
  ت�صدر عن: بديل/املركز الفل�صطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني

ع�صو ا�صت�صاري يف املجل�س القت�صادي والجتماعي/ الأمم املتحدة

العـــــــــدد  )63(

ال�صنة الثالثة ع�صرة

اآب

2015

 وليست امتيازًا 
ّ

مساعدات األونروا حق

ساهم في هذا العدد: 

عيسى قراقع )بيت لحم(

تيسير محيسن )غزة(

أمجد القسيس )بيت لحم(

أنيس قاسم )عّمان(

نعيم مطر )غزة(

رانيا ماضي )جنيف(

تيري رمبل )كندا(

نضال العزة )بيت لحم(

رجا اغبارية )ام الفحم(

معتصم حمادة )سوريا(

ملـف العــدد: 

مثيل
ّ

 المشاركة والت
ّ

مثيلالالجئون الفلسطينيون: حق
ّ

 المشاركة والت
ّ

الالجئون الفلسطينيون: حق



اآب  22015

االفتتـاحيــة

ورقة مقدمة من القوى السياس��ية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الشبكة 
العالمي��ة لالجئين، واللجان الش��عبية والمؤسس��ات األهلي��ة الوطنية في 

محافظة بيت لحم إلى:

الس��يد الرئيس محمود عباس )أبو مازن( رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

األخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، ودائرة شؤون الالجئين في م. ت. ف

األخ�����وة وال����رف����اق ق���ي���ادة ال���ق���وى وال��ف��ص��ائ��ل واألح�������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة

رئيس وأعضاء الحكومة الفلسطينية 

تحية الوطن وبعد،

ل جوهر القضية 
ّ
ألن قضي���ة اللجوء الفلس���طيني الممتد منذ 67 عامًا تش���ك

الفلس���طينية، وألن حق���وق الالجئين وفي مقدمتها حق الع���ودة للديار األصلية، 
ل معيار العدالة ألي حل سياس���ي، 

ّ
مث

ُ
وحق اس���تعادة الممتل���كات والتعويض ت

 بغيرهم 
ً
وألن ضمان تمّتع الالجئين الفلس���طينيين بحقوقهم اإلنس���انية، أسوة

من الجئي العالم، هو مس���ؤولية دولية واجب���ة لهم إلى حين التوصل لحل نهائي 
لقضيتهم وفق القانون الدولي وق���رار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، وقرار 
مجل���س األمن رقم 237 لع���ام 1967، وألن أزمة تمويل األونروا سياس���ية بامتياز، 
وليست مجرد أزمة عابرة، وال هي مجرد مطالب نقابية، وألنكم تتحّملون المسؤولية 
الوطنية في الدفاع عن قضية شعبنا العادلة، وحقوقه الوطنية المشروعة، نتوّجه 
إليكم بهذه الورقة، متمنين عليكم مناقشتها وتطويرها واعتمادها كإستراتيجة 
وطني���ة للتعامل مع الوض���ع المتدهور لألونروا، وانعكاس���اته بالغة الخطورة على 
القضية الفلسطينية، وجوهرها حق عودة شعبنا الالجئ لدياره ومدنه وقراه التي 

شّرد منها بقوة االحتالل الغاشمة.

 عن الورقة وأهدافها:
زت على بحث 

ّ
فة ومتواصل���ة ترك

ّ
تمث���ل هذه الورقة خالص���ة اجتماعات مكث

أزم���ة األونروا المالية المزمنة: خلفياتها، تداعياتها، وآثارها على قضية الالجئين 
الفلسطينيين، وحقوقهم األساسية المكفولة بموجب العرف الدولي، والقوانين 

والقرارات الدولية.

 ورغم أن هذه الورقة تأتي في ظل األزمة المالية الحالية لألونروا، إال أنها ترصد 
المخاطر القانونية والسياسية اإلستراتيجية الكامنة وراء األزمة.

ومن األهمية بمكان اإلش���ارة إلى أن الورقة، ال تتعامل مع األزمة الحالّية بمعزل 
عن حالة التراجع غير المس���بوق في مس���توى الحماية الدولية الواجبة لالجئين، 
وبالتالي فإنها ترى في األزمة الحالّية حلقة من حلقات سياسة ممنهجة، تتسبب 
فيه���ا وتنفذها الدول الغربية المتنفذة في السياس���ة الدولي���ة بما يتوافق و/أو 

بالتواط���ؤ مع الهدف المعلن إلس���رائيل، والصهيوني���ة العالمية، إللغاء 
وكال���ة األونروا ودورها، لم���ا تمثله من هيئة دولية ش���اهدة على جريمة 

النكبة وتهجير أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من دياره األصلية. 
وعليه، فإن هذه الورقة تؤك���د أن األزمة المالية في جوهرها هي أزمة 
سياس���ية بامتياز، وتتطلب تدخاًل سياس���يًا اس���تراتيجيًا، وليس مجرد 
معالج���ة طارئة للوض���ع الحالي، األمر الذي يس���تدعي التأكيد على ثالثة 

منطلقات أساسية:
1-  رغ���م الحاجة الملّحة لمعالجة األزمة المالية الحالية على وجه الس���رعة 
- ه���ذه األزمة المتمثلة في توفير )101 مليون دوالر لس���د العجز حتى 
نهاية الع���ام الحالي(، ورغم الحاجة لتدخ���الت فورّية من قبل األمين 
 أن هذه الورقة تهدف إلى 

ّ
العام، واألمم المتحدة، واألسرة الدولية، إال

وضع أسس المعالجة اإلستراتيجية المطلوب العمل عليها على كافة 
المس���تويات، وباألخص من قبل منظمة التحرير الفلس���طينية. تجدر 
اإلش���ارة إلى أن عدد الطالب المس���تفيدين من األونروا يبلغ 490 ألف 
طالب، منهم حوالي 320 ألف طالب في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأن 
طاقم الموظفين في قطاع التعلي���م قرابة 23 ألف موظف غالبيتهم 

في األرض المحتلة عام 1967. 
2-  رغ����م أن إج����راءات األونروا األخي����رة فيما يتعلق بتقلي����ص الموظفين، 
وتش����جيع التقاعد المبكر في ظل إتباع سياس����ة عدم تثبيت موظفين 
جدد، وما بات يعرف بقانون اإلجازة القسرية الباطل في أساسه، والتلويح 
بتأجيل العام الدراس����ي وغيرها تمّس قطاع موظفي األونروا مباش����رة، 
إال أن األزم����ة أكبر وأوس����ع من حقوق ومطالب نقابية ألن المس����تهدف 
األكبر منها هو مجموع الالجئين الفلس����طينيين بما ينتقص؛ بل يهدر 
حقوقهم اإلنس����انية األساس����ية، ويهدد حقوقهم السياس����ية، وعلى 
األخص حقوق الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية، واستعادتهم 
لممتلكاته����م، وتعويضهم عما لحق بهم من أض����رار بموجب القانون 
الدولي وقواعد العدالة وقرار الجمعي����ة العامة لألمم المتحدة رقم 194 

لعام 1948، وقرار مجلس األمن رقم 237 لعام 1967.
3-  رغم إدراكنا لحجم الخلل اإلداري والمالي واإلجرائي الذي يعتري جسم 
األونروا، والذي يتوجب تناوله ومعالجته الحقًا، إال أن المعالجة المطلوبة 
يجب أن تتركز على معالج���ة  جذور الخلل المزمن. وهذا يقتضي بان 
تهدف المعالجة إلى تعزيز دور وصالحيات وإمكانيات األونروا، وليس 
المس���اس بها. ولعله من الجدير قوله هنا، بحس���ب دراسة واستطالع 
رأي أج���راه بديل – المركز الفلس���طيني لحق���وق المواطنة والالجئين 
خالل العام 2015، أن الغالبية الس���احقة م���ن الالجئين ترى أن تراجع 

المطلوب استراتيجية وليس خطوات متناثرة!
يتناول هذا العدد ملفين أساسيين: األول أزمة األونروا المزمنة وليس 
الطارئة كما يقال خطأ، وحق الالجئين في المشاركة والتمثيل في صناعة 

الحل الدائم لقضاياهم. 
اإلستراتيجي،  بالمعنى  اآلخر  عن  أهمية  الموضوعين  من  أي  يقل  ال 
وبالذات في السياق الفلسطيني؛ بل ربما أكثر من ذلك يمكن القول أنهما 
يندرجان ضمن نفس السياق الذي دأبت جريدة ”حق العودة“ الى التنبيه 
له منذ سنوات، أال وهو غياب استراتيجية فلسطينية. لعل مراجعة سريعة 
األقل،  على  الماضية،  الخمس  السنوات  خالل  العودة“  ”حق  الفتتاحيات 
تظهر بوضوح تكرار النداء وتركيزه على ضرورة وضع استراتيجية وطنية 
جامعة وشاملة تكون قادرة على التعامل مع مختلف القضايا ذات الصلة، 
ال بمنطق ردات الفعل، بل بمنطق المراكمة البناءة. ولعله من نافل القول 
هنا أن التهجير المستمر للفلسطينيين داخل وطنهم على جانبي الخط 
غدا  ما  وفشل  الشتات،  بلدان  من  لالجئين  المتعدد  والتهجير  األخضر، 
اإلنسانية وغيرها  األوضاع  والمفاوضات، وتردي  الدولي،  بالمجتمع  يعرف 
من مظاهر غياب الحماية الدولية والوطينة، أصبحت أكثر بروزًا اليوم، وربما 

أكثر إلحاحًا للمعالجة. 
سنويًا  متجددة  إنها  طارئة،  وال  جديدة  ليست  األون��روا  تمويل  أزمة 
وأخذت  التسعينيات،  مطلع  مع  بوضوح  وتصاعدت  برزت  وقد  ومتراكمة. 
تتفاقم شيئًا فشيئًا حتى وصلنا إلى حافة الهاوية. يعتقد البعض، وهذا 
خلل جسيم، أن األزمة هي في جمع المئة مليون دوالر. وبالتالي، فان الجهود 
الفلسطينية،  والجهود  المتحدة،  لألمم  العام  واألمين  لألونروا،  الرسمية 
بالطريقة  المالي  العجز  لسد  تسعى  الدولية  الجهات  وبعض  والعربية 
التقليدية المعتادة، أي جمع ما يمكن جمعه من تبرعات وهبات لتسيير 
الحال. ولكن أيًا من هذه الجهود لم تتناول جوهر الموضوع المتمثل في 
عدم  أو  جهل  عن  يتم  األمر  أن  نعتقد  ال  المتكررة.  المزمنة  األزمة  سبب 
معرفة، بل تنفيذًا لسياسات ممنهجة، طوعًا أو جبرًا، تهدف في المحصلة 
الدمج  عبر  حقوقهم  وتصفية  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  إنهاء  إلى 
القسري، الذي يجري بمزيد من التيئيس، والتشتيت، واإلهمال، والتمييز، 

واإلذالل...الخ.  
اللجوء،  الدائم لقضايا  التمثيل والمشاركة في صنع الحل  أما موضوع 
جرى  فطالما  الالجئين،  من  الفلسطيني  الشعب  ثلثي  من  أكثر  أن  ورغم 
إسقاطه من أي اعتبار دولي، والحقًا من االعتبار الوطني. حتى اليوم ال يجري 
التعامل مع هذا المبدأ الراسخ في مواثيق وعرف القانون الدولي لالجئين 
كحق ال يقل قيمة عن حقوق أخرى مثل العودة والحماية الدولية وغيرها. 
فالالجئون الفلسطينيون، وهذا مظهر من مظاهر غياب الحماية وتقصير 
تتناول  التي  القرار  صنع  دوائر  عن  مغّيبون  والدولية،  الوطنية  الهيئات 
يمتد  بل  المفاوضات،  على  األمر  هذا  يقتصر  ال  وحقوقهم.  مصيرههم 
ليشمل استناءهم من اإلدالء برأيهم في احيتاجاتهم اإلنساينة وكيفية 
معالجتها إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي وفق القانون الدولي والقرارت 
ذات الصلة. وهذا ال يقتصر على الهيئات الوطينة، بل يمتد الى الهيئات 
الدولية المكلفة والملزمة باجراء هكذا استشارات وتقييمات ومراجعات. لم 
تصمم هذه اآللية الغراض دعائية أو تباهيًا بالدمقرطة، بل ألنه ثبت عالميًا 
وترايخيًا وبالوجه القطعي أن ما من اتفاق تسوية أو سالم يدوم بدون أن 
والمشاركة في صنع  والتميثل  باالستشارة،  الحقوق  يشارك فيه أصحاب 

وتطبيق الحل الدائم. 
الدولية،  الشرعية  وإنفاذ  إعمال  المطلوب  كان  إذا  نقول:  أخرى  مرة 
المحكمة  الى  باالنضمام  تكون  الدولية  الشرعية  أن  صحيحًا  ليس  فإنه 
 العمل والجهد على المحكمة 

ّ
 أو جل

ّ
الجنائية الدولية وحدها، أو بتركيز كل

والفاعل  القوي  الحضور  إلعادة  المطلوبة  اإلستراتيجية  إن  وتحقيقاتها. 
والمنتج للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني يقتضي العمل 
على كل الجبهات. ورغم أن هذا الشرط يعتبر بديهيًا، إال أنه غير متحقق 
حتى بأبسط أشكاله على المستوى الفلسطيني. فمثاًل ما الذي يمنع من 
من  جزءًا  األساسية  األونروا  موازنة  لجعل  العامة  للجمعية  بطلب  التقدم 
مساهمات الدول اإللزامّية؟ ما الذي يمنع من تعزيز مشاركة الالجئين في 
العدل  محكمة  الى  اإلنضمام  طلب  من  يمنع  الذي  ما  الدائم؟  الحل  صنع 
يمنع  الذي  ما  األف��راد؟  وليس  الدول  على  األوسع  الوالية  صاحبة  الدولية 
الالجئين  ضد  التمييز  عن  واألجنبية  العربية  الشتات  دول  مساءلة  من 
الفلسطينيين؟ ما الذي يمنع من إطالق المبادرات الشعبية لفرض الوجود 
الفلسطيني في تحّد صريح لنظام االحتالل على المناطق المصنفة »ج«؟ 
ما الذي يمنع من الخروج من عباءة الراعي األمريكي واشتراطاته؟ كل هذه 
أمثلة ال أكثر، تظهر عقم الخطوات الفلسطينية المتناثرة هنا وهناك ضمن 
استعراضات  ال  إنجازات  إلى  بحاجة  نحن  استراتيجية.  باعتباره  يسّوق  ما 

وانتصارات يسميها أصحابها أنفسهم رمزيّة. 
     

رؤية إستراتيجية حول األونروا:

األزمة المالية المــزمنة، االلـــتـزامات حيال 
الالجئين الفلسطينيين، والمسؤولية الدولية

)middleeastmonitor.com )املصدر:   ٢٠١٣ شباط  غزة.  قطاع  يف  الغوث  وكالة  مدارس  أحد  جدران  على  املتحدة  األمم  شعار 
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األونروا جسيم وكبير، وهذا يؤثر على االستقرار في 
المنطقة برمتها، وترى أن األولية اآلن يجب أن تتركز 
على تعزيز الحماية اإلنسانية لالجئين، وبالتالي فأن 
األغلبية الس���احقة من أبناء شعبنا الالجئ، يؤكدون 
عل���ى وجوب بق���اء األونروا إلى حي���ن حل قضيتهم 

بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

قراءة للمعطيات والحقائق الراهنة:
1-   لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين )UNCCP(، والتي 
تأسس���ت بموجب القرار 194 من أجل توفير الحماية 
الش���املة لالجئين وتنفيذ القرار المذكور بما في ذلك 
تسهيل العودة واس���تعادة الممتلكات، والتعويض، 
لت عن العمل منذ مطلع الخمسينيات، 

ّ
والتأهيل، ُعط

بس���بب عدم تعاون إس���رائيل وعدم جدّية الدول في 
التعام���ل مع الق���رار. واألهم هنا، أنه ل���م يتم إيكال 
مهماتها )توفي���ر الحماية وتنفيذ الق���رار 194( ألية 
هيئة دولية أخرى مم���ا خلق فجوة كبيرة في الحماية 
الدولية: الفيزيائية والقانونية واإلنس���انية لالجئين 
منذ ذلك الوقت. إن تأس���يس األونروا جاء الحقًا للقرار 
194، وتحديدًا لمس���اعدة لجنة التوفيق الدولية حول 
فلس���طين في تحمل مس���ؤوليات تقديم المساعدة 
اإلنس���انية لالجئين، وليس بدياًل عنها. ورغم توقف 
لجنة التوفيق عن العمل، لم يتم حتى اليوم توس���يع 
صالحيات ووالية األونروا التي أنشئت كهيئة مؤقتة 

إلى حين تمكين الالجئين من العودة لديارهم. 
2-   إن تأس���يس األونروا بموجب الق���رار 302 لعام 1950 
كان لغايات مؤقتة، على اعتبار أن الحل النهائي كان 
يفترض أن يكون في أسرع وقت ممكن بحسب القرار 
194. ولذل���ك، تم االتفاق في حينه ما بين الدول على 
أن موازنة األونروا س���تعتمد على التبرعات الطوعّية 
للدول، حيث لم تكن هنالك حاج���ة لجعلها إلزامّية 
على الدول، أو جزءًا من موازن���ة األمم المتحدة. ورغم 
تواص���ل تجديد والية األونروا منذ ذلك الحين، بقيت 
موازنتها تعتمد عل���ى التبرعات والمن���ح الطوعية؛ 
حيث أن 97% من موازن���ة األونروا اليوم تعتمد على 
المس���اهمات الطوعية، وبقيت بالتالي غير مضمونة 
وغير مس���تقرة، وال تس���تجيب الحتياجات الالجئين 
األساس���ية، وال لنموه���م الطبيع���ي، أو للتهجي���ر 
المستمر من قبل إسرائيل أو بسبب التهجير الالحق 

لالجئين من دول اللجوء األول.  
3-   إن أزم���ة األونروا المالية ليس���ت حديث���ة وال طارئة، 
فبمراجعة بس���يطة لتقارير األونروا نفس���ها، يظهر 
التراجع المتواصل منذ عق���ود جلّيًا. وبتدقيق حجم 
التراج���ع يظهر أنه أصبح جس���يمًا خ���الل العقدين 
األخيرين وتحديدا ما بعد أوس���لو. ويبرز هذا التراجع 
أكثر ما يبرز في إلغاء برامج بالكامل، أو االس���تعاضة 
عنها بتدخالت طارئة، وتقليص خدمات أساسية من 
حيث النوعّية والكمّية، وبوقف التوظيف واستبداله 
بتعاق���دات س���نوية، وباعتماد التدخ���الت الطارئة 
كمنهجية وسياسة، واستثناء قطاعات من الالجئين 
من إمكانية االنتفاع بخدمات األونروا بموجب معايير 
تمييزية، وبروز توجهات مش���بوهة لتوكيل أطراف 
وش���ركات )متعاقدين م���ن الباطن( تتول���ى القيام 

بتقديم الخدمات لالجئين تمهيدًا لبيعها لهم. 
4-   إن تراج���ع حجم مس���اهمات الدول الغربية بش���كل 
ممنه���ج، ورب���ط المس���اهمات بش���روط سياس���ية 
وبرامجية غير مرتبط باألزم���ة االقتصادية العالمية، 
حيث أن التراجع قد ب���دأ قبلها بعقدين. ويالحظ أن 
تراجع مس���اهمات أكبر الممولي���ن الثالث )الواليات 
المتح���دة، االتحاد األوروب���ي، كن���دا( كان مضطردا 
رت بش���كل جوهري في مستوى 

ّ
ومرتبطًا بش���روط أث

خدم���ات األون���روا وبرامجها. وقد تراف���ق ذلك، على 
س���بيل المثال: بوق���ف برنامج اإلغاث���ة العام بحجة 
أن نفس الدول المانحة للس���لطة الفلس���طينية هي 
نفس���ها التي تم���ّول األون���روا، وان المنتفعين من 
األون���روا هم ذاتهم المنتفعون م���ن المنح المقدمة 
للسلطة الفلسطينية. كما ترافق تراجع المساهمات 

األمريكية مع س���ّن مش���روع قانون أمريكي لتعديل 
تعريف من هو الالجئ الفلس���طيني، والذي بموجبه 
يتم قصر انطباق صفة »الجئ« على الش���خص الذي 
هجر عام 1948 دون نس���له. أو كما في اشتراط كندا 
إنفاق تبرعاتها على برامج مح���ددة مثل برنامج بناء 
الس���الم الذي طبق في نهاية التسعينيات، وبرامج 

ترويج حقوق اإلنسان والترفيه.  
5-   اتس���اع نطاق االعتماد على تبرع���ات الدول العربية، 
وتوري���ط الدول المضيفة تدريجي���ًا في تحمل أعباء 
الالجئين. في ظل تراجع مس���اهمات الدول الغربية 
وج���دت عدد م���ن ال���دول العربية نفس���ها مضطرة 
تح���ت ضغط النداءات العاجلة م���ن األونروا، لتغيير 
سياس���تها حيال حج���م ونوع المس���اهمة المقدمة 
لألونروا. لقد كانت الدول العربية، بما فيها المضيفة 
لالجئي���ن، متفقة عل���ى أن األمم المتح���دة تتحمل 
المس���ؤولية كاملة في توفير المس���اعدة اإلنسانية 
لالجئين، إل���ى أن يتمكنوا من ممارس���ة حقهم في 
الع���ودة. وبالتالي رفضت ال���دول العربية في األصل 
أن تتحم���ل عبء النكبة التي خلقتها وتس���ببت بها 
إسرائيل، والتي قّصر المجتمع الدولي في معالجتها 
فيما بع���د وحتى اليوم. ونتيج���ة لتراخي الدول في 
دعم األونروا، وع���دم جديتها في التعامل مع قضية 
الالجئين الفلس���طينيين، وتحت تأثير الصهيونية 
العالمية وحمالت إسرائيل الهادفة لفرض التوطين 
القس���ري، من خ���الل نق���ل الصالحيات إل���ى الدول 
المضيف���ة، برز مؤخرًا توجه���ان: األول توريط الدول 
العربية في س���د نفقات األون���روا، ومن ثم تحميلها، 
خصوصًا ال���دول المضيفة منها، ع���بء النقص في 
الموازن���ة الالزم���ة للوف���اء باالحتياج���ات والحقوق 

اإلنسانية لالجئين. 

االســترايجية  للرؤيــة  أساســية  محــددات 
للمعالجة:

لالجئي���ن  الدولي���ة  الحماي���ة  توفي���ر  مس���ؤولية     -1
الفلس���طينيين هي مس���ؤولية دولي���ة. إن معايير 
الحماية الدولية يجب أن تشمل: الحماية الفيزيائية 
)أي توفير األمن واألمان لالجئين(، والحماية القانونية 
)ضمان تمتعهم بحقوق اإلنسان األساسية(، وتقديم 
المساعدات اإلنسانية )توفير الحقوق األساسية من 
مأوى، ومأكل، وملبس، ومش���رب، وتعليم أساس���ي، 

ورعاية صحية بما يحفظ كرامتهم اإلنسانية(. 
2-   تبق���ى مس���ؤولية توفير الحماي���ة الدولية بالمعنى 
الوارد أعاله، مس���ؤولية دولية قائم���ة وواجبة إلى أن 

يتم التوصل لحل دائم تطبيقا لقرار الجمعية العامة 
194 لع���ام 1948، وقرار مجل���س األمن رقم 237 لعام 

.1967
3-   األزمة المالية لألونروا، وبصرف النظر عن حجم المبلغ 
المطلوب لس���ّد النقص الحالي، هي أزمة سياس���ية 
وقانونية ف���ي جوهرها، يتحمل مس���ؤوليتها األمم 
المتح���دة والدول منفردة ومجتمع���ة، وال يتحمل وال 
يج���وز بأي حال من األحوال أن يتحمل مس���ؤوليتها 

الالجئ الفلسطيني. 
4-   التعام���ل م���ع هذه األزمة يجب أن يك���ون على أعلى 
مستوى سياسي وشعبي. على المستوى السياسي 
م���ن جهة منظم���ة التحرير الفلس���طينية المطلوب 
حراك واس���ع ونش���ط وف���وري على مس���توى الدول 
والهيئات. أما على المس���توى الش���عبي، فالمطلوب 

حراك وطني وشعبي منظم وواسع ومتواصل. 
5-   يتكامل كال التحركين: السياس���ي والش���عبي على 
المستوى القانوني من أجل إحداث التغيير من جهة 
األمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بما يكفل 

حل األزمة جذريًا.  
6-   وجوب التمييز بين تقصير األونروا، والخلل في عملها، 
بما في ذلك اإلجراءات الطارئة المّتخذة مؤخرا من جهة، 
وواضعي السياس���ات )المانحين والدول المتنفذة( من 
جهة ثانية. إن دفع األونروا التخاذ ما يعرف باإلجراءات 
العاجل���ة، واالضطرارية مث���ل التلوي���ح بتأجيل العام 
الدراسي، أو فرض نظام اإلجازة القسرية، أو الترويج إلى 
االنهيار المالي–اإلداري الوشيك لألونروا، هي سياسات 
تأتي كجزء من مش���روع سياسي أكبر يستهدف إلغاء 
األونروا نفس���ها، ويستهدف تصفية قضية الالجئين 
الفلس���طينيين. وهذا يتطلب من الشعب الفلسطيني 
و)م.ت.ف( حماي���ة وج���ود األون���روا واس���تمرار عملها 
وتطوير أدائه���ا دون إعفائها من واجبه���ا، أي توفير 

احتياجاتها المالية والتزاماتها تجاه الالجئين.
7-   الحاجة إلى إس���ناد دولي من ال���دول العربية، ومنظمة 
المؤتمر اإلس���المي، ودول عدم االنحياز، ومجموعة دول 
بريكس. هذا اإلس���ناد ال يجب أن يؤدي إلى الوقوع في 
فخ تحميل العبء للدول العربية أو المضيفة؛ بل يتطلب 

تعزيز المسؤولية الدولية ووجود األونروا ودورها.

المعالجة اإلســتراتيجية والخطوات العملية 
المطلوبة: 

وعليه، فإننا نرى أن الخطوات العملية التالية تشكل 
المدخل األنس���ب لحملة سياس���ية وش���عبية وقانونية 

تحقق المعالجة الجذرية المطلوبة لالزمة: 

1-   التوج���ه إلى األمين الع���ام لألمم المتحدة، الس���يد 
بان كي مون، بطلب رس���مي باس���م منظمة التحرير 
الفلس���طينية، لتوفي���ر الموازن���ة العاجل���ة الالزمة 
لألون���روا، حتى ل���و كان ذلك من خ���الل موازنة األمم 

المتحدة نفسها؛
2-   التوج���ه عب���ر المجموعة العربي���ة، ومنظمة المؤتمر 
 اإلس���المي، ودول ع���دم االنحي���از الس���تصدار قرار 
أممي عبر الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها 

القادمة في أيلول، يتم بموجبه:

أ .   جع���ل موازن���ة األونروا األساس���ية الالزمة لتنفيذ 
البرامج األساس���ية لألونروا، جزءا من المساهمات 
اإللزامية لدول األمم المتحدة لضمان استدامتها 
واستقرارها، أس���وة بغيرها من الوكاالت الدولية 
المتخصصة؛ وعدم إبقائها رهن التبرعات والمنح 

الطوعية للدول؛ 

 ب .  توس���يع والية وصالحي���ات األون���روا بما يكفل 
قدرته���ا على الوفاء بالتزاماته���ا حيال الالجئين 
وحقوقهم اإلنس���انية، ويستجيب الحتياجاتهم 

المتزايدة ونموهم الطبيعي.

ها 
ّ
3-   التوجه إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين لحث

على االضطالع بدورها حيال سّد فجوة الحماية التي 
يعاني منها الالجئون الفلسطينيون، أسوة بغيرهم 
من الجئي العالم، خصوصًا وأن لجنة التوفيق الدولية 
ف���ت بتوفير الحماية 

ّ
حول فلس���طين التي كانت كل

لالجئين إلى جانب األونروا، لم تعد فاعلة منذ أواسط 
الخمسينيات.  

4-   تنظي���م فعاليات ش���عبية مس���تمرة تتوحد فيها 
الش���عارات والمطال���ب والجهود، ف���ي مناطق عمل 
األون���روا: )فلس���طين المحتل���ة ع���ام 1967 )الضفة 
الغربية والقدس وقطاع غزة(، س���وريا، لبنان، األردن(، 
وإطالق فعاليات مناصرة دولية على مستوى العالم، 
لرفد الجه���ود الرس���مية، وللضغط عل���ى حكومات 
الدول المتواطئة في مشروع تصفية األونروا وقضية 
الالجئين. المباش���رة في حم���الت ومؤتمرات تعبئة 

شعبية وإعالمية في كافة المناطق.

ال لالنتقاص من حقوق الالجئين

 نعم للحماية الدولية الشاملة لالجئين 
الفلسطينيين

التمتع بالحقوق اإلنسانية األساسية حق لالجئين 
ومسؤولية دولية

العودة حق وإرادة شعب

برزق( إبراهيم  )تصوير:    ٢٠١٢ األول  تشرين  غزة،  اإلعدادية،  الشاطي  مخيم  ذكور  مدرسة  داخل 
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نح���ن، الموقعين أدناه، أعض���اء مجلس منظمات حقوق 
اإلنس���ان الفلس���طينية، إذ ننطل���ق من مس���ؤوليتنا حيال 
أزمة التمويل الراهنة التي تعص���ف بوكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
)األونروا( وتداعياتها، ننته���ز هذه الفرصة لنعّبر عن قلقنا 
العميق من هذه المس���تجدات. انن���ا، اذ نعّبر عن اهتمامنا 
الش���ديد في متابع���ة األمر؛ فإننا ندعو إل���ى اتخاذ إجراءات 
عاجلة لمعالجة االزم���ة الراهنة، والى إعادة النظر وعلى وجه 
االس���تعجال في المنهجي���ة التي تعتمده���ا هيئة األمم 
المتحدة وأس���رة المجتم���ع الدولي تجاه مس���ؤولية توفير 
الحماي���ة لالجئين الفلس���طينيين، الذين ب���ات تعدادهم 

يتخطى السبعة ماليين الجئ في هذه اآلونة. 
لقد أفضى ه���ذا العجز المزمن ف���ي التمويل - والذي 
بلغ 101 مليون دوالر أمريكي في الموازنة االساسية الالزمة 
لتنفيذ البرامج األساسية لألنروا ناهيك عن العجز الهائل 
في الموازنات المس���اندة األخرى –  من ضمن أشياء أخرى، 
إلى تعاظم التوجه الى تأجيل بدء العام الدراسي وبالتالي 
تعطيل التحاق نصف مليون طالب فلس���طيني في عموم 
منطقة الشرق األوسط بمدارس���هم )منهم 320 الف في 
االرض المحتل���ة عام 1967(، ووقف 23 الف موظف تقريبا 
ع���ن العمل ضمن ما ص���ار يعرف باإلجازة القس���رية غير 
المدفوعة )منه���م 60% في االرض المحتل���ة عام 1967(. 
وب���دون انتق���اص او تقليل من حق���وق عامل���ي األونروا 
الذين س���تمس هكذا اجراءات بحقوقهم؛ إال أنه ليس من 
ا أن يتحمل الالجئون الفلسطينيون تبعات 

ً
المنصف مطلق

أزمة الموازنة التي تعاني األونروا منها. فالحق في التعليم 
وف���ي الحصول عليه  ليس مجّرد حق أساس���ي من حقوق 
اإلنس���ان، بل هو لبنة أساس���ية ال ُيس���تغنى عنها إلقامة 
مجتمع صحي، مس���تقر يمتاز بفاعليته وحسن أدائه. في 
 تقديم خدمة التعليم في أهميته عن 

ّ
هذا اإلطار، ال يق���ل

تقديم الخدمات اإلنس���انية الضروري���ة األخرى. فتأجيل 
العام الدراسّي المقبل ال يمثل مأساة تحدق بكل طالب من 
الطلبة الفلسطينيين فحسب، بل ينّم عن شكل غير مباشر 
من أش���كال العقوبة التي توقع على عموم أبناء الش���عب 
 عن ذلك، فمن ش���أن فجوة التمويل 

ً
الفلس���طيني. وفضال

التي تش���هدها وكالة األونروا ف���ي هذه اآلونة أن تضيف 
المزي���د م���ن الضغوط على كاه���ل ال���دول المضيفة في 
مناطق عمل األونروا الخمس، التي تعمل بأقصى طاقاتها 
وقدراته���ا وتعاني هي األخرى من عجز مزمن في التمويل 
الذي يلزمه���ا لتوفير الحماي���ة الواجب���ة لالجئين الذين 
يعيش���ون على أراضيها. ان االج���راءات المعلنة من قبل 
األونروا قد تبدو من الناحية االدراية الصرفة معالجة ألزمة 
مالي���ة، ولكنها في الجوهر واألثر تنتهك حقوق الالجئين 
االساسية وال تتفق مع الصالحيات والمسؤوليات المنوطة 
لحق الضرر بالالجئين على أرض الواقع 

ُ
باألون���روا. فهي ال ت

ل سابقة سياساتية خطيرة تتمثل في 
ّ
فحس���ب، بل تشك

قدرة األنروا مستقبال على تجريد نفسها وبصورة تدريجية 
م���ن المس���ؤوليات الملقاة عل���ى عاتقها تج���اه الالجئين 

المكلفة بتقديم الخدمات لهم. 
في الحقيق���ة، إن والية األونروا بمس���ؤولياتها الحالية 
أضي���ق من نطاق الحمياية الدولية الواجبة لالجئين بموجب 
القان���ون الدول���ي. وعليه، ينبغ���ي التأكيد هن���ا أن معايير 
الحماية الدولية يجب ان  تشمل توفير الحماية الفيزيائية 
)أي األم���ن واألمان(، والحماية القانوني���ة )أي ضمان التمتع 
 ع���ادل ودائ���م، وحماية 

ّ
بحق���وق اإلنس���ان وتحقي���ق حل

الممتلكات، واتخاذ كافة الس���بل لضمان عدم تكرار الفعل 
الجرمي من خالل المس���اءلة والمحاس���بة لمرتكبي الجرائم 
الدولية والتي تشمل جريمة التهجير(، والحماية اإلنسانية 

)توفير الحقوق االنس���انية األساس���ية من إغاث���ة، ومأوى، 
ورعاية صحية، وتعليم أساسي(.

