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كانون ثاني ٢٢٠١٨

االفتتـاحيــة

المقاالت  من  مجموعة  على  العودة  حق  جريدة  من  العدد  هذا  يحتوي 
التي تحاول تسليط الضوء على مسألة عمالنية عودة الالجئين والمهجرين 
الفلسطينيين، والظروف الواجب توفرها من أجل تحقيق العودة واستعادة 

الممتلكات والتعويض.

ويأتي هذا العدد استكمااًل للعدد السابق الذي تناول موضوع عمالنية 
ودحض  تنفيذه؛  يمكن  عملي  إطار  في  العودة  حق  وضع  ومحاولة  العودة، 
االدعاءات القائلة بان العودة غير قابلة للتطبيق بفعل مرور الزمن، أو بحكم 

التغيرات الفعلية الديموغرافية والحقائق على االرض. 

نكبة  واستمرار  بلفور،  وعد  على  عام   ١٠٠ مرور  مع  العدد  هذا  ويتزامن 
وتقرير  العودة  في  الحق  سيما  ال  لحقوقه  والتنكر  الفلسطيني  الشعب 
المصير، واستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن االيفاء بالتزاماته في إنهاء 
معاناة الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم، ونشوء حاالت لجوء جديدة 

جراء الصراعات الدائرة في المنطقة العربية. 

الصراع  جــذور  لمعالجة  الماسة  الحاجة  فيه  تظهر  الــذي  الوقت  وفي 
وتبني منهج قائم على الحقوق من شأنه انهاء الصراع وارساء اسس الحل 
الدائم والعادل، يستمر التعامل مع القضية الفلسطينية وقضية الالجئين 
طرح 

ُ
الفلسطينيين، وفقًا لموازين القوى وبمنطق الصفقات السياسية التي ت

بين الفينة واالخرى، أو كقضية إغاثية وإنسانية بحتة. 

وعوضًا عن التوصل لحلول نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية، ساهم 
بحق  االسرائيلية  واإلحــالل  االستعمار  سياسات  تكريس  في  المنهج  هذا 
القدس عاصمة إلسرائيل  بأن  األمريكية  االدارة  إعالن  ولعل  الفلسطينيين، 
األخضر  الضوء  يعطي  بدوره  والذي  المنهج،  لهذا  متوقعة  كنتيجة  يأتي 
في  واالسرلة  القسري  التهجير  سياسات  تطبيق  في  باالستمرار  إلسرائيل 
المعونات  أن وقف  االنتدابية. كما  بحدودها  ارجاء فلسطين  وباقي  القدس 
في  تأتيان  لتفكيكها  المستمرة  االسرائيلية  والدعوات  لألونروا  األمريكية 
سياق المحاوالت الممنهجة، إلنهاء قضية الالجئين والمهجرين وحقوقهم.  

شأنها  من  التي  المقاالت  من  مجموعة  تقديم  الى  العدد  هذا  يهدف 
تقديم منهج حقوقي وعملي  بديل  في التعامل مع جذور الصراع.

األزمة  هذه  وأسباب  األونــروا  لوكالة  المزمنة  المالية  األزمة  العدد  يطرح 
وتداعياتها، وماهية اآلليات الواجب اتخاذها من أجل الحفاظ على هذه الهيئة 
الدولية كشاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة لغاية االن، 

وضمان إبقاء قضية الالجئين الفلسطينيين حية على الصعيد الدولي.

استعادة  وآليات  والمهجرين  الالجئين  عودة  تجربة  ويستعرض  كما 
بهدف  االستعراض  هــذا  يأتي  وال  والهرسك.  البوسنة  في  الممتلكات 
استنساخ التجربة البوسنية أو حتى اسقاطها على الحالة الفلسطينية، وإنما 
بهدف التعلم من النجاحات واالخفاقات في هذه التجربة واالستفادة منها 
ال سيما وان هناك تشابه كبير بين الحالتين فيما يتعلق بالحق باستعادة 

الممتلكات. 

وضرورة  االنتقالية  العدالة  مسألة  العدد  يناقش  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وتفكيك  والمهجرين،  الالجئين  حقوق  إلنفاذ  الالزمة  الظروف  تهيئة 
وااليدولوجية،  والقانونية  المؤسساتية  وبناها  االستعمارية  المنظومة 
عام،  الفلسطيني بشكل  للشعب  ونهائي  عادل  لحل  التوصل  وذلك بهدف 
وقضية الالجئين بشكل خاص، ما يقتضي بالضرورة االعتراف بحقيقة ما حل 
على  القائمين  ومحاسبة  ما جرى،  تكرار  الفلسطيني، وضمان عدم  بالشعب 

النظام االستعماري.

الوطنية  للهوية  مستقبلية  تخيلية  الــعــدد  يتناول  ــك،  ذل بجانب 
الفلسطينية في ظل الدولة الفلسطينية على كامل األرض الفلسطينية، وما 
هي مكونات هذه الهوية، والصعوبات التي تواجه تشكيلها، بعد مرور أكثر 
من سبعين عامًا على تهجير وتجزئة الشعب الفلسطيني، ومع االخذ بعين 
االعتبار تنوع واختالف هويات المواطنين في الدولة الجديدة التي تطورت 
امكانية صياغة  والتشرد، ومدى  أكثر من سبعين عاما من االستعمار  خالل 

هوية جامعة تنصهر فيها الهويات الفرعية.

ُيبين هذا العدد أنه بالرغم من ان مسألة الالجئين الفلسطينيين قضية 
الصفقات  إطار  في  فقط  معها  التعامل  يمكن  ال  انه  اال  بامتياز،  سياسية 
يجب  وعليه،  العدالة.  تفتقر ألسس  ما  غالبًا  والتي  السياسية،  والتسويات 
وضع هذه القضية ضمن إطار قانوني وحقوقي بما يضمن حقوق الالجئين 

والمهجرين كأفراد ومجموعات.

المنظومة  وتفكيك  الــصــراع  ــذور  ج معالجة  تتطلب  النهاية،  فــي 
االستعمارية بما يضمن حقوق الالجئين والمهجرين، وضع تخيالت سياسية 
بما  الالزمة،  باالستراتيجية  والتعريف  التحررية  المرحلة  تعريف  تعيد 
واستعادة  كعودتهم  للفلسطينيين  المصيرية  المسائل  معالجة  يضمن 
الهوية  الدولة، بما يشمل  الذي لحق بهم، وشكل  الضرر  ممتلكاتهم وجبر 

والمواطنة وغيرها من الحقوق بهدف ضمان عدم تكرار ما جرى. 

هيئة التحرير

الفلسطينية والهوية  الحقوق 

داوود( داوود  )تصوير:   ٢٠١٣ بديل  مركز  العودة،  جائزة  يف  مشاركة  صورة 

على الصلبان منسية بالدي زهرة الدنيا وعود النّد

عروس في زمان السلم مسبية .. دمايا حماياها

ودمع القهر فوق الخّد .. أحاطوها بأسالك العبودية

وشادوا بينها سدًا وبين الشمس شادوا سّد

ولفوها بزنار من البارود

وحطوا شعبنا في القيد ولكن ليس فينا عبد

مساكين .. لقد خدعوا بصمت الرعد

سنحملها بال يأس جراح المجد

ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد

ونمأله بكل حالوة الدنيا وكل الورد

شعر: توفيق زياد
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األونــروا،  بحل  اسرائيل  فيها  طالب 
ُ
ت التي  االولــى  المرة  ليست 

لألمم  التابعة  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  في  وبدمجها 

االمريكية  االدارة  فيها  تمارس  التي  االولى  المرة  وليست  المتحدة. 

التهديد والضغط المالي على القيادات الفلسطينية المنخرطة فيما 

يمكن  ذلك،  من  أكثر  سياسي.  موقف  البتزاز  السالم  عملية  يسمى 

القول أن المطلب االسرائيلي والسلوك االمريكي قد تبلورا منذ توقيع 

الى  هادفة  متدرجة  ممنهجة  استراتيجية  ضمن  اوسلو  اتفاقيات 

والمهجرين  الالجئين  وقضية  عمومًا،  الفلسطينية  القضية  تصفية 

الفلسطينيين على وجه الخصوص. 

وبالتأكيد، هي ليست المرة االولى التي يتناهى الى مسامع القيادة 

الفلسطينية أن األونروا تتعرض إلى استنزاف ممنهج يراد به انهاء 

وجود هذه المنظمة الدولية. وعليه، يكون من المنطقي التساؤل عن 

استراتيجية القيادة الفلسطينية في مقاومة مشروع التصفية هذا. 

القيادة  أن  السياق هو  قوله ضمن هذا  يمكن  ما  أقل  فإن  ولألسف، 

تصريحات  باستثناء  الدبلوماسي،  االبداع  مزاعم  بكل  الفلسطينية 

فضفاضة ال تقدم وال تؤخر تناثرت هنا وهناك في مناسبات متباعدة 

كردات فعل، لم تبذل قيد أنملة على صعيد تثبيت األونروا، وتطوير 

أدائها، وتوسيع صالحياتها. 

إن تتبع مسار الهجمة على األونروا وما تمثله، منذ أوسلو، يكشف 

بوضوح عن السياسات واآلليات التالية:

 أواًل: تراجع حجم التمويل الطوعي المقدم من الدول لألونروا؛ 

للسلطة  ــدول  ال تمويل  بحجة  األونــروا  تمويل  تراجع  ربط  ثانيًا:   

الفلسطينية؛

وجهة  على  األساسية  المانحة  الــدول  قبل  من  قيود  فرض  ثالثًا:   

صرف المنح المقدمة لألونروا؛ هذه القيود التي ترقى الى درجة 

االشتراطات؛

الطارئة من جهة، وتزايد  التبرعات  األونروا على  اعتماد  رابعًا: تزايد 

برامج  وليس  معينة  لمشاريع  منح  عن  للبحث  ــروا  االون سعي 

أساسية من جهة ثانية؛

خامسًا: تزايد حجم تبرعات الدول العربية وباالخص الخليجية سواء 

على شكل منح لمشاريع او منح طارئة؛

التشكيك  مع  بالترافق  اسرائيل  قبل  من  األونــروا  شيطنة  سادسًا: 

تعريفها  وصالحية  األونــــروا،  بــرامــج  جــدوى  فــي  االمــريــكــي 

للفلسطيني الالجئ؛

سابعًا: تنامي دعوات النقل الجزئي والتدريجي لمهمات األونروا إلى 

الدول المضيفة. 

قضية  بحل  المطالبة  عن  بامتناعها  ــروا  األون حيادية  مبدأ  ربط  ثامنًا: 

الالجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

رقم 194 لعام 1948.  

في مقابل ذلك تسارعت وتيرة االستنزاف الهادف الى تصفية االونروا 

والذي بدا جليا في الغاء برامج، وتقليص خدمات كمًا ونوعًا، وتناقص عدد 

الطبيعي  التزايد  بين  ما  الفجوة  واتساع  البرامج،  بعض  من  المنتفعين 

هو  ذلك  كل  في  األبرز  النتيجة  االساسية.  وحاجاتهم  الالجئين  ألعداد 

تجنيد  إلى  تسعى  أهلية  منظمة  إلى  الدولية(  )المنظمة  األونروا  تحّول 

القول أن الجهد االداري  المبالغة  االموال لضمان بقائها. وليس من قبل 

األعظم لرأس الهرم في األونروا ينصب على تجنيد االموال، ال على ادارة 

البرامج او تحسينها.

على المستوى الفلسطيني الصورة قاتمة أكثر. فأولوية القيادة والعمل 

الدبلوماسي تنصب على ما يسمى بمشروع إقامة الدولة وما يتصل بذلك 

أمام صالحيات  منعدم  التحرير  منظمة  ودور  السلطة.  ألركان  تعزيز  من 

السفارات والسفراء وما يتسدعيه ذلك من بروتوكوالت والتزامات دولية 

ال تتسع لتدخل جدي في مجال حماية الالجئين. وهذا العجز او العزوف 

عن التدخل لحماية حقوق الالجئين في الدول المضيفة يتبدى في منح 

الدبلوماسية وفي  مراعاة لالصول  الدول  العالقة مع تلك  االولوية لحسن 

ترك متابعة القضايا ذات الصلة إلى الدول، أو اللجان الشعبية والمنظمات 

األهلية. 

أما اللجان الشعبية أو لجان الخدمات فهي إما رهن بما تقدمه السلطة 

الفلسطينية لها من دعم، أو بما تنجزه كل لجنة منفردة على نمط عمل 

تعدو  وال  معينة.  لمشاريع  تمويل  استجالب  في  االهلية  المؤسسات 

مع  األهلية  والمنظمات  والهيئات  النقابية  واالتحادات  اللجان  مناوشات 

األونروا عن كونها ردات فعل منعزلة تخضع لمنطق التسويات المحكومة 

ال بالمرجعيات االساسية والحقوق المقررة كالتزامات، بل بما هو متوافر في 

ميزانية األونروا والظروف المحيطة. وفي المحصلة، القيادة الفلسطينية 

االونروا،  موضوع  مثل  الجانبية؛  المسائل  احوال  تسيير  نهج  في  غارقة 

بانتظار الدولة العتيدة والحل النهائي الذي سيحل كل المسائل الجانبية 

تلقائيًا، بحسب اعتقاد القيادة المغلوط.  

الرؤية  الحديث عن غياب  بعد تصريحات دونالد ترامب االخيرة، كثر 

الفلسطينية وانعدام االستراتيجية. وبرغم أهمية ذلك، إال أن تناول هذا 

الغياب الممتد منذ أكثر من عقدين يكاد ينحصر تناوله في بحث آفاق 

المفاوضات، والبحث عن وسيط أممي جديد، وتوسل ابداعات الدبلوماسية 

ألهمية  انكار  وبدون  وبالتدقيق،  أوسلو.  في  النظر  واعادة  الفلسطينية، 

هذه المراجعات، يظل هذا المنهج قاصرًا عن رؤية الصورة الكلية لحالة 

العجز والفشل على المستوى الفلسطيني. فمعالجة هذه الحالة ال تكون 
المناداة  أو  المفاوضات،  بوقف  أو  االمني،  التنسيق  بوقف  بالمطالبة 
التي  الدولية  القرارت  التحّسر على عشرات  أو  أوسلو،  النظر في  بإعادة 
بوقف  أو  المقاطعة  بتبني  أو  بالمقاومة،  المطالبة  أو  منها،  أيًا  ينفذ  لم 
التقليص في خدمات األونروا، وغيرها من المطالبات العامة الفضفاضة. 

هذه معالجات فجة، تبني وهنًا على وهن وتقود إلى فشل محتم. 
وعليه، فإن االكتفاء بتشخيص أن األونروا مستهدفة، وأن ميزانيتها 
حق  تصفية  إلى  ترمي  الضغوطات  وأن  بااللتزامات،  الوفاء  عن  قاصرة 
الدولي  المجتمع  مطالبة  إلى  واالنتهاء  وحقوقهم،  لالجئين  العودة 
أو  المعطاء،  الشعب  صمود  الى  الركون  أو  التزاماته،  عند  بالوقوف 
التذرع بأولويات أخرى من قبيل االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية 
والحل  التسوية  بأوهام  والتعلق  التخبط  في  استمرار  هو  العتيدة، 
آليات  عبر  رمزية  انجازات  تحقيق  إلى  السعي  فبدل  العادل.  السلمي 
االمم المتحدة والدبلوماسية الفلسطينية، والتي ندرك جميعًا أنها لن 
البيت  القائمة إال بموافقة حكام  القوى  تتجسد فعليًا في ظل موازين 
آليات االمم  االبيض واسرائيل وهو المستحيل بعينه، يمكن توظيف 
تصفية  مشروع  أمام  للوقوف  الفلسطينية  والدبلوماسية  المتحدة 
قضية الالجئين واألونروا. وببساطة أكثر، يمكن العمل على تشكيل درع 
حصانة وحماية لألونروا من خالل استصدار قرار من الجمعية العمومية 
بل  وحسب،  هذا  وليس  العادية.  االغلبية  اال  يحتاج  ال  المتحدة،  لألمم 
والواليات  اسرائيل  هجمة  يواجه  قرار  استصدار  على  العمل  يجب 

المتحدة على األونروا على أن يتضمن:
ينيط  صريحًا  نصًا  لتشمل  األونــــروا  صالحية  توسيع   -1
لالجئين  الدولية  الحماية  بتوفير  االطالع  مسؤولية  باألونروا 
الفلسطينيين بأركانها الثالث المتمثلة في الحماية القانونية 
بموجب  األساسية  االنسان  بحقوق  الالجئين  تمتع  )ضمان 
الالجئين  لتجمعات  الفيزيائية  والحماية  الدولي(،  القانوني 
االغاثة  )توفير  االنساينة  والحماية  ــان(،  واالم االمن  )توفير 

والخدمات االساسية(؛
التي  المواقع  إلى كل  الجغرافية لتمتد  توسيع والية األونروا   -2
يتواجد فيها الجئون فلسطينيون، وتحرير األونروا من العمل 
حصرًا في المناطق الخمس )الضفة، قطاع غزة، لبنان، سوريا 
واالردن( خصوصًا في ظل التهجير الثانوي )الالحق للتهجير 
االول والمتكرر( الذي يطال أبناء شعبنا في مختلف دول اللجوء 

وخصوصًا في الدول العربية؛ 
تعريفها  تعديل  خالل  من  الشخصية  األونروا  والية  توسيع   -3
لالجئ الفلسطيني ليشمل كل فلسطيني تنطبق عليه صفة 

الجئ بموجب القانون الدولي وغير مسجل لدى األونروا؛
مساهمات  من  األونروا  موازنة  في  الدول  مساهمات  تحويل   -4
العمومية  الجميعة  تقررها  أساسية  مساهمات  إلى  طوعية 
من  االدنى  الحد  توافر  يضمن  بما  السنوية،  موازنتها  ضمن 

الموازنة السنوية الالزمة لألونروا لالضطالع بمهماتها. 
الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  االمم  مفوضية  مطالبة   -5
بتضمين الفلسطينيين المهجرين داخليًا ضمن نطاق عملها، 
بما في ذلك الفلسطينيون المهجرون في داخل الخط االخضر 
)قرابة 38٠ ألف فلسطيني(، واألرض المحتلة في العام 1967 

)قرابة 33٠ ألف فلسطيني(.

يبقى أن نشير هنا أن مشروع هذا القرار قد تمت المطالبة به منذ 
أكثر من خمس سنوات من قبل مؤسسات حقوقية وقاعدية فلسطينية 
وعدد كبير من الخبراء الدوليين، ولكنه بقي نداًء ضائعًا في خضم سعي 
فهل  االحتالل.  تحت  فلسطينية  بدولة  اعتراف  تحقيق  إلى  القيادة 
بلغت القيادة مبلغها من عقم االعتقاد بأن نيل االعتراف بالدولة سيحل 

باقي القضايا؟    

*نضال العزة: مدير مركز بديل،

 كيف يمكن حماية األونروا
كجزء من مشروع صون حقوق الالجئين الفلسطينيين؟

بقلم: نضال العزة*

بيت لحم، ٢٠١٥. )تصوير: مركز بديل(



كانون ثاني 4٢٠١٨

الدولة الفلسطينية العتيدة وحق العودة: رؤية مغايرة

بقلم:  تيسير محيسن*

اآلونة،  هذه  في  الفلسطينية،  السياسية  النخبة  تنشغل 
في موضوع المصالحة وصفقة القرن، والمواجهة المحتملة في 
الشمال مع تصاعد التوتر بصورة ملحوظة. والالفت أن موضوع 
الالجئين وحقهم في العودة أو تحديد مصيرهم ليس من بين 

القضايا التي تشغل النخبة والقيادة الرسمية. 
المنطقة،  التي تمر في أجواء  الشديدة  العاصفة  وفي ظل 
بات الشأن الفلسطيني عرضة لهزات عنيفة وشديدة الخطورة 
ليس على الحقوق فحسب، بل وربما على الوجود ذاته. وبقدر 
أن  مالحظة  يجدر  بالالجئين،  المقالة  هذه  موضوع  يتعلق  ما 
عد أكبر مصدر لالجئين في العالم )نحو 2٠ 

ُ
المنطقة العربية ت

مليونا من إجمالي 65 مليونا على مستوى العالم(، وأن الالجئين 
الفلسطينيين لم يعودوا استثناء. 

غياهب  إلــى  معها  تأخذ  تكاد  العاصفة  أن  اآلخــر،  االمــر 
نموذج  محله  ليحل  العربية،  الوطنية  الدولة  نموذج  المجهول 
أن  تاريخيًا  المعروف  ومن  الطوائف.  دولة  أو  الفاشلة  الدولة 
أكبر قدر  أنتج  العالم قد  الوطنية على مستوى  الدولة  تشكل 

من الالجئين )حوالي 1٠٠ مليون بين عامي 1969-1912(. 
سياق  في  الفلسطيني  اللجوء  مشكلة  لقت 

ُ
خ وقد  هذا 

وإقامة دول قطرية على أساس تفاهمات  الشام  تقسيم بالد 
الفلسطينيين  الالجئين  قمع  ترافق  ذلك  إلى  سايكس-بيكو. 
في بالد مضيفة مع تصاعد فعلي في إشهار سياسات الهوية 

الوطنية والطائفية.  
ويمكننا هنا مالحظة مفارقتين: أواًل، لم يعد اللجوء استثناء 
فلسطينيًا كما لم يعد التوحش والعنصرية استثناء إسرائيليًا. 
الوطنية/ الهوية  في  النظر  إعادة  ترى  أصوات  ترتفع  ثانيًا، 

القومية التي ال مكان فيها لالجئ وتطالب باعتبار عبور الحدود 
حقا إنسانيًا مكفواًل. 

والواقع أن الالجئ الفلسطيني بعد سبعين عامًا لم يجد حال 
طاردة  أصبحت  التي  العربية  الوطنية  الدولة  في  ال  لمأساته، 
بعد أن كانت قامعة. وال في تطبيق حق العودة إلى دولة باتت 
تسمى إسرائيل وتسعى النتزاع اعتراف العالم بها بوصفها 

دولة يهودية.
وتجنبًا لحلول التوطين والنفي في سياق إقليم ُيعاد بناؤه 
الدولة  مرحلة  نهاية  ويشهد  ومذهبية  طائفية  أسس  على 
الوطنية، تقترح هذه المقالة أن الحل األمثل هو نفي “المخيم” 
العبور  باتجاهين:  الفلسطيني،  مع  للتعامل  وكنموذج  كواقع 
الحر إلى ربوع العالم منعا لألسر واإلذالل والتدمير والحصار بما 

في ذلك العبور إلى دولة فلسطين العتيدة دون اسقاط حق العودة 
من  االحتالل  دولة  منع  ذلك،  على  عالوة  عليه.  المساومة  أو  بالطبع 
خلق لجوء فلسطيني جديد فعليا أو رمزيا كما هو الحال مع نموذج 

قطاع غزة. 
 2٠٠5 عام  منه  انسحابها  منذ  غزة  قطاع  مع  إسرائيل  تتعامل 
والتحكم  والــردع  الحصار  عبر  أي  “السجن”،  براديم  إلى  استنادًا 
اجتماع  البراديم في  آفي ديختر هذا  وقد جسد  بأساليب جديدة. 
الكابينيت، عشية اإلعالن عن نتائج انتخابات المجلس التشريعي 
)2٠٠6( وفوز حركة حماس، حين قال: “ضعوهم في طنجرة ضغط 

وكلما ضاق بهم الحال نفسوا عنهم قليال.” 
“المخيم”،  براديم  إلى  التعامل  هذا  تحول   2٠14 عدوان  وبعد 
بمراقبة  محاطا  سياقه،  عن  ومفصواًل  معزواًل  مكانًا  المخيم  حيث 
أمنية شديدة، وتتولى شأنه إدارة محلية وتشرف على تسيير حياة 
ساكنيه هيئات اإلغاثة والمعونة اإلنسانية. اندرج قطاع غزة برمته 
ضمن التوجه اإلقليمي “تعميم حالة اللجوء” وخاصة أن 75% من 

قاطنيه هم أساسًا من الجئي عام 1948.
والضفة  غزة  قطاع  بين  إسرائيل  تفصل  لم  المعنى،  وبهذا 
الغربية جغرافيًا فحسب، بل وسياسيًا من حيث أن تحديد مصير 

كل منهما بات يختلف عن اآلخر. 
إن إسرائيل مطمئنة ألن ال أحد في هذا العالم يجبرها على إعادة 
خلق  في  وتستمر  كما  منها،  هجروا  التي  ديارهم  إلى  الالجئين 
حاالت لجوء جديدة لمن بقوا يقيمون على أرض فلسطين، وتتستر 
بالماليين، وتستفيد منها  التي تنتج الجئين  اإلقليم  أحداث  وراء 

وتوظفها. 
ويكمن التحدي الرئيس في التخلص من المخيم باعتباره حالة، 
المعطيات  وضمن  لكن  العودة.  تحقيق  طريق  عن  وذلك  مؤقتة 
دون  منه  والتخلص  المخيم  فكرة  رفض  التحدي  يصبح  الحالية، 
تحقيق حلم العودة إلى حين. لذلك، علينا أن نستعيد استثناءيتنا/ 

خصوصيتنا التي تذوي اليوم في سياق حرب الكل ضد الكل.
في  المخيم  نفي  متناقض:  أنه  ويبدو  مركب  المقترح  الحل  إن 
إلى  للعودة  إما  لالجئين  الفرصة  وإتاحة  العربية  الوطنية  الدولة 
دولتهم الوطنية، أو إعطاؤهم الحق في الحركة وتجاوز الحدود بحثًا 
عن آفاق أرحب تحقق لهم العيش الكريم واآلمن وحرية المساهمة 
واالبتزاز  االعتقال  عن  بعيدًا  وذلك  المستمر،  الوطني  الكفاح  في 

والقتل والتدمير الذي يالحقهم. 
فوق  الفلسطيني  صمود  تعزيز  األمر  يتطلب  ذلك،  جانب  إلى 
للتخلص  العنصري  االحتالل  لدولة  ذرائع  أي  تقديم  وعدم  أرضه، 

دون  الدولتين  حل  تطبيق  محاوالته  في  العالم  ومجاراة  منه، 
اسقاط حق العودة، أو حتى طرحه للتفاوض في هذه اآلونة.

