، وشهد اشتباكات، وعمليات قصف جوي، أدت إلى 

األشهر  مدار  على  منازله،  تعرضت  الذي  وهو  به،  اإلضرار  من  المزيد  إلحاق 

وانهارت  المسلحين،  أيدي  على  لمحتوياتها  شامل  نهب  إلى  الماضية 

بنايات كاملة بفعل األعمال الحربية، حتى أن أحياء كاملة، كحي الفدائيين 

في المخيم )وهو أساس المخيم القديم( قد دمر كاماًل، بفعل االشتباكات 

التي دارت فيه. 

حادثة اجتياح المخيم من قبل داعش، كشفت مرة أخرى هشاشة الحالة 

مرجعية  إلى  سوريا  في  الفلسطينيين  وافتقار  الفلسطينية،  السياسية 

سياسية تدير شؤونهم وتتخذ القرارات الصائبة. 

إلخراج  أمن”  ممر  “فتح  أسماه  ما  إلى  الدعوة  إلى  األطراف سارع  بعض 

السكان من المخيم، متعاميًا عن خطورة ذلك، ألن من يخرج ال يعود، فضاًل 

أبيه.  بكرة  عن  لتدميره  مالءمة  األكثر  العنوان  بال سكان، هو  مخيمًا  أن  عن 

الحديث  الالجئين، صار  وعودة  المسلحين،  إنسحاب  عن  الحديث  من  وبداًل 

وتمسكوا  الحل،  هذا  رفضوا  السكان  أن  المفارقة  السكان.  إخراج  عن  يدور 

أكثر من 50 شخصًا، في أحسن األحوال، هم  المخيم  بمنازلهم، ولم يغادر 

عائالت لعناصر في “األكناف”، التحقت باللجان الشعبية. 

أثارت  الفلسطينية  القيادة  عن  ممثاًل  إلى سوريا،  مجدالني  أحمد  زيارة 

هي األخرى “عاصفة من الفوضى والتخبط”. فقد سارع إلى اإلعالن عن وقف 

القوى  تحضير  إلى  ودعا  المصالحة،  إجراءات  ووقف  المسلحين،  مع  الحوار 

العسكرية الستعادة المخيم من داعش. وهو ما أثار هيجان لدى التيارات 

الفلسطينية الداعية لالنخراط في القتال، كما صدرت عن بعض قيادات في 

فصائل م.ت.ف تصريحات مماثلة رأت في الحل العسكري، السبيل الوحيد 

“فترة  )بذريعة  المخيم  من  السكان  إخراج  إلى  ودعت  المخيم،  الستعادة 

مؤقتة”(، لتطهير المخيم من المسلحين ثم بعدها يعود سكانه إليه. 

أطراف أخرى رفضت مثل هذه السياسة إلدراكها أن األمور ال يتم تقريرها 

في االجتماعات الفلسطينية بل في غرفة عمليات الجيش السوري، المسؤول 

الفلسطينية  الفصائل  فإن  ذلك  عن  فضاًل  البلد.  في  المعارك  إدارة  عن 

الناشطة في سوريا ال تملك بنية قتالية )ألسباب موضوعية(، إضافة إلى أن 

هذه الخطوة ستفتح الباب للزج بالحالة الفلسطينية في أتون األزمة السورية، 

ليس في اليرموك وحده، بل على كل جبهات القتال. 

بقي الجدل محتدمًا في صفوف الفصائل الفلسطينية إلى أن صدر بيان 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أعاد التأكيد على تحييد 

الحالة الفلسطينية في سوريا، وعدم الزج بها في األزمة، ودعوة المسلحين 

لالنسحاب من المخيمات، ومنها مخيم اليرموك، وعودة سكانها إليها. 

النكبة الفلسطينية في سوريا، لم تتوقف بآثارها عند حدود ما وقع حتى 

اآلن. فما زالت هناك نتائج وتداعيات لم يتم تظهيرها، لالنشغال بالقضايا 

للنازحين،  واإلغاثة  والمساعدات  اإليواء  توفير  في  والمتمثلة  أهمية  األكثر 

الجديدة  للتجمعات  الضرورية  الخدمات  وتوفير  المفقودين،  عن  والبحث 

السورية،  والبلدات  القرى  في  انتشروا  الذين  الفلسطينيين  الالجئين  من 

الفضل،  وجديدة  الشياب،  وخربة  ودمر،  وضاحيتها،  وقادسيا،  كالكسوة، 

والدحاديل، وجرمانا، وكفرسوسة، والزاهرة، وغيرها. 

الفلسطيني في سوريا، حركة  بالمجتمع  التي لحقت  الخطيرة  اآلثار  من 

الهجرة الواسعة من بين أبنائه، وقد طالت بشكل بارز الفئات الوسطى، من 

وثقافيًا  اجتماعيًا  الناشطة  الفئات  وهي  مهنهم،  اختالف  على  مهنيين 

إلى  الدائمة  الهجرة  نحو  ومغادرتها  الفلسطيني،  المجتمع  في  واقتصاديًا 

يمزق  أن  شأنه  من  جديدة،  دول  في  االستقرار  أسباب  عن  والبحث  الخارج، 

النسيج االجتماعي الفلسطيني في سوريا، وأن يضعفه، وأن يشوهه ويفقده 

العديد من عناصر قوته وحيويته السياسية واالجتماعية والثقافية. يسود 

االعتقاد إن إمكانية عودة هؤالء إلى سوريا، ستبقى رهنًا، ليس فقط بعودة 

السالم إلى هذا البلد الجريح، بل وكذلك استعادته لعافيته، وهذه المسألة، 

أن  لالعتقاد  يدعو  مما  الصعوبة،  المعروفة، معقدة وشديدة  الحسابات  في 

الهجرة التي تلت النكبة الفلسطينية في سوريا، سوف تطول ولربما شهدت 

نمو جيل أو أكثر، في بلدان المهجر، بما في ذلك من انعكاسات سلبية على 

بناء الشخصية الوطنية الفلسطينية وتطورها.

الشعب  أبناء  من  الشباب  عنصر  واس��ع  بشكل  الهجرة،  طالت  كما 

الفلسطيني، العنصر الفتي، الذي على أكتافه يتم بناء الجيل الالحق. 

لقد باتت ظاهرة عادية أن تنقسم العائالت الفلسطينية في سوريا، بين 

القائمة،  األزمة  في ظل  العيش  يكابدون صعوبة  اآلن  زالوا حتى  ما  كهول 

واجتماعية،  واقتصادية،  أمنية  هاجروا ألسباب  الذين  الشباب  أجيال  وبين 

هؤالء  هجرة  بأن  ينبئ  ما  القادمة،  القليلة  السنوات  خالل  زوالها  يصعب 

والسكاني  العمري  البنيان  في  خلاًل  يعني  ما  طوياًل،  تدوم  سوف  الشباب 

االجتماعية  انعكاساته  األمر  ولهذا  سوريا.  في  الفلسطينيين  لالجئين 

في  الزواج،  حركة  على  انعكاسه  ذلك  في  بما  والديمغرافية،  واالقتصادية، 

ظل اختالف واسع لعدد الفتيات في العائالت الفلسطينية مقارنة مع عدد 

في  الرشيدية  مخيم  في  سابقًا  الظاهرة  هذه  مثل  شهدنا  ولقد  الشبان. 

جنوب لبنان، في أعقاب االجتياح اإلسرائيلي، والحرب على المخيمات طوال 

الثمانينات من القرن الماضي، حين، وبفعل الهجرة إلى الدول االسكندنافية، 

بشكل خاص، هربًا من الحصار والمضايقات، اختالل الميزان لصالح الفتيات، 

صبحت 7 فتيات مقابل شاب واحد. لذا، يمكن ألي دارس اجتماعي أن 
ً
بحيث أ

يالحظ بسهولة ظاهرة العنوسة تغزو العديد من العائالت الفلسطينية في 

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة

)madamasr.com )المصدر:   2014 صعبة،  إنسانية  ظروف  في  بمصر  إيواء  بيوت  في  محتجزون  سوريا  من  فلسطينيون  الجئون 
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مخيم الرشيدية وفي غيره من مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

الفلسطيني لصالح  المجتمع  الفكرية في  مما أسهم في تعزيز االنزياحات 

االجتماعي  الحرمان  حالة  عن  تعويضًا  اإلسالمية،  والتيارات  الغيبي  الفكر 

بين  من  الريفية  الجذور  ذات  األوساط  في  خاصة  العنوسة،  تمثلها  التي 

الالجئين الفلسطينيين. 

كذلك من تداعيات النكبة على الالجئين في سوريا، وفي ظل األزمة 

التي  القوانين  بعض  علقت  السورية  الدولة  أن  بالبالد،  عصفت  التي 

توظيف  وقف  المثال،  سبيل  على  منها،  الفلسطينيين،  لصالح  كانت 

السوريين.  بالمواطنين  وحصرها  العامة،  الوظائف  في  الفلسطينيين 

بعض  في  كالعالج  األخرى،  االجتماعية  الخدمات  بعض  وقف  وكذلك 

ال  كعادتها  السورية،  الدولة  وألن  السوري.  األحمر  الهالل  مؤسسات 

في  البديل  هو  بات  الشائعات  فإن سيل  قراراتها،  أسباب  عن  تفصح 

بأن  القائلة  اإلشاعات خطورة هي  أكثر  ولعل  اإلج��راءات.  تفسير هذه 

اإلجراءات الرسمية السورية، هي رد فعل على مواقف حركة حماس من 

األزمة السورية، وانحيازها لصالح معارضي النظام والمسلحين في حركة 

الفعل  رد  لنصور  كثير  شرح  إلى  األمر  يحتاج  وال  المسلمين.  اإلخوان 

حماس،  خطوات  ضد  النظام  مؤيدي  من  واسعة  فئات  لدى  السلبي 

طالت المواطن الفلسطيني العادي، ما يؤكد حصول شرخ في العالقات 

الشرخ  هذا  إن  القول  يمكن  لكن،  الفلسطينية-السورية.  المجتمعية 

الحق،  وقت  في  الفلسطينيين،  الشبان  آالف  التحاق  بعد  كثيرًا  ضاق 

باللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني، إلى جانب الجيش السوري، بعد 

ومزاج شبه  قناعة،  أن تولدت  وبعد  الجميع،  بروز داعش، وخطرها على 

طاٍغ أن الدولة هي المالذ الوحيد، القادر على حماية المواطنين من خطر 

الفوضى وخطر اإلرهاب الداعشي وغيره. 

ولعل من األمور المثيرة للقلق، لدى الالجئين الفلسطينيين في سورية، 

هو سؤال المستقبل. وهو سؤال من شقين: 

األول، ربطًا بمصير البلد نفسه وما سوف ترسو عليه الحلول السياسية 

الحالة  مع  العالقة  وطبيعة  فيه،  ينشأ  سوف  الذي  النظام  وطبيعة  لألزمة؛ 

يسود  الذي  الغموض  أمام  غرابة  ال  لذلك  المستجد.  ظل  في  الفلسطينية، 

األجواء، وعدم القدرة على توفير إجابات واضحة، أن يسود مزاج لدى الصف 

الغالب من الفلسطينيين، ال يرغب في تغيير النظام واستبداله بنظام جديد، 

تحسبًا لما يمكن أن يحمل هذا األمر في طياته من سلبيات. لذلك، في السياق 

نفسه، تجد مقاالت “المعارضين الفلسطينيين” المقيمين في الخارج، في 

نقد النظام السوري، استياء لدى غالبية الفلسطينيين، وال نبالغ اذا ما قلنا إن 

السياسة التي تتبعها السلطة الفلسطينية في إصرارها على تحييد الحالة 

ارتياحًا  تجد  كذلك  الفلسطينيين،  صفوف  في  ارتياحًا  تجد  الفلسطينية، 

مماثاًل في سياسات الفصائل الفلسطينية التي اعتمدت سياسة التحييد 

وما زالت تتمسك بها رغم كل التطورات.

لحق  دم��ار  سوريا.  في  الحرب  دمرته  ما  اعمار  بإعادة  يتعلق  الثاني، 

بمخيم اليرموك، بشكل خاص، وباقي المخيمات بشكل عام، وكذلك بأمالك 

عربين،  زملكا،  جوبر،  )دوم��ا،  السورية  واألحياء  البلدات  في  الفلسطينيين 

حرستا...( وفي ظل األزمة المالية التي تعانيها السلطة، وتعثر اعمار مخيم 

عام 2008(، يسود  دمر  ما  ذلك  في  )بما  غزة  قطاع  اعمار  وتعثر  البارد،  نهر 

اعتقاد واسع أن المخيمات لن يعاد بناؤها مرة أخرى، وأن إعادة البناء، إن هي 

واستقرار  ازدهار  من  سابقًا  عليه  كانت  كما  األوضاع  تستعيد  لن  حصلت، 

وطمأنينة أمنية واقتصادية واجتماعية، لذا، ال غرابة أن تكون الهجرة هي 

لحل  سوريا،  في  الالجئين  من  واسع  صف  أمام  المتوفر  الوحيد  السبيل 

مستقبل  بناء  في  جديد  من  والشروع  واالقتصادية،  االجتماعية  مشاكلهم 

آخر، بعدما باتت آفاق المستقبل في سوريا، وفق تقديرهم، شبه مغلقة.

نفترض بأن القيادة السياسية الفلسطينية عليها أن تتعامل مع قضية 

الالجئين في سوريا باعتبارها واحدة من القضايا الوطنية الكبرى، توضع على 

نفس السوية مع قضية القدس، وإعادة اعمار قطاع غزة، وغيرها من القضايا 

المهمة واليومية التي يفترض أال تغيب عن جدول أعمال الهيئات المعنية 

في م.ت.ف، وبناء عليه نقترح: 

	 ضرورة تشكيل هيئة وطنية عليا من أعضاء في اللجنة التنفيذية، تكون 

لها امتداداتها في سوريا من ممثلي الفصائل، والناشطين في المجتمع 

المحلي لبحث الملفات الناشئة عن النكبة، ووضع خطط عمل لها، ومتابعة 

كل ملف باالتجاهات المطلوبة. 

تموله  سوريا،  في  الفلسطينية  بالحالة  خاص  وطني  صندوق  تأسيس   	

اختصاص،  ولجان  وطنية  تديره هيئة  المانحة،  والجهات  العربية  الدول 

من أصحاب الكفاءة والشخصيات المعروفة بنزاهتها ونظافة كفها، بعيدًا 

أو  جهوية  أو  فئوية  عصبوية  أية  عن  وبعيدًا  زبائنية،  أو  محاباة  أية  عن 

حزبية أو تنظيمية. 

	 الضغط على وكالة الغوث )األونروا( لتحويل مساعداتها المتقطعة إلى 

مساعدات شهرية وثابتة بحيث تؤمن دخاًل شهريًا للحاالت المعوزة ولمن 

فقدوا مصادر رزقهم.

انتشار  إعادة  مع  ينسجم  بما  الوكالة  مراكز  توزيع  خارطة  رسم  إعادة   	

الالجئين النازحين عن مخيماتهم وأماكن سكنهم. 

آلية قانونية لبحث قضايا الموقوفين لدى الدولة، وإحالتهم إلى  	 توفير 

القضاء والبت بأوضاعهم بالسرعة الممكنة وإطالق سراح األبرياء منهم. 

	 توفير آلية معينة تتيح للنازحين العودة إلى المخيمات التي باتت تحت 

سيطرة الدولة وإدارتها، كمخيم سبينة على سبيل المثال. 

	 إيجاد آلية مثابرة للبحث في حل سلمي لمخيم اليرموك، يقود إلى إخالئه 

وضمان  واألم��ان،  لألمن  واستعادته  إليه  سكانه  ورجوع  المسلحين،  من 

تحييده، كتحييد باقي المخيمات، وفتح ملفات إعادة االعمار والتعويض 

على المتضررين. 

المعنية في م.ت.ف، واعتماد  الدوائر  	 اعتماد ضحايا الحرب شهداء في 

الجرحى والمعوقين والبحث في حلول بعيدة األجل لقضية هؤالء. 

في  الفلسطينية  الحالة  شهدتها  التي  التطورات  أن  فيه  شك  ال  مما 

سوريا، )وفي قطاع غزة(، وما تالها من موجات هجرة، إلى الخارج، ونزوح داخلي، 

حركة  تضع  أن  شأنها  من  بالمتضررين،  لحق  الذي  الشامل  الدمار  ظل  في 

وحق  الالجئين  بقضايا  المعنية  والمجتمعية  السياسية  والنخب  الالجئين، 

العودة، أمام واقع جديد، يتطلب تطويرًا ملموسًا في الرؤية وفي التوجهات 

وفي آليات التحرك في الميادين المختلفة. 

لقد بات حراك الالجئين، إن على المستوى الشعبي العام، أم على مستوى 

النخب، ممثلة بمنظمات المجتمع المدني ومؤسساته األهلية، أمام مهام من 

ذات طبيعة مركبة. 

تقف  البديلة،  المشاريع  ضد  العودة،  حق  عن  الدفاع  مهمة  زالت  فما 

على رأس المهمات، خاصة في ظل الحراك السياسي الذي تشهده الحالة 

إلى مجلس األمن  الذي قدم  الفلسطيني،   ��� العربي  المشروع  الفلسطينية. 

العودة  بالتنازل عن حق  المنصرم، وفيه تلويح واضح  العام  الدولي، نهاية 

اسرائيل، صاغت  عليه” مع  آخر “متفق  والممتلكات لصالح حل  الديار  إلى 

أي  تجاهلت في نصوصها،  كانت  التي  العربية،  السالم  مبادرة  العام  إطاره 

ذكر لحق العودة. مع التذكير بأن فكرة “الحل المتفق عليه”، هي باألساس 

واحدة من بنات أفكار الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريس، سربها 

في كتابه الشهير “زمن السالم” باللغة الفرنسية، يوم كان وزيرًا لخارجية 

الكيان، في حكومة أسحق رابين، وفي ظل موجة الوهم التي اجتاحت بعض 

األوساط الفلسطينية، بقرب الوصول إلى تسوية للصراع. وردت فكرة “الحل 

العادل والمتفق عليه” في كتاب بيريس، كحل بديل لحق العودة لالجئين 

العربية في قمة  الجامعة  أن  الموضوع  الخطير في  والممتلكات.  الديار  إلى 

بيروت )2002( تبنت المشروع اإلسرائيلي، كما صاغه بيريس، واألكثر خطورة 

أن المفاوض الفلسطيني تبنى، هو األخر، هذا المشروع اإلسرائيلي، ويحاول 

أن يقدمه باعتباره مظلة سياسية عربية للتخلي عن حق العودة. 