وبرغم محدودية والية ومس���ؤوليات األون���روا بالقياس 
إل���ى معايي���ر الحماية الدولي���ة؛ إال أنه ال ينبغ���ي التقليل 
من ش���أن األهمية التي تكتس���يها بالنس���بة إلى الالجئين 
الفلس���طينيين. فحس���بما ورد في األبحاث الميدانية، التي 
أجره���ا مركز بدي���ل - المركز الفلس���طيني لمصادر حقوق 
المواطنة والالجئين، مع الالجئين الفلسطينيين خالل العام 
2015 ف���ي الضفة الغربية وقطاع غ���زة واألردن ولبنان، صرح 
هؤالء الالجئون بأن االفتقار إلى المس���اعدات اإلنس���انية أو 
غيابها يش���كل أهم الثغرات الملّح���ة التي تعتري الحماية 
الواجبة لهم. وفي المقابل، أفاد ما نسبته 89% من الالجئين 
الذين ش���ملهم المس���ح في هذه المناطق األربعة بأن هذه 
الثغ���رة تفرز أث���ًرا ال يمكن إغفاله على حالة االس���تقرار في 
 الدور القيادي 

ّ
عموم منطقة الشرق األوس���ط. ولذلك، يحتل

ال���ذي تضطلع وكالة األون���روا به في معالجة ه���ذه الثغرة 
أهمية قصوى ال ُيس���تهان به كما تؤكد الغالبية الس���احقة 
 على ذلك، يرى الالجئون 

ً
من الالجئين الفلسطينيين. وعالوة

الفلس���طينيون - وال س���يما المقيمون منهم في قطاع غزة 
والضف���ة الغربية - ب���أن الوكالة تتمي���ز بدرجة متقدمة من 
الفعالية والكف���اءة في معالجة هذه الفجوة التي تش���وب 

تقديم المساعدات اإلنسانية لهم. 
ل الواجب الذي يملي على وكالة 

ّ
وبناًء على ما تقدم، يشك

األونروا أن تفي بااللتزامات الملقاة على عاتقها النقطة التي 
ينبغي أن ينطلق منها أي خطاب بش���أن المأس���اة التي لم 
تزل تعصف بالالجئين الفلس���طينيين. ولهذه الغاية، تقع 
المس���ؤولية عن تمكين وكالة األونروا من تقديم الخدمات 
الضروري���ة على عات���ق هيئة األمم المتحدة وس���ائر الدول، 
ولي���س فقط الدول المضيفة. وف���ي كل االحوال، ال يتحمل 
الالجئ���ون أنفس���هم هذه المس���ؤولية وال يج���ب ان يلقى 
بتبع���ات التقصير عليه���م. ولذلك، يعي���د أعضاء مجلس 
منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية التأكيد على األهمية 
القصوى التي يكتس���يها توفير القدر الكافي من التمويل 
لوكالة األونروا بما يتيح لها الوفاء بمس���ؤولياتها األساسية 
وتفادي زي���ادة األعباء على كاهل الحكوم���ات الوطنية في 
الدول التي تس���تضيف الالجئين الفلسطينيين. ويقتضي 
ه���ذا الوض���ع، بطبيعة الح���ال، أن يت���م التعامل م���ع أزمة 
التمويل الراهنة - التي نجمت عن تقصير جسيم في الوفاء 
بالمس���اهمات الطوعية التي تدفعها الدول األعضاء، والتي 
تقترن بتزايد أعداد الالجئين الفلس���طينيين واس���تفحال 
معدالت الفقر في أوس���اطهم وغياب الحماية الدولية التي 
يستحقونها - باعتبارها على رأس سلم األولويات التي على 

الجمعية العامة لألمم المتحدة وأمينها العام معالجتها. 
ومع ذلك، تظهر المس���تجدات التي ش���هدناها مؤخًرا 
أن األزمة الراهنة تتجاوز مس���ألة تدفق النقد بشوط بعيد؛ 
فحتى لو تم س���ّد العجز الراهن، فإن هذا التدخل س���يكون 
مؤقتا، حيث أن مشكلة الموازنة ستتجدد بعد أشهر ما دام 
ا عن ذلك، تميط هذه المستجدات 

ً
أصل الخلل قائما. فعوض

اللث���ام عن توج���ه يعتريه القصور في أساس���ه وال يضمن 
أبسط شروط اإلستدامة او اإلستقرار على اإلطالق في حماية 
الالجئين الفلس���طينيين. وبالتأكيد، فال ينبغي أن يتمحور 
الس���ؤال الُملّح حول الطريقة التي يمك���ن من خاللها الوفاء 
بالزيادة المضطردة التي يش���هدها الطل���ب على الخدمات 
األساس���ية، وإنما في كيفية تقلي���ص هذا الطلب من خالل 
إيجاد حل دائم لمأس���اة اللجوء الفلس���طيني وفقا للقانون 
الدول���ي، وقرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم 194 لعام 
1948، وق���رار مجلس االم���ن رقم 237 لع���ام 1967. وضمن 
هذا السياق، يجب ان يش���تمل منهج تقليص الطلب على 

 ورقة صادرة عن مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية 

ورقة موقف حول أزمة تمويل األونروا، والمسؤولية الدولية، وإطار الحل والتدخل الدولي على المديين القريب 
والبعيد بما يضمن المحافظة على األونروا ودورها، ويؤكد حقوق الالجئين الفلسطينيين األساسية

الخدمات األساسية، بالضرورة، على معالجة حاالت التهجير 
الثانوي���ة التي يتع���ّرض لها الالجئون الفلس���طينيون من 
ال���دول المضيف���ة، والتي تفرز - حس���بما نراه في س���وريا 
وقطاع غزة - معاناة إنس���انية تلحق بمجموع هؤالء الالجئين 
 لدى السلطات 

ً
وتستنزف الموارد اإلنسانية الشحيحة أصال

المحلية. 
 لذلك، يعاني الالجئون الفلسطينيون من قصر 

ً
ونتيجة

ى في صورة قصر الحماية الواجبة لالجئين 
ّ
نظر مشترك تجل

بالتركيز على معالجة األعراض التي ما تفتأ تش���هد تفاقًما 
عنى بمعالجة 

ُ
مضطرًدا على حس���اب أي مس���اٍع متضافرة ت

األسباب الجذرية التي يفرزها التهجير، أو بتيسير التوصل 
 وعادل ودائم لمأس���اة الالجئين الفلس���طينيين، 

ٍّ
إلى ح���ل

التي طالت وفاقت أزمات أقرانهم من الالجئين. ويس���تدعي 
هذا الحل الجمع ما بين االس���تجابة اإلنس���انية واالستجابة 

القانونية، وتعزيزهما ورفدهما بدعم سياسي تام وكامل. 
لقد اعترف���ت الجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة بهذه 
���ت بالفلس���طينيين في 

ّ
الحاج���ة عق���ب النكبة الت���ي حل

العام 1948 مباش���رة، وعكس���ت الجمعية هذا االعتراف في 
التش���كيلة المتكاملة، أو ما يعرف بنظ���ام الحماية الخاص 
بالالجئين الفلس���طينيين، الذي ش���كلته من وكاالت األمم 
المتح���دة - والذي تألف من لجنة األم���م المتحدة للتوفيق 
بش���أن فلس���طين، واألون���روا، والمفوضية الس���امية لألمم 
المتح���دة لش���ؤون الالجئين ووكالة األون���روا - بغية ضمان 
توفير الحماية الواجبة لالجئين الفلس���طينيين. وقد أسهم 
المجتم���ع الدولي في قصور هذا النظام وفش���له، من خالل 
إحجامها في بادئ األمر عن تقديم دعم ُمْجٍد للجنة التوفيق 
عنى بالتوصل 

ُ
بشأن فلسطين وعدم مساندة واليتها التي ت

إلى حل سياسي لقضية الالجئين الفلسطينيين، ومن خالل 
تقصيرها الجماعي الذي ش���هدناه مؤخ���ًرا في عدم تطبيق 
المادة 1)د( من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951 
بصورة عادل���ة ومنتظمة في المحاك���م المحلية، ومن خالل 
العجز المزمن الذي نراه اآلن في تمويل أعمال وكالة األونروا. 
 عادل ودائم يحدد 

ّ
إن المطل���وب يكمن في اجتراح ح���ل

األس���باب الجذرية الت���ي تقف وراء حالة اس���تمرار تهجير 
الفلس���طينيين وتدني مستويات المعيش���ة الرديئة التي 
يحياها الالجئون الفلس���طينيون، ومعالجة هذه األس���باب. 
 أن يتجاوز مجرد االعت���راف بالحقوق 

ّ
وينبغ���ي لهذا الح���ل

غي���ر القابل���ة للتّصرف لالجئي���ن الفلس���طينيين باألقوال 
لتجسيدها وإعمالها بالفعل على أرض الواقع كذلك. 

وال يمك���ن لهذا األم���ر أن يبصر الن���ور إال بوجود وكالة 
دولية تكّرس نفسها إليجاد هذا الحل، بحيث تؤدي العمل 
المرسوم لها على الوجه األكمل وتحظى بدعم تام ومتكامل 
ييسر لها التوصل إليه. ولذلك، فهناك حاجة واضحة وملّحة 
إلنعاش لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين وإعادة 
إحيائها، أو توس���يع الوالية الحالية لوالي���ة األونروا بصورة 
رس���مية. وفي هذا اإلطار، تش���ير األبحاث التي أعدها مركز 

بدي���ل مؤخًرا إل���ى أن هذا الخيار األخي���ر يتمتع بدعم قوي 
في أوس���اط الالجئين الفلس���طينيين، وال سيما في الضفة 

الغربية. 
، فال غن���ى على اإلطالق عن 

ّ
وإل���ى حين إنف���اذ هذا الحل

ال���دور الذي تؤديه األونروا في تقديم الخدمات األساس���ية 
لالجئين الفلسطينيين، وهو دور يستدعي توفير ما يكفيه 
من التمويل على جناح الس���رعة. وفي الوقت الذي نش���هد 
فيه اس���تمرار أزمة التمويل الراهن���ة، تتواصل بموازاة هذه 
األزمة مجموعة ممتدة من المصاعب والمشاق التي يكابدها 

الالجئون الفلسطينيون. 

وفي ضوء ما تقدم، يدعو أعضاء مجلس منظمات حقوق 
اإلنسان الفلسطينية: 

المفوض العام لألونروا، السيد بيير كرينبول، إلى إعادة . 1
النظر في نط���اق تركيز الوكالة عل���ى تنفيذ التدابير 
جريها عل���ى الخدمات 

ُ
الطارئ���ة واالقتطاع���ات التي ت

 من ذلك على تحديد وتجنيد 
ً

ز بدال
ّ
األساسية، وأن ترك

مصادر تمويل طويلة األمد بغية تجاوز هذا العجز.
السيد بان كيمون، بصفته األمين العام لألمم المتحدة . 2

ورئي���س المجلس التنفيذي لتنس���يق تمويل وبرامج 
وكاالت االم���م المتحدة،  إلى دراس���ة جمي���ع التدابير 
المتاح���ة، بم���ا فيها تخصي���ص جزء م���ن موازنة االم 
المتح���دة العام���ة، لمعالجة العجز ال���ذي تعاني منه 
موازن���ة وكالة األون���روا على وجه الس���رعة، وتمكينها 

بالتالي من الوفاء بواليتها وإنفاذها. 
المفوضية الس���امية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين . 3

إلى إيالء العمل على جسر الفجوة التي تشوب الحماية 
القانونية، والتي يعاني الالجئون الفلسطينيون منها 
على م���دى ردح طويل م���ن الزمن أولوي���ة تتبوأ موقع 

الصدارة في عمل المفوضية. 
الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى دراسة إصدار قرار . 4

يعنى بضم���ان توفير الموارد المالي���ة الكافية لوكالة 
األونروا لكي تتمكن من تنفيذ مسؤولياتها. وفي هذا 
المق���ام، يج���ب ان يأخذ هذا القرار ف���ي االعتبار النمو 
الطبيعي لالجئين الفلسطينيين والحاجة الى توسيع 

والية ومسؤوليات األونروا.  
السيد الرئيس محمود عباس - ومن خالل جامعة الدول . 5

العربي���ة ومنظمة مؤتمر العالم اإلس���المي ودول عدم 
االنحي���از - إلى صياغة قرار ورفعه إلى الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، بحيث ينّص على جعل موازنة األونروا 
األساس���ية الالزمة لتنفي���ذ البرامج األساس���ية جزءا 
من المس���اهمة اإللزامية الواجبة عل���ى الدول األعضاء 
وذلك، لضمان استقرار واستدامة موازنة األونروا أسوة 
بغيرها من ال���وكاالت الدولية المتخصص���ة، ولتجاُوز 
الوضع الراهن المتمثل في أن 97% من موازنة األونروا 
األساس���ية تعتم���د على مس���اهمات ال���دول والمنح 

الطوعية.
 

بديل( )تصوير:   ٢٠١٥ آب  حلم،  بيت  األونروا،  مقر  أمام  حاشدة  جماهيرية  مسيرة 
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 شكلت مخيمات الالجئين الفلسطينيين ومنذ نشأتها 
 

ُ
هاجسًا أمنيًا وثقاًل ديموغرافيًا لم ترده إسرائيل، ولم تأل
وتفكيكها.  الهواجس  هذه  ردع  سبيل  في  جهدًا  األخيرة 
وجود  لحقيقة  ورضخت  أذعنت  أنها  إلسرائيل  بدا  وحين 
لجعل  والخفاء  السر  في  تسعى  كانت  واستمراره،  المخيم 
لحظة  منتظرة  جديًا،  تهديدًا  يشكل  ال  سلبيًا  الوجود  هذا 
برمتها.  والقضية  المخيم  لتصفية  مواتية  سياسية 
اإلنقسام  على  اآلونة  هذه  في  تراهن  إسرائيل  أن  ويبدو 
الفلسطيني وتفكك اإلقليم بوصفه الفرصة التي انتظرتها 

طويال أو التي خططت لها كما ينبغي. 
“مخيمات  تعبير  شكل  الفلسطيني،  السياق  في   
واستخدامًا  شيوعًا  التعبيرات  أكثر  من  واحدًا  الالجئين” 
من  ذلك  وغير  والثورة  واللجوء  النكبة  على  شاهدًا  كونها 
اللجوء  مخيمات  أث��ارت  وقد  والمقاومة.  المعاناة  أشكال 
المؤقت  المكان  ه��ذا  مصير  ح��ول  األسئلة  من  العديد 
التنظيم  في  سكانه  حياة  على  ط��رأت  التي  والتحوالت 
يجّسد  المخيم  يزل  لم  إذا  وفيما  واالهتمامات،  والخدمات 

 العودة في ظل هذه التحوالت الكبرى داخله وخارجه. 
ّ

حق
“المخيم”،  نشأة  في  النزاع  أط��راف  من  أي  يرغب  لم   
فانطوى موقف هذه األطراف على رغبة كامنة في تدميره 
الشاهد  محو  في  رغبوا  فاإلسرائيليون  وإزالته كل ألسبابه. 
شتاتًا  ضحاياها  يكون  أن  أرادوا  التي  جريمتهم  على 
ممزقًا وليس حضورًا مكثفًا. ورغب الفلسطينيون في تركه 
بأسرع وقت ممكن والعودة إلى ديارهم التي شردوا منها. 
مسؤولية  لتحميلهم  دفعًا  ذلك  في  رغبوا  فقد  العرب  أما 
الرعاية، أو خشية أن يشكل مدخاًل لتوطين الالجئين وليس 
كونها  إلى  المخيمات  إستهداف  قضية  وتعود  عودتهم. 
مصدرًا للتهديد األمني وللمتاعب على المستوى األخالقي 
والسياسي لإلسرائيليين. وقد رأى العرب في المخيم دليال 

ووصل  عليه  قبضتهم  فأحكموا  وتخاذلهم  هوانهم  على 
ببعضهم األمر حّد تدمير المخيم وارتكاب مجازر بشعة ضد 

ساكنيه. 
من  المخيمات  تدمير  رغبة  تفاوت  أن  ال��واض��ح  من   
الوسائل  إلى تفاوت في  حيث شّدتها وأسبابها قاد الحقًا 
واألساليب التي اتبعها كل طرف لتحقيق هذه الرغبة، وقد 
انقلبت هذه الرغبة بسبب طول فترة الصراع إلى نقيضها، 
فشل  فبينما  المخيم.  بقاء  في  األط��راف  جميع  رغبة  أي 
الضغط  وخشية  التوطين،  نحو  الدفع  في  اإلسرائيليون 
المخيم  بقاء  الالجئين، فضلوا  إعادة هؤالء  عليهم من أجل 
على نحو ال يشكل خطرًا أمنيًا عليهم من خالل إستراتيجية 
المدى.  وطويلة  واألساليب  الوسائل  متعددة  إستهداف 
وأمام عجز الفلسطينيين عن تحقيق حلم العودة ورفضهم 
المخيم  فجعلوا  وسطى”  “حالة  في  البقاء  آثروا  للتوطين 
وقبلوا  عليه  حصارهم  العرب  وأحكم  للثورة.  انطالق  نقطة 
على مضض ابقاء المخيم منتظرين فرصة مواتية لتدميره 

دون أن تنشأ تداعيات غير مرغوبة من منظور كل طرف.
الفلسطيني  لدفع  وال��م��ؤام��رات  الجهود  وتضافرت 
أعياه  فقد  المنفى،  حالة  إلى  اللجوء  حالة  من  لالنتقال 
انتظارية ومؤقتة ومضنية في ظل تراجع  التعب من حياة 
حلم العودة وضعضعة ممكناته وروافعه. إسرائيل تشجع 
به  يرحبون  والعرب  وأسبابه،  دوافعه  وتغذي  االنتقال  هذا 
ويشجعون عليه، فهو على أّي حال أفضل من بقاء المخيم 
القوى  بموازين  االخ��الل  شأنه  من  ال��ذي  التوطين  وم��ن 

الديموغرافية والطائفية والسياسية.        
التي  والتهجير  العنف  أن خرائط  العرب،  وما ال يدركه 
ترسم في هذه اآلونة ليست إلفراغ أزمة اللجوء الفلسطيني 
سياسية  خارطة  صياغة  إلعادة  بل  فحسب،  محتواها  من 
تقنيات  باختراع  للمنطقة  جديدة  وديموغرافية  وجغرافية 

المؤامرة على  وأحوزة بشرية جديدة، حيث تنطوي  تهجير 
خلق مشكلة لجوء عربية شاملة ليكون حالها المؤقت مخيم 
وحلها الدائم منفى. وبالتالي، خلق؛ أي نفي الواقع الحالي، 
وعدائية  منفصلة  كيانات  على  وقائم  مجزأ  واقع  باتجاه 
لويس(  برنارد  لنظرية  )طبقا  وطائفية  مذهبية  أسس  على 
عليها.  والسيطرة  فيها  والتحكم  معها  الحوار  يسهل 
فلسطينية  دولة  على  الموافقة  إسرائيل  تختار  قد  لذلك، 
قزمة، ستكون بالضرورة دولة الجئين “مخيما كبيرا ومعزوال 
والسياسية  الجغرافية  طبيعتها  وبحكم  فيه”،  ومتحكما 
أن  دون  اإلقليم  إلى  المرور  فرصة  إلسرائيل  تؤمن  سوف 
يتمكن الفلسطيني من إعاقتها أو منعها أو إحداث مشاكل 

جدية لها. 
 إذن مع بقائه أطول مما يجب، يتحول المخيم في هذه 
اآلونة إلى تقنية في يد خصوم الشعب الفلسطيني، بحيث 
لم يعد يشكل خطرًا على إسرائيل أو حتى على العرب الذين 
ومذهبية تصب  بعضًا في حروب طائفية  يقاتل بعضهم 
في نهاية المطاف لمصلحة ترسيم خارطة جديدة للمنطقة 
مع مسارات هذه  تماهى  إذا  إال  للفلسطيني  فيها  مكان  ال 
الحرب المجنونة، أو إذا قبل بدولة قزمة ستكون بمثابة مخيم 
كبير. مع الوقت، تحول المخيم إلى تقنية ليس للحفاظ على 
الهوية وحق العودة وإنما بالضبط للحيلولة دون ذلك ولعل 
وتدمير  المخيم  رمزية  تدمير  هي  التدمير  أشكال  أبشع 

قدرته على الفعل.
انتقلت إسرائيل فعليًا من مواجهة المخيم إلى تحويل 
جدد  الجئين  إلى  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مجمل سكان 
يجري التعامل معهم ضمن سياسات الفصل والعزل على 
طريق النفي الرمزي والفعلي. في غزة، حدث هذا األمر مبكرا. 
فبعد جوالت طويلة من الصراع واستهدفت مخيمات قطاع 
إسرائيل  ووج��دت  المسلح  الكفاح  بؤرة  شكلت  التي  غزة 

واستمرار  الثالثة  وحروبها  حصارها  نتاج  أخيرًا،  ضالتها 
االنقسام، في تحويل القطاع إلى مخيم كبير مثقل بأعبائه 
اإلقليمي  الجوار  نحو  به  تدفع  حقا،  الفعل  على  قادر  وغير 
أن  دون  والحصار  العزلة  أو  اإلنسانية  الدولية  الرعاية  أو 
وبعد  الغربية  الضفة  في  أما  تهديد جدي.  أي  لها  يشكل 
جوالت من الصراع منذ عام 1967، خططت إسرائيل إلعادة 
أحياء  إلى  وتحويلها  المخيمات  تصفية  بهدف  التوطين 
المحلية  والسلطات  البلديات  إلدارة  تابعة  عادية  سكنية 
إن  فورات.  بن  لمشروع  طبقا  المجاورة  والمناطق  المدن  في 
المخيمات وغيرها، تجري  البيوت ومداهمة  سياسات هدم 
في هذه اآلونة في محاولة إلعادة رسم خارطة الضفة لتصبح 
أماكن تجمع” يسهل  أو  “المخيمات  المعازل  مجموعة من 
مصير  تقرير  طريق  على  فيها  والتحكم  عليها  السيطرة 
من  فعليا  انتقلت  إسرائيل  أن  يعني  هذا  نهائيا.  الضفة 
الغربية  الضفة  مجمل سكان  تحويل  إلى  المخيم  مواجهة 
التعامل معهم ضمن  يجري  إلى الجئين جدد،  غزة  وقطاع 
سياسات الفصل والعزل على طريق النفي الرمزي والفعلي.  

إسرائيل والمخيم: صراع سيزيفي
يمينها  المتعاقبة،  إسرائيل  حكومات  استندت 
إلى عقيدة جابوتنسكي في سلوكها تجاه أرض  ويسارها، 
فلسطين وسكانها )االستيالء على األرض، الردع، فرض األمر 
الواقع(. لقد تبنت إسرائيل هدفًا يتمثل في إنتزاع اإلعتراف 
اإلحتالل  عمليات  إستكملت  أن  بعد  يهودية  كدولة  بها 
الديموغرافية  المسألة  شكلت  ذلك،  غضون  في  واإلحالل. 
ذلك،  مواجهة  في  أمامها.  األبرز  العائق  المخيمات  وبقاء 
الشامل،  اإلقليمي«  »الحل  على  تقوم  رؤية  إسرائيل  طّورت 
وليس فقط توطين الالجئين. وقد تراوح السلوك اإلسرائيلي 
في  التدمير  ينطوي  والتهجير.  التدمير  بين  المخيم  تجاه 
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الفعل  الجريمة وإفقاد الضحية قدرتها على  الرغبة في إخفاء  هذا السياق على 
والمواجهة، اإلخضاع بالتذويب وخلق ذاكرة بديلة. ولعل ما تعرضت له مخيمات 
من  المخيمات  تدمير  إستراتيجات  إختلفت  لذلك.  نموذجا  يشكل  غزة  قطاع 
منطقة ألخرى وفقًا للظرف السياسي الذي تعيشه المنطقة، فنرى أن األردن قبلت 
بتطبيع حالة المخيم مع محيطه وإندماج سكانه ضمن نسق المواطنة األردنية. 
إلى  النبطية  المباشر كمخيم  التدمير  الوسائل من  لبنان إسُتخدمت كل  أما في 
أن  إلى  السورية  األزمة  استمرار  على  إسرائيل  تراهن  هي  وها  المجازر.  إرتكاب 

تلتهم المخيمات في أتون نيرانها كما يحدث في مخيم اليرموك وغيره. 
ومن الواضح أن إستراتيجية إسرائيل في إستهداف المخيمات ال تختلف عن 
سابقها من حاالت اإلستهداف واإلقتالع. فإذا كانت إسرائيل تستهدف األرض 
مزعومة  توراتية  رواية  بترويج  والحقوق  بقتلهم،  والسكان  تهويدها،  خالل  من 
 المسلوب، 

ّ
وإتباع حلول أمنية وإنسانية، فإن عالقتها بالمخيم، رمز النكبة والحق

والحصار  بالتدمير  المخيم كمكان  إستهداف  المضمون من خالل  ذات  تعكس 
والعزل، والالجئين بالقتل والترويع والحصار ومحاوالت التوطين وبعثرة وجودهم 
والمقايضة  المسؤولية  العرب  وتحميل  باإلنكار  العودة  وحق  المجاور،  المادي 
 أبرز الممارسات في هذا السياق تمثلت 

ّ
وتنزيل سقف المطالب وغير ذلك. ولعل

في: التطهير المكاني )استخدام مقدار من التحطيم والتدمير المتعمدين، لفضاء 
آليات:  )باستخدام خمس  المحتلة  األراضي  للسيطرة على  العيش(، فرض نظام 
التواطؤ  والدمج االستعماري، وتطبيع حالة االستثناء وأخيرًا  والفصل،  اإلخضاع، 
الستهداف  إقليمية  أطراف  دفع  اإلنسانية(،  والمنظمات  االحتالل  سلطة  بين 
المخيم وساكنيه )باالتفاق أو التواطؤ أو الضغط واالبتزاز(، استخدام تكتيكات 
مختلفة حسب تغير السياق )الضم الزاحف، تشجيع الجذب االقتصادي، الرحيل 

اإلرادي(. 

كيــف ســاعد العــرب والعالــم والفلســطينيون إســرائيل فيما 
وصلت إليه من تقويض للمخيم مكانا ومكانة، فعال ووجودا:

 العودة والتخلص من المخيم وتشتيت الالجئين إلى 
ّ

أرادت إسرائيل وأد حق
أبعد قدر ممكن، وقد ساعدت سياسات وممارسات العرب والعالم والفلسطينيين 
المتواطئة إسرائيل فيما وصلت إليه من تقويض للمخيم. السياسات والممارسات 
العربية والفلسطينية والدولية ساعدت وتواطأت وسهلت موضوعيا كل ذلك إلى 
أن وصل حال الالجئين ومصير المخيم إلى ما وصل إليه في ظل أوضاع اإلقليم 

المتفجر، وذلك من خالل:
تشققات أو تشعبات الهوية/االنتماء الناجمة عن التشتت طويل األمد، بفعل  -

التغيرات الطارئة على المناخات العربية أو الدولية المحيطة، أو عن تحوالت 
المؤسسات  أو شلل  انبثاق فصائل جديدة  أو  القيادات،  أخرى في سياسات 

التمثيلية الوطنية األساسية.
ز  -

ُّ
رك

َ
جعل فضاء المخيم يمثل حالة االستثناء وسياسة الفراغ: وهي ظاهرة ت

الجماعات الدينية المتطرفة في المخيمات )األماكن الوحيدة التي يمكن لهذه 
المجموعات أن تنمو فيها، باعتبارها “فضاءات االستثناء”(، والتي تغيب عنها 
الدولة فتصبح بال تنظيم مدني وبال قوانين. ان التعامل مع او جعل المخيمات 
العمل  حق  من  الحرمان  بسبب  العيش  مستوى  تدني  تشكو  عشوائيات 
المرجعيات،  وتشتت  تعدد  إلى  أدى  منقسمة  قوى  سيطرة  تحت  ووقوعها 
تخليد  في  يساهم  للراديكالية  فضاء  الفلسطينية  المخيمات  باتت  حيث 

ه.
ّ
الصراع العربي اإلسرائيلي )وربما توظيفه ألجندات أخرى( أكثر منه في حل

تكريس النظر إلى الفلسطينيين والتعامل معهم بوصفهم مجرد أرقام، منتج  -
قضيتهم  ضاعت  بذلك،  العودة.  تنتظر  عابرة  سياسية  كتلة  ديموغرافي، 
المقاربة  خطاب  بين  وما  التوطين.  وخطاب  الحقوقي  اإلنساني  الخطاب  بين 

غير  كائن  إلى  الفلسطيني  االنسان  تحّول  السياسي  والمضمون  الحقوقية 
مرئي. فمن طرف، تعامله المنظمات االنسانية كجسد يحتاج للطعام وااليواء 
ز على 

ّ
دون وجود سياسي، ومن الطرف اآلخر هناك خطاب التوطين الذي رك

المعاناة اإلنسانية ومفهوم الضحية. 
انطوت المقاربة العربية لمشكلة الالجئين على تناقضات، فمن جهة تمسك  -

االستعداد  أخرى  جهة  ومن  التوطين،  ورفض  العودة  حق  بقضية  العرب 
أبسط حقوقهم  من  الالجئين  حرمان  من خالل  والمقايضة  للمساومة  الدائم 
يقل  ال  الذي  األمر  التوطين،  رفض  بحجة  والمدنية  واالجتماعية  االقتصادية 
خطرًا عن التوطين نفسه، من حيث خلق بيئة طاردة تجعل الالجئ يؤثر الرحيل 
أو االنتقال والهجرة إلى أماكن أخرى في العالم، وإضعاف العزيمة النضالية 
بتحطيم الالجئ نفسيًا وجعله يعيش حالة من الخوف المتواصل والعزوف عن 
الفعل االجتماعي والسياسي الفاعل. وأخيرًا، تعطي هذه السياسة )اي رفض 
للمؤسسات  الذريعة  الوقت(  نفس  في  االنسانية  للحقوق  والتنكر  التوطين 
الدولية للتعامل مع قضية الالجئين بوصفها قضية إنسانية وليست قضية 

سياسية.
عدم انبثاق مرجعيات وآليات تمثيلية )اللجان والهيئات الجماهيرية( لالجئين  -

لتنظيم صفوفهم واتاحة الحرية الكافية لهم لرفع صوتهم: عوضا عن ذلك، 
ويضعفها  قضيتهم  يفكك  بما  الالجئين  باسم  تتحدث  هيئات  إبراز  جرى 
أمام الرأي العام العالمي، ومن ذلك أيضًا محاوالت وكالة الغوث تحويل قضية 
الالجئين من قضية دولية إلى قضية تتحمل مسؤولياتها الحكومات المحلية.