ومن ناحية اخرى، يمكن استيعاب كثير من الجئي الشتات 
في ظل الدولة الفلسطينية إذا ما أقيمت. فالجئون في وطنهم 
أفضل من الجئين هائمين على وجوههم في عالم شديد الظلم 
والعنصرية، حيث لم تعد دول الطوائف مكانًا ُيمكن أن يشكل 
إنتاج  في  تسهم  ربما  العكس  على  بل  الوطن،  إلى  عبور  نقطة 
أساس  على  عرب  الجئين  الستيعاب  أخــرى  طائفية  كيانات 
طائفي أو مذهبي بما يخدم فكرة يهودية إسرائيل، ويرفع عنها 
أو  الفلسطينيين من منظور عنصري  الالجئين  التعامل مع  حرج 

ديموغرافي أو أمني. 
فما هو شكل الدولة التي يمكن أن تشكل حاًل مركبًا ومؤقتًا 
 – الفلسطيني  بالصراع  المرتبطة  والمشاكل  القضايا  لمجمل 
لكل  ديموقراطية  دولــة  الواحدة،  الدولة  بالطبع  اإلسرائيلي؟ 
للمسألتين  األمثل  الحل  هي  فلسطين  أرض  على  مواطنيها 
اليهودية والفلسطينية، لكنه حل غير واقعي في ظروف العالم 

الحالية.
الرابع من حزيران  الفلسطينية على حدود  الدولة  يبقى خيار 
الخيار األكثر واقعية، باعتباره تعبيرًا عن اإلرادة الدولية ويحظى 
المعاصر.  الدولي  النظام  في  القوى  عالقات  ظل  في  باإلجماع 
ويبقى التحدي أال يكون القبول بهذه الدولة مشروطًا بإسقاط حق 
العودة والتنازل عنه، أو باالعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وعلينا 
االنتباه إلى مسألة بالغة الخطورة، أي أن التعبير عن رفضنا للحل 
المشروط يجب أال يتيح إلسرائيل إمكانية تطبيق بدائلها؛ الحل 

اإلقليمي أو التهجير. 
فلسطينية  دولة  قيام  في  يرى  الصهيوني  اليسار  كان  وإذا 
الديموغرافي ليهودية  )بالشروط اإلسرائيلية( نوعا من الضمان 
الدولة، فإن علينا أن نجعل منها مرحلة تاريخية مؤقتة على طريق 
تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة، حق تقرير المصير والعودة. 
إن الميزة اإلضافية في فكرة الدولة الفلسطينية أنها تحفظ 
وجودنا وتطوره كجماعة سياسية فوق أرض فلسطين، كما انها 
ستشكل حاًل من نوع ما لمأساة الشتات في ظل أوضاع اإلقليم 
التي انقلبت رأسا على عقب ولم تعد تشكل بيئة حاضنة لهم. 
وتضمن لنا هذه الدولة إطار وطني جامع ومعبر عن الهوية وضامنًا 

لبقاءها، ومكانًا آمنًا لمن يضيق به الحال في ربوع المعمورة. 
الفلسطيني  السياسي  التاريخ  في  الملتبسة  القضايا  من 
مطلب  يكن  ولم  بالعودة.  المصير  تقرير  بالتحرير،  الدولة  عالقة 

الفلسطينية والهوية  الحقوق 
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الدولة هو الغالب بينما ظلت العودة المحرك الرئيس للسلوك 
منتصف  منذ  جديد  منحى  يأخذ  راح  االمر  ان  اال  الفلسطيني، 
لثالثة  مطالب  ثالثة  ظهرت  وقد  المنصرم.  القرن  سبعينات 
تجمعات: العودة، الدولة، المواطنة المتساوية، وبدا أن االحتالل 
يقايض أحدهما باآلخر على طريق ضربها جميعا عرض الحائط، 

ووقعت القيادة الفلسطينية في هذا الشرك وااللتباس.
مشتركًا.  سياسيًا  مضمونا  تحمل  أن  الدولة  لفكرة  ويمكن 
المحتلة  األرض  فلسطينيي  بقاء  الفكرة  هذه  تفترض  فبينما 
حقوقهم  أجل  من  نضالهم  واستمرار  وطنهم  في   1948 عام 
السياسية والمدنية، فإنها تحمل لفلسطينيي الشتات بعض 
األمل، إذ يصبح لهم “دولة” يواصلون منها ومعها نضالهم من 

أجل العودة أو ضد التوطين والنفي الدائم. 
هنا، تنتقل فلسطين من مجرد تخيلية سياسية أو حلم بعيد 
المنال إلى واقع مؤقت، لكنه واقع يفتح على المستقبل بوعود 

ورهانات أفضل من واقع الشتات والتيه. 
عام  وجودها  بحقيقة  العالم  بإقرار  إسرائيل  اكتفت  وقد 
1948، ولم تطالبه أو تشترط هذا اإلقرار باالعتراف بحق اليهود 
حصرًا في العودة إليها، أو بأنها وطنًا حصريًا لليهود. وتمتعت 
المطالبة  إلى  اليوم  أوصلها  وتاريخي  عملي  بذكاء  قيادتها 

باعتراف العالم بحقها في أن تصبح دولة يهودية خالصة.  
ديمقراطية  بدولة  الفلسطيني  َبل 

َ
ق المثالية،  الناحية  من 

على أرض فلسطين لكل مواطنيها، لكن إسرائيل قوضت هذا 
من  كبيرًا  عددًا  وهجرت  وبالقوة،  بالفعل  مهده  في  المخيال 
الفلسطينيين ومن ثم احتلت المساحة التي تبقت وحالت دون 
الفلسطينية”  “السلطة  باستثناء  سياسية  كيانية  أي  إقامة 

المكبلة ومنقوصة السيادة. 

من  شكل  أي  تقويض  إلى  اآلونــة  هذه  في  تسعى  زالت  وال 
واستكمال  اإلقليمي  الحل  باتجاه  وتدفع  الكيانية  أشكال 
دولة  بها  االعتراف  وضمان  الفلسطينية  األرض  على  سيطرتها 

خالصة.   يهودية 
على  الرد  سياق  في  جاء  الفلسطينيين  كفاح  أن  من  وبالرغم 
التحديات الناجمة عن االستعمار الغربي، وانهيار الدولة العثمانية 
البحث  إطار  في  أي  االستيطاني،  الصهيوني  المشروع  ومواجهة 
عن هوية وكيانية، غير أن فكرة الدولة المستقلة لم تحضر إال في 
مهيمنة  التحرر  فكرة  ظلت  أن  بعد  العشرين،  القرن  سبعينيات 

طوياًل. 
كما  واحد،  وقت  في  الدولة  فكرة  على  الفلسطينيون  يجمع  لم 
وتباينت  وتحقيقها،  إليها  الوصول  إستراتيجية  على  يتفقوا  لم 
حول  والسياسية،  الفكرية  مرجعياتهم  بتباين  نظرهم  وجهات 

طبيعتها وما يجب أن تكون عليه. 
الكفاحي  البعد  على  التركيز  تقتضي  التحرر  فكرة  كانت  وإذا 
المؤسساتي،  البناء  تعزيز  تقتضي  الدولة  فكرة  فإن  والسياسي، 
المسألة  والسياسي، وربط  التمثيل االجتماعي  وتفعيل ديناميات 

الوطنية بالقضية االجتماعية. 
وإستراتيجيات  رؤى  تبنى  في  السياسية  التنظيمات  وتفاوتت 
والتحرر  الهوية  وبناء  التوحيد  أفكار  بين  جدليًا  جمعًا  تجمع 
والدوالنية، تفاوتًا أفضى في معظم الحاالت إلى انقسامات كبيرة 
وبين  بينهم  المباعدة  إلى  بالتأكيد  أفضى  كما  عميقة،  وشــروخ 
أن  شأنها  من  كان  كثيرة  فرصًا  عليهم  وأضاع  أهدافهم،  تحقيق 

تعجل بقيام دولتهم. 
المواقف  واخــتــالف  ومحدداتها  قيودها  مــن  الــرغــم  على 
الوطنية  السلطة  بناء  تجربة  شكلت  تجاهها،  السياسية 

لتناول  جديدًا  مسارًا  وفتحت  ثمينة  فرصة  الفلسطينية، 
في  الوطنية.  الــذات  وبناء  الدوالنية  بفكرة  مرتبطة  قضايا 
من  لعديد  تفصيلية  ومخططات  معالجات  تقدم  لم  المقابل، 
بالسلطة  وعالقتها  ومصيرها  التحرير  منظمة  كدور  القضايا، 

بالدولة.  ومن ثم 
الفلسطينيين  قوة  عوامل  التجربة  أبــرزت  ذلك،  جانب  إلى 
ومكامن ضعفهم في كل ما يرتبط بالجدارة واألهلية، إذ لم يعد 
يكفي القول أن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم الخاصة، بل 
الموضوعات  من  للكثير  التجربة  بها. كما جعلت  إنهم جديرين 
وسن  كاالنتخابات  تطوري؛  ومسار  تاريخ  بالدولة  المرتبطة 
القوانين وتزويد الخدمات األساسية والبناء المؤسساتي والحكم 

وغيرها. 
المحرض  بمثابة  ــت  الزالـ ــة  ــدول ال فــكــرة  أن  مــن  بــالــرغــم 
غير  الفلسطيني،  الشعب  لكفاح  األول  والهدف  والملهم 
تأجيلها  بين  تــتــراوح  وجدية  جديدة  تهديدات  ثمة  أن 
إمكانية  وبين  األرض،  على  الفعلية  بمقوماتها  واإلجحاف 
بات  السبب  لهذا  وربما  مضمونها.  من  وتفريغها  تقزيمها 
للدولة  إستراتيجيات  تطور  أن  الفلسطينية  التنظيمات  على 
التصورات  وعن  الغائمة،  األيديولوجية  التجريدات  عن  تبتعد 
وتحافظ  الدوالنية  فكرة  من  أنجز  ما  على  وترتكز  الطوباوية 
عليه، وعلى ما يمكن ويجب تحقيقه، وفي هذا السياق عليها 
الذرائع  يوفر  الــذي  المدمر  السياسي  السلوك  تتجنب  أن 
العالم  تقدير  الفلسطينيين  ويفقد  جهة،  من  لالحتالل 

وأهليتهم.  لجدارتهم 

* تيسير محيسن: باحث وكاتب سياسي مقيم في غزة

إصدار ورقة العمل رقم ٢١: بعنوان: »مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من التصّرف واالنتفاع بها«

بيان صحفي صادر عن مركز بديل

يعلن مركز بديل عن إصدار ورقة العمل رقم )21( تحت عنوان: 
بها”،  واالنتفاع  التصّرف  من  أصحابها  وحرمان  االراضي  “مصادرة 
سياسات:  تتناول  عمل  أوراق  عشر  من  سلسلة  ضمن  تأتي  والتي 

“التهجير القسري للسكان – الحالة الفلسطينية”.

للتهجير  المسببة  الصراع  جــذور  على  الضوء  الورقة  وتسلط 
القسري المستمر بحق الفلسطينيين على جانبي الخط األخضر، حيث 
نفذ إسرائيل سياسة مصادرة األراضي وحرمان أصحابها األصليين 

ُ
ت

من التصرف واالنتفاع بها كأداة للتهجير منذ نكبة عام 1948 وحتى 
يومنا هذا، وذلك ضمن نظام قانوني عنصري مركب ومتعدد األبعاد 
يسّوغ مصادرة أراضي الفلسطينيين، ويتحايل على القانون الدولي 

وأحكامه. 

وبالرغم من أن هذه الورقة توثق تقارير وشهادات حاالت فردية 
لمصادرة األراضي، إال أنها تهدف إلى تسليط الضوء على عمليات 
المصادرة التي تأتي ضمن إطار االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي 

األوسع، والذي يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا.

تستخدمها  التي  الرئيسية  اآلليات  الورقة  هذه  وتستعرض 
من  وذلك  األخضر،  الخط  جانبي  على  األراضــي  لمصادرة  اسرائيل 
خالل التركيز على دراسة أربعة حاالت؛ حالة مدينة يافا، حيث وقعت 
او الشركات شبه  الممتلكات في يد الحكومة  الغالبية العظمى من 
الحكومية، والتي بدورها تعمل على فرض بيئة قهرية من شأنها أن 
تدفع بالفلسطينيين الى ترك ممتلكاتهم وممتلكاتهم. ثانيًا: قرية 
العراقيب المصنفة ضمن القرى التي ال تعترف بها إسرائيل، حيث 
ُيعاني سكانها البدو الفلسطينيين من التهجير القسري المستمر، 
ومشاريع  المنازل  هدم  لسياسات  متوقعة  كنتيجة  يأتي  والــذي 

التشجير والمساحات الخضراء االسرائيلية. 

كما تستعرض الورقة في الحالة الثالثة حالة قرية دير استيا، 
التي يقع سكانها ضحية لسياسات اسرائيل في الحرمان من االنتفاع 
باألرض والتصّرف بها ومنع الوصول اليها، والتي تجسدت في شق 
الطرق االلتفافية وأعمال العنف التي يرتكبها المستعمرين القادمين 

من المستعمرات المجاورة.  

واخيرا، تضمنت الورقة حالة بلدة سلوان الواقعة شرقي القدس 

المحتلة، حيث تتم مصادرة ممتلكات الفلسطينيين وتهجيرهم من خالل 
الحدائق  انشاء  خالل  ومن   ،195٠ لعام  الغائبين  امالك  بقانون  التالعب 

الوطنية على اراضي البلدة. 

وبالمحّصلة، تأتي سياسة إسرائيل في مصادرة األراضي والممتلكات 
الصهيونية  االستراتيجية  ضمن  بها  واالنتفاع  التصّرف  من  والحرمان 
من  وتهجيرهم  قسرًا  الفلسطينيين  نقل  إلى  تهدف  والتي  الشاملة، 

بيوتهم وممتلكاتهم واحالل مستعمرين يهود بداًل عنهم. 

كما وتستمر إسرائيل في االمعان في محي وجود الفلسطينيين في 
المباشر  القسري  التهجير  االنتدابية، سواء من خالل  بحدودها  فلسطين 
كمصادرة المنازل، أو بشكل غير مباشر من خالل فرض بيئة قهرّية تدفع 

الفلسطينيين الى ترك مجتمعاتهم ومنازلهم.

وعالوة على ذلك، فإن هذه السياسات تكرس التنكر لحقوق الالجئين 
من  يزال  وال  بهم،  لحق  الذي  الضرر  جبر  في  الفلسطينيين  والمهّجرين 
األهمية بمكان تحليل السياسات اإلسرائيلية المتعلقة بمصادرة األراضي 
والحرمان من التصرف واالنتفاع بها من خالل تبني نهج قائم على الحقوق، 
التي  الملكية  في  حقوقهم  ممارسة  من  ممنوعون  الفلسطينيون  حيث 
يكفلها القانون الدولي، كما أنهم محرمون من بيوتهم وممتلكاتهم ومن 
سبل عيشهم بالرغم من استمرار وجودهم على أراضيهم المملوكة قانونيًا، 

والذي بدوره أخذ بالتقلص بوتيرة كبيرة. 

  

حول سلسلة أوراق العمل حول التهجير القسري للفلسطينيين:

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 أن االلتزامات التي 
يمليها القانون الدولي ويوجبها ينبغي أن تتقدم على االعتبارات السياسية 
التي  األعّم  الدقيقة والدالالت  الفروقات  ها. ويستدعي تحديد 

ّ
وتحل محل

ان دراسة متأنية ومتمعنة للسياسات 
ّ
ينطوي عليها التهجير القسري للسك

ديارهم  من  قسرًا  الفلسطينيين  تهجير  إلى  ترمي  التي  اإلسرائيلية 
التي  العامة  المنظومة  إنفاذ  الذي تؤديه في  الدور  ناهيك عن  وأرضهم، 

تّتبعها إسرائيل في قمع ابناء الشعب الفلسطيني واضطهادهم. 

استناد الى تحليل مركز بديل، تسع سياسات إسرائيلية رئيسة 
الفلسطينيين و/أو خلق بيئية قسرية  ان 

ّ
تتسّبب في تهجير السك

تتسبب في ذلك وهي كالتالي:

الحرمان من اإلقامة والسكن.. 1

التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري.. 2

فرض نظام التصاريح.. 3

قمع المقاومة.. 4

مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من التصّرف واالنتفاع بها.. 5

حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات . 6
العاّمة.

الفصل والتمييز العنصري الممأسس.. 7

الحرمان من جبر الضرر )الحرمان من العودة، استعادة الممتلكات، . 8
والتعويض(.

ذها أطراف غير حكومية (بموافقة ضمنية من . 9
ّ
األعمال التي تنف

الدولة(.

الفلسطينية والهوية  الحقوق 



كانون ثاني 6٢٠١٨

االعتراف الرسمي بحقيقة االستعمار االستيطاني: خطوة أولى من أجل عدالة انتقالية

بقلم: خليل اللحام*

انتهاكات  بسياق  تاريخيًا  االنتقالية  العدالة  عن  الحديث  يرتبط 
جسيمة للحقوق، حيث تخلو نصوص القانون الدولي من تعريف محدد 
المفهوم  هذا  مقاربة  الممكن  من  لكن  االنتقالية،  العدالة  لمفهوم 
االنتقال يكمن في وضع  من  فالغرض  منه.  المرجو  الغرض  من حيث 
نظام  وتأسيس  من جهة،  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  لالنتهاكات  حد 
في  أخــرى.1  جهة  من  وكرامتهم  اإلفــراد  حقوق  يضمن  ديمقراطي 
السياق الفلسطيني، ال شك أنه من المبكر الحديث اآلن عن تأسيس 
نظام ديمقراطي في ظل استمرار نظام االستعمار االستيطاني الذي 

تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين.

ويترتب على العدالة االنتقالية استحقاقات مهمة تجاه المجتمع 
والضحايا، كالحق في االعتراف بحقيقة ما حدث، والحق في اإلنصاف 
والحصول  تعويضات،  على  الحصول  في  والحق  العادلة،  والمحاكمة 
على ضمانات لعدم تكرار ما حدث.2 إنه لمن المبكر أيضا الحديث عن 
االستيطاني  االستعمار  جريمة  وأن  سيما  ال  اآلن  االستحقاقات  هذه 
زالت مستمرة، ولكن  الفلسطينيين ما  الجسيمة لحقوق  واالنتهاكات 
من الممكن بداية الحديث عن حق الفلسطينيين باالعتراف الرسمي 
لما حدث لهم وما يستمر حدوثه من انتهاكات لحقوقهم، واالعتراف 

كضحايا. بوضعيتهم 

حدود  على  فلسطينية  بدولة  التحرير  منظمة  مطالبة  بأن  شك  ال 
بحقوق  باإلضرار  كبير  بشكل  ساهم  قد   ،1967 عام  المحتلة  األرض 
الفلسطينيين، خاصة تلك المرتبطة بالمأساة الفلسطينية عام 1948 
ونتائجها. كذلك ساهمت هذه المطالبات بتشويه الوقائع التاريخية 
واإلضرار بحق الفلسطينيين في االعتراف الرسمي لما حدث بحقهم، 

وما يستمر حدوثه من ممارسات االضطهاد والتهجير. 

لحل  القانونية  المرتكزات  عن  للحديث  البداية  في  هذا  سيقودنا 
الدولتين والتي يستند عليها الخطاب الرسمي الفلسطيني، ومن ثم 
سنتحدث عن المرتكزات القانونية لخطاب قانوني بديل، يأخذ بعين 
إسرائيل  تمارسه  الذي  االستيطاني  االستعمار  نظام  االعتبار حقيقة 

وتجلياته كجرائم ضد اإلنسانية.

إنتاج  على  ــادرة  ق السياسة  تفرضها  التي  القوى  عالقات  إن 

أو عدم قبول  التي تنسجم معها، وبذلك ال يهم كثيرًا قبول  المفاهيم 
للوقائع  الطمس  هذا  أمام  المفروضة،  اللعبة  بقواعد  األضعف  الطرف 
من  هل  االن:  السؤال  الضحايا.  حقوق  ابسط  على  واالعتداء  التاريخية 
الوقائع  يستوعب  بدياًل  خطابا  يقدم  أن  القانوني  للخطاب  الممكن 
باالضطهاد  باالعتراف  األســاســي  الضحايا  حق  ويصون  التاريخي 

الممارس بحقهم منذ عقود؟

االحتالل اإلسرائيلي ألرض الفلسطينيين عام ١967 : 
وصف  مجتزأ لألعراض دون تشخيص العلة؟

استخدام  على  واإلعالمية  الدبلوماسية  األوســاط  في  العادة  جرت 
اإلسرائيلي”،  “االحتالل  أو  الفلسطيني”،  اإلسرائيلي  “النزاع  مصطلح 
إسرائيل  فرضته  الذي  االستيطاني  االستعمار  عن  الحديث  عند  وذلك 
بين  نزاع  وجود  على  األول  المصطلح  يبعث  وفيما  الفلسطينيين.  على 
بين  النزاعات  لحل  التقليدية  بالطرق  حله  يمكن  سياديتين  دولتين 
العسكرية  السيطرة  فرض  على  يحيل  “االحتالل”  مصطلح  فإن  الدول، 
ما  )أو  اإلنساني  الدولي  القانون  نصوص  تعتبر  معينة.3  أراضي  على 
هذه  لتنظيم  القانونية  المرجعية  المسلحة(  النزاعات  بقانون  يعرف 

األوضاع وتحديد ماهية التصرفات المسموح بها أو الممنوعة.