والتصدي  العودة،  حق  عن  الدفاع  أن  السياق،  هذا  في  نعتقد  ل��ذا، 

للمشاريع البديلة، سيبقى على جدول أعمال حركة الالجئين. في اإلطار ذاته، 

التحضير  يجري  والذي  أميركيًا،  المدعوم  الفرنسي،  المشروع  ان  إلى  ننبه 

إلعادة تقديمه إلى مجلس األمن، في ظل غطاء عربي وفلسطيني، سيكرر هو 

األخر، الدعوة إلى حل قضية الالجئين تحت سقف “الحل العادل المتفق 

عليه” وتحت سقف “مبادرة السالم العربية”. إن انشغال حركة الالجئين 

بالشأن االجتماعي الناتج عن األوضاع المستجدة في الدول العربية بأثارها 

السلبية على الوجود الشعبي الفلسطيني، يجب أال يلهينا إطالقًا عن التنبه 

الشعبية  األوض��اع  استغالل  إلى  الهادفة  السياسية  التحركات  لخطورة 

الفلسطينية المنكوبة اجتماعيًا، لتمرر مشاريعها على حساب حق العودة 

لالجئين.

اليومية،  المعيشية  القضايا  االهتمامات  على  طغت  ذلك،  جانب  إلى 

خاصة في ظل تدهور األوضاع العربية التي طالت أكثر من تجمع فلسطيني 

انتشار  أعاد  أمر  وهو  المعقدة.  بتداعياتها  ليبيا...(  العراق،  اليمن،  )سوريا، 

الالجئين الفلسطينيين بطريقة أخرى. فقد زادت أعدادهم في لبنان )حيث 

لجأ إليه حوالي 45 ألف الجئ فلسطيني(، وكذلك في أوروبا، خاصة البلدان 

االسكندنافية، ومصر، والجزائر. وهي تطورات، بإحداثها تغيرات في خارطة 

النخب  وخاصة  الالجئين،  حركة  على  تملي  الالجئ،  الفلسطيني  االنتشار 

الناشطة في ميدان الدفاع عن حق العودة، واجبات جديدة، تفترض تعدياًل 

في االهتمامات. 

لم يعد يكفي الوقوف أمام القضايا المبدئية، كالتمسك بحق العودة، بل 

للمنكوبين، بشكل  أمام واقع يتطلب سياسات جديدة، تعتمد اإلغاثة  بتنا 

إلى  الالجئين  اجتماعي، في صفوف  أدوات حراك سياسي  وتوفير  رئيس، 

دول المهجر في أوروبا. 

هؤالء الذي لجأوا إلى أوروبا، يحملون في ذاكرتهم كوابيس، تحتاج زمنًا 

لتخف وطأتها، فضاًل عما سيالقونه من صعوبات في االندماج، وما يضعهم 

في الوقت نفسه أمام خطر االبتعاد عن االنخراط بالحراك الوطني، خاصة وأن 

دول اللجوء، تشجع على مثل هذا الحراك، مما يدعونا ألن نفكر معًا بتعديل 

آليات عملنا وخططها، وتعديل وجهات اهتماماتنا السياسية واالجتماعية. 

بل  الفلسطينية، مهمة  السياسية  السلطة  الملقاة على عاتق  الواجبات 

على  والعمل  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  تفعيل  لكن  األهمية،  شديدة 

عن  أهمية  يقل  ال  عناصره،  مفاصل  وتعزيز  وهناك،  هنا  انهياراته  ترميم 

الحراك الرسمي.

-------------------
*معتصم حمادة: المنسق العام لمجموعة 194 في سوريا، دمشق.
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السلطة   – )م.ت.ف  فلسطينية  ومسؤولة  رسمية  جهة  م��ن  ه��ل   	

الفلسطينية – الفصائل – اللجان الشعبية – هيئات المجتمع المدني 

...( تحمي الالجئين الفلسطينيين وترعاهم؟

هل األونروا مؤهلة قانونًيا ومن واجبها أن تكون هذه المرجعية؟    •

مع  وتتعامل  ال��دور  بهذا  تقوم  المستضيفة  ال��دول  حكومات  هل     •

الرعاية  هذه  وتقدم  وقومي  ووطني  إنساني  ببعد  الفلسطينيين 

االجتماعية والسياسية؟

تحمي  دولي  طابع  ذات  إنسانية   – مدنية  أو  دولية  منظمة  من  هل     •

الفلسطينيين موضوعيًا في مخيمات الداخل والخارج؟

هل الفلسطينيون انفسهم يحمون بعضهم بعضًا بعد حال االنقسامات     •

الوطنية والعقائدية والطبقية والمكانية التي يعيشونها؟

حال  أنعشت  والديمقراطية  الحرية  وادعاء  العربي  الربيع  ثورات  هل     •

الفلسطيني بعد معاناته مع القمع الرسمي في هذه البلدان؟

عشر  األحد  يترك  فلمن  "ال"،  واحد  والجواب  التساؤالت،  الئحة  تطول     •

ا؟ طبعًا لم نعد نسأل أين فلسطين وواسطة عقد 
ً
مليون فلسطيني إذ

وكنيسة  الشريفين  الحرمين  وثالث  القبلتين  وأولى  العربي  الوطن 

وهم  مرجعية  أو  قيادة  دون  المرميون  الناس  هؤالء  أين  بل  القيامة، 

معقول؟  هذا  فهل  والفداء؟  والتضحية  الثورة  معنى  العرب  م 
ّ
عل من 

ومسؤولية من؟
تعالوا نتناقش معًا بهدوء، وهذا غريب وليس من شيمنا، تعالوا يا أوصياء 
المنظمة والسلطة والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ويا عقالء هذا الشعب 
التي  العربية سحبت يدها  الناس؟ فالدول  ونخبه ومثقفيه، لمن سُيترك هؤالء 
 وببعد إنساني وليس وطني أو مقاوم، وسّدت منافذها أمام 

ً
كانت ممدودة خجال

هؤالء الناس وكأنهم حشرات أو عدوى مرضية، ال دولة عربية تسمح بدخول الجئ 
دروب  من  عندها  ما  أقصى  قّدمت  االستضافة  ودول  الروح.  بشق  إال  فلسطيني 
منهم،  للتخلص  والمعيشي  واالجتماعي  السياسي  والقمع  والقتل  العنصرية 
األنظمة وسياساتها  تنفيذ تصورات هذه  في  العربي  الربيع  ثورات  تقصر  ولم 
التي  ُيبطئ هجمة األنظمة  أو  ربما  من دون وجل تاريخي وسياسي كان يعرقل 
"ثاروا" على قمعها! ونحن أيضًا لم نقّصر بحق بعضنا ذبحًا وتقتياًل حيث وجدنا 
مدخاًل لذلك باسم الوطنية والمقاومة والحقوق وفلسطين، فذبحنا بعضنًا بعضًا 
من شدة شوقنا لفلسطين وإخالصًا لعدالة قضيتها، طبعا ليس من أجل المصالح 

الشخصية ومكاسب الكراسي والمناصب، العياذة بالله.
على أبواب السنة السابعة والستين للنكبة، ال نسأل أين أصبحت فلسطين، 
بل ماذا حل بالفلسطينيين. فلسطين ضاعت في مؤامرات العرب قبل الغرب، وفي 
جهل قادة الفلسطينيين ونخبهم مع عدوانية الصهيونية، فال نحن حافظنا على 
نريد،  ماذا  ومعرفة  علومه  أو  التفاوض  فن  أتقنا  وال  ودمائهم،  أهلها  تضحيات 
منا األساس، فاوضنا على حبات تراب منثورة ونسينا البشر 

ّ
فاوضنا على فتات وسل

واإلنسان.

من نهر البارد إلى اليرموك
يتسع  فال  اللجوء  مخيمات  في  الفلسطينيين  الالجئين  مآسي  عّددنا  إن 
وخرابه،  والعراق  األهلية،  وحروبه  لبنان  إلى  األسود،  وأيلولها  األردن  من  المجال، 
وليبيا وجنون قائدها ... وسوريا ونهايتها. فهل تعلمنا درًسا في أال نتدخل في 
لم يختر فلسطيني  المرجعية عندنا )حيث  أال يتدخل مستولو  أو  ما ال يعنينا؟ 
ما ال يعنيهم على حساب حياة  قيادته وقادته طوًعا وقناعة وديمقراطية( في 
جماهيرنا  وأرواح  القضية  عدالة  رصيد  من  الثمن  ويكون  وقضيتهم،  شعبهم 
وتأكيد عدم أهلية هذه القيادة في القيادة وحل أبسط مشكلة في مخيم؟ فما 
والدينية  والثقافية  والتاريخية  السياسية  القضايا  أعقد  من  بحل قضية  بالكم 

واالقتصادية والوجودية في التاريخ الحديث والمعاصر؟
من المعروف أن مخيم نهر البارد ُدّمر بعد انتهاء المعركة والقضاء على فتح 
اإلسالم التي كان أفرادها يتموقعون خارج المخيم األساسي أو القديم، وبغض 
النظر عما جرى في المخيم ومن كان وراء هذه العصابة ومن أتى بها إلى المخيم، 
لكن السؤال واإلشكالية األساس هي كيف احتلت هذه العصابات المخيم؟ وأين 
هؤالء  تمركز  قبل  تتحرك  أن  عليها  كان  التي  والفلسطينيين  المخيم  مرجعية 
دون  وتحول  المخيم  في  أهلها  المفترضة  المرجعية  هذه  وتحمي  المخيم،  في 
وقوع هذه المجزرة السياسية والنفسية والتنموية والمعيشية ألكثر من ثالثين 
المرجعية  هذه  أين  وقعت،  أنها  ولنفترض  المخيم.  في  يقيمون  نسمة  ألف 
المسؤولة التي كان عليها أن تقف في وجهة األعمال االنتقامية وتدمير المخيم 
النقمة العنصرية من المخيم وأهله وقعت،  ا أن 

ً
وحرقه وجرفه؟! ولنفترض أيض

والكرامة  واألمن  االستقرار  وإع��ادة  إعماره  إعادة  عن  المسؤولة  المرجعية  أين 
لسكانه؟ فبعد أكثر من سبع سنوات على دماره لم يعّمر نصفه اليوم، وال يزال 
أكثر من نصف أهله مشردين وحقوقهم مهدورة ومسروقة ومتروكة للعصابات 

والفاسدين، وال من يسأل من القيادة الفلسطينية.
"المهووسين"  من  اليرموك، حفنة  يجري في مخيم  عما  يقال  نفسه  الشيء 
في المخيم أرادوا تحرير سوريا من القمع، وحفنة أخرى أرادوا الدفاع عن سوريا 
ونظامها، واختزل هذان الطرفان عشرات آالف الفلسطينيين، والمرجعية الرسمية 
غائبة، كما روح المسؤولية غائبة، والنتيجة دمار المخيم وتشريد أهله، لكن هذه 

المرة إلى البلدان البعيدة، إلى أوروبا.
البارد، ال بل  اليرموك لن يكون أفضل حااًل من حال نهر  ال شك في أن حال 
ربما لن يعمر اليرموك أو حتى نصفه كما جرى في مخيم نهر البارد، ألن صوت 
الفلسطيني في تراجع وانهيار دراماتيكي سريع، وربما لن تنهي معركة سوريا، 
قد  كلها  بوجوهها  الفلسطينية  المرجعية  ستكون  المنتصر،  عن  النظر  بغض 

غابت نهائيًا.
توقفنا عند هذين المخيمين )نهر البارد واليرموك( لنبرهن أن هذه القيادة 
من  اآلالف  عشرات  يقطنهما  مخيمين  عن  الدفاع  على  قادرة  غير  والمرجعية 

الفلسطينيين، فكيف بها في حمل القضية وحال ماليين الفلسطينيين؟

 والنتيجة 
أهلها  وعنفوان  عنفوانها  عز  في  تزل  ولّما  وقضيتها  فلسطين  نسيان 
وتعلقهم بها، فما معنى سبعة وستين سنة في حياة شعب وتاريخ ومستقبل 

أمة؟
من  كان  التي  الوطنية  والحركة  الفلسطيني  الوطني  المشروع  عن  التنازل 

المفترض أن تكون في وجه الحركة الصهيونية.
خسارة االنجاز الذي تحقق بدماء الفلسطينيين وتضحياتهم، منظمة التحرير 

الفلسطينية التي يجب ومفترض أن تكون المرجع األساس للفلسطينيين.
التمسك بسلطة كسيحة على ُعشر أرض فلسطين )بعد استقالل غزة( غير 
للفلسطينيين  واألمن  المعيشة  متطلبات  من  األدنى  الحد  تأمين  على  قادرة 
إليه  يحتاج  ما  تأمين  على  قادرة  غير  السلطة  فهذه  رحمتها،  تحت  الواقعين 

المواطن الفلسطيني من كمية المياه التي حددتها له األمم المتحدة!
البلدان  في  وجوههم  على  هائمين  وضياعهم  الفلسطينيين  تشرذم 

المضيفة وفي فيافي الدول األوروبية.
فقدان االندفاع الجماهيري نحو ثورته وحركته الوطنية، إن لم نقل عدم احترام 

الفلسطينيين لهذه الحركة وفصائلها، ولمرجعيتهم المفروضة والمفترضة.
العلم  الذي ضرب  األمر  الشباب،  عند  والمستقبل  واألحالم  المشاريع  فقدان 
والثقافة وترك الساحة لألفكار الهذيانية والخزعبالت والميتافيزيقية واألصولية 

والسلفية... وصواًل إلى داعش وأخواتها.
ضياع الشباب وفقدانهم حياتهم غرقًا في بحار التشرد والهروب والبحث عن 
حياة تحفظ إنسانيتهم وتؤمن لهم الحد األدنى من متطلبات العيش. والخطورة 

هنا ليس في بشاعة هذا الوضع فحسب، بل في ضياع القضية بابتعاد أصحابها 
وكفرهم بها، فحال الهروب إلى البلدان البعيدة عن فلسطين، وهذا ما عملت عليه 
القيادة  عنه  وتغابت  العربية،  األنظمة  وسهلته  والغربية،  الصهيونية  األدوات 
الفلسطينية بال مسؤوليتها وجهلها وغياب البرامج التعبوية والتثقيفية عندها، 
فشاخت القضية في مقتبل عمرها، شاخت قبل اكتمال الجيل الثاني من أبنائها، 
في مقابل تقدم العدو الذي كان مشتتًا أصاًل وال تجمعه إال دعاية غيبية/دينية 

حيث ال لغة وال ثقافة وال أرض وال تاريخ وال هوية له.

من المسؤول؟ 
قبل  الشعبية  القاعدة  أو  الشعب  على  تقع  والمسؤولية  مسؤولون،  جميعنا 
النخبة  على هذه  القاعدة سكتت  فهذه  عليكم،  ى 

ّ
يول تكونوا  كما  ألنه  القيادة، 

وتساهلت مع تراجعها وفسادها وجهلها، صدقنا في لحظة من لحظات التجلي 
األمة  هذه  أبناء  باقي  مثل  هتفنا  وراءهم،  وانسقنا  والخادعة  الكاذبة  والنشوة 
العربية المبلية بقادتها أننا سنفدي القائد بروحنا ودمنا، يموت الشعب ليبقى 
هو، وهكذا صار، تركنا القضية بيد غير أمينة وال مؤتمنة، تماهينا به حتى العبادة، 
والكرامة...  والعزة  التضحيات  وضاعت  إال  منه  نفق  لم  أفيونًا  رمزيته  وكانت 
الفساد  سوس  نخره  وكرسي  بالية  حمراء  سجادة  والثمن  وفلسطين،  والقضية 
وبالت  القيادة  ركائزه، شاخت هذه  والجهل  التخطيط  والتخبط وعدم  والتخاذل 
وفقدان  التيهان  بين  والشعب  ومستقبلها...  وتاريخها  وقاعدتها  نفسها  على 

األمل والصدمة واليأس.
فصائل عاجزة، وهيئات مدنية فاسدة، ومراكز ثقافية مرتهنة لألجنبي وأمواله 
وتطلعاته ومشاريعه، وشباب طائش وجاهل أقصى آماله تأشيرة هروب... فقدنا 
سالحنا كله: المشاريع واألحالم والوطنية والفداء وعدالة القضية وتأييد الشعوب 
العربية والثورية والتقدمية في العالم، فقدنا سالح العلم والديموغرافيا، مناهجنا 
والثورة  الدولية،  والبعثات  األونروا  غابت عنها فلسطين ألنها بتوجيهات وكالة 
قنا ميثاقنا 

ّ
صدقنا أنها صارت إرهابًا، وصدقنا أن أصول السالم هو االستسالم، مز

نحصل  ولم  فضاعت  ربعها،  من  بأقل  فلسطين  استبدلنا  أوسلو،  كرمى  الوطني 
على  وصحونا  دولة  أننا  حلمنا  عدونا،  به  يتحنن  مما  إال  المسّيج  الربع  هذا  على 
أقل مربع ال معابر له وال فضاء وال نبع ماء وال حتى مجرور للمياه اآلسنة. استبدلنا 
بعداوة  والتعاطف  عليها،  وعملنا  لها  خططنا  بهزائم  تاريخية  فترة  في  نصرنا 
العربية  األنظمة  مع  دخلنا  واستراتيجيا،  وتكتيكًا  سياسة  وحسبناها  اخترناها 
وتركنا  األنظمة  مزالق  في  أنفسنا  زججنا  أيدنا،  من  وقاصصنا  شعوبها،  على 

قضيتنا، رحنا نبحث عن حرية للشعوب العربية ونسينا شعبنا.
عمرها، قضية  من  والستين  السابعة  السنة  في  فلسطين  حال قضية  هذه 
متروكة بال مراجع وال مرجعية، قضية تفاوض على بئر ماء هنا ومجرور هناك ورفع 
حاجز وتصريح مرور... قضية ُعشر فلسطين وجزء من أهلها وصراع داخلي وأجهزة 

أمن على بعضنا بعضًا ... وقضية ماليين تائهين. 

----------------------------------------------------
*أحمد مفلح: كاتب وباحث فلسطيني مقيم في لبنان
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دور المؤسسات القاعدية
في تعزيز ثقافة حق العودة

بقلم: وسام الحسنات*

منها،  القاعدية  وخاصة  اإلجتماعي،  العمل  مؤسسات  بأن  نجزم  نكاد 

بدأت تتبّوء مواقع متقدمة بالقدرة على التأثير في كافة األشكال والمناحي 

الثقافية لمجتمعنا الفلسطيني، حيث أّن هذه المؤسسات كاتفت فصائل 

التنظيمات  لهذه  الشرعي  الوليد  وتعتبر  المجال  هذا  في  الوطني  العمل 

بكافة  والثقافي  اإلجتماعي  للنشاط  األبرز  الدور  أخذت  وبذلك  والفصائل، 

أشكاله.

