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والمهجرين  الالجئين  قضية  تعتبر 
الفلسطينية،  القضية  جوهر  الفلسطينيين 
العالم.  في  اللجوء  قضايا  وأطول  أكبر  وتشكل 
عامًا  سبعين  مدار  وعلى  أنه  إال  ذلك،  من  بالرغم 
الشعارات  التعامل معها ضمن  تم  التهجير،  من 
حلم  باعتبارها  السياسية،  والخطابات  المطلبية 
التخيل  دروب  من  كدرب  أو  للتطبيق  قابل  غير 
معالجة  منهج  عن  بعيدًا  وذلك  الواقعي،  غير 
المنظومة  تفكيك  في  المتمثل  الصراع  جذور 
عملية  حلول  ووضع  والعنصرية  االستعمارية 

والمهجرين. الالجئين  لمسألة 

مفصلية  محطة  األخيرة  السنوات  شكلت  وقد 
الفلسطينية  الوطنية  الحقوق  استهداف  في 
والمهجرين  الالجئين  وحقوق  عام،  بشكل 
هذا  ويتمثل  خاص.  بشكل  الفلسطينيين 

مؤتمر الشباب الفلسطيني

حق العودة: نحو تصورات عملية
مـقدمـــــة

وكالة  تصفية  محاوالت  في  االستهداف 
الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم 
إلى  باإلضافة  األدنى،  الشرق  في  الفلسطينيين 
المطالب  مع  تنسجم  التي  األمريكية  المساعي 
الالجئ  هو  من  تعريف  إعادة  في  اإلسرائيلية 
على  التعريف  هذا  حصر  ومحاولة  الفلسطيني، 
أولئك الذين تم تهجيرهم في العام 1948 دون 

ونسلهم. أبنائهم 

وقد تزامن ذلك مع الدعم العلني والدولي وتحديدًا 
إلسرائيل،  األمريكية  المتحدة  الواليات  قبل  من 
االستيطان  زيادة  عن  التغاضي  في  يظهر  والذي 
وقيام  والقدس،  الغربية  الضفة  في  واالستعمار 
باالعتراف  حلفائها  وبعض  المتحدة  الواليات 
بالقدس كعاصمة إلسرائيل ونقل سفاراتهم لها، 
السكان  من  تبقى  من  تهجير  في  إسرائيل  تغّول 
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االستعمارية  القوانين  وسن  الفلسطينيين، 
والعنصرية كقانون التسوية وقانون القومية.

في المقابل، يظهر الرد الفلسطيني على السياسات 
استمرار  ظل  في  وتحديدًا  ضعيفًا،  اإلسرائيلية 
غياب استراتيجية وطنية فلسطينية تجمع كافة 
جذور  وتعالج  واحدة،  مظلة  تحت  الفلسطينيين 
الصراع مع الحركة الصهيونية وإسرائيل. وقد أدى 
أماكن  كافة  الالجئين في  أوضاع  إلى تدهور  ذلك 

تواجدهم.

والمؤشرات  المعطيات  دراسة  الى  واستنادًا 
والمهجرين  الالجئين  بقضية  المتصلة 
الفلسطيني  المركز  بديل/  فإن  الفلسطينيين، 
بأن  يرى  والالجئين،  المواطنة  حقوق  لمصادر 
وضوحًا؛  أكثر  أصبح  قد  إلسرائيل  الدولي  االنحياز 
واالسناد  االممية،  المؤسسات  أداء  مستوى  وأن 
العربي الرسمي للقضية والحقوق الفلسطينية قد 
تراجع، باإلضافة إلى استمرار اسرائيل في التهجير 
والضم في المناطق المصنفة "ج". وقد انعكس ذلك 
ليس  الفلسطيني  قدرة  تراجع  على  واضح  بشكل 
على مستوى مواجهة السياسات االستعمارية، بل 

وعلى الصمود أيضًا.

بناءً على هذه االستنتاجات، خلص مركز بديل إلى 
أنه يجب إبقاء الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 
الفلسطيني حاضرة، وذلك من خالل تسليط الضوء 
على هذه الحقوق، ورفع الوعي العام بها، والضغط 

التخاذ  والدوليين  المحليين  القرار  ُصناع  على 
خطوات عملية إلنفاذ هذه الحقوق.

الشباب  مؤتمر  تنظيم  على  بديل  عمل  وعليه، 
تصورات  نحو  العودة:  "حق  بعنوان:  الفلسطيني 
عملية"، بهدف إبقاء حق العودة حاضرًا، والتأسيس 
لتصورات عملية لحق العودة، والخروج به من الحيز 

النظري والخطابي إلى حيز التصورات العملية.

العودة  على  الضوء  تسليط  الى  المؤتمر  يهدف 
كحق ممكن التطبيق، وطرح مجموعة من التصورات 
بناء  العادة  ضرورية  ادوات  تطوير  في  تساهم 
جانب،  من  الحقوق  على  القائم  الوطني  الخطاب 
يتعلق  بما  والرسمي  الجماهيري  الوعي  ورفع 

بالعودة وممارستها من جانب آخر. 