 تنبؤنا الوقائع التاريخية بأنه لم يكن هناك وجود لنزاع مسلح حقيقي 
ما  إن  وإسرائيل.  الفلسطينيين  بين  عليه  المتعارف  بالمفهوم  أو حرب 
يستدعي تطبيق قانون النزاعات المسلحة هو حماية المدنيين الناتجة 
تسري  بذلك،   .1967 عام  الفلسطينيين  أراضــي  من  جزء  احتالل  عن 
نصوص القانون الدولي اإلنساني على األرض الفلسطينية المحتلة عام 
األمن  مجلس  قرار  عليه  ينص  ما  بحسب  محتلة  أرض  باعتبارها   1967
1949 على األرض  لعام  األربع  242، كذلك تنطبق معاهدات جنيف  رقم 
2 المشتركة، وبخاصة  المادة  الفلسطينية المحتلة عام 1967 بمقتضى 
الحرب  وقت  في  المدنيين  بحماية  المتعلقة  الرابعة  جنيف  معاهدة 

والبروتوكول الخاص بحماية المدنيين لعام 1977. 

االحتالل،  أو  الحرب  تحظر  ال  اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد  إن 
وإنما تعمل على تنظيمهما بفرض قواعد تدون أعراف وتقاليد الحرب، 
الجيوش  التي تخوضها  الحروب  وطأة  للحاجة من تخفيف  تلبية  وذلك 

بحماية  المتعلقة  القواعد  تمنع  ال  كذلك  أساسي.  بشكل  النظامية 
الضرورات  انطالقًا  كانت  إذا  المدنيين  لحقوق  االنتهاكات  المدنيين 
العسكرية، وإذا تم ممارستها بشكل تناسبي مع األسباب األمنية التي 

تّدعيها القوة المحتلة.  

بول  السيد  الدولي  األحمر  الصليب  لمنظمة  السابق  المدير  يشير 
غروسريديه بأن مهمة الصليب األحمر في األرض الفلسطينية، تنحصر 
توصيفها  إمكانية  دون  توثيقها  يتم  التي  االنتهاكات  باستعراض 
والمحلية  الدولية  القضائية  للجهات  يعود  بحيث  حــرب،  بجرائم 

توصيف هذه االنتهاكات بجرائم حرب.4 

في الحقيقة، فإنه ليس من المستغرب أن يصدر مثل هذا التصريح 
واالستقاللية  الحياد  فمبادئ  األحمر،  الصليب  منظمة  في  مسؤول  عن 
الصليب  منظمة  عمل  عليها  يقوم  التي  األساسية  المبادئ  من  تعتبر 
األحمر، لكن يبدو أن هذه المبادئ تجاوزت عمل الصليب األحمر لتوجه 

عمل غيرها من الفاعلين في الساحة الفلسطينية.   

األرض  في  تعمل  التي  الحقوقية  المنظمات  ألدبيات  المتتبع  إن 
بتوثيق  تنحصر  مهمتها  بأن  يرى   ،1967 عام  المحتلة  الفلسطينية 
وتتمحور  المسلحة.  النزاعات  قانون  نصوص  إلى  باإلحالة  االنتهاكات 
القسري،  والترحيل  الــمــنــازل،  هــدم  رصــد  حــول  االنتهاكات  هــذه 
واستمرار االستيطان في الضفة الغربية، وإغالق المعابر في قطاع غزة، 
واالعتقاالت، واستمرار االعتقال اإلداري لعدد من النشطاء السياسيين، 
مصادر  واستغالل  الزراعية،  أراضيهم  إلى  المواطنين  وصول  ومنع 

المياه لصالح المستوطنين، وأضرار جدار الفصل العنصري. 

وبالرغم من أهمية هذا التوثيق باإلحالة إلى نصوص القانون الدولي 
االستعمار  طبيعة  عن  تعبر  شاملة  لنظرة  يفتقد  إنه  إال  اإلنساني، 
االستيطاني وحقيقة نظام الهيمنة واالضطهاد الذي تفرضه إسرائيل 

الفلسطينيين.   على 

أجهزة  تقارير  في  أيضًا  المجتزئة  المقاربة  هــذه  وتسود  كما 
التي  التقارير  أهمية  من  فبالرغم  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  المنظمات 
أصدرها المقرر الخاص لمجلس حقوق اإلنسان جون دو غارد عام 2٠٠8، 5 
وتقرير ريتشارد فالك عام 2٠14، 6 عن األوضاع في االرض الفلسطينية، 

رام الله، الضفة الغربية، ٢٠١٥ . )تصوير: مركز بديل(

الفلسطينية والهوية  الحقوق 



٧ كانون ثاني ٢٠١٨

إال إنهما يقتصران على رصد االنتهاكات. ويشير التقريران الى وجود 
نظام  وجود  يذكرا  لم  إنهما  إال  ممنهجة،  واضطهاد  تمييز  سياسة 

ابارتهايد بصورة صريحة. 

الموكل  التفويض  طبيعة  أواًل،  أهمها؛  أسباب  لعدة  ذلك  وُيعزى 
لمقرر حقوق اإلنسان والمحصور برصد االنتهاكات الواقعة في االرض 
السياسية  االكراهات  ممارسة  ثانيًا،   .1967 عام  المحتلة  الفلسطينية 
والدبلوماسية على مجلس حقوق اإلنسان والتي لعبت دورًا في فرض 
يترتب  وما  باالبارتهايد،  اإلسرائيلية  الممارسات  وصف  بعدم  التردد 
على ذلك من مسؤوليتها بارتكابها جريمة ضد اإلنسانية بحق الشعب 
الفلسطيني. وتجدر اإلشارة بأن كالهما يخلصان الى ممارسة إسرائيل 

لالبارتهايد في كتاباتهما األكاديمية.7

بإقامة  والمتلخصة  الفلسطينية  الرسمية  المطالب  ساهمت  لقد 
دولة على حدود عام 1967، مقابل االعتراف بإسرائيل إلى تعزيز البحث 
أكثر منه حل عادل قائم  القوى  عن حل “إنساني” قائم على عالقات 
ليس  اإلنساني،  الدولي  القانون  أهمية  بذلك  لتزداد  الحقوق،  على 
تحت  الفلسطينيين  المدنيين  لحماية  قانونيًا  مرجعًا  بوصفه  فقط 
في  رئيسيًا  دورًا  اكتسب  وإنما  فحسب،  وغزة  الضفة  في  “االحتالل” 

الفلسطينية.    الخطاب السياسي والدبلوماسي للسلطة 

قانونيًا  مرجعًا  اإلنساني  الدولي  القانون  احكام  تعد  لم  كذلك 
لتوثيق  الفلسطيني  المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولية  للمنظمات 
االنتهاكات اإلسرائيلية فحسب، بل أصبحت اإلطار القانوني األساسي 
هذا  إن  الفلسطينية.  السلطة  تمثلها  التي  الفلسطينية  للمطالب 
تسمح  الذي  الهامش  مع  أساسي  بشكل  يتناسب  القانوني  المرتكز 
المتحدة.  األمم  ألجهزة  المختلفة  والقرارات  الدولية”،  “الشرعية  به 
الفلسطيني  الخطاب  بان  االعتقاد  باإلمكان  هل  كذلك،  الحال  كان  إذا 
الحقوقي والرسمي يمثل خطابًا أقرب لسياسة ومبادئ منظمة الصليب 
ويتوق  واالضطهاد  الهيمنة  يعاني  لخطاب شعب  منه  الدولي  األحمر 

للحرية؟ 

الفلسطينية  القضية  مع  التعامل  في  الدولي  المجتمع  موقف  إن 
تواجدهم،  مناطق  بحسب  جغرافيًا  الفلسطينيين  تقسيم  على  قائم 
حيث يتم اعتبار الفلسطينيين في االرض المحتلة عام 1948 كمواطنين 
وقطاع  الغربية  الضفة  فلسطينيي  عن  فصلهم  وبالتالي  إسرائيليين، 
الجئين  كمشكلة  الشتات  فلسطينيي  مع  التعامل  يتم  أيضًا،  غزة. 
تقرير  ويشير  األخرى.  المناطق  في  الفلسطينيين  باقي  عن  منفصلة 
المتحدة  لألمم  التابعة  أسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة 
على  الفلسطينية  القضية  مع  الدولي  المجتمع  تعامل  بأن   ،ESCWA
نظام  إقامة  على  قصد  بدون  تعاونه  إلى  أدى  التقسيم،  هذا  أساس 

اإلسرائيلي.8  االبارتهايد 

إن مثل هذا التقسيم والتجزئة للفلسطينيين، وتصوير معاناتهم 
على أنها نتيجة للفصل العنصري، تهدف إلى اخفاء حقيقة التطهير 
العرقي )اإلبعاد القسري( الجماعي الذي تعرض له الفلسطينيين عام 

1948 والذي ما زال مستمرا ويشكل بذاته جريمة ضد اإلنسانية.

“احتالل”  كونه  اإلسرائيلي  االستيطاني  االستعمار  مقاربة  إن 
ألراضي 1967 فقط، يعني إنكار حقيقة نظام “الهيمنة” و”االضطهاد” 
الذي تقيمه إسرائيل على األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، 
وفي  المحتلة  فلسطين  في  الفلسطينيين  بحق  ممارسته  وتواصل 

الشتات بمنعهم من العودة إلى أراضيهم.
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي وتجلياته كجرائم 

ضد اإلنسانية
المنشئ  ــا  روم نظام  مقتضيات  بعض  إلــى  يلي  فيما  سنشير 
للجرائم  العامة  الخصائص  بعض  لتبيان  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
عن  األفراد  مسؤولية  إعمال  عن  البحث  بقصد  وليس  اإلنسانية،  ضد 
األفراد  لمحاكمة  مكرس  روما  نظام  أن  المعروف  فمن  الجرائم،  هذه 
المسئولين جنائيًا عن جرائم دولية، غير انه جرت العادة في األدبيات 
عن خصائص  أيضًا  للحديث  المقتضيات  هذه  إلى  باإلحالة  القانونية 

هذه الجرائم دون البحث عن إعمال المسؤولية الجنائية لألفراد.

بحسب المادة 7 الفقرة )1( من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية 
الدولية “يشكل أي فعل من األفعال التالية” جريمة ضد اإلنسانية “ 
أية  ضد  موجه  منهجي  أو  النطاق  واسع  هجوم  إطار  في  ارتكب  متى 

مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:

القسري  النقل  أو  السكان  إبعاد  االسترقاق،  اإلبادة،  العمل،  القتل 
للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية 

أو  االغتصاب  التعذيب،  الدولي،  للقانون  األساسية  القواعد  يخالف  بما 
االستعباد الجنسي ]...[، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من 
السكان ألسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، 
األخرى  الإلنسانية  األفعال  العنصري،  الفصل  القسري، جريمة  االختفاء 
بأذى خطير  أو  بمعاناة شديدة  التي تتسبب عمدا  المماثل  الطابع  ذات 

يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

ممارستها  يتم  ال  المذكورة  األفعال  هذه  بعض  أن  من  الرغم  على 
من قبل االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي بشكل ممنهج كاالغتصاب، 
وغيرها  االضطهاد  السجن،  أو  القسري،  كالتهجير  منها  عددًا  أن  إال 
جريمة  الممارسات  هذه  إلى  يضاف  طويلة.  عقود  منذ  ممارسته  يتم 
االبارتهايد “الفصل العنصري”9 والتي أعلن تقرير ESCWA ممارستها 

من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين.10

أو  منظمة”  “جريمة  بكونها  تاريخيًا  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عرف 
ُ
ت

استدامتها  على  الدولة  بحيث تشارك كافة مؤسسات  “جريمة دولة”، 
بسن  تطرفًا  األكثر  الحاالت  بعض  في  أيضًا  الدول  تقوم  وقد  وإبقاءها. 
في  المساواة  وعــدم  العنصري  التمييز  على  صراحة  تحض  قوانين 

الحقوق بين المجموعات االثنية والدينية المختلفة.

مرتبط  اإلنساني  الدولي  القانون  تطبيق  بأن  أعاله  وأشرنا  سبق  لقد 
بوجود حالة “نزاع مسلح” أو “احتالل”. على خالف ذلك، استقرت قواعد 
في  اإلنسانية  الجرائم ضد  ممارسة  إمكانية  على  الدولي  القانون  وفقه 
وقت السلم كما في وقت الحرب، فال يشترط وجود احتالل أو نزاع مسلح 
سياقات  في  ممارستها  يمكن  بل  الجرائم،  هذه  ممارسة  عن  للحديث 
مختلفة كما هو حال األنظمة الديكتاتورية أو االستعمارية، وذلك دون 
إنكار إمكانية ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في أوقات النزاعات المسلحة.

العنصرية  ــدول  ال أصبحت  اإلنــســان،  حقوق  ثقافة  انتشار  ومــع 
من  أصبح  وبالتالي  عنصرية.  قوانين  في سن  حذرًا  أكثر  واالستعمارية 
ارتكاب  حفز 

ُ
ت العنصري  للتمييز  رسمية  سياسة  عن  الحديث  الصعب 

العكس  أن  إال  واسع،  نطاق  على  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 
يبعث  جسيم  بشكل  اإلنسان  حقوق  انتهاك  أن  بمعنى  ممكنًا،  أصبح 
الدولة.  بجريمة  يعرف  ما  تشكل  عنصرية  ممارسات  وجود  على  ضمنيًا 
“الهجوم  مفهوم  على  التأكيد  على  الممارسات  هذه  مثل  حفزت  لقد 
ضد  جرائم  بوجود  واقترانها  روما  ميثاق  في  المدنيين”  السكان  ضد 

اإلنسانية.

السابقة:  الفقرة  في  بكلمة هجوم  المقصود   2 فقرة   7 المادة  تحدد 
تعني عبارة هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين نهجًا 
 1 الفقرة  في  إليها  المشار  لألفعال  المتكرر  االرتكاب  يتضمن  سلوكيًا 
منظمة  أو  دولة  بسياسة  عماًل  المدنيين،  السكان  من  مجموعة  أية  ضد 

تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزًا لهذه السياسة.

نستخلص هنا انه ليس من الضروري أن يتم تبني سياسية رسمية 
من قبل الدولة المعنية لكي يتم اعتبارها تمارس جرائم ضد اإلنسانية، 
بل يكفي وجود “نهجًا سلوكيًا”. ومفهوم الهجوم هنا ال يعني هجوم 
بشكل  المدنيين  لها  يتعرض  التي  المتكررة  االعتداءات  بل  عسكري 

متكرر، والتي تعزى إلى دولة أو كيان منظم يمثل هذا النهج.11 

وبالرغم من حرص إسرائيل على عدم سن تشريعات عنصرية بشكل 
تبعث  إن  يمكن  رسمية  وسياسية  قانونية  عناصر  يوجد  انه  إال  واضح، 
“هجمات”  ارتكاب  تحفز  عنصرية  سياسة  وجود  على  رسمي  بشكل 
للجرائم  رومــا  ميثاق  تعريف  بحسب  الفلسطينيين  المدنيين  ضد 
في  صراحة  العناصر  هذه  وجود  عدم  افترضنا  ولو  اإلنسانية.12  ضد 
الفلسطينيين،  الذي تفرضه إسرائيل على  والقانوني  السياسي  النظام 
حرمان  على  يعمل  سلوكي”  “نهج  وجــود  استخالص  باإلمكان  فانه 
واليهود  المستوطنين  حقوق  ويعزز  حقوقهم،  من  الفلسطينيين 

اإلسرائيليين على حساب المدنيين الفلسطينيين. 

بحق  ممارستها  يــجــري  اإلنسانية  ضــد  الــجــرائــم  مــن  عـــددًا  إن 
واالضطهاد  القسري”،  و”التهجير  “كاالبارتهايد”  الفلسطينيين 
بوضع  الحرية  من  الجماعي  والحرمان  والسجن،  الالنسانية،  واألفعال 
وغيرها  غزة،  قطاع  أهالي  على  الحصار  وفرض  الطرقات  على  الحواجز 
الحقيقي  التجسيد  المنظمة  السلوكيات  هذه  عتبر 

ُ
ت الجرائم.  من 

“لجريمة الدولة”، والتي يضطلع بها كافة أجهزة المستعمر التشريعية 
جريمة ضد  بذاته  يشكل  السلوكيات  هذه  إن  والتنفيذية.  والقضائية 
االستيطاني  لالستعمار  منظمة  ممارسات  عن  تعبر  كونها  اإلنسانية، 

الفلسطينيين.   بحق  اإلسرائيلي 

أصدرت لجنة )ESCWA( في شهر آذار من هذا العام تقريرًا يوضح 

التقرير  هذا  ويكتسي  ابارتهايد.  نظام  بتأسيس  إسرائيل  قيام 
بأهمية كبيرة كونه يتعامل مع الشعب الفلسطيني كوحدة شاملة في 
والفلسطينيين  القدس  فلسطينيي  ذلك  في  بما  تواجده،  مناطق  كل 
وفلسطينيي  األخضر،  الخط  داخل  من  اإلسرائيلية  الجنسية  حاملي 
الشتات. ويستند التقرير في تحليله هذا إلى حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير المصير، والذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها 

االستشاري بشأن الجدار لعام 2٠٠4. 13

الفلسطينيين  معيشة  ظروف  تغاير   )ESCWA( تقرير  ينكر  وال 
انتهاك  حدة  اختالف  وبالتالي  إقامتهم،  أماكن  اختالف  بحسب 
ينفي  ال  هذا  لكن  تواجدهم،  الماكن  بالنظر  واضطهادهم  حقوقهم 
يمارسها  ممنهجة  و”هيمنة”  “اضطهاد”  سياسة  وجود  بالمجمل 
وهما  ككل،14  الفلسطيني  الشعب  تجاه  اإلسرائيلي  المستعمر 
يخلص  ما  بحسب  ابارتهايد  سياسة  لوجود  األساسيين  العنصريين 

التقرير. إليه 

عن   2٠15 عــام  في  بالفرنسية  أعددناها  دراســة  في  نستنتج 
هو  االبارتهايد  هدف  بأن  الدولي”  القانون  في  االبارتهايد  “مفهوم 
لها.  معينة  رفاهية  مستوى  وضمان  المستعمرة،  الفئة  “هيمنة” 
الهيمنة  المستضعفة هو وسيلة ضمان هذه  الفئة  وبأن “اضطهاد” 
بتوسيع  يسمح  مثاًل  الفلسطينيين  أراضي  فمصادرة  واستمرارها؛15 
االضطهاد  استمرار  فإن  كذلك،  المستعمرين.  ورفاه  المستوطنات 
والهيمنة على هذه النهج منذ عقود طويلة أدى إلى سلوكيات فردية 
الجمعي  الالشعور  تعكس  نفسية  حالة  وجود  على  تبعث  وجماعية 

وتتبلور في السلوكيات الفردية للضحايا وللمستعمرين.

وتخلص الدكتورة النفسية سماح جابر والدكتورة اليزابيت بيرجيه 
في مقالة منشورة مؤخرا الى أن االهانة التي يعانيها الضحايا والشعور 
الفلسطينيين  األفراد  به  يشعر  ما  يصفا  قد  يصاحبها،  الذي  بالعار 
الذين يعيشون تحت نظام االضطهاد الذي يفرضه المستعمر، يقابله 
بالسيطرة  االستعمارية،  للبنية  منتمين  كأفراد  المستعمرين،  رغبة 
هذه  السيطرة  رغبة  عن  التعبير  ويتم  الضحايا،  وعقول  أجساد  على 
مصدرها  يرجع  والتي  السادية  والمستوطنين  الجنود  بسلوكيات 

أساسا إلى الشعور بالخوف.16

تتجلى سادية المستعمر بعدد من المشاهد اليومية التي يعيشها 
الفلسطينيين في األرض المحتلة، فهذا ما يشرح مثال صورة الطفل ذو 
األربعة عشر عاما معصوب العينيين ومحاط بأكثر من عشرين جندي، 
وهذا ما يشرح اإلفراط في استخدام القوة والترهيب، وتحريك عشرات 
المركبات العسكرية العتقال طفل بعمر 15 عام ألنه قام بإلقاء حجارة 
على جنود االحتالل. إن شعور المستعمرين كأفراد بالخوف قد يشرح 
المشاعر على  الخطورة تكمن فعاًل عندما تتبلور هذه  لكن  ساديتهم، 
الصعيد الجماعي وتأخذ شكل سياسة عامة يتبناها المستعمر رسميًا، 
فهذا ما يشرح بناء الجدار مثاًل، ووضع الحواجز واهانة الفلسطينيين.

من الممكن االعتقاد بأن شعور المستعمرين اإلسرائيليين بالخوف 
أساسًا هو ما حفز تبني االضطهاد رسميًا كسياسية دولة. في المقابل، 
ورغم االهانة التي يعيشها الفلسطينيين حتى اللحظة، إال أن صانعي 
أقرب  قانوني  خطاب  تقديم  يستطيعوا  لم  الفلسطينيين  القرار 
ويعترف  يومي  بشكل  الفلسطينيين  يعيشه  عما  ويعبر  الواقع  إلى 

بوضعيتهم.  

إن عدم شعور صانعو القرار في السلطة الفلسطينية بالعار نتيجة 
التي يعيشها شعبهم باصرارهم على إيجاد حل على طريقة  لالهانة 
ارتباطهم  وبالتالي  النكران  خانة  في  السياسية”، يضعهم  “الصفقة 
الذين  للضحايا  وتنكرهم  يمثله،  وما  المستعمر  بشخصية  شعوريًا  ال 

يمثلونهم.

ومن أجل اإلجابة على السؤال الذي طرحناه في بداية هذه المقال: هل 
من الممكن للخطاب القانوني أن يقدم خطاب بدياًل يستوعب الوقائع 
باالضطهاد  االعتراف  في  األساسي  الضحايا  حق  ويصون  التاريخية 
الذي يعيشونه منذ عقود؟ نعم، فالخطاب القانوني ال يختلف عن أي 
خطاب لغوي آخر سوى انه يترتب عليه التزامات وواجبات قانونية. إن 
على  قائمة  اإلسرائيلي  االستيطاني  لالستعمار  شاملة  مقاربة  غياب 
إلى  اإلنسانية، سيؤدي حتما  لجرائم ضد  منظمة  بممارسة  مسؤوليته 

انتهاك صارخ لحقوق الضحايا وإنكار لصفتهم اإلنسانية.

الهوامش: متوفرة على النسخة اإللكترونية: 
http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/
haqelawda-ar.html
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األبعاد  حول  النظريات  وضع  إلى  السعي  أهمية  من  بالرغم 
العملية التي ينطوي عليها إنفاذ حق العودة، باعتباره وسيلة 
إال  واقع،  إلى  بها من شعار  واالرتقاء  القضية  للنهوض بهذه 
بما  األبعاد،  هذه  معظم  عن  اللثام  إماطة  المستحيل  من  أنه 
للسيناريو  واضح  بفهم  الخروج  دون  االقتصادي،  البعد  فيها 

بموجبه.  الالجئون  يعود  الذي  المحدد  والسياسي  القانوني 

فال يمكن فصل السياسة واالقتصاد عن بعضهما البعض. في 
الفلسطينيون  يعود  الذي  السيناريو  طبيعة  تحدد  المقابل، 
إلى ديارهم بموجبه، نطاق الحقوق والمزايا التي يقدمها. كما 
الناحيتين  من  بسببه،  والخاسرين  السيناريو  هذا  رعاة  يحدد 

واالقتصادية.  السياسية 

ال  االقتصاد  علماء  بــأن  التنويه  ينبغي  ذلــك،  عن   
ً

وفضال
ِسُمهم 

َ
ت التي  الخرافة  نزع  ويجب  المعجزات،  يجترحون 

االقتصاد  علماء  توجيه  يجب  أخرى،  وبعبارة  السمة.  بهذه 
الممثلون  يقررها  واضحة  محددات  ضمن  المشاكل  حل  نحو 
إنجار عملهم في سياق مجموعة ممتدة  السياسيون. ويمكن 
انعدام  حــاالت  فيها  -بما  السياسية  السيناريوهات  من 
في  المحتملة  السيادة  وحــاالت  ــام،  األي هذه  في  السيادة 

لمستقبل.  ا

الــمــحــددات  نــقــرر  أن  لنا  ينبغي  الــخــصــوص،  هــذا  وفــي 
بموجب  االقتصادي  النشاط  توجه  التي  السياسية  والنوايا 
صريحة  بصورة  بها  نعترف  بحيث  العودة،  سيناريوهات 
ومستقبلي  حالي  سيناريو  أي  في  الوجه  هذا  على  ونوظفها 
االقتصادية  السيناريوهات  ــداد  إع ويمكن  الــســواء.  على 
وعلى  السياسية،  السيناريوهات  جميع  على  وإنــزالــهــا 
يعني  ما  وهــو  ترعاها،  التي  المحتملة  األطــراف  مختلف 
وراء  يكمن  الذين  الحقيقي  السؤال  أن  العملي  الواقع  في 
يستفيد  أن  تريد  من  بالسؤال:  يتعلق  العودة  اقتصاديات 

وكيف؟  االقتصادية  السيناريوهات  من 

ومن المؤكد أنه ليس هناك من ضمانة تكفل نجاح أي سيناريو 
من السيناريوهات االقتصادية، وذلك بالنظر إلى أنه يجب دائمًا 
وضع مجموعة من العوامل واالشتراطات األخرى في عين االعتبار. 
ولكن يجدر أال يغيب عن أذهاننا أن االقتصاد ال ُيَعّد علما، وإنما 
في  والخاسرين  والرابحين  االقتصادي  النشاط  لتنظيم  طريقة 

نظام اجتماعي-سياسي، من ناحية مبدئية على األقل. 