إن أحد المفاعيل المهمة والهامة والمناطة بهذه المؤسسات هو ترميم 

الذاكرة الفلسطينية الخاصة بجملة الهموم المرتبطة بوجود شعبنا وجبروته، 

أجل  من  كوسيلة  بها  المناطة  والفعاليات  األنشطة  مختلف  مع  والتعامل 

تحقيق آمال شعبنا الفلسطيني. ومن أجل إبقاء نافذة الذاكرة الفلسطينية 

أن  علينا  يتوجب  الفلسطيني،  للطموح  الرئيسية  األهداف  بإتجاه  مشّرعة 

اللجوء  قضية  وألن  الماضي.  باب  ثقب  من  ومجاملة  بنظرة خجل  نكتفي  ال 

ال  قسرًا،  أرضه  من  وتهجيره  الفلسطيني  الشعب  تشتت  أزمة  أفرزته  وما 

المضمار  اللعب في  التي تواجه كل من يحاول  الورقة األكثر تعقيدًا  زالت 

الفلسطيني - ناهيك عن الصراع الثقافي الغير مرئي - بين طرفي الصراع 

- من حيث التسلح الثقافي بأحقّية كل طرف برؤيا تهدف الى تعزيز حق 

العمل  مقود  إدارة  تحاول  ممنهجة  سياسة  هناك  وألّن  دحره.  أو  العودة 

الثقافي باتجاه هموم الحياة االقتصادية واالجتماعية خاصة بالوسط الشاب 

من أجل مسح الذاكرة الفلسطينية والعمل على تهجير من تبقى بمبدأ الرغبة 

والطوعية.

إّن ما يثير الحزن المغلف باالستغراب، هو النيجتيف للصورة الفلسطينية 

والتحّول الذهني للقناعة الفلسطينية فيما يتعلق بحق العودة - ففي الوقت 

الذي زينت اللوحة الفلسطينية الوطنية بذلك الحجم من التضحية والعطاء، 

- فإّن هذه التضحية  للوطن  العودة  بالنفس من أجل  وصلت حد التضحية 

اصبحت تقدم مجانًا من أجل الهجرة من الوطن، كل ذلك جاء نتيجة تشوه 

جنين الحمل الثقافي لدى األجيال الشابة، وذلك نظرًا لغياب الفعل الثقافي 

الحقيقي والذي يشكل الدرع المتين أمام األسهم المضادة.

متسلح  والغير   - المقاوم  الوطني  النضالي  الفعل  بأن  أيضًا  ولنعترف 

بحصيله ثقافية شكلت األساس لجملة قناعات، جاءت بالخانة االيدولوجية 

حيث  بالالجاذبية  كالتجذيف   
ّ

إال هي  ما  النضالي،  الفعل  لذاك  والمبدئية 

الالتوازن - وعدم القدرة على االستمرار.

بهذه  مناط  ري��ادي  دور  فهناك   - تقدم  ما  كل  على  وأس��ن��ادًا  لذلك 

العمود  العودة كي تصبح  القاعدية من أجل تعزيز ثقافة حق  المؤسسات 

الفقري، بل النخاع الشوكي لثقافتنا الفلسطينية، لذلك وجب ما يلي: 

اواًل: العمل بأسس علمية ممنهجة لتعزيز ثقافة حق العودة “عودتنا حق ال 

بد منه” لكافة شرائح شعبنا وخاصة الشابة منها.

وعالميًا  محليًا  ومدروس  علمي  بشكل  الصراع  هذا  إدارة  على  العمل  ثانيًا: 

باإلستناد والتركيز على األبارتهايد الصهيوني.

ثالثًا: اظهار الرابط الجدلي بين التاريخ والجغرافيا الفلسطينية في عملية 

لالطماع  التاريخي  التطور  وتبيان  الفلسطيني-الصهيوني  الصراع 

الصهيونية.

رابعًا: عدم استسالم مؤسساتنا القاعدية الشتراطات التمويل والذي يوجه 

بوصلة العمل نحو عناويين خجولة بعيدة عن واقع الصراع.

والفنية  الثقافية  الرياضية،  االجتماعية،  األنشطة  كافة  تسخير  خامسًا: 

كوسيلة وليس هدف من أجل الهدف األسمى “حق العودة”.

وأخيرًا، لن نجادل هنا، بل نجزم بأن معركتنا الثقافية والفكرية والتي تشكل 

النضال  أشكال  كافة  من  تعقيدًا  أكثر  بالتاكيد  هي   - نضالية  قناعات 

األخرى - ونحتاج لوسائل متعددة - وهي غير قابلة كغيرها ألي خسارة، 

فالخسارة بمعركة عسكرية ال تعني بأي حال من األحوال خسارة الحرب أو 

الهزيمة النهائية، أما الخسارة الثقافية ولو لجولة واحدة فتعني خسارة 

األرض واألنسان. 

* وسام الحسنات: ناشط في مؤسسة إبداع، مخيم الدهيشة.

من  الفلسطيني  الشعب  يحمله  وما  اللجوء،  تجربة  من  الرغم  على 

 أّن هذا لم يمنع أبناء شعبنا من مواصلة دورهم الوطني 
ّ

خبرات قاسية، إال

واالنساني في شتى الميادين. تمثل المؤسسات القاعدية والمنظمات 

الشعبية الفلسطينية، والتي تعمل على دعم الكفاح الوطني والدفاع 

عن حقوق الشعب الفلسطيني جزءًا هاّمًا في النضال من أجل الحرية، 

والعدالة، وفي الدفاع عن الثوابت الوطنية ومن أهمها قضية الالجئين 

وحق العودة. فقد مارست اللجان الشعبية والمراكز الثقافية دورًا بارزًا 

في تشكيل شخصية الشباب ووعيه بالقضايا االجتماعية والسياسية 

المختلفة على مدى السنوات الماضية. ففي الوقت الذي يريد االحتالل 

الفلسطيني،  للمجتمع  فاعلة  وغير  وضعيفة،  محطمة،  شخصية  خلق 

تعمل هذه المؤسسات على تشكيل شخصية منتسبيها وتنميتهم 

على أسس وطنية ثابتة، مسلحين بوعي حول حقوقهم االساسية.

تستهدف  التي  الثقافية  المراكز  تلعب  الالجئين،  مخيمات  في 

االطفال، والشباب، والنساء دورًا هامًا في التنشئة الثقافية واالجتماعية 

للجيل الفلسطيني الناشئ، بإعطاء حيز كبير لبرامج وأنشطة تركز على 

غرس قيم العودة، والتنشئة الوطنية. من بين هذه المؤسسات، مركز 

الجئ في مخيم عايدة، والذي تأسس سنة 2000 على يد مجموعة من 

شباب المخيم بهدف خدمة المجتمع المحلي والعناية بفئتي األطفال 

قدرات  تطوير  وبهدف  الفلسطينيين،  الالجئين  أبناء  من  والناشئة 

ومهارات الشباب الالجئ في المجاالت الثقافية، والتعليمية، والفنية، 

واالجتماعية، وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وترسيخ ثقافة حق 

فخالل  الوطنية،  هويته  تعكس  المركز  ومشاريع  نشاطات  العودة. 

مع عشرات  المركز  عمل   - المثال  على سبيل   - األولى إلنشائه  السنة 

األطفال والناشئة من مخيم عايدة على رسم لوحات جدارية في المخيم 

كان أولها جدارية تعكس تاريخ الالجئين منذ ما قبل عام 1948 حين 

جزء  ويعكس  األصلية،  أرضهم  على  بالحياة  ينعمون  الالجئون  كان 

آخر من الجدارية مرحلة النكبة وما تالها من نشأة المخيمات وحركات 

بجدار  المحاط  المخيم  واقع  يحاكي  مشهد  إلى  الشعبية،  المقاومة 

الفصل العنصري اليوم.

بعمل  عايدة  مخيم  في  والشباب  األطفال  قام  آخر  مشروع  وفي 

مجموعة من اللوحات الجدارية على مدخل المخيم للقرى المهجرة التي 

الذين  المخيم  أهالي  راقت  الفكرة  هذه  المخيم.  أهالي  إليها  ينتمي 

ليقصوا حكايات  الذين حضروا  السن  كبار  شاركوا في رسمها خاصة 

من قراهم األصلية على األطفال والشباب المشاركين في هذا المشروع. 

طرقات  تتزين  ما  فغالبًا  نوعه،  من  فريدًا  هنا  مركز الجئ  عمل  وليس 

فلسطين  في  الحياة  واقع  تحاكي  جدارية  بلوحات  الالجئين  مخيمات 

وتتزين برموز وطنية كالمفتاح، وخارطة فلسطين التاريخية، وحنظلة، 

القائمة بها على  والمؤسسات  األفراد  التي يهدف  الرموز  وغيرها من 

ترسيخ فكر وثقافة حق العودة لدى الشباب واألجيال الناشئة.

م عديد من المؤسسات القاعدية التي تعنى بتدريب األطفال 
ّ
تنظ

والناشئة أعمااًل ثقافية وفنية جماعية أخرى مثل الدبكة، التي تهدف 

إلى تعميق االرتباط بهوية الشعب الفلسطيني والمحافظة على التراث 

الفلسطيني، والتصوير الفوتوغرافي، واإلعالم، وغيرها من سبل التعبير 

عن الثقافة الفلسطينية والنضال من أجل حق العودة.

حقيقيًا  شغفًا  الناشئ  والجيل  األطفال  أظهر  الج��ئ،  مركز  في 

لتعلم مهارات جديدة واستخدامها كأدوات للمقاومة والتواصل على 

منذ  المركز  بدأ  المثال،  سبيل  فعلى  والدولي.  المحلي  المستويين 

التي  الفوتوغرافي  التصوير  مشاريع  إنتاج  على  تقريبًا  سنوات  عشر 

الجيل  صوت  وإيصال  فلسطين  في  الحياة  واقع  توثيق  إلى  تهدف 

المركز  قام   ،2008 عام  في  الدولي.  المجتمع  إلى  الناشئ  الفلسطيني 

سبعة  فيه  شارك  والذي  الوطن”  في  “بحلم  بعنوان  مشروع  بقيادة 

عشر مشاركًا بين 11-15 عامًا، قاموا بدراسة تاريخ الالجئين في مخيم 

عايدة، وإجراء مقابالت مع أجدادهم جمعوا من خاللها قصصًا شتى عن 

الحياة الفلسطينية قبل النكبة. وفي المرحلة الثانية من المشروع تم 

اصطحاب األطفال إلى قراهم األصلية للمرة األولى من أجل أن يشاهدوا 

بالتعامل معه  الحالي في ديارهم األصلية، ويقوموا  الواقع  بأنفسهم 

الصور  إص��دار  تم  ثم  الفوتوغرافي.  التصوير  مهارات  مستخدمين 

التي التقطها األطفال في قراهم األصلية مع الروايات الشفوية التي 

جمعوها من اجدادهم على شكل كتاب “بحلم في الوطن”. وعلى الرغم 

من مرور عدة سنوات على نشر الكتاب للمرة األولى، فقد قام مركز الجئ 

 على المستويين 
ُ
بإعادة طباعته أربع مرات، وال زال الكتاب يلقى ترحيبا

المحلي والدولي. 

اآلن  يعملون  الوطن”،  في  “بحلم  مشروع  في  المشاركون  األطفال 

كمتطوعين في مركز الجئ مع الفئة األصغر سنًا، وغالبًا ما يتحدثون 

الفلسطينية  الروح  بأن  يتذكرون  كما  األصلية،  قراهم  عن  لألطفال 

حاول  التي  التغييرات  كل  من  الرغم  على  المدمرة  القرى  في  زالت  ما 

االحتالل إدخالها على هذه القرى على مر السنوات. 

عدة  مشاريع  من  واح��د  سوى  ليس  الوطن”  في  “بحلم  مشروع 

التي  العودة،  وحق  الفلسطيني،  والواقع  اإلنسان،  حقوق  في  تبحث 

يراها القائمون على المشروع جزءًا من واجبهم الوطني في الدفاع عن 

المقاومة؛ ألنه يتصدى   كشكل من أشكال 
ُ
العودة محليًا وعالميا حق 

للدعاية االسرائيلية حول هذه القضية. 

عمل المراكز الثقافية والشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعمل 

العدالة في  لتحقيق  أساسي  معًا  الفلسطينيين  والناشطين  الفنانين 

أن يكون بشكل جماعي ومنظم، كما  العمل يجب  فلسطين. لكن هذا 

يجب األخذ بعين اإلعتبار القضايا المختلفة التي تخص الجيل الناشئ، 

المؤسسات  للمشاركة في  الجيل  إبداعية تجذب هذا  واستخدام طرق 

القاعدية ودعمها. على المؤسسات القاعدية أن تلتزم بالثوابت الوطنية 

الراسخة في المجتمع الفلسطيني والعمل على الدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسطيني الوطنية، واالنسانية، غير القابلة للتصرف، في عملها، وهذا 

يشمل رفض “التطبيع” ورفض التمويل المشروط.

من  واح��دًا  بتنفيذ  الجئ  مركز  شرع   ،2014 عام  بداية  ومع  لهذا، 

مشاريعه طويلة األمد، وبشكل مشترك مع 12 مؤسسة فاعلة لالجئين 

الفلسطينيين في “الضفة الغربية”: مشروع “منتدى الشباب الالجئ”. 

يهدف المشروع والذي يقوده مركز الجئ على مدار ثالث سنوات قادمة، 

إلى تدريب وإعداد مجموعة طليعية من الشبان/ات الفلسطينيين على 

السياسية  االجتماعية  وواجباتهم  بحقوقهم  الوعي  من  عاٍل  مستوى 

والوطنية ليكونوا قادرين على الدفاع عن حقوق االنسان وصون العدالة 

في المجتمع الفلسطيني، والدفاع عن حق العودة. كما يهدف المشروع 

إلى إصدار عدد من المنشورات من أعمال المشاركين من كتب ومعارض 

التي  األولى  النشرة  العودة. وفي  فنية حول مواضيع عدة أهمها حق 

أنتجها المشاركون/ات )وعددهم 72( تحت عنوان “مفهوم السالم”، 

في شباط 2015، ركز مشاركو منتدى الشباب الالجئ على أهمية حق 

وطالبوا  فلسطين،  أرض  على  مستقبلي  سالم  ألي  كأساس  العودة 

“بحوار يعترف بتاريخ فلسطين، بما في ذلك النكبة وقضية الالجئين 

حق  “على  يساوموا  لن  الجئ،  كشباب  بأنهم  أكدوا  كما  وحقوقهم.” 

العودة – الذي يضمنه القانون الدولي- كحق فردي وجماعي إلى أرضنا 

لقضية  عادل  حل  فإيجاد  وأجدادنا.  آباؤنا  منها  طرد  التي  األصلية 

الالجئين هو عنصر أساسي لسالم عادل ودائم”. 

مجرد  أعاله هي  عليها  الضوء  تسليط  تم  التي  الثقافية  األنشطة 

ثقافة  تعزيز  أجل  من  فلسطين  أنحاء  مختلف  في  يجري  مما  عينة 

حق العودة كمطلب حقيقي، شرعي، وواقعي، لالجئين الفلسطينيين 

أينما كانوا. قبل أكثر من ستين عاما قال “دافيد بن غوريون” عبارته 

الصغار  ولكن  ينسون”،  والصغار سوف  “الكبار سيموتوت  الشهيرة 

لن ينسوا طالما بقيت روح المقاومة، وأشكال المقاومة الغنية، وطالما 

الثقافة  خطا  على  وتسير  تعمل  المدني  المجتمع  مؤسسات  بقيت 

الفلسطينية، والتراث الشعبي، والحفاظ على الثوابت الوطنية. 

___________________________________
* خلود العجارمة: ناشطة في مركز الجئ، مخيم عايدة .

دور المؤسسات القاعدية في تعزيز

ثقافة حق العودة في الشارع الفلسطيني
بقلم: خلود العجارمة*

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة
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األهمية التاريخية واالستراتيجية
لقرية عمواس وقرى اللطرون

تنبع األهمية التاريخية ألية منطقة من عالقتها باالنسان، فلكي 
عبر  قد قطنها  اإلنسان  يكون  أن  تاريخية يجب  ما  منطقة  تصبح  
له فيها تاريخ.  واالنسان قديما لم  فترات تاريخية طويلة ليصبح 
يكن قادرا على التحكم في الظروف المناخية، وال العوامل الجغرافية، 
لذلك اضطر أن يتأقلم مع الظروف السائدة. ومن هنا، يمكن القول: 
أن المناطق التي صار لها أهمية تاريخية هي التي وفرت لإلنسان 
المناخية  العوامل  إلى  فباإلضافة  والحياة.  االستقرار  على  القدرة 
الرعي.   أو  للزراعة  والجغرافية كان ال بد أن تتوفر األراضي الصالحة 
وربما  كان ال بد للمنطقة الجغرافية أن توفر مكانا آمنا لمن يسكنها 
ما  منطقة جغرافية  في  لإلنسان  والتواصل  االستقرار  أن  أي  أيضا. 
بين  العالقة  يولد  والتواصل  االستقرار  ألن  تاريخيتها  لها  يحقق 

األرض واالنسان، واالنسان واالنسان على هذه األرض .
وفلسطين، ومنها عمواس وقرى اللطرون، لها مناخ مالئم، حيث 
الماطر  المعتدل صيفا  المتوسط  األبيض  البحر  مناخ   يسود فيها 
شتاء، فمنطقة اللطرون ترتفع  375 مترا عن مستوى سطح البحر. 
السنة ومعدل درجات  ومعدل االمطار فيها في حدود 500 مم في 
الحرارة العليا  فيها حوالي 27 درجة مئوية، ومعدل الدرجات الصغرى 
فيها  4 درجات مئوية. وفيها سهول صالحة للزراعة وتالل صالحة 
للرعي، وهي منطقة جبلية توفر الحماية لمن يسكنها، وفيها أيضا 
ينابيع  ووديان جارية وآبار.  لذلك يمكن القول  أنها كانت منطقة 
عبر  نشطة  حياة  منها  وبالقرب  عليها  فقامت  لالستقرار،  صالحة 
التاريخ وقامت عالقة فيها بين سكانها وعالقة بين الناس واألرض، 

من هنا يمكن القول أن لهذ المنطقة تاريخها .
ما تحدثنا به سابقا نظريا موجود على أرض الواقع عمليا، اذ من 
المعروف أن أريحا أقدم مدينة عبر التاريخ، اما منطقة اللطرون فاقدم 
ذكر لها كان زمن الكنعانيين، حيث بنى الكنعانيون مدينة أيالون 
"يالو" فيها وهي على بعد ثالثة كيلو مترات من عمواس، كما بنوا 
إلى الغرب منها مدينة جازر "أبو شوشة" وهي تقع على بعد ثمانية 

كيلومترات إلى الغرب من عمواس.
وفي زمن الرومان كانت جزءا من التقسيم اإلداري للدولة الرومانية 
في عهد هيرودوس، وهذا يدل على أنها كانت عامرة بالسكان في 
هذا الزمن،  وفي زمن البيزنطيين اقيم فيها مدينة نيقوبولس، أي 

"مدينة النصر".
أما في زمن المسلمين، فمن المعروف أنه تم فتحها سنة 13 ه�  
وانتشر فيها الطاعون سنة 18 ه�، مما أدى إلى  استشهاد خمسة 
أبو  الصحابه خاصة  العديد من  ألف مقاتل مسلم، منهم  وعشرين 
عبيدة عامر بن الجراح، ومعاذ بن جبل، ويزيد ابن أبي سفيان.                                           
بن  الملك  لعبد  ضيعة  عمواس  قرية  كانت  األموي  العهد  في 
مروان، ثم انتقلت لخالد بن يزيد بن معاوية. وفي العهد العباسي 
كانت  أنها   يعني  وهذا  فلسطين،  كور  من  "مقاطعة"  كورة  كانت 
مقطونة بالسكان بل عامرة بهم. وفي ظل الحروب الصليبة أحتلت 
من قبل الصليبيين  في 5 حزيران 1099. وفي العهد األيوبي كانت 
منطقة اللطرون مهمة لريتشارد قلب األسد، حيث تقدم إليها بعد 
احتالله منطقة الرملة وحاول السيطرة عليها  باعتبارها الباب الغربي 

للقدس.
لها  تكن  لم  وإن  مسكونة  أيضا  كانت  العثمانيين  زمن  وفي 
تلك األهمية كما في السابق لشمول اإلمبراطورية مناطق شاسعة 
ولوجود حياة مستقر هادئة في المنطقة، إال أنها ظلت طريق الحج 
للحجاج المسلمين والمسيحيين القادمين من الساحل إلى القدس.