لنقاش  حيزًا  المؤتمر  ُيشكل  أن  بديل  مركز  يأمل 
جوهري وحيوي حول برنامج عملي لقضية الالجئين 
مساحة  يوفر  وأن  الفلسطينيين،  والمهجرين 
والعودة  اللجوء  لقضية  الدائمة  الحلول  لمناقشة 
والعودة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  برنامج  في 
واعادة  األراضي  واستعادة  والدولتين،  الدولة  بين 
لوضع تصورات عملية تجعل من  وذلك  توزيعها، 
حلم  مجرد  وليس  التحرر  لمشروع  أساسًا  العودة 

لمداعبة المشاعر.

العودة حق وإرادة شعب
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منهـج

الحل المبني على الحقوق
بقلم: نضال العزة

تمهيد:

البريطاني  واالنتداب  بلفور  وعد  جانبا  تركنا  ما  إذا 
»سؤال  زال  ما  االمم،  عصبة  وقرارات/تدخالت 
فلسطين« حاضرًا على جدول أعمال االمم المتحدة 
قد  الحضور  هذا  ان  القول  يمكن  تأسيسها.  منذ 
ذات  القرارات  بكثرة  ليس  الوقت  بمرور  تشّعب 
المواضيع  تعدد  خالل  من  بل  وحسب،  الصلة 
هذه  بمتابعة  المكلفة  الدولية  والهيئات  واللجان 
التشعبات. وبال شك، فان هذا الحضور والتشعب 
عدة  دالالت  له  الدولية  الهيئات  مستوى  على 
سياسيا  حاضرة  الفلسطينية  القضية  ان  أهمها: 
الفاعلة،  الدولية  واالقطاب  الدول  مستوى  على 
او  حلها  يتم  لم  عالقة  قضية  زالت  ما  وبانها 

تسويتها حتى االن.

يثور  دوليًا،  الحاضرة  القضايا  أقدم  وباعتبارها 
سواء  الدولي  المجتمع  يتمكن  لم  لماذا  السؤال 
التي  القضية  هذه  حل  من  دول  أو  كهيئات 
تهديد  مصادر  من  مصدرًا  تشكل  زالت  ما 
الدول  اعتراف  بحسب  الدوليين  واالمن  السلم 
السياق،  هذا  ضمن  نفسها؟  الدولية  والهيئات 
يمكن  الذاتية،  العوامل  ألهمية  إهمال  ودون 
»ال  ال-   لوضع  كثيرة  موضوعية  أسباب  تعداد 
مرتبطة  بالمجمل  االسباب  وهذه  هذا.  حل« 
القطبين  بين  ما  العالقة  بتوازن  تاريخيا 
أو  الباردة،  الحرب  مرحلة  خالل  والغربي  الشرقي 
فترة  والدول خالل  المحاور  بين  العالقات  توازن 
الكتلة  انهيار  بعد  )ما  الواحد  القطب  هيمنة 
بين  ما  مؤخرا  الناشئة  التوازنات  أو  الشرقية(، 

المتعددة.  المحاور 
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او  الذاتية  االسباب  في  يبحث  ال  المقال  هذا 
الموضوعية التي ما زالت تنتج حالة ال »ال حل«، إنما 
يتناول مناهج التعامل مع القضية الفلسطينية، أو 
الهيئات  اجندة  في  يصاغ  كما  فلسطين«  »سؤال 
الدولية. ومناهج التعامل مع القضية الفلسطينية 
وهدف  ومحتوى  عن شكل  تعبير  كونها  تعدو  ال 
وآليات التدخالت الدولية المندرجة ضمن ما يسمى 
معالجة الصراع وما يتصل به من قضايا سياسية 
وحقوقية وانسانية. وعليه، فان المنهج الواحد قد 
لها  التعرض  لن يتم  يتضمن تدخالت تفصيلية 
في المقال، بل سيتم التركيز على ماهية المنهج 
محاولة  منهج  تناول  عند  فمثال،  وجدواه.  ذاته 
يتم  لن  الفلسطينية،  لقضية  سياسي  حل  فرض 
المنهج من تدخالت عينية  تناول ما يتصل بهذا 
والمشاريع  الدولية،  والمبادرات  القرارات  مثل 
السياسية، والمؤتمرات، والوساطات، والمفاوضات، 
كانت  سواء  المرعية  واالتفاقات  والتفاهمات 
ثنائية او متعددة االطراف؛ انما سيتم التركيز على 
المنهج من حيث المضمون والفعالية والجدوى.   