وبناًء على ذلك، تقتضي الضرورة االعتراف بهذا الواقع، وإمعان 
هذه  عن  اإلجابة  في  ترغب  التي  الحركات  هوية  في  التفكير 
ضمن  عليها،  اإلجابة  في  تعتمدها  التي  والطريقة  األسئلة 

المتاحة.  والفرص  الموجودة  القيود 

العودة  حق  قضية  أن  بالطبع،  بالنا،  عن  يغيب  أال  وينبغي 
مثل مسألة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم 

ُ
للفلسطينيين ت

المتصلة  الشواغل  أحد  َعّد 
ُ
ت أنها  إلى  بالنظر  الدولي  القانون  أو 

الفلسطينيين  ملكية  انتزاع  ل 
ّ
يشك أخرى،  وبعبارة  بالحقوق. 

إجرامية  ألفعال  نتاًجا  وممتلكاتهم  أراضيهم  وتجريدهم 
وهذا  النظام.  أمرة  تحت  يعملون  معروفون  أشخاص  اقترفها 
األفعال  هذه  مقترفو  يتكفل  بأن  المطالبة  حقنا  من  أنه  يعني 
ومؤسساتهم  أسمائهم  تحديد  يمكن  والذين  اإلجرامية، 
التبعات  من  األكبر  الجزء  بتسديد  المصرفية،  وحساباتهم 

العودة.  على  المترتبة  المالية 

وهنا، ال ينبغي أن تنحصر قضيتنا في إخضاع مؤسسات الدولة 
المسؤولية  إن  بل  لة،  للمساء اإلسرائيليين  واألفراد  اإلسرائيلية 
ــراف  واألط الحكومية  األطــراف  كاهل  على  مــواربــة  وبــال  تقع 
تلك  اقتراف  إلسرائيل  يسرت  التي  الحكومية  غير  الفاعلة 
الجرائم. ويجب أن يشمل هذا اإلجراء المملكة المتحدة وألمانيا 
تتحمل  أنها  على  إليها  النظر  ينبغي  التي  المتحدة،  والواليات 
يقضي  سبب  أي  انعدام  من  الرغم  على  الرئيسية،  المسؤولية 
حيثما  الجرم  هذا  من  تبرئتها  أو  أخرى  عالمية  قوة  أي  بحماية 

استوجب األمر ذلك. 

المتصلة  المهمة  التعويضية  الجوانب  أحد  البعد  هذا  وُيَعّد 
مقترفي  إدانة  وبإثبات  العدالة  بأوُجه  يرتبط  وهو  بالعودة، 
المالية  التكلفة  تسديد  على  إجبارهم  يجب  الذين  الجرائم 
المترتبة على جرائمهم. ولكن هذا البعد ال ينبس ببنت شفة 
عن أشكال العدالة األخرى، التي ينبغي البحث عنها من أجل 
تلك  تنطوي  التي  والسياسية  المعنوية  األبعاد  مع  التعامل 

عليها.  الجرائم 

مسألة   
ّ

تلف التي  المعضلة  تتكشف  ما  فسرعان  ذلك،  ومع 
بشأن  الكبرى  السيناريوهات  تصور  يمكن  فال  التنفيذ. 
موقعًا  الفلسطينيون  يتبوأ  أن  دون  واقتصادياتها  العودة 
التنفيذ. وفي  القرار موضع  القدرة على وضع هذا  لهم  ييسر 
بعدالتها،  الفلسطينية  القضية  فيه  تّتسم  الــذي  الوقت 
واستعادة  العودة  في  الفلسطينيين  حق  من  تشمله  وبما 
يجعل  الحالي  القوى  ميزان  فإن  والتعويض،  الممتلكات 
أن  دون  المنال  بعيد  أمرًا  وإنفاذها  الحقوق  بهذه  االعتراف 
أننا  ومع  القوى.  تلك  ديناميات  على  راديكالي  تحول  يطرأ 
لم  فنحن  القوة،  بناء هذه  التي تقتضي  الضرورة  تحدثنا عن 
نذكر سوى النظر اليسير عن الطريقة التي يمكن من خاللها 

النور.  توليد هذه القوة وإخراجها إلى 

أن  على  نشدد  أن  بمكان  األهمية  فمن  المضمار،  هذا  وفي 
أن  العودة  لحق  كان  ما  فإذا  السماء.  من  تهبط  لن  العودة 
الــواقــع،  أرض  على  إنــفــاذه  يجري  وأن  بــاالعــتــراف  يحظى 
من  هائلة  لحركة  نتاجًا  باعتباره  الحق  هذا  تجسيد  فينبغي 
النضال، الذي يشمل بكل تأكيد أبعادًا سياسية واقتصادية 
ومؤسسية تتغلب على المساعي الراهنة التي بذلها الشعب 
هذا  يومنا  حتى  الميادين  هذه  في  وحلفائه  الفلسطيني 
الميدان  في  بذلوها  التي  المساعي  عن  ناهيك  وتتخطاها، 

آن مًعا. المستقبل في  العسكري، تاريخًيا وربما في 

ينبغي  بل  الهواء،  في  القصور  بناء  من  يتحقق  لن  فاالنتصار 
واإلستراتيجية،  التكتيكات  من  مجموعة  عن  يتمخض  أن 
المستويين  على  وحشدها  والمجتمعات  ــراد  األف وتثقيف 
وإنشاء  واضــح،  سياسي  خطاب  واعتماد  والــدولــي،  المحلي 
الحلفاء  وتنظيم  والنشاطات،  المنظمات  وتمويل  المؤسسات، 
وتوظيف جميع هذه العوامل في مواجهة عدو له إستراتيجيته 
وتكتيكاته وتركيبته االجتماعية والسياسية وحلفاؤه وقواعده 

العسكرية واالقتصادية التي تقع تحت تصرفه. 

وفي هذا المقام، يجدر بحركتنا أن تفكر على نحو إستراتيجي 
التي  الرئيسية  الوقائع  تتفهم  وأن  وغاياتنا،  أصولنا  في 
من  يتأتى  إسرائيل  فنجاح  ونجاحها.  إسرائيل  قوة  ترفد 
ضمن  الداخلية  اآلليات  هما:  رئيسيتين،  محركتين  قوتين 
القوى  بالتحديد  -وهــي  الكولونيالي  االستيطان  منظومة 
والعسكرية  والسياسية  واالقتصادية  األيديولوجية  المحركة 
سياسية  بيئة  على  والمحافظة  الصهيونية-،  تؤلف  التي 
األولى  المحركة  للقوة  دولية تكفل  واقتصادية  وأيديولوجية 

أن تؤدي عملها وتفعل فعلها. 

الجبهتين،  كال  على  الفلسطينية  الطاقات  تركيز  وينبغي 
على  الثاني  البعد  استهداف  إلــى  خــاص  انتباه  إيــالء  مع 
يتنفس  التي  الرئة  يشكل  أنه  إلى  بالنظر  إستراتيجي  نحو 
ينبغي  الخصوص،  وجه  وعلى  منها.  الصهيوني  المشروع 
التي  العامة  البيئة  زعزعة  على  يركزوا  أن  للفلسطينيين 
أن  حيث  إسرائيل،  تمكين  لغايات  الغربية  الدول  خلقتها 
بدور محوري في تغذية  ما يضطلع  المحركة هي  القوى  هذه 
الدبلوماسية  المستويات  على  ورفده  الصهيوني  المشروع 

والعسكرية.  والسياسية  واالقتصادية 

في  به  ندفع  أن  علينا  يجب  الذي  المركزي  االدعاء  ويتمثل 

اقتصاديات العودة
بقلم: د. توفيق حّداد*

قطاع غزة، ٢٠١٥ . )تصوير: مركز بديل(

الفلسطينية والهوية  الحقوق 



9 كانون ثاني ٢٠١٨

األمريكيين  أو  األوروبيين  المواطنين  مصلحة  في  ليس  أنه 
إلى  أموالهم  تذهب  أن  الضرائب  يدفعون  الذين  العاديين 

اإلسرائيلي.  العنصري  الفصل  نظام  دعم 

وعلى ذات القدر من األهمية، ينبغي أن يتمحور التحدي على 
وجود  تعزيز  إلى  يرمي  الذي  الهدف  المحلي حول  المستوى 
المحلي،  الفلسطينيين، وصمودهم ومقاومتهم على الصعيد 
وعلى ما تتضمنه الجوانب االقتصادية التي يستتبعها ذلك. 

اقتصاديات  يتناول  الذي  السؤال  عن  اإلجابة  ينبغي  ولذلك، 
العودة، في المقام األول، في سياق فهم ماهية االقتصاديات 
بالفعل،  الحالية  الفلسطينية  اإلستراتيجية  توردها  التي 
عليها  تعمل  التي  المحددة  الجبهات  من  جبهة  كل  وفهم 

والخارجية(.  )الداخلية 

وتظهر مجموعة جديدة من األفهام عندما ننظر إلى المسألة 
تعمل  أن  يجب  الدولي،  المستوى  فعلى  الزاوية.  هذه  من 
تعزز  التي  البيئة  استهداف  على  ز 

ّ
ترك التي  اإلستراتيجية 

بناء  إعادة  في  تسهم  لكي  بصبر،  الصهيونية  الكولونيالية 
الغربية،  الضغط  وجماعات  والسياسية  االجتماعية  الحركات 
أعّم  سياق  في  فاعلة  أطراف  إلى  التحول  من  تتمكن  حتى 
يدفع اإلصالحات التقدمية في بلدانها، والتي يمكن تضمين 
فيها.  مكوًنا عضوًيا  بحيث تصبح  فيها  الفلسطينية  القضية 

السياسية  الفرصة  عن  الطرف  نغض  أن  وسعنا  في  وليس 
ــة  األزم ــوء  ض فــي  قضيتنا  لصالح  بـــرزت  الــتــي  المهمة 
ــة  واألزم  ،2٠٠8/2٠٠7 الــعــام  شهدها  التي  االقتصادية 
ــا  وأوروب المتحدة  الــواليــات  في  ظهرت  التي  السياسية 
بدأت  الخصوص،  وجــه  وعلى  الحين.  ذلــك  منذ  الغربية 
الرأسمالية  الديمقراطيات  في  الراسخة  السياسية  األنظمة 
الساحة  على  هيمنت  التي  الرئيسية  ــزاب  واألح الغربية 
-األحــزاب  الثانية  العالمية  الحرب  منذ  فيها  السياسية 
واألحزاب  الليبرالية-   / االجتماعية  الديمقراطية  بشقيها 
دأبت  التي  األحزاب  وهي   - أكبر  محاِفظة  بنزعة  تتسم  التي 
تفقد  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  إسرائيل  دعم  على 

الشعبي. المستوى  على  التقليدية  جاذبيتها 

لتيارات  ينتمون  الذين  المنافسين  من  مجموعة  ظهرت  فقد 
عن  اإلجابة  في  بدلوهم  يدلون  باتوا  حيث  واليمين،  اليسار 
بعد  االنهيار  أصابه  الذي  العالم  شهدها  التي  االضطرابات 
إلى  النظر  فيها  يمكن  جديدة  بيئة  يخلق  وهذا   .2٠٠7 العام 
األطراف السياسية الفلسطينية على أنها تعيد بناء منظومة 

القائم.  النظام  إلى  وتضيفها  سياسية جديدة 

وفي الواقع، فلن تفضي إعادة البناء على اإلطار الذي يتضمنه 
النظام السياسي القديم، إال إلى تعزيزه وتوطيد أركانه. ومع 
تثير  جديدة  سياسية  منظومة  بناء  على  عملنا  فإذا  ذلك، 
فسوف  السابق،  الغربي  الرأسمالي  الترتيب  حول  التساؤالت 
تحالفات  تبني  لكي  الفلسطينية  الحركة  أمام  فرصة  تسنح 
االجتماعية-السياسية  الحركات  من  جزءًا  باعتبارها  جديدة 
الناشئة التي تجد موطئ قدم لها مستقباًل في هذه الدول. 

التعقيد  من  كبير  بقدر  الحركة  هذه  اقتصاديات  وتتسم 
كل  بيئة  أن  إلى  بالنظر  وذلك  عنها،  التعبير  يتيح  ال  الذي 
كانت  لطالما  ذلك،  ومع  األخرى.  عن  تختلف  حدة  على  دولة 
لفهم  تطورًا  أكثر  توجه  إلى  حاجة  في  الفلسطينية  الحركة 
تجمع  التي  والشبكة  الصهيونية-الغربية  التحالفات  طبيعة 
الحكومية  وغير  الحكومية  المستويات  على  المؤسسات 
الغربي إلسرائيل  الدعم  تعزيز  على  واإلعالمية،  واالقتصادية 
في كل دولة. وليس في وسعنا أن نوجه المال والطاقات نحو 
كشف هذه المساعي، وبما يفضي بنا إلى عزلها وتقويضها، 
تناصر  التي  المحددة  للشبكات  أوضح  فهًما  نملك  حينما  إال 

عنها.  اللثام  وتميط  الصهيونية 

اقتصاديات  أجندة  تولى  أن  يجب  المحلي،  المستوى  وعلى 
العودة األولوية لكيفية بناء حركة، ُيمكن أن يحالفها النجاح 
الصهيوني  الكولونيالي  االستيطان  وجه  في  الصمود  في 
تبّين  التي  التفاصيل  تتسم  ذلك،  عن  وفضاًل  ومقاومته. 

من  بقدر  األجندة  هذه  عليها  تنطوي  التي  المالية  الجوانب 
العمل يجب  أن جزءًا من هذا  إلى  اإلشارة  ولكن تجدر  التعقيد، 
الالزمة  الدعائم  وإرســاء  مقاومة  حركة  إنشاء  على  ينطوي  أن 
والثمار  الوطني  العمل  أن عبء  لوجود وطني فلسطيني يضمن 
عليها  اجتماعي  طابع  وإضفاء  تحديدها،  يجري  يؤتيها  التي 

وفق نهج ديمقراطي إلى أقصى حد ممكن. 

وهذا يعني أنه لن يكون هناك من مجال التخاذ قرارات خطيرة 
الواقع،  وفي  فيه.  األقلية  جانب  من  بأسره  المجتمع  على  تؤثر 
وإضفاء  القرارات  اتخاذ  على  الديمقراطي  الطابع  إضفاء  يشكل 
-على  الفلسطيني  الوطني  العمل  عبء  على  االجتماعي  الطابع 
نفسه-  بالقدر  العمل  مستوى  وعلى  االقتصادي  المستوى 
ضمن  والدينامية  االستمرارية  تكفل  التي  الفضلى  الطريقة 

البعيد.  المدى  الحركة على  هذه 

ِسم التمويل 
َ
وهنا، يجدر التنويه إلى أن األشكال الحالية التي ت

من   
ً

هائال ا 
ً
قسط تضع  الفلسطيني  الوطني  والعمل  الوطني 

األبــواب  خلف  اتفاقياتها  برم 
ُ
ت التي  النخبة،  يد  في  القوة 

من  كبير  عدد  جانب  من  عليها  الرقابة  إنفاذ  ودون  المغلقة، 
المعنيين.  المصلحة  أصحاب 

الديمقراطية  ات  الكامل واإلجراء وبينما يصعب ضمان اإلفصاح 
ظروف  ظل  في  احتالل  لمقاومة  العملية  األبعاد  تسم  التي 
تنطوي على االحتالل والكولونيالية الصهيونية، فهذا ال يعني 
أنه يمكن إعطاء صالحية كاملة للقيادة أو انتقاء النخب المالية 
كما  الفلسطينية  الشؤون  عن  بالنيابة  تعمل  لكي  والسياسية، 

الشخصية.  قضيتها  كانت  لو 

أن تفكر بطريقة  العودة  اقتصاديات  ولذلك، ينبغي ألجندة 
الترتيبات  تنظيم  بإعادة  تتكفل  التي  الطريقة  في  إبداعية 
محلية  حركة  بناء  على  القدرة  تملك  لكي  المحلية،  المالية 
سياسية  استراتيجية  ضمن  لها  قدم  موطئ  تجد  فعالة 
الوقت  في  والدولية  اإلقليمية  األبعاد  وتتضمن  أشمل، 

نفسه. 

أن  يمكن  الذي  والشكل  العودة،  قضية  في  النظر  يمكن  وال 
بعد  إال  جاد،  نحو  على  ودراستهما  اقتصادياتها  عليه  تبدو 
بناء حركة سياسية فعالة على المستويين الدولي والمحلي. 
وفي هذا الخصوص، فمن األهمية بمكان أن نفهم الكيفية 
جزءًا  باعتبارها  تنَجز  كانت  إذا  وما  العودة،  فيها  تنَجز  التي 
جزءًا  باعتبارها  أم  الوطني،  التحرير  أفعال  من  أكبر  فعل  من 

من فعل االستسالم. 

السيناريوهين  المتعلقة بكال  إنتاج االقتصاديات  وال يتسم 
بالتعقيد. والسؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو: من يملك 
االقتصادي  الترتيب  هذا  على  اإلشراف  على  والقدرة  الحق 
هذا  وفــي  معايير؟  ألي  ــا 

ً
ووفــق التنفيذ،  موضع  ووضعه 

سيؤثر  التي  الطريقة  نفهم  أن  األهمية  تقتضي  المضمار، 
اقتصاد  على  خاللها  من  اليوم  وسياستها  حركتنا  اقتصاد 

الغد.  في  وسياستها  حركتنا 
 

* توفيق حداد: يحمل درجة الدكتوراه في دراسات التنمية من كلية الدراسات 
 Palestine Ltd:( كتاب  مؤلف  وهــو  لندن.  في  واألفريقية  الشرقية 
 ،)Neoliberalism and Nationalism in the Occupied Territory

الذي نشرته دار آي. بي. توريس )I. B. Tauris( في العام 2٠16.  
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الفلسطينية والهوية  الحقوق 



كانون ثاني ١٠٢٠١٨

ثقافات العودة وعملية التحرير

بقلم: د. آمال بشارة*

وعائلتي  كنت  قليلة،  سنوات  قبل 
نتناول طعام العشاء مع ناشطة أمريكية 
ابنتي ذات  كأت 

ّ
ات في بيت لحم، حينما 

األعوام الثالثة، والتي كانت تعيش في 
فلسطين  زارت  أن  لها  وسبق  بوسطن 
أذنــي:  في  وهمست  علّي  ــدة،  ع ــرات  م
نقلُت  وبعدما  النكبة!”  عن  “حّدثيها 
اقتراحها لآلخرين الذين كانوا يجلسون 
إلى المائدة، علت البسمة ُمحّيانا جميًعا. 
فهذه الصديقة كانت على اطالع واسع 

على النكبة والعلم بها. 

البنتي  تــســّنــى  أن  ــَدث  ــ َح كــيــف 
الصغيرة أن تعلم بأمر النكبة وتعرفها؟ 
قميص  من  عليها  تعرفت  أنها  يبدو 
النكبة،  اقتراب يوم  “تي شيرت”. فمع 
بدأت ترى والدها ووالدتها وجمعًا غفيرًا 
من الناس اآلخرين الذين كانت تعرفهم 
القمصان،  هذه  يرتدون  لحم  بيت  في 
تحمل  المرأة  صورة  عليها  ُرسمت  التي 
بقجتها على رأسها وصورة رجل يحمل 

أن  بد  وال  والركام.  األنقاض  بين  من  وهو يشق طريقه  مفتاحًا 
ل تحواًل بصريًا غريبًا 

َّ
القميص نفسه الذي ارتديناه كلنا قد مث

بالنسبة إليها، وذلك بالنظر إلى أنها خاضت تجربتها في العالم 
أرتدي  وكنت  سنًا.  يتقدمها  من  مها 

ّ
عل ما  ضوء  في  نتها  وكوَّ

وّجهت  عندما  ذلك  من  قليلة  أيام  قبل  شيرت  الّتي  قميص 
سؤالها إلّي: “هل تلك هي النكبة؟” قلت لها، نعم، وانتابتني 
األول.  المقام  في  الكلمة  هذه  تعرف  كانت  أنها  من  الدهشة 
نُت لها أنها تشير إلى ما جعل  ثم سألتني ما كانت النكبة، وبيَّ
جّديها يعيشان في مخيم الالجئين، حيث ما يزاال يقطنان فيه 
مكانًا  يكن  لم  أنه  بالفعل  تعرف  كانت  وقد  اليوم.  هذا  حتى 

يسهل العيش فيه. 

 - بديل  التي يصممها مركز  التي شيرت  ال تسّجل قمصان 
بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين في 
كل سنة التاريخ فحسب، بل تؤكد على الحقوق كذلك. فاألرقام 
1948 مطبوعة على ظهر هذه القمصان والعديد من قمصان التي 
 194 الرقم  يظهر  األخرى، حيث  الفلسطينية  السياسية  شيرت 
الرقم  ُيقرأ هذا  وبالطبع،  باللون األحمر.  والرقم 8  باللون األبيض 
بطريقتين، بما أن الرقم 1948 يرمز إلى السنة التي شهدت انتزاع 
ملكية الفلسطينيين وتجريدهم أراضيهم وممتلكاتهم، بينما 
يمثل الرقم 194 رقم القرار الذي صدر عن مجلس األمن الدولي في 
العام 1948، والذي تجري إعادة التأكيد عليه في كل عام تقريًبا 
منذ صدوره، وينص على أن الالجئين الفلسطينيين يملكون حق 

العودة إلى ديارهم. 

وترِسل قمصان التي شيرت رسالة مهمة مفادها أن حقوقنا 
ل 

ّ
ترتبط بتاريخنا، وأنها مكفولة بموجب القانون الدولي. ويشك

 
ً
الواقع الذي يشهد المجتمعات التي ترتدي في كل ربيع مجموعة

على  المادي  الدليل  من  جانًبا  شيرت  التي  قمصان  من   
ً
جديدة

درجة  بلغت  والتي  الفلسطينيين،  بين  السائدة  العودة  ثقافة 
كافية من القوة التي يّسرت لها الصمود على الرغم من أن القيادة 

الفلسطينية تتخلى عنها في حاالت كثيرة. 

وتمثل الطرق التي تتجلى فيها مخياالت العودة في الحديث 
اليومي أداة أخرى من األدوات التي تزخر بها ثقافة العودة هذه. 
فعندما سافرُت مع أصدقائي الالجئين في أيام العيد إلى عكا، 
االرتباك في نفسي بسبب  أثار  أبديُت تذّمري من طريق جديد 
ق أحد أصدقائي بقوله إن الطرق المصممة 

ّ
شق طرق جديدة. وعل

يعود  بعدما  الجميع  على  بالفائدة  ستعود  ممتاز  نحو   على 

ا بسيطًا ومرتجاًل، ولكنه 
ً
الفلسطينيون إلى ديارهم. كان هذا تعليق

بوصفهم  حقوقهم  إنجاز  في  الفلسطينيون  يفكر  عندما  أنه  ن  بيَّ
الجئين، فال يقع في مخيالهم أن ُيعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، 
إنهم  بل  رأسهم،  الرومانسية عن مسقط  األحالم  وهم ال ينسجون 
يفكرون في الطريقة التي يعتمدونها في بناء مجتمع سوف يزاول 

عمله بطرق عملية ال يخفى وضوحها. 