وإن  أباؤنا وكنا نحن فيها، وهي  الحديث كان فيها  الزمن  وفي 
لنا النها  بالنسبة  فإنها مهمة  وادعة صغيرة  قرى  فيها فقط  كان 

وطننا العظيم الصغير.

موقع عمواس
فهي  فلسطين،  صعيد  على  مهما  موقعا  اللطرون  قرى  تحتل 
باتجاه  سواء  فلسطين  وداخل  الساحل  بين  الطريق  على  تشرف 
القدس أم رام الله. وتشرف في نفس الوقت على الطريق بين غزة 
نحو  األردن  عبر  بري دولي  بطريق  له عالقة  الطريق  والقدس. وهذا 
العراق أو بالد الشام األخرى، أو عبر غزة إلى مصر.  وألن أهمية الموقع 

نسبية، موقع قرى اللطرون مهم جدا بالنسبة للقدس وتأتي أهميته 
الباب  هي  المنطقة  فهذه  لفلسطين،  بالنسبة  القدس  أهمية  من 

الغربي للقدس.
وفقط يكفي أن نذكر أهمية القدس الدينية لليهود والمسلمين 
والمسيحيين لندرك مدى أهميتها لفلسطين، فهي عدا عن كونها 
العالم.  لمعظم سكان  دينية  عاصمة  أيضا  هي  فلسطين،  عاصمة 
للمياه  الغربي  الحوض  على  وقوعها  اللطرون  قرى  موقع  من  ويعزز 
فلسطين  أحواض  أغنى  من  الحوض  فهذا  فلسطين،  في  الجوفية 

المائية .
الذي  الصراع  اللطرون  دور مهم في  لقرى  في حرب 1948 كان 
قام بين العرب والحركة الصهيونية في السيطرة على  فلسطين، 
خاصة في المعارك التي جرت للسيطرة على القدس. لقد حالت قرى 
اللطرون بصمودها أمام الهجمات التي شنتها الحركة الصهيونية 
دون السيطرة على قرى غرب رام الله، ومكن من الصمود في القدس 

القديمة وعدم سقوطها.
ففي قرى اللطرون كانت ترابط  قوات أردنية وقطاعات  شعبية 
الهجمات  أم��ام  الصمود  القوات  ه��ذه  استطاعت  وق��د  مناضلة، 
للقوات  اإلم��دادات  توصيل  م��رارا  ومنعت  المتكررة،  الصهيونية 

الصهيونية التي كانت تحاول احتالل كامل القدس.
القدس واحتالل  "إسقاط  آيار  "بن جوريون" كان في 24  مخطط 
على  المعركة  القدس،  تسقط  أن  يجب  االسبوع  هذا  ضواحيها، 
الرملة واللد  المدافع يجب أن تدمر  المركزية،  المعركة  القدس هي 

فورا".
الوضع في القدس خطير. كان يسمع عن سقوط القرى المحيطة 
بالقدس الواحدة تلو االخرى، وسمع أيضا عن معارك 21 آيار في باب 
الواد  الواد؟ لقد حاولت قافلة اجتياز باب  الواد. ماذا حدث في باب 
تحت ساتر الظالم إال انه تم كشفها مبكرا، وتم قصفها بالمدفعية، 
مركز  احتالل  منفصلة  قوة  وحاولت  أتت.  من حيث  القافلة  فعادت 
بوليس اللطرون. وصلت القوات األسالك الشائكة المحيطة بالمركز، 
واستمرت المعركة طوال الليل، اال ان هذه القوات المهاجمة اضطرت 

لإلنسحاب.

هجوم يوم 25 أّيار
قوية،  بنيران  المقاومة  لها  القوات من خلدة فتصدت  "تحركت 
فبدا الهجوم ينهار منذ البداية، وتراجع المهاجمون إلى حقول القمح 
المسلحين  القرويين  من  مجموعة  فالحقتهم  اللطرون،  دير  أمام 
العربية،  الرواية  اما  االسرائيلية.  الرواية  هذه  والحراب".  بالبنادق 
معززه  مشاه  كتائب  أربع  من  المؤلف  السابع  اللواء  للهجوم  "حشد 
بالمدفعية، وبدا التمهيد للهجوم بقصف شديد، ورغم وقوع القوات 
وصلت  حتى  بالهجوم  استمرت  مكشوفة  منطقة  في  المهاجمة 
وأوقعت  الهجوم  التي صدت  الرابعة  الكتيبة  مشارف  إلى  القوات 

بالمهاجمين خسائر فادحة". 

هجوم 30 أّيار
حضر "بن جوريون" بنفسه إلى خلده ليتأكد من إمكانية معاودة 
بنفسه  "ماركوس"  ارسل  القدس.  إلى  االم��دادات  وارس��ال  الهجوم 
القوات  لتعزيز  احضر  امريكي  يهودي  )وهو ضابط  القوات،  لقيادة 
وارسلت  مجربة  كتائب  ثالث  امرته  تحت  ووضعت  الصهيونية(، 
طائرات لقصف اللطرون وعمواس. هاجموا مركز الشرطة بقوة كبيرة، 
اال ان القوات المهاجمة  صدت على اعقابها. لم ييأس "بن جوريون"، 
وعزز القوات بكتيبة هرال التي يقودها رابين وفشل الهجوم الذي 
شن في 9 حزيران "وبقي موقع اللطرون كما هو عليه يذكر بالفشل 

الذريع لجيش الدفاع".
الرواية العربية، تقول انه كانت تدافع عن مركز اللطرون فئة مشاة 
القوات  وصلت  محصنا.  كان  الموقع  ولكن  فكرز،  حظيرة  تساندها 
المركز وحاصرته من جميع الجهات وحاولوا فتح الباب الحديدي إال ان 
هذه القوات فشلت في اقتحامه بسبب بسالة المقاومة. وفي نفس 
على  وردت  فشلت  ولكن  عمواس،  احتالل  تحاول  قوة  كانت  الوقت 
اعقابها. وحاولت قوة أخرى احتالل يالو عن طريق دير أيوب، اال انها 

صدت أيضا.
صمود عمواس، وقرى اللطرون، سنة 1948، أبقاها شوكة في حلق 
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أين ستكون ضربة “الجحيم” التالية؟*
بقلم: ويليام ِبل**

وصف األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون الوضع الراهن في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في 
باالزدراء،  الجديرة  اإلعتداءات  قائمة  الى  بذلك  اليرموك  لينضم مخيم  االكثر عمقا في جهنم"،  ب�"الدائرة  دمشق 
والمحفورة في ضمير العالم ضد الالجئين الفلسطينيين، وهو ما من شأنه أن يجعل كافة المستشارين القانونيين 
 ان الحاالت األخرى السابقة، بما في ذلك صبرا وشاتيال وقطاع غزة، تشير الى أن مخيم 

ّ
والسياسيين العمل الالزم. اال

اليرموك سيبقى بال شك على قائمة "االنتظار".
سمع، ولكنها لن تالقي سوى استجابة جزئية، فالمجتمع 

ُ
الدعوات المطالبة بمزيد من السيولة النقدية سوف ت

الدولي الذي سيعرب عن بالغ قلقه سيسوده جمود عالمي. ومن المؤسف أن االولويات تفترض أنه سيكون هناك 
دائمًا دائرة أكثر عمقًا في جحيم قصة التهجير الذي يتعرض له الفلسطيني.

الشعب  الدولتين، فإّن نصف  الداعية لحل  والنشاط  الطاقة  العالم على دفقات عارمة عرضية من  وفيما ركز 
الفلسطيني، أي ما يقارب خمسة ماليين رجل وإمرأة وطفل يعيشون في درجات متفاوتة من إنعدام األمن وقابلية 
والحقوق  الدولة،  توفرها  التي  والحماية  الوطني،  التمثيل  بدون  وخارجه.  االوسط  الشرق  عبر  للخطر  التعرض 
االساسية المنكرة بما في ذلك حق العودة الى منازل اجدادهم، سيواصل الالجئون الفلسطنييون دفع ثمن باهظ 

لغياب حل قابل للتطبيق الستمرار تهجيرهم المدعوم من القانون الدولي.
بدأت مؤسسة المعونات المسيحية )Christian Aid( العمل في الشرق االوسط منذ اوائل الخمسينيات من 
القرن الماضي استجابة لالزمة التي تلت حرب عام 1948، بعد إعالن اسرائيل لإلستقالل. فكثيرًا ما تعرض الالجئون 
وجدوا  ما  كثيرًا  أنهم  كما  واإلقتصادي.  واإلجتماعي،  والسياسي،  القانوني،  للتمييز  وجدوا  أينما  الفلسطينيون 
أنفسهم في قلب الصراع في دول مضيفة هشة، كما حدث في األردن ولبنان في السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي، أو كانوا بمثابة أحجار شطرنج في الخالفات التي وقعت بين الدول العربية والقيادة الفلسطينية، 
كما حدث في المحاولة التي قامت بها ليبيا عام 1955 لطرد بعض الالجئين الذين كانوا يعيشون هناك، والبالغ 
عددهم 30,000 الجئ. وأدى عدم اإلستقرار الذي ساد عقب الغزو الذي قادته الواليات المتحدة على العراق عام 
2003 الى تعرض الفلسطيين لالضطهاد، مما أدى باألالف منهم للفرار الى مخيمات مؤقتة على الحدود السورية - 

العراقية. وما هذه سوى أمثله على اوجه الخطر التي واجهتها مخيمات الالجئين وتجمعاتهم.
وقد سمح  )455,000( الجئ،  لبنان  في  المسجلين  الفلسطينيين  الالجئين  بلغ عدد  فقد  المتحدة،  لألمم  وفقا 
إلحدى  للبنان،  األسرائيلي  اإلجتياح  أثناء   ،1982 لعام  أيلول  من  عشر  السادس  ليلة  في  االسرائيلي  الجيش 
إلى مخيمي صبرا وشتيال لالجئين  بالدخول  الماروني  الكتائب  المرتبطة بحزب  المسيحية  اللبنانية  الميليشيات 
الفلسطينيين، وعلى مدار ثالثة أيام، قامت الميليشيات المرتبطة بحزب الكتائب بإغتصاب وقتل وقطع أوصال 
النساء، واألطفال، والرجال المسنين. وفقًا لتقديرات مصادر الصليب األحمر، فقد تعّرض ما بين )1000-1500( الجئ 

للذبح، في حين أفأّدت بعض التقارير أن العدد قد بلغ ما يقارب )3000(.
 

ّ
أّما اليوم، فإّن ما يقارب )50,000( الجئ فلسطيني مّمن كانو يعيشون سابقًا في سوريا قد لجأوا إلى لبنان. إال
 Hobson's( أّنهم ومنذ كانون الثاني لم يعد لديهم سوى حق محدود في البقاء منعزلين، يواجهون خيار هوبسون

Choice ) في الوقوع بين شّرين أحالهما ُمر: الالشرعية في لبنان والنزاع في سوريا.
 1483 مقتل  إلى   2008 عام  نوعها  من  الثالثة  وهي   ،2014 عام  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلية  الهجمات  أّدت 
من  أكثر  فإّن  أسابيع  استمر سبعة  الذي  الدامي  الصراع  وخالل  طفاًل.   521 فيهم  بمن  المدنيين  من  فلسطينيًا 
500,000 فلسطيني فروا من بيوتهم. وبعد سّتة شهور ما زال أكثر من 100,000 منهم نازحين، حيث أّن بيوتهم 
كانت قد دمرت بشكل تام ولم تكن المعونات قد وصلتهم بعد. إن قطاع غزة موطٌن لما يزيد عن 1,76 مليون نسمة، 

منهم 1.26 مليون الجئ فلسطيني.
الالجئين  من  نسمة   100,000 عن  يزيد  لما  موطنا  سوريا  في  الحرب  قبل  ما  دمشق،  في  اليرموك  مخيم  كان 
الفلسطينيين والسوريين الفقراء. أما اليوم فقد انخفض العدد إلى 18,000 نسمة بمن فيهم 3500 طفل. لقد شهد 
المخيم واحدة من أكثر الحروب وحشية في هذه الحرب األهلية المريرة. وقد تشرد أغلبية سكانه إلى جانب ماليين 
ركوا داخل المخيم فقد وقعوا تحت رحمة ما 

ُ
من الالجئين السوريين داخل سوريا والى لبنان واإلردن، أما الذين ت

يسمى بالدولة األسالمية )داعش( وفرع القاعدة المعروف بجبه النصرة. وتفيد التقارير الواردة من مخيم اليرموك 
من أن هناك اشخاٌص أحرقوا أثاث بيوتهم سعيا وراء الدفئ، وأكلو لحم الكالب الضالة للبقاء على قيد الحياة.

الشرق االوسط اليوم في حالة خطر، تزداد فيه وتيرة الصراع الضاري والفقر والنزوح واسع النقاط. اتبع المجتمع 
نتيجة  الصراع  واستمر  كبير،  حد  الى  للخطر  المعرضة  المخيمات  متجاهاًل  طويلة  لفترة  السياسة  هذه  الدولي 
لرعايته ورفض محاسبة اؤلئك الذين ينتهكون حقوق اإلنسان والقانون الدولي بصورة روتينية. يعيش الالجئون 
الفلسطينييون في قلب هذه المنطقة متناثرين هنا وهناك، محرومين من حقهم االساسي في تقرير المصير، 

وتتفاقم الروايات الوطنية المتنافسة جراء عالم لم يظهر نضجا كافيا للترفع عن االنحياز.
اجتمع قادة العالم قبل ما يزيد عن ستة عقود من الزمن لوضع قوانين دولية لتجنب تكرار الفظائع التي عانى 
منها الماليين في الحربين العالميتين االولى والثانية. فإذا واصل قادة العالم الالحقين عن التخلي عن مسؤولية 
تنفيذها، فإننا سنواجه مستقباًل مظلمًا. فوصمة العار في إجبار أجيال من الفلسطينيين على األستمرار بالعيش 
في مخيمات بائسة ومكتظة بالسكان يعكس إهمااًل سياسيًا. واالسوء من ذلك، فإن إعطاء االولوية للسياسة على 
الحماية قد خلق مجتمعات الجئين جديدة في كافة أنحاء المنطقة، تواجه االن أخطارا مماثلة، مع تكرار لنفس 

االخطاء التاريخية. 
فالمدنييون عبر منطقة الشرق االوسط وبغض النظر عن الدين أو العقيدة، يستحقون بل ويحتاجون لوضع 
أفضل. استمرار الوضع القائم، وإدارة الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين ليست باألستراتيجية القابلة للحياة وال 
تؤمن مستقبل آمن للجميع. وبالمثل، فنحن بحاجة لجهود سياسية في كافة انحاء الشرق األوسط لتنشر السالم، 
حيث يحتاج مثل هذا السالم للدعم عن طريق االلتزام والتعهد بتطبيق القانون بشكل متساٍو وتقليل العسكرة. 

واذا ما قمنا بغير ذلك، فإن "الجحيم" سيزداد مرارًا وتكرارًا.
--------------------

* نشرت هذه المقالة في جريدة Huffington Post على موقع اإلنترنت http://www.huffingtonpost.co.uk في 23 نيسان، 2015، وينشر 

في حق العودة بإذن من المؤلف .
** ويليام ِبل: منسق السياسات والمناصرة في مؤسسة المعونات المسيحية، المملكة المتحدة.

االحتالل، إال أن عمواس خسرت حوالي 50 ألف دونم من 
أو  التي أحتلت سنة 1948  أراضيها السهلية الخصبة، 
من جبلهم  يطلون  أهلها  وبقي  منطقة حرام،  أصبحت 
على  ويتحسرون  المغتصبة،  أراضيهم  على  وبيوتهم 
األيام الجميلة التي كانت فيها هذه األرض تقدم لهم 

من الزرع والخير والثمرات الكثير. 
الغربية  والقدس  المحتل  الساحل  بين  وللتواصل 
باب  بعيدا عن  إلى شق شارع  المحتل  المحتلة، اضطر 
الواد. وظلت عيون االحتالل على جيب اللطرون الداخل 
وظلت   .1967 حرب  حتى  المحتلة  األرض  خاصرة  في 
وبين  عموما،  اللطرون  وقرى  عمواس  أهالي  بين  ثارات 
وصدتهم  احتاللها  عن  عجزوا  الذين  االحتالل  ق��ادة 
في  قائدا عسكريا  كان  الذي  ديان"  "موشيه  خاسرين. 
القدس، ظل يتذكر ما سببه جيب اللطرون من صعوبات 
المؤدي  الطريق  على  سيطرتها  بسبب  القدس  في  له 
بيوتهم،  من  بالقوة  أهاليها  إخراج  وبعد  لذلك  إليها، 
وزراء  مجلس  ففاوض  تدميرها،  أنصار  أشد  من  كان 
الكيان الصهيوني على عدم إرجاع أهالي قرى اللطرون 
بالعودة.  قلقيلية  ألهالي  السماح  مقابل  قراهم  إلى 
القدس،  طريق  بحماية  كلف  ال��ذي  رابين"  و"اسحق 
وشارك في الهجمات على عمواس الحتالها، ظل يتذكر 
اليوم  من  بهدمها  فأمر  عمواس،  أبواب  على  هزيمته 
واعترافه  علنا،  بذلك  أعترف  وقد  إحتاللها،  من  األول 
فقد جرح  "أرئيل شارون"،  أما  والصورة.  بالصوت  موثق 
الوسطى  المنطقة  قائد  نركيس"  و"عوزي  أبوابها.  على 
أمرا بهدم  أنه أعطى  في جيش االحتالل إعترف أيضا 

بيوتها وتهجير أهلها.