معالجة  ان  أجمع  العالم  يدرك  الذي  الوقت  في 
تكون  ان  يجب  الفلسطينية  القضية  او  الصراع 
الحقوقية،  القضايا  تتناول  سياسية  معالجة 
يكشف  وغيرها،  واالستقرار  واالمن،  والسالم، 
المتبعة  التدخل  مناهج  ماهية  عن  المقال  هذا 
التحليل  من  بشيء  المقال  يتناول  وقصورها. 
المنهجين الرئيسيين المتبعين حتى اللحظة في 
التعامل مع القضية الفلسطينية وهما: منهج ادارة 
ومنهج  التوازنات،  الى  باالستناد  سياسيا  الصراع 
التدخالت/المعالجة االنسانية. كما ويسلط الضوء 
الحقوق  على  المبني  الحل/المعالجة  منهج  على 
باعتباره المنهج األمثل لحل الصراع جذريا من جهة 
ثانية. يجادل المقال ان مختلف االطراف المنخرطة 
مباشرة في الصراع، او الفاعلة او المعنية به، سواء 
الحركة  ذلك  في  بما  دولية،  هيئات  او  دوال  كانت 
السياسية الفلسطينية، لم تستطع ان تطور منهج 
كان  وسواء  االنسان.  حقوق  على  مبني  معالجة 
او سياسة  او قصورا  االطراف،  ناشئا عن عجز  هذا 
مقصودة فانه يشكل أحد اسباب استمرار الصراع، 

اسس  اقتراح  الى  المقال  ويخلص  وتفاقمه.  بل 
الالزم  االنسان  حقوق  على  المبني  الحل  لمنهج 
لمعالجة القضية الفلسطينية وحل الصراع جذريا. 
تستند هذه االسس الى الحقائق التاريخية لنشوء 
ان  وتحاول  الراهن،  الحال  وواقع  الصراع وتطوراته 
العادل  السالم  الى شروط تحقيق  السبيل  تضيء 

والدائم. 

جذور الصراع ومظاهره

من الجلي جدا ان انتهاكات حقوق االنسان مرتبطة 
سعة  وترتبط  أنواعها.  على  والنزاعات  بالصراعات 
الصراع  بماهية  وجسامتها  االنتهاكات  نطاق 
وحدته وأدواته. ورغم وجود التقاطعات ما بين انواع 
الصراعات المختلفة، اال ان صراعات حروب التحرير 
العرقية  الصراعات  او  المصير،  واالستقالل وتقرير 
وسعتها  مساراتها  تختلف  واالثنية  والدينية 
وادواتها وحدتها عن الصراع الطبقي او الصراعات 
السياسية في ظل النظم الديمقراطية. وعليه، فان 
وهذا  متنوعة.  والنزاعات  الصراعات  معالجة  طرق 
كل  وخصوصية  الصراعات  تنوع  من  ينبع  التعدد 
حالة. ومن المؤكد أن حل أي صراع جذريا يقتضي 

معالجة االسباب الجذرية المولدة للصراع نفسه. 

تؤدي  الصراعات  سائر  ان  القول  يمكن  بالعموم، 
الى انتهاك لجملة من حقوق االنسان، اال ان بعض 
للصراع،  مولدة  جذرية  أسبابا  تشكل  االنتهاكات 
الصراع  عن  ناشئة  اخرى  انتهاكات  تكون  بينما 
نفسه. »هناك اجماع عام على ان انتهاكات حقوق 
االنسان هي عوارض/مظاهر للصراع وايضا اسباب 
مولدة للصراعات.«1 ولعله من المفهوم ان تحديد 
مظاهر  مجرد  هي  االنتهاكات  كانت  اذا  فيما 
اهمية خاصة  له  الجذرية  االسباب  انها  او  للصراع 

في معالجة الصراع وانهائه.

من  يختلف  المعنى  بهذا  الجذري  الحل  ان  ورغم 
حالة الى أخرى بيد انه يمكن تعريفه في مختلف 
الحقوق  ارساء  يضمن  الذي  الحل  بانه  الحاالت 
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المنشئة  االسباب  ازالة  عبر  واالستقرار  والعدالة 
للصراع. في المقابل، تكون المعالجات مجرد إدارة 
تدخالت  على  اقتصرت  اذا  له  تسكين  او  للصراع 
شكل  على  تكون  قد  الجزئية  والتدخالت  جزئية. 
تدخالت طارئة للتخفيف من آثار الصراع ومعاناة 
لمعالجة  او  اتساعه،  امكانيات  للجم  او  الضحايا، 
المولدة  االسباب  دون  الندالعه  المباشرة  االسباب 
العميقة. وقد يكون ذلك باتفاقيات واعالنات بين 
االطراف وربما برعاية دولية. ورغم ان هكذا تدخالت 
التدخالت  اهم  كأحد  وضرورية  مطلوبة  تكون 
الحل  الى  للوصول  الالزمة  المرحلية  او  المؤقتة 
الحقوق  ارساء  عن  قاصرة  تبقى  انها  اال  الجذري، 
والعدالة واالستقرار بما يجعلها مهددة باالنهيار 
وتجدد الصراع في مراحل الحقة قد تقصر او تطول.   