ومع ذلك، فقد يكون من الصعوبة أن نرى هذه النظرة بعيدة المدى 
البائس. فمصطلح “النكبة المستمرة” الذي يستخدمه  في واقعنا 
نحو  على  والحقوق  األرض  فقدان  طياته  في  يحمل  الفلسطينيون 
صور  في  الفلسطينيون  يعايشه  فقدان  وهو  ينقطع،  لم  متواصل 
يرزحون  أم  التاريخية،  فلسطين  خارج  الجئين  كانوا  مختلفة، سواء 

تحت نير االحتالل العسكري أم يعيشون في إسرائيل. 

عن  وسياقها،  حيثياتها  إلى  واستناًدا  العبارة،  هذه  تنّم  كما 
والتي  الكولونيالي،  االستيطان  دراســات  توحيها  رئيسية  فكرة 
بأن   ،)Patrick Wolfe( باتريك وولف تفيد، حسبما ورد على لسان 
ا: فهو يستمر على 

ً
االستيطان الكولونيالي إنما هو هيكل، وليس حدث

مدى فترة طويلة من الزمن، على الرغم من أن اإلستراتيجيات التي 
 Wolfe( يوظفها االستيطان الكولونيالي قد تتغير مع مرور الوقت
الفلسطينية.  الصناعة  تدمير  فقد شهدنا  ذلك،  على  وبناًء   .)2٠٠6
ذلك  كان  الفلسطينية، سواء  البيئات  مّس  الذي  التدهور  وشهدنا 
من  أم  غزة،  في  الساحلية  الجوفية  المياه  طبقة  انحسار  خالل  من 
خالل السياسات الكولونيالية والنيوليبرالية التي نقلت بعض أقذر 
الصحي  الصرف  مياه  من  هائلة  وكمية   - اإلسرائيلية  الصناعات 
والنفايات - إلى الضفة الغربية وألقتها في أراضيها. ويواجه عدد 
ليس بالقليل من الالجئين جوالت من الحرب وانتزاع الملكية التي 

يتعذر معها رؤية أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية والصحية. 

التشظية  في  النكبة  فتها 
ّ
خل التي  اآلثــار  أعظم  يتجلى  وربما 

تهم إلى الجئين خارج فلسطين  ي الفلسطينيين وتفتُّ
ّ
نفسها: تشظ

العسكري،  االحتالل  تحت  يعيشون  وفلسطينيين  التاريخية، 
تت كل جماعة من هذه  ومواطنين فلسطينيين في إسرائيل. كما تفتَّ
الجماعات وانقسمت إلى أكثر من ذلك: فعلى سبيل المثال، ينقسم 
أولئك الذين يعيشون تحت االحتالل إلى الفلسطينيين في قطاع 
أنحاء  بقية  في  والفلسطينيين  القدس،  في  والفلسطينيين  غزة، 

الضفة الغربية. 

الحدود  بفعل  التاريخية  فلسطين  خــارج  الالجئون  وينقسم 

وضعهم  أساس  وعلى  الــدول  بين  القائمة 
وحتى  الرسمية.  المخيمات  في  كمقيمين 
الغربية  الضفة  في  يعيشون  الذين  أولئك 
التواصل  عرى  يقطع  فالحصار  غزة،  وقطاع 
 )2٠1٠  Hammami( ويقّسمهم  بينهم 
 )Julie Peteet( بيتيت  جولي  تراه  ما  إلى 
مخيمات وجيوب )Peteet 2٠15(. ومع جميع 
واالختالفات  الجغرافية  التقسيمات  هذه 
يواجه  السياسية،  الحالة  تشهدها  التي 
التي  األمور  داء 

ْ
أ في  صعوبة  الفلسطينيون 

مة بالنسبة إلى الجماعات القومية 
َّ
َعّد مسل

ُ
ت

حول  ق 
َّ
يتحل مزدهر  جمهور  وجود  األخــرى: 

التلفزة،  ومحطات  الصحف  من  مجموعة 
تخليد  في  نعتمدها  التي  الطرق  ومناقشة 
بشأن  ــرارات  ق واتخاذ  وتحديدها،  ماضينا 
تربية  في  نسلكها  أن  نريد  التي  الطريقة 

الجيل المقبل. 

وليس في ُوسع الفلسطينيين، وال سيما 
يشاؤون.  من  يتزوجوا  أن  إسرائيل،  في 
َعّد، 

ُ
ت ــزواج  ال م 

ّ
تنظ التي  القوانين  فتلك 

ا، بمثابة أسلحة في المشروع الذي تنفذه إسرائيل في سبيل 
ً

أيض
يسوقه  الــذي  التعبير  حسب  األصالنيين،  السكان  استئصال 
مواجهتها:  وفي  األوراق  سبيل  في  دائم  نضال  في  إننا  وولف. 
تصاريح التنقل، وبطاقات الهوية، وجوازات السفر ووثائق السفر. 
كما تشكل هذه التشظية جانًبا من النكبة المستمرة. ومع ذلك، 
فحتى مصطلح “النكبة المستمرة” نفسه ُيَعّد نوًعا من االنتصار 
على الرغم من ذلك التفتت والتفسخ، بالنظر إلى استخدامه في 
واسع  نطاق  على  واستخدامه  الفلسطينية،  األماكن  من  العديد 

ا. 
ً

ا من ثقافة العودة أيض ل جزًء
ّ
يشك

إدراك  يشكل  وُنثريها؟  هذه  العودة  ثقافة  نعزز  كيف  إذن 
 من حركة التحرير التي 

ً
ا أصيال الالجئين لحقوقهم في العودة جزًء

يخوضها الفلسطينيون، ولكن ينبغي أن يتخطى التحرير العودة، 
وربما تكمن  ا. 

ً
أيض الدولة  إقامة  إلى  ترمي  أي عملية  يتجاوز  وأن 

المنفعة اليتيمة التي يؤتيها الفشل الذي ينتاب الفلسطينيين 
في قيادتهم الرسمية في هذه اآلونة في أنه يفتح المجال أمامنا 
يعنيه  أن  يجب  ما  أو  يمكن  فيما  إبداعية  بطريقة  نفكر  لكي 
التحرير. فقد يعني هذا أن نفكر في طموحات كبيرة أو أن نفكر 

في النظر اليسير، أو أن ُنعِمل ِفكرنا في كال األمرين في آٍن مًعا. 

السكان  ــات  دراس في  الباحثون  رنا 
ّ
يذك المقام،  هــذا  وفــي 

األصالنيين والكولونيالية بأن منظومة الدولة القومية تميل في 
جميع أحوالها إلى تعزيز قوة القوي وتقويض قوة الدول األصغر، 
 Anghie( التي يجري االنتقاص من سيادتها في جميع األحوال
Bonilla ;2٠٠6 2٠17(. فكيف يستطيع الفلسطينيون أن يخرجوا 
البعيد؟  المدى  على  السيادة  من  ومغزاها  معناها  لها  بأشكال 

وكيف لنا أن ننظم في اتجاه مستقبل فلسطيني أفضل اآلن؟ 

والمنظمات  الفلسطينيين  مــن  بالقليل  ليس  عـــدًدا  إن 
أن  تحاول  للصهيونية،  المناِهضة  والمنظمات  الفلسطينية 
العسيرة  القيود  ظل  في  حتى  العودة  لممارسة  تصورات  تضع 
التي يواجهها الفلسطينيون اليوم. فهؤالء ينظمون زيارات إلى 
ا في  الفلسطيني حًيّ والوجود  التاريخ  اإلبقاء على  القرى من أجل 
القرى التي ترزح أراضيها تحت نير االستعمار. ففي يافا، ينظم 
الناس جوالت ويكتبون التاريخ المحلي بطرق تبِرز ماضي المدينة 
من  الرغم  على  فيها  المعاصر  الفلسطيني  الوجود  جانب  إلى 

الكولونيالية المستمرة. 

الكثير  يعد  واللتان  الجليل،  في  وِبرعم  إقــرت  قريتّي  وفي 
حجر  مرمى  على  يعيشون  الذين  المهّجرين  من  سكانهما  من 

الفلسطينية والهوية  الحقوق 
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اإلقامة  وتهيئة  الصيفية  المخيمات  ل 
ّ
تشك قد  أراضيهم،  من 

والمحافظة عليها في مواجهة األوامر العسكرية وسائل قوية في 
رنا هذه 

ّ
التأكيد على حقوق الفلسطينيين ووجودهم فيهما. وتذك

التوجهات بالتنوع الذي تزخر به األماكن الفلسطينية، في الجبال، 
وعلى الساحل، وفي المدن، وفي القرى. وينبغي لنا أن نتعلم من 
هذا التنوع لكي نقّدر مجموعة متعددة من ثقافات العودة التي 
يحملها الفلسطينيون والتوجهات التي يعتمدونها في التحرير. 

ومن شأن هذا الموقف أن يأخذ بيدنا إلى إدراك الطريقة التي 
يمارس الناس العودة من خاللها أو يتخيلونها في أفعال بسيطة 
واقع  ومن  وجــدُت،  فقد  الحكومية.  غير  المنظمات  عمل  تتخطى 
تجربتي الخاصة، أنه عندما يجد الالجئون ارتباطات مادية تجمعهم 
بالمجتمعات التي ينحدر منها آباؤهم وأجدادهم في أرض وطنهم، 
فهذا يحفز النقاش حول طائفة ممتدة من أوُجه التاريخ الفلسطيني: 
حول المدارس، وحول األشجار، وحول العالقات األسرية. فمن خالل 
حقول الكرمة المحروثة، ومشاريع التاريخ الشفهي، ومشاريع رسم 
على  الناس  يحافظ  تيسرت(،  )حيثما  والزيارات  الرقمية  الخرائط 

 بعد جيل. 
ً

األواصر التي تجمعهم بقراهم، جيال

استرداد  على  يعملوا  أن  الفلسطينيون  يستطيع  ا، 
ً
وثالث

ما  نحو  على  الفلسطينية،  الزراعة  في  الحياة  وبعث  بيئاتهم 
على  تقع  قرية  وهي  صفورية،  قبيل  من  أماكن  في  يفعلون 
فرغت من سكانها في العام 1948، بْيد أن 

ُ
مقربة من الناصرة وأ

سكانها ما زالوا يعيشون في بقعة قريبة منها. فهؤالء السكان 
يستخدمون نظامهم العتيق في توزيع المياه من اآلبار المحلية 
لكي يواصلوا زراعة أراضيهم، حتى لو لم يكن في وسعهم أن 

يعيشوا عليها. 

ونظام  الفلسطينية  الزراعية  المصاطب  علنت 
ُ
أ بتير،  وفي 

توزيع المياه الذي يستخدمه الفلسطينيون في زراعتها موقًعا 
منظمة  تعمل  والولجة،  عايدة  وفي  العالمي.  التراث  مواقع  من 
)org.1for3(، التي تتخذ من الواليات المتحدة مقًرا لها، مع مركز 
الشعبية،  العلوم  تعليم  على  فلسطينية،  منظمة  وهو  الجئ، 
الفلسطينيين  الالجئين  وتمكين  المياه  على  االختبارات  وإجراء 
من زراعة الحدائق على سطوح منازلهم. وقد أنشأ الفلسطينيون 
ا للتاريخ الطبيعي وأطلقوا مبادرات العدالة 

ً
بنوك البذور ومتحف

من أجل الغذاء. وفي عدد كبير من األماكن، يواصل الفلسطينيون 
تقاليدهم  وترّسخ  ودهــم 

َ
أ تقيم  التي  البرية،  األغذية  جمع 

وتحافظ على عالقتهم بأرضهم في صور تتخطى الملكية الخاصة 
للعقارات بشوط بعيد. وينبغي لنا أال نكرم أرضنا بالخطابات فحسب، 

 .
ً

بل بأيدينا حيثما استطعنا إلى ذلك سبيال

ا 
ً

ورابًعا، نستطيع أن نعمل على إقامة العالقات مع بعضنا بعض
من خالل الفنون والوسائل التكنولوجية الحديثة. فالفلسطينيون 
ا 

ً
بعض بعضهم  عن  ا شاسًعا 

ً
اختالف تختلف  َيحيون حيوات  اليوم 

وفي ظل طائفة متنوعة من األنظمة السياسية  التي يصعب في 
العادة فهمها وسبر غورها من الخارج. فليس من اليسير أن نتخيل 
لبنان حتى  في  الفلسطينيون  الالجئون  يواجهها  التي  التحديات 
نفهمها من وجهة نظر الحياة تحت االحتالل العسكري في الضفة 
وعلينا  يقّسمنا،  ما  حول  معمقة  حوارات  نطلق  أن  وعلينا  الغربية. 
ا أن نتحدث عن الطريقة الفضلى التي تيسر لنا أن نستفيد 

ً
أيض

من المواقف التي يحملها كل واحد منا. وفي هذا المقام، يمكن أن 
تشكل وسائل التواصل االجتماعي طريقة من طرق التواصل.  

بالمجتمعات  تجمعنا  التي  العالقات  نجّدد  أن  علينا  وخامًسا، 
العربية األخرى. فالسلطة الفلسطينية ال تقدم سوى نموذج يشوبه 
أحسن  في  ولكن حتى  السيادة.  من  األدنى  بالحد  ويرضى  الفساد 
عالقات  تقيم  أن  دون  بالقوة  فلسطينية  دولة  تحظى  لن  الحاالت، 
مزدهرة مع العالم العربي، بحيث ال تقام هذه العالقات على أساس 
أساس  على  وإنما  فحسب،  المشترك  واإلسالمي  العربي  التاريخ 
التنوع الديني واإلثني الذي تزخر منطقة الشرق األوسط به، وتاريخ 
ُنعمل  أن  لنا  ينبغي  ولذلك،  الشعبية.  والثقافات  والهجرة  الحركة 
هذه  نبلغ  ولكي  ا. 

ً
أيض العالقات  هذه  دعائم  إرساء  في  تفكيرنا 

ا 
ً

الغاية، ربما يتعين علينا أن نخوض نقاشات صعبة مع بعضنا بعض
ومع العرب اآلخرين حول ما يعنيه التحرير خارج فلسطين، كذلك. 

وتعزيز  بالحقوق  النهوض  على  نعمل  أن  علينا  وســادًســا، 
إمكانيات الحياة المتاحة للنساء وللفلسطينيين الغرباء، الذين أفرز 
االستعمار والعنف اإلسرائيلي آثاًرا وخيمة عليهم. فحسب التحليل 
وأخريات،  وسارة حمود  نادرة شلهوب-كيفوركيان  به  الذي خرجت 
تستطيع وجهات النظر النسوية أن تشير للجميع إلى الطريق نحو 
التحرير. وفي هذا السياق، يحتل تكريم قصص المقاومة والعودة 
رتها النساء والرجال ومغزى الوطن الفلسطيني أهمية ال 

ّ
التي سط

يستهان بها في كل خطوة من خطى هذه الرحلة. 

“الوطن...  وحمود،  شلهوب-كيفوركيان  لسان  على  ورد  وحسبما 
هو مكان، نجّدد فيه التزامنا السياسي بالتحرر الفلسطيني بأشكاله 

الفلسطينية والهوية  الحقوق 

المتعددة، من خالل فعل استرجاع الذكريات وحكاية قصصنا. إنه 
مكان نؤكد فيه على إنسانيتنا الكاملة كفلسطينيين وعلى حبنا 
Shalhoub-( ”ا كعنصر أصيل من عناصر المقاومة

ً
لبعضنا بعض

مجتمعاتنا  تزدهر  وسوف   .)2٠14  Kevorkian and Ihmoud
عندما نتحرر من كال الكولونيالية والسلطة األبوية، وعندما نصنع 
يًدا بيد الفضاء الضروري للنوع االجتماعي والتنوع الجنسي، وهو 
الهدف الذي تتبناه إحدى المنظمات الفلسطينية، وهي مجموعة 

القوس للتعّددّية الجنسّية والجندرّية في المجتمع الفلسطينّي. 

أن  الفلسطينيين  على  اللحظة(،  هذه  )حتى  وأخيًرا  سابًعا 
مع  التضامن  من  قوية  حركة  بناء  لهم  تتيح  طرق  على  يعثروا 
الكولونيالي،  االستيطان  من  األضــرار  يكابدون  الذين  اآلخرين 
أحيان  ففي  الجماعي.  واالحتجاز  العسكرية  والنزعة  والعنصرية 
كثيرة، وال سيما خالل السنوات التي تلت إبرام اتفاقيات أوسلو، 
المتحدة  كالواليات  دول  دعم  تأمين  على  الفلسطينيون  يركز 
إلى  نتطلع  أن  علينا  يجب  ذلك،  عن  ا 

ً
وعوض األوروبية.  والــدول 

إقامة تحالفات مع الشعوب الملونة والشعوب القابعة تحت نير 
االستعمار، بما فيها تلك الموجودة في الواليات المتحدة وأوروبا. 

السود  بين  التضامن  تفعيل  عيَد 
ُ
أ فقد  ــار،  اإلط هــذا  وفــي 

والفلسطينيين مؤخًرا من خالل بعثات، من قبيل المدافعون عن 
األحالم )Dream Defenders(، ومن خالل العمل التاريخي على 
 ،)Black Panthers( العالقات الفلسطينية مع حزب الفهود السود
والبيان الذي يستعرض تضامن السود )ذوي البشرة السوداء( مع 
الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن تكتيكات المقاومة التي تتأتى 
ففي  األحيان،  في جميع  فلسطين  إلى  تترجم  ال  واحد  موقع  من 
وسعنا أن نجد اإللهام ونستمد القوة من حركات أخرى. وينبغي أال 

تضيع هذه العالقات القّيمة من بين أيدينا. 

وبالطبع، فما تقدم ليس سوى غيض من أفكار نستطيع كلنا 
أن نضيف إليها كفلسطينيين. إن صراعنا متواصل ال يهدأ له أوار 
الكولونيالي  أن االستيطان  النكبة مستمرة. وكما  أن  تماًما مثلما 
ا حسب توصيف وولف، فكذلك يشكل تحررنا 

ً
 ال حدث

ً
ُيَعّد هيكال

مسيرة طويلة، وعلينا أن نواصل العمل يوًما بيوم. 

تافتس،  جامعة  في  )انثروبولجيا(  االنسان  علم  في  محاضرة  بشارة:  آمال  د.   *
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الالجئين  قضية  لحل  تــصــورات  لــوضــع  السعي  يتطلب 
العالم،  االطول عمرًا في  القضية  التي أصبحت  الفلسطينيين 
تعرضت  التي  االخــرى  الشعوب  تجارب  وتحليل  دراســة 
الحلول  طبيعة  الى  والنظر  موسع،  قسري  تهجير  لعمليات 

التي استخدمت في حل قضاياهم. 

ضرورة  من  االخــرى  الشعوب  تجارب  دراســة  أهمية  وتنبع 
النهائي  الحل  لسبل  تصور  وبناء  منها،  العبر  استخالص 
بعين  االخــذ  مع  مشابهة،  اخــرى  لقضايا  والــدائــم  العادل 
فليس  المختلفة.  وسياقاتها  حالة  كل  خصوصية  االعتبار 
قضية  لحل  أتبعت  التي  الحل  آليات  تنجح  ان  الضروري  من 
ال  الفلسطينية  القضية  المثال، في حل  على سبيل  البوسنة، 

الالجئين.  قضية  سيما 

تحليل  يلزم  المشابهة،  التجارب  استحضار  وعند  لذلك 
المختلفة  الحل  عناصر  ودراسة  تجربة،  بكل  الخاصة  الظروف 
العناصر  هــذه  من  أي  تحديد  ثم  ومــن  موضوعي،  بشكل 
حل  تصورات  وضع  إطــار  في  استخدامه  يصلح  والخطوات 

الفلسطينيين. والمهجرين  الالجئين  لقضية  نهائي 

احدى  والهرسك  البوسنة  تجربة  تعتبر  السياق،  هذا  وفي 
حديث  كمثال  اليها  النظر  الممكن  من  التي  التجارب  أهم 
الالجئين  لقضية  والعادل  الدائم  الحل  قواعد  ارساء  لنجاح 
الفلسطينية  للقضية  األقرب  تعتبر  انها  كما  والمهجرين. 
النصوص  وتأكيد  الكبير،  وحجمه  التهجير  شكل  حيث  من 
في  خاص  بشكل  والمهجرين  الالجئين  حقوق  على  الدولية 

والتعويض.  الممتلكات  واستعادة  العودة 

خاص  بشكل  والهرسك  البوسنة  تجربة  دراسة  اهمية  وتنبع 
العودة  الكبير على حق  التركيز  أواًل:  من عنصرين اساسيين؛ 
انهت  التي  السالم  اتفاقية  في  الممتلكات  واستعادة 
الصراع المسلح. ثانيًا: النجاح النسبي الذي تحقق في تنفيذ 
الالجئين  الالجئين؛ ما مكن عدد كبير من  استعادة ممتلكات 
يأخذ  ان  المهم  من  فانه  وعليه،  ديارهم.  إلى  العودة  من 
تجربة  من  جعلت  التي  العوامل  االعتبار  بعين  الفلسطينيين 
التحديات  ال سيما  ممكنة،  البوسنة  في  الممتلكات  استعادة 

العودة.  التي واجهتهم في تنفيذ خطة  واالخفاقات 

حرب البوسنة والهرسك 
 ،1995 حتى   1992 عام  من  والهرسك  البوسنة  حرب  استمرت 
االتحاد  فيه  انهار  دولــي  سياق  ضمن  الحرب  هــذه  وجــاءت 
 ،1992 العام  فلغاية  السابقة.  يوغوسالفيا  وتفكك  السوفييتي 
كالتالي:  والهرسك  البوسنة  لسكان  االثنية  التركيبة  كانت 
 %32 المسلمين،  البوسنيين  من  السكان  عدد  مجمل  من   %44

من الصرب االرثوذكس، و17% من الكاثوليك الكروات.]3[ 

نشبت الحرب في شباط من العام 1992 عندما رفض البوسنيون 
الصرب االعتراف الدولي باستقالل البوسنة والهرسك.]4[ وبدعم 
بإشعال  البوسنة  صرب  قــوات  قامت  الصربية،  الحكومة  من 
اغلبية  ضمان  بهدف  والهرسك  البوسنة  داخل  الحرب  فتيل 

البالد.  صربية في 

وقد ظهر مصطلح “التطهير العرقي” لوصف حالة الحرب التي 
 2.2 نحو  واسفرت عن تهجير  البالد،  مناطق  كافة  اشتعلت في 
الحرب،  قبل  نسمة  مليون   4.5 أصل  من  ومهجر  الجئ  مليون 
مليون  الى  باإلضافة  البالد،  خارج  الى  مليون شخص   1.2 لجأ  إذ 
آخرين ُهجروا داخليًا. وقد شكل عدد الالجئين ما يعادل نصف 

السكان.]5[ عدد 

البوسنة  في  للسالم  العام  اإلطار  اتفاق  بتوقيع  الحرب  انتهت 
والذي  باريس،  في  االول  كانون  من  عشر  الرابع  في  والهرسك 
انتهاء  من  وبالرغم   ]8[ للسالم.  دايتون  باتفاقية  ايضًا  يعرف 
اقاليم  تأسيس  الى  التي هدفت  االحزاب  أن  إال  المسلح،  النزاع 

والنفوذ.  القوة  بقيت في موقع  إثنيًا  متجانسة 

الى كيانين منفصلين  البوسنة  دايتون  اتفاقية  وعليه، قسمت 
المساحة  من   %51 على  والــكــروات  البوسنيين  اتحاد  وهما، 
المتبقية  المساحة  على  صربسكا  وجمهورية  للبالد،  الكلية 
هذه  أن  إلى  هنا  االشارة  وتجدر  الصرب.  من  سكانها  ومعظم 

اليوم. زالت قائمة حتى  التقسيمات ال 

وفيما يخص قضية عودة الالجئين والمهجرين، ركزت االتفاقية 
وعلى   ]9[ الممتلكات.  واستعادة  العودة  حق  على  كبير  بشكل 
مسألة  حل  في  االوروبيون  أبداه  الذي  االهتمام  أن  من  الرغم 
رغبتهم  عدم  من  نابعًا  كان  الممتلكات  واستعادة  الالجئين 

باإلشادة  حظي  أنه  إال  بلدانهم،  في  الالجئين  استقبال  في 
واستعادة  الالجئين  عــودة  ووجــوب  أهمية  على  لتأكيده 

ممتلكاتهم.