تدمير عمواس وقرى اللطرون جريمة حرب
تنص اتفاقية جنيف التي وقعت عليها اسرائيل 
الحرب،  زمن  المدنيين  حماية  على  مبادئها  اهم  في 
نقل  االرض، وعدم  اي تغيير على طبيعة  اجراء  وعدم 
االراض��ي  ال��ى  المحتل  البلد  سكان  نقل  أو  السكان 
االحتالل  ق��وات  أن  عمواس  في  حدث  وما  المحتلة، 
أي  ال��ح��رب،  من  الثاني  اليوم  صبيحة  في  دخلتها 
دير  في  أو  الجبل  في  أهلها  فاحتمى   ،1967/6/7 في 
على  أهلها  من  بقي  من  أجبر  اليوم  هذا  في  اللطرون. 
التجمع في ساحة القرية، وتحت التهديد بالقتل رميا 
بالرصاص، أمروا أن يمشوا نحو مدينة رام الله وهم شبه 

حفاة وعراة.
البعض حمل ما يستطيع حمله، ومشوا يوم عذاب 
طويل مسافة 32 كم نحو مدينة رام الله. وبعد أسبوع 
واحد فقط، بدأ المحتل بتدمير البيوت وتغيير معالم 

القرية التي كانت وادعة آمنة.
لقد دفن االحتالل ثالثة عشر عجوزا وشيخا تحت ردم 
بيوتهم. وسوى القرية مع األرض. لقد استقر ُعشر سكان 
قرى اللطرون  تقريبا في رام الله أو قراها، وغادرت الغالبية 
األرض  نسمة(  أل��ف   12 )حوالي  السكان  من  العظمى 

الفلسطينية تحت تهديد الرعب بالقتل إلى األردن.

لماذا دمروا قرى اللطرون؟ 
لألسباب  دمرت  اللطرون  وقرى  عمواس  أن  نعتقد 

التالية:
1. تعديل الحدود، فمن المعروف أن جيب قرى اللطرون 
كان داخال في حدود األرض المحتلة على شكل شبه 

جزيرة. 
قرى  تحد  التي  الخصبة  األراض��ي  على  اإلستيالء   .2
اللطرون، وكانت قد اعتبرت منذ سنة 1948 منطقة 

حرام . 
3. اإلستيالء على المياه في منظقة جيب اللطرون، فمن 
المعروف أن هذه القرى تقع فوق الحوض الجنوبي 
عدة  هنالك  كان  مثال  عمواس  ففي  بالمياه.  الغني 

ينابيع مهمة ، وآبار رومانية قديمة.
4. تعديل خط القدس حيفا، حيث ُعبد بعد هدم القرية 
طريق سريع يمر اآلن من وسط القرية المدمرة وذلك 
هذه  في  ويعملون  المسافة.  وتقريب  لتسهيل 
األيام على مد خط سكة حديد من أراضي قرية يالو.

وجه  في  لصمودها  القرى  أهالي هذه  من  اإلنتقام   .5
االحتالل سنة 1948. 

عمواس عامرة
كما  السكان  من  خالية  خربة  مجرد  عمواس  تكن  لم 
حاول المحتل اإلدعاء، بل كانت عامرة بسكانها وزراعتها 

وتجارتها. 
لقد بلغ عدد سكان عمواس قبل هدمها حوالي ثالثة 
آلف نسمة، وبلغ مجمل عدد سكان قرى اللطرون حوالي 
12000 نسمة. صحيح أن عمواس خسرت معظم أراضيها 
بتطوير  اهتموا  سكانها  أن  إال   ،1948 سنة  حرب  في 
خسارتهم  عن  للتعويض  ومهنيا  تعليميا  أنفسهم 
بين  كان  لذلك  الزراعي.  القطاع  في  والعمل  ألراضيهم، 
وعمل  والمعلمين،  والمهندسين  األطباء  عمواس  أهالي 
من  أربعين  حوالي  عمل  كما  البناء.  قطاع  في  مهم  جزء 

سكان عمواس في دير اللطرون المقام على أراضيها.
كان في عمواس ثالث عشرة بقالة وفرنين، وصالونين 
للحالقة وملحمة ومحاًل للخضار، ومصنع نسيج يدوي تابع 
األولى  مدرستين،  فيها  وكان  العلمي.  االنشاء  لمشروع 
الى  اضافة  للبنات،  ابتدائية  والثانية  للبنين،  اعدادية 

مسجد تم تدميره. 
اشتهرت عمواس بالطاعون الذي أدى إلى قتل عدد 
بن  عامر  عبيدة  أبو  منهم  اشتهر  الصحابة،  من  كبير 
أبي سفيان وغيرهم،  ابن  ويزيد  بن جبل،  الجراح، ومعاذ 

وما زال مقامي أبي عبيدة ومعاذ بن جبل قائمين.   
على  فيها  المسيح  بظهور  عمواس  اشتهرت  كما 
تلميذين من تالميذه، ولذلك فيها آثار لكنيسة رومانية 

قديمة، وكنيسة معاصرة وديرا كبيرا ما زاال قائين.
رفض التعويض والتوطين واالستبدال:

اتخذ أهالي عمواس موقفا موحدا يرفض التعويض 
مع  أخ��رى،  أراض��ي  بأية  أراضيهم  وتبديل  والتوطين 
إلعادة  قراهم  إلى  العودة  حق  على  الشديد  اصرارهم 

إعمارها.
قالت "جولدا مائير" رئيس وزراء االحتالل الصهيوني 
عن الفلسطينيين "الكبار سيوموتون والصغار سينسون" 
يتذكرون  ظلوا  الصغار  ولكن  الكبار،  من  مات  من  مات 
عمواس. لقد رفض كبار عمواس، وبإصرار ما طرح عليهم 
من حلول تقوم على التعويض والتوطين مقابل نسيان 
قضية عمواس. وحمل الصغار راية القتال من أجل حق 
أهالي القرية في العودة إلى قراهم. ومن أجل ذلك شكلوا 
لجنة أهالي عمواس ثم جمعية أهالي عمواس، وواصلوا 
االحتجاج والتظاهر والقيام بمسيرات عودة إلى قريتهم 
دون تعب أو كلل أو ملل. كبر أطفال عمواس على تاريخ 
عمواس وقصص أجدادهم وآبائهم فيها، لذلك تشبعوا 
بعمواسيتهم مع الحليب، ونما فيهم حبها مع كل  قصة 
حقولها  وفي  أرضها  فوق  الحياة  عن  أمهاتهم  روتها 
وكرومها.  مشاعاتها  وفي  مياهها  وح��ول  وبساتينها 

فكبروا ينشدون: 
عمواس بلدنا 

وعنها ما نقبل بدايل 
ألف ضعف في الجنة

أرض مزروعة بالحنة
وترويها الجداول

مطالب أهالي عمواس، وقرى اللطرون المدمرة 
إلى  العودة  في  حقهم  على  عمواس  أهالي  1.يصر 
قريتهم إلعادة إعمارها، ويطالبون بالتعويض عن األضرار 
التي ألحقها االحتالل بسكانها، وبيوتها، ونتيجة سلب 
وسرقة  مشروعة،  غير  بطريقة  واستغاللها  أراضيها 
واألعراف  القوانين  يخالف  وبما  حق،  وجه  بغير  مياهها 

الدولية واإلنسانية. 
عودتهم  عن  بديل  أي  قاطع  بشكل  2.يرفضون 
لقريتهم، وبشكل خاص مشاريع التوطين، أو التعويض 
غير المرتبط بحق العودة إلى قريتهم وإعمارها، أو تبديل 
أراضيهم وقريتهم بأراض في موقع جغرافي ثاٍن، أو إجراء 

أي تعديل في الحدود على حساب قريتهم وأراضيهم.
----------

*أحمد أبو غوش: باحث وكاتب فلسطيني

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة
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الناقورة  رأس  من  يمتد  فلسطين  إسمه  وطنا  لنا  أن  البديهيات  من 

شمااًل إلى أم الرشراش جنوبًا، ومن رفح غربًا إلى نهر األردن شرقًا، وأن أهله 

أن  أيضًا  البديهيات  ومن  قرون.  منذ  العربية  األمة  من  فلسطينيون جزء 

الغزو الصهيوني اإلستعماري األوروبي قد حّول هذا الوطن إلى مستعمرة 

تمارس العنصرية واألبارتهايد واإلحتالل والقتل والتدمير على أهل هذا 

الوطن. ومن البديهيات أيضًا أّن هذا المشروع الصهيوني الذي لم يسبق 

له مثيل في تاريخ فلسطين الممتد على مدى خمسة آالف عام قد أّدى 

أصبح  بحيث  وقرية،  مدينة   530 من  أهلها  وتشريد  األرض  احتالل  إلى 

ثلثي الشعب الفلسطيني مهّجرون من ديارهم، في أكبر عملية تهجير 

من  دعمًا  وأكثرها  وأعظمها شراسة  وأطولها  الحديث  التاريخ  في  عرقي 

للعيان،  وماثلة  واضحة  كانت  البديهيات  هذه  كل  الغربي.  اإلستعمار 

والشعب  خاصة  الفلسطيني  الشعب  لدى  أيضًاح  أو  إلى شرح  تحتاج  ال 

العربي عامة وشعوب العالم التي عانت ويالت اإلستعمار.

بلفور  وعد  خطرها  في  فاقت  التي  الكارثة  أوسلو،  كارثة  جاءت  ثم 

المشؤوم، إذ أن وعد بلفور كان اتفاقًا سريًا بين طرفين استعماريين في 

غياب صاحب الحق. أما أوسلو فقد جعلت المحتل الذي شرد أهلنا واحتل 

بالدنا صاحب حق في أرضنا، وإن كان ذلك ضمنًا أو بحسن نية أو بسوء 

نوع  هي  ألسلو  روجت  التي  الفئة  أهداف  أهم  أن  هى  والنتيجة  تدبير. 

ثالث شرائح  من  من شريحة  ممكن  جزء  أكبر  في  م 
ّ
المقز اإلستقالل  من 

الجزء  احتالل  أما  عام 1967.  إسرائيل  احتلته  الذى  فلسطين  مس 
ُ
خ في 

األعظم من فلسطين )80%( فقد أهمل وتم القبول به. وهذا بالتالي نسف 

البديهيات التي قامت عليها جغرافية وتاريخ فلسطين. من أهم العواقب 

المدمرة لهذا اإلتجاه هو اإلهمال أو التغاضي عن المكون األساسي للصراع 

العربي الصهيوني، وهو اقتالع شعب من أرضه وإصرار هذا الشعب على 

العودة إلى الوطن.

عام  أوسلو  اتفاق  توقيع  وبعد  أنه  المستغرب  من  ليس  فإنه  ولذلك 

1993 نشأت في جميع أماكن الشتات الفلسطينى جمعيات وتنظيمات 

ولجان تؤكد حق العودة وتصر عليه كمبدأ وطني أول، ال يسقط بالتقادم 

وال بأي اتفاق سياسي سليم أو مشبوه. وقامت حركة حق العودة في العالم 

بالتنوير عن هذا الحق، وكيف سلب منا، وكيف يمكن استعادته، وماهي 

الواجبات الوطنية الملقاة علينا، أو ما هي قوانين الشرعية الدولية لتطبيق 

ذلك. كما أن الدعوة إلى التمسك بحق العودة قد جلبت إلينا أفواجًا كبيرة 

مؤخرًا  اكتشفوا  الذين  الخصوص  على  الغربية،  البلدان  في  الشباب  من 

جرائم النكبة وحق الشعب الفلسطيني في وطنه.

الغربية  المنابر  من  كثير  في  العودة  حق  عن  الحديث  يدور  اليوم 

 .)BDS( كمكون واحد من ثالث مكونات لحركة مقاطعة إسرائيل الشهيرة

المتوقع  غير  وانتشاره  التنوير  في  الكبير  النجاح  هذا  من  الرغم  وعلى 

التأثير في مجرى  أنه بقي عاجزًا عن  إال  الغربي،  العالم  الشباب في  بين 

األحداث الرسمية والقانونية. ذلك ألن لجان حق العودة التي انتشرت بين 

الفلسطينين لم تتوفر لها قاعدة قانونية أو رسمية تمكنها من تحويل 

هذه المبادئ إلى قوانين في البرلمانات وإلى قرارات رسمية حكومية وذلك 

رغم أننا، من بين آخرين غيرنا، قد قمنا بعقد مؤتمرات للفلسطينيين في 

عدة مدن من عواصم العالم ندعو إلى إصباغ القوة القانونية والتشريعية 

على أعمال لجان العودة. أو بمعنى آخر مشاركة الشعب الفلسطيني في 

الفكر  بين  الكبيرة  الهوة  لماذا نشأت هذه  مباشر.  تقرير مصيره بشكل 

والعمل؟ بين الدعوة والتنفيذ؟ بين القول والفعل؟

بعد  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  المتعمد  التهميش  هو  السبب 

كارثة اوسلو التي أنشئت أساسًا للقيام بهذا الدور وتخلت عنه بعد اتفاق 

أوسلو، وهذا خلل عظيم ينقص األساس الذي قامت عليه المنظمة، وهو 

وان واجب  له وطن اسمه فلسطين  واحد  الفلسطيني شعب  الشعب  أن 

واليوم لدينا  الدفاع عن حقوق هذا الشعب.  المنظمة األول والوحيد هو 

إلى  العدد  يصل  وقد  وطنه،  من  مهجر  فلسطيني  ماليين   7 من  أكثر 

أكثر من ذلك إذا أخذنا في اإلعتبار الذين هجروا أكثر من مرة  أو الذين 

نزحوا بعد عام 1967. إذا ما العمل اآلن وقد أفشلت عمدًا جميع المحاوالت 

النتخاب مجلس وطني جديد يمثل 12 مليون فلسطيني؟

هناك عدة اتجاهات يمكن العمل عليها، حيث أن الغرض من إنشاء 

منظمة التحرير هو لمُّ الشعب الفلسطيني في الشتات تحت راية واحدة. 

أحجار  إنشاء مجموعات تمثل  إلى  الدعوة  األولى هي  الخطوة  فإن  لذلك، 

والنقابات  اللجان  وتطوير  إقامة  طريق  عن  الشعب  هذا  صرح  في  البناء 

والجمعيات والنوادي واألحزاب ودواوين القرى المهجرة وروابط العائالت، 

وهي التي في مجموعها تكون الشعب الفلسطيني.

إنشاء  اليوم،   اإلقتراح  ونجدد  سابقا،  اقترحنا  التجمعات  هذه  ومن 

عن  الدفاع  سيتولى  الذي  الفلسطينيين«  لالجئين  الشعبي  »المجلس 

السعي  من  بد  ال  ذلك  وبعد  والدولية.  العربية  المنابر  كل  في  حقوقهم 

الحثيث عن طريق هذا المجلس وعن طريق الجمعيات والروابط المختلفة 

عنه  تنبثق  وطني جديد  مجلس  انتخاب  إلى  إليها  اإلشارة  التي سبقت 

قيادة فلسطينية جديدة تمثل الحقوق الفلسطينية الثابتة التي ال تنازل 

عنها، والتي أيضًا تمثل الشباب الذين يبلغ تعدادهم اليوم ثالثة أرباع 

الحواجز  ألن  الكبيرة  بالصعوبة  ليس  األمر  وهذا  الفلسطيني.  الشعب 

زالت  قد  الفلسطيني  الشعب  فعاليات  من  تحد  كانت  التي  الجغرافية 

 ونفوذ 
ٌ
جدران المخيم: حيز

بقلم: أحمد حميدات*

ما هو المطلوب إلعادة حضور الالجئين على األجندة السياسية؟
بقلم: سلمان أبو ستة*  

لتبادل  حاجزا  الجغرافيا  تعد  ولم  اإلجتماعي،  التواصل  وسائل  بفضل 

المعلومات وتنظيم الفعاليات كما هو معلوم.

صحيح أن الشعب الفلسطيني اليوم محصور في عدة كنتونات منها 

فلسطين 1948 تحت حكم إسرائيل، والضفة تحت اإلحتالل اإلسرائيلي 

وسلطة اوسلو، وقطاع غزة تحت الحصار، وفلسطينيو األردن وسوريا تحت 

الخليج  العمل، وفي  منع  قوانين  لبنان تحت طائلة  النظام، وفي  سيطرة 

تحت قوانين العمل واإلقامة. أما في أوروبا وأمريكا فلديهم حرية نسبية 

العنصرية  والهجمة  الصهيوني  اللوبي  بنشاط  مهددة  تبقى  أنها  ولو 

الجديدة ضد اإلسالم.

الذين  أحفاد  الشباب  رأيت  ألنني  جدًا  متفاءل  فإنني  كله  هذا  ومع 

عاصروا النكبة ال يزالون متمسكون بحقهم في وطنهم، بل وأكثر إصرارًا 

وبالقطع أكثر كفاءة في الدفاع عن هذا الحق. كما أن السرعة الهائلة في 

نشر المعلومات قد حدت كثيرا من قدرة الصهيونية على سيطرتها على 

العقول في الغرب. كما أن هناك طاقة جديدة يجب اإلستفادة منها، وهي 

أن المعلومات لم تعد تنشر فقط عن طريق الكتب والمقاالت، بل أصبحت 

إلهامات  أو  ضوئية  ومضات  أو  معلوماتية  قذائف  شكل  على  تنشر 

إلكترونية، عن طريق المعلومات أو الصور أو الكرتون أو الفيديو الذي يمثل 

جرعة قوية من المعلومات في دفعة واحدة. هذه الثورة التكنولوجية في 

المعلومات حطمت معظم األسوار التي أقامتها الصهيونية للحجر على 

التي  الميادين  أهم  من  الميداني  العمل  يبقى  ولكن  الغربية.  العقول 

يمكن العمل من خاللها في أي من الكنتونات الفلسطينية الجغرافية.