ادارة  بين  التفريق  بمكان  الضرورة  من  وعليه، 
الصراع، وانهاء الصراع جذريا. فبحسب البريفسور 
الصراع  ادارة  باصطالح  »اعني  بارليفيت:  ميشيل 
لتجنب  نحو  على  الصراع  ولجم  واحتواء،  معالجة، 
تفاقمه. بينما باصطالح حل الصراع، اعني معالجة 
نحو  على  وحلها  نفسه  للصراع  المولدة  االسباب 

ينهي الصراع نفسه.«2

منهج إدارة الصراع سياسيًا

دون االغراق في التفاصيل التاريخية، يمكن القول 
ان القوى الدولية سواء كانت دوال منفردة او محاور 
لعبت دورا اساسيا في خلق ما أصبح يعرف بالقضية 
الفلسطينية، ونشأة واستمرار الصراع بالتالي. ولقد 
اساسين  يتخذ شكلين  الدور  ذلك  يزال،  وال  كان٬ 
عبر  او  والمحاور،  للدول  المباشرة  التدخالت  عبر 
المثال  االممية. فعلى سبيل  الهيئات  التأثير في 
العالمية  الحرب  في  المنتصرة  الدول  الحصر،  ال 
اإلمبراطورية  ارث  تقاسم  قررت  التي  هي  االولى 
العثمانية، بما في ذلك فلسطين، وهي التي حّولت 
الى  لفلسطين  البريطاني  االحتالل  تأثيرها  عبر 
انتداب يتضمن التزام بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور 
)انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين(.3 والدول 

التي  هي  الثانية  العالمية  الحرب  في  المنتصرة 
ت بالتزاماتها حيال شعب فلسطين وحقه في 

ّ
اخل

وانشاء  فلسطين،4  تقسيم  وقررت  المصير،  تقرير 
االمم  هيئات  على  الدول  هذه  وتأثير  اسرائيل.5 
المتحدة وفاعلية تدخل هذه الهيئات في القضية 
الفلسطينية ال يزال يتجسد في تعطيل أي اجراء 
تنفيذي يضع حدا لالنتهاكات والجرائم المستمرة 
المساءلة  من  باإلفالت  اسرائيل  تمتع  وينهي 

والمحاسبة.

يتصف هذا المنهج بانه يستند الى موازين القوى 
في  الدولي.  والقانون  الحقوق  الى  وليس  الفعلية 
القرارات  من  العشرات  ادراج  يمكن  الذي  الوقت 
االممية حول حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
من  الماليين  وعودة  المصير،  تقرير  في  للتصرف 
وممتلكاتهم،6  ديارهم  الى  والمهجرين  الالجئين 
التي  القرارات  جميع  مشاريع  تعطيل  تاريخيا  تم 
انطوت على صيغة تنفيذية بالفيتو،7 او بضغوط 
مرحلة  الى  الوصول  قبل  ما  مورست  سياسية 
ان  غرابة  ال  لذلك  الفيتو.8  استخدام  الى  االضطرار 
التي لطالما اعتبرت  الدولية  القضايا  نجد ان أكثر 
لم  الدوليين،  واالمن  السلم  يهدد  مصدرا مستمرا 
بإجراءات  المتصلة  القرارات  من  أي  بإدراج   

َ
تحظ

الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة، وال حتى 
بقرارات إجرائية ملزمة بموجب المتاح من إجراءات 

الفصل السادس. 

هذا المنهج ال يقتصر على غياب االرادة السياسية 
لحل القضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي 
والحقوق المعترف بها وحسب، انما بذهاب اإلرادة 
السياسية للدول المتنفذة الى شرعنة نتائج الصراع 
غير المشروعة اصال. فباإلضافة الى عدم مشروعية 
تضمين بلفور في صك االنتداب، وعدم مشروعية 
تقسيم فلسطين، يمكن القول ان عددا من قرارات 
الشرعية الدولية يتضمن انتقاال ضمنيا او صريحا 
في الصيغة والمضمون الى مستوى شرعنة ما كان 
مدانا او مرفوضا فيما سبق من قرارات. فعلى سبيل 
االسرائيلي  االحتالل  اجراءات  كانت  بينما  المثال 
في االرض المحتلة عام 1967 من قبيل االستيطان 
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بانها بمثابة اجراءات استعمارية محظورة كليا في 
لوضع  الدول  تدخل  وتستوجب  الدولي  القانون 
تفاوض  موضوع  اجراءات  هكذا  صارت  لها،9  حد 
االطراف  واتفاق  االراضي  تبادل  مبدأ  اساس  على 
المباشرين.10 وبينما كان حق العودة لالجئين حقا 
غير قابل للتصرف،11 أصبح بموجب خارطة الطريق 
موضوعا للتفاوض خاضعا التفاق االطراف، وليس 
الصلة.  ذات  االممية  القرارات  او  الدولي،  القانون 
والتفاهمات  بمالحقها  أوسلو  اتفاقيات  تشكل 
حقوق  انتهاك  على  صارخًا  نموذجًا  الصلة  ذات 
الشعب الفلسطيني المعترف به، وعلى أثر موازين 
القوى الفعلية التي انتجت واقعا يشرعن الوجود 
الحقوق  سائر  ويخضع  اإلسرائيلي  االستعماري 
اضفي  اتفاقيات  ضمن  للتفاوض  الفلسطينية 