قراءة في الملحق السابع 
السابع معاهدة تخص  اتفاقية دايتون في ملحقها  تضمنت 
حماية  الى  واضح  بشكل  دعت  والتي  والمهجرين،  الالجئين 
من   )1( أ  المادة  ونصت  الالجئين.  وحقوق  االنسان  حقوق 

الملحق السابع بشكل صريح على ان: ]1٠[

الى  بالعودة  الحق  لهم  والمهجرين  الالجئين  “جميع 
التي  ممتلكاتهم  استعادة  في  والحق  االصلية،  ديارهم 
وتعويضهم   ،1991 عام  منذ  الصراع  خالل  منها  حرموا 
وتعتبر  استعادتها.  يمكن  ال  التي  الممتلكات  كافة  عن 
عودة الالجئين في أقرب وقت ممكن عنصر بالغ االهمية 
وافق  وقد  والهرسك.  البوسنة  في  الصراع  انهاء  في 
اماكن  تركوا  الذين  لالجئين  السماح  االطراف على  جميع 
منحوا  الذين  االشخاص  يشمل  بما  بالعودة،  سكنهم 

حماية مؤقتة من الدول االخرى.”

رسمية( غير  )الترجمة 

هذه  من  المشتركة  المبادئ  من  العديد  نستخرج  أن  ويمكن 
لقانون  ولكن  الفلسطينيين  لالجئين  فقط  ليس  المادة، 
بتثبيت  سابقًا  المذكورة  المادة  وتقوم  عام.  بشكل  الالجئين 
قائمة  مستقلة  كحقوق  الممتلكات  واستعادة  الــعــودة 
امكانية  تعذر  حال  في  فقط  التعويضات  تقديم  مع  بذاتها، 
راغبين  غير  االشخاص  أن  حال  في  أو  الممتلكات،  استعادة 
الالجئين  عودة  “تعتبر  جملة  الى ان  باإلضافة   ]11[ بالعودة. 
الصراع  انهاء  في  االهمية  بالغ  عنصر  ممكن  وقت  أقرب  في 
معالجة  في  واضح  بشكل  ترتبط  والهرسك”  البوسنة  في 
الحل  تحقيق  بهدف  الالجئين  عودة  وإنجاح  الصراع،  جذور 

البوسنة والهرسك.   الدائم في 

والطوعية  االختيار  مبدأ  مراعاة  على  االتفاقية  واعتمدت  كما 
 )4( أ  المادة  والذي تضمنته  النهائي،  الحل  في اختيار شكل 

الملحق: من 

الحلول الدائمة والعادلة: الدروس المستفادة من تجربة البوسنة والهرسك
ة*

ّ
بقلم: أمــايــا األرز

الفلسطينية والهوية  الحقوق 

شقق سكنية ضمن برنامج إعادة تأهيل الالجئني العائدين إىل البوسنة والهرسك. ٢٠١7 )تصوير: 

)regionalhousingprogramme.org
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والعائلة،  للفرد  يعود  النهائي  االقامة  مكان  اختيار  “إن 
في  التدخل  يجوز  وال  العائلة،  شمل  لم  مبدأ  مراعاة  مع 
أو  البقاء،  على  اجبارهم  أو  ووجهتهم،  العائدين  خيار 
اماكن  الى  او  آمنة،  وغير  خطيرة  ظــروف  الى  االنتقال 
الستمرار  الالزمة  االساسية  التحتية  البنية  الى  تفتقر 

الطبيعية”.  الحياة 

رسمية( غير  )ترجمة 

مترابطين  مبدئين  الملحق  من  و4(   1( أ  المادتان  وتنشئ 
يتمتع  أن  يجب  جهة،  فمن  الالجئين.  حقوق  بخصوص 
الالجئين بحق العودة إلى بيوتهم االصلية التي هجروا منها 
في  بحقهم  ارتباطًا  وذلك  االصلي،  بلدهم  الى  فقط  وليس 
طوعية  على  حافظ  اخرى،  جهة  ومن  الممتلكات.  استعادة 
إذا  ديارهم  إلى  بالعودة  ُملِزمين  غير  فهم  الالجئين  اختيار 
الى  العودة  تعني  السياق  هذا  في  فالعودة  ذلك،  اختاروا 
منها.  التي هجروا  االماكن  نفس  الى  بالضرورة  وليس  الوطن 
الممتلكات،  استعادة  وفي  العودة  في  حق  لالجئين  ان  ومع 
مجتمع  بشكل  يمارس  ان  يمكن  الحقوق  هذه  تطبيق  ان  اال 

منفصل.  او بشكل 

وحتى عقود قليلة مضت، كان ُينظر الى حق العودة على انه 
الممتلكات  الى  وليس  االصلي،  البلد  الى  العودة  على  يقتصر 
الخاصة لالجئين، اال انه في اآلونة االخيرة أصبح أكثر ارتباطًا 
االمم  مبادئ  فان  أخرى،  ومن جهة  واستعادتها.  بالممتلكات 
الالجئين  ممتلكات  واستعادة  بالسكن  المتعلقة  المتحدة 
والمهجرين، تؤكد بشكل واضح على ان استعادة الممتلكات 
حق مستقل قائم بذاته ويجب ان يكون مستقاًل عن العودة. 

 ]12[

الممتلكات،  واستعادة  العودة  على  التركيز  جل  كان  وبينما 
المجتمع  التعويض بشكل كبير،]13[ إذ لم يقم  تم تهميش 
للتعويضات.  الالزمة  االموال  تجنيد  او  اليات  باجتراح  الدولي 
الالجئين  حصول  تسهيل  ان  آنذاك  السائد  االعتقاد  وكان 
تؤدي  أن  يمكن  التعويضات  على  البوسنيين  والمهجرين 
الدول األوروبية الى  إلى عزوفهم عن العودة. وعليه، لم تسع 
حرصهم  من  انطالقًا  وذلك  التعويض،  آليات  وتوضيح  وضع 
الالجئين  عودة  تحقيق  في  الكبرى  مصلحتهم  تحقيق  على 
البلدان  في  استقرارهم  اعباء  تحملهم  وعــدم  البوسنيين 

االوروبية.

انتهاء الحرب: العودة العملية 
األغلبيات”،  االولية مصطلح “عودة  العودة  أطلق على عمليات 
فيها  تشكل  كانت  التي  المناطق  الى  الالجئين  عودة  وهي 
نسبيًا  السهل  من  وكان  السكان.  غالبية  االثنية  مجموعاتهم 
تكن  لم  حال  في  بيوتهم،  في  يستقروا  أن  العائدين  لهؤالء 
جرت  وقد  بهم.  تحيط  أمنية  مخاطر  هناك  يكن  ولم  مدمرة، 
بعد  ــى  األول الفترات  في  األغلبيات”  “عــودة  حــاالت  معظم 

الحرب. ]14[ 

في  االستقرار  العائدين  غالبية  اختار   ،1997 العام  ولغاية 
االثنية تشكل فيها غالبية  التي كانت مجموعاتهم  المناطق 
السكان، فمن أصل 4٠٠,٠٠٠ الجئ، استقر منهم 35,٠٠٠ فقط 
وكادت  اثنية.]15[  اقلية  فيها  يشكلون  كانوا  مناطق  في 
تكون  أن  مختلفة  اثنية  أغلبية  ذات  مناطق  إلــى  العودة 
فلم  دايتون،]16[  اتفاقية  بعد  األولى  السنوات  في  معدومة 
تعرض  إلى  ادى  ما  العائدين،  لسالمة  ضمانات  هناك  يكن 
مقتل  في  تسببت  ات،  واعتداء مضايقات  الى  منهم  البعض 

المفتعلة.]17[   والحرائق  التفجيرات  جراء  البعض 

وقد صاحبت عملية استعادة الممتلكات العديد من الصعوبات 
تظهر،  فيما  تظهر،  والتي  العودة  من  تمكنوا  الذين  ألولئك 
تمييزية  قوانين  سنت  التي  المحلية  السلطات  اعتراض  في 
أشبه  أمرًا  العائدين  ممتلكات  استعادة  تطبيق  من  جعلت 
الدولية  الجهات  اهتمام  وغياب   ]19[ جهة،  من  بالمستحيل 

المسؤولة في هذه القضية، واحالتها للمفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR( من جهة أخرى. ]18[ لقد 
تسببت هذه الصعوبات في نزوح عدد من العائدين، وحرمانهم 

الممتلكات.  استعادة  بحق  التمتع  من 

الدوليون  الفاعلون  قام  االتفاقية،  تنفيذ  آليات  وفي ظل قصور 
المتعلقة  القوانين  إلنفاذ  المحلية  السلطات  على  بالضغط 
 .1995 عام  التفاقية  وفقًا  الممتلكات  استعادة  عملية  بتسهيل 
الجديدة تمثلت في  القوانين  التي اضافتها  النقاط  أهم  ولعل 
التي  المساكن  توزيع  عمليات  كافة  بأن  القانوني  “االفتراض 

جرت خالل وقت الحرب، قد تمت باإلكراه.”]21[ 

باستعادة  المطالبة  العائدين  على  االفتراض  هذا  سهل  وقد 
كما  تهجيرهم،  بعد  عليها  استحوذوا  الذين  من  بيوتهم 
ات التي غيرت الموازين  وشمل التشريع على العديد من االجراء
المالكين  خدمة  الى  الثانويين  السكان  خدمة  من  السابقة 

للتنفيذ.  قابلية  أكثر  اتفاقية دايتون  ما جعل من  االصليين، 

حظيت  الداخلي  التشريع  في  الالجئين  حقوق  دمج  اهمية  إن 
 ،1998 عام  في  االنسان  لحقوق  القضائية  الهيئة  باهتمام 
التطهير  نتائج  كرست  قد  القديمة  القوانين   “ بأن  اقّر  والذي 
امكانية  جعل  طريق  عن  الحرب”  خالل  حدث  الــذي  العرقي 

التنفيذ.  مستحيل  امرًا  الممتلكات  استعادة  تطبيق 

الفاعلون  قام  فيها،  لبس  ال  تشريعات  سن  الى  وباإلضافة 
 ،1999 عام  الممتلكات”  “قانون  تنفيذ  خطة  بانشاء  الدوليون 
هذه  تنفيذ  تم  وقد  الجديدة.  القوانين  إنفاذ  من  للتأكد  وذلك 
تغيرات  دخلت 

ُ
وأ مختلفة،  دولية  هيئات  مع  بالتنسيق  الخطة 

عملية ذات صلة. 

وتطبيقه  الحقوق  على  المبني  المنهج  تبنوا  الخطة،  هذه  في 
منهج  استخدام  من  بداًل  البالد،  انحاء  كافة  في  موحد  بشكل 
الممتلكات  “منطقة تلو األخرى”. وقد صاحبت عملية استعادة 
حمالت لرفع الوعي والتثقيف حول الحقوق المرتبطة باستعادة 
وتقديم  المحليين،  االسكان  لموظفي  وتدريبات  الممتلكات، 

الدعم الالزم لسلطات االسكان عند الحاجة.  

إن نجاح هذه التغيرات كان واضحًا، ففي عام 1999 بلغت نسبة 
النسبة  ارتفعت  بينما   ،%4 الممتلكات  استعادة  قرارات  تطبيق 
بعد سنة لتصل الى 21%، و93% بحلول شهر حزيران من العام 
)الحاليين(  القانونيين  غير  السكان  على  رض 

ُ
ف وعليه،   .2٠٠5

األصليين.  ُسكانها  إلى  المنازل  واعادة  بالرحيل،  للبيوت 

ة  وبالحديث عن المعطيات اعاله، فانه يستوجب الحذر عند قراء
المفوضية  احصائيات  تظهر  إذ  وردت؛  التي  االرقام  وتحليل 
عامي  بين  الواقعة  الفترة  في  انه  الالجئين  لشؤون  السامية 
442,687 الجئي، و572,7٠7 مهجر داخلي  1996 و2٠٠6، تمكن 
تهجيرهم.  تم  الذين  اعداد  نصف  يعادل  ما  أي  العودة؛  من 
هؤالء  كان  إذا  فيما  توضح  ال  والمعطيات  االرقــام  هذه  ان  اال 
العائدين قد تمكنوا من العودة فعال الى منازلهم، او انهم قد 
النجاح  من  وبالرغم  لذلك،  البوسنة.  في  اخرى  اماكن  الى  عادوا 
من  زال  ما  انه  اال  الممتلكات،  استرجاع  دعــاوى  في  البت  في 
فعليا،  دايتون  اتفاق  تطبيق  مدى  من  بدقة  التحقق  الصعب 
العودة  كال  بتحقيق  المتمثل  بالهدف  يتعلق  فيما  خصوصا 

المهجرين.  لكافة  الممتلكات  واستعادة 

الترويج  من  الدولي  المجتمع  يمنع  لم  سبق  ما  حال،  أية  على 
خالل  من  نجاح  كقصة  البوسنيين  الالجئين  عــودة  لمسألة 
استخدام ارقام قضايا استعادة الممتلكات التي تم معالجتها، 

مع التزام الصمت تجاه استدامة عودة هؤالء. 

العديد من حاالت العودة في البوسنة والهرسك لم تدم طوياًل، 
حيث تم توثيق عدد كبير من الحاالت التي عاد فيها الالجئين 
فرص  نقص  أهمها  عديدة  ألسباب  وذلك   ]23[ مؤقت،  بشكل 
ان  الى  باالضافة  االقليات،  من  العائدين  ضد  والتمييز  العمل، 
استعادة  مع  استعادتها  يتم  لم  والشركات  الزراعية  االراضي 

 ]24[ البيوت. 

 الخالصة 
وضعت  التي  النهائية  السالم  اتفاقية  في  عاملين  أهم  إن 
التعريف  مثل  القانونية،  المبادئ  إدراج  هما  للصراع  حد 
إال  دولية،  انفاذ  آليات  وتطوير  الالجئين،  لحقوق  الواضح 
كمفتاح  الممتلكات  استعادة  على  التركيز  في  االفراط  ان 
للنجاح واستدامة الحلول، أدى إلى اهمال عناصر أخرى ذات 
صلة وأثر على استمرارية واستدامة العودة، مثل غياب االمن 
النسبي  الفشل  الفرص االقتصادية. وبالرغم من  وعدم توفر 
من  انه  اال  والهرسك،  البوسنة  في  العودة  آليات  إنفاذ  في 
فيما  والقانونية  السياسية  والعبر  الدروس  نأخذ  أن  الممكن 

حقوقهم.   لنيل  الفلسطينيين  الالجئين  نضال  يخدم 

البوسنة  في  الدائم  السالم  بأن  الدولي  المجتمع  اقرار  إن 
واستعادة  الالجئين  عودة  بدون  ممكنًا  يكن  لم  والهرسك 
وارسائها  إدراجها  تم  مشابهة  مبادئ  ووجود  الممتلكات، 
في اتفاقيات سالم كبيرة عند الحديث عن مشاكل الالجئين 
اتفاقية  أي  أن يكون نموذجا في  العالم، يجب  على مستوى 

واالسرائيليين. الفلسطينيين  بين  نهائية  سالم 

ان حق العودة واستعادة الممتلكات يجب ان يكون متأصاًل 
العودة  مراحل  وفي  البوسنة،  ففي  القانون؛  مبدأ سيادة  في 
بهدف  السياسية  االتفاقيات  من  العديد  عقدت  األولية، 
جاء  ما  ترجمة  يتم  لم  والتي  الالجئين،  لعودة  خطط  وضع 
من  الدولي  المجتمع  تدخل  حين  إال  واقع،  ارض  على  فيها 
خالل وضع آليات واضحة للعودة واستعادة الممتلكات وفقًا 
المتقلبة.  السياسية  لألهواء  وليس  القانون  لمبادئ سيادة 

الهوامش: متوفرة على النسخة اإللكترونية: 
http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/
haqelawda-ar.html

ة: باحثة قانونية تعمل لدى مركز بديل.
ّ
* أمايا األرز
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مقدمة:
العشرة  النقاط  برنامج  ومنذ  الفلسطينية  القيادة  فقدت 
يقبل  ال  شامل  جماعي  لمشروع  فلسطينيًا  تصورًا   1974 عام 
الهوية  مقومات  على  وُيحافظ  الفلسطيني،  الشعب  تجزئة 
كامل  تحرير  من  الوطني  البرنامج  ــحــول 

َ
وت الفلسطينية. 

الشعب  وحدة  لمبدأ  تجسيدًا  فلسطينية  هوية  وبناء  التراب 
الفلسطيني، إلى برنامج بناء دولة فلسطينية كمرحلة تكتيكية 

في الصراع مع الحركة الصهيونية.

التي  التحليالت  وراء  االنجرار  عدم  وبهدف  اإلطــار،  هذا  وفي 
صراع  أخــرى  وأحيانًا  حــدود  صــراع  أنــه  على  الــصــراع  ظهر 

ُ
ت

الحركة  الصراع مع  أن  التأكيد على  الضروري  سلوك، أصبح من 
الصهيونية وإسرائيل هو صراع ضد االستعمار. وتكمن أهمية 
تحدد  وبالتالي  الصراع،  جذور  توضح  أنها  في  التفرقة  هذه 

اآلليات والوسائل النضالية إلنهاء هذا الصراع بشكل دائم. 

وبالرغم من أهمية مبدأ وحدة الشعب الفلسطيني في بناء الهوية 
االستعمار  ضد  الفلسطيني  الصراع  في  دوٍر  من  لألخيرة  وما 
الصهيوني، تتعامل اليوم القيادة الفلسطينية على جانبي الخط 
األخضر مع مسألة وحدة الشعب الفلسطيني والهوية الجامعة 
سياسية  برامجًا  تتبنى  أنها  حيث  ومتردد،  مرتجف  بشكل 
مبدأ  مع  متجانسة  غير  سياسية  إنجازات  تحقيق  إلى  تسعى 
وحدة الشعب الفلسطيني، وذلك من خالل التعامل مع الشعب 

الفلسطيني كمجموعات تواجه مشاكل ومصائر مختلفة. 

دولة  إقامة  إلــى  التحرير  منظمة  برنامج  يدعو  جهة،  فمن 
 ،1967 لعام  حزيران  من  الرابع  حدود  على  مستقلة  فلسطينية 
وذلك للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها 
الخط  داخــل  الفلسطينيين  اعتبار  مع  الشرقية”،  “القدس 
األخضر شأن إسرائيلي داخلي، بينما موقع فلسطينيي الشتات 
في الحل المستقبلي تسوده ضبابية عالية تظهر، فيما تظهر، 
ذاتها  على  المنقسمة  الفلسطينية  الجاليات  تشكيالت  في 
بداًل عن تشكيالت االتحادات الجامعة في إطار منظمة التحرير، 

وفي دائرة شؤون المغتربين بدل الالجئين. 

ومن جهة أخرى، عملت القيادة السياسية داخل الخط األخضر 
 1948 عــام  المحتلة  األرض  فلسطينيي  صــراع  تحويل  على 
بتحقيق  مرتبطة  مدنية  مطالب  إلى  تحرري،  وطني  صراع  من 
“إسرائيل”،  داخل  للفلسطينيين  الكاملة  والمواطنة  المساواة 
عن  بعيد  منهج  في  وذلك  “اسرائيل”  مواطني  من  ألقلية  أو 

معالجة جذور الصراع. 

في الحقيقة، لعبت هذه البرامج السياسية دورًا كبيرًا في تقويض 
مبدأ وحدة الشعب الفلسطيني، وبالتالي سقوط او إسقاط وحدة 
االهداف وتكامل الحقوق والنضال، وما يتصل بذلك من إضعاف 

الفلسطينية. للهوية 

الشعب  ونظرًا لصعوبة تأسيس هوية فلسطينية تجسد وحدة 
هذا  سيناقش  الحالية،  السياسية  البرامج  ظل  في  الفلسطيني 
دولة  ظل  في  المستقبلية  الفلسطينية  للهوية  تخيلية  المقال 
هذه  مثل  إن  االنتدابية.  بحدودها  األرض  كافة  على  فلسطينية 
التجزئة  وسياسات  التقسيمات  بتجاوز  ستسمح  التخيلية، 
لكافة  ستسمح  كما  الفلسطيني،  الشعب  على  المفروضة 
الفلسطينيين بالمشاركة في صياغة هوية فلسطينية جامعة. 

وفي سياق الحديث عن التحرير وبناء الدولة الفلسطينية على حدود 
فلسطين بحدودها االنتدابية، فإنه ومن الضروري إدراك أن غالبية 
حملتها  التي  التحررية  التطلعات  القي 

ُ
ت لن  المستقبلية  الحلول 

حركات التحرر سابقًا، والمتمثلة في الجالء الكامل لالستعمار. 

الطويلة  الفترة  أواًل،  أهمها؛  حقائق  عدة  من  االدراك  هذا  وينبع 
المستعمرين  حجم  ضخامة  ثانيًا  الصهيوني،  لالستعمار 
نواجه  اليوم  أننا  إذ  فلسطين،  في  المستعمرين  أجيال  وتعاقب 
التشتيت  ثالثًا،  “إسرائيل”.  في  المستعمرين  من  الرابع  الجيل 
دولة  يوجد  ال  رابعًا،  الفلسطيني.  للشعب  المستمر  والتهجير 
فلسطين،  فــي  اليهود  المستعمرون  إليها  ينتمي  واحـــدة 

ويمكنهم العودة إليها. 

وطني  برنامج  تطوير  على  العمل  الحقائق  هذه  علينا  وتفرض 
فلسطيني يناقش بشكل واضح مسألة التحرير، وما بعد التحرير. 
والتحررية  المستقبلية  اآلمــال  تخييب  هنا  المقصود  وليس 
أشكال  من  شكل  أي  استثناء  حتى  أو  الفلسطيني،  للشعب 
الفلسطينية  للهوية  تصورات  المقال  هذا  ُيناقش  إذ  النضال، 

في مرحلة ما بعد التحرر وليس عملية التحرير بحد ذاتها. 

بعد  أفريقيا  جنوب  في  الهوية  بناء  الى  المقال  وسيتطرق  كما 
التجربة  نجاح  ومدى  العنصري،  والفصل  االستعمار  نظام  انهيار 
في جنوب أفريقيا في صياغة هوية واحدة، بعد عقود طويلة من 
النضال مع االستعمار والفصل العنصري. وال تأتي هذه المقاربة 
من باب اسقاط تجربة جنوب أفريقيا على الحالة الفلسطينية، وإنما 
الشعوب  وخبرات  تجارب  من  والعبر  الدروس  استخالص  بهدف 

األخرى، وتجنب األخطاء الكارثية في مرحلة ما بعد التحرير. 

الهوية القومية: التحديات والصعوبات
التي طالت مناحي كافة  التكنولوجيا  العولمة ووسائل  فرضت 
تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  من  العديد  الحياة،  مناحي 
القومية. وبات من الصعب الحديث في يومنا هذا عن  الهوية 
االتصال  وسائل  فرضت  إذ  ذاتها،  بحد  ُمستقلة  قومية  هوية 

والتواصل تداخاًل كبيرًا بين الثقافات.  

الشعوب  على  القومية  الهوية  تراجع  في  الحديث  يقتصر  وال 
األقليات  أو  فلسطين،  في  كما  االستعمار  من  للتحرر  الساعية 
المتطلعة إلى بناء كياناتها القومية كاألكراد أو كتالونية، وإنما 
أيضًا على كافة المجتمعات التي ال تشارك في عملية االنتاج 
ادارة  في  الصناعية  الدول  فانفراد  والتكنولوجي.  المعرفي 
العملية االنتاجية وامتالكها للتكنولوجيا الحديثة، مكنها من 
فرض هويتها االنتاجية على الشعوب االستهالكية، وتنميط 
هذه الشعوب بالشكل الذي تريده هذه الدول ووفقًا لمصالحها.