وحيث أن هذه الجريدة تصدر في بيت لحم فإّني أهيب بالشباب في 

الضفة أن ينظموا أنفسهم في تجمعات فعالة وأن ينفذوا برامج تؤكد 

والدراسات  المقررات  طريق  عن  العملي،  الميدان  في  العودة  حق  على 

والندوات والمسيرات والمواقف الوطنية عند المناسبات وغير ذلك. هذا 

الفلسطيني  الشعب  من  األكبر  الجزء  تمثل  الضفة  ألن  جدا  مهم  األمر 

على بقية واحدة من أرض فلسطين، ولكنها لألسف أقلها إنجازًا ألسباب 

ال  ألنه  عليها  التغلب  من  بّد  فال  األسباب  هذه  كانت  ومهما  معروفة. 

في  اليوم  يكونوا  أن   1936 ثورة  أشعلوا  الذين  المناضلين  ألحفاد  يجوز 

آخر صفوف المدافعين عن الوطن. فلتعودوا إلى تاريخكم وجغرافيتكم 

مقدس  العودة  فحق  العودة.  حق  وأولها  الثابتة  بحقوقكم  ولتتمسكوا 

وقانوني وممكن بل وحتمي.

وما ضاع حق وراءه مطالب.         

----------------------------------------------------
*سلمان أبو ستة: مؤسس هيئة أرض فلسطين، لندن.

استهداف المخّيمات:  استهداف للقضية وحق العودة

 عظيمة على 
ٌ
إن استخدام الجدران للرسم والكتابة في المخيمات داللة

التواصل  أدوات  من  فعالة   
ٌ
اداة  

ّ
إال ذلك  وما  افراده،  وترفع  المجتمع  رقي 

كاسلوب  يستخدم  ذلك  وان  كما  للنسيان.   
ٌ

قابل هو  ما  على  والتحفظ 

يعكس سبل الحياة وايصال الفكرة النبيلة لمن يتجول في ازقة المخيم، 

الحياة  تريد   
ٌ
حياة اخرى،  حياة  داخله  وفي  المجتمع  هذا  ثنايا  في  فيرى 

من  واقرب  اقرب،  هو  ما  إلى  الوصول  لمحاولة  المساحات  كل  وتستغل 

الحلم: هوية، عودة، حرية.

العملة.  لنفس  وجهان  هويتان،  مخيمان،  الفلسطيني  المخيم  في 

أكبر من ما نظن،  لما هو  التي تتسع  الضيقة  والحارات  االزقة  االولى هي 

يعكس  التي  االضافية  المساحة  هي  فالجدارن  الجدران.  هي  والثانية 

فيها المخيم نفسه، والتي تتسع لما ضاقت به اروقة االمم المتحدة واذان 

الساسة وعقول المفاوضين. تلك الجدران اتسعت لحلم العودة وعبارات 

المناهضة  الشعارات  تكتب  السياسية  االح��زاب  فانطلقت  المقاومة، 

وجد  كما  االخضر.  حتى  االسود   من  الفلسطيني  العلم  وبألوان  لإلحتالل 

فالعديد  والمعلول،  العلة  فكانت  المخيم  على جدران  إلهامهم  الفنانون 

من الجداريات المرسومة على جدران المخيمات تروي قصة كنعان االول 

والنكبة والنزوح والخيمة والكثير من حكايات الماضي. 

ال تختلف رسومات اإلنسان األول الذي سكن الكهوف، عن الجداريات 

والشعارت المكتوبة التي يخطها الالجئ في المخيمات. االنسان االول كان 

يرسم الحيوانات قبل ان يصطادها، النه كان يؤمن بأنه سوف يصطادها 

أثر  الروحية  العملية  فقط بعد ان يرسمها على جدار كهفه، وكان لتلك 

محاكاة  هناك  فريسته.  اصطياد  في  االول  االنسان  نفسية  على  عظيم 

مماثلة لما كان يحدث في الِقّدم، اذ ان ابن المخيم يرسم وطنه المسلوب 

التاريخية  وخارطة فلسطين  البرتقال وشاطىء حيفا  وسور عكا  وبيارات 

لهذه  فإن  ذل��ك،  ال��ىا  اضافة  يعود.  سوف  قريب  يوم  في  بأنه  مؤمنًا 

يومية  رسائل  تمرر  كونها  الالجئ،  المجتمع  على  توعوّي  دور  الجداريات 

 ثورية. 
ٌ
لالطفال بحتمية العودة، سواء من خالل جدارية مرسومة أو عبارة

الجداريات  فن  تطور  في  كبير  دوٌر  المخيم  في  السكنية  للطبيعة 

والشعارات الوطنية، والسبب في ذلك يرجع إلى أن بيوت المخيم مكتظة 

ومتراصة بعضها بجانب بعض، كما ان صاحب المنزل في المخيم يملك 

الجدار من الداخل، اما الجدار الخارجي فهو ملٌك للمخيم. وبالتالي، فإن 

الجدار يعطي الحق للنشطاء السياسيين والفنانين بأن يكتبوا ويرسموا 

دون اذٍن مسبق من اصحاب البيوت. 

تخلد  التي  الجداريات  لرسم  المخيم  في  الجدران  هذه  تستخدم 

على  محفورة  على  ايقوناٍت  منهم  وتجعل  والشهداء،  الوطنيين  القادة 

فضاء المخيم، كما وانها وسيلة مهمة لرسم البورتريهات العمالقة التي 

تساهم في ابقاء الذاكرة حية، وتستخدم ايضًا للتعبير عن العزاء لذوي 

الشهداء الذين فجعت اكبادهم بفقدان احبتهم. 

السياسيين،  يوفره  ان  يستطع  لم  ما  لالجئين  وفرت  الجدران  تلك 

واشبعت احالمهم التي اصبح يتهرب منها القادة ألنها احالٌم موجعة 

تدق جدارن الخزان الذي اعياه الصمت. 
-----------------------------------------------------------

*أحمد حميدات: رسام من مخيم الدهيشة، الفائز بالجائزة االولى في مسابقة جائزة العودة، حقل 

البوستر المركزي للنكبة.  
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مواجهة النكبة المستمرة مع الجماهير األمريكية
بقلم: جوليا ِكسلر* 

استهل متحدثون من مركز بديل، ومؤسسة ذاكرات ومشروع التعليم حول النكبة 

في الواليات المتحدة )US-based Nakba Education Project( جولتهم التي قاموا 

بها في جميع أنحاء شمال شرق الواليات المتحدة في شهر آذار بافتتاحيات هامة 

لخلق نشاط متناٍم حول موضوع حق العودة للفلسطينيين. فالجماهير في بالتيمور، 

وبوسطن، وفيالدلفيا، ونيويورك وواشنطن العاصمة، بمن فيهم من طالب جامعات، 

بسهولة  استوعبوا  مجتمعية  ومؤسسات  فاعلين،  وناشطين  دينية،  وجماعات 

 ،1948 عام  نكبة  وأثناء  قبل  للفلسطينيين  القسري  التهجير  تاريخ  عن  معلومات 

الفلسطينيين في فلسطين والشتات،  التاريخ يؤثر بها على  التي ما يزال  والطرق 

إضافة لطرق استمرار التطهير العرقي ليومنا هذا. وقد كان من المثير أن نرى أن 

نسبة كبيرة من الجمهور اليهودي فد انخرطت بلهفة في نقاشات حول مواد تحدت 

نعومة  منذ  عليها  نشئوا  قد  كانوا  التي  المسلمات  وبعض  الصهيونية،  الرواية 

كوا في أٍي منها.
ّ
أظفارهم، ولم يشك

كان ذلك واضحًا على وجه الخصوص في االجتماع الذي عقده أعضاء منظمة الصوت 

اليهودي للسالم )JVP( في بالتيمور، حيث توافد ما يزيد على )600( شخص ليعملوا 

على تطوير إستراتيجيات، وإجراءات، وشبكات، إضافة لتعريفهم بعملهم في الحركة 

من أجل العدالة في فلسطين. وقد ثبت في هذا السياق أن مناقشات المتحدثين عن 

حقوق الالجئين والخطوات العملية لتنفيذ حق العودة يشكل تحديًا وتهديدًا لبعض 

المشاركين. إاّل أنهم مع ذلك فقد كانوا متفتحي العقول، يصغون بانتباه، ويتعلمون 

الكثير. فخالل بضعة أيام فقط، كان كثير من األشخاص الذين لم تكن لديهم الجرأة 

من قبل على التفكير بالطريقة التي سيتم فيها عودة الفلسطينيين، يبحثون المسألة 

مقارنة بحاالت وأوضاع مماثلة في أنحاء العالم، ويشاركون في محادثات حول كيفية 

دعمهم لألشخاص المنخرطين في مساندة عودة الالجئين.

وقد كشفت أسئلتهم عن الحدة وردود فعلهم تجاه هذه القضايا. فبعض األسئلة 

أثيرت مرارًا وتكرارًا، منها على سبيل المثال- كيف ستكون عودة الفلسطينيين على 

أرض الواقع؟ ما هي تفاصيل تعويضات األضرار التي لحقت بالنازحين، والتعويضات 

والمياه،  والمسكن،  العام،  الفضاء  عن  ماذا  والتصالحية؟  االنتقالية  والعدالة  المالية، 

التنفيذ،  حول  تدور  عملية  أسئلة  هذه  كانت  فقد  أخرى،  وبكلمات  األخرى؟  والموارد 

الخطاب  حول  أسئلة  طرحوا  المشاركين  بعض  أن  كما  المطالب.  شرعية  حول  وليس 

العام اليهودي اإلسرائيلي، واليهودي األمريكي، وخصوصًا فيما يتعلق بتكرار بعض 

النقاط في هذه الخطابات مثل نكران النكبة، واالرتباط بالصهيونية، واإلدعاء بضرورة 

قيام دولة يهودية على وجه التحديد، و كيف يمكننا مواجهتها والرد عليها؟ وقد سأل 

الجمهور وبشكل متكرر كذلك عن معاملة الالجئين الفلسطينيين في دول الجوار، ودور 

منظمات األمم المتحدة، ودور الحكومات األخرى، وغيرها من المواضيع. 

في كل حدث كان الجمهور يتساءل ماذا يمكنهم أن يعملوا ليدعموا مثل هذا 

العمل من داخل الواليات المتحدة. كما تساءلوا عن دورهم، وكيف يمكنهم متابعة 

يخبر  الجمهور  كان  كذلك،  حدث  كل  وفي  المسؤولية.  بروح  الفلسطينية  القيادة 

المتحدثين بلهفة عما تعلموه من هذه العروض، وأنهم يريدون أن يتعلموا المزيد. 

الذين  اليهود  األمريكيين  من  متنامية  حركة  وجود  هذه  الفعل  ردود  تعكس 

يسعون لتحقيق عدالة حقيقية للفلسطينيين. إاّل أنه من المهم أن نالحظ أن مثل 

هذه الحركة ال تمثل التيار الرئيسي، وفي بعض األحيان تكون حركتهم غير مقبولة 

اجتماعًا  الجولة  هذه  في  نيويورك  فرع  يعقد  أن  المقرر  من  وكان  العام.  التيار  من 

واحد  يوم  قبل  مفاجئة  وبصورة  بحدة  ألغي  قد  االجتماع  أن  إاَل  منهاتن،  في كنيس 

من البرنامج، حالما أدرك أحد األشخاص في المراكز العليا المواضيع التي ستتناولها 

العروض. ) وتدخلت كنيسة مجاورة لتوفير مكان لالجتماع، وقام النشطاء مسبقًا بعقد 

احتجاج حماسي خارج الكنيس(. 

معان  المناقشات تحمل  المشاركة في هذه  في  الجماهير  رغبة  فإن  ذلك،  ومع 

التضامن مع حركة تسعى  األمريكيين في  اليهود  ضمنية مشجعة حول مشاركة 

لحق العودة، وتناضل من أجل العدالة في فلسطين. رؤية مدى رغبة هؤالء األفراد 

بالمشاركة يدفعنا ألن تفكر كيف ستكون عليه هذه المشاركة في الواليات المتحدة 

مع  التواصل  مواصلة  يمكننا  وكيف  اليهودية،  التجمعات  داخل  وخصوصًا  اليوم، 

المحاضرات  أفكر حتى بعد شهر من جولة  زلت  الماضية قدمًا. وما  الجماهير  هذه 

أن توجه تفكيرنا  التي تكرر طرحها  والمناقشات  األسئلة  لهذه  هذه كيف يمكن 

نحو تطوير إستراتيجية، وكيف يمكننا أن نتغلغل بعمق داخل المجتمع اليهودي، 

وكيف يمكننا االستمرار في بناء شراكات مع منظمات أخرى داخل وخارج الواليات 

المتحدة لدعم هذا التوجه. 
----------

*جوليا ِكسلر: زميلة مشاركة في مشروع التعليم حول النكبة-الواليات المتحدة 
االمريكية 

ثقافية  بخصوصية  المنكوب  الفلسطيني  الشعب  يتمتع 

ينفرد بها في العالم، نتيجة االحتالل الصهيوني ألراضيه منذ 

الفلسطينية  القضية  زالت  فما  بأكمله،  وتهجير شعب   48 عام 

منذ ذلك التاريخ األسود تحتل أولويات القضايا العربية. وأصبح 

فلسطينيًا  فرضًا  الفلسطينيين  بين  العودة  حق  عن  الحديث 

وضرورة  وواقعي،  وعقالني  وشرعي  حقيقي  مطلب  كونه  وعربيًا 

لفتت  وقد  الفلسطيني.  الوطني  المشروع  عليها  يبنى  وطنية 

واألحزاب  التضامن  ولجان  المناصرة  القوى  إنتباه  القضية  هذه 

السياسي  الخطاب  عن  تمامًا  مغيبة  كانت  أن  بعد  السياسية 

والتضامن وعن الخطابات الرسمية. 

ويعود الجهد في إبراز هذه القضية إلى الشعب الفلسطيني 

والتبديل،  والتهجير  والتسكين  التوطين  فكرة  رفض  ال��ذي 

تاريخه،  وتزوير  وممتلكاته  ووطنه  أرضه  سرقة  شرعنه  ورفض 

وفرض االحتالل عليه عبر إحالل المهاجرين اليهود الغرباء مكانه. 

بعد مرور 67 عامًا من اآلالم المفتوحة لنكبة الشعب الفلسطيني، 

يعتبر حق العودة المقدس جوهر القضية الفلسطينية، والذي 

تخجل كل هيئات األمم المتحدة والزعامات العربية والغربية من 

بموازين  ارتباطًا  ومسؤولية،  وشفافية  بمصداقية  عنه  الحديث 

القوى العالمية وصفحات التاريخ المزورة التي جعلت من الشعب 

الفلسطيني شعبًا بال أرض.

مسؤولية  الفلسطيني  للشعب  العودة  حق  عن  الدفاع  إن 

عربية فلسطينية، ينصهر الجميع في جعلها حاضرة باستمرار 

في كل المحافل، إلى أن يتحقق حلم شعبنا في العودة وتقرير 

المصير. وتعتبر المؤسسات األهلية الفلسطينية القاعدية التي 

مهما  العبا  اإلسرائيلي  لالحتالل  الخاضعة  األرض  على  تعمل 

في هذا المضمار نظرًا لكل ما يعنيه ذلك من ضرورات معالجة 

نتائج سياسة التدمير المنهجية لكل مقومات المجتمع المدني 

اليومية  بالغة القسوة لالحتالل بوقائعه  الفلسطيني، والظروف 

المستمرة  والمحاوالت  القدس  تهويد  صعيد  على  الضاغطة 

ممنهج  وتدمير  وتخريب  الفلسطينيين  سكانها  لتهجير 

اإلسرائيلي  باالقتصاد  وإلحاقه  الفلسطيني  الوطني  االقتصاد 

حتى بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993، باالضافة 

إلى تهديد وحدته االجتماعية وقيمه الروحية وثقافته الوطنية 

الحريات  قمع  إلى  إضافة  هذا  وتزويرها،  طمسها  ومحاوالت 

في  عليها  المنصوص  المدنية  الحقوق  ومصادرة  الديمقراطية 

القوانين الدولية.

صعبًا  إنسانيًا  وضعًا  العنصرية  السياسات  هذه  أنتجت 

االحتالل  تحت  الفلسطيني  الشعب  فئات  معظم  شمل  للغاية 

األمن  عامل  وفقدان  التهديد  حالة  من  ب��دءًا  المهاجر،  وف��ي 

والصحة  التعليم  خدمات  بنقص  م��رورًا  واالجتماعي  الحياتي 

وتوفير ميادين عمل إنتاجية، وانتهاء بمصادرة الحقوق الوطنية 

مجتمع  وسط  المؤسسات  هذه  تعمل  عامة.  بصفة  واإلنسانية 

شاماًل  وصراعًا  الفلسطيني  الصف  في  رأسيًا  انقسامًا  يخوض 

المستقلة  دولته  وإقامة  الوطني  استقالله  نيل  أجل  من  ومريرًا 

أكثر  إلى  الممتدة  على تراب وطنه ودفاعًا عن وجوده وحضارته 

من خمسة آالف عام  ق.م.

الغربية  الضفة  في  المؤسسات  هذه  تعمل  ذلك،  على  بناًء 

وقطاع غزة وباقي أنحاء العالم وأماكن تواجد الشعب الفلسطيني، 

وقد حملت هذه المؤسسات على كاهلها قسطًا كبيرًا من النتائج 

األولى  الفلسطينية  النكبة  خلفتها  التي  المأساوية  اإلنسانية 

ووقائيًا  اجتماعيًا  دورًا  األهلية  المؤسسات  وتلعب  ع��ام 1948. 

عن  المدافعة  الشعبية  اللجان  بنية  في  فقد شاركت  جدًا،  هامًا 

للحصار  وتصدت  اليومية،  حياتهم  وتنظيم  وسكانها  األحياء 

وإغ��الق  المياه  مصادر  وقطع  التجويع  وم��ح��اوالت  المتواصل 

المدارس وحمالت االعتقال الواسعة وما خلفته سياسات الجيش 

دور المؤسسات القاعدية في تعزيز ثقافة العودة ورفع صوت الالجئين الفلسطينيين

بقلم: م. أيمن الهور*

اإلسرائيلي من قتل ودمار. وقد إكتسبت المنظمات والمؤسسات 

صمودها  نتيجة  واسعة  شعبية  شرعية  الفلسطينية  األهلية 

ودورها الهام في الحياة االجتماعية تحت قوانين قاسية فرضها 

المؤسسات  هذه  من  مطلوبا  أصبح  بحيث  اإلسرائيلي،  االحتالل 

بناء المجتمع  دور آخر أكثر تطورًا وتقدمًا من اجل اإلسهام في 

الفلسطيني المستقل والتأسيس للدولة الفلسطينية المستقلة 

القادمة.