المشاريع  - أن  غير  المتحدة،  األمم  قرارات  بمرجعية  الدولي  المجتمع  تمسك 
فرص  إتاحة  من  أكثر  والتعويض  التوطين  فكرة  تبني  إلى  مالت  المقترحة 
العودة. أي أنها مثلت في أغلبها انحيازا واضحًا إلسرائيل، عالوة على أن المجتمع 
أو إجبارها لتطبيق  الدولي لم يتخذ أية تدابير عملية للضغط على إسرائيل 
األمريكية،  المبادرات  تراوحت  المثال  سبيل  على  الدولية.  الشرعية  قرارات 
التي لم تمارس ضغطا على إسرائيل بالمرة، بين التوطين والتعويض وإعادة 
عليه حسب  متفق  مع حل  أوباما  وكذلك  رمزية،  عودة  مع  )كلينتون  التأهيل 

وثيقة جنيف(.
قضية  - من  الفلسطيني  الموقف  بدأ   ،1991 عام  التسوية  مسيرة  انطالق  مع 

في  جديدة  اتجاهات  برزت  حيث  والتراجع،  بالهبوط  العودة  وحق  الالجئين 
صفوف نخبهم وقياداتهم تمثلت في إمكانية مقايضة حق العودة بالدولة 
المستقلة وبناء شرق أوسط جديد وإنهاء حالة الصراع إلى األبد. لقد بدأ التراجع 
والتحرير”  السياسي من “االستقالل  الخطاب  التحول في  واضحًا عند لحظة 
أن  وبدا  المفاوضات،  نفق  في  الدخول  ثم  ومن  الدولة”،  بناء   “ خطاب  إلى 
القيادة الفلسطينية قد تخلت عن مسؤولياتها تجاههم، حتى وإن زعمت أن 
الحل السياسي ال يتعارض مع حق العودة. ومنذ نشأة السلطة الفلسطينية، 
األحيان  بعض  وف��ي  التهميش  من  مزيد  إل��ى  الالجئين  قضية  تعرضت 
استخدمت استخداما سياسيا في سياق المفاوضات الثنائية المتعثرة. ومع 
المبادرة العربية للسالم تكرس هبوط سقف المطالب الفلسطينية والعربية 
تجاه هذه القضية. إن التهميش الذي تعرضت له منظمة التحرير كان تعبيرا 
عن تهميش قضية الالجئين وأيضا عن إغفال الشتات الفلسطيني وهمومه 

وأوضاعه وحتى دوره في استكمال عملية التحرر. 
ال  - والفقر،  والتهميش  األمن  انعدام  في  حياتهم  ظروف  تشابه  من  بالرغم 

الالجئين يمارسون ويدركون  المقيمين في مخيمات  الفلسطينيين  أن  يبدو 
المؤسسات  في  التمثيل  حق  نيلهم  دون  يحول  ما  كجماعة  كينونتهم 
الوطنية، وفي مفاوضات التسوية وفي نظام الحكم الفلسطيني المستقبلي. 
للمبادرات  لها  السياسي  والخطاب  الفلسطينية  القيادة  اهمال  أضفنا  فإذا 

كشاهد  للمخيم  النظر  أن  أدركنا  الخالقة،  الذاتي  التنظيم  وأشكال  المحلية 
على النكبة وكمنطقة كوارث واحتياج هو ما يغلب على الرؤية الرسمية.

 

خاتمة:
راديكالية  نظر  وجهة  نظر:  وجهتا  والفلسطينيين  العرب  أوساط  في  برزت 
صر على بقاء المخيم على حاله إلى حين العودة وعدم المس برمزيته واعتبار 

ُ
ت

تصفيته هي الخطوة األولى في تصفية القضية الفلسطينية ككل، ووجهة نظر 
أخرى ترى أنه من الظلم االبقاء على وضع المخيم على ما هو عليه طالما أن حق 
العودة لن يتحقق قريبا والعمل على تحسين شروط حياة الالجئين، والتشجيع 
على االندماج، ومنحهم الحقوق كافة وإتاحة فرص التحرك والفعل والعمل دون 
قيود أو تكبيل. وثمة من يذهب أبعد من ذلك، إذ يحاجج أن بقاء المخيم في ذاته 
ال يشكل ضمانة للتمسك بحق العودة وأنه ال توجد عالقة مؤكدة بين األمرين، وأن 
المخيم بات يشكل مختبرًا تجريبيًا للمراقبة والسيطرة وموطئًا للحركات الدينية 

المتطرفة وإنتاج هوية مكانية متمردة أكثر منها هوية وطنية موحدة. 
الرؤيتين شكال من أشكال  والتطرف في هاتين  المبالغة  الواقع، تعتبر  في 
تدمير المخيم. األولى تتمثل في محو المخيم بحجة تخفيف المعاناة اإلنسانية، 
األمر الذي قد يقود إلى التذويب وفتح األبواب على مصراعيها لالندماج والتهجير، 
)بقاؤه على  أي ذريعة  أال يمس تحت  نحو يجب  المخيم على  ابقاء  واألخرى في 
النحو الحالي هو بمثابة انهيار القلعة من داخلها أو توظيفها ليس في معركة 
التمثيل  ديناميات  تباينت  ذلك،  غضون  في  الطوائف(.  حرب  في  وإنما  التحرر 
والقدرة على المشاركة لدى سكان المخيمات، ففي البداية انطلقت منها شرارة 
ورفدت  وفصائلها  المنظمة  واحتضنت  طويال  لواءها  وحملت  المعاصرة  الثورة 
الكفاح الوطني بقوة حتى اعترف الجميع بالمنظمة وبالالجئين كقضية سياسية 

وتحرر وطني وبحق العودة. 
في مراحل الهبوط والحصار وتحت تأثير القوى األخرى، خفت صوت المخيم 
وانكفأ الالجئون فيها على أنفسهم استغراقا في مشاكلهم الحياتية واإلنسانية 
المتفاقمة، كما انتزعت السلطة الفلسطينية لواء التمثيل وهمشت المنظمة كما 
ُهمش الشتات مما أدى إلى تعدد مرجعيات المخيم واختالف عالقاته مع محيطه 

وتعرضه لحالة من االستثناء والحصار والتدمير. 
اليوم، نشهد بروز ظاهرتين متعاكستين: بينما تتسارع وتائر تدمير المخيم، 
يعلو صوت الالجئين مرة أخرى باستخدام تقنيات التواصل االجتماعي واستلهام 
السلطة  وضعف  الدولتين  وح��ل  المفاوضات  وفشل  العربي  الربيع  دروس 
الفلسطينية وانقسامها وأيضا االحساس بالخطر الوجودي وليس الخطر الوطني 
فحسب؛ دعوات إلعادة تعريف الفلسطيني والعودة إلى جذور القضية والبحث 

عن مشتركات أخرى بين االنضباطيات الممزقة والمنفصلة.  
المادي  الوجود  يقوض  بل  فحسب،  العودة  حق  يقوض  ال  المخيم  تدمير 
والنضالية  االجتماعية  القاعدة  ويقوض  فلسطين،  ح��دود  ج��وار  المكثف 
حتما  يؤدي  سوف  فعاليتها.  أو  شرعيتها  وينسف  الفلسطينية  للمؤسسات 
إلى ترحيل خارج اإلقليم، طوعا أو قسرا، كما سوف يمهد لبروز ووالدة الكيانات 
الطائفية والمذهبية وحل مشكلة الالجئين فيها، دفع نموذج غزة إلى أبعد مدى 

)الفصل والحل اإلقليمي والتوطين(.
ولذا، على أية استراتيجية فلسطينية جديدة أن تأخذ بعين االعتبار الخطرين 
نطاق  المكثف في  الفلسطيني  الحضور  وبعثرة  الشتات  تذويب  اآلن:  الماثلين 
المخيمات وصوال إلى محاوالت إعادة التوطين وربما التهجير خارج حدود اإلقليم 
ذاته. والخطر الثاني يتمثل في تطبيق الحل اإلقليمي، على أي نحو، على من تبقى 

من فلسطينيين فوق أرض فلسطين التاريخية. 

 * تيسير محيسن: كاتب فلسطيني، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، والجمعية 
العمومية لمركز بديل. 

مثيل
ّ

 المشاركة والت
ّ

الالجئون الفلسطينيون: حق

الثقايف( يافا  مركز  )املصدر:   ٢٠١١ الغربية،  الضفة  مخيمات  ألكبر  جوّية  ٢٠١٩. صورة  نيسان  غزة،  رفح،  مخيم  بخيام،  وتستبدل  اإلض  وجه  على  من  بيوت  متحى  غزة،  قطاع  على  حرب  كل  يف 
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ُيعتبر وضع الالجئين الفلسطينيين واحًدا من أطول األزمات التي عايشها 
الالجئون في جميع أصقاع العالم، يحكم وضعهم نظام خاص، حيث ال تغطي 
الفلسطينيين.  الالجئين  معظم  وضع  لالجئين  الدولي  القانون  منظومة 
من  العالم  في  الالجئين  وضع  تحكم  التي  العامة  المنظومة  هذه  تتألف 
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951، والبروتوكول اإلضافي، والنظام 
األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، حيث تشكل 
هذه المنظومة اإلطار القانوني المعيار الذي يسري على الالجئين كافة في 
ق على الالجئين  نشئ نظام مستقل يطبَّ

ُ
أ جميع أنحاء العالم. وفي المقابل، 

الفلسطينيين. ويتألف هذا النظام من وكالتين خاصتين من وكاالت األمم 
األمم  ووكالة  فلسطين،  بشأن  للتوفيق  المتحدة  األمم  لجنة  هما:  المتحدة، 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(.
وكل إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين العمل 

ُ
 وقد أ

بمثابة وكالة بديلة - بمعنى أن تمارس عملها كشبكة أمان للتأكد من مواصلة 
تقديم الحماية لالجئين الفلسطينيين - وذلك في حال توقفت الحماية أو 
المساعدة التي تقدمها لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين ووكالة 
األونروا ألي سبب من األسباب1  بالرغم من ذلك، انقطع الدور الذي اضطلعت 
به لجنة التوفيق بشأن فلسطين في إيجاد حل دائم )وهو الشكل الرئيس من 
منح لالجئين( لقضية الالجئين الفلسطينيين بصورة 

ُ
أشكال الحماية التي ت

فعلية في العام 1952، وذلك بعدما حصرت هيئة األمم المتحدة النشاطات 
التي تنفذها هذه اللجنة في “جمع المعلومات حول ممتلكات الالجئين في 
إسرائيل والبحث في اإلمكانيات المتاحة لتعويضهم عنها.” وبناًء على ذلك، 
صت اللجنة في مطلع العقد الخامس من القرن الماضي إلى نتيجة مفادها 

ُ
خل

السنوية  التقارير  في  اللجنة  أشارت  كما  واليتها.  إنفاذ  على  قدرتها  عدم 
اي  إحراز  إلى عجزها عن  العام 1964  العامة منذ  الجمعية  إلى  رفعتها  التي 
تقدم على صعيد إنجاز األهداف التي ُرسمت لها. وعلى الرغم من أن اللجنة 
الورق، فهي ال تضطلع بأي دور ذي معنى أو جدوى في  ما تزال قائمة على 
ا يتألف من صفحة واحدة،  توفير الحماية لالجئين، وتنشر اللجنة تقريًرا سنوًيّ

تصرح فيه “بأنه ال يوجد أي شيء لديها لإلبالغ عنه.” 
فلسطين  بشأن  التوفيق  لجنة  ووالي��ة  األون���روا  وكالة  والي��ة  عتبر 

ُ
وت

الفلسطينيون تحت  الالجئون  الجغرافية، حيث يقع  الناحية  منفصلتان من 
والية وكالة األونروا في حال كانوا يعيشون في المناطق التي تغطيها هذه 
الوكالة في عملياتها - وهي لبنان واألردن وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية 
- وتحت والية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في حال 
افتقار  يتسبب  ذلك،  ومع  المناطق.  خارج هذه  تقع  دول  في  يقيمون  كانوا 
وكالة األونروا إلى والية محددة تتيح لها تقديم الحماية في وجود ثغرة في 
التي  المناطق  في  يقطنون  الذين  الفلسطينيين  لالجئين  الواجبة  الحماية 
وكالة  إلى  الموكلة  الوالية  شملت  أن  يسبق  ولم  الوكالة.  عمليات  تغطيها 
بتوفير  يخولها  صريًحا  ا 

ً
تفويض اإلنسانية  المساعدات  تقديم  في  األونروا 

الحماية الدولية. وعلى الرغم من التدابير المختلفة التي تتضمن جوانب من 
الحماية الدولية في هذا الميدان - والتي أوصت الجمعية العامة بالكثير منها 
عنى بطرح 

ُ
ت التي  التدخالت  األونروا ال تشمل  بوكالة  المنوطة  الوالية  فإن   -

حلول دائمة لقضية الالجئين الفلسطينيين. ونتيجة لذلك، ال تستطيع وكالة 
الدول  الفلسطينيين في  الكاملة لالجئين  الدولية  الحماية  األونروا أن تقدم 

العربية التي تستضيفهم، وال في األرض الفلسطينية المحتلة. 
ويتمتع الالجئون الذي تشملهم االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 
لألمم  السامية  للمفوضية  األساسي  والنظام  اإلضافي  والبروتوكول   1951
قبيل  من  األساسية،  والحريات  اإلنسان  بحقوق  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
المنقولة  األموال  ملكية  4(، وحقوق  )المادة  الدينية  الشعائر  ممارسة  حرية 
وغير المنقولة )المادة 13(، وحق التقاضي أمام المحاكم )المادة 16( وحرية 
لشؤون  السامية  المفوضية  تبحث  ذلك،  عن   

ً
وفضال  .)26 )المادة  التنقل 

تأمين  قبيل  من  الالجئين  لقضية  ومستدامة  دائمة  حلول  عن  الالجئين 
عودتهم إلى ديارهم وإعادة توطينهم و/أو دمجهم في الدول التي يقيمون 
فيها. وعلى خالف غالبية الالجئين والمهجرين الذين يسعون في عمومهم 
إلى الحصول على الحماية من اإلعادة القسرية إلى أوطانهم، يطالب الالجئون 
الذي  إلى بيوتهم ومسقط رأسهم، األمر  العودة  الفلسطينيون بحقهم في 
ترفضه إسرائيل وتتنكر له منذ العام 1948. وعلى الرغم من أن القانون الدولي 
والقانون بشأن  اإلنسان،  الدولي لحقوق  والقانون  اإلنساني  الدولي  والقانون 
مسؤولية الدول والممارسات الدولية الفضلى، ناهيك عن عدد ال يحصى من 
انه لم يجر  الحق، اال  المتحدة، يكفل هذا  القرارات الصادرة عن هيئة األمم 

إنفاذ هذا الحق وتطبيقه حتى هذه اللحظة. 
في  الحق  الالجئين  منح  وجوب  على  الفضلى  الدولية  الممارسات  تؤكد 

 عن ذلك، تستدعي 
ً

اختيار حل لقضيتهم على نحو طوعي ومدروس. وفضال
المنهجية القائمة على الحقوق في تقديم المساعدة وتوفير الحماية التشاور 
الوطنية  التدخالت  تصميم  في  المشاركة  في  الحق  ومنحهم  الالجئين  مع 
والدولية التي تستهدفهم وتنفيذها. وفي هذا المقام، اعتمدت المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مبدأ الطوعية )اختيار الالجئين الحر 
المبني على معرفة واطالع الحد الحلول الدائمة( في البحث عن حلول دائمة 

لقضيتهم، إلى جانب منهجية تشاركية في العمليات التي تنفذها. 
لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر   )194( القرار  من   )11( المادة  وتحدد 
الذين  الفلسطينيين  جميع  بشأن  الدائمة  للحلول  الناظم  اإلطار  المتحدة 
ُهجروا من ديارهم في العام 1948، بمن فيهم الفلسطينيون المهجرون داخل 
الخط االخضر. وينّص هذا القرار على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت 
ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم ووجوب دفع تعويضات لمن 
أصابها  أو  فقدها  التي  الممتلكات  عن  دياره  إلى  العودة  عدم  منهم  يقرر 
بالعودة  السماح  “وجوب  المتحدة  األمم  تقرر  القرار،  هذا  وبموجب  الضرر. 
والعيش  ديارهم  إلى  العودة  في  الراغبين  لالجئين  ممكن  وقت  أقرب  في 
يقررون  الذين  ممتلكات  عن  تعويضات  دفع  ووجوب  جيرانهم،  مع  بسالم 
من  يكون  عندما  بضرر،  أو مصاب  مفقود  وعن كل  ديارهم  إلى  العودة  عدم 
الواجب وفقًا لمبادئ القانون الدولي أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر ...”2 
وتقرر هذه األحكام هيكلية تراتبية واضحة للحلول التي ُيصار إلى اتخاذها 
لالجئين  واألساسي  الدائم  الحل  ويتمثل  الفلسطينيين.  الالجئين  بشأن 
الفلسطينيين في عودتهم إلى ديارهم وتأمين مساكن لهم ورد ممتلكاتهم 

المسلوبة والتعويض عن الممتلكات التي فقدوها أو أصابها الضرر. 
أرض  إلى  الطوعية  العودة  بمعنى   - العودة  أن حق  واألهم من كل ذلك 
ا من حقوق اإلنسان من بين الحلول 

ً
الوطن - ُيعتبر الحل الوحيد الذي يمثل حق

الدائمة الثالث المذكورة أعاله، كما ُيعتبر هذا الحق ملِزًما للدولة األصل. وُيَعّد 
اإلنسان،  الدولي لحقوق  القانون  بمثابة قاعدة عرفية من قواعد  العودة  حق 
ا من حقوق اإلنسان. 

ً
ويؤكد عدد ليس بالقليل من المواثيق عليه باعتباره حق

وفي هذا السياق، ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه »لكل فرد 
حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.« كما تنص 
المادة 12)4( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه 
ا، من حق الدخول إلى بلده.« وُيعتبر الحرمان من 

ً
»ال يجوز حرمان أحد، تعسف

حق العودة والجنسية واإلقامة - من جملة حقوق أخرى - على أسس تمييزية، 
القانون  ا يحظره  - إجراًء تعسفًيّ أو األصل اإلثني  الديانة  أو  العرق  من قبيل 

الدولي لحقوق اإلنسان على نحو صريح ال مواربة فيه. 
وفي أعقاب األعمال العدائية الالحقة واألزمات التي تمخضت عن تهجير 
المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني، أصدرت هيئة األمم المتحدة القرارات 

إلى  العودة  أساس  على  عادل  حل  في  الفلسطينيين  حق  على  تؤكد  التي 
ديارهم. فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس األمن الدولي القرار )237(، المؤرخ 
في 14 حزيران/يونيو 1967، عقب اندالع حرب العام 1967، ويدعو هذا القرار 
في الفقرة األولى منه »حكومة إسرائيل الى تأمين سالمة وخير وأمن سكان 
المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا 

من هذه المناطق منذ نشوب القتال.«3
يتمسك الالجئون الفلسطينيون بمطلبهم بالعودة إلى ديارهم واستعادة 
ي التعويض عما فقدوه من 

ّ
أمالكهم التي باتت تقع اآلن في »إسرائيل«، وتلق

تكبدوها.  التي  األضرار  عن  وعادل  واٍف  تعويض  على  والحصول  ممتلكات 
فبعد ما يزيد على ستة عقود من التهجير الجماعي األول، لم يجِر التوصل إلى 
أي حل دائم لقضية الالجئين الفلسطينيين، وذلك على الرغم من المفاوضات 
الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  »إسرائيل«  بين  انطلقت  التي  السياسية 
على  »إسرائيل«  دأبت  وقد  المضمار.  هذا  في  ُبذلت  التي  األخرى  والمساعي 
ألحكام  ا 

ً
وفق إسرائيليين  وال  يهوًدا  ليسوا  بسكان  االعتراف  إعادة  رفض 

يشكلون  أنهم  على  السكان  هؤالء  إلى  تنظر  حيث  اإلسرائيلية،  القوانين 
ا لها. وفي الوقت نفسه، ما تزال الدول الغربية  ا وسياسًيّ تهديًدا ديموغرافًيّ
تتخلف عن إنفاذ أحكام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة في مواجهة 
 على ما تقدم، ما يزال البحث عن حلول 

ً
امتناع إسرائيل عن االلتزام بها. وعالوة

دائمة تشمل جميع الالجئين الفلسطينيين يتسم بانعدام جديته، وليس 
هناك من وكالة دولية تسعى إلى تحقيق هذا المسعى وإخراجه إلى النور. 
الدولي  القانون  أحكام  احترام  عن  المتواصل  اإلحجام  يتسبب  الواقع،  وفي 
وقواعده في الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي في تقويض صفة المصداقية 
التي يحظى بها القانون الدولي نفسه، وال سيما القانون الدولي بشأن حقوق 
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي بشأن الالجئين. ولذلك، 
فقد آن األوان للتأكد من أن القانون الدولي ال يبقى مجرد حبر على ورق، بل 
ويقرر  الحقوق  حماية  يكفل  ا  قانونًيّ نظاًما  باعتباره  وإعماله  إنفاذه  ينبغي 
االلتزامات، واألهم من ذلك باعتباره يفرض الوقائع على نحو يتوافق مع القيم 

والمبادئ التي يرتكز عليها. 

*أمجد القسيس: وهو باحث قانوني وعضو في شبكة الدعم القانوني لبديل - المركز الفلسطيني 
لمصادر حقوق المواطنة والالجئين. كما يعمل مستشاًرا لدى مركز الحق التطبيقي للقانون 

الدولي. 
 

هوامش:
.BADIL Refugee Survey 2012  :1   انظر 

 2   القرار )194( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الثالثة، الفقرة )11(، 11 
كانون األول/ديسمبر 1948. 

 3   اعتمد مجلس األمن الدولي القرار )237( في يوم 14 حزيران/يونيو 1967. 
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دخل الوضع القانوني للمواطن االردني – الفلسطيني مأزقًا ربما لم يسبقه 
اليه احد، وربما ينفرد االردن بهذا الوضع الذي ال سابق له، بل يمكن القول 
انه سلوك شاذ لدولة ذات سياده يلهج لسانها ليل نهار بترداد انها دولة 
في  االولى  –االسرائيلية  العربية  الحرب  اندالع  فمنذ  والقانون.  المؤسسات 
بتطهير  وبدأت  عقالها  من  الصهيونية  القوات  وانفالت   1948/1947 عامي 
فلسطين من اهلها بعمليات ارهابية منظمة، لجأ الفلسطينيون الى الدول 

العربية المجاورة السيما الى لبنان وسوريا واكبر عدد منهم لجأ الى االردن. 
الحكومة  واعلنت  فلسطين  الى  االردني  العربي  الجيش  قوات  دخلت 
االردنية االحكام العرفية في المناطق التي لم تتمكن القوات الصهيونية 
بحيث  الجنسية  قانون  بتعديل  االردنية  الحكومة  وقامت  احتاللها،  من 
كانوا خاضعين  الذين  الفلسطينيين  كل  على  االردنية  الجنسية  فرضت 
نهر  عبروا  او  الغربية”  “الضفة  ب�  يسمى  اصبح  ما  في  العرفي  للحكم 
القانون  من  الثانية  الماده  ونّصت  كالجئين.  الشرقية  الضفة  الى  االردن 
االردن  شرق  في  القانون  هذا  نفاذ  عند  عادة  المقيمين  “جميع  ان  على 
الهاشمية  االردنية  المملكة  قبل  من  تدار  التي  الغربية  المنطقة  في  او 
الجنسية  ح��ازوا  انهم  يعتبرون  الفلسطينية  الجنسية  يحملون  ممن 
االردنية ويتمتعون بجميع ما لالردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم 
 1949/12/19 ليلة  الفلسطينيون  نام  التعديل  وبموجب هذا  واجبات.”  من 
يتمتعون  “اردنيين”  التالي  اليوم  صبيحة  في  واصبحوا  كفلسطينيين 

بكل الحقوق التي لالردني ويحملون ذات االلتزامات.
وفي العام 1950 جرت انتخابات برلمانية في ضفتي االردن بحيث تم 
انتخاب 20 نائبًا عن الفلسطينين الذين اصبحوا االن اردنيين، و20 نائبًا عن 
الشرق اردنيين وتّم التصويت على وحدة الضفتين في أول اجتماع مجلس 
نيابي مشترك. وفي العام 1952 صدر اول دستور اردني في ظل الوحدة 
وقد ورد في المادة الخامسة منه على ان تنظم الجنسية بقانون. وفي العام 
م، من جملة امور 

ّ
1954 صدر اول قانون جنسية في عهد الوحدة حيث نظ

م طرق اكتساب الجنسية 
ّ
اخرى، تعديل قانون الجنسية لعام 1949 كما نظ

الجديدة،  والقانونية  الدستورية  االوضاع  اسقاطها. وفي ظل هذه  وطرق 
شارك الفلسطينيون في اجهزة الدولة االردنية كافة وعلى قدم المساواة 
مع الشرق اردنيين ولم تكن هناك مزاعم او ادعاءات عن تمييز او تفضيل 

او تحديد نسب او محاصصة )ااّل ما حدث استثناًء(.
الى  )باالضافة  الغربية  الضفة  احتالل  تم  يونيو 1967،  وفي حزيران/ 
تمارس  االردن  وظلت  االسرائيلية  القوات  يد  على  اخرى(  عربية  اراض 
دورها كدولة تم احتالل جزء من اراضيها، وان جزءًا من سكانها وقع تحت 
االحتالل االسرائيلي. وفي بداية الثمانينيات، خشيت الحكومة االردنية 
من قيام اسرائيل بتفريغ الضفة الغربية من سكانها تحت ضغوط الحياة 
احصائية  طريقة  بابتكار  فقامت  االستيطان،  شهية  وازدي��اد  اليومية 
بحيث اصدرت بطاقه ذات لون أخضر للسكان المقيمين عادة في الضفة 
او  الشرقية  الضفة  في  المقيمين  للفلسطينيين  واص��درت  الغربية، 
خارجها بطاقه ذات لون اصفر. وتولت اجهزة االمن االردنية المسؤولة عن 
مرور المواطنين من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية او العكس بعملية 
احصاء يومية للتأكد ِإن كانت هناك عمليات نزوح او تهجير، وقد الحظت 
الفلسطينيين  بأن  االمنية  االجهزة  تقارير  ضوء  على  االردنية  الحكومة 
قاطني الضفة الغربية يتمسكون باالرض وال أعراض نزوج او هجرة تنبئ 

بخالف ذلك.
ارتباط  فك  فيه  أعلن  خطابًا  حسن  الملك  القى   ،1988/7/31 وبتاريخ 
بالملك  ادت  التي  االسباب  ان  ورغم  الشرقية،  الضفة  الغربية عن  الضفة 
التخاذ ذلك القرار غير مقنعة، ااّل ان هذا الخطاب ومنذ صدوره حتى االن 
لم يأخذ شكاًل دستوريًا ولم تتم ترجمته الى قانون. وقد بقي ،من الناحية 
الدستورية والقانونية، مجرد خطاب ملكي شأنه شأن الخطابات السياسية 
التي تلقى في المناسبات، وسمي هذا الخطاب ب� “قرار فك االرتباط” علمًا 

ان “قرارًا” بهذا المعنى القانوني لم يصدر حتى االن.
من  سلسله  باصدار  الخطاب  ذلك  اثر  على  االردنية  الحكومة  سارعت 
او في منشور  االن في جريده رسميه  لم تنشر حتى  التي  “التعليمات” 
من مطبوعات وزارة االعالن، بل الزالت هي “تعليمات” سريه الى حد بعيد، 
وأول هذه “التعليمات” ان الحكومة جردت كل حملة البطاقه الخضراء من 
جنسيتهم االردنية. وهكذا، نام الفلسطينيون الذين يسكنون في الضفة 
الغربية ليلة 1988/7/31 كأردنيين وأفاقوا في صبيحة اليوم التالي عديمي 
الجنسية، وقد جاء هذا التجريد الجماعي في وقت حرج، ِإذ سحبت الحكومة 
االردنية عن قطاع كبير من مواطنيها الواقعين تحت االحتالل االسرائيلي 

الوضع القانوني لألردني - الفلسطيني في األردن

الغطاء الديبلوماسي وفقدت صفتها كدولة موقعة على اتفاقيات جنيف 
فيما يختص بالضفة الغربية.

او  الشرقية  الضفة  في  يسكنون  الذين  الصفراء  البطاقة  حملة  اما 
خارجها، بقي وضعهم على ما هو عليه من حيث اعتبارهم مواطنين اردنيين 
الرد  تتلكأ كثيرًا في  الحكومة  ان  ااّل  وااللتزامات،  الحقوق  بكافة  يتمتعون 
على ماهية الضمانات التي تحول دون قيامها بسحب البطاقه الصفراء من 
الالجئين المقيمين في األردن. ان حالة االجحاف التي تعيشها هذه الفئة 
من الفلسطينيين تتمثل في ان الحكومة اوكلت امر مسألة اسقاط الجنسية 
لدائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية، وال تخضع قرارات هذه 
الدائرة ألي رقابة قضائية، ِإذ طلبت الحكومة من المحاكم اعتبار اي دعوى 
تتعلق بقرار فك االرتباط )اي مسألة اسقاط الجنسية عن فلسطيني( مسأله 

تتعلق “بأمر سيادي” وبالتالي يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا.
وبمقارنة سلوك دائرة المتابعة والتفتيش مع شروط قانون الجنسية 
نجد درجة التعسف الذي تمارسه هذه الدائره في الماده )18( من قانون 
واحاطها  معقدة  عملية  اردني  عن  الجنسية  اسقاط  أن  حيث  الجنسية، 
قانون الجنسية للعام 1954 بضمانات كافية. اذ أوكل القانون – أواًل- الى 
مجلس الوزراء )وليس لدائرة او لوزارة( ان يطلب ابالغ االردني الذي يخدم 
فان  االردن،  الى  والعودة  وظيفته  بترك  اجنبية  دولة  لدى  مدنية  خدمة 
الوزراء قرارًا باسقاط جنسيته، ثانيًا، يجب ان ينال  رفض، يتخذ مجلس 
رابعًا  الرسمية.  الجريدة  القرار في  الملك، ثالثًا، نشر  القرار تصديق  هذا 
يحق لصاحب العالقة وخالل مدة معينة من نشر القرار ان يطعن في قرار 
االرتباط  فك  تعليمات  جاءت  العليا.  العدل  محكمة  امام  الوزراء  مجلس 
واطاحت بكل هذه الضمانات القانونية، وحين تصدى احد رؤساء محكمة 
العدل العليا لهذا الوضع الشاذ واصدر حكمًا قضى فيه بأن “التعليمات” 
ال يمكن ان تعلو على “القانون”، وبالتالي اصدر قراره بالغاء القرار االداري 
الذي قضى بسحب جنسية ذلك المواطن الفلسطيني المقيم في األردن. 
وحين صدر القرار طلبت الحكومة من هذا القاضي الفارس ان يستقيل، 
فاستقال، واعلن اسباب استقالته في محاضرتين وسجل ذلك في كتاب 

قّيم حول استقالل القضاء.
ان هذا الوضع يجعل الالجئ الفلسطيني المقيم في األردن في وضع 
معلق، فهو ال يعلم متى ولماذا سوف يتم سحب جنسيته من قبل دائرة 
المتابعة والتفتيش، واذا سحبت جنسيته يصبح اجنبيًا، وبالتالي، ال يحق له 
قيادة مركبة او فتح حسابات في البنك او ارسال اوالده الى مدارس الحكومة 
او معالجتهم في مستوصفات الحكومة، وان كان موظفًا في اجهزة الدولة 
عليه ان يستقيل وتصبح اقامته مهددة بحيث يحق لوزارة الداخلية إبعاده 

ألن حق الدخول الى البلد واالقامة فيها رخصه لالجنبي وليست حقًا. 
القانون  مع  تنسجم  ال  التي  تصرفاتها  تبرير  في  الحكومة  ساقت 
الوطني وال مع القانون الدولي جملة من التبريرات واالسباب واالعذار، إال أن 
جميعها فاسدة ال تصمد امام التفكيك والتحليل. اول وأهم سبب تسوقه 
الحكومة في القيام بعملية اسقاط الجنسية هو انها تحول دون تحويل 
حق  يؤكد  الجنسية  وسحب  للفلسطينيين،  بديل”  “وطن  الى  االردن 
باحباط  الحكومة  األصلي، وهكذا تقوم  الى وطنهم  الفلسطينيين  عودة 

المخططات الصهيونية - على حد قولها.