قبل  من  دعوات  ظهور  مع  القومية  الهوية  تراجع  تزامن  وقد 
بهم  ودفع  كما  واحدة،  هوية  في  واالنخراط  للتكامل  البعض 
االقتصادية  التكتالت  بعض  تشكيل  في  النسبي  النجاح 
الممكن  من  بأنه  لالعتقاد  ــي،  األوروب كاالتحاد  واالجتماعية 
والمصالح  )العالمية(  الفوقومية  وأن  الهوية،  مسألة  تجاهل 

االقتصادية من الممكن أن تحل مكان الهوية القومية. 

أمام صعود األحزاب  بالتراجع  بالمقابل، بدأت هذه االعتقادات 
لالنفصال،  الدول  بعض  وسعي  أوروبا،  في  والقومية  اليمينة 
أحد  الهوية،  على  المهاجرين  تأثير  من  الخوف  ل 

ّ
شك حيث 

ذلك  ويقودنا  االوروبــي.  االتحاد  من  بريطانيا  خــروج  أسباب 
إلدراك أهمية مكانة الهوية القومية لدى الدول، وذلك بالرغم 

من التحديات والصعوبات التي تواجهها. 

في الوقت ذاته، ال ُيمكننا اليوم الحديث عن هوية قومية واحدة 
التحديات  االعتبار  بعين  األخذ  دون  الشعوب،  من  شعب  ألي 
ُيقصد  وال  علينا.  ووسائلها  العولمة  تفرضها  التي  والقضايا 
بالحديث عن العولمة هنا االفتراض بأنه يمكن تجنب العولمة 
أو عدم المشاركة فيها، فهي ظاهرة ال يمكن الفرار منها، وإنما 

عن إمكانية تسخير وسائلها في خدمة مصالحنا الوطنية. 

الفردية أو  المبادرات  وال يأتي هذا التطويع للعولمة من خالل 
يضع  واضح  تحرري  برنامج  خالل  من  بل  األكاديمية،  الحلقات 
الوسائل والتدابير الالزمة لتسخير ما تقدمه العولمة من آليات 
ووسائل لخدمة أهدافنا الوطنية، والتي يجب أن تعتمد على ما 
يجب تحقيقه وإنجازه، وليس على ما هو “خيار” أو متاح أمامنا. 

المجتمعات  لتجانس  حتمية  ضــرورة  المشتركة  الهوية  إن 
كما  أنها  إال  والمستقرة،  المستقلة  القومية  الكيانات  وإقامة 
قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش، “ليست وراثة الماضي 
فقط، وإنما في النهاية إبداع صاحبها”. والشعب الفلسطيني 
يقف  لن  التاريخ،  مر  على  النضالية  الوسائل  في  أبدع  الذي 

عاجزًا أمام بناء هويته الفلسطينية المستقبلية.

العقبات والتحديات الفلسطينية:  الوطنية  الهوية 
التطرق  والتي تم  القومية  الهويات  التي تواجه  التحديات  إن 
التي  التحديات  من  صغيرة  مجموعة  إال  ليست  بعضها،  إلى 
التحديات تواجه  فإذا كانت هذه  الفلسطينية.  الهوية  تواجه 
هوية مرتبطة بدولة قومية ذات سيادة وتجانس كبير كالهوية 
ستواجه  التي  والتحديات  العوائق  فــإن  مثاًل،  الفرنسية 
سيتناولها  عديدة  ألسباب  وذلك  مضاعفة،  الفلسطينيين 

المقال الحقًا. 

مسألة  تناولت  التي  األدبيات  من  العديد  هنالك  فلسطينيًا، 

الهوية الفلسطينية المستقبلية
بقلم: أحمد هماش*

سمرة( أبو  محمد  )تصوير:   ٢٠١٣ بديل  مركز  العودة،  جائزة  يف  مشاركة  صورة 

الفلسطينية والهوية  الحقوق 
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دوٍر  من  لها  لما  وذلك  تطورها،  وكيفية  الفلسطينية  الهوية 
وبالرغم  الصهيونية.  الحركة  مع  الفلسطيني  الصراع  في  هام 
مزاعم  على  الرد  حاولت  ُمجملها  في  التي  األدبيات  وفرة  من 
في  فلسطيني  وجود  أي  يكن  لم  بأنه  القائلة  الصهيونية، 
التاريخية  الجذور  تقديم  على  اقتصرت  أنها  إال  فلسطين، 
الجماعية  األحداث  بأبرز  وتأثرها  الفلسطينية،  الهوية  لتبلور 

النكبة. مثل 

في  ساهمت  التي  القضايا  من  العديد  هنالك  الحقيقة،  في 
تعقيد الهوية الفلسطينية وتقويضها. فعلى الصعيد الضيق، 
والسياسات  والتجزئة  كالتهجير  السياسية  األحداث  لت 

ّ
شك

االستعمارية الصهيونية منذ نكبة عام 1948 عائقًا امام تبلور 
الى  الرامية  التجزئة  سياسات  بفعل  وذلك  فلسطينية،  هوية 
السياسات تجزئة  الفلسطينية. وقد خلقت هذه  الهوية  الغاء 
التعامل  وتم  الواحد،  الشعب  أبناء  بين  العالقة  في  وتراتبية 

معهم كمجموعات منفصلة غير مترابطة. 

وقد تعزز هذا التقسيم بفعل السياسات اإلسرائيلية على أرض 
الواقع، والتي تحد من التواصل بين الفلسطينيين، وتخضعهم 
الى أنظمة قانونية وقهرية متمايزة )تجريد فلسطيني الشتات 
من حقوق المواطنة واالقامة، تجنيس فلسطينيي الداخل، منح 
الغربية  الضفة  القدس، اخضاع سكان  الدائمة لسكان  االقامة 
لنظام سكان المناطق – وضع المعترف بهم كمجموعة ولكن ما 
المقيمين في غزة سكان منطقة  واعتبار  الدائمة،  االقامة  دون 
معادية(. كما وساهمت هذه التجزئة في تكريس االنقسامات 
بين  النمطية  الصور  خلق  وفي  الفلسطينية   – الفلسطينية 

الفلسطينيين، وكأنهم ال يتشاركون المعاناة والمصير.

ل االرتباط العضوي بين الهوية الفلسطينية 
ّ
بجانب ذلك، شك

تبلور هوية  امام  عائقًا   ،1948 عام  نكبة  قبل  العربي  واالمتداد 
الدول  استقالل  وبعد  أنه  حيث  بذاتها،  مستقلة  فلسطينية 
صياغة  إلى  منفردة  سعت  واالستعمار،  االنتداب  عن  العربية 
تسنح  لم  الذي  األمر  العربي،  اآلخر  عن  ميزها 

ُ
ت قومية  هوية 

الفرصة للفلسطيني القيام به، وبقي رهن عالقة فلسطينية – 
عربية تجاوزتها األمة العربية.

المستقلة   – الفلسطينية  الهوية   
َ
تحظ لم  ذلك،  إلى  باإلضافة 

وذلك  واالجتماعي،  السياسي  المستوى  على  كــاٍف  بنقاش 
المصيرية،  القضايا  من  وغيرها  الفلسطينية  الهوية  الرتباط 
الُمطالبة  بأن  الفلسطينية  التحرر  حركة  رأت  حيث  بالتحرير، 
والهوية  الكيانية  بانهيار  قبول  هو  الكامل  التحرير  من  بأقل 

الفلسطينية.1 

الخط األخضر  الفلسطينية على جانبي  القيادة  اليوم، تتعامل 
بإطار  أشبه  وهو  وطني،  إطار  ضمن  الفلسطينية  الهوية  مع 
ُمعينًا،  تاريخًا  يتشاركون  الذين  األشخاص  من  مجموعة  يضم 
أو مرتبطون بعالقات قربى، وذلك بعيدًا عن البرامج السياسية 
وأي تجسيد سياسي لهذا اإلطار الوطني، األمر الذي ال يتوافق 
الفكر  معطيات  مع  تنسجم  أن  يجب  التي  الهوية  ماهية  مع 
بوصفها  المواطنة  قاعدة  الى  استنادًا  والقانوني،  السياسي 

 قانونيًا تحدد بموجبه حقوق وواجبات الشعب.2
ً
مبدأ

السياق  هذا  في  نفسها  تفرض  التي  األسئلة  أهم  أحد  ولعل 
الهوية  ُيــعــزز  وطني  ــار  إط بناء  ُيمكن  مــدى  أي  ــى  إل هــي؛ 
تعّرف  وسياسية  قانونية  رؤية  غياب  ظل  في  الفلسطينية 
الواجبات  اختالف  وفي ظل  الفلسطيني،  من هو  واضح  بشكل 

الفلسطينية. “للمجموعات”  والسياسية  القانونية 

طرح من قبل السياسيين 
ُ
إن كارثية الخيارات السياسية التي ت

ووجوب  الفلسطينيين،  أمام  واألمثل  األوحد  الحل  أنها  على 
عاجز  بأنه  الفلسطيني  ظهر 

ُ
ت ومؤقت،  تكتيكي  كحل  قبولها 

الفلسطيني  تضع  انها  كما  تحقيقه.  يمكن  ما  هناك  وليس 
تفرضها  التي  الحقائق  مع  والتماهي  فعل،   – الال  موقع  في 

“إسرائيل” على أرض الواقع.

إن استمرار غياب برنامج وطني تحرري يجمع الكل الفلسطيني 
في  تعيش  اثنية  كأقليات  بنا  األمر  سينهي  مظلته،3  تحت 

تجمعات صغيرة ضمن “إسرائيل”، ولن تختلف عن البانستونات 
رض على الُسكان األصليين في جنوب أفريقيا العيش فيها. 

ُ
التي ف

تفكيك  المستقبلية:  الفلسطينية  الوطنية  الهوية 
االستعمارية المنظومة 

المحتلة  األرض  على  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  بناء  إن 
إلى   194 العامة  الجمعية  قرار  وفق  الالجئين  وعودة   ،1967 عام 
فلسطينية  هوية  بناء  من  الفلسطينيين  ُيمكن  لن  “إسرائيل”، 
رأسها  وعلى  السالم  مبادرات  باقي  أن  كما  الفلسطينيين.  لكل 
دون  الصراع  إدارة  إطــار  من  تخرج  ال  العربية،4  السالم  مبادرة 

معالجة جذوره.

على  للفلسطينيين  السياسية  المشاريع  نجاح  افترضنا  فإذا 
جانبي الخط األخضر، أي بناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
للفلسطينيين  تمييز  دون  كاملة  مواطنة  وتحقيق   ،1967 عام 
داخل الخط األخضر، فكيف سنتمكن من بناء هوية فلسطينية 
جامعة؟ ولماذا يشعر الفلسطيني داخل الخط األخضر بالقومية 
كاملة؟  “إسرائيلية”  مواطنة  على  يحصل  أن  بعد  الفلسطينية 
ولماذا يكترث المواطن الفلسطيني في دولة فلسطين بالالجئين 

بنان وسوريا واألردن؟
ُ
الفلسطينيين في مخيمات ل

في  والتأمل  التفكير  ضــرورة  من  انطالقًا  األسئلة  هذه  تأتي 
مستقبل الفلسطيني وهويته، وضرورة العمل على تطوير برنامج 
الدولة.  مشروع  وليس  الفلسطيني،  والوطن  للشعب  تحرري 
كافة  في  الفلسطينيون  فيه  يلعب  برنامج  هو  الشعب  فبرنامج 
مشروع  هو  الدولة  مشروع  بينما  مركزيًا،  دورًا  تواجدهم  أماكن 
لتجزئة المجزأ، وتجاوز لحق الشعب في كافة أماكن تواجده في 

المصير.  تقرير 

إن المطلوب حاليًا هو برنامج تحرري يتعامل مع اسرائيل كحالة 
الدولة  وإقامة  المنظومة،  هــذه  لتفكيك  ويسعى  استعمار 
يعيش  من  ولكافة  الفلسطيني  التراب  كامل  على  الفلسطينية 

بين البحر والنهر. 

الحالي،  الواقع  معطيات  ضمن  التخيلية  هذه  قــراءة  يجوز  وال 
تفوق  على  القائمة  والُمسَتعَمرين  الُمَستعِمرين  بين  والعالقة 
التي  الحقائق  وإنما من خالل  وأخالقيًا،  الُمستعِمر قيميًا وعرقيًا 
واالعتراف  المستقبل،  في  الفلسطيني  النضال  سيفرضها 
هيمنة  وإنهاء  منقوصة،  غير  كاملة  الفلسطينية  الحقوق  بكافة 

المستعمرين.

ومن الضروري التوضيح بأن قضية التحرر ال تقتصر فقط على جالء 
مسألة  هي  وانما  االستعمارية،  المنظومة  تفكيك  أو  االستعمار 
إحقاق الحقوق واسترداد الكرامة، ومحاسبة القائمين على النظام 
غفلت حقوق الفقراء؟ أو إذا 

ُ
االستعماري. فهل سنعتبر أحرارًا إذا أ

تم التأسيس لدولة شمولية تنتهك الحقوق والحريات؟ 

إن الهدف من إثارة مثل هذه األسئلة ومحاولة تقديم إجابات 
المستقبل،  لها، ال يكمن فقط في محاولة استشراف  منطقية 
واضح  تحرري  وطني  برنامج  لوضع  الدعوة  بهدف  أيضًا  وانما 
تقديم  على  قادرًا  ويكون  كافة،  الفلسطينيون  فيه  ُيشارك 
بعين  االخذ  األسئلة،  هذه  علينا  وتفرض  كما  واضحة.  إجابات 
االعتبار مستقبل المستعمرين اإلسرائيليين الذين سيفقدون 
صفة المستعمرين خالل وبعد تفكيك المنظومة االستعمارية، 
بحكم  وذلك  أي مكان سوى فلسطين،  لديهم  لم يعد  والذين 
العودة  يمكنهم  واحدة  دولة  وجود  وعدم  الطويل،  االستعمار 

إليها.

تفكيك  يجب  التحرر،  من  الحالة  هذه  إلى  الوصول  أجل  ومن 
ميز اإلسرائيلي عن الفلسطيني. 

ُ
المنظومة االستعمارية التي ت

تفكيك  هو  االستعمارية  المنظومة  بتفكيك  والمقصود 
واأليديولوجية،  والقانونية  والمؤسساتية  المادية  ركائزها 
مبادئ  على  مؤسسة  دستورية  حقوقية  بمنظومة  واستبدالها 
الديمقراطية والمساواة، في دولة تضمن عدم التمييز وتحفظ 
حقوق االنسان. ولن يتم ذلك إال من خالل االعتراف بالمسؤولية 
السياسات  بفعل  الفلسطيني  بالشعب   

ّ
حل عما  التاريخية 

سياسات  من  وغيرها  باألرض،  المتعلقة  كتلك  االستعمارية 
التفوق  ضمان  بهدف  الفلسطينيين  تهجير  إلــى  هادفة 

اليهودي. الديموغرافي 

بالمقابل، ومن أجل الوصول إلى حلوٍل دائمة وعادلة، يجب على 
ُمستقبل  برامجها  في  تتضمن  أن  الفلسطينية  التحرر  حركة 
المستعمرين الذي تجاوز عددهم 6 مليون، وطبيعة حقوقهم 
وواجباتهم في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكيف سيبدو 
من  شخص  مليون   6 بمشاركة  الفلسطينية  الهوية  شكل 

ثقافات مختلفة في الدولة الفلسطينية. 

واحدة  فلسطينية  هوية  تشكيل  صعوبة  إن  الحقيقة،  في 
مليون  و6  فلسطيني  مليون   12( فلسطيني  مليون   18 تضم 
تكمن  ال  الجنسية(،  اكتسبوا  الــذيــن  المستعمرين  مــن 
هذه  في  مليون(   6( الجدد  المواطنين  دمج  كيفية  في  فقط 
الفرعية  الهويات  ثير أيضًا تساؤالت حول عالقة 

ُ
ت الهوية، بل 

والتي  وبالمواطنة،  الفلسطينية  بالهوية  واالثنية(  )الدينية 
للدولة  الحقوقية  المنظومة  إرساء  خالل  من  تجاوزها  باإلمكان 

المستقبلية. الفلسطينية 

الفلسطينيون  الالجئون  اكتسب  الفلسطيني،  الصعيد  فعلى 
عــادات  المستمر،  التهجير  مــن  عامًا  سبعين  ــدار  م وعلى 
فال  تغييبها.  يمكن  وال  فلسطينية  ليست  جديدة  وتقاليد 
الثالث  الجيل  هوية  على  السورية  الهوية  أثر  تجاهل  ُيمكن 
الحرمان  أثــر  إنكار  يمكن  وال  الفلسطينيين،  الالجئين  من 
في  لالجئين  واالجتماعية  والمدنية  السياسية  الحقوق  من 
التي  الهوية  تجاوز  الصعب  من  أنه  كما  هويتهم.  على  لبنان 

يتبع

رجب( رائد  )تصوير:   ٢٠١٣ بديل  مركز  العودة،  جائزة  يف  مشاركة  صورة 

الفلسطينية والهوية  الحقوق 



كانون ثاني ١6٢٠١٨

اكتسبها الالجئون الفلسطينيون في األردن، بحكم مواطنتهم 
األردنية. وجنسيتهم 

بأن  الجزم  ُيمكننا  النكبة،  على  عامًا  سبعين  مرور  وبعد  اليوم 
من  عليه  ترتب  ومــا  ماضيهم  في  يشتركون  الفلسطينيين 
تجزئة لهم، لكن ال يوجد ما يجمعهم في الحاضر أو الُمستقبل 
سوى استمرار معاناتهم وانتقاص حقوقهم وهدف التحرر. وال 
تقتصر مسألة الحقوق على عودة الالجئين أو تعويضهم فقط، 
في  والحق  المصير،  تقرير  في  الحق  لتشمل  أيضًا  تمتد  وإنما 
الجنسية والمواطنة، وغيرها من الحقوق األساسية األخرى التي 

حرموا منها طوال سبعين عامًا.

الفلسطينيين  بين  والمستقبل  الحاضر  اختالف  أساس  ويكمن 
فيما  التواصل  من  حرمانهم  أبرزها  عديدة،  زوايا  في  أنفسهم 
التي ربما تكون قد  بالمجتمعات المضيفة  بينهم، واختالطهم 
احدثت تغييرات اجتماعيًا وعائليًا في بعض األحيان، وخضوعهم 
ألنظمة سياسية وقانونية مختلفة ومتباينة، وغيرها من االسباب 

التي فرضت عليهم اكتساب عادات جديدة. 

وأما على صعيد المستعمرين، سيتمتع أبناء الجيل الرابع الذين 
سيصبحون مواطنين في فلسطين، بالحقوق والواجبات بموجب 
بالمسؤولية  االعتراف  مقابل  وذلــك  الفلسطينية،  المواطنة 
التاريخية عما حل بالفلسطينيين، ومحاسبة القائمين على نظام 
االستعمار. باإلضافة إلى تخليهم عن االمتيازات والهيمنة التي 

منحها نظام االستعمار لهم.

وبالرغم من الغصة التي قد يتركها هذا االدراك وبالتحديد في 
إمعان  المستعمر،  مصالح  في  تصب  التي  القوى  موازين  ظل 
“اسرائيل” في قمع الشعب الفلسطيني، وتهويد األرض، وإنكار 
الوجود، إال أنه ال يجب قراءة هذه المعادلة في ظل هذه الموازين، 
وإنما في الوقت الذي يتمتع به الفلسطيني بالقوة والقدرة على 

فرض الوقائع على األرض. 

ويقودنا ذلك إلى التساؤل عما يجمع الفلسطينيين المشتتين، 
ضمن  وإثنية  عرق  من  ألكثر  ينتمون  الذين  واالسرائيليين 
الدروس  من  االستفادة  الممكن  من  وكيف  واحــدة.  هوية  إطار 
واالستنتاجات لتجربة جنوب أفريقيا في الصراع ضد االستعمار، 

وفي تشكيل هوية جنوب أفريقيا بعد تفكيك النظام االستعماري 
والعنصري؟

إن ما يجمع الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم هي مسألة 
أو  العودة،  في  حقهم  كان  سواء  كرامتهم،  واسترداد  حقوقهم 
سيجمع  ما  أن  كما  الحقوق.  من  غيرها  أو  الجنسية،  في  حقهم 
االسرائيليين هي أيضًا مسالة حقوقهم، وضمان عدم انتهاكها 

باالنتقام أو المحاسبة خارج إطار مبادئ العدالة.

الحل  لديمومة  الوحيد  الضامن  هو  الحقوق  على  المبني  الحل  إن 
للصراع،  الُمسببة  الجذور  ُيعالج  الحل  فهذا  وعدالته،  النهائي 
وذلك  لإلنسان،  األساسية  الحقوق  ضمان  على  باألساس  ويعمل 

بعيدًا عن عالقات القوى التي تتغير بشكل دائم. 

إن ممارسات ما بعد التحرر ال تقل أهمية وخطورة عن مرحلة التحرر 
جامعة  هوية  بناء  في  أفريقيا  جنوب  محاولة  فشل  ولعل  ذاتها، 
لكافة مواطنيها مثال واضح. فقد نجح نضال حركات التحرر في 
جنوب أفريقيا في الفترة 1913 – 1993 في وأد النظام االستعماري 
والعنصري سياسيًا وقانونيًا، إال أنه فشل في تكريس هذا النجاح 

على المستوى القاعدي والمجتمعي، وفي بناء هوية واحدة.

ويعود السبب في هذا الفشل إلى تجاهل الجذور المسببة للصراع 
الى  االلتفات  دون  بحتة،  وقانونية  سياسية  بطريقة  ومعالجته 
واأليديولوجية  االجتماعية  األبعاد  وإلى  العظمى  الغالبية  حقوق 
نظم  في  بل  والمواطنة،  الهوية  تكوين  في  فقط  ليس  المؤثرة 

العالقة في المجتمع الناشئ. 

الحالة  غير 
ُ
ت لم  إن تجاهل مسألة استعادة األراضي والممتلكات 

فأصحاب  أفريقيا.  جنوب  في  األصليين  للسكان  كبير  بشكل 
الحقوق ال يتأثرون بسن التشريعات والقوانين، وانما بالممارسات 
واالثار التي تتركها هذه القوانين. فما هي القيمة الحقيقية إللغاء 

التشريعات العنصرية إذا لم يصل أثرها للمتضررين؟

ولعل فشل الحكومة الجديدة في جنوب أفريقيا في إحقاق الحقوق، 
اإلنجاز  ُيهدد  بات  قد  المتضررين،  ألولئك  المساواة  وتحقيق 
تصريحات  وذهبت  كما  أفريقيا.  جنوب  في  والقانوني  السياسي 
رئيس جنوب أفريقيا األسبق نيلسون مانديال بخصوص بناء هوية 

متنوعة “Rain Bow Identity”، عبثًا على صعيد المجتمع.

 فمن جهة، نجحت حركات التحرر في تفكيك الغاء التشريعات 
التخلي  على  العنصري  النظام  وأجبر  االستعمارية،  والقوانين 
ُيعامل  جديد  دستور  تشريع  وتــم  السياسية،  السلطة  عن 
جهة  من  المساواة.  قدم  على  أفريقيا  جنوب  في  األعراق  كافة 
من  األصليين  السكان  تمكين  في  التحرر  حركات  فشلت  أخرى، 
اجتماعيًا  العنصري  الفصل  آثر  معالجة  ومن  حقوقهم،  ممارسة 

وأيديولوجيًا.

وقد أدى عدم معالجة العالقة االستعمارية على الصعيد الشعبي، 
العديد من  إلى ظهور  العالقة،  واضحة إلنهاء هذه  ووضع أسس 
جنوب  في  والسياسي  القانوني  اإلنجاز  هدد 

ُ
ت التي  التحديات 

أفريقيا؛ إذ ان هناك العديد من المشاكل التي تجعل من الصعب 
تطوير هوية جامعة في جنوب أفريقيا. وتتمثل أهمها في الفقر 
وغياب العدالة االجتماعية، حيث أصبحت االنقسامات االقتصادية 

أكثر أهمية بالنسبة للهوية االجتماعية.