فقد لعبت المنظمات األهلية دورًا بطوليًا في ترسيخ وتعميق 

حق العودة داخليًا وخارجيًا من خالل الربط بين أهداف وتطلعات 

المقدس، وتعميق وترسيخ  العودة  بحق  والتمسك  أبناء شعبنا 

وإحياء المطالبة به واستقطاب اكبر تضامن شعبي ودولي حول 

زمام  اخذ  في  وغيرها  القاعدية  المؤسسات  سعت  حيث  ذلك، 

واللقاءات  الشعبية  المؤتمرات  من  العديد  تنظيم  في  المبادرة 

حق  تكرس  التي  الجماهيرية  والمسيرات  الفكرية  والندوات 

التي  الدولية  التضامن  حركة  زي��ادة  إل��ى  باإلضافة  ال��ع��ودة. 

أصبحت اليوم عنوانًا مميزًا من عناوين الدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسطيني، والتي أصبح اليوم في سجلها شهداء تعتز وتفتخر 

دهستها  التي  كورى  راشيل  أمثال  الفلسطينية  القضية  بهم 

الدبابات الصهيونية بغزة والناشط اإليطالي “فيتوريو أريغوني”. 

هذه  وترسيخ  بناء  في  الزاوية  حجر  األهلية  المؤسسات  تعتبر 

الحركات التضامنية وإعطائها ُبعًد دوليًا، الذي أصبح يستشعر 

الزيف والقهر واالستعباد والظلم الصهيوني التاريخي للشعب 

على  ونخبه  الفلسطيني  المجتمع  تأثر  إلى  إضافة  الفلسطيني. 

وجه الخصوص بالثقافة العالمية الجديدة واالتجاهات الحديثة 

في عمل مؤسسات المجتمع المدني العالمية ومحاولة محاكاتها 

التخصصات  من  بأنواع  االهتمام  تطور  كما  معها.  والتواصل 

المدنية والقانونية دون أن تلغي هويتنا الوطنية. 

الفلسطيني  المجتمع  يبقى  أن  نريد  ال  كفلسطينيين  نحن 

وحتى  القرن  بداية  منذ  الممتدة  الهمجية  الحرب  لهذه  معّرضًا 

ارِض  على  وأس��ره  أف��راده  يعيش  مدنيًا  مجتمعًا  نريد  بل  اآلن، 

مجتمعًا  نريد  سيادة.  ذات  مستقلة  دول��ة  ظل  وف��ي  وطنهم 

أنحاء  كافة  من  له  المشتتون  الالجئون  يعود  موحدًا  فلسطينيًا 

أننا في ذات  إال  بناء مجتمعهم من جديد.  ليتمكنوا من  العالم 

قوى  موازين  إلى  بحاجة  األه��داف  هذه  مثل  أن  نعلم  الوقت 

جديدة عالمية وعربية. في هذا السياق، على المؤسسات األهلية 

الفلسطينية أن تضع إستراتيجية عمل متطورة على قاعدة الدفاع 

عن وجود الشعب الفلسطيني وحضارته وحقه في كيان وطني 

مستقل، ويجب أن تشمل اإلستراتيجية الدفاع عن المكتسبات 

امتداد عشرات  على  المؤسسات  التي حققتها هذه  واإلنجازات 

السنين، والحفاظ على آليات العمل المؤسسية كناظم للعالقات 

بها  يقوم  التي  المؤسسات  وتدمير  للفوضى  بدياًل  المجتمعية 

جيش االحتالل دون أي ردع دولي، فليس هناك عذرًا لمن أدرك 

الفكرة وتخلى عنها بعد ذلك.

ويبقى أن نذكر أخيرًا بأن على المؤسسات األهلية القاعدية 

الحضور  على  للحفاظ  القادمة  المرحلة  في  اكبر  جهدًا  تبذل  أن 

العربي  التضامن  على  الحفاظ  في  اكبر  جهد  وب��ذل  الدولي 

واإلسالمي بعد أن خمدت العالقة جراء ما يسمى بالربيع العربي، 

على  نفسها  عكست  وتحالفات  بعداءات  الفلسطينيين  وزج 

ضرورة  العربي  فالبعد  معها.  والتضامن  الفلسطينية  قضيتنا 

يجب الحفاظ عليها والتمسك بها مثلما نتمسك كفلسطينيين 

لشعبنا  والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة 

الفلسطيني.

-----------------------------------------------
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ما أشبه اليوم باألمس...
الزمن  إرج��اع  تستطيع  بسيطة،  حسابية  بمعادلة 
واسترجاعه... وإختيار قصاصة من تاريخ أدهم... ليحكي 
لك حكاية األمس، فتدرك يقينًا، بأن األيام تتقلب كراحة 

اليد... ظاهرًا وباطنًا... لكن اليد واحدة... زمنًا... وفعاًل...
تب منذ األزل، بأنك 

ُ
في محطات حياة الفلسطيني، ك

أينما وقفت وأيما اخترت من قصاصة، سترى وأدًا، وظلمًا 
وقهرًا... وال يميز بين هذه التفاصيل بأحداثها، رغم تقادم 
المتجدد  األرشيف  إلى  ضيف 

ُ
أ ما  سوى  وتبدله،  الوقت 

المستمر من ألوان، والتي ابتكرت يومًا بغرض بث البهجة 
والتجدد إلى المشهد... ولكنها لم تؤت فعلها المرجو في 
هذا األرشيف... لتؤكد أن صبغة اللون ال قدرة لها دائمًا 
على تحويل فعل المشهد ورتق جروحه... لتتشابه على 
أمس  ما شابه  إذًا  خالية...  أو  ملونة  كانت  األحداث  ذلك 

الفلسطيني أخاه الحاضر...
إال  عقود  أربعة  قبل  آْب،  ليالي  من  حالك  ليٍل  في 
تعداد  في  كان  اللبنانية،  األهلية  الحرب  وخالل  عام، 
تل  مخيم  يسمى  ما  وسجالتها،  وأسمائها  المخيمات 
الزعتر لالجئين الفلسطينيين، ومع وصول األيام األخيرة 
من  المخيم،  على  حصار  تطبيق  بدأ  حزيران،  شهر  من 
والكهرباء  الماء  قطعت  اللبنانية.  المارونية  القوات  قبل 
والمعونات عن المخيم لمدة يزيد عن 52 يومًا، وتعرض 
المخيم وسكانه القاطنين إلى قصف عنيف بالقذائف... 
كامل  بشكل  استبيح  ثم  فأنهك...  المخيم...  ع  وج��وِّ
أن  الفلسطيني  على  قد كتب  ألنه  ربما  أس��ود...  آٍب  في 
باألحمر...  وأرضه  األس��ود،  باللون  دائمًا  تقويمه  يرتبط 
بح السكان 

ُ
وارتكبت بحق المخيم وأهله أفظع الجرائم... ذ

وشردوا... ومن ثم تم تسوية المخيم باألرض... ولجأ من 
نجا من المذبحة من بقعة إلى أخرى، إلى أن حطت رحالهم 
اللجوء األولى،  في مساكن من صفائح التنك... كما أيام 
الزعتر«...  تل  »مخيم  اسم  الجديد  المخيم  على  وأطلقوا 

وبدأوا من جديد....  
ترويه  وما  وبتفاصيله،  كاماًل  التاريخ  يعرف  ال  لمن 

ضير...  فال  الزعتر،  تل  مذبحة  عن  والحكايات  الحقائق 
ث عن  أن ُيحدِّ اليوم يستطيع  بأحداثه  اليرموك  فمخيم 

أخبار كالهما...
لمًا على يد األخوة 

ُ
ُمِحي تل الزعتر ذات يوٍم ُمظلٍم... ظ

هو  وها  الفلسطيني...  وال  القضية  ُمحيت  وما  األع��داء، 
قى الحتف ذاته وبذكرى ونكبة أخرى، إذ يأبى 

ْ
اليرموك َيل

.... ل الفلسطيني بإيقاع مدوٍّ هذا العالم »الُحر« إال أن يرحِّ
الفلسطيني  على  نفسه  ُيعيد  أن  إال  التاريخ  يأبى  كما 
بشكل خاص، بملهاة ومأساة وألم مضاف... ال ضير... وإال 

فما معنى أن تكون فلسطينيًا؟
لكن التاريخ يبدو جاحدًا في تكراره أحيانًا...

الحصار حينها،  أيام  الزعتر  تل  ده في 
ُ

أش الجوع  بلغ 
صحتها  في  الكثيرون  يشكك  أنباء  ت��واردت  أن  فكان 
ومصداقيتها، بل واجتمع األكثر على نفيها، ومن بينهم 
الكاتب اللبناني الياس خوري في روايته »باب الشمس«، 
أكل  لهم  تجيز  فتوى  طلبوا  األهالي  أن  مفادها  والتي 
أطفالهم...  وجوع  جوعهم  ليسدوا  والكالب  القطط  لحم 
سقطت الحادثة من قصاصات التاريخ لعدم ثبوتها... 

ُ
وأ

ولكن ما ثبت حقًا، هو موتهم جوعًا...
َبت... 

ْ
ُمث بشكل  ولكن...  األسحم...  التاريخ  ويتكرر 

أن  من  »المتمدن«  العالم  هذا  تكنولوجيا  استطاعت  إذ 
اقتاتوا  اليرموك  مخيم  من  ألناس  وتبثها  تلتقط صورًا 
على لحم القطط... فلربما كان من عظيم ما سمح اإلسالم 
به، هو باب االجتهاد، وذلك لعلم المولى أن باب الرحمة 
سيغلق، فكان أن أفتى شيخ مسجد اليرموك بأكل لحوم 
الروح  تزهق  أن  قبل  بالعباد...  رحمة  والكالب  القطط 

جوعًا...
تل  إّبان حصار  المعلومة  باتت صحة هذه  مدى  ألي 
اآلن  بعد  ليس  ربما  وأرشيفيًا...  تاريخيًا  ضرورية  الزعتر 
ونحن نراها أمام أعيننا تتكرر وتوثق بمخيم آخر وبمجزرة 
اليوم  أشبه  ما  أنفسهم...  الفلسطينيين  وبحق  أخرى... 

باألمس... وما أمر أن يشبه الغد...
ِسفر  إلى  يضاف  العام،  هذا  النكبة  ذكرى  في  إذن، 

لترحم  وف��ت��اوى  مثبتة  ج��وع  حكايات  الفلسطيني، 
 
َ
اعتراضا الطعام  عن  يضِربون  األسرى  زال  وال  الجوعى... 
عن   

َ
وتجويعا  

َ
قسرا اليرموك  الجئو  ويضَرب  ونضااًل، 

الخبز  رغيف  على  الحصول  أصبح  الذكرى،  في  الطعام... 
مًا...تتسع األحالم وتضيق، ولكن الذل والجوع يقضيان 

ُ
ُحل

مع  للحلم  متسع  فال  واتسعت...  كانت  كيفما  عليها 
الجوع...

ِرض حصار شبه كامل على مخيم اليرموك وال زال، 
ُ
ف

منذ العام 2013، هذا إضافة لما يتعرض له المخيم من 
اعُتبر  الفلسطيني«  »المخيم  أن  ذلك  مستمرة،  هجمات 
»العاصمة«....  لدمشق  المؤدي  االستراتيجي  الطريق 
وأجبر الجئوه على مغادرته ليبدؤوا ِسفر تغريبة جديدة، 
ؤون أبدًا للسفر وعلى أهبة تهجير ال ينتهي،  وهم المهيَّ
من  غيره  كما  الُجّب  غياهب  في  اليرموك  بذلك  لُيلقى 
مخيمات الشتات واللجوء الفلسطيني... واتهم الذئب...
والذئب كان أرحم... كما أن أحدًا من السّيارة لم يلتقطه... 

لقي إلى اليم... 
ُ
بل، أ

ضمن  يكون  أن  ثمن  دوم��ًا  الفلسطيني  يحصد 
التي ال ينفتئ  الِحجة  موقع جغرافي استراتيجي، وهي 
ضده،  ينتهك  ما  كل  ليبرر  أجمع  العالم  يستخدمها 
وكذلك  الجغرافي،  لموقعها  استعمرت  ففلسطين 
القدس وأزقتها، والمسجد األقصى ُيدنس يوميًا لموقعه 
الجغرافي، وكذلك اليرموك...المخيم أيضًا، ينال نصيبه 
هو  الفلسطيني  هل  ولكن،  موقعه.  استراتيجية  من 
على  أجبر  حين  الجغرافي  وموقعه  المخيم  اختار  من 
اللجوء؟... لربما، من يقع حقًا في مرمى الموقع الجغرافي 
أن  وعليه  ذات��ه...  بحد  »الفلسطيني«  هو  االستراتيجي 

يدفع عمرًا سابقًا والحقًا نتيجة لذلك... 
القرابين  من  فكم  أب��دًا...  الفلسطيني  هو  مصلوب 
ال  اآلالم  درب  ولكن  الصليب؟...  عن  لينزل  حقًا  يلزمه 
ينتهي... فبعد أن لفظته األرض، فرَّ إلى البحر لعله يكون 
أقل قسوة... ولكن لم تسعه ال األرض وال البحر... فيفر من 
موت محتم إلى موت وشيك... هل على الفلسطيني أن 

يختار اآلن ما بين الرجوع، والجوع؟ 
آخ��ر...  مشهد  يتكرر  العام،  ه��ذا  نكبة  ذك��رى  في 
ر الفلسطيني من المخيم... مكان لجوئه، يطرد من  ُيهجَّ
به...  فتضيق  اتساعًا،  أقل  أخرى  بقعة  إلى  فيلجأ  أرضه، 
ظلم  لكأن  المجهول...  إلى  المخيم  من  آخر  ليبدأ شتات 
بد من  ال  كافيًا... فكان  لم يكن  األول  والمنفى  التهجير 
 في الروح أكثر... وفي 

َ
تكراٍر في الفعل لتأكيده... لُيعِمل

ذكرى النكبة، يضاف مشهد متكرر متجدد... الفرار إلى 
البحر، ومن ثم الموت غرقًا في عرض المتوسط، ال األرض 
الذكرى  وفي  بمداه...  احتواه  البحر  وال  برحبها،  اتسعت 
من  سجان  سطوة  تحت  ظلمًا  الفلسطيني  يموت  أيضًا، 
القضية  حمل  كونه  عدا  محددة  تهمة  دون  التعذيب، 
طوال  جروحًا  أثخن  الذي  على جسده  ووشمها  قلبه  في 
سنيه العجاف، ويتم إعمال كل أدوات التعذيب فيه اآلن 
لتصل إلى روحه... في ذكرى النكبة... تتعدد أسباب موت 
واحدًا...  ليس  وأشكاله  الموت  فعل  لكن  الفلسطيني... 
إذا ما صوحب بضجيج مدوٍّ ال يطرق اآلذان... لكن السالح 

واليد... واحدة... كما الصمود والشهداء واحد أيضًا...
بجدارة  الفلسطينية  روايته  في  كنفاني  تنبأ  هل 
الموت  ح��ول  تتمحور  وال��ت��ي  ال��ش��م��س«،  ف��ي  »رج���ال 
الفلسطينيين  بمصير  أشكاله،  بجميع  الفلسطيني 
بفرارهم »المستمر« عبر الحدود ومعاناتهم عبر صهاريج 
الصهريج  كان  وهل  مشابهة،  وبظروف  مختلفة  بأنواع 
كل  وعبر  للنجاة  المتعددة  الفلسطيني  لوسائل  رمزًا 
غسان  ورجال  البحر؟...  أو  األرض  عبر  واألزمنة؟  األمكنة 
قال  من  للنجاة...  طلبًا  الخزان  يقرعوا  لم  بأنهم  »قيل«، 
بأنهم  االفتراض  لم يتم  لماذا  الخزان؟  لم يقرعوا  أنهم 
الجميع عنهم...  ُصمَّ  أو  أحد،  ولم يسمعهم  مرارًا  قرعوه 
ألم يقرع أهالي اليرموك، والفلسطيني دائمًا، كل شيء... 
وال زالوا... حتى تهالكت األيادي واألرواح الجوعى... لكل 
شيء... لكن اآلذان ُصّمت عنهم؟ لربما أدرك الفلسطيني 
من يومها... أن قرع الخزان... رغم ما يجلبه من ضجيج، ال 

يصل إلى اآلذان... فما حاجته؟

»أنا يوسف يا أبي!«1
بقلم: وسام محفوظ*

)Amnesty . org )المصدر:   2014 لبنان،  شوارع  في  ينامون  سوريا  من  فلسطينيون  الجئون 
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كان ذلك في أواخر آذار من عام 1948... مع الفجر 

بعينيه  القدس  عانق  الحسيني،  القادر  عبد  نهض 

جهة  م��ن  بعيد...  وم��ن  الصارمتين...  الحزينتين 

يقف  حيث  ال��رص��اص،  ص��وت  يأتيه  ك��ان  القسطل 

الصهيونية...  العصابات  أمواج  مواجهة  في  الرجال 

لكن  وبسالة...  جرأة  من  لديهم  ما  بكل  قاتلوا  رجال 

الرصاص كان عزيزا وشحيحا... لم يكن أمام عبد القادر 

ذاته  حمل  العرب«...  »األشقاء  من  العون  طلب  سوى 

وأحالمه ويّمم وجهه صوب دمشق؛ ذهب حامال هموم 

الرجال الذين يقاومون ويسقطون على ثرى فلسطين... 

التابعة  لفلسطين  العسكرية  للجنة  ليقول  ذهب 

لجامعة الدول العربية: ال أريد منكم جيوشا وال رجاال... 

يكفي  ما  فلسطين  ففي  ورصاصا...  سالحا  فقط  أريد 

والمقاومة...  القتال  إرادة  يملكون  رجال  رج��ال...  من 

وعن  بفخر  يقدمنها  اللواتي  نسائهم  حلّي  يبيعون 

طيب خاطر مقابل بندقية أو مشط رصاص... أقول لكم 

العصابات  نطرد  نملك  وبما  فلسطين...  أبناء  نحن  ها 

السالح...  نريد  فقط  القدس...  نحمي  الصهيونية... 

السالح والرصاص فقط. 

قلبه  فيما  وانتظر...  وانتظر...  القادر  عبد  انتظر 

من  تيسر  بما  رفاقه  يقاتل  حيث  ه��ن��اك...  يطوف 

رصاص وبنادق... انتظر عبد القادر طويال... 

 وأخيرا جاؤوه وقالوا: ليس لدينا ما نقدمه لك سوى 

هذا  الرصاص...  من  كيس  نصف  أمامه  وألقوا  هذا... 

كل ما نستطيع... 

نصف  أم��ام  قرفص  عينيه...  القادر  عبد  س 
ّ
نك

بين  فركها  ال��رص��اص...  من  حفنة  تناول  الكيس... 

حمله  الكيس  نصف  تناول  أعادها...  ثم  أصابعه... 