عليها صفة دولية.12 

منهج التدخالت االنسانية:

االعمال  هو  االنسانية  بالتدخالت  المقصود  إن 
المعاناة،  تخفيف  البشر،  حياة  لحفظ  المصممة 
والمحافظة على وحماية الكرامة االنسانية خالل او 
االنسان  الناشئة عن فعل  تلك  االزمات سواء،  بعد 
لمواجهة هكذا  االستعدادات  وتعزيز  الطبيعة،  او 
أزمات.13 ورغم ان التدخالت االنسانية تضرب عميقا 
في جذور التاريخ االنساني وممارسات الدول، ورغم 
سبق تناول االمم المتحدة لشؤون االغاثة والتدخالت 
االنسانية في قرارات عديدة،14 اال انه يمكن اعتبار 
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )182/46( 
لعام 1991 هو االساس الناظم لهذا المنهج.15 لقد 
المتحدة  االمم  مكتب  تجربة  على  القرار  هذا  بنى 
تطورا  واحدث  واالغاثة،  الكوارث  شؤون  لتنسيق 
االممي  النظام  انشاء  بموجبه  تم  حيث  ملحوظا 
لتنسيق الشؤون والتدخالت االنسانية.16 لقد ارسى 
التوجيهية بشأن  المتحدة  القرار مبادئ االمم  هذا 
التدخالت والمساعدة االنسانية، والتي اعتمدت منذ 
ذلك الوقت كاطار ناظم لعمل مختلف المؤسسات 
االمم  هيئات  واظبت  والذي  والدولية،  االممية 
المتحدة على مراجعته وتطويره منذ ذلك الوقت.17  

على  االنسانية  التدخالت  بمهمات  تضطلع 
منظمات/برامج  اربع  التنفيذي/الميداني  المستوى 
دولية اساسية هي: برنامج االمم المتحدة االنمائي 
الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية   ،)UNDP(
للطفولة  المتحدة  االمم  برنامج   ،)UNHCR(
 .)WFP( منظمة/برنامج االغذية العالمي ،)UNICEF(
غير  الدولية  المؤسسات  من  قائمة طويلة  وهناك 
االممية وغير الحكومية التي تقوم بأعمال االغاثة 
تتعاون  التي  والتنمية،  االنسانية  والتدخالت 
مكتب  ويتولى  الدولية.18  المؤسسات  مع  بالعادة 
المتحدة  لألمم  التابع  االنسانية  الشؤون  تنسيق 
على  االنسانية  التدخالت  تنسيق  مهمات 
المستويين الدولي والمحلي. رغم انه ال ينخرط في 
عمليات تقديم المساعدات مباشرة الى المحتاجين 
يلعب  واالزمات(،  الكوارث  ضحايا  من  )المتأثرون 
قياديا  تنسيقيا  دورا  تأسيسه  منذ  المكتب  هذا 

في ادارة نظام التدخالت االنسانية االممية.19    

الطارئة  التدخالت  بمنهج  المنهج  هذا  يوصف 
الحاجات  الى  والمستند  المجال،  والمحدودة 
االنسانية الملحة، وليس الى الحقوق. فهو منهج 
وال  واالنتهاكات،  االزمات  اسباب  في  يبحث  ال 
المولدة  الجذرية  االسباب  معالجة  الى  يهدف 
االمد،  طويل  اثر  ذات  آلية  يشكل  ال  ولذلك  لها، 
انما يقتصر على تدخالت وقتية طارئة لتخفيف 
حلول  إيجاد  او  انصافهم  وليس  الضحايا،  معاناة 

دائمة لقضاياهم.

األممية،  االغاثة  وبرامج  الدولية  الهيئات  مختلف 
باإلضافة الى مروحة واسعة من المؤسسات الدولية 
فلسطين.  في  تنشط  الحكومية  وغير  الحكومية 
وفي تعاملها مع القضية الفلسطينية منذ نشأتها 
االنسانية  التدخالت  منهج  يزال  ال  اليوم،  وحتى 
االغاثية الطارئة والوقتية )قصيرة االمد( هو المنهج 
السائد لدى هيئات وبرامج االمم المتحدة العاملة 
المساعدات  تقديم  اهمية  رغم  فلسطين.20  في 
للمتأثرين بالصراع الدائر منذ أكثر من سبعة عقود، 
االنتهاكات  وقف  الى  يؤد  لم  المنهج  هذا  ان  اال 
بالضحايا  لحقت  التي  االضرار  جبر  وال  الجسيمة، 
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وانصافهم، وال ارساء حلول دائمة. في الوقت الذي 
المعاناة  تخفيف  في  المنهج  هذا  فيه  يسهم 
االنسانية للشعب الفلسطيني، وخصوصا الضحايا 
المباشرين للسياسات اإلسرائيلية، فانه لم يؤد الى 
وقف سياسات االستعمار االستيطاني، والتهجير 
ليس  واالبرتهايد.  الفلسطيني،  للشعب  المستمر 
النظام  هذا  بان  المجادلة  يمكن  بل  وحسب،  ذلك 
االغاثي صار يشكل جزءا من منظومة ادامة الصراع 
وادارته على نحو يعفي إسرائيل من مسؤولياتها 

تجاه الشعب المستعَمر.   