الفلسطينيين  طرد  هو  الصهيوني  المخطط  ان  للنقاش  مجال  ال 
واق��رب  اليهود،  للمستعمرين  المجال  وافساح  االصلي  وطنهم  من 
وله  مشروع  خوف  وهذا  االردن،  هو  اليه  الفلسطينيين  لتهجير  مكان 
مستنداته ووثائقه التي تؤيده، ااّل ان ال أحد يذكر ان الذي التزم بتوطين 
الفلسطينيين في االردن هو الحكومة االردنية نفسها وذلك حين وقعت 
مع الحكومة االسرائيلية في العام 1994 معاهدة وادي عربه، حيث نصت 

الماده الثامنه منها على: 

المادة 8 : الالجئون والنازحون
الشرق . 1 في  النزاع  يسببها  التي  الكبيرة  اإلنسانية  بالمشاكل  اعترافًا 

األوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة 
المعاناة اإلنسانية، فانهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف 

من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي.
التي . 2 أعاله،  إليها  المشار  البشرية  المشاكل  بان  الطرفين  من  اعترافًا 

يسببها النزاع في الشرق األوسط، ال يمكن تسويتها بشكل كامل على 
الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر 

المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي:
مصر  مع  باالشتراك  رباعية  لجنة  ضمن  بالنازحين،  يتعلق  فيما  أ- 

والفلسطينيين.
ب- فيما يتعلق بالالجئين: 

ضمن إطار المجموعة المتعددة األطراف حول الالجئين. . 1
إطار . 2 ضمن  ذلك  غير  أو  ثنائي  إطار  في  تتم  مفاوضات  في 

يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة 
بالوضع الدائم للمناطق المشار إليها في المادة 3 من هذه 

المعاهدة. 
ج - من خالل تطبيق برامج األمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من 
بما  والنازحين،  بالالجئين  المتعلقة  الدولية  االقتصادية  البرامج 

في ذلك المساعدة على توطينهم.
قد  كانت  تخشاه  انها  االردنية  الحكومة  تدعي  ما  ان  يتضح  وهكذا 
التزمت به التزامًا دوليًا، ومن اراد انقاذ االردن من تحويله الى وطن بديل 

عليه ان يلغي معاهدة وادي عربه.
الفلسطيني ال ينقطع بسبب  الدم  ان شالل  وتثبت األحداث كل يوم 
اصرار الفلسطيني على التمسك بأرضه، فكم من الدماء تريد الحكومة من 
الفلسطينيين ان يسكبوا حتى تصل الى مرحلة اليقين ان الفلسطيني ال 
يتنازل عن وطنه وال عن عودته، وال بّد وان الحكومة تدرك ان اوسع انشطة 
الندوات  واقامة  العودة  لجان  تشكيل  هو  الشتات  في  الفلسطينيين 
والمهرجانات ونشر ثقافة حق العودة. ومن المؤكد ان ليس للفلسطيني، 
التنازل عن فلسطين لصالح ُمستعمر  لالردني وال ألي عربي رغبة في  وال 
ازر  الحكومة مسؤولية شّد  على  يقع  وهكذا  بولندا،  او  بروكلين  من  قادم 
جنسيته  باسقاط  به  التنكيل  وليس  العودة  من  وتمكينه  الفلسطيني 

بحجة ضمان حق العودة.
 

 *د. أنيس قاسم: محام مقيم في عمان

بقلم: د. انيس فوزي قاسم*
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بمشاركة الشبكة العالمية لالجئين والقوى الوطنية واللجان الشعبية: تواصل الوقفات االحتجاجية أمام مقرات األونروا في الضفة الغربية
نظم بديل ومؤسسات الشبكة العالمية لالجئين في محافظة 
الوطنية  والقوى  الشعبية  اللجان  مع  وبالتعاون  لحم  بيت 
الرئيس  المقر  أمام  السبت 15 آب إعتصامًا  والمؤسسات يوم 
والمجتمع  المتحدة  االمم  تنصل  على  إحتجاجًا  الغوث  لوكالة 
وعلى  الفلسطينيين  الالجئين  الدولي من مسؤولياتهم تجاه 

سياسة تقليص الخدمات األساسية التي تنتهجها »األنروا«.

اقرارها  تم  فعاليات  سلسلة  ضمن  الفعالية  هذه  تأتي 

العالمية  والشبكة  الشعبية  واللجان  الوطينة  القوى  قبل  من 
لالجئين لمواجهة التقصير الجسيم من قبل الهيئات الدولية 
والدول المسؤولة من اجل دفعهم للوفاء بإلتزاماتهم الدولية 
ازمة  وحل  الفلسطينيين،  والمهجرين  الالجئين  قضية  تجاه 

األونروا المزمنة حال جذريا. 

الزقاق  باب  مفرق  عند  الرئيس  الشارع  المشاركون  اغلق 
موا وسائل االعالم 

ّ
قبالة مكتب األونروا في بيت لحم، حيث سل

ومكتب األونروا رسالة موجهة الى االمم المتحدة، ووكالة الغوث. رفع 
طالب ُصناع القرار الدوليين بالوفاء 

ُ
المشاركون خالل الوقفة شعارات ت

بإلتزاماتهم تجاه األنروا وقضية الالجئين الفلسطينيين، كما طالبوا 
واكدوا  الفلسطينين.  والمهجرين  لالجئين  الدولية  الحماية  بتوفير 
على ان تمتعهم بحقوقهم االنسانية االساسية، وأن تمكين األونروا 
من االستمرار بعملها مسؤولية دولية ستظل واجبة الى حين عودة 

الالجئين والمهجرين إلى ديارهم التي ُهجروا منه.  

بمشاركة الشبكة العالمية لالجئين والقوى الوطنية واللجان الشعبية: تواصل الوقفات االحتجاجية أمام مقرات األونروا في قطاع غزة
اعتصم العشرات من الالجئين ظهر يوم األربعاء 2015/8/5 
البلح والمغازي  التعليمية لمخيمي دبر  المنطقة  أمام مكتب 
ذ إعتصامًا أمام 

ّ
في مدرسة المزرعة وسط قطاع غزة وكان قد نف

الغوث في وقت سابق. وعلت هتافات  لوكالة  الرئيس  المقر 
اللجان  وعبرت  التقليصات،  لسياسة  واالستنكار  التنديد 
الشعبية لالجئين في كلمتها عن رفضها القاطع لتهديدات 
المناطق  مخيمات  في  الدراسي  العام  بدء  بتأجيل  األونروا 
الخمس متذرعة بالعجز المالي. وأكدت بأن هذا التأجيل، إن 
حدث، فإنه يهدد مستقبل أكثر من نصف مليون طالب في 
األخرى،  اللجوء  مخيمات  في  والماليين  غزة  قطاع  مخيمات 
منّبهًا القيادة الفلسطينية من تبعات هذه التقليصات التي 
ستطال كل الخدمات في طريق إنهاء وكالة الغوث وتسلميها 
الدولي  المجتمع  مسؤولية  على  ومؤكدة  المضيفة،  للدول 

تجاهها.

في  واإلسالمية  الوطنية  القوى  لجنة  أوضحت  بدورها 
كلمتها أن التقليصات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها 
الخمس،  المناطق  في  الوكالة  عمل  إلنهاء  ذة 

ّ
المتنف الدول 

وميزانيتها  الوكالة  دعم  مسؤولية  الدولي  المجتمع  محّماًل 
الستمرار عملها. ودعت جميع القوى والهيئات والفصائل الي 
الوقوف بحزم أمام موجة التقليصات التي أثيرت في الفترة 
مستمرون  الفلسطينيين  الالجئين  أن  على   

ً
مشددة األخيرة، 

في المطالبة بحقوقهم الى حين عودتهم الى ديارهم التي 
هجروا منها.

ومن جهته قال منسق األنشطة والبرامج لمركز بديل في 
قطاع غزة أنه يتوجب على األونروا توفير الخدمات األساسية 
بالحاالت  أو  الموازنة  بنقص  التذرع  لها  وليس  لالجئين، 
الطارئة، إذ عليها من خالل الجمعية العامة تطوير صالحياتها 

وآليات ضمان الموازنة الكافية بحسب االحتياجات كمثيالتها 
للوفاء  الدوليين  القرار  ُصناع  ودعا  الدولية.  الوكاالت  من 
الوكالة،  به  تمر  الذي  المالي  العجز  وتغطية  بإلتزاماتهم 
الفلسطينين.  والمهجرين  لالجئين  الدولية  الحماية  وتوفير 
وأن  األساسية،  االنسانية  بحقوقهم  تمتعهم  ان  على  د 

ّ
وأك

تمكين األونروا من االستمرار بعملها مسؤولية دولية ستظل 
واجبة الى حين عودة الالجئين والمهجرين إلى ديارهم التي 

ُهجروا منها.

وفي نهاية االعتصام سلم ممثلو اللجان الشعبية والقوى 
الوكالة  محافظ  الى  احتجاج  رسالة  واالسالمية  الوطنية 
الى  لينقلها  المشهراوي  سهيل  الوسطى  المنطقة  في 
وقف  الفعاليات حتى  استمرار  على  مؤكدين  األونروا  رئاسة 

التقليصات.
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المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

ــة أنا من هناك... وللحلم بقيـّ
مجموعة قصص صحفية - جائزة العودة ٢٠١4 ، أيار ٢٠١٥ 

هذا  في  المسابقة  موضوع  كان  وقد   .2014 للعام  السنوية  العودة  بجائزة  الفائزة  الصحفية  القصص  على  اإلصدار  هذا  يحتوي 
الحقل يتركز على تناول العودة الفعلية من حيث اآلليات والنمط والنتائج، سواء كان ذلك بتناول التصورات الشعبية )الجماعية 
برز آليات العودة المستقبلية، أو بتناول تجارب/محاوالت عودة فعلية وقعت بصرف النظر عن نجاحها او فشلها. 

ُ
أو الفردية( التي ت

يجيء إصدار مجموعة القصص الفائزة استكماال للهدف من وراء طرح هذا الحقل ضمن حقول جائزة العودة السنوية. لقد كان 
الهدف من وراء طرح هذا الحقل إبراز دور الصحفيين وأهميته في معالجة قضايا اللجوء والتهجير لما لكتاباتهم من اثر وتأثير 
على تشكيل الوعي العام، وخصوصا لدى األجيال الشابة من أبناء فلسطين. وغني عن القول، أن القلم المنتمي لقضية نبيلة وعادلة 

هو ضمان إبقائها حية في كل المحافل، وعبر كل المراحل وعلى كل المستويات.

غيير«
ّ

ر - ضمن مشروع: »معًا نبني... معًا نصنع الت كتاب مصوَّ
الكتاب على مجموعة من  التغيير«. يشتمل  نبني... معًا نصنع  المشترك: »معًا  المشروع  الكتاب هو ثمرة عمل متواصل على مدار عام تم خالله تنفيذ  هذا 
الصور التي التقطها االطفال المشاركون في المشروع اثناء مشاركتهم في الجوالت الميدانية التي تم تنظيمها في عدٍد من القرى والتجمعات الفلسطينية 
التي تعاني من سياسات التهجير القسري االسرائيلية. خالل تنفيذ المشروع، تم تدريب االطفال على استخدام كاميرات 
التصوير الفوتوغرافي، ومهارة التقاط الصور. لم تكن الغاية توثيق االنتهاكات، او سياسات التهجير، انما اتاحة الفرصة 
لالطفال للتعبير عن انطباعاتهم، ومشاعرهم، وآرائهم. قام االطفال بالتقاط عدد كبير من الصور اثناء الجوالت الميدانية، 
عبر. بعد فرز الصور، تم اختيار الصور األفضل، لتكون مادة هذا الكتاب، ورسالة 

ُ
وكتابة شرح قصير عن كل صورة، وعن ماذا ت

االطفال الى العالم.  
العامة،  والمكتبات  االطفال،  ورياض  الوطنية،  للمؤسسات  مهم  الوقت  نفس  في  لكنه  االطفال،  لفئة  موجه  الكتاب 

والمدارس، وجميع المهتمين بتوثيق سياسات اسرائيل الهادفة الى تهجير الشعب الفلسطيني وطرده من وطنه.

إختتم بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين والحركة العالمية للّدفاع عن األطفال/ فرع فلسطين يوم 
األربعاء 17 حزيران 2015 مشروع »معًا نبني... معا نصنع التغيير«، الذي شارك فيه أربعون طفاًل وطفلة من مختلف مناطق ومخيمات 
الضفة الغربية. هدف المشروع إلى توعية األطفال المشاركين بالسياسات اإلسرائيلية التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من 

أرضهم بشكل قسري، وذلك من خالل التدريبات والزيارات الميدانية إلى المناطق التي تواجه خطر التهجير القسري. 

ُنفذ المشروع بالشراكة مع أربعة عشر مؤسسة قاعدية من شركاء مركز بديل والحركة العالمية في المخيمات والمناطق المعرضة 
ابداع  مؤسسة  الولجة،  قرية  في  انصار  مركز  عايدة،  مخيم  في  الجئ  مركز  هي:  بديل،  لمركز  الشريكة  المؤسسات  للتهجير. 
لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقافي في مخيم الدهيشة، ومركز شباب عايدة االجتماعي في مخيم عايدة. أما المؤسسات 
الشريكة للحركة العالمية للدفاع عن االطفال، فهي: جمعية المحاور الخيرية، مدرسة قرطبة االساسية المختلطة، مركز طارق بن 
زياد المجتمعي، مركز بلدية الخليل المجتمعي شارك، ملتقى شباب الشهيد سعد صايل في البلدة القديمة في الخليل، مركز 
الفينيق في مخيم العروب، مركز سبافورد في القدس، مؤسسة سوا لتنمية وتطوير المجتمع في حزما، جمعية التنمية النفسية 

واالجتماعية في مخيم الجلزون، ومركز يافا الثقافي في مخيم بالطة.

تخلل تنفيذ المشروع مجموعة من ورشات العمل التثقيفية، إضافة إلى تدريبات على مهارات الكتابة، والتصوير الفوتوغرافي 
وجوالت ميدانية تعليمية. التدريبات التثقيفية، ركزت في مجملها على تعريف االطفال ببنود اتفاقية حقوق الطفل، وحقوق 
هذا  ومراحل  الفلسطيني،  الشعب  لها  يتعرض  التي  القسري  التهجير  مسببات  واهم  الفلسطينيين،  والمهجرين  الالجئين 
بالمخيمات  االطفال  تعريف  على  ركزت  فقد  الميدانية،  الجوالت  أما  الفلسطينيين.  االطفال  على  السلبية  وآثاره  التهجير، 
الفلسطينية والقرى والتجمعات الفلسطينية التي تواجه سياسات التهجير القسري، وقد تخلل هذه الزيارات تدريب االطفال 

على استخدام الكاميرا والتقاط صور فوتوغرافية لمجمل االنتهاكات التي تتعرض لها هذه المناطق.

مت الفّعالية الختامية في مؤسسة إبداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقافي في مخيم الدهيشة، وذلك بحضور األطفال 
ّ
ُنظ

ل الفعالية عرضًا لفيلم قصير عن مراحل تنفيذ والزيارات 
ّ
المشاركين وأهاليهم، وممثلين عن المؤسسات األهلية الشريكة. تخل

مت لألطفال المشاركين في المشروع، تلته فقرة تكريم لألطفال وقراءة نصوص أدبية من كتاباتهم. وفي 
ّ
الميدانية التي ُنظ

حاكي قضية حق العودة لالجئين والمهّجرين الفلسطينيين الى 
ُ
ختام الفعالية، قّدم مسرح الطنطورة »مسرحية الناطور« التي ت

قرية الطنطورة الواقعة في قضاء حيفا. 

هذا وقد قام مركز بديل بنشر كتاب صور يشمل الصور التي التقطها األطفال المشاركون في المشروع أثناء الزيارات الميدانية، 
وهي في مجملها صور توثيق سياسات التهجير القسري االسرائيلية. كما وقامت الحركة العالمية للّدفاع عن األطفال بنشر 

كتابات األطفال في مجلة صوت األطفال، وهي حّيز توعوي يعّبر من خالله األطفال عن حقوقهم وتجربتهم بطريقة إبداعية.

إختتام مشروع تمكين األطفال: معًا نبني... معًا نصنع التغيير
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المؤتمر األول لمجموعة عمل الالجئين
المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز  بديل-  عقد 
الدولية  المؤسسات  من  مجموعة  مع  وبالشراكة  والالجئين، 
أوساط  في  تعمل  التي  القاعدية  والمؤسسات  والفلسطينية، 
لمجموعة  األول  المؤتمر  الفلسطينيين  والمهجرين  الالجئين 
عمل الالجئين في قبرص في الفترة ما بين 8 الى 13 حزيران. 
التأسيسي  المؤتمر  بمثابة  المؤتمر  هذا  المنظمون  اعتبر  وقد 
بعد إطالق المجموعة في اجتماع سابق في نهاية العام الماضي. 

مؤسسات  من  تتكزن  اليت  الالجئين  عمل  مجموعة  قامت 
دولية وفلسطينية، بعقد مؤتمرها األول في قبرص خالل شهر 
والمهجرين،  الالجئين  عن  ممثلين  دعوة  تم  حيث  حزيران، 
ومؤسسات فلسطينية قاعدية، ولجان حق العودة الفلسطينية 
من فلسطين التاريخية، ودول الشتات العربي واوروبا وامريكا. 

كل  مناقشة  خاللها  تم  أيام  ثالثة  مدة  المؤتمر  إستمر 
وفي  الرسمي  المستوى  على  الالجئين  تمثيل  موضوع  من 
المفاوضات ومحادثات السالم مع إسرائيل، ومشاركة الالجئين 
الحماية  وقضية  بمصيرهم،  المتعلقة  القرارات  ُصنع  في 

الدولية الواجب توفيرها لالجئين الفلسطينيين. 

ولقد قدم المشاركون أوراق عمل كل عن بلده ومنطقته، تناولت 
الالجئين،  مشاركة  في  والخبراء  والنشطاء  المؤسسات  رؤية 
وتمثيلهم ومستوى الحماية الدولية؛ حيث يجري العمل على 
مركز  اصدارات  ضمن  اصدارها  اجل  من  االوراق  هذه  تطوير 

بديل. 

العمل  مجموعة  تأتي  المؤسسين،  واالعضاء  بديل  وبحسب 
هذه كضرورة بعد تجاهل مصير ماليين الالجئين والمهجرين 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين  السالم  محادثات  في 
وإستمرار  اإلنسانية  الالجئين  أوضاع  وتدهور  وإسرائيل، 
عمل  إطار  خلق  إلى  المجموعة  وتهدف  حقوقهم.  إنتهاك 
فلسطيني - دولي يعمل على تعزيز مشاركة وتمثيل الالجئين 
الفلسطينيين في كافة القرارات المتعلقة بمصيرهم وتطوير 

اطار الحماية الواجبة لهم. 

وليس  تنسيقي،  دولي  إطار  نفسها  العمل  مجموعة  تعتبر 
تمثيلي، يتكون من مؤسسات فلسطينية ودولية يعمل على 
تؤمن بحق عودة الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ولديها 
مساحة كافية للدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين والنضال 
التهجير،  سياسات  مواجهة  عبر  المستمرة  النكبة  لوقف 
الشركاء في هذه  ُيقر  العنصري. حيث  والفصل  واالستعمار، 
على  مبني  يكون  أن  يجب  عادل  حل  أي  أن  على  المجموعة 
عودة جميع الالجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، ووفقًا 
الغاية  هذه  تحقيق  يمكن  ال  فإنه  الدولي،  الالجئين  لقانون 
رغبتهم.  على  وبناء  أنفسهم  الالجئين  مشاركة  عن  بعيدًا 
الحقوق،  على  المبني  النهج  الالجئين  عمل  مجموعة  تتبنى 
وفي  الفلسطينيين  الالجئين  بحقوق  المجموعة  هذه  تؤمن 
الممتلكات،  واستعادة  االصلية،  الديار  الى  العودة  مقدمتها 

والتعويض. 

حيث إستمر المؤتمر لمدة ثالثة أيام تم خاللها مناقشة كل 
وفي  الرسمي  المستوى  على  الالجئين  تمثيل  موضوع  من 
المفاوضات ومحادثات السالم مع إسرائيل، مشاركة الالجئين 
الحماية  وقضية  بمصيرهم،  المتعلقة  القرارات  ُصنع  في 

الدولية الواجب توفيها لالجئين الفلسطينيين. 

يصــــدر قريبــــًا عــــن مركــــز بديــــل
ان: الحالة الفلسطينية - مـقــدمـــة

ّ
ورقة العمل رقم ١٥: التهجير القسري للسك

ان: الحالة الفلسطينية. بنظرة 
ّ
هذه الورقة التمهيدية هي األولى في سلسلة تتألف من عشر ورقات عمل حول التهجير القسري للسك

عامة، تستعرض هذه السلسلة إجراءات التهجير القسري التي تعّرض لها الفلسطينيون على مدى تاريخهم، وما ينفكون يتعرضون 
لها. يترك هذا التهجير القسري آثارًا وخيمة على الحياة اليومية للفلسطينيين ويهّدد وجودهم في وطنهم. وتعتمد سلسلة أوراق 
العمل تفسيرًا شاماًل لمنهج المعالجة القائم على حقوق اإلنسان، بحيث تشّدد على أّن االلتزامات التي يمليها القانون الدولي ويوجبها 

ها. 
ّ
ينبغي أن تتقدم على االعتبارات السياسية وتحل محل

ان: الحالة الفلسطينية - التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري
ّ

ورقة العمل رقم ١٧: التهجير القسري للسك
السياسة  هذه  وتستهدف  إسرائيل.  تعتمدها  التي  الحضري  والتنظيم  التخطيط  بإجراءات  المتصلة  القضايا  الورقة  هذه  تتناول 
الفلسطينيين عن طريق احتواء أعدادهم المتزايدة من خالل إجراءات التخطيط العمراني التي تنفذها السلطات اإلسرائيلية. ونتيجة 

لهذه السياسة، تعيش اآلالف من األسر الفلسطينية في ظروف تشهد االزدحام واالكتظاظ وتفتقر إلى األمان؛ ألن أبناءها ممنوعون من استعمال أراضيهم أو الحصول 
ان 

ّ
على نصيبهم من األراضي العامة واالنتفاع بها. وفضاًل عن غياب المرافق وشبكات البنية التحتية الحديثة، يترك النمو الطبيعي للسك

العديد من هذه األسر تحيا في ظروف معيشية متدنية يحيط التخلف بها.

الجدير ذكره أن سلسلة األوراق ستتناول المواضيع التالية:    

الحرمان من اإلقامة والسكن 	 
فرض نظام استصدار التصاريح	 
استعمالها 	  من  أصحابها  ومنع  األراضي  مصادرة 

واالنتفاع بها
التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري	 
الفصل العنصري	 

حرمان الفلسطينيين من االستفادة من مواردهم 	 
الطبيعية والحصول على الخدمات العامة

إنكار حق العودة	 
قمع المقاومة	 
األعمال التي تنفذها أطراف غير حكومية )والتي 	 

نة من جانب إسرائيل(
ّ
تحظى بموافقة مبط
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شكلت نكبة فلسطين وضياعها عام 1948 نقطة تحول في مسيرة الشعب 
الفلسطيني، حيث القت بظاللها وتداعياتها على الواقع الديمغرافي الفلسطيني، 
محدثة نموذجا تمثل في تشتيت ما ال يقل عن مليون فلسطيني خارج وداخل 
المجتمع  يألفها  لم  والسكانية  االجتماعية  التركيبة  وبرز نمط جديد في  وطنه. 
الفلسطيني من قبل مثل ظهور المخيمات وتجمعات المهجرين وما تعكسه من 

اشكالية معيشية وضرورة حمائية ومسؤولية انسانية. 
 2008 منذ  المتتالية  العدوانية  للحروب  ونتيجة  غزة  قطاع  في  ما حصل  إن 
السكانية  والمنشئات  للمساكن  ممنهج  تدمير  من  عنها  نتج  وما   2014 وحتى 
اإلستراتيجية  من  ج��زءًا  إال  ليس   ،2014 صيف  حرب  وتحديدًا  واالقتصادية، 
وترحيل  تهجير  بهدف  ومعقد  صعب  واق��ع  خلق  إل��ى  الرامية  الصهيونية 
على  اخر  عبئا  الجديد  الواقع  هذا  فرض  لقد  أماكن سكنهم.  من  الفلسطينيين 
كاهل الفلسطينيين في القطاع والذي تزامن مع استمرارية الحصار الخانق منذ 
عدة سنوات ما اوصل االمور الى حالة من شبه المستحيل معالجتها ووضع  حلول 

تطبيقية لها بفعل مجموعة متداخلة ومتشابكة من العوامل والمسببات. 
في ظل إستمرار سياسات التهجير والعمليات العسكرية المتكررة التي تأتي 
في إطار تضييق الخناق على الفلسطينيين ودفعهم للهجرة، يظهر العديد من 
التساؤالت المتعلقة بحماية المهجرين ودور األطر التمثيلية وغيرها في توفير 
الحماية لهم. سيحاول هذا المقال أن يقدم تحلياًل لواقع الحماية وآليات تطوير 
ُسبل جديدة لحماية المهجرين داخليًا الذين نزحوا إبان الحرب األخيرة على قطاع 

غزة.

تشخيص وتحليل لإلشكالية: 
التي  تلك  وخصوصا  غزة  في  الفلسطينيين  المهجرين  قضية  بأن  شك  ال 
سببتها الحرب العدوانية االسرائيلية على قطاع غزة في صيف 2014 قد اخذت 
حيزًا واسعًا وتعرضت الى سيل من الندوات والمؤتمرات )على الصعيدين المحلي 
والدولي( بدليل أن التطبيق العملي لحل االشكالية ما زال يراوح مكانه. فمراكز 
االيواء التابعة لوكالة الغوث مستمرة ومعاناة المهجرين فيها متفاقمة، وشروط 
المانحين في محط خالف وجدال في االوساط الفلسطينية وخصوصا الفصائلية. 
إعادة  لقضية  المالي  الموضوع  يزال  ال  األخير،  الحرب  على  كامل  عام  مرور  وبعد 
والسلطة  الفصائل  بين  المتبادلة  االتهامات  سوى  تقدم  أي  دون  عالقًا  اإلعمار 
محط  في  الفلسطيني  اإلنسان  وضعت  اعالمية  مادة  التي شكلت  الفلسطينية 

شك وعدم احترام من قبل االوساط العربية والشعبية والرسمية.
ومن أجل وضع رؤية تحليلية لقضية توفير الحماية لالجئين والمهجرين في 

قطاع غزة، ارتأي كناشط في مجال الالجئين عرض:

أوال: حماية المهجرين الداخلين: 
من  لها  لما  الخطيرة  القضايا  من  غزة  قطاع  في  الُمهجرين  قضية  عتبر 

ُ
ت

إنعكاسات وتفاعالت على المجتمع الغزي، حيث تتطلب هذه القضية وضع حلول 
جذرية لتوفير وتطوير ُسبل الحماية للنازحين. وليس المقصود هنا فقط الحماية 
اإلجتماعي واألخالقي  المستوى  وإنما على  واإلنساني،  السياسي  المستوى  على 
وتفشي  المدرسي  والتهرب  والجريمة،  المخدرات  ظاهرة  تفشي  من  يحد  الذي 
والعوز  العائلية،  والمشاكل  الخالفات  حدوث  على  فضاًل  االخالقية،  االم��راض 
السلبية يؤدي  الظواهر  المستوى اإلجتماعي بهذه  إن إختراق  والفقر.  والحرمان 
إلى تفكك وإنهيار منظومة العائلة بمفهومها اإلجتماعي، األمر الذي يتناقض مع 
إعالنات ومواثيق الشرعية الدولية التي أكدت على قدسية العائلة ووجوب توفير 

كافة أشكال الحماية لها.
)الرسمية  فلسطين  أن  نجد  الحماية،  لمفهوم  التوصيف  هذا  من  إنطالقًا 
حماية  فان  وبالتالي  للمهجرين،  الحماية  توفير  في  اخفقت  قد  والحزبية( 
الفلسطيني  الكل  امام  واضحًا  تحديًا  ُيشكل  حقيقيًا  مأزقا  أصبحت  المهجرين 
على  الرسمي  الفلسطيني  المستوى  اداء  ومحدودية  االشكالية  عمق  وعكس 

تقديم أدنى مقومات الحماية. 

ثانيًا: الموقف الفصائلي: 
الحالة  الفلسطيني وتحديدًا في قطاع غزة ضمن  الموقف الفصائلي  يندرج 
السلبية العامة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني برمته، فالخارطة 
والتشرذم  االنقسام  وديمومة  الداخلي  االحتقان  حالة  تعكس  الفلسطينية 
التي تظهر بشكل واضح في الخطاب االعالمي الفصائلي. إن مواقف الفصائل 
جسد حالة االستحواذ والسعي نحو 

ُ
المحدودة في ظل حالة التشرذم واإلنقسام ت

وليس من  المشكلة  وبالتالي فهي جزء من  الضيقة،  المكاسب  النفوذ وتحقيق 
الحل.