كانت  واح��دة...  كلمة  يقول  أن  دون  خارجا  واستدار 

أمواج الحزن تغمر قلبه... لقد أدرك لحظتها بأنه يضيع 

وقته... كما تضيع فلسطين... 

لن  أنه  األخيرة وهو يدرك  انطلق حامال رصاصاته 

يعود... كان يعرف أنه ماض نحو حتفه كالرصاصة. 

مشى عبد القادر وقلبه ينزف على أمة سقطت عند 

سار  حزينا...  مضىى  تقاتل...  أن  دون  القدس  أسوار 

ليال ونهارا... كان يذهب مسرعا نحو قدره المحتوم... 

مع ظهيرة السابع من نيسان وصل عبد القادر إلى 

القسطل... عانقته عيون الرجال المضيئة... نظر بحزن 

وألم في في عيونهم المنتظرة... غامت عيناه... وغص 

يناقشوا  لم  ففهموا...  القائد  عيني  في  نظروا  قلبه... 

أمامهم...  الرصاص  كيس  بنصف  ألقى  يسألوا...  ولم 

وهو يهمس: هذا ما حصلت عليه منهم... ال تنتظروا 

أحدا... انهضوا... هيا لنذهب إلى أقدارنا واقفين... 

هم 
ّ
يلف مضوا  ال��رج��ال...  نهض  القائد...  نهض 

كثيرًا..  يتكلموا  لم  موتًا...  قرارهم  كان  غاضب...  حزن 

أعادوا تنظيم ذاتهم، ودعت العيون العيون والقلوب 

كنعانية  كَصبية  فبدت  القدس،  نحو  نظروا  القلوب... 

تقف وحيدة على مشارف الكون... 

األخير...  الرحيل  وضع  واتخذوا  الرجال؛  إنتظم 

حافظ  المجاهد  الشرقية  الجهة  في  للميمنة  تصدى 

بركات، وعلى الميسرة من الجهة الغربية الشيخ هارون 

بن جازي، وفي القلب فصيلتان بقيادة إبراهيم أبو دّية، 

وفي موقع القيادة كان عبد القادر الحسيني وعبد الله 

إلى فصيلتي إسناد  الموسوس، إضافة  العمري وعلي 

في الجهة المقابلة.

في ذلك اليوم البهي من شهر نيسان مضى رجال 

فلسطين إلى حتفهم... مضوا وهم يعرفون أنهم لن 

من  وال  السماء  من  ينتظرون  ال  وهم  مضوا  يعودوا... 

تصاعدت  أقدارهم...  إلى  أحرارًا  ذهبوا  شيئًا...  العرب 

فرّددت  وقلوبهم...  عيونهم  غنت  القتال...  أهازيج 

ونبض  الباسلة  أصواتهم  ص��دى  الهضاب  سفوح 

مواقع  واكتسحوا  تقدموا  يخون...  ال  الذي  عيونهم 

وتقدموا...  تقدموا...  األمامية...  واستحكاماته  العدو 

حفنات  كانت  وبسالتهم  تقدمهم  ومع  وتقدموا... 

فليس  التقدم  واص��ل��وا  لكنهم  تنفذ...  ال��رص��اص 

أبنائها  إلى  تنظر  كانت  التي  القدس  سوى  خلفهم 

يقاتلون  الموت...  حتى  عدوهم  مع  يشتبكون  وهم 

كانت  يعودوا...  لن  بأنهم  يعرفون  وهم  ويسقطون 

لن  أنهم  يعرف  ال��ذي  بقلبها  تتابعهم  ال��ق��دس 

يعودوا... فقط كانت تهمس: مع السالمة يا أبنائي... 

لقد وعدتم ووفيتم... فاذهبوا في رعاية الله.

رجاله  من  عشر  ستة  مع  دية  أبو  إبراهيم  أصيب 

بجراح، فاندفع عبد القادر بما تيسر من رجال ورصاص... 

واقتحم القرية تحت وابل من نيران الصهاينة... 

مع فجر الثامن من نيسان... وفيما كانت الشمس 

عصافير  كانت  وفيما  وبيوتها...  القدس  قباب  تضئ 

أصوات  كانت  نائمون...  والعرب  تستيقظ...  الوطن 

يسقطون  راح��وا  تتالشى...  فلسطين  رج��ال  طلقات 

واحدا بعد اآلخر... سقط عبد القادر ومن معه من رجال 

والقدس  لألرض  يغنون  وهم  القسطل...  تراب  على 

والمقاومة. 

ساد الصمت القسطل... صمتت ساحات المواجهة 

يعانقون  وهم  الرجال  أجساد  تتناثر  مداها  وعلى 

بنادقهم الفارغة... وحولهم تتالمع خراطيش الفشك 

بالرصاص  مثقبة  أجسادهم  كانت  أيضا...  الفارغة 

فبدت كحقل حّنون شاسع... 

لكانت...  تكن  لم  لو  التي  النكبة...  كانت  هكذا 

هي نكبة العرب وليست نكبة فلسطين... لقد أسقط 

ط... لقد باعوا دم ثوارها 
ُ
العرب فلسطين قبل أن تسق

مسبقًا... 

فلسطين  شعب  بأن  بعدها:  الجبناء  العربان  قال 

هرب ولم يقاتل!!!! راحوا يكذبون لُيخفوا عارهم ويبرروا 

جبنهم وعجزهم وتواطئهم... 

قتال  بدون  تسقط  لم  فلسطين  أن  يعرفون  هم 

ولكن بما تيسر... لقد قاتلت فلسطين بما تملك... لقد 

صمدت أكثر من كل جيوش العرب السبعة... سقطت 

العربية  البؤس  فلسطين ألن كل ما استطاعت جامعة 

فقط...  الرصاص  من  كيس  نصف  كان  لها  تقدمه  أن 

أن  ورجال فلسطين  الحسيني  القادر  عبد  وبه استطاع 

موا الصهاينة كيف يقاتل 
ِّ
يقتحموا القسطل وأن يعل

ومع  ال��م��اء...  كما  قلياًل  كان  الرصاص  لكن  ال��رج��ال... 

أرض  على  فسقطوا  مصارعهم  الرجال  يغادر  لم  ذلك 

القسطل حيث هم... ومن هناك كان صعودهم األخير... 

فلسطين  هو شعب  ها  النكبة...  ذكرى  في  اليوم 

والصبر  والجرحى  واألسرى  الشهداء  تقديم  يواصل 

شعب  هو  ها  ال��ع��رب...؟  فأين  والمقاومة...  والعناد 

فلسطين يقاتل منذ ستين عاما ويزيد فأين العرب...؟ 

الحسيني  ال��ق��ادر  عبد  يلوح  اللحظة  ه��ذه  ف��ي 

كل  عيون  في  ينظر  باسلة...  كسارية  األف��ق  عند 

بوضوح  لهم  يقول  وكأنه  الفلسطينية  القيادات 

ومفاوضات  بمساومات  تعود  لن  فلسطين  وصرامة: 

فال  شعبها...  إال  يفديها  لن  فلسطين  ودردش���ات... 

أرضها...  تخذلوها... ال تخذلوا من سقط شهيدا على 

لقد قاتلنا وكنا نعرف بأننا لن نعود... ومع ذلك ذهبنا 

التي  فلسطين  بأن  نثق  ألننا  باسمين...  أقدارنا  إلى 

وأحالمها!  ودمها  ذاتها  تنسى  لن  أعمارنا   أعطيناها 

----------------
*نصار إبراهيم: كاتب فلسطيني، مدير مركز المعلومات البديلة.

 كيٍس من الّرصاص” فقط!
ُ

عبد القادر الحسيني: “نصف
بقلم: نصار إبراهيم*

هي نكبة جديدة إذًا يعيشها الفلسطيني في ذكرى 
النكبة، وبتفاصيل إما متكررة أو أقسى... وبمفارقات تأبى 
إال أن تتخطى حدود المنطق والعجز أمام ما اعتمل في 

القلب والروح من كّم القهر واأللم...
بها  نطق  التي  العبارة  اليهود«....هي  عند  »َوّدون��ي 
شيخ متهالك قهرًا وجوعًا في اليرموك المحاصر، بعد أن 
عجزت سني عمره عن استيعاب تكرارية المشاهد أمامه، 
يستطيع  ال  واآلالم...  النكبات  من  لجيل  المعاصر  وهو 
العقل أن يترك حيزًا ليستوعب معنى طلٍب كهذا... أي 
ليطلب  بالقلب  حل  قهر  وأي  أخوتنا؟  بنا  أوداه  تناقض 

رحمة الجاني ال رحمة القريب؟
انفك  ما  وال��ذي  واأله��م،  المشروع  السؤال  ويكون 
سيبقى  متى  إل��ى  ه��ّج��ر،  منذ  الفلسطيني  يسأله 
الدنيا  ة تهجير وترحيل من كل  أِهبَّ الفلسطينيون على 
وتحرك  عادل  حل  بانتظار  األسباب،  وبمختلف  وبقاعها 

كيفما كان وممن كان؟
مخيم  من  الجئ  ُيناشد  والجوع،  الموت  أنقاض  على 
اليرموك، عانى ويالت التهجير والموت، وربما كان طفاًل 
أو شابًا حين شهد نكبة وطنه وشعبه، وها هو يعايش 
قسوة تكرارها، يناشد ما يسمى بالمجتمع الدولي، وهو 
بيده  متفجرة  قنابل  وبقايا  بيد،  أخضر  غصنًا  يحمل 
األخرى... فيقول: أريد العودة للضفة وغزة، أريد أن أحصد 
الكهل  هذا  ُيسقط  ال  الموت،  أنقاض  على  الزيتون... 
وبعد كل سني لجوئه، الغصن األخضر من يده... مدركًا 
يسمعه...  أحدًا   

ّ
عل به  يطالب  ينفتئ  ال  حق  هناك  أن 

فيستجيب....

تكرار آخر في قصاصات التاريخ...
في  الثائر  ببندقية  الرئيس...  سيادة  يا  »جئتكم 
تسقطوا  فال  األخ��رى،  يدي  في  الزيتون  وبغصن  يدي، 
فلسطين  من  تندلع  الحرب  يدي،  من  األخضر  الغصن 
والسلم يبدأ من فلسطين«... من على منبر األمم المتحدة 
العامة  الجمعية  مخاطبًا   ،1974 الثاني  تشرين   13 في 
يدخل  التي  األولى  المرة  وفي  المتحدة،  األمم  لمنظمة 
فيها زعيم فلسطيني مقر الجمعية، قال الرئيس الراحل 
ياسر عرفات جملته الشهيرة تلك، بعد قرار إدراج قضية 
فلسطين على جدول أعمال الجمعية... وتمر أربعون سنة 

عجاف، والقضية ال زالت تتأرجح، كما الغصن األخضر...
الذي كان وال  المخيم  أنقاض  الرجل من على  خطاب 
الغصن  يحمل  وهو  التهجير،  عملية  على  شاهدًا  زال 
الضمير  يخاطب  إنسان  لغة  يحمل  ي��ده،  في  األخضر 
اإلنساني والعالم أجمع ليصوب األنظار واآلذان والضمائر 
إلى قضية عادلة، مطالبًا بحقه الشرعي له ولشعبه الذي 
كل  ومقابل  لكل شيء  ثمنًا  حياته  يدفع  أن  عليه  كتب 
شيء، فيغدو فقدان الحياة أهون من فقدان األمل... حقه 
في الحياة وفي العودة إلى وطنه، قبل أن يموت جوعًا أو 

غرقًا أو تحت آثار التعذيب، أو حتى قهرًا...
لكي  إال  ش��يء،  كل  في  تحدث  التي  التكرارية  ما 
تعمل على استنزاف كل ما يمكن أن ُيبقي الفلسطيني 
قائمة على  بحقه في كل شيء، فتغدو حياته  متمسكًا 
اختيارين ال ثالث لهما؛ الجوع أو الرجوع، الموت أو الحياة، 
الموت، فهي كثيرة متعددة ال تنتهي...  إال في أسباب 
وتكون نكبة جديدة ومرحلة لجوء أخرى ال تنتهي، فيغدو 
إسقاطه،  على  العمل  يجب  مشروعًا  العودة  حق  بذلك 
واالنعتاق...  لالستقالل  مسعى  كل  على  القضاء  فيتم 

ومن ثم... إسقاط الغصن األخضر... 
ولكن... هل تكرار التاريخ فعل أمر أم مبني للمجهول 
نفسه،  بفعل  متكررًا  التاريخ  كان  وإن  للمعلوم؟  أم... 
من  أكثر  وحده  الفلسطيني  على  يتكرر  عساه  فلماذا 
حقيقة  هناك  البنائين،  كال  في  أكبر؟  وبقسوة  غيره 
واضحة ال يمكن تغيير حقيقة حدوثها ووجودها ولكن 
يمكننا تغيير إمكانية وقوعها وتكرارها؛ فالمخيم ال زال 
مختلف  من  والقتل  والتجويع  الحصار  ظلم  تحت  يرزح 
الجهات واألطراف التي تختلف وتتشابه في مصالحها 
من  أكثر  ومنذ  والوسائل...  الطرق  وبمختلف  ومبرراتها، 
عامين، والحقيقة المطلقة في ذلك، غياب أي جهة كانت 
سواء فلسطينية أو عربية أو دولية لتعمل على وضع حد 

لكل ما يحدث، وللعمل على إنقاذ المخيم وأهله قبل أن 
»التاريخ  مبرر  ُيقيد تحت 

َ
ف الزعتر،  يلق مصير مخيم تل 

عمليًا  الذريع...  بالفشل  االعتراف  من  بد  ال  المتكرر«... 
وسياسيًا وإنسانيًا قبل كل شيء، في أداء الواجب تجاه 
فلسطينيي سورية واليرموك خاصة، ومن قبل األطراف 
جميعًا... ليس ألن التاريخ يتكرر... فالتاريخ عادل...تدور 

رحاه على الجميع ولو بعد حين....
القضية المطروحة اآلن ليست في أن الفلسطينيين 
وبعد ستة عقود ونيف ال يزالوا يقتلون ويهجرون فقط، 
المسألة تتعلق في أين يتم كذلك هذا الحدث، وحدوده 
بالتفكير  تتعلق  بعده...  وما  من...  قبل  ومن  الجغرافية، 
جديًا كم تحولت القضية من إنسانية إلى سياسية تخدم 
الفلسطيني  مصلحة  ضد  جلها  تصب  وأغراضًا  أطرافًا 
وبنيانه وحقوقه وقضيته.... تدفع للتفكير بأن الخسارة 
ال تقتصر على تدمير المخيم بمنازله، وإنما هناك بنية 
اجتماعية كاملة يتم تدميرها، ونظم ثقافية وسياسية 
تذهب في طريق التدمير... تتعلق ب� »الال عودة« بعد كل 
هذا التنكيل في عمق القضية، وهذا التهتك للمجتمع 
عالقة  في  الشرخ  وهذا  مضيفة،  دولة  في  الفلسطيني 
اعتبرها  لطالما  بلد،  في  األولى،  النكبة  بدأت  منذ  دامت 
إليها، جزء منه، في وعيه وال وعيه، من غير  لجأ  كل من 
من  جزء  كونه  بين  الشعور  في  تناقض  بوجود  التفكير 
هذا البلد المضيف وانتمائه كفلسطيني... أما اآلن، فثمة 
األشخاص  مع  آخر...  بلد  في  يتكرر  وقد  استجد..  شعور 
استرجاعه...  يمكن  وال  ُبتر،  قد  ما  شيئًا  بأن  ذاتهم... 
فيدرك الالجئون فعاًل، معنى أن تكون »فلسطينيًا«... بأن 

تكون المطرود أبدًا...
جيل  يسترجع  العام،  لهذا  ال67  النكبة  ذكرى  في 
تكرارها،  ألم  يعايش  هو  وها  عايشها  مأساة  النكبة 
ويسترجع الجيل الجديد ما سمعه من اآلباء واألجداد، عن 
ويالت ما قاسوه حين أجبروا على الرحيل... فكانت بداية 
أخرى استقبلتهم  بالد  تنته... في  لم  التي  اللجوء  رحلة 
لون منها برحلة لجوء أخرى، وما بنوه  يومًا... وها هم يرحَّ
األبناء...  مرأى  أمام  تمامًا،  ُدمر  قد  تلك...  سنيهم  طوال 
كان ال بد من استرجاع كل شيء، ألن هذا الجيل يعيش 
التجربة نفسها، وسيكون له ما يرويه، إذ أدرك يقينًا، بأن 
ر كل شيء، وفي بلدان أخرى،  عليه أن يبدأ من حيث ُدمِّ

لكن، هذه المرة، بشكل فردي، ودون أي مساعدة...
ستكون هناك عودة للفلسطيني... بإذنه... أينما كان 
ومن حيثما ُهّجر وطرد... رغم قلة الضمانات وانعدام كل 
ما يبشر ويدفع للمضي قدمًا... ولكن يكفي أن يبقى هذا 
عند  وحتى  اآلن،  كان  أينما  فلسطيني  بداخل كل  األمل 
هؤالء الذين وضعوا أنفسهم بين يدي البحر يتلقفهم 
ومنها  روما  إلى  الطريق  يجدون  علهم  يشاء...  كيفما 
مستحيلة  باتت  عودة  يضمن  من  ولكن...  لفلسطين.... 
الثقة  دائ��رة  إلى  الفلسطينيين...  دواخ��ل  في  لربما... 
جاهدًا  حاولوا  بالد  قبل  من  وأدهما  تم  اللتان  واألم��ان 
لحين  المؤقت  بأنها كانت يومًا مالذهم  أنفسهم  إقناع 
العودة... وإذا بها نقطة انطالق لنكبة جديدة... تركتهم 
أيتامًا في قلب األرض وعرض البحر... لتجعلهم يدركون 
حسبت  من  بين  »فلسطينيًا«...  تكون  أن  معنى  فعاًل... 
الشاعر  قاله  ما  ُيردد  الحال  ولسان  األهل...  أنهم  يومًا... 
أو  اآلالم  درب  على  كترنيمته  دحبور،  أحمد  الفلسطيني 
كل  على  األه��ل...  حراب  بكل  المطعون  »أنا  البحر...  عبر 
كل صوب  من  يأتي  الصوت  لتسمع صدى  الساحات«... 

من بقاع الشتات...
»لماذا نحن يا ربي ؟!
بال وطن ؟ بال حب ؟

نموت، نموت في رعب !.
لماذا نحن في المنفى ؟!

لماذا نحن .. يا ربي ؟«1
----------------

*وسام محفوظ: طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت-دراسات دولية-

تركيز الجئين وهجرة قسرية. 

لالطالع على الهوامش الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني: 

www.badil.org/haq-alawda
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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

اأحمــــد همــــــا�س

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( 