منهج الحل المبني على الحقوق

في خضم عملية اصالح برامج االمم المتحدة التي 
أطلقت في عام 1997، طلب األمين العام من جميع 
اتباع منهج حقوق  المتحدة  االمم  اجسام وهيئات 
سلسلة  وبعد  وعملياتها.21  برامجها  في  االنسان 
العمل  مجموعة  توصلت  متخصصة،  عمل  ورشات 
المكلفة من قبل االمم المتحدة في العام 2003 الى 
اصدار بيان أصبح يعرف باسم »بيان الفهم المشترك 
االنسان«  حقوق  على  المؤسس  المنهج  بشأن 
 Statement of Common Understanding on(
بعد  )فيما   .)a Human Rights Based Approach

المنهج  هذا  مبادئ  تتلخص  المشترك(.22  الفهم 
المتحدة  االمم  اجسام  كافة  سعي  وجوب  في 
المقررة  االنسان  حقوق  تحقيق  الى  وهيئاتها 
مبادئ  وجعلها  الدولية،  واالتفاقيات  الوثائق  في 
تعزيز  يشمل  بما  وأهدافها،  لعملها  توجيهية 
قدرات أصحاب الحقوق لالدعاء بحقوقهم وقدرات 
لالضطالع  المكلفين(  الواجب  )أصحاب  المكلفين 

بالتزاماتهم.23 

الفاعلة  الهيئات  بعمل  المنهج  هذا  ارتبط  لقد 
االنسانية  المساعدات  تقديم  مجال  في 
الهيئات  هذه  فعملت  والتنمية،  واالغاثية 
تضمينه  على  الدولية  وغير  الدولية  االنسانية 
المحتوى  النظر عن  في استراتيجياتها. وبصرف 
او  وكالة  كل  قامت  الفعلي،  التطبيق  ومدى 

منهجها  بتطوير  اغاثية  او  تنموية  مؤسسة 
بيان  ان  التأكيد  يمكن  وعليه،  بعملها.24  الخاص 
الفهم المشترك ترك لكل هيئة ومؤسسة حرية 
تطوير منهجها بما يتالءم مع رسالتها من جهة، 
موضوع  بحسب  او  بلد  بكل  الخاص  الوضع  ومع 

التدخل من جهة اخرى. 

يجدر المالحظة ان هذا المنهج لم يمتد نطاقه الى 
والجمعية  االمن  كمجلس  أساسية  دولية  هيئات 
ذات  مصيرية  قضايا  مع  تتعامل  والتي  العامة 
طبيعة سياسية تتجاوز نطاق االغاثة او التنمية. 
إرادة  وبال شك، فان هذا ال يعدو كونه تعبير عن 
الدول العظمى التي ترغب في االحتفاظ بمساحة 
لها  يحفظ  نحو  على  الصراعات  إلدارة  كافية 
مصالحها ومصالح حلفائها. فلو كان مجلس االمن 
التدخل  منهج  تتبنى  التي  األممية  االجسام  من 
المؤسس على حقوق االنسان لما شهد العالم كل 
هذه المآسي والصراعات المتسعة والممتدة منذ 
عقود في مختلف ارجائه. ضمن هذا السياق، تبرز 
التدخل فيها  يجر  لم  التي  الفلسطينية  القضية 
الدولية  الهيئات  حتى  او  االمن  مجلس  قبل  من 
على  المؤسس  منهج  الى  باالستناد  األخرى 
بالعديد  الدولية  الشرعية  اعتراف  الحقوق. فرغم 
تكدس  ورغم  الفلسطيني،  الشعب  حقوق  من 
االنتهاكات  على  الضوء  تسلط  التي  التقارير 
والجرائم المرتبكة من قبل إسرائيل بحق الشعب 
مبني  تدخل  منهج  تطوير  يتم  لم  الفلسطيني، 
قاصرا  االممي  التدخل  يزال  ال  بل  الحقوق،  على 
االنسانية،  والمساعدات  االغاثة  منهج  على  اما 
والمصالح  الفعلية  القوة  موازين  الى  المستند  او 

السياسية للطرف/األطراف االقوى. 