ظهر هذه الحالة بشكل واضح في تقوقع كل فصيل على نفسه وتحوصل 
َ
وت

اتباعه والمنتمين له حوله، في الوقت ذاته يسعى الفصيل )االسالموي( المسيطر 
وتنفيذه  القرار  على صنع  للهيمنة  العسكري  وذراعها  »حماس«  غزة  على قطاع 

دور الفصائل واألطر التمثيلية في حماية المهجرين في قطاع غزة
بقلم: نعيم مطر*

في الساحة الغزية بعيدًا عن االهتمام بحل االشكالية، أو على االقل بدون تفهم 
وتقبل مواقف الفصائل االخرى والتنسيق معها، حيث أن السلوك االستحواذي 
على  استنادًا  ومواقفه.  تصرفاته  في  السائد  النمط  هو  االخرين  جماح  وكبح 
التحليل السابق، يمكن التوصل الى نتيجة محورية مفادها أن الحالة الفصائلية 
مشكلة  واستدامة  وتجذير  تعميق  في  ساهمت  غزة  قطاع  في  الفلسطينية 

المهجرين الداخليين في القطاع.
بالرغم من ان الفصائل ال تملك المصادر المادية التي من الممكن أن تعالج 
مشكلة المهجرين، إال أنه باإلمكان الخروج بموقف جماعي يتناغم وشروط االطراف 
على  ترتكز  الخارجية  والمساعدات  الدولية  العالقات  اساس  ان  حيث  المانحة، 
الى  المانح  التوصل مع  الممكن  اخر، من  المبادئ. بمعنى  المصالح وليس  قاعدة 
صيغة رضائية تقلل من حجم الشروط والقيود المفروضة على الطرف المتلقي 
يتمثل  مازق  في  الفلسطيني  الطرف  أوقع  الفهم  هذا  غياب  ان  للمساعدات. 
في استمرارية غياب الرؤية وعدم إشراك الفصائل األخرى في صنع القرار. ومن 
المعروف )نظريا( ان صنع القرار ورسم السياسات في انظمة الحكم الديمقراطية 
ومؤسسات  واالح��زاب  والحكومة  التشريعية  والمؤسسة  الرئيس  في  تتمثل 

المجتمع المدني، فاين نحن في الحالة الفلسطينية من ذلك؟ 
السلطة  قيادة  رؤي��ة  ط��رح  ال��ى  يقودنا  السابق  التساؤل  على  االجابة  إن 
الفلسطينية  فالرؤية  المهجرين.  مشكلة  ومعالجة  االعمار  حول  الفلسطينية 
سياق  ضمن  تندرج  التي  المانحة  واالط��راف  ال��دول  ورؤي��ة  تتماهى  الرسمية 
المعضلة  أن  إال  ومؤسساته.  الدولي  المجتمع  امام  العقالنية  القيادة  مسؤولية 
تكمن في عدم تجاوب الكثير من الفصائل وعلى رأسها )حركة حماس( المتنفذة 
والقابضة على زمام االمور في قطاع غزة، فأصبحنا أمام موقفين متناقضين: موقف 
التماهي مع شروط المجتمع الدولي يتمثل في رؤية السلطة الفلسطينية وآخر 
ممزوج  اعالمي  وخطاب  ضيقة  حزبية  رؤية  في  يتجسد  الدينامية  يفتقر  جامد 
باتهامات ال أساس له في أدبيات الخطاب الواقعي الذي يجب أن يتعاطى مع ما 
هو كائن وليس ما يجب ان يكون. على اية حال، ان محدودية القدرة على توفير 
حماية للمهجرين الداخليين في قطاع غزة جعل هذه القضية تزداد تعقيدا، األمر 

الذي قد يؤدي الى انفجار مجتمعي ال تحمد عقباه.

ثالثا: دور االطراف التمثيلية الرسمية 
إنعكست المشاكل المادية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية على قدرة 
األطر التمثيلية في أداء مسؤولياتها والوفاء بإلتزاماتها تجاه قضايا شعبها بمن 
فيهم المهجرون الداخليون. حيث أنه ومنذ البداية، اعترفت السلطة الفلسطينية 
بعدم قدرتها على معالجة االمر، وبدأت بحملة إعالمية ودبلوماسية خارجية )على 
)مؤسسات، منظمات،  الدولي  المجتمع  لمناشدة  والدولي(  االقليمي  الصعيدين: 
دول( بالوقوف إلى جانبها في وضع خطة وتمويل إعادة إعمار غزة. في الوقت ذاته 
الموجه ألبناء شعبها واضحًا ودقيقًا وعقالنيًا  الفلسطينية  السلطة  كان خطاب 
بأن اإلعمار يتطلب عماًل جماعيًا فلسطينيًا والتعاطي بايجابية مع شروط الدول 
واالطراف المانحة. وجاء هذا الموقف متطابقا مع موقف الدول العربية المهتمة 

باإلعمار وإعادة تهيئة األجواء للمهجرين. 
لقد كان واضحًا أن دور األطر التمثيلية في ظل اإلنقسام الفلسطيني الداخلي 
محدودًا جدًا نظرًا لشح االمكانيات، وعليه فإن الحماية المتوفرة للمهجرين ضئيلة 

جدا وفرص تعظيمها وتوسعها غير متوفرة بالشكل المطلوب. كما أن الموقف 
االسرائيلي الرسمي والمراقب لما يدور من نقاش وجدل حول حل هذه المعضلة 
كان عامال رئيسيا في تعطيل وعرقلة عملية اإلعمار وتوفير الحماية للمهجرين، 
الدولية، بل ويمكن  المتطلبات  حيث أن األجندة االسرائيلية ال تخرج عن سياق 
القول، ان الطرف االسرائيلي يلعب دورًا اساسيًا في القرارات والتوجهات الدولية 

الخاصة باإلعمار.

رابعا: التوصيات 
بناًء على ما تم عرضه في هذا المقال من تحليل وتقييم، هناك مجموعة من 

التوصيات على مستويات أبرزها:

المستوى الفلسطيني:
ضرورة إدراك أن إستمرارية معضلة حماية المهجرين الداخليين سيؤدي الى 

خلق واقع مأساوي قد يولد أمراضا اجتماعية تفتك بالمجتمع الفلسطيني. 
بلورة موقف فصائلي وحدوي بعيدًا عن حسابات المكسب وتحقيق  ضرورة 
االجندات الفصائلية الضيقة والتحلي بالجرأة التخاذ موقف حاسم بحق أي طرف 

يعرقل الجهود المبذولة لمعالجة قضية المهجرين.
بدورها  والتي  الفلسطينية،  القيادة  موقف  مع  التعاطي  حماس  قيادة  على 
عليها اكثر من مجرد االستجابة لشروط الدول المانحة. ان التعامل بإيجابية مع 
متطلبات وشروط االطراف المانحة، ال يعني الخضوع لها، وان عدم الخضوع لها ال 
يعني الجمود المطلق. ان حالة المماطلة والتسويف في انجاز العالقة الوحدوية 
ثمنها  يدفع  سوف  التي  المأساة  تعميق  في  ويساهم  اسرائيل  اال  يخدم  لن 

المهجرون بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام.
ان تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تسليط الضوء على مدى الخطورة 

التي من الممكن ان تشكلها قضية استمرار مشكلة المهجرين.
ضرورة اجراء دراسة بحثية لحصر المهجرين والعمل على تأهيلهم وتوفير 
فرص عمل كإجراء من الممكن ان يساهم في توفير قدر من الحماية لعائالتهم.

ضرورة إشراك كافة األطياف الفلسطينية في عملية ُصنع القرار.

المستوى العربي:
الدولية  القرارات  في  ومؤثرًا  دورًا حاسمًا  العربي  القرار  لصانع  يكون  ان  البد 
الدعم  تقديم  في  وعاجل  فّعال  بشكل  والمساهمة  غزة،  إعمار  بإعادة  المتعلقة 
المناسب )بعيدًا عن االجندات الدولية( ووضع حلول إلعادة اإلعمار ومعالجة قضية 

المهجرين.

المستوى الدولي:
ما  على  ومحسابتها  إسرائيل  ترتكبها  التي  الجرائم  على  الوقوف  يجب 

اقترفته من تدمير وعدوان وتهجير.
منذ  الممتد  الحصار  رفع  على  اسرائيل الجبارها  على  الضغط  ممارسة  يجب 

سنوات على القطاع، وللتوقف عن ممارسة ارهابها بكل اشكاله. 
على المجتمع الدولي ان يفكر في حل قضية التهجير واللجوء الفلسطينيي 
الى  الفلسطيني بطرق غير شرعية  الشباب  جذريا، ال في خطر هجرة االالف من 

اوروبا، وال في كيفية سد رمق الفلسطينيين بتبرعات ومنح هنا وهناك. 
  

*نعيم مطر: منسق برامج وأنشطة مركز بديل في قطاع غزة
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تعرض الش���عب الفلسطيني إلى سلس���لة من سياسات التهجير الممنهجة 
والهادفة إلى تش���ريد وإقتالع الشعب الفلسطيني من أرضه، كان أبرزها في نكبة 
عام 1948 والتي أدت إلى تشريد غالبية الشعب الفلسطيني. لم تتوقف إسرائيل 
عن تهجير الفلسطينيين سواء نفذت ذلك من خالل القوة العسكرية المباشرة أو 
من خالل سياس���ات وقوانين عنصرية تفرضها على الفلسطينيين يوميًا بهدف 
تهجيرهم والس���يطرة على أكبر مس���احة من األرض بأقل عدد من الفلسطينيين. 
وبالرغم من أن قضية الالجئين الفلس���طينيين تتص���در قضايا اللجوء في العالم 
كونها تحتوي أكبر عدد من الالجئي���ن في العالم وأطول فترة لجوء، إال أنه وحتى 

حينه لم يتم إيجاد آلية واضحه للتعامل مع الالجئين الفلسطينيين.
وال تقتصر قضية الالجئين الفلس���طينيين على موضوع التهجير القس���ري 
المس���تمر، وإنما هناك فجوات أخرى تكمن في تمثيل قضيتهم ومش���اركتهم 
في صنع القرارات المتعلقة بمصيرهم، إضافة إلى، موضوع الحماية الدولية التي 
وهة أو منقوصة. 

ّ
من المفترض توفيرها لالجئين والتي تظهر بش���كل أو بآخر مش

يعاني الالجئون الفلس���طينيون، بش���كل خاص، من العديد م���ن الفجوات التي 
تحجب عنهم الحماية الدولية الواجب توفيرها لالجئين، وس���يتطرق هذا المقال 
إلى مناقشة قضية حماية الالجئين الفلس���طينيين في القانون الدولي، القانون 

الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.

أوال: الالجئون والقانون الدولي اإلنساني
نظرًا لوجود الالجئين الفلسطينيين أو بعضهم في أماكن تتعرض لنزاعات 
الدولية لهم من  الحماية  الدولي اإلنساني بتأمين  القانون  مسلحة، فقد تكفل 
خالل اللجنة الدولية للصليب األحمر، وذلك كون القانون اإلنساني مختص في 
المسلحة  النزاعات  المدنين خالل  أساس حماية  على  القائمة  الجوانب  معالجة 
سواء الدولية أو سواها. فعلى سبيل المثال لقد لجأ العديد من الفلسطينيين إلى 
قطاع غزة والضفة الغربية عقب النكبة، والحقًا وفي العام 1967 إبان حرب حزيران 
1967. يندرج هؤالء تحت الحماية الدولية بموجب القانون الدولي اإلنساني بسبب 
صفة  الى  باإلضافة  اإلسرائيلية  العسكرية  السلطة  تحت  المناطق  هذه  وقوع 
اللجوء التي اكتسبوها بحكم تعجيرهم االصلي.  بالرغم من أن صفة الالجئين لم 
تحضر بشكل صريح في تعريف المدنيين في إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة 
في  ضمنًا  مشمولون  أنهم  إال  الحرب،  وقت  خالل  المدنيين  األشخاص  بحماية 
أنفسهم  يجدون  الذين  »األشخاص  هم  المدنيين  أن  يوضح  الذي  التعريف 
في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو إحتالل، تحت سلطة طرف 
هذا  على  بناًء  رعاياها«.  من  ليسوا  إحتالل  دولة  أو  رعاياه  من  ليسوا  النزاع  في 
التعريف وبالرجوع إلى المادة الرابعة من اإلتفاقية المذكورة نجد بأن الالجئين 

الفلسطينيين يتمتعون بصفة الحماية تحت القانون الدولي اإلنساني.
 كما أن المادة 44 من إتفاقية جنيف الرابعة جاءت ضمنًا على ذكر الالجئين 
والتي نّصت على: »عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه االتفاقية، 
ال تعامل الدولة الحاجزة الالجئين، الذين ال يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، 
ال  المادة،  لهذه  وفقًا  معادية«.  لدولة  القانونية  تبعيتهم  لمجرد  أعداء  كأجانب 
يمكن أن تعامل أي دولة الالجئين كأعداء على الرغم من وجودهم في إقليم األعداء 

وهنا تنطبق هذه المادة على الحروب األخرى والتي يقع ضمنها الالجئون.

ثانيا: الالجئون والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
المادة  العالمي  اإلع��الن  إلى  وبالرجوع  الدولية  الشرعية  مبادئ  من  إنطالقًا 
السادسة عشر باإلضافة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية 
والحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والتي جميعها تؤكد أهمية توفير 
الحماية للعائلة، فإنه من من الضروري توظيف هذه القوانين الدولية في قضية 
المصير من خالل إستحضار  الصراع وحق تقرير  التي تشكل جوهر  العودة  حق 
القوانين والحقوق المتعلقة بقضايا لم شمل العائلة وتوفير الحماية لها. لم ُيقدم 
الممكن  أنه ومن  إال  الفلسطينية،  للقضية  الدولي حلواًل واضحة وجريئة  القانون 
توظيف اإلطار الحقوقي للقانون الدولي في خدمة القضية الفلسطينية. حيث أكّد 
القانون الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني في العودة.  فقد اكدت الجمعية 
العامة في قرارها 3236 )د-29 ( المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974( أن هذه 
الحقوق تشمل: الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي؛ والحق في االستقالل 
الوطني والسيادة؛ وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي 
شردوا عنها واقتلعوا منها. كما ذكرت الجمعية العامة أن إعمال هذه الحقوق أمر ال 
غنى عنه لحل قضية فلسطين. بيد أنه رغم توفر اإلطار القانوني والحقوقي لقضايا 
الشعب الفلسطيني، يقتصر التعاطي مع القضية الفلسطينية على المفاوضات 

السياسية التي تتخذ طابعا أحادي الجانب وتفتقد للجانب الحقوقي.

ثالثًا: الالجئون الفلسطينيون والقانون الدولي
جاء القانون الدولي بشكل أساسي ليعنى بتنظيم العالقات الدولية وتوفير 
أن  إال  الجنسية،  وعديمي  الالجئين  فئة  تضم  التي  والجماعات  لألفراد  الحماية 

فجوات الحماية الدولية وُسبل تجاوزها
بقلم: رانية ماضي*

قضية اللجوء الفلسطينية تظهر خالية من مظاهر الحماية الدولية. أحد أسباب 
تفويض  في  الفلسطينيين  الالجئين  إدراج  عدم  إلى  يعود  الحماية  فجوات 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، حيث قرر المجتمع الدولي 
عوضًا عن ذلك إنشاء منظمة خاصة تكون تابعة بدورها لألمم المتحدة تقوم على 
المتحدة  األمم  وكالة  إنشاء  تم   1949 العام  الفلسطينيين. وفي  الالجئين  رعاية 
لغوث الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم  UNRWA. وكانت المشكلة بخصوص 
وتقديم  غوث  على  باألساس  تقوم  معينه  ألهداف  أنشئت  أنها  األن��روا  وكالة 
لالجئين  قانونية  حماية  أي  بتوفير  تقوم  وال  لالجئين،  االنسانية  المساعدات 
يقوم  الذي  الدولي  للقانون  األسمى  الهدف  مع  وجودها  هدف  يتعارض  وهنا 
باألساس على توفير الحماية لألفراد والالجئين، بما في ذك توفير الحلول الدائمة 
القائم  والتشغيل  الغوث  وكالة  دور  يقتصر  ذلك،  إلى  باإلضافة  لقضاياهم.  
الفلسطينيين  لالجئين  الضرورية  اإلنسانية  والخدمات  المساعدات  توفير  على 
غزة  قطاع  لبنان،  )األردن، سوريا،  مناطق  في  يتواجدون  وهم  لديها،  المسجلين 
والضفة الغربية(. ويكمن تعقيد وخصوصية القضية الفلسطينية في التعامل 
مع الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث كفئة إستثنائية ال تشملهم إتفاقية 
مع  التعامل  يتم  ذاته،  الوقت  في  لهم.  المقدمة  والحماية   1951 لعام  الالجئين 
عام 1967  إبان حرب  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  نزحوا من  الذين  الفلسطينيين 
من قبل االونروا كمهجرين ال يحملون صفة الجئ وبالتالي ال يتمتعون بالحماية 

الدولية الشاملة، حيث يتم تقديم المساعدة  االنسانية كحالة طارئة.

رابعًا: خصوصية الالجئين الفلسطينيين
من  إستثنائهم  في  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  خصوصية  تكمن 
الحماية  بمسألة  يتعلق  ما  وخصوصًا  الالجئين  بحقوق  الخاصة  اإلتفاقيات 
الدولية، حيث أن الالجئين المسجلين لدى هيئة األنروا ال تنطبق عليهم قوانين 
المتحدة.  لألمم  تابعة  هيئة  من  بمساعدة  يتمتعون  كونهم  كالجئين  الحماية 
عبر  يكون  الفلسطينيين  لالجئين  الدولية  الحماية  لتوفير  الوحيدة  الوسيلة  إن 
زوال وكالة الغوث، حيث أنه وبناء على المادة "د" من اإلتفاقية الخاصة بالالجئين 
والتي توضح  الالجئين  بوضع  الخاصة  االتفاقية  التعاطي معهم في  "من خالل 
الفئة التي تشملها اإلتفاقية ومن خالل التعريف يتبّين أن اإلتفاقية ال تشمل 
الالجئين الفلسطينيين المشمولين بالحماية التي كان يفترض ان توفرها كل 
من لجنة التاوفيق الدولية حول فلسطين، المكلفة بتنفيذ القرار 194 واجياد حل 
األنروا. جاء  والتشغيل  الغوث  بوكالة  انيطت  التي  االنسانية  وبالمساعدة  دائم، 
علي  االتفاقية  هذه  تنطبق  "ال  دال  البند  األولى  المادة  على  بناء  االستثناء  هذا 
األشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة 

لألمم المتحدة غير مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين."
وقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على: "إذا توقفت هذه الحماية أو 
المساعدة ألي سبب دون أن يكون مصير هؤالء األشخاص قد سوي نهائيا طبقا 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها  التي  القرارات  من  باألمر  يتصل  لما 

يصبح هؤالء األشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه االتفاقية". 
تظهر الفجوة في الحماية في تطبيقات القانون الدولي من قبل الدول التي 
اعتمدت استثناء الالجئين الفلسطينيين، اي تطبق الفقرة االولى من المادة اعاله 
اغفال  الثانية. كما يظهر ذلك في  الفقرة  اي  لها  المكمل  الجزء  الى  تلتفت  وال 
حقيقة ان لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين التي كانت مكلفة بالحماية لم 
غيرها  دولية  هيئة  اية  تكليف  يتم  ولم  الخمسينيات،  اواسط  منذ  فاعلة  تعد 
بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين حتى اليوم. ويبدو الخلل جليا في اعتبار 
ان المساعدة االنسانية التي تقدمها االونروا هي بمثابة الحماية الدولية الواجبة 

لالجئين الفلسطينيين. 

خامسًا: إنعكاس الوضع العالمي الجديد على قضية 
الالجئين الفلسطينيين 

المجتمع  نقاشات  واسعًا في  أخذت حيزًا  الالجئين قد  أن قضية  بالرغم من 
الفجوات  من  العديد  هناك  أن  إال  الباردة،  الحرب  إنتهاء  بعد  وتحديدًا  الدولي 
والمعضالت بخصوص هذه القضية وتحديدًا في قضية الالجئين الفلسطينيين. 
ال يمكن الجزم بأن المجتمع الدولي قد أغفل هذه الفجوات دون قصد، فقضية 
العديد من  بالجديدة وكان من السهل جدًا في  الفلسطينيين ليست  الالجئين 
األوقات التعديل على القرارات والقوانين ذات الصلة. ففي العام 1982 كان من 
التفتيش  وحدة  خالل  من  المنقوص  الوضع  تصحيح  العامة  للجمعية  الممكن 

المشتركة إال أنها لم تكون مستعده إليجاد حلول. 
الالجئين  بقضية  يتعلق  فيما  وفجواته  الدولي  القانون  ضعف  ويظهر 

الفلسطينيين وإيجاد حل لمعضلتهم في النقاط التالية: 
بالرغم من مرور سبعه وستين عامًا على قضية الالجئين الفلسطينيين إال أنه 	 

وحتى يومنا هذا لم يتم إيجاد حل جذري لهذه القضية. فوكالة الغوث تكتفي 

بتقديم المعونات بدون توفير أي شكل من أشكال الحماية.
بوضع 	  الخاصة  اإلتفاقية  وحسب  الغوث،  وكالة  أعمال  إنهاء  تم  حال  في 

الخاصة  لإلتفاقية  مباشرة  يتبعون  الفلسطينيين  الالجئين  فإن  الالجئين، 
بالالجئين )إتفاقية عام 1951(. والسؤال هنا، ماذا عن الجئين سوريا ولبنان وهي 
دول على سبيل المثال ضمن مناطق عمل وكالة الغوث، إال أنها غير موقعه على 
إتفاقية عام 1951. رغبة الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، على 
إن ما يمنع  العودة خوفًا من اإلضطهاد.  الذين يخشون  الالجئين  باقي  عكس 
العودة هو سياسات إسرائيل  الفلسطينين من ممارسة حقهم في  الالجئين 
الكامنة في السيطرة على األرض بأقل عدد من الفلسطينيين، األمر الذي يعطي 
حلول  عن  البحث  وضرورة  أمدها  وطول  الفلسطينية  القضية  بجّدية  إنطباع 

مكن الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة.
ُ
جذرية ت

غياب تعريف واضح لشخصية الالجئ الفلسطيني القانونية، حيث أن تعريف 	 
الالجئ الفلسطيني يقابله العديد من الغموض في قضية إستمرت ما يقارب 
سبعه وستين عامًا أنتجت خاللها العديد من الالجئين الفلسطينيين بصفات 
مختلفه )الجئ، نازح، عديمي جنسية وسواهم(. وال تنطبق معايير اللجوء على 
هذه الشخصيات القانونية، فكل فئة لها خصوصيتها وتختلف آلية التعامل 
عن  يعجز  الذي  القضية  مع  بالتعامل  الدولي  التعقيد  لنا  يظهر  وهنا  معها، 

توفير الحماية لالجئين وحل المشكلة من جذورها. 
تجاهل تطبيق إتفاقية جنيف الرابعه على الالجئين الفلسطينيين التي يتم 	 

تغييبها وعدم التعاطي معها رغم أن الالجئين الفلسطينيين يتواجدون في 
أماكن النزاعات المسلحة. باإلضافة إلى حالة اإلستعمار التي يعيشها الشعب 
الفلسطيني في األرض المحتلة عام 1967 والتي تؤكد ديمومة اإلحتالل وعدم 

شرعيته كإستعمار طويل األمد.
لمسألة 	  دائم  حل  إليجاد  التطرق  وعدم  الصراع  جذور  تجاهل  في  اإلستمرار 

اللجوء، والتركيز على حلول أخرى للقضية كالتوطين التي من الواضح أنها لم 
تالقي أي تغيير، فأين هو القانون الدولي من أبسط الحقوق؟ 

عدم إشراك الالجئين الفلسطينيين في القرارات المتعلقة بمصيرهم وتجاهل 	 
دمجهم في طرح الحلول والقرارات.

غياب وكالة دولية معترف بها تعمل بشكل ممنهج لتطبيق حقوق االنسان 	 
ودائمة  وشاملة  عادلة  حلول  عن  وتبحث  الفلسطينيين  لالجئين  االساسية 
وجود  إن   .194 رقم  القرار  وخاصة  الدولي  القانون  مواثيق  بموجب  لقضيتهم 
الدولية  الحماية  تلقي  من  الفلسطيني  الالجئ  مكن 

ُ
ت النوع  هذا  من  وكالة 

مناطق  كافة  في  اليوم  جلية  تظهر  الحماية  فجوات  وان  خاصة  المستحقة، 
الشتات يشكل ضرورة ملحة.

في الحقيقة، تكمن مأساوية هذا االمر في وعي ومعرفة االمم المتحدة بهذه 
الفجوات وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد تبّنت قرار رقم 37/120 عام 
1982، الذي دعت من خالله الى اتخاذ اجراءات فاعلة لضمان سالمة وأمن الالجئين 
الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وقد جرى تأكيد هذا القرار دوريًا منذ العام 
التي تشكل  الفجوات  اية معالجة لهذه  لم يتم تقديم  بالرغم من ذلك،   .1993
عقبة في طريق إحقاق حقوق االنسان والحريات االساسية لالجئين الفلسطينيين 
في مناطق شتاتهم الحالية. كما أن المفوضية العليا لشؤون الالجئين ال تملك أي 
تفويض صريح لتوفير الحماية والسعي الى توفير الحل العادل والشامل والدائم 
للفلسطينيين، وفي حين تظل االعتبارات الفنية هي االقل اشكالية، تبرز القضايا 
المتعلقة بالصالحيات المشتركة بين وكاالت االمم المتحدة وتوضيح القيود التي 
يفرضها القرار 194 على تفويض موسع للمفوضية العليا، اي المعايير الخاصة 
باسقاط حالة اللجوء. ويتوجب على المفوضية العليا والوكاالت االخرى إنشاء آلية 
تنسيق مشتركة أو سكرتاريا خاصة لتبادل الوثائق والمعلومات والبيانات فيما 
يتعلق بسياسات وعمليات كل منها، حيث تساعد هذه اآللية في تجاوز بعض 

الثغرات الُمحددة في نظام الحماية الدولية العام لالجئين الفلسطينيين.
أخيرًا، ال نستطيع تجاهل المناخ السياسي العام الذي تعمل فيه مفوضية 
االمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين، وأن هناك إمكانية إلنحراف أي تفويض 
بفعل  معاكس  سياسي  تأثير  بفعل  العادل  والحل  الحماية  لتوفير  صريح 
من  العديد  السياسية  العوامل  هذه  تثير  والغربية.  االمريكية  الضغوطات 
التساؤالت، فما هي التداعيات المحتملة لتدخل مفوضية االمم المتحدة العليا 
في ضوء استمرار معارضة اسرائيل لعملها ومباركة الواليات المتحدة االمريكية 
معارضة  للمفوضية؛  بالنسبة  االكبر  المانحة  الدولة  وهي  االسرائيلي،  للموقف 
للتوصل الى حلول دائمة وعادلة وشاملة لالجئين الفلسطينيين كما ينص عليه 
القرار 194؟ هل من الممكن ان يكون تدخل المفوضية فعااًل في ضوء عدم توفر 
د تدخل المفوضية ضغوطًا سياسية 

ّ
دعم كاف من جانب الدول العربية؟ وهل يول

تؤدي الى إنهاء وحل وتقويض وكالة الغوث الدولية؟

*رانية ماضي: حقوقية فلسطينية، ومنسقة مكتب ونشاطات بديل في جنيف
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الزمان وبعد ثالث  في شهر أيلول/سبتمبر قبل ما يقرب من عقدين من 
سنوات فقط من التوقيع على إعالن المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
باعتماد  الغربية  الضفة  في  اجتمعوا  الذين  الالجئون  طالب  الفلسطينية، 
السياق،  هذا  وفي  إليها.  آلوا  التي  لألوضاع  حل  إليجاد  جديدة  منهجية 
صدر  والذي   ،)1996 أيلول/سبتمبر   13 في  )المؤرخ  الدهيشة«  »إعالن  فرض 
عن المؤتمر الشعبي األول لالجئين في الضفة الغربية ودعا منظمة التحرير 
والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى »أن تستمدا سطلتهما من الشعب« وأن 
أمام  جسيًما  تحدًيا  للصراع،  الحقوق  على  قائم  حل  إيجاد  اتجاه  في  تعمال 
الذي  الحصري  الطابع  إلى  االنتباه  أوسلو«. فقد استرعى هذا اإلعالن  »عملية 
وإلى  وإسرائيل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين  الجارية  المفاوضات  وسم 
غياب إطار يرتكز على حقوق اإلنسان للتوصل إلى حل للنزاع بين الطرفين. 
ز اإلعالن المذكور على ما وصفه عدد متزايد من المعلقين والنشطاء 

ّ
وبذلك، رك

واألكاديميين وصانعي السياسات، إلى جانب ثلة من المفاوضين، على مدى 
أواخره  حتى  الماضي  القرن  من  التاسع  العقد  منتصف  من  الممتدة  الفترة 

كأزمة تمثيل في الحركة الوطنية الفلسطينية. 
إن تاريخ هذه األزمة ومسّبباتها والمقترحات التي اجُترحت لحلها وعالجها 
معروفة وال تخفى على أحد، وقد جرى التطرق إليها في دراسات ومناسبات أخرى. 
الحرة  الذي تناول هذه األزمة على االنتخابات  النقاش  ز جانب كبير من 

ّ
وقد رك

والنزيهة التي ُعقدت للمجلس الوطني الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، تشير 
المحاضر الحرفية للمداوالت التي دارت في أوساط الالجئين قبل 10 سنوات )مبادرة 
اآلليات المدنية المتاحة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين والفلسطينيين في 
الضرورية  المشاركة  آليات  أوسع من  إلى نطاق   )Civitas initiative  - المنافي 
لضمان تمثيل الالجئين الفلسطينيين بصورة فعالة وناجعة. وفي هذا اإلطار، 
في  المشاركة  قاعدة  لتوسيع  االنتباه  من  ا  نسبًيّ ضئيل  قدر  سوى  ُيبذل  لم 
العام  المسعى  في سياق  للنزاع  إيجاد حل  إلى  ترمي  التي  الرسمية  المساعي 
الذي  الوقت  المشاركة وتعزيزها. وفي  االرتقاء بمستوى هذه  الذي يستهدف 
قد تبدو فيه أهمية هذه المشاركة أقل إلحاًحا أو حتى بعيدة الصلة بالنظر إلى 
حالة الجمود التي وصلت إليها مفاوضات السالم، ال تفصح المراجعة المقتضبة 
للمساعي التي بذلها الالجئون لتأمين موضع لهم على مائدة المفاوضات جنًبا 
على  انصبت  التي  المباحثات  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مع  جنب  إلى 
الدراسة  من  حقها  تستوِف  لم  التي  المشاركة  آلية  عن  ألوضاعهم  حل  إيجاد 
والتمحيص فحسب، بل تعيد التأكيد على طائفة من المواضيع األعم التي تبُرز 

من الجدل الدائر في هذه اآلونة حول التمثيل والحركة الوطنية الفلسطينية. 
لقد شهد العقدان المنصرمان تزايد نسبة االهتمام في أوساط المفكرين 
والمختصين وصانعي السياسات في توسيع نطاق المشاركة في مفاوضات 
السالم. ويعود جانب من األسباب التي تقف وراء ذلك إلى مضمون اتفاقيات 
السالم المعاصرة التي يشتمل العديد منها على قضايا - من قبيل هيكليات 
عتبر هذه القضايا، على نطاق 

ُ
الدول واألنظمة السياسية وتوزيع الموارد. وت

واسع، بمثابة أمور تخضع للحوار العام واتخاذ القرارات العامة بشأنها. وقد 
أسهم هذا األمر بدوره في إعداد المبادئ والسياسات التي تحكم الحق في 
المشاركة السياسية في سياقات إرساء دعائم السالم. ومن األمثلة على ذلك 
بشأن   2000 العام  في  الدولي  األمن  مجلس  عن  الصادر   )1325( رقم  القرار 
الحوار  مركز  عن  الصادرة  اإلرشادية  والوثيقة  واألم��ن”،  والسالم  “المرأة 
اإلنساني )Centre for Humanitarian Dialogue( الذي يتخذ من جنيف 
ا طائفة من األسباب 

ً
مقًرا له حول توسيع نطاق المشاركة )2014(. وهناك أيض

العملية التي تقف وراء تزايد االهتمام في هذه المشاركة. وتتبوأ استدامة 
اتفاقيات السالم مكانة الصدارة في هذه األسباب. ففي الوقت الذي شهدت 
التي  المسلحة  النزاعات  عدد  في  ا 

ً
ملحوظ ارتفاًعا  الباردة  الحرب  نهاية  فيه 

جرى إيجاد حل لها على مائدة المفاوضات دون حلها في ساحات المعارك، 
كانت التسويات التي يجري التوصل إليها عن طريق التفاوض تشهد قدًرا 
أقل من االستقرار من تلك التي جرى إنجازها من خالل االنتصارات العسكرية، 
ستأنف فيما يزيد على نصف تلك التسويات 

ُ
حيث كانت األعمال العدائية ت

بشأنها.  االتفاقيات  على  التوقيع  من  سنوات  خمس  عن  تقل  فترة  خالل 
المرة.  المرة تلو  الالجئين  فها هذا األمر تهجير 

ّ
التي خل الوخيمة  اآلثار  ومن 

الطوعية  العودة  سياسة  حول  مؤخًرا  ُنشرت  التي  الدراسات  إحدى  وتالحظ 
بأن استدامة الحلول ترتبط في جانب منها بالفرص المتاحة لالجئين، والتي 
تتيح لهم اختيار العودة إلى ديارهم أو تحديد مضمون عودتهم. كما تشدد 

هذه الدراسة على النتائج العملية التي تفرزها المشاركة واستدامتها. 