حقيقية  مصالحة  تحقيق  أجل  ومن  الفلسطيني،  الصعيد  على 
الحقوق  على  المؤسس  العادل  السالم  وديمومة  استقرار  تضمن 
في فلسطين، يجب تفادي أخطاء التجارب األخرى. ولن يكون ذلك 
بإغفال اآلثار االجتماعية لالستعمار واالقتصار على معالجة أثاره 

القانونية والسياسية، المتمثلة في القوانين والتشريعات.

مباشر  وبشكل  تأثروا  الفلسطينيين  الالجئين  بأن  المؤكد  فمن 
من قانون أمالك الغائبين، الذي يمنع 8 مليون الجئ ومهجر من 
ممارسة حقهم في العودة، إال أنهم ايضًا تأثروا بفعل الممارسات 
للشباب،  المباشر  واالستهداف  كاالعتقاالت،  إلسرائيل  اليومية 
والحرمان من الحق في العبادة، واالسترسال في القمع والمصادرة.

والسياسات  القوانين  على  معالجة  أي  اقتصار  فإن  وبالتالي، 
اليومية  الحياة  المست  التي  الممارسات  معالجة  عن  بعيدًا 

التي  والعدالة  االستقرار  الى  بدورها  تؤدي  لن  للفلسطينيين، 
معالجة  عــدم  فــإن  العكس،  على  الفلسطيني.  عنها  يبحث 
الجوانب االجتماعية، لن يعدو عن كونه تمهيدًا لحماية المصالح 

السياسية واالقتصادية للنخب الجديدة.

إن المخاطر التي قد تهدد مستقبل الدولة الفلسطينية، تظهر 
هناك  يكون  قد  المثال،  سبيل  فعلى  الزوايا.  من  العديد  في 
عربية،   – فلسطينية  طبقة  تقوده  وسياسي  قانوني  تغيير 
وغياب  العنصري  والفصل  االستعمار  نظام  بإرث  االحتفاظ  مع 
تشكيل  يمكن  فهل  المجتمع.  داخل  الثروة  وتفاوت  المساواة 

هوية واحدة في ظل هذه الظروف؟

الخالصة:
إن أي عملية مستقبلية تهدف الى ايجاد حل نهائي للقضية 
اللجوء  حالة  وانهاء  المتجدد،  للصراع  حد  ووضع  الفلسطينية 
المستمرة، يجب أن تكون مؤسسة على تطبيق مبادئ العدالة، 
يكون  ولن  حقوقهم.  ممارسة  من  الحقوق  أصحاب  وتمكين 
التجاوز  ظل  في  نهائية  حلول  أية  عن  الحديث  الواقعي  من 
المستمر لجذور الصراع – السيطرة على أكبر مساحة من األرض 
بأقل عدد من السكان الفلسطينيين – وتهميش من تأثروا به.

فاالعتقاد بأنه من الممكن التوصل لحلول نهائية للصراع دون 
إيجاد حلول عادلة، لن يعدو عن كونه ادارة للصراع وتأجيل له. 
الفلسطينية،  القضية  لحل  المقترحة  السالم  مبادرات  أن  كما 
الشعب  من  معينة  وفئة  نخبة  تخدم  صفقات  إال  ليست 

الفلسطيني، وال تتعامل مع الشعب كوحدة واحدة.

ما  مرحلة  أن  إدراك  كفلسطينيين  علينا  يجب  اإلطار،  هذا  في 
بعد التحرر ال تقل أهمية، إذا لم تفق في أهميتها، عن مرحلة 
تجارب  من  االستفادة  الضروري  من  أنه  كما  ذاتها.  التحرر 

الشعوب األخرى واخذ العبر من اخطائها.  

حركة  تخوضه  الذي  والنضال  االستعمار  من  التحرر  فعملية 
سترد فيها كرامة 

ُ
التحرر، ليست إال وسيلة للوصول إلى حالة ت

المستعمر  تفوق  تضمن  التي  للشرعية  ونزع  األرض،  أصحاب 
على الشعب تحت االستعمار. وعليه، يجب أن تأخذ مسألة ما 
التحررية، وذلك ضمن  األدبيات  التحرر مساحة كبيرة من  بعد 

برنامج وطني متكامل.

جانبي  على  للفلسطينيين  السياسية  القيادة  برامج  إن  حاليًا، 
برامج  وطنية، فهي  برامج  اعتبارها  الى  ترقى  ال  األخضر  الخط 
الحد االدنى مما حققته  للحفاظ على  بامتياز تسعى  سياسية 

نضاالت الشعب الفلسطيني. 

حول  التحرر  حركات  لتاريخ  سريعة  وبمراجعة  النهاية  في 
وحاالت  االنتكاسات  من  بالعديد  مرّت  قد  بأنها  نرى  العالم، 
الخذالن. لكن ما يجب تعلمه من هذه الحركات أن عدم القدرة 
على تحقيق األهداف ال يعني تغييرها، وانما تغيير الوسائل 
واالليات و\أو تطويرها. كما ال يجب التعامل مع ما هو متاح على 
الطرف  يمنحه  ما  المتاح هو  يكون  ما  فغالبًا  األمثل،  الحل  انه 
يجب  التحرر  برنامج حركات  بينما  وبشروطه،  لألضعف  األقوى 

أن يبنى على ما يجب تحقيقه. 

الهوامش:  

اإلطار  استعادة  نحو  الفلسطيني:  الوطني  “المشروع  روحانا،  نديم   1
.19  :)2٠14(  ،97 الفلسطينية  الدراسات  مجلة  االستيطاني،”  الكولونيالي 

الفلسطينية:  الوطنية  الهوية  القلقيلي، “  الفتاح  أبو غوش وعبد  أحمد   2
خصوصية التشكل واإلطار الناظم” )ورقة عمل، بديل/ المركز الفلسطيني 

.13 ،)2٠12 المواطنة والالجئين،  لمصادر حقوق 

إقامة دولة على  الى  الداعي  السياسي  البرنامج  بين  التفريق  3 يجب هنا 
مليون(   12( الفلسطينيين  كل  يشمل  وطني  برنامج  وغياب   ،67 حدود 

فلسطيني

بين  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  السعودي  الملك  أطلقها  للسالم  مبادرة   4
حدود  على  فلسطينية  دولة  إلنشاء  وتهدف  واسرائيل،  الفلسطينيين 
الدول  بين  العالقات  تطبيع  مقابل  الجوالن،  هضبة  من  وانسحاب   1967

اسرائيل. مع  العربية 

* أحمد هّماش: منّسق وحدة التفعيل المجتمعي لدى مركز بديل. شاويش( أبو  محمد  )تصوير:   ٢٠١٣ بديل  مركز  العودة،  جائزة  يف  مشاركة  صورة 

الفلسطينية والهوية  الحقوق 
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تمثيل فلسطينيي 48 على المستوى الوطني الفلسطيني

بقلم: رجـــا إغبارية*

التحرير  منظمة  بين  المتشابكة  واالدوار  المواقف 
الفلسطينية واالحزاب العربية الرسمية داخل ال48

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

واألحزاب العربية في األرض المحتلة عام 1948.

تمكنت الحركة الكولونيالية الصهيونية عام 1948 من 
أت 

َ
إلحاق الهزيمة بالشعب الفلسطيني والجيوش العربية، وأنش

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

الحكم العسكري مثلما هو الحال في ظل الحكم المدني. 

كافة  على  العربية  والهزيمة  الفلسطينية  النكبة  إنعكست 
مناحي حياة الفلسطينيين داخل األرض المحتلة عام 1948. فبين 
انتخابية  احتياط  قوة  الى  الفلسطيني  تحول  وضحاها  النكبة 
اإلنتخابات  في  الفلسطينيون  صّوت  حيث  الصهيونية،  لالحزاب 
األولى وما بعدها بنسبة تصل الى 85% لألحزاب الصهيونية و%15 
الى الحزب الشيوعي االسرائيلي غير الصهيوني اال انه اسرائيلي 
الى   %85 بين  العامة  المشاركة/التصويت  نسبة  وتراوحت  ايضًا، 
اإلسرائيليين  اليهود  تصويت  نسب  على  بذلك  متفوقة   %95
لشعب  تاريخيًا  المنطقي  غير  السياسي  السلوك  هذا  انفسهم. 
مصادرة  اراٍض،  ومصادرة  عسكري  وحكم  وهزيمة  لنكبة  تعرض 
حقه في تقرير المصير على ارضه، تعبر عن حالة تماهي مع دولة 
العدو وأحزابها ومؤسساتها الحاكمة مثل البرلمان. إن تفسير هذا 
السلوك السياسي يعود الى هول النكبة والرعب من العدو والخوف 
من استمرار عملية  الطرد من البالد والحكم العسكري الذي اشترى 
ذمم  زعماء عائالت مقابل تأشيرة عمل وتصريح سفر بهدف العمل 
في المدن اليهودية ووسعيا وراء مصالح صغيرة ووظائف حكومية 
)مثل المدارس( وغير ذلك مما فسر على انه ضرورة للبقاء في االرض 
حتى تحت حكم ومظلة االحتالل. من جهة ثانية، هناك من آمن 
الوجود الشرعي واعتبرها تجسيدا لحق تقرير   إسرائيل في 

ّ
بحق

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

من الدولة على إختالف مشاربهم وتصنيفاتهم. 

صت اليوم صورة المشاركة السياسية نحو النصف حيث 
ّ
تقل

تبدلت عبر مد وجزر لتستقر على هذا المعدل من حيث التصويت 
خاضها  التي   )2٠15( األخيرة  اإلنتخابات  ذلك  في  بما  عدمه  أو 
1948م.  عام  منذ  مرة  ألول  واحدة  بقائمة  الصهاينة  غير  العرب 
وإلى   %9٠ نحو  الى  العربية  لألحزاب  التصويت  ة 

ّ
دال تحّولت  وقد 

1٠% لألحزاب الصهيونية لُيعتبر هذا السلوك السياسي انقالبًا تامًا على 
مؤسسات الدولة، وربما على الدولة برمتها بالقياس الى موقفي التصويت 
او  عدمه  او  التصويت  حيث  من  سواء  المبدئية؛  والمقاطعة  المبدئي 
الصهيونية.  غير  االحزاب  او  الصهيونية  لألحزاب  التصويت  حيث  من 
)بمعنى  اليوم  التصويت  أن  أجد  أنن  إال  التام،  اإلنقالب  هذا  من  بالرغم 
المشاركة السياسية( مع سبق اإلصرار والترصد من قبل 5٠% من العرب 
أخطر من التصويت بنحو 9٠% في خمسينيات القرن الماضي والذي كان 
نسبة  ان  والنكبة.  الههزيمة  تداعيات  من  والخوف  الرعب  الى  يستند 
مدني  أسرلة  مشروع  تبني  تعكس  انها  اال  اليوم،  ت 

ّ
قل وان  التصويت 

يجري بشكل واٍع وجماعي، يغييب التباينات اآليديولوجية، تم التعبير 
األخيرة.  االنتخابات  في  المشتركة  للقائمة  السياسية  بالمشاركة  عنه 
هنا االسرلة السياسية هي جماعية وشاملة واختيارية بغض النظر عن 
اسبابها ونتائجها العددية. فنتيجتها 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. 

المحور الثاني: تناغم القيادات الفلسطينية الرسمية 
على جانبي الخط األخضر

دمقرطة  على  يراهنون  الذين  ال48  فلسطينيي  قيادات  تلتقي 
الكنيست  إنتخابات  في  المشاركة  عبر  الشرعية  ويمنحوها  إسرائيل 
أن  على  يراهنون  الذين  الفلسطينية  السلطة  فلسطينيي  قيادات  مع 
هنا  َيبرز  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  في  دولتهم  إسرائيل  لهم  قيم 

ُ
ت

الرسمية  االغلبية  تشكل  التي  العربية  الرسمية  االحزاب  ودور  موقف 
والقيادات  الفلسطينية  السلطة  مع دور  ومتناسقًا  ال48 متكاماًل  داخل 
النظر  بصرف  والحل  السلطة  في مشروع  الفلسطيني  للشعب  الرسمية 
األحزاب  عتبر 

ُ
ت احيانا.  يتحفظ  او  شكال،  يعارض  او  تماما،  يؤيد  عمن 

إسرائيل  بين  رسمي  غير  بمثابة جسر   48 ال  داخل  السياسية  العربية 
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 
“الخط الخضر” بقرارات االمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية 
وطرحها على أنها الحل األوحد للقضية الفلسطينية؛ االمر الذي يستبعد، 

ان لم نقل يخشى او يخّون، اي بديل يخرج عن هذا اإلطار والنهج. 

االخضر  الخط  جانبي  على  الفلسطينية  الرسمية   القيادات  إن 
الى  بذلك  مستندين  إسرائيل  وجود  شرعية  على  ومتفقة  متجانسة 
القرارات الدولية بدءًا بقرار التقسيم، ثم القرارات التي تلته عام 1948، 
قرارات    أصبحت 

ُ
اوسلو، حيث واتفاقات  إلى مؤتمر مدريد   1973 ،1967

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

اساسًا وناظمًا لبرامجهم وسلوكهم السياسي السلمي.  

في الحقيقة، تعود نتائج هذا الواقع إلى مؤتمر المجلس الوطني األخير 
الوطني  “الميثاق  نهاية  بداية  وكان  الجزائر  في   1988 عام  عقد  الذي 
الفلسطيني”، فاإلعتراف بقرارات االمم المتحدة مثل قرار 181 ُيشكل حجر 

األساس إلعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية قيام 
المبدأ والسياسة. يتبعها قرار  إسرائيل ووجودها من حيث 
242 و338 الداعية الى االنسحاب االسرائيلي لحدود عام 1967 
واالشارة بخجل إلى قرار 194 المرتبط بحق العودة. وتعترف 
االحزاب العربية الرسمية المشاركة في الكنيست اإلسرائيلي 
االنسجام  مسألة  ويكرس  يؤكد  الذي  األمر  القرارات،  بهذه 
على  الفلسطينيتين  الرسميتين  القيادتين  بين  والتكامل 

طرفي “الخط االخضر”. 

السياسية  االسرلة  برامج  مع  الــقــرارات  هــذه  تتطابق 
فلسطينيي  تربط مصير  التي  الكنيستية  العربية  لالحزاب 
القومية  بالمساواة  المطالبة  خــالل  من  باسرائيل  ال48 
الكاملة  المواطنة  لنيل  وتسعى  اسرائيل،  في  واليومية 
والمتساوية فيها رغم كل المخاطر التي تحملها هذه البرامج 
مثل الوالء لدولة االغلبية اليهودية وضرورة االلتزام بتقديم 
الخدمة  مثل  المنشودة  الحقوق  مقابل  المستحقة  الواجبات 

المدنية والعسكرية وما ينبثق عنهما. 

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

الديومقراطية لكل مواطنيها وعلى كل ارض فلسطين.

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

القدس إقتصاديًا. 

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

الفلسطينية االسيرة. 

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

النظر عن الجنس واللون والدين والعرق واللغة. 

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

جامعة بريزيت تستضيف مؤمترا حول دور ومكانة فلسطينيي 48 يف املرشوع الوطني الفلسطيني, ٢٠١٥

الفلسطينية والهوية  الحقوق 
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 الذكرى المئة الصدار بريطانيا وعد بلفور المشؤوم 
ّ

فيما تحل
بداية تجسيد مشروع  والذي مثل  القانوني،  الوعد غير  -  هذا 
استعمار فلسطين - الوطن الطبيعي والتاريخي للفلسطينيين؛ 
الفلسطيني،  الشعب   

ّ
بحق االنسانية  الجريمة  حلقات  تتواصل 

االراضي،  مصادرة  في  تبرز  التي  المستمرة  النكبة  وتتواصل 
الخط  جانبي  على  والقمع  التهجير،  وحمالت  للحقوق،  والتنكر 

االخضر.

وفيما تواصل بريطانيا، وحلفاؤها من الدول المتنفذة، لعب 
دولة   – السرائيل  حماية  مظلة  اوسع  توفير  في  أساسي  دور 
االستعمار واالبرتهايد، تصّر بريطانيا على االحتفاء بجريمتها 

النكراء -  جريمة اصدار وتنفيذ وعد بلفور.

وفي الوقت الذي ما زالت بريطانيا تتبجح بادعاء الدفاع عن 
مكتوفة  تقف  والديمقراطية،  العدالة  ومبادئ  االنسان،  حقوق 
في  الفلسطيني  الشعب  لحقوق  التنكر  استمرار  امام  االيدي 
منها،  هّجر  التي  االصلية  دياره  الى  والعودة  المصير،  تقرير 

واقامة دولة فلسطين الحرة والديمقراطية.  

في هذا اليوم، ال بد لبريطانيا العظمى وكل العالم أن يعلم 
بأن معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته الممتدة منذ مائة عام 
ما كانت لتكون لو لم تمارس بريطانيا سياساتها االستعمارية 
فيما  شملت  والتي   ،١94٨  -١9١٧ بين  ما  االنتداب  فترة  خالل 

شملت:

المستعمرين 	  لليهود  الشرعية  غير  الهجرة  تسهيل 
الى فلسطين وتوطينهم فيها،

مائة عام على وعد بلفور – مائة عام على جريمة االستعمار المستمرة 
بيان صادر عن الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين

عبر 	  فلسطيني  ــف  ال مــائــة  على  يــزيــد  مــا  تهجير 
الفلسطينية  الجنسية  من  تجريدهم  او  تشريدهم 

وحقوق االقامة في وطنهم،

الى 	  ونقلها  ملكياتهم  من  الفلسطينيين  تجريد 
الصهاينة، المستعمرين 

كل 	  وتوفير  الصهانية  المستعمرين  وتدريب  تسليح 
الدعم المادي لهم،

قمع الشعب الفلسطيني، ومقاومته بابشع الوسائل،	 

دولة 	   - اسرائيل  وإقامة  فلسطين  تقسيم  تسهيل 
والتهجير  العنصري،  والفصل  االحاللي،  االستعمار 

القسري؛

تزال  ال   ١94٨ العام  في  الفلسطيني  الشعب  نكبة  والن 
مارستها  وقوانين  عبر سياسات  اسرائيل  ترتكبها  مستمرة؛ 
ووضعتها في االصل بريطانيا ضمن ما يسمى قانون الطوارئ، 
والعزل،  والحصار  االقامة،  لحقوق  والتنكر  المصادرة،  مثل 
والن  الوحشي،  والقمع  االداري،  واالعتقال  البيوت،  وهــدم 
النكبة ما كانت لتستمر لوال استمرار دعم بريطانيا السياسي، 
الالمحدود  واالعالمي  واالقتصادي  والدبلوماسي،  والعسكري، 
لالجئين  العالمية  الشبكة  في  فاننا  اليوم،  حتى  السرائيل 

والمهجرين، نؤكد على:

عليه . ١ ترتب  وما  بلفور  وانفاذ  اصــدار  جريمة  ان      
اعتراف  بعدم  تسقط  وال  مستمرة،  جريمة  يشكل 

الجاني بريطانيا، وال تنتهي بمجرد اعتذارها؛

شعبنا . ٢  
ّ

بحق بجريمتها  بريطانيا  اعتراف  عدم  ان      
من  يعفيها  وال  الجريمة،  ارتكاب  حقيقة  من  يغير  ال 
واالنسانية/ والقانونية،  التاريخية،  مسؤولياتها 
والالحقة  السابقة  الجسيمة  االضرار  االخالقية عن كل 
الفلسطيني وأفراده جراء اصدار  بالشعب  التي لحقت 

وانفاذ وعد بلفور المشؤوم؛

السياسية . 3 قواه  وكل  البريطاني  الشعب  عموم  ان      
المسؤولية  يتحملون  والشعبية  األهلية  وهيئاته 
لحقوق  بالدهم  حكومة  تنكر  استمرار  عن  األخالقية 
شعبنا، وعليه فانهم مطالبون بالضغط عليها للوقوف 
الى  سعيه  في  شعبنا  نضال  ودعم  مسؤولياتها،  عند 
الديار  الى  والعودة  المصير،  تقرير  في  حقوقه  نيل 

االصلية، واقامة دولة فلسطين الحرة الديموقرطية.

عاشت فلسطين حرة ديموقراطية، المجد للشهداء، 

العودة حق وارادة شعب

الفلسطينيين والمهجرين  لالجئين  العالمية  الشبكة 

)تضم الشبكة 4١ مؤسسة فلسطينية فاعلة في مجال 
الدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين في فلسطين 

بحدودها اإلنتدابية والشتات(.

31

 أهداف
الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين

/ الدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين فــي العــودة الــى 
ديارهــم االصليــة، واســتعادة ممتلكاتهــم، وتعويضهــم.

ــاملة  ــة الش ــة الدولي ــي الحماي ــن ف ــن والمهجري ــق الالجئي ــن ح ــاع ع / الدف
ــة  ــن ممارس ــم م ــن تمكنه ــى حي ــانية( ال ــة، واالنس ــة، والقانوني )الفيزيائي
حقوقهــم األساســية وفــق قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 194، 

ــس االمــن 237 لعــام 1967.  ــرار مجل وق

العدالة والكرامة 
والسالم الدائم في 
تنفيذ القرار ١٩٤

الشبكة العالمية لالجئين والمهّجرين الفلسطينيين
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/ التوعيــة: تنظيــم حمــالت وبرامــج وانشــطة شــعبية ومجتمعيــة وثقافيــة 
لزيــادة الوعــي العــام بالحقــوق وقضايــا الصــراع.

/ الحمــات الشــعبية: تنظيــم فعاليــات تهــدف للضغــط علــى صنــاع القــرار، 
والتأكيــد علــى الحقــوق، ومواجهــة النكبــة المســتمرة.

وغيــر  الفلســطينية  المكلفــة  الجهــات  حــث  الرســمية:  المناصــرة   /
الفلســطينية علــى الوفــاء بواجباتهــا واحترام حقــوق الالجئيــن والمهجرين، 

ــا. ــاس به ــن المس ــاع ع ــا لالمتن او دفعه

ــات،  ــات، واوراق موقــف، ومطوي ــة مــن بيان ــج المــواد الدعوّي / إنتــاج وتروي
ومــواد ثقافيــة وفنيــة بمــا يســهم فــي ابــراز الحقــوق ويحفــز علــى احترامهــا. 

2

الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين

ــطيني  ــار فلس ــي إط ــطينيين ه ــن الفلس ــن والمهجري ــة لالجئي ــبكة العالمي الش
ــة  ــن كاف ــة مســتقلة م ــات أهلي ــن مؤسس ــون م ــي تنســيقي مســتقل، يتك وطن
أنحــاء فلســطين التاريخيــة والشــتات، يجمعهــا هــدف الدفــاع عــن حقــوق 
الالجئيــن والمهجريــن والنضــال لوقــف النكبــة المســتمرة عبــر مواجهة سياســات 

ــري.  ــل العنص ــتعمار، والفص ــر، واالس التهجي

تطمــح الشــبكة إلــى تفعيــل الجهــد المنظــم فــي مختلــف الســاحات فــي مواجهــة 
ــة وأداتهــا »اســرائيل«،  ــة المســتمرة التــي تفرضهــا الصهيوني سياســات النكب
فــة إلــى توفيــر الحمايــة الدوليــة لالجئيــن إلــى حيــن 

ّ
ودفــع األطــراف المكل

تمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم األساســية، وبمــا يعيــد للقضيــة مكانتهــا، 
ويحفــظ عدالــة الحقــوق الوطنيــة غيــر القابلــة للتصــرف وثباتهــا علــى كل 
المســتويات، وبمــا يليــق بتضحيــات شــعبنا المتواصلــة منــذ االحتــالل البريطانــي 

ــوم. ــى الي لفلســطين وحت

لقاء الشبكة الدوري األول، مخيم عقبة جبر، أريحا

لقاء الشبكة الدوري الثاني، مخيم الدهيشة، بيت لحم

تحــريـــــر

نـضــال العــزة
أحمد اللحام     أحمد هماش 

مـراد عـودة