فلسطين: نحو منهج للحل المبني 
على الحقوق

في  المتبع  االنسانية  التدخالت  منهج  ان  رغم 
ان  ورغم  تعزيزه،  ويجب  بل  مطلوب،  فلسطين 
بالضرورة  يتطلب  الفلسطينية  القضية  معالجة 
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والمجتمع  الصراع  اطراف  قبل  من  سياسيا  فعال 
تحقيق  يمكنهما  ال  المنهجين  كال  ان  اال  الدولي، 
السالم واالستقرار والعدالة بدون معالجة االسباب 
تقديم  االنسان.  بحقوق  والوفاء  للصراع،  الجذرية 
الجهود  تلك  ذلك  في  بما  االنسانية،  المساعدات 
المنضوية  تلك  او  تنميةـ  احداث  الى  الهادفة 
تحت اطار المناصرة لحقوق الضحايا، أو التدخالت 
السياسية، بما في ذلك ما يعرف بجهود او عملية 
للصراع  ادارة  االحوال  احسن  في  تبقى  السالم، 

ومعالجة سطحية.

 وعليه، فان المطلوب تطوير منهج مؤسس على 
جذور  معالجة  يضمن  بما  الصراع،  لحل  الحقوق 
االستيطاني،  االستعمار  في  المتمثلة  الصراع 
فان  شك  وبال  واالبرتهايد.  المستمر  والتهجير 
يعتمد  ان  يجب  فانه  عمليا،  ليكون  منهج  هكذا 
فانه  المعنى،  وبهذا  وعمليا.  نظريا  اطارا  الحقوق 
امد  طول  يراعي  ان  منهج  هكذا  في  يتوجب 
الصراع والمعطيات على االرض وما يتصل بذلك 
الحقوق  ويراعي  جهة،  من  للحالة  خصوصية  من 
انتقاص  دون  الممكن  الفعلي  تجسيدها  في 
الحل  منهج  اخرى،  بكلمات  الواجبة.  العدالة  من 
الفلسطيني  السياق  في  الحقوق  على  المبني 
ومظاهره  الصراع  جذور  يعالج  الذي  المنهج  هو 
الحقوق  إنفاذ  الى  يؤدي  بما  )تجسيداته( 
ان  للجميع.  الممكنة  العدالة  اقصى  وتحقيق 
المظاهر،  مع  التعاطي  يتجاوز  المنهج  هذا 
عقم  عن  ويكشف  الوقتية  العينية  والتدخالت 
القيام  يقتضي  منهج  هو  الصراع.  ادارة  منهج 
تفكيك  الى  تهدف  التي  بالتدخالت/االفعال 
منظومة  وارساء  بالكامل  االستعمارية  للمنظومة 

والعدالة. الحقوق 

أركان منهج الحل المبني على الحقوق:25

بما ان كل حالة تقتضي بناء منهج خاص بها، فانه 
يلزم ان يتوفر في منهج الحل المبني على الحقوق 

في الحالة الفلسطينية االركان التالية: 

المتمثلة  الصراع  بجذور  االعتراف  االول:  الركن 
القسري،  والتهجير  االستيطاني،  االستعمار  في 
للصراع  المنشئة  االسباب  باعتبارها  االبرتهايد 
وعليه،  المستمرة.  والجرائم  لالنتهاكات  والمولدة 
البيوت،  معالجة سياسات هدم  الى  السعي  ال يصح 
والمصادرة، والقمع وغيرها بمعزل عن معالجة الجذور، 
استعمار  تجاهل  ان  احادي.  بشكل  معالجتها  او 
ثلثي  من  اكثر  وتهجير  واستيطانها،  فلسطين 
شعبها وقصر محاوالت حل الصراع على احتالل العام 
1967، او سياساته، لن يقود الى حل قضية الالجئين 
والمهجرين الذين يشكلون اكثر من %66  من الشعب 
عن  التغاضي  مسألة  مع  الحال  وكذلك  الفلسطيني. 
نظام العنصرية الممأسس المتستر بخدعة الموازنة 

ما بين الديموقراطية والدولة اليهودية. 

األساسية  بالحقوق  االعتراف  الثاني:  الركن 
يمكن  ال  وإنفاذها.  النضال/المقاومة  في  والحق 
الفلسطينية  للقضية  عادل  حل  الى  التوصل 
بما  والمهجرين،  الالجئين  بحقوق  االعتراف  دون 
االصلية  ديارهم  الى  العودة  في  حقهم  ذلك  في 
دونما  المصير  تقرير  في  والحق  وممتلكاتهم، 
مثل  الجزئية  المعالجات  اخرى،  بكلمات  انتقاص. 
غير  البدائل  او  الشمل،  لم  منع  قضية  معالجة 
الالجئين،  على  التوطين  فرض  مثل  القانونية 
الفلسطينية  الدولة  سيادة  من  االنتقاص  او 
مثل  اخرى  دون  بحقوق  االعتراف  او  المقترحة، 
حق تعويض الالجئين دون عودتهم،  وغيرها من 
انماط هدر الحقوق الفلسطينية ال تتسق مع منهج 

الحل المبني على الحقوق. 