الحركة الشعبية للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين، 
والتمثيل والحركة الوطنية الفلسطينية: تداعيات وأسئلة

وتعيد قضية الالجئين الغواتيماليين التأكيد على جملة من االفتراضات 
األساسية التي ترد بشأن الفوائد التي تعود هذه المشاركة بها. فقد أفضت 
الحرب األهلية التي طال أمدها في غواتيماال إلى تهجير ما يربو على مليون 
البالد نفسها. وقبل  ر معظم هؤالء داخل  إنسان قسًرا عن ديارهم، وقد ُهجِّ
حقبة  أواخ��ر  في  المفاوضات  مائدة  عبر  النزاع  لهذا  تسوية  إلى  التوصل 
مخيمات  في  أقاموا  الذين  الالجئون  أنشأ  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات 
واحتياجاتهم.  حقوقهم  تمثيل  لضمان  دائمة  لجنة  المكسيك  في  اللجوء 
اللجنة خطة تتألف من خمس نقاط، كانت العودة الجماعية  وأصدرت هذه 
لن  النزاع  حل  أن  إلى  اللجنة  أشارت  كما  صدارتها.  في  األراضي  واستعادة 
يتسم بالعدالة ولن يكون ممكًنا دون مشاركة هؤالء الالجئين فيه التوصل 
إليه. وقد عَدلت حكومة غواتيماال، التي أبدت معارضتها لهذه المشاركة في 
مساعدات  بموجبها  ت 

ّ
تلق تباُدل  في سياق صفقة  موقفها  عن  األمر،  بادئ 

التنمية التي كانت في أمّس الحاجة إليها مقابل السماح لالجئين بالمشاركة 
على  الطرفين  بين  المباحثات  دارت  وقد  لقضيتهم.  حل  إلى  التوصل  في 
بذلها  التي  المساعي  بموازاة  وذلك  كاملة،  سنة  مدار  على  تزيد  فترة  مدى 
والدولي.  الوطني  المستويين  على  بمطالبهم  الوعي  لرفع مستوى  الالجئون 
مؤسسات  عن  وممثلين  الدين  رجال  من  تألفت  وساطة خاصة  لجنة  وتولت 
حقوق اإلنسان والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، تيسير 
إجراء هذه المباحثات. وتوصلت اللجنة في نهاية المطاف إلى اتفاقية تنص 
التي تألفت من خمس نقاط  الخطة  الجماعية لالجئين بموجب  العودة  على 

مع الحكومة. 
والحكومة  الالجئين  بين  برمت 

ُ
أ التي  األول��ى  االتفاقية  أسهمت  وقد 

المعنية  األخرى  المنتديات  في  الالجئين  مشاركة  جانب  إلى  الغواتيمالية، 
 )Civil Society Assembly( المدني  المجتمع  جمعية  مثل  السالم،  بصنع 
التي تولت صياغة أوراق العمل بشأن القضايا الرئيسية التي كان من المقرر 
تولدت  التي  القلق  بواعث  تناول  في  إليها،  الرسمية  المفاوضات  تتطرق  أن 
لدى الالجئين وضمان معالجتها في االتفاقيات الالحقة بين الحكومة وقوات 
 عن ذلك، أسهم إدماج الالجئين في تعزيز االتفاقيات التي جرى 

ً
الثوار. وفضال

استدامة عودتهم  وترسيخ  المصالحة  عملية  وفي دفع عجلة  إليها  التوصل 
إلى ديارهم على المدى البعيد. ومع ذلك، تشير الدراسة المذكورة أعاله حول 
الالجئون والتجارب  التي اكتسبها  المعارف  أن  إلى  الطوعية  العودة  سياسة 

التي خاضوها في المفاوضات، وما اقترن بها من الشبكات التي أقاموها إبان 
مرحلة إرساء دعائم السالم، ساعدتهم على التعامل مع مختلف التحديات التي 
واجهتهم عقب عودتهم إلى ديارهم. ومن بين الحاالت العديدة التي شارك 
فيها الالجئون في المفاوضات التي ُعنيت بإيجاد حل ألوضاعهم في العقد 
التاسع من القرن الماضي ما قاموا به من نشاطات التعبئة والتنظيم وانتخاب 
التي تيسرت في  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  الشبكات  وإقامة  لهم،  قيادة 
جانب منها بفضل اعتماد إطار لحقوق اإلنسان وإنشاء آلية متخصصة تتكفل 
بمعالجة أوضاعهم في المفاوضات التي لم يكن مناص من مشاركتهم فيها. 
عنى 

ُ
 عما تقدم، أسهمت التجربة الغواتيمالية في ظهور سياسة ت

ً
وفضال

بمشاركة الالجئين في المفاوضات التي ترمي إلى التوصل إلى حلول دائمة. 
وقد أفضت المراجعة الالحقة التي أجرتها المفوضية السامية لألمم المتحدة 
إليها  تطرقت  والتي  الطوعية،  المشاركة  ممارسة  بشأن  الالجئين  لشؤون 
توصية  إلى  الماضي،  القرن  من  التاسع  العقد  مطلع  في  التنفيذية  لجنتها 
إشراكهم  أجل  الالجئين من  مع  أن “تتشاور  للمفوضية  ينبغي  أنه  مفادها 
تعصف  التي  للمشكالت  دائم  حل  إيجاد  تستهدف  التي  المساعي  في 
التي  القرارات  اتخاذ  بإجراءات  واالرتقاء  الالجئين،  رغبات  وصون   ... بهم، 
إلى  الفاعلة في تقييم مدى جدوى عودتهم  وإدراج مشاركتهم   ... تمسها 
المطاف”. كما يوصي “كتّيب مفوضية  ورغبتهم فيها في نهاية  وطنهم 
الحماية  الوطن:  إلى  الطوعية  العودة  بشأن  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم 
الدولية” المفوضية ب�”تشجيع النساء على المشاركة في مفاوضات السالم 
عنى بالتوصل إلى تسوية ألي نزاع”. وفي القرار رقم )1997/31( بشأن 

ُ
التي ت

المذكور، حثت  الكتيب  اعُتمد بعد سنة من صدور  العودة، والذي  الحق في 
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان الحكومات على “ضم ممثلين 
إلى تحقيق  ترمي  التي  والمتضافرة  األصيلة  “المساعي  الالجئين” في  عن 
الهدف األساسي من هذه المفاوضات، والذي ُيعنى بتيسير العودة الطوعية 
لالجئين إلى مسقط رأسهم دون أي تأخير ال تستدعيه الضرورة...”. وفي هذا 
المقام، تستعرض ورقة سياسات نشرها المشروع المعني بالتهجير الداخلي 
Brookings Institution Project on In- بروكينغز  مؤسسة  رعته  )الذي 
أعاله  المذكور  القرار  صدور  على  سنوات   10 بعد   )ternal Displacement
الدولي  المجتمع  ومنظمات  الدولية  والمؤسسات  للدول  تفصيلية  إرشادات 

والمهجرين أنفسهم حول مشاركتهم في مفاوضات السالم. 

 بقلم: تيري ريمبيل* 

بديل(  )تصوير:   ٢٠١٥ آب  غزة،  األونروا،  مقر  أمام  حاشدة  جماهيرية  مسيرة   
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يتمكنوا  لم  الذين  الفلسطينيون،  الالجئون  خاضها  التي  التجربة  وتبِرز 
الرئيسية  التحديات  بعض  المفاوضات،  مائدة  على  لهم  مكان  تأمين  من 
التي تحول دون توسيع نطاق المشاركة في المساعي الرسمية التي ترمي 
تبديها  التي  الممانعة  التحديات  هذه  صدارة  في  وتقع  السالم.  صنع  إلى 
الجهات الرسمية بشأن تقاسم السلطة والمسؤولية عن اتخاذ القرارات عبر 
للمشاركة  المعنيين  المصلحة  أصحاب  من  أوسع  نطاق  أمام  المجال  إفساح 
اإلنساني  الحوار  مركز  وضع  التي  األخرى  التحديات  ومن  المفاوضات.  في 
واختيارهم،  المشاركين  ع  تنوُّ أعدها  التي  اإلرشادات  وثيقة  في  عليها  يده 
والتالعب في أصحاب المصلحة واستمالتهم، واالفتقار إلى الخبرة في إجراء 
لرفع مستوى  الوسطاء  يبديها  التي  والمقاومة  غمارها،  المفاوضات وخوض 
المشاركة  هذه  إدارة  من  نهم 

ّ
تمك التي  القدرة  إلى  وافتقارهم  المشاركة 

وتنظيمها. ومع ذلك، يبدو أن هذه التجربة تشدد على طائفة من المواضيع 
العامة التي تبُرز من الحوار الذي يتناول التمثيل والحركة الوطنية. ويمكن 
الوقوف على العديد من هذه المواضيع في النشرات الموجزة التي تنشرها 
شبكة السياسات الفلسطينية )الشبكة( ومباحثات الموائد المستديرة التي 
من  عدد  يقترح  السياق،  هذا  وفي  أدناه.  إليها  نشير  والتي  تستضيفها، 
المساهمين في الشبكة بأن منظمة التحرير الفلسطينية في باكورة تاريخها 
تكفل  التي  السبل  حول  مفيدة  دروًس��ا  تستعرضان  األول��ى  واالنتفاضة 
آخرون  يشير  المقابل،  وفي  المضمار.  هذا  في  دًما 

ُ
ق والمضّي  التقدم  إحراز 

العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  مقاطعة  حملة  إلى 
الجالية  شبكة  قبيل  من  الشتات،  في  مؤخًرا  ُنظمت  التي  والحركات  عليها 
الفلسطينية في الواليات المتحدة األمريكية والحركة الشبابية الفلسطينية. 
وعلى شاكلة هذه الشواهد، تثير الحركة الشعبية للدفاع عن حقوق الالجئين 
الفلسطينيين السؤال حول ما إذا كانت تقدم نموذًجا ما أو مصدر إلهام على 

األقل في التعامل مع مسائل التمثيل ومستقبل الحركة الوطنية. 
التحرير  منظمة  مستقبل  بتناول  دأب��ه،  هو  كما  النقاش،  وُيستهل 
المباحثات  في  المساهمين  أحد  يقترح  السياق،  هذا  وفي  الفلسطينية. 
السياسات  شبكة  نظمتها  التي  المستديرة  الدوائر  إحدى  في  دارت  التي 
الفائدة  من  أكبر  بقدر  تتسم   

ً
منهجية بأن  التمثيل  حول  الفلسطينية 

من  وإنفاذه  التحرير  بتصور  تعنى  التي  الطرق  على  التركيز  في  تكمن  قد 
والثقافية، وذلك في معرض  السياسية واالجتماعية واالقتصادية  النواحي 
 المحاور 

ّ
رده على سؤال حول إنقاذ المنظمة أو التخلي عنها. ولنا أن نستشف

األساسية التي تؤلف هذه المنهجية - بمعنى العناصر الالمركزية والشاملة 
المساهمون اآلخرون في الشبكة. كما  التي يسوقها  المالحظات  منها - من 
يمكننا الوقوف على محاور هذه المنهجية في إعالن الدهيشة الصادر في 
العام 1996. فبادئ ذي بدء، يؤكد هذا اإلعالن على عدد من المبادئ الجوهرية 
في  والحق  أصحابها  إلى  الممتلكات  رد  في  والحق  العودة  حق  بمعنى   -
ل معالم الحل المرتقب وإطاًرا ناظًما للعمل، كما تحدد 

ّ
التعويض - التي تشك

المعايير الالزمة ل�”تنظيم” العالقات بين الالجئين واألطراف الفاعلة األخرى. 
ويبدو أن اإلعالن، الذي يتشابه في هذه الناحية مع حملة مقاطعة إسرائيل 
أخرى  خطوة  يخطو  عليها،  العقوبات  وف��رض  منها  االستثمارات  وسحب 
بتطّرقه إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية الواجبة لالجئين، حيث يوصي 
بإطالق المساعي التي تستهدف تقليص الكثافة السكانية في المخيمات، 
والنفسية  البدينة  الصحة  بمستوى  واالرتقاء  الفقر  وطأة  من  والتخفيف 
في  الشعبي  المؤتمر  هذا  في  المشاركون  باشر  وبذلك،  الالجئين.  لهؤالء 
عملية يتصورون فيها الشكل الذي يبدو عليه التحرير بالنسبة إلى الالجئين، 

وحددوا بالتالي القضايا التي سعوا إلى نيل التمثيل الفّعال فيها. 
في  لالجئين  مجالس  انتخاب  إلى  اإلع��الن  يدعو  الثاني،  المقام  وفي 
جميع المناطق التي يتواجدون فيها. ويتولى كل مجلس من هذه المجالس 
المسؤولية عن انتخاب لجنة تنفيذية تضطلع بالمسؤولية العامة عن إنجاز 
الذي  لالجئين  العام  المؤتمر  لتنظيم  الالزمة  واالستعدادات  التحضيرات 
سُيصار إلى عقده داخل فلسطين وخارجها. وينتخب المؤتمر العام لالجئين، 
إلى  التي تفضي  المبادرات  بتنسيق  تتكفل  التي  التنفيذية  لجنته  بدوره، 
 عن ذلك، يوصي اإلعالن 

ً
إيجاد حل يرتكز على الحقوق لقضية الالجئين. وفضال

بأن يكون المؤتمر العام لالجئين هو الجهة الوحيدة التي تملك التفويض 
التوصل  بغية  الفلسطينية  التحرير  منظمة  خالل  من  المفاوضات  بإجراء 
تتيحها  التي  القدرات  الحركة  كما جّسدت هذه  الالجئين.  لقضية  إلى حل 
آليات المشاركة واسعة النطاق وأهميتها، وذلك بالنظر إلى أنها تتألف من 
المجتمعية  القروية، والمنظمات  القرى والجمعيات  نطاق واسع من مجالس 
والمنظمات  والنسائية،  الشبابية  واالتحادات  الشعبية،  واللجان  والمخيمات 
غير الحكومية ومؤسسات المجتمع. وعلى هذا المنوال، حدد المشاركون في 
المؤتمر الوسائل التي تكفل إنفاذ التحرير من خالل التوصيات التي تدعو 
إلى تنظيم المؤتمرات والفعاليات والحمالت، وإنشاء المنظمات غير الحكومية 
التي تتكفل بالوفاء باحتياجات الالجئين وإقامة مركز للتوثيق والمعلومات 

ونشر الرسائل اإلخبارية والمجالت وغيرها. 
الفلسطينيين  الالجئين  حقوق  عن  للدفاع  الشعبية  الحركة  شددت  كما 
ثار في المناقشات التي تدور حول مسألة التمثيل. 

ُ
على عدة مبادئ توجيهية ت

ففي المقام األول، شددت الحركة على أنها حركة شمولية. فحسبما جاء على 
التي  التحديات  على  تعليقه  في سياق  الشبكة  في  المساهمين  أحد  لسان 
الحلول  الفلسطينيين أن يتصورا  َيُعد في إمكان  الوطنية، لم  الحركة  تواجه 
الشرائح  دون  شعبهم  أبناء  من  واحدة  لشريحة  اإلستراتيجيات  يجترحوا  أو 
لمقاطعة  الوطنية  اللجنة  إلى  اآلخرين  المساهمين  من  عدد  ويشير  األخرى. 
إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها باعتبارها شاهًدا 
على هذا التوجه الشمولي. كما شددت الحركة الشعبية لالجئين، وهي تدرك 
التي  للمساعي  ينبغي  أنه  الالجئون، على  التي خاضها هؤالء  التجارب  تنوع 
االعتبار  عين  في  تضع  أن  أعاله  ال��واردة  المبادئ  تجسيد  سبيل  في  بذل 

ُ
ت

السياقات المحددة للمخيمات والجاليات في شتى األماكن في المنافي. وفي 
سياق استخالص الدروس من تجارب العودة التي مر بها الالجئون في حاالت 
الشبكة  في  آخر  مساهم  يراه  آخر  جانب  على  كذلك  الحركة  شددت  أخرى، 
ا في التجربة الفلسطينية، وهو التداخل بين القضية الوطنية ونطاق من 

ً
مميز

األسباب العامة التي تثير قلق الشعوب في مناطق أخرى في العالم. 
الالجئين  للدفاع عن حقوق  الشعبية  الحركة  أوصت  ما تقدم،  وبناًء على 
الفلسطينيين باعتماد هيكلية المركزية من شأنها أن تتيح إطالق المبادرات 
والقيود  بها  يتمتعون  التي  القوة  ونقاط  الالجئين  احتياجات  تراعي  التي 
المفروضة عليهم في جميع أماكن تواجدهم وإقامتهم. وهذا مبدأ ثاٍن يتردد 
أشار  السياق،  التمثيل. وفي هذا  تتناول قضية  التي  المباحثات  صداه في 
أحد المساهمين في الشبكة إلى أنه يتعين على الفلسطينيين أن يفكروا في 
تعزيز الشبكات وإيجاد طرق جديدة تكفل لهم التنسيق والتعاون مع بعضهم 
المقابل، شّبه مساهم  اعتماد هيكلية هرمية ومركزية. وفي   من 

ً
بدال ا 

ً
بعض

المايسترو،  يؤديه  الذي  بالدور  الوطنية  الحركة  به  تضطلع  الذي  الدور  آخر 
وذلك من أجل التأكد من تنسيق المساعي التي يبذلها الفلسطينيون في 
المؤتمر  دعا  كما  واإلنسانية.  واالجتماعية  الوطنية  حقوقهم  إنجاز  سبيل 
التنسيق  تتولى تيسير  التي  الهيئات  ل 

ّ
الذي شك لالجئين،  األول  الشعبي 

والتعاون بين أعضائه، منظمة التحرير الفلسطينية إلى مساندة العمل على 
تأسيس لجان التنسيق وتطويرها على جميع المستويات - المحلية والوطنية 

واإلقليمية والدولية. 
في  المساهمين  أحد  ما يصفه  الدهيشة  إعالن  في  البارزة  الجوانب  ومن 
وحسبما  المشاركة”.  “غياب  بإستراتيجية  الفلسطينية  السياسات  شبكة 
يوحيه هذا المصطلح، تنطوي هذه اإلستراتيجية في أساسها على استبعاد 
المشاركة في النظام السياسي الحالي واالعتراض على مشروعيته نفسها. غير 
أن غياب المشاركة ال يشكل إستراتيجية تقوم على تعطيل الجهود والمساعي 
القائمة، حيث أنها ال تمثل دعوة لالمتناع عن المشاركة. كما يشتمل “غياب 
المشاركة” على العمل على تعزيز البدائل واالحتماالت األخرى. وبناًء على ذلك، 
يشير اإلعالن إلى أن “الدعم الشعبي الذي يقدمه الالجئون لألطراف - سواء 
بة أم ال - وألي فريق تفاوضي، يعتمد على احترامه للديموقراطية 

َ
كانت منتخ

آليات  من  وغيرها  االنتخابات  غياب  ومع  واإلنسانية.”  الوطنية  والحقوق 
بالصورة  المشاركة  غياب  ُيَعّد  وكفاءتها،  بفعاليتها  تتسم  التي  المشاركة 
 

ً
التي يطرحها اإلعالن وسيلة إلخضاع القيادة الفلسطينية للمساءلة. وفضال
عن ذلك، يشدد اإلعالن على أن أي برامج تفاوضية بشأن قضية الالجئين والتي 
تلتف على القرارات الدولية والقرار بشأن الحق في العودة إلى الوطن والحق 

في الممتلكات، أو يتعارض مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لن يلقى سوى 
المواجهة والمقاومة، وذلك في ذات الوقت الذي يشدد فيه على مفهوم القوة 

المتأصل في إستراتيجية غياب المشاركة. 
للدفاع  الشعبية  الحركة  خاضتها  التي  التجربة  بأن  البعض  يفترض 
من  بالقليل  ليس  عدد  يصفه  ما  تجسد  الفلسطينيين  الالجئين  حقوق  عن 
المساهمين في النشرات الموجزة التي تنشرها شبكة السياسات الفلسطينية 
معالجة  تستهدف  بإجراءات  تنظمها  التي  المستديرة  المائدة  ومباحثات 
المقاومة  خالل  من  أساسها  من  الوطنية  الحركة  بناء  وإعادة  التمثيل  أزمة 
 على ما جرى 

ً
والنضال بصفة عامة. كما تظهر هذه الحركة كما لو كانت مثاال

توصيفه في منتديات أخرى كشكل من أشكال المشاركة في إعداد الدستور. 
وتنطوي هذه المشاركة على إجراءات تتميز عن المشاركة الضيقة في صياغة 
الممارسات  من  بكثير  أوسع  نطاق  على  تشتمل  حيث  القانونية،  النصوص 
التشاركية التي تشرع مع مرور الوقت في تعريف المعاني التي يعزوها شعب 
من الشعوب إلى تقرير المصير. وفي مقارنة مهمة أخرى مع عملية أوسلو، تركز 
ا كبيًرا على توضيح الجوانب الداخلية التي يتألف تقرير المصير 

ً
الحركة تركيز

الجوانب  على  تركيزها  جانب  إلى  وذلك  بشأنها،  إجماع  إلى  والتوصل  منها 
قضية  ترك 

ُ
ت نفسه،  الوقت  وفي  المصير.  تقرير  من  اإلقليمية  أو  الخارجية 

الحدود في نهاية المطاف لكي تبُرز من خالل عملية تصور التحرير وإنفاذه 
بكل ما يحمله من معنى - سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي. وفي هذا 
باعتبارها  الدستور مؤخًرا  المشاركة في إعداد  السياق نفسه، جرى توصيف 
في  المقتضبة  النظرة  أغفلت هذه  وقد  االنتقالية.  العدالة  أشكال  من   

ً
شكال

جانب كبير منها العديد من التحديات التي تواجهها الحركة الشعبية للدفاع 
وفي  المنصرمين.  العقدين  مدى  على  الفلسطينيين  الالجئين  حقوق  عن 
عتبر محورية في استكشاف 

ُ
الواقع، ال يمكن تجاهل هذه التحديات ألنها ت

طريقة فعالة تفضي إلى إحراز التقدم إلى األمام على صعيد قضية الالجئين. 
أن  يمكنها  التجربة  هذه  كانت  إذا  ما  حول  قائًما  السؤال  يبقى  ذلك،  ومع 
التمثيل  التعامل مع مسائل  أو مصدًرا لإللهام على األقل في  تقدم نموذًجا 
ومستقبل الحركة الوطنية. وُيترك هذا األمر للشعب نفسه التخاذ قرار بشأنه 

في نهاية المطاف. 
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صياغة  في  وأهميتها  الشعبية  المشاركة  موضوع  المقال  هذا  يتناول 
وتطبيق الحلول الدائمة لقضايا اللجوء، خصوصا عبر عمليات إجمال والتوصل 
الشعبية  المشاركة  حال  على  المقال  هذا  ويركز  السالم.  اتفاقيات  الى 
الحل  الفلسطينيين في صياغة  الالجئين  وتحديدا مشاركة  للفلسطينيين، 
الدائم المناسب لهم بناء على مبدأ الطوعية الذي يقتضي تمكين الالجئ من 
اختيار الحل الدائم بحرية وعن معرفة واطالع. ان مبدأ الطوعية بركنيه حرية 
االختيار والمعرفة يشكل حجر الزاوية في وضع المشاركة موضوع التطبيق 
في تدخالت المفوضية العليا لشؤون الالجئين خالل ممارستها لدورها في 

توفير الحماية الدولية وحل قضايا اللجوء الفردية او الجماعية.    
نظرة على دور الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومصير فلسطين:      
الفلسطينيون دوما كانوا موضوع الحديث على المستوى العاليم والدولي، 
باريس  التأم مؤتمر  أن  أبدًا جزءا من تقرير مصيرهم. منذ  لم يكونوا  ولكن، 
الحديث  موضوع  هم  والفلسطينيون  األولى،  العالمية  الحرب  عقب  للسالم، 
والحوارات والجداالت وإصدار القرارات التي تخص قضيتهم، سواء ما خلقها 
من قرارات ظالمة وغير قانونية وما طرح فيما بعد لحلها. لكنهم نادرا ما كانوا 
جزءا من هذه العملية. وحتى في الحاالت التي تم اشراكهم بشكل ما، فانه 
ولعله  التطبيق.  موضوع  للتصرف  القابلة  غير  حقوقهم  وضع  يوما  يتم  لم 
من المجدي هنا مراجعة كّم القرارات ذات الصلة بالقياس الى الواقع القائم 
الذي آلت اليه فلسطين والفلسطينيون. اكثر من ذلك، يمكن القول انه حتى 
الهزيل من تلك القرارات والتي تنتقص من حقوق الفلسطينيين، لم ُيدفع 
الحلفاء  دول  تجاهلت  المثال،  سبيل  فعلى  اليوم.  حتى  للتطبيق  منها  باّي 
انتهاء  بعد  عقد  والذي  للسالم  باريس  مؤتمر  في  والتي شاركت  المنتصرة 
وقررت  وحقوقهم  وطموحهم  الفلسطينيين  ارادة  االولى،  العالمية  الحرب 
الفلسطينيين  ارادة  تراَع  لم  كما  البريطاني.  االنتداب  تحت  فلسطين  وضع 
دور  بأن  المنتصرة،  ال��دول  من  باريس  مؤتمر  في  المشاركون  قرر  عندما 
البريطانيين الحقيقي في فلسطين هو التمهيد القامة وطن قومي لليهود 
الف عربي  السبعمائة  لرغبات  او مراعاة  للتعاطي  في هذه االرض؛ اكثر منه 

الذين كانوا يقطنونها وقتذاك. 
حول  المشاورات  من  سلسلة  المتحدة  االم��م  عقدت   1947 العام  وفي 
ورغبة  ارادة  تجاهلت  ما  سرعان  ولكنها  لفلسطين،  المستقبلي  الوضع 
الغالبية العظمى من السكان الفلسطينيين الذين اختاروا العيش في دولة 
الحقوق ورفضوا  السكان مواطنين فيها ومتساوي  ديمقراطية يكون جميع 
وجه  بال  فقررا  وقومية.  ودينية  عرقية  اسس  على  فلسطين  تقسيم  فكرة 
الفلسطينيين  تجاهل  تم  تلت،  التي  العقود  وفي  فلسطين.  تقسيم  حق 
احالل  او  صنع  اجل  من  طرحت  التي  المشاريع  كافة  اجندة  من  وقيادتهم 

السالم بينهم وبين االسرائيليين.    
القرن  من  التسعينيات  عقد  بداية  حتى  عليه  هو  ما  على  الوضع  وبقي 
الماضي عندما اقرت الدول العظمى وعلى رأسها الواليات المتحدة االمريكية 
الفلسطيني  للشعب  الشرعي  الممثل  هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ان 
من  المبذولة  الجهود  في  الفلسطينيين  يمثل  الذي  الرئيس  المحاور  وانها 
اجل تحقيق السالم في المنطقة. ومع ذلك، فقد استمرت هذه الدول والقوى 
مستوى  على  سواء  الفلسطينية  الشعبية  القطاعات  ورغبة  ارادة  بتجاهل 
استشارتها بخصوص ما يجري او اخراطها بشكل مباشر في العملية السلمية. 
وال شك ان هذا يعكس من جهة ثانية، الجانب الداخلي في الخلل المتمثل 
في ابتعاد قيادة منظمة التحرير عن القواعد الشعبية شيئا فشيئا ضمن ما 
يسمى التعاطي االيجابي مع متطلبات الدول الغربية، والراعية لعملية السالم. 
بمنظمة  فاالعتراف  المنظمة،  مكانة  في  التشكيل  يعني  ال  سبق  ما  ان 
التحرير كممثل للشعب الفلسطيني لم يأت على طبق من ذهب ابدا، ولكن ال 
بد هنا من مالحظة الفجوة التي نشأت جراء االنخراط في عملية سالم بشروط 
العالقة/االنخراط  هذه  منازع.  بال  اسرائيل  كفة  يرجح  قوى  ميزان  ظل  وفي 
ارادة  تتنازل عن  ان  المنظمة  من  اخرى حالة تتطلب  اشياء  بين  من  انتجت 
واقامة  التاريخي  وطنهم  بتحرير  المتمثلة  الفلسطينية  الجماهير  ورغبات 
اجبر  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ايضا-  ذلك  من  الديمقراطية.  دولتهم 
الفلسطينيون على االعتراف بقرار مجلس االمن رقم 242 ومبدأ “االرض مقابل 
السالم” كمبدأ واساس للمفاوضات الهادفة الحالل السالم في المنطقة، بينما 
طالما ُرفض القرار النه يهدر الحقوق الوطينة الثابتة للشعب الفلسطيني، من 

جهة، والن الفلسطينيين انفسهم لم يشاركوا في صياغته اصال.  
ومع ذلك، عمل الفلسطينيون منذ البداية على خلق مكان لهم في عملية 
المشاركة  مستوى  وعلى  يناسبهم  لما  االختيار  مستوى  على  السالم  صنع 
سبيل  على  الفلسطينيون،  الالجئون  شرع  وقد  العملية.  هذه  في  المباشرة 
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والتي  بهم  الخاصة  الهيئات  تشكيل  على  الخمسينيات  بداية  منذ  المثال، 
المتحدة  االمم  قامت  ان  قبل  بحقوقهم  المطالبة  عملية  تنظيم  على  تعمل 
كلجنة  الالجئين  قضية  تتابع  التي  الدولية  والمنظمات  الهيئات  بانشاء 
اللجنة  هذه  التقت  ان  وبعد  الفلسطينية.  القضية  لتسوية  المتحدة  االمم 
بممثلي الالجدئين في بيروت، اشارت في تقرير خاص لها انه “تأثر اعضاء 
الى  بالعودة  رغبتهم  عن  عبروا  الذين  الالجئين  ممثلي  بموقف  اللجنة كثيرا 
تشكيل  جاء  وقد  جيرانهم”.  مع  بسالم  العيش  اجل  من  االصلية  ديارهم 
لتمثيل  جديدا  وشكال  جديدة  نقلة  ليمثل   1964 العام  في  التحرير  منظمة 
السالم  احالل  اجل  من  المطروحة  والمشاريع  المفاوضات  في  الفلسطينيين 
التحرير  منظمة  اي حد حافظت  الى  هنا،  المهم  السؤال  ولكن  المنطقة.  في 
على صلتها بالقواعد الشعبية، وبالتالي قدرتها على اشراك الجماهير صاحبة 
المصلحة في تقرير مصيرها؟ بال شك، ان بحث هذا االمر يستدعي البحث في 
مستوى الديموقراطية التي تحكم م ت ف ودوائرها وآليات تشكيلها وعملها.  

أهمية المشاركة في تحقيق السالم العادل والدائم: 
يمكن القول ان اتفاقات السالم هي النتيجة الطبيعية لعملية تفاوض 
بين النخبة السياسية لالطراف المتصارعة مدعومة بموقف عالمي يستهدف 
القطاعات  فان  الواقع،  وفي  وتطبيقها.  االتفاقيات  إلى  الوصول  تسهيل 
الفعلي  للتطبيق  األساسي  العامل  تمثل  التي  هي  والمجتمعية،  الشعبية 

والفعال لالتفاقيات.    
ومن البديهي القول أن دور اتفاقيات السالم ال يقتصر فقط على وضع 
نهاية للصراع او النزاع، بل يتعداه إلى تحديد المبادئ والمنطلقات األساسية 
او  والمواطنين  الحكومة  بين  الدولة  في  الداخلية  العالقات  تحكم  التي 
العالقة ما بين االطراف المتصارعة المستعِمر والمستعَمر. يشمل هذا فيما 
يشمل تحقيق وحماية حقوق اإلنسان بما فيها حقوق الملكية، والتعويض، 
آليات  ووضع  المناسبة؛  التشريعات  إصدار  عملية  ويشمل  كما  والمحاسبة، 
السالم  ومحركات  اسس  زرع  الى  الصراع  حالة  من  لالنتقال  فعالة  تنفيذية 

الدائم بما فيها آليات العدالة االنتقالية. 
إشراك  أن  حيث  الشعبية  المشاركة  أهمية  تتجلى  تقدم،  ما  على  بناء 
الفعاليات الشعبية في عملية الحل أو صنع السالم منذ البداية، يوفر لهذه 
الى  الصراع  انهاء  عملية  يخص  فيما  رأيها  عن  للتعبير  الفرصة  القطاعات 
في  المنشود.  الدائم  السالم  وشكل  طبيعة  تحديد  في  المشاركة  جانب 
الوقت ذاته، فان المشاركة الشعبية تساهم الى حد كبير في تدعيم المبادئ 
والتركيبة الديمقراطية باإلضافة الى معالجة المسائل األكثر تعقيدا ضمن 
المشاركة  فان  ذلك،  الى  باالضافة  االتفاقيات.  على  الشرعية  وإضفاء  الحل 
الشعبية توسع قاعدة االلتفاف الشعبي حول االتفاقيات مما يشكل احد اهم 

الدعامات التي تؤدي الى تثبيت االتفاقية على المدى البعيد.  

تشير الدراس���ات المقارنة التفاقيات السالم التي وضعت حدا للصراعات 
والنزاع���ات طويل���ة األمد إلى أن���ه »عندما يتوف���ر الدعم الش���عبي العريض 
التفاقيات السالم، فانه يصبح من السهل جدا التعاطي مع القضايا الخالفية 
الحرجة والحساسة من خالل الحوار والنقاش السياسي وحل المشاكل األخرى 
وعملي���ة البناء«. كما ان وجود قاعدة ش���عبية داعمة، يوفر البيئة المناس���بة 
الت���ي تمكن االطراف من وضع الحلول لجذور الصراع وتس���ويته وليس فقط 

التعايش معه أو إدارته.1
في  الشعبية  القطاعات  ل��دور  ملخصا  استعراضا  سنقدم  يلي،  فيما   

لهذا  موجز  عرض  جانب  الى  اإلسرائيلية،  الفلسطينية-  السالم  مفاوضات 
الدور في اتفاقيات سالم أخرى تم تحليلها أو دراستها لغرض هذا المقال.

المفاوضات الفلسطينية- اإلسرائيلية:
اإلسرائيلية،  الفلسطينية-  السالم  عملية  وفرت  األولى،  انطالقتها  منذ 
بعض الفرص المحدودة جدا للمشاركة الشعبية سواء على مستوى التمثيل 
في المفاوضات او المشاركة المباشرة. ربما تبّدى ذلك في تنظيم انتخابات 
ولو بشكل  التفاوض  نتائج جوالت  اعالن بعض  او في  التشريعي،  المجلس 
متأخر. ولكن حتى هذه االشكال، لم تشمل كل الشعب الفلسطيني، ولم تكن 
منتظمة، ناهيك عن انها تمت او تتم في سياق حاالت االستقطاب الداخلي 
او التماهي مع المجتمع الدولي وليس كمنهجية مطلوبة وطنيا. تاريخيًا، تم 
حرمان الفلسطينيين من حقهم األساسي في المشاركة في اتخاذ القرارات 
وحاليا،  مستقبلهم.  آفاق  ورسم  بتسوية قضيتهم  مباشرة  عالقة  لها  التي 
مثمرة«؛  نتائج  لتحقيق  االعالم  عن  »االبتعاد  شعار  تحت  االستبعاد  يجري 
التي تعبر عن  الشفافية،  او عدم  اال حالة االستغفال،   على ذلك 

ّ
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ذاتها في انطالق الجوالت المفاجئة، او في اجراء مباحثات هنا وهناك ما بين 
فترة واخرى من فترات »االنقطاع« والتي توصف عادة ب� »غير الرسمية«، او في 
انتهاء الجوالت باتفاقات او تفاهمات تختلف بدرجات ودرجات، ان لم تكن 

تتناقض مع، عما سبق اعالنه او رسمه كهدف من تلك الجوالت. 

تجاهل الفلسطينيين ومستوى التنظيم الذاتي:
الذي  الفلسطيني  الوفد  في  التمثيل  من  الالجئين  استثناء  ادى  لقد 
يشارك في عملية صنع السالم التي انطلقت في العام 1991 من خالل مؤتمر 
مدريد وتواصلت من خالل اتفاق اوسلو، ادى هذا االستثناء الى بروز العديد 
وقطاع  الغربية،  الضفة  في  الالجئين  مجتمعات  بين  الذاتية  المبادرات  من 
غزة، وشرق القدس، والمهجرين داخل الخط االخضر والالجئين في الشتات 
بها  دفع  التي  الفلسطينيين  الالجئين  حقوق  الى  االعتبار  اعادة  اجل  من 
جانبا.   انطلقت الفعاليات بالعمل على التحشيد من اجل احقاق حقوقهم 
عن  االع��راب  الى  المبادرات  هذه  غالبية  هدفت  وقد  والشرعية.  القانونية 
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القلق واالستهجان الستثناء حقوق معينة ودعت الى التركيز على المطالب 
االساسية لالجئين والتمثيل االفضل لهم في المفاوضات الى جانب دمقرطة 

عملية صنع السالم. 
والمنتديات  المؤتمرات  من  سلسلة   1996  -1995 العامين  في  عقد  وقد 
اللقاءات  من  سلسلة  وتبعها  االخضر  الخط  داخ��ل  والمهجرين  لالجئين 
والمؤتمرات لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي هدفت جميعا 
الشعبية  الحمالت  واط��الق  لالجئين  االساسية  الحقوق  على  التركيز  الى 
الهادفة للدفاع عن هذه الحقوق ووضع اآلليات المناسبة من اجل العمل على 
احقاقها. ووضعت هذه الحملة نصب اعينها هدف توسيع القاعدة الشعبية 
محددة.  قطاعات  على  الحملة  اقتصار  وعدم  الالجئين  حقوق  عن  المدافعة 
كما ان هذه الحملة قد شكلت حركة ديناميكية مستقلة شارك فيها العديد 
من المؤسسات والمنظمات الفلسطينية )من الالجئين وغير الالجئين( على 
حماية  اجل  من  التحشيد  المركزي  هدفها  وكان  والشتات  الوطن  مستوى 
حقوق الالجئين الفلسطينيين ضمن عملية السالم الدائم، في اطار القانون 

الدولي وقرارات االمم المتحدة.
اللجان الشعبية لالجئين  الحملة الشعبية بتشكيل  انجازات  وقد توجت 
والمؤتمرات الشعبية التي نجحت في انتخاب مجلس ومؤتمر عام لالجئين 
لكل  كان  وقد  والشتات.  الوطن  مستوى  على  اعماله  عقد  الفلسطينيين 
مؤتمر مجلس عام منتخب لالجئين مهمته االساسية ايجاد اآللية الشعبية 
المناسبة للنضال من اجل الحقوق الوطنية الشرعية، والديمقراطية، والحقوق 
المدنية وحقوق االنسان عموما. ولكن يجب االشارة هنا الى ان هذه الهيئات 
التحرير  منظمة  استبدال  الى  اب��دا  تهدف  تكن  لم  واللجان  والمؤتمرات 
محاولة  بل  الفلسطيني؛  الشعب  ابناء  لكافة  شرعي  كممثل  الفلسطينية 
دورا  الالجئين  لقطاعات  الذاتي  التنظيم  لعب  وقد  البوصلة.  توجيه  العادة 
اساسيا في استعادة الالجئين لحضور حقوقهم وقضيتهم اكثر من حقهم 
في التمثيل والمشاركة وهو الحق الذي تم تجاهله من قبل بعض الجهات 

والهيئات الفلسطينية .
وتجدر االشارة هنا الى ان الممثلين الدوليين وحتى القيادة الوطنية، قد 
في  لتشارك  الشعبية  القطاعات  امام  المجال  افساح  وجه  في  عائقا  وقفوا 
عملية السالم، اقله لم يوفروا اآلليات لذلك. ولم تتطرق كافة مفاصل عملية 
السالم حتى اآلن الى موضوع المشاركة الشعبية حيث تم تجاهل ذلك في 
عمليتي كامب ديفد االولى والثانية، ومفاوضات اوسلو السرية، والمفاوضات 
التي  الطريق  خارطة  في  وحتى  الجزئية،  االتفاقيات  انجاز  اجل  من  الالحقة 
اصبحت قرارا دوليا، وما تال ذلك من جوالت تكاد تكون حقوق الالئجين غير 
مدرجة على جداول اعمالها. كما ان القطاعات الشعبية تم استثاؤها حتى من 
االتفاقية التي قادت الى عودة جزء من القيادة السياسية لمنظمة التحرير 
التفاقيات  طبقا  الفلسطينية  السلطة  لتشكل  غزة  قطاع  الى  الفلسطينية 
المقيمين  الفلسطينيين  مسئولية  تولت  قد  السلطة  هذه  ان  حيث  اوسلو 
اال ان  التشريعي،  المجلس  انتخابات  المحتلة عام 1967 ونظمت  في االرض 
في تشكيل  التمثيل  من  تجاهلهم سواء  تم  قد  الخارج  في  الفلسطينيين 
استثناء  تم  ذلك،  جانب  الى  التشريعي.  المجلس  انتخاب  في  او  السلطة 
والتسليم  القرار في م ت ف، بل  ال 48 حتى من هيئات صنع  فلسطينيي 
“باسرائيليتهم”، واستخدامهم اداة ضاغطة عبر تشجيعهم على المشاركة 
في انتخابات الكنيست االسرائيلية، باعتبار ان هذا احج التكتيكات للتأثير 

في صنع السالم مع اسرائيل. 
قد  االتفاقيات،  الى  قادت  التي  المفاوضات  هذه  فان  ذلك،  إلى  إضافة 
التفت على االجندة التي حددتها متطلبات المجتمع المدني، لتكون عرضة 
للضغوطات واالبتزازات السياسية المختلفة. وقد تكون هذه هي الحالة التي 
وصلت اليها قضية الالجئين الفلسطينيين. وفي غالبية االحيان، تم التعامل 
مع الالجئين الفلسطينيين باعتبارهم جسما ضاغطا ال اكثر. يستخدم للمطالبة 
لالجئين  والجماعية  الفردية  للحقوق  حقيقية  مراعاة  دون  ولكن  بالحقوق 
باعتبارهم عنصرا اساسيا من عناصر عملية صنع السالم. فحق تقرير المصير 
كحق جماعي ببعده التاريخي لم يعد يقتضي تطبيقه من الناحية العملية 
تمكين الالجئين من ممارسة حقهم في العودة. اما العودة كحق فردي غير 
قابل للتصرف فقد تم تجاهله امام دعوى االهتمام بالقضايا الوطنية العامة. 
وكما اشار المؤرخ االسرائيلي، ايالن بابو، فان استثناء الالجئين الفلسطينيين 
من العملية السلمية، قد اسقط البعد التاريخي للصراع وحوله الى صراع بال 
جذور وبالتالي ليس هناك اي حاجة ملحة لوسائل وآليات من اجل حل الصراع.
الحالية كوثيقة نسيبة-  الرسمية  المبادرات غير  أخرى، فحتى  من جهة 
المشاركة  اهمية  الى  االخ��رى  هي  تتطرق  لم  جنيف،  وتفاهمات  ايلون 
تلعبه  الذي  الداعم  الدور  من  االستفادة  على  تعمل  لم  انها  كما  الشعبية 
مثل هذه المشاركة في تدعيم السالم. وفي الوقت الذي تبدو فيه مثل هذه 
المدني،  المجتمع  مؤسسات  من  ناتجة  خاصة  مبادرات  انها  على  المبادرات 
او نشطاء سياسيين، اال انها في حقيقة االمر تمثل موقف نخب سياسية. 
وبال شكل فان كال المبادرتين المذكورتين، وبصرف النظر عن مدى توافقها 
الشعبية  المشاركة  من  االستفادة  امكانية  تتجاهل  الوطينة،  الحقوق  مع 
واهمية هذه المشاركة وال تختلف في تعاطيها مع هذا الموضوع عما قدمه 

الرئيس االمريكي ورئيس الوزراء االسرائيلي االسبقين، بيل كلنتون وايهودا 
براك، للفلسطينينن خالل مفاوضات كامب ديفد الثانية في تموز من العام 
2000. ولعل المحاوالت التي تلت طرح هذه المبادرات من اجل تحشيد الدعم 
الشعبي لها، بما في ذلك دعوات الدولة  الواحدة وما شابه، لم تصل الى حد 
اخراط القطاعات الشعبية في صياغتها، بل وقفت عند حد الدعوة فقط الى 

تأييدها. 
مقابل حالة التجاهل تلك، برزت العديد من محاوالت التنظيم الذاتي التي 
لما تنضج او تكتمل حتى اللحظة. من ذلك تجربة انتخاب اللجان الشعبية في 
مخيمات لبنان خالل االعوام 2004-2005، وفي فلسطين خالل السنوات االربع 
الماضية. وكذلك تجربة االئتالف العالمي لحق العودة، وحاليا تجربة الشبكة 
حق  ولجان  امريكا،  في  العودة  حق  وتحالف  والمهجرين،  لالجئين  العالمية 

العودة المناطقية وغيرها من الحمالت. 

المشاركة الشعبية من منظور مقارن:
هناك العديد من المجاالت التي يمكن ان تتجلى فيها المشاركة الشعبية؛ 
حيث يمكن ان يتم تمثيل القطاعات الشعبية في عملية المفاوضات من خالل 
كما  االخ��رى.  المدني  المجتمع  وائتالفات  مؤسسات  و/او  السياسية  االح��زاب 
يمكن تشكيل الهيئات االستشارية من القطاعات الشعبية لتزويد المفاوض 
رأيها  عن  للتعبير  الفرصة  القطاعات  منح هذه  جانب  الى  المناسبة  بالنصائح 
الممكن  انه من  التفاوض. كما  االعتبار في عملية  بعين  واخذها  واهتماماتها 
صياغة  مرحلة  في  سواء  السلمية  العملية  في  للمشاركة  الفرصة  االفراد  منح 
االتفاقيات او تطبيق هذه االتفاقيات على ارض الواقع من اجل وضع حد للصراع.     
وتشير التجارب الشبيهة الى ان المشاركة الشعبية في العملية السلمية 
يجب ان ال تقتصر فقط على المستوى النظري بوضع آليات لهذه المشاركة؛ 
ومع ذلك،  العملية.  الشعبية فعليا في هذه  القطاعات  ان تشارك  بل يجب 
المشاركة  بخصوص  عليها  االعتماد  يمكن  التي  االمثلة  من  العديد  هناك 

الشعبية في عمليات السالم في بقاع شتى من العالم.2 
الفاعلة  المحلية  الشخصيات  من  العديد  فان  كمثال،  مالي  اخذنا  ما  واذا 
قد قامت في اواسط التسعينيات بعقد ما يزيد عن الخمسين لقاء للفعاليات 
الشعبية في المناطق التي كان فيها الصراع محتدما اكثر من غيرها، وبالتالي 
المشاركين في هذه  الهين. وقد تراوح عدد  باالمر  التسوية  لم يكن تطبيق 
اللقاءات بين بضع مئات ليصل الى الف مشارك في كل لقاء. وقد تولى وجهاء 
الى جانب  الدين في كل منطقة مهمة جمع وضبط االسلحة  القرى ورجاالت 
اعادة  السابقين في عملية  والمحاربين  والالجئين  المهجرين  مهمة مساعدة 
لقد تم  المرير.  الصراع  والتخلص من ترسبات  المحلي  المجتمع  االندماج في 
عجز  بعد  النرويجي  الكنائس  مجلس  من خالل  المهمات  وتمويل هذه  دعم 
وقد  السالم.  وصنع  التسوية  عملية  في  الشعبية  الفئات  خرط  عن  الحكومة 
التسوية  عملية  دعائم  ترسيخ  الى  الشعبية  والمؤتمرات  اللقاءات  قادت 
وتوفير القاعدة الشعبية العريضة التي وفرت لهذه العملية الحماية وضمان 

االستمرارية. 

   اما اتفاقية احالل الديمقراطية في جنوب افريقيا، فقد وفرت الفرصة 
واتحادات  سياسية  احزاب  فيها  بما  وهيئة  منظمة  وعشرين  سبع  لحوالي 
تجارية ومؤسسات دينية من اجل اجراء مفاوضات حول الترتيبات السياسية 
ووضع الدستور الجديد للجمهورية. وقد تم اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في 
اختيار المشاركين في الوفود التي تفاوضت حول هذه القضايا؛ حيث تم فيما 
اساسات  على وضع  المشاركين في مجموعات خاصة عملت  كافة  بعد دمج 
التسوية السياسية. وقد ضمت كل مجموعة شخصا مختصا في البحث في 
اتفاقيات السالم الشبيهة من اجل تقديم المشورة للمفاوضين حول افضل 
النماذج المطبقة في العالم. وبسبب تصعيد عمليات العنف وعدم االتفاق 
على القضايا الخالفية، فان االتفاقية الحالل الديمقراطية في جنوب افريقيا 
الحوار  التي نتجت عن عملية  االفكار  العديد من  قد جمدت. ومع ذلك، فان 
والتفاوض قد اعتمدت من خالل المفاوضات الجزئية التي جرت بين االحزاب 
السياسية المختلفة هناك. كماان القطاعات الشعبية قد ساهمت في صياغة 
التي  الخاصة  والمؤتمرات  اللقاءات  خالل  من  بالجمهورية  الخاص  الدستور 
تمكنوا  قد  المواطنين  ان  كما  الغرض.  لهذا  الدولة  انحاء  جميع  في  عقدت 
ارسالها  آرائهم واحتياجاتهم من خالل رسائل مكتوبة تم  التعبير عن  من 
الى صناع القرار بعد ان وضعت الهيئات المختصة صناديق خاصة لتجميع 
في  ذلك  كل  انعكس  المختلفة.ولقد  السكنية  االماكن  في  الرسائل  هذه 
حقوق  منازعات  لتسوية  تناولها  في  ابداعية  انها  القول  يمكن  تشريعات 

الملكية االصيلة والمكتسبة. 

اما في ايرلندا الشمالية، فان العديد من النشطاء غير الطائفيين وعدد من 
افراد المؤسسات غير الحكومية قد شكلوا منتدى وطنيا عرف باسم مبادرة 
من  الفرصة  الشعبية  والقطاعات  للمواطنين  المنتدى  وفر  وقد   .1992 العام 
اجل طرح قضاياهم بشكل حر مباشر بعد ان كانت هذه القضايا تطرح من 
جلسات  عقد  تم  كما  فقط.  المسلحة  للمجموعات  العسكرية  االعمال  خالل 
استماع لطلبات المواطنين في جميع انحاء الجمهورية من خالل لجنة محايدة 

مكونة من سبعة اعضاء وبرئاسة شخصية غير ايرلندية. وقد تم ترجمة ونشر 
محتويات جلسات االستماع لتشكل القاعدة التي يعتمد عليها بهدف زيادة 
الدعم الشعبي التفاقية السالم الموقعة واالطار العام الذي تم من خالله حل 

الصراع في ذلك البلد.
امام  الفسيح  المجال  وفرت  قد  السالم  اتفاقية  فان  غواتيماال،  في  اما   
المشاركة الشعبية في صياغة وتطبيق االتفاقية. ففي نهاية الثمانينيات، 
قامت لجنة المصالحة الوطنية والمكونة من ممثلي اثني عشر حزبا سياسيا 
مختلفا، الحكومة، الجيش، واتحاد الكنائس الكاثوليكية، قامت هذه اللجنة 
بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني المفتوح. وقد شارك في هذا المؤتمر ما يزيد 
المنظمات  فيها  بما  بالصراع  المهتمين  من  وهيئة  منظمة  الخمسين  على 
الخيرية والتعاونية حيث  النقابات، والجمعيات  الطائفية، قطاعات االعمال، 

تم نقاش القضايا المفصلية المتعلقة بالصراع في ذلك البلد.   
وقد  لالتفاقية.  عام  اط��ار  وضع  في  المحادثات  هذه  ساهمت  وقد 
مجتمعية  مؤسسات  عشرة  ممثلي  من  مكونة  خاصة  هيئة  انتخاب  تم 
االتفاق  لوضع مسودات  الهيئة  اعضاء هذه  تفويض  تم  مختلفة حيث 
صفة  فقدت  الهيئة  هذه  ان  اال  هناك.  للخالف  المثيرة  القضايا  حول 
كونها هيئة من هيئات المجتمع المدني بعد ان انخرطت في حل قضايا 
الخالفات  حدة  تزايد  مع  والثوار خصوصا  الحكومة  بين  معلقة  سياسية 

بين هذه الفئات. 
هيئة  اطار  ضمن  انفسهم  تنظيم  من  غواتيماال  في  الالجئون  تمكن 
التفاوض  على  الهيئة  هذه  خالل  من  الالجئين  ممثلو  عمل  حيث  دائمة 
المباشر من اجل حق جميع الالجئين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم. وقد 
كفلت االتفاقية لالجئين كافة حقوقهم وامنهم وحرية تشكيل التنظيمات 
الخاصة بهم بعد العودة الى موطنهم االصلي واستعادة ممتلكاتهم تحت 
المدنية  للسلطات  يخضعوا  ان  لهم  كفلت  كما  دوليين.  مراقبين  اشراف 
بين  من  النساء  قطاع  فان  ذلك،  جانب  الى  العسكرية.  للسلطات  وليس 
الالجئين قد نجح في تنظيم النساء ضمن هيئات خاصة في اطار تنظيمات 
الالجئات  النساء  اوضاع  تحسين  على  الهيئات  عملت هذه  الالجئين حيث 
الباحثين  العديد من  الى غواتيماال. وكما اشار  بعد عودتهن مع عائالتهن 
بل  السالم،  صنع  ينتظروا  لم  غواتيماال  في  الالجئين  فان  والمختصين، 
شاركوا منذ البداية في صياغته وتطبيقه كذلك. كما ان المشاركة الشعبية 
الفعالة ساهمت الى حد كبير في ارساء دعائم نظام ديمقراطي كفل للجميع 

حقوقهم.

المشاركة الشعبية ضمان سالسة التنفيذ: 
امام  المفاوضات  باب  فتح  والهيئات  الحكومات  من  العديد  تتجنب 
المشاركة  ان  الى  تشير  المقارنة  الدراسات  ان  بيد  الشعبية.  المشاركة 
الشعبية، سواء على مستوى الدور االستشاري او المشاركة المباشرة، تلعب 
من  حالة  وضمان  السالم  اتفاقيات  تطبيق  تسهيل  في  بارزا  محوريا  دورا 

السالم الدائم والشامل والعادل.
المشاركة  امام  المجال  ال تفسح  التي  االتفاقيات  فان  اخرى،  ناحية  من 
االتفاقيات  هذه  في  الشعبية  الثقة  فقدان  الى  تقود  ان  يمكن  الشعبية، 
وبالتالي تعريض شرعيتها للمساءلة الشعبية مما ينتج عنه ضعف امكانية 
تطبيقها ويضيق آفاق السالم المستقبلية. اما طرح االتفاقيات للمشاورات 
االمور  لكون  له  التفاوض عليها وتوقيعها، فهو عمل ال قيمة  ان يتم  بعد 
تصل الى درجة ال يمكن معها اعادة صياغة جوهر هذه االتفاقيات. كذلك 
في  دور  اي  الشعبية  للقطاعات  يكون  ان  دون  توقع  التي  االتفاقيات  فان 
صياغتها، قد تكون مصدرا للخالفات والصراعات المستقبلية اكثر من كونها 

اتفاقيات تهدف الى وضع حد للخالفات والصراعات والنزاعات.   
اضافة الى ما تقدم، فان المشاركة الشعبية تشكل الضمانة الضرورية 
اللجوء  وعدم  الشرعية  الصفة  عنها  الناتجة  والقيادات  االتفاقيات  العطاء 
او  العالمية  المشاركة  ان  التأكيد هنا  الجانبية. كذلك يجب  الصراعات  الى 
الدولية بشكل او بآخر في عملية صنع السالم، والذي يؤدي الى اضفاء المزيد 
من الشرعية الدولية على االتفاقية، ال يجب ان يشكل بديال عن المشاركة 
رهن  ونجاحها  اتفاقية،  اية  فشرعية  الشرعية.  مصدر  هو  الذي  الشعبية، 
بمدى مشروعيتها في نظر اصحاب الحقوق وليس بمعيار الشرعية الدولية 

المحكومة جوهريا بموازين القوة. 
 

* ورقة مقدمة الى مؤتمر مجموع عمل الالجئين، قبرص، حزيران 2015. 
مدرس  والالجئين،  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز   – بديل  مدير  العزة:  نضال   **

القانون الدولي لالجئين في جامعة القدس. 
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المواقف واالدوار المتشابكة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية واالحزاب العربية الرسمية داخل ال48

المحور األول: مراجعة سياسية	 
إن فهم ومعالجة موقف ودور األحزاب العربية داخل األرض الفلسطينية 
التاريخية  المحطات  لبعض  سياسية  مراجعة  يتطلب   1948 عام  المحتلة 
سيتطرق  وعليه،  واألدوار.  المواقف  لهذه  واألرضية  األساس  شكلت  التي 
هذا المقال إلى تقديم مراجعة سياسية لبعض المحطات التاريخية وآثارها 
السياسية، ومن ثم ينتقل إلى مناقشة األدوار المتشابكة والتنسيقية بين 
منظمة التحرير الفلسطينية واألحزاب العربية في األرض المحتلة عام 1948.

الهزيمة  إلحاق  من   1948 عام  الصهيونية  الكولونيالية  الحركة  تمكنت 
أنقاض  على  إسرائيل  أت 

َ
وأنش العربية،  والجيوش  الفلسطيني  بالشعب 

الشعب الفلسطيني بعد أن شردت غالبيته من أرضه ووطنه ضمن أكبر عملية 
تطهير عرقي تعرض لها الشعب الفلسطيني. وقد شرعن المجتمع الدولي 
عملية التطهير العرقي في قراراته سواء من خالل اإلعتراف بقيام إسرائيل أو 
تأكيد نكبة الشعب الفلسطيني، رغم تأكيده على حقه في العودة إلى أرضه 
ووطنه عبر قرار 194. لم يبق من الفلسطينيين داخل ما أصبح ُيعرف بإسرائيل 
سوى نحو 15% من ُمجمل الُسكان، وقد تعرض منهم الربع للتهجير الداخلي، 
بقوا  الفلسطينيون ممن  بالمهجرين. يشكل   اليوم  اصبحوا يعرفون  الذين 
داخل حدود ال 48 ما نسبته 17% من السكان، واصبحوا بعد النكبة بين عشية 
وضحاها مواطنين لهم حقوق مدنية ودينية بحسب قرارات االمم المتحدة. 
النكبة والعام 1966 أخضعوا للحكم العسكري االسرائيلي حتى عام  ما بين 
وتبدل  رسميًا،  زرقاء  الى  الصفراء  او  الخضراء  البطاقة  تحولت  حيث  1966م، 
الحكم العسكري بحكم مدني صهيوني ال يختلف عن جوهر الحكم العسكري 
اال في الشكل. وأكبر دليل على ذلك هو حق العرب بالتصويت للكنيست تحت 

الحكم العسكري مثلما هو الحال في ظل الحكم المدني. 
العربية على كافة مناحي حياة  الفلسطينية والهزيمة  النكبة  إنعكست 
الفلسطينيين داخل األرض المحتلة عام 1948. فبين النكبة وضحاها تحول 
صّوت  حيث  الصهيونية،  لالحزاب  انتخابية  احتياط  قوة  الى  الفلسطيني 
 %85 الى  تصل  بنسبة  بعدها  وما  األول��ى  اإلنتخابات  في  الفلسطينيون 
لألحزاب الصهيونية و15% الى الحزب الشيوعي االسرائيلي غير الصهيوني 
اال انه اسرائيلي ايضًا، وتراوحت نسبة المشاركة/التصويت العامة بين %85 
الى 95% متفوقة بذلك على نسب تصويت اليهود اإلسرائيليين انفسهم. 
هذا السلوك السياسي غير المنطقي تاريخيًا لشعب تعرض لنكبة وهزيمة 
وحكم عسكري ومصادرة اراٍض، مصادرة حقه في تقرير المصير على ارضه، 
مثل  الحاكمة  ومؤسساتها  وأحزابها  العدو  دولة  مع  تماهي  حالة  عن  تعبر 
البرلمان. إن تفسير هذا السلوك السياسي يعود الى هول النكبة والرعب من 
البالد والحكم العسكري الذي  العدو والخوف من استمرار عملية  الطرد من 
اشترى ذمم  زعماء عائالت مقابل تأشيرة عمل وتصريح سفر بهدف العمل 
)مثل  حكومية  ووظائف  صغيرة  مصالح  وراء  ووسعيا  اليهودية  المدن  في 
للبقاء في االرض حتى تحت  انه ضرورة  المدارس( وغير ذلك مما فسر على 
 إسرائيل في الوجود 

ّ
حكم ومظلة االحتالل. من جهة ثانية، هناك من آمن بحق

وأعني  البالد،  في  لليهود  المصير  تقرير  لحق  تجسيدا  واعتبرها  الشرعي 
المتمسكين  الصهيونية  األحزاب  وعرب  اإلسرائيلي  الشيوعي  الحزب  بذلك 
بعضوية أحزابهم حتى اليوم، باإلضافة إلى قادة من الطائفة العربية الدرزية 

والمنتفعين من الدولة على إختالف مشاربهم وتصنيفاتهم. 
صت اليوم صورة المشاركة السياسية نحو النصف حيث تبدلت عبر 

ّ
تقل

مد وجزر لتستقر على هذا المعدل من حيث التصويت أو عدمه بما في ذلك 
اإلنتخابات األخيرة )2015( التي خاضها العرب غير الصهاينة بقائمة واحدة 
ة التصويت لألحزاب العربية الى نحو 

ّ
ألول مرة منذ عام 1948م. وقد تحّولت دال

انقالبًا  السياسي  السلوك  هذا  لُيعتبر  الصهيونية  لألحزاب   %10 وإلى   %90
موقفي  الى  بالقياس  برمتها  الدولة  على  وربما  الدولة،  مؤسسات  على  تامًا 
التصويت المبدئي والمقاطعة المبدئية؛ سواء من حيث التصويت او عدمه او 
من حيث التصويت لألحزاب الصهيونية او االحزاب غير الصهيونية. بالرغم 
المشاركة  )بمعنى  اليوم  التصويت  أن  أجد  أنن  إال  التام،  اإلنقالب  هذا  من 
من  أخطر  العرب  من   %50 قبل  من  والترصد  اإلص��رار  سبق  مع  السياسية( 
التصويت بنحو 90% في خمسينيات القرن الماضي والذي كان يستند الى 
ت 

ّ
الرعب والخوف من تداعيات الههزيمة والنكبة. ان نسبة التصويت وان قل

اليوم، اال انها تعكس تبني مشروع أسرلة مدني يجري بشكل واٍع وجماعي، 
السياسية  بالمشاركة  عنه  التعبير  تم  اآليديولوجية،  التباينات  يغييب 
للقائمة المشتركة في االنتخابات األخيرة. هنا االسرلة السياسية هي جماعية 

العددية. فنتيجتها  ونتائجها  اسبابها  النظر عن  واختيارية بغض  وشاملة 
السياسية محكمومة بالفشل كما سابقاتها واسوأز يكفي ان نالحظ هنا ان 
المشاركة جرت في ظل تصويت المجتمع الكولونيالي اليهودي الى حكومة 
يمين فاشي تسعى الى ضم الضفة الغربية، رسميًا وتثبيت واقع اسرائيل 

الكبرى كدولة ابارتهايد. 

على 	  الرسمية  الفلسطينية  القيادات  تناغم  الثاني:  المحور 
جانبي الخط األخضر

تلتقي قيادات فلسطينيي ال48 الذين يراهنون على دمقرطة إسرائيل 
قيادات  مع  الكنيست  إنتخابات  في  المشاركة  عبر  الشرعية  ويمنحوها 
قيم لهم إسرائيل 

ُ
فلسطينيي السلطة الفلسطينية الذين يراهنون على أن ت

دولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. َيبرز هنا موقف ودور االحزاب الرسمية 
العربية التي تشكل االغلبية الرسمية داخل ال48 متكاماًل ومتناسقًا مع دور 
مشروع  في  الفلسطيني  للشعب  الرسمية  والقيادات  الفلسطينية  السلطة 
او يتحفظ  او يعارض شكال،  تماما،  يؤيد  النظر عمن  والحل بصرف  السلطة 
عتبر األحزاب العربية السياسية داخل ال 48 بمثابة جسر غير رسمي 

ُ
احيانا. ت

بين إسرائيل الرسمية وفلسطين الرسمية، إال أن واقع الحال من حيث االثر 
يقول انه ليس لهم أي دور فّعال سواء في اسرائيل أو في فلسطين المستندة 
الى حل الدولتين. ولعل هذا االلتقاء هو ترجمة لتمسك الطرفين على جاني 
الفلسطينية  بالقضية  الصلة  ذات  المتحدة  االمم  بقرارات  الخضر”  “الخط 
وطرحها على أنها الحل األوحد للقضية الفلسطينية؛ االمر الذي يستبعد، ان 

لم نقل يخشى او يخّون، اي بديل يخرج عن هذا اإلطار والنهج. 
إن القيادات الرسمية  الفلسطينية على جانبي الخط االخضر متجانسة 
الدولية  القرارات  الى  بذلك  مستندين  إسرائيل  وجود  على شرعية  ومتفقة 
إلى   1973  ،1967  ،1948 عام  تلته  التي  القرارات  ثم  التقسيم،  بقرار  بدءًا 
  أصبحت قرارات الشرعية الدولية بمثابة 

ُ
مؤتمر مدريد واتفاقات اوسلو، حيث

المرجعية الرسمية للتفاوض مع إسرائيل. وفي ظل فشل حل الدولتين، فإن 
تفرضها  التي  القوى  موازين  فلك  في  تدور  الفلسطينية  الرسمية  األغلبية 
نوايا  رغم  واالسالموي  العربي  والرجعي  االمبريالي  ومعسكرها  إسرائيل 
السيادة والدولة أو الدولتين التي تشكل اساسًا وناظمًا لبرامجهم وسلوكهم 

السياسي السلمي.  
في الحقيقة، تعود نتائج هذا الواقع إلى مؤتمر المجلس الوطني األخير الذي 
عقد عام 1988 في الجزائر وكان بداية نهاية »الميثاق الوطني الفلسطيني«، 
فاإلعتراف بقرارات االمم المتحدة مثل قرار 181 ُيشكل حجر األساس إلعتراف 
منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية قيام إسرائيل ووجودها من حيث المبدأ 
والسياسة. يتبعها قرار 242 و338 الداعية الى االنسحاب االسرائيلي لحدود 
عام 1967 واالشارة بخجل إلى قرار 194 المرتبط بحق العودة. وتعترف االحزاب 
األمر  القرارات،  بهذه  اإلسرائيلي  الكنيست  في  المشاركة  الرسمية  العربية 
الرسميتين  القيادتين  بين  والتكامل  االنسجام  مسألة  ويكرس  يؤكد  الذي 

الفلسطينيتين على طرفي »الخط االخضر«. 
العربية  لالحزاب  السياسية  االسرلة  برامج  مع  القرارات  هذه  تتطابق 
الكنيستية التي تربط مصير فلسطينيي ال48 باسرائيل من خالل المطالبة 

الكاملة  المواطنة  لنيل  وتسعى  اسرائيل،  في  واليومية  القومية  بالمساواة 
الوالء  مثل  البرامج  هذه  تحملها  التي  المخاطر  كل  رغم  فيها  والمتساوية 
لدولة االغلبية اليهودية وضرورة االلتزام بتقديم الواجبات المستحقة مقابل 

الحقوق المنشودة مثل الخدمة المدنية والعسكرية وما ينبثق عنهما. 
عام  المحتلة  األراض��ي  داخل  العربية  األح��زاب  رؤية  تطابق  من  بالرغم 
بما  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  الفلسطينية  السلطة  رؤي��ة  مع   1948
يتعلق بحل القضية الفلسطينية والمسألة اليهودية، إال أن األحزاب داخل 
تسعى  ال  البلد-  أبناء  وحركة  الشمالية  االسالمية  الحركة  بإستثناء   – ال48 
رسميًا وفعليًا ألن تكون ضمن مؤسسات تمثيلية فلسطينية. عدم السعي 
مع مالحظة  الفلسطيني،  الوطني  القرار  في صنع  والمشاركة  التمثيل  لنيل 
تطالب  بينما  بوضوح،  موقفها  عن  تفصح  ال  الشمالية  االسالمية  الحركة  ان 
صراحة حركة ابناء البلد بالمشاركة في انتخاب ودوائر م ت ف، يعكس عناية 
االحزاب العربية في ال 48 المشاركة في االنتخابات عن خشيتها من مواجهة 
التناقض الكامن وراء وجوب إظهار الوالء “للدولة”. يقابل ذلك، أن موضوع 
مشاركة فلسيطينيي ال48 في دوائر م ت ف وصناعة القرار الوطني مرفوض 
إسرائيل.  قبل  من  مرفوضًا  يكون  أن  قبل  التحرير  منظمة  قبل  من  رسميًا 
ُيعتبر تمثيل قلسطينيي 48 في المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني 
وتنفيذه  الفلسطيني  القرار  إتخاذ  في  شركاء  يكونوا  أجل  من  جدًا  ضروري 
وفي مقدمة ذلك المشاركة الفاعلة كفاحيًا في مواجهة المشروع الصهيوني 
لكل  الديومقراطية  فلسطين  دولة  إقامة  قاعدة  على  فلسطين  في  وانهائه 

مواطنيها وعلى كل ارض فلسطين.
تمثيل  مؤسسات  بين  الرسمي  التنظيمي  والفصل  اإلنقطاع  عن  بعيدًا 
الشعب الفلسطيني وقيادات ال48، إال أن هناك تواصال دائما في القضايا 
والمعاناة المشتركة. فقد ساهم فلسطينيو ال48 بشكل بارز في اإلنتفاضة 
االولى بشكل خاص، وفي الثانية بشكل أقل بسبب الفارق بين االنتفاضتين. 
ويظهر هذا الدعم في حمالت مساندة الحركة االسيرة الفلسطينية، والتعاون 
التواصل  صعيد  على  أما  مشترك.  بشكل  النكبة  ذكرى  إحياء  قضية  في 
القدس  أهل  االقصى ودعم  المسجد  باحات  يوميًا في  النضالي، فيتم ذلك 

إقتصاديًا. 
وربما  فكري  تجانس  هناك  أن  الى  االش��ارة  من  بد  ال  السياق،  هذا  في 
تنسيقات شعبية وليس تنظيمية بين معظم تنظيمات الداخل الفلسطيني 
مع تنظيمات الضفة الغربية والقطاع. وهناك مئات الكوادر من داخل ال48 
فصائل  تقوده  الذي  الفلسطيني  السري  والعمل  المسلح  بالكفاح  التحقت 
القرن  منذ خمسينيات  والقطاع  الضفة  في  المتمركزة  الفلسطيني  الشعب 
الحركة  من  يتجزأ  ال  جزء  هم  ال48  فسجناء  ه��ذا،  يومنا  وحتى  الماضي 

الفلسطينية االسيرة. 
فرضها  التي  االستعمارية  للحدود  وعابر  جامع  فلسطيني  إطار  إقامة  إن 
تكامل  حالة  إلى  التشرذم  حالة  من  لإلنتقال  الحل  هو  الصهيوني  الكيان 
دولة  وبناء  التاريخية  فلسطين  في  الصهيوني  اإلحتالل  وإنهاء  نضالي 
فلسطين الديمقراطية لكل مواطنيها بغض النظر عن الجنس واللون والدين 

والعرق واللغة. 

* رجا إغبارية: عضو مكتب سياسي في حركة أبناء البلد.

 تمثيل فلسطينيي 48 على المستوى الوطني الفلسطيني
بقلم: رجا إغبارية*

وايلز( رتش  )تصوير:   ٢٠١٤ أيار  طبريا.  املهّجرة،  لوبيا  قرية  إلى  السنوية  العودة  مسيرة 
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لقد تجاوز الحد المتوقع طبيا في اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 2015/6/16 
خارج  ب��ارادة  الموت  خطوط  وتجاوز  التعسفي،  االداري  اعتقاله  على  احتجاجا 
الموت على  اطلقت كل اسباب  التي  العنصرية  السجانين وحكومتهم  حسابات 

االسرى في السجون.
االسير محمد عالن، تجددت روحه اكثر من مرة، وخرج جسده عن جسده الممزق 
، الى التكامل في الوقوف وجها لوجه امام اللحظة الحاس���مة، فإما ان ينتصر على 

القهر االحتاللي، وإما ان ينتصر على الموت، ويصعد الى فضاء الحياة.
ال تصدقوا  انه ال يس���مع، وال تصدقوا انه ال يرى، هو يس���مع دبيب الوجع في 
دمه ومفاصله، وصوت الناس على ابواب مستشفى برزالي االسرائيلي، وهو يسمع 
ص���وت امه وابيه، وقرع االيادي على ج���داران الزنازين، صوت آذان واجراس ،هدير 
بحر، انتفاضة امعاء االرض، صوت ماء التراب، ونداء اشجار على الرياح في الصيف 

القائظ، ويسمع ويسمع كيف ينفجر الصمت.
قوانين  تشريع  في  نشطة  ورشة  الى  تحولت  احتالل  دولة  يرى  عالن  محمد 
الموت والذل ضد االسرى، يرى بربيج التغذية القسرية يتدلى من انفه الى معدته، 
يقف فوق رأسه سجان مقنع، على يده دم طازج من دماء الشهداء علي الجعفري 
وراسم حالوة واسحق مراغة، ويرى اسرى في قاعات الموت يسحقون ويقتلون في 

ظالم سجن نفحة، عندما تمردت ارواح االسرى على تلك القبور.
يرى دولة في معسكر، خالية من الوجود االنساني ومن الصور، ال يسمع فيها 
سوى فحيح االفاعي وعواء الذئاب، وخواطر اسرى تأخروا عن الموت قليال، او اسرعوا 

الحياة بال ساعة والدة.
محمد عالن، يرى ويسمع، يرى حريته رهن الدقيقة االخيرة في تلك المسافة 
الطويلة من القدس  الى حيفا ، ورهن ابتسامته الهادئة، وهو يتحدى هذه الحرب 

التي تستهدف المعنى واللغة والهوية والفكرة والحياة القادمة.
محمد عالن وضع العالم كله امام سريره في المشفى، استدعاهم الى موته او 
حياته، دعاهم الى تشييعه الى الموت او الى الحياة، ودعاهم ان يشاركوه األلم 
او الفرح ، دعاهم ان يفكوا قيد يده المربوطة بالسرير، او ينسحبوا من المسؤولية 

االخالقية والقانونية و يكتفوا بالذهول.
االممية،  واالخالق  والقرارات  والمباديء  النصوص  كل  اآلن  فتح  عالن  محمد 
االنسانية والطبية والقانونية، وبدأ يقرأ االعالنات، البيانات الصادرة عن المنظمات 
االنسانية، العطف المتدفق من الناس القادمين من كل جهات الكون، يقرأ متدليا 

ُيعتب���ر الحديث عن موض���وع حماية الالجئين الفلس���طينيين في س���وريا أمرًا 
مس���تغربًا كونه لم ُيدرج أب���دًا على جدول أعمال حرك���ة الالجئين لغموض مضمونه 
وإتخ���اذه بعدًا أمني���ًا، حيث تحاول األجهزة المعنية في س���وريا من���ح البعد األمني 
عتبر الموافقة األمنية أول اإلحتياجات لتأس���يس 

ُ
لمعظم قضايا المجتم���ع. لذلك ت

أي جمعي���ة أهلية على اختالف وظائفها، وقد يس���تثنى من ذلك بعض الجمعيات 
التابعة للفصائل الفلس���طينية كونها توفر غطاء سياس���يًا وتتح���رك بعلم الهيئة 
العامة لشؤون الالجئين الفلس���طينيين العرب كأي مؤسسة حكومية معنية برعاية 
أوضاع الالجئين. ونظرًا ألهمية وحساس���ية موضوع حماية الالجئين الفلسطيينيين، 
س���يتطرق هذا المقال إلى الجانب اإلنس���اني لالجئين الفلس���طينيين في س���وريا 

باإلضافة إلى حقوقهم السياسية. 

الحقوق االجتماعية
التي  االجتماعية  الحقوق  من  بجملة  في سوريا  الفلسطينيون  الالجئون  يتمتع 
تساوي بين حقوق الالجئ الفلسطيني والمواطن السوري بإستثناء الحق في الترشيح 
واإلنتخاب. وبالتالي يتمتع الالجئ الفلسطيني بحق التعليم في المؤسسات السورية 
حتى أعلى الدرجات العلمية وينطبق عليه هنا ما ينطبق على المواطن السوري من 
إجراءات وغيرها، كما يتمتع بحق العمل في دوائر الدولة ما عدا المناصب السياسية 
له  والتعويضية ويحق  الصحية  الخدمات  الفلسطيني من  الالجئ  العليا. ويستفيد 
يعامل  باختصار،  والمعامل.  والمصانع  الشركات  وتأسيس  والشراء  والبيع  التملك 
جمدت  األزمة  وإبان  تماما،ً  السوري  المواطن  معاملة  قانونيًا،  الفلسطيني  الالجئ 
بعض الوزارات هذا القانون لتعطي األفضلية في التوظيف للمواطن السوري، لكن 
أمام احتجاج »الهيئة العامة« [التي أشرنا لها سابقًا] جرى التراجع عن هذا التجميد 

وعادت األمور إلى طبيعتها.

الحقوق السياسية
بالفرع  بدءًا  السياسي  االنتظام  في  كاماًل  بحقه  الفلسطيني  الالجئ  يتمتع 
الحق  ويعتبر هذا  الفلسطينية،  الفصائل  بباقي  وانتهاًء  البعث  لحزب  الفلسطيني 
أن  بد  وال  الفلسطينية.  الوطنية  للحقوق  وصونًا  العودة  بحق  التمسك  على  تأكيدًا 
السورية قد أسهمت بشكل  والجامعات  المدارس  التدريس في  مناهج  أن  نعترف 
الحركة  والدة  قبل  حتى  الفلسطيني  الالجئ  لدى  الوطني  الحس  تنمية  في  واضح 
الوطنية المعاصرة. ولعل هذا األمر وما سبق أن ذكرناه من حقوق اجتماعية يتمتع 
سوري  ومجتمعي  اجتماعي  تقارب  خلق  في  أسهمت  الفلسطيني  الالجئ  بها 

وضواحيها  كدمشق  واألحياء،  المدن  بعض  في  التام  االندماج  حد  إلى  فلسطيني 
في  أسهم  السورية.  الساحلية  المدن  وباقي  ودرعا  وحمص  وحماه  وحلب،  وريفها، 
بين  والصناعة  التجارة  في  والشراكة  العائلية،  المصاهرة  حالة  االندماج،  تعزيز 
الوطني  االنتماء  حالة  يضعف  لم  كان  وإن  الواقع،  هذا  والفلسطينيين.  السوريين 
حالة  أحدث  نفسه  الوقت  في  أنه،  إال  بقضيته،  وتمسكه  الفلسطيني  الالجئ  لدى 
من االنفتاح المتبادل واالنسجام العميق بين الجانبين السوري والفلسطيني، حتى 
أن صفًا واسعًا من الفلسطينيين، يعتبر نفسه معنيًا باألزمة السورية وطرفًا فيها، 

بغض النظر عن موقفة من أطراف هذه األزمة.

وكالة الغوث وحدود دورها
سوريا،  في  الفلسطينيين  الالجئين  أوضاع  على  الضوء  السورية  األزمة  سلطت 
السوريين  للمواطنين  الخدمات  تقديم  على  السورية  الدولة  قدرات  تراجعت  فقد 
والالجئين الفلسطينيين وتنامي الهجرة القسرية بفعل األحداث الدموية. وأصبحت 
وكالة الغوث هي الملجأ الرئيس لالجئين الفلسطينيين، فازدادت األعباء الملقاة على 
عاتقها دون أن تتوفر لها الموازنات اإلضافية لتغطي االحتياجات الطارئة، حيث بات 
على الوكالة أن تؤمن كافة مستلزمات الحياة من مأوى، وغذاء يومي، وعالج لحوالي 
الغوث  وكالة  تنجح  لم  كاملة.  أوضاعهم  األزمة  دمرت  فلسطيني  الجئ  ألف   300
في حل مشاكل الالجئين وتوفير الحماية االجتماعية لهم في ظل األزمة السورية، 
وأغلقت  التعليم  برامج  بذلك  عطلت  لكنها  مدارسها،  بعض  في  مآوي  أّمنت  حيث 
مؤسساتها الصحية في المخيمات المضطربة كخان الشيح، واليرموك ودرعا وسبينة، 
لكنها لم تنشط بالدرجة الكافية لتستحدث مراكز صحية بديلة في أماكن اللجوء في 

ريف دمشق حيث تجمعت آالف العائالت الفارة من مخيم اليرموك وسبينة.
أسهمت  الغذائية  المواد  من  وكميات  مالية  دفعات  أربع  الوكالة  قدمت  وقد 
المنصرم كمساعدات مباشرة  العام  الالجئين خالل  في توفير جزء يسير من حاجة 
لالجئين. ولم تتسلم الوكالة حتى اآلن أية مبالغ طارئة من الجهات المانحة لتواصل 
برنامجها الطارئ في دعم وإسناد الالجئين النازحين والمهجرين، مما يعني أن دور 

الوكالة مرشح للتراجع دون أن يتوفر لذلك أي بديل.

اللجان الشعبية
لجان  وهي  التنمية،  بلجان  سوريا  مخيمات  في  الشعبية  اللجان  إستبدلت  لقد 
إلى حاجات  العامة لالجئين تقتصر وظيفتها على لفت نظر الهيئة  تابعة للهيئة 
المخيمات من خدمات تنقل عبرها إلى وكالة الغوث، حيث أن العالقة المباشرة بين 
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الالجئون الفلسطينيون: حق

األسير محمد عالن ... صمت الرياح*
بقلم عيسى قراقع**

من على حبل المشنقة، يقرأ وهو في غرفة اعدام انشأتها دولة االحتالل، يقرأ وهو 
يلفظ االنفاس االخيرة، وفي السطر االخير، يرسل عزاءه الى األمم المتحدة، ومجلس 
االمن الدولي، والى عالم الديمقراطية وحقوق االنسان، يتأسف النه لم يستطع ان 

ينقذهم من هذا االحتالل.
محمد عالن الطليق الطليق، الحاضر في كل درس ونشيد وبيت واغنية، ينتشر 
خارج ذاته وفرديته، يضعنا جميعا امام سؤال المصير، فإما ان نكون في كيس 
اسود جثثا محروقين، وإما ان نكون احرارا شامخين، نحشد ونحتشد، نوحد ونتوحد، 
بالبشرى  المسيح، نتمسك  الى فدائية   ، المغلوبين  ننهض من خنوع الصامتين 

واليقين.
الماء،  يتبخر  جسمه،  يجف  ظهرا،  الواحدة  الساعة  والخمسين،  التاسع  اليوم 

الشمس عمودية فوق رأسه.
يطفئون  اوردته،  حول  الجالدون  يتحلق  فجرا،  الثالثة  الساعة  الستين،  اليوم 

بصره، ينام طويال، وال ينام الجالدون.
الحكومة  تجتمع  ظهرا،  عشرة  الحادية  الساعة  والستين،  الواحد  اليوم 

اجهزة  استنفار  الحاسمة،  الضربة  لتوجيه  الطرق  اقصر  يناقشون  االسرائيلية، 
االمن االسرائيلية، استنفار في القيامة واآلخرة.

الخامسة عصرا، دعوة الجتماع مجلس حقوق  الساعة  الثاني والستين،  اليوم 
االنسان في جنيف، لم يأت أحد، كلهم في إجازة او معتقلين.

عرس  ثوب  في  عالن  محمد  صباحا،  الثامنة  الساعة  الستين،  و  الثالث  اليوم 
طويال  امه  يحتضن  نابلس،  في  بيته  يدخل  حوله،  تطير  ملونة  فراشات  ابيض، 

طويال، ينظر خلفه، تتراجع سحب الظالم.
محمد عالن االسير المريض، يستفزنا، يستفزهم

 وكل الكالم اآلن كالم بال غبار على حجر
 وكل الكالم اآلن كالم بال نار لها عينان وبرق وقمر

 وكل الكالم اآلن كالم بال قرار وغضب كي يستجيب القدر

* سبق نشر هذا المقال عبر بريد الكاتب، ويتم اعادة نشره باذن. 
**عيسى قراقع: رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين، عضو الجمعية العامة لمركز بديل.

الشارع الفلسطيني وإدارة الوكالة مقطوعة ويجب أن تمر بالضرورة عبر الهيئة العامة 
المعنية بمتابعة شؤون الالجئين لديها. وعلى صعيد دور هذه اللجان والمؤسسات 
األهلية ودورها في حماية الالجئين اجتماعيًا وإنسانيًا، فإن الواقع يؤكد أن المجتمع 
الوكالة  دعم  على  السابق  في  واعتمد  المؤسسات،  هذه  إلى  افتقد  الفلسطيني 
وخدمات الدولة السورية وما تقدمه الفصائل ألنصارها، وقد كشفت األزمة السورية 
عناصر  إلى  وافتقاره  وضعفه  هشاشته  وأبرزت  الفلسطيني  المدني  المجتمع  حال 

القوة والثبات والتماسك.

دور منظمة التحرير الفلسطينية
يسود الشارع الفلسطيني حالة من السخط الشديد إزاء الدور الذي تقاعست 
الفلسطينيين  الالجئين  إلسناد  به  القيام  عن  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
والتخفيف من أعباء األزمة عن كاهلهم، حيث لم تقدم المنظمة سوى مساعدة 
هزيلة ولمرة واحدة لالجئين وفشلت في حل العديد من القضايا العالقة مع الدولة 
السورية مثل قضايا الموقوفين لدى األجهزة األمنية السورية منذ سنوات دون 
البت بأوضاعهم. كما فشلت في تشكيل خلية أزمة من أعضاء اللجنة التنفيذية 
ومعالجة  لالجئين  العام  الشأن  إلدارة  الفصائل  من  المحليين  والمسؤولين 
االستقرار، خاصة  وتوفير عناصر  اإلغاثة  بما في ذلك  األولوية  قضاياهم حسب 
وأن باب الهجرة قد انفتح على مصراعيه، وهجرة حوالي 100 ألف الجئ فلسطيني 

إلى الدول األوروبية وغيرها.

خالصة:
واالجتماعية  القانونية  الحماية  إلى  سوريا  في  الفلسطينيون  الالجئون  يفتقر 
بجوانبها المختلفة، فقد أدت األزمة إلى تمزيق النسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيني 
معالجة  على  القادرة  الفلسطينية  السياسية  المرجعية  إلى  افتقد  الذي  سوريا  في 
ملفاته المختلفة والنهوض مجددًا من تحت الركام. ويستدعي الحديث عن الحماية 
لبنان  إلى  من سوريا  نزحوا  فلسطيني  الجئ  ألف   50 حوالي  أمام  التوقف  القانونية 
ويخضعون لسلسلة من القوانين اللبنانية الجائرة، ولتقلبات في قرارات وكالة الغوث 
وقدرتها على تقديم الخدمات الضرورية لهم. باإلضافة إلى ذلك، يجب فتح ملف آالف 
المهاجرين عبر البحار إلى أوروبا وسواها وما يتعرضون له من مخاطر أمنية وقانونية 
واجتماعية في ظل تجاهل تام لقضاياهم من قبل السفارات الفلسطينية في الخارج، 
ولغموض حالتهم القانونية أمام المؤسسات الدولية المعنية بالمهجرين والنازحين 
والالجئين. وهذا ما يدعونا ألن نقترح على دائرة شؤون الالجئين الفلسطينيين في 
منظمة التحرير الفلسطينية أن تدعو لعقد مؤتمر وطني لبحث أوضاع الالجئين في 
سوريا، تشارك فيه وكالة الغوث والمفوضية العليا لشؤون الالجئين ومؤسسات ذات 
صلة وشخصيات ناشطة في هذا المجال. فقضية الالجئين الفلسطينيين في سوريا 

تستحق أن تكون واحدة من القضايا الوطنية الملحة.
 *معتصم حمادة: صحفي فلسطيني مقيم في سورية، والمستشار السياسي للمجموعة 194. 

الحماية القانونية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في سوريا
 بقلم: معتصم حمادة*
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رسالة مفتوحة الى سيادة الرئيس محمود عباس، واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، 

وقادة العمل الوطني الفلسطيني في فلسطين والشتات

نحن، مؤسسات ولجان المجتمع المدني الوطنية الموقعة 
أدناه، إذ نلمس حجم االستهداف المتزايد الذي تتعرض 
له قضيتنا وحقوقنا الوطنية الثابتة، وعلى االخص حقوق 
واستعادتهم  االصلية،  ديارهم  الى  العودة  في  الالجئين 
لممتلكاتهم، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار بموجب 
القانون الدولي وقواعد العدالة وقرار الجمعية العامة لألمم 
المتحدة رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس االمن رقم 237 

لعام 1967؛
 وإذ نرى اإلستهداف المباشر لالجئين في دول الشتات، 
وفي دول اللجوء الثاني والثالث لهم، سواء عبر تهجيرهم أو 
التنكر ألبسط حقوقوهم اإلنسانية المكفولة عرفا وقانونا، 
أو التمييز الممنهج ضدهم على أساس هويتهم الوطنية،

الفلسطينية،  المخيمات  استهداف  خطورة  ندرك  وإذ 
الموقف  تدمير  ال��ى  يهدف  ال��ذي  تفكيكها  وم��ش��روع 
الثقل  تفكيل  عبر  وحقوقهم  الالجئين  وقضية  السياسي 

الديموغرافي لهم، وفرض التوطين القسري عليهم،
على  برمته  الدولي  المجتمع  وإنشغال  تركيز  ندرك  وإذ 
ظاهرة التطرف واالرهاب والالستقرار في المنطفة ومختلف 
انحاء العالم، وحجم االهمال غير المسبوق الذي تتعرض له 

قضيتنا وحقوقنا، 
وإذ نرى أن مسلسل تنصل الدول أو المنظمات منفردة 
ومجتمعة، من المسؤوليات الدولية تجاه قضيتنا يتسارع 
في  األونروا  دور  تراجع  في  مؤخرًا  برز  والذي  اإلنحدار،  في 
وليس  والالجئين،  المهجرين  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء 
المهجرين من  المالية عن  المعونة  اال قطع   على ذلك 

ّ
أدل

في  المبكر  التقاعد  على  األونروا  موظفي  وتشجيع  سوريا، 
بتأجيل  والتلويح  المعتمدة،  التوظيف  عدم  سياسة  ظل 
الوكالة،  تديرها  مدرسة   700 من  اكثر  في  الدراسي  العام 

المسؤوليات  نقل  لدعوات  االستجابة  خطورة  ندرك  وإذ 
لحكومات الدول المستضيفة او المؤسسات الدولية االهلية 
استجابة  السياسة  نرى في هذه  اذ  وإننا  الحكومية،  وغير 
الصهيونية  لمشروع  قصد  ب��دون  او  بقصد  موضوعية 
نلمس  وإذ  األونروا،  الغاء  الى  الهادف  واسرائيل  العالمية 
التدهور الخطير في أداء األونروا، ومن خلفها االمم المتحدة، 
والدول المعنية وسائر المجتمع الدولي، هذا التدهور الذي 
الفلسطينيون؛  الالجئون  مسوؤليته  يتحمل  ان  نرفض 
والذي يمثل سياسة ممنهجة ممتدة منذ اكثر من عقدين، 
وإذ ندرك أن توفير المئة مليون دوالر المطلوبة عاجال ممكن 
األزمة  أن  ندرك  وإذ  مؤقت،  حل  من  اكثر  يعدو  ال  ولكنه 
ها ال يكون اال بالوقوف على جذور واصل 

ّ
اصبحت مزمنة وحل

التمويل  رهن  األونروا  ابقاء  في  المتمثل  والخلل  المشكلة 
الطوعي والمشروط، وغير الثابت وغير المستقر، فاننا ندعو 
التنفيذية  اللجنة  رئيس  عباس،  محمود  الرئيس  سيادة 
التنفيذية  اللجنة  وأعضاء  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 

وقادة العمل الوطني الفلسطيني إلى:
التوجه الى السيد بان كيمون، بصفته االمين العام  ■

المجلس  رئيس  بصفته  وايضا  المتحدة،  لالمم  
األم��م  تمويل  ادارة  ع��ن  ال��م��س��ؤول  التتنفيذي 
بطلب  المتخصصة،  ووكاالتها  وبرامجها  المتحدة، 
لتوفير  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  باسم  رسمي 
موازنة  خالل  من  لألونروا  الالزمة  العاجلة  الموازنة 

االمم المتحدة نفسها.
المؤتمر  ■ ومنظمة  العربية،  المجموعة  عبر  التوجه   

االسالمي، ودول عدم االنحياز إلستصدار قرار أممي 
دورتها  في  المتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  عبر 
موازنة  جعل  بموجبه  يتم  اي��ل��ول،  في  القادمة 

األونروا االساسية جزءا من مساهمة الدول االلزامية 
الدولية  الوكاالت  من  بغيرها  اسوة  المتحدة،  لالمم 
والمنح  التبرعات  رهن  ابقائها  وعدم  المتخصصة؛ 
توسيع  القرار  هذا  يشمل  ان  على  للدول؛  الطوعية 
صالحيات ووالية االونروا على نحو يضمن االستجابة 
ونموهم  الفلسطينيين  الالجئين  الحيتاجات 
في  حقهم  ممارسة  من  يتمكنوا  ان  الى  الطبيعي 
اختيار الحل العادل والدائم بموجب القانون الدولي، 

وقراري 194، و 237. 
الالجئين  ■ لشؤون  العليا  المفوضية  ال��ى  التوجه 

الفجوة  سد  حيال  بدورها  االضطالع  على  ها 
ّ
لحث

منها  يعاني  التي  الدولية  الحماية  في  الجسيمة 
الجئي  من  بغيرهم  اسوة  الفلسطينيون،  الالجئون 
حول  الدولية  التوفيق  لجنة  وأن  خصوصا  العالم، 
قد  كانت  والتي   ،1948 عام  اسست  التي  فلسطين 
فت بتوفير الحماية لالجئين الى جانب األونروا، لم 

ّ
كل

تعد فاعلة منذ اواسط الخميسينيات.

العودة حق وإرادة شعب

نعم للحماية الدولية الشاملة لالجئين الفلسطينيين، 

 ال لالنتقاص من حقوق شعبنا الوطينة واالنسانية

مسؤولية تمويل االونروا مسؤولية دولية وأممية 

ال لنقل المسؤوليات الى الدول والسلطات المضيفة
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لالطالع على أسماء المؤسسات واللجان والهيئات الوطنية 
الموقعة على الرسالة الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني 
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تمكين األونروا من الوفاء بالتزاماتها 
تجاه الالجئين الفلسطينيين مسؤولية دولية