في  بالحق  االعتراف  المعنى  هذا  ضمن  ويندرج 
يتصور  فال  المشروعة.  اشكالها  بكافة  المقاومة 
والعنصرية  االستعمارية  المنظومة  تفكيك  ان 
الممأسسة ممكنا بحرمان الشعب الفلسطيني من 
حقه في المقاومة. ومقاومة المنظومة االستعمارية 
المستعمرين  الغاء  او  إبادة  اجازة  بمعنى  تأتي  ال 
بأركانها  المنظومة  تفكيك  انما  االسرائيليين، 

السياسية، والقانونية، وااليدلوجية.
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االنسان  واحترام حقوق  ضمان  الثالث:  الركن 
الفلسطيني  الشعب  بحقوق  االعتراف  للجميع. 
يعني  ال  االفراد  والفلسطينيين  االصلي(  )الشعب 
لآلخرين  المكتسبة  بالحقوق  يعرف  لما  التنكر 
الحاليون(. وهذا االمر  )المستعمرون االسرائيليون 
يتطلب بناء منهجية للتعامل مع ما انتجه الوجود 
فمثال  عقود.  سبعة  من  اكثر  عبر  االستعماري 
يجب  ال  الحقوق   على  المبني  الحل  منهج  ضمن 
لالجئين  الطوعية  العودة  حق  ضمان  يتسبب  ان 
الى ديارهم االصلية في موجات نزوح جديدة، وال 
االنسانية.  من حقوقهم  المستعمرين  تجريد  في 
يترافق مع ضرورات  الضحايا  انصاف  فان  وكذلك 

تحقيق االستقرار المجتمعي، والمصالحة.

اسس  الرساء  المشاركة  الرابع:  الركن 
الفعل  خالل  للمستقبل  والمساواة  العدالة 
الحقوق  على  المبني  الحل  منهج  التحرري. 

يقتضي المشاركة الفاعلة ألصحاب المصلحة. 
يجب  انما  مستقبلية،  ليست  هنا  والمشاركة 
التحرر  عملية  خالل  وفاعلة  حاضرة  تكون  ان 
وهذا  االستعمارية(  المنظومة  )تفكيك 
ان  للمستقبل.  التأسيس  يضمن  ما  وحده 
اسئلة حول الدولة وماهية نظامها السياسي 
هويتها،  وحول  واالجتماعي،  واالقتصادي 
المتنوعة  بالمجموعات  او  بالدين،  وعالقتها 
والشعوب،  الدول  مع  وعالقتها  واالفراد، 
وماهية المجتمع المنشود وغيرها من االسئلة، 
يجب ان تثار ضمن عملية توعية وتربية خالل 
عملية التحرر. منهج الحل على اساس الحقوق 
والنوايا  باألماني  رهنا  الناس  مصير  يترك  ال 
الحسنة، بل يعتمد اليات من اجل التأسيس 
والديني  االثني  والتنوع  والعدالة  للدولة، 
والعرقي وغيرها من المسائل، التي ان تركت 
الصراع  تجدد  اهمالها  عن  ينشأ  قد  مهملة، 

على نحو آخر في المستقبل.  

)Endnotes - هوامش ختامية(
انظر:   1

 »There is a general consensus that human rights violations are both symptoms and causes of 
violent conflict.«, Peace Building Initiative, Human Rights Promotion & Protection: Human 
Rights & Peacebuilding Processes, available at: http://www.peacebuildinginitiative.org/index9013.
html?pageId=1848#_ftn34

انظر:   2
 By the term “conflict management” I therefore mean addressing, containing, and limiting conflict  
 in such a way that its escalation into a more violent mode is avoided. By“conflict resolution”
 I therefore mean addressing the causes of a particular conflict andresolving these so that the
 conflict comes to an end. Michelle Parlevliet, »Bridging the Divide: Exploring the relationship
between human rights and conflict management,« )March 2002(. Available at: https://www.
academia.edu/6027259/Bridging_the_Divide._Exploring_the_relationship_between_human_

rights_and_conflict_management_2002_
انظر:  3

 The Mandate for Palestine, 24 July 1922, is reprinted in Survey of Palestine,, Vol. I . »Washington, 
DC. Institute for Palestine Studies›, n.d., 4-11.

انظر:  4
 A/RES/ 181 )II(, 29 Nov. 1947. Available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2B

D897689B785256C330061D253

 نضال العزة: مدير مركز بديل

http://www.peacebuildinginitiative.org/index9013.html%3FpageId%3D1848%23_ftn34
http://www.peacebuildinginitiative.org/index9013.html%3FpageId%3D1848%23_ftn34
https://www.academia.edu/6027259/Bridging_the_Divide._Exploring_the_relationship_between_human_rights_and_conflict_management_2002_
https://www.academia.edu/6027259/Bridging_the_Divide._Exploring_the_relationship_between_human_rights_and_conflict_management_2002_
https://www.academia.edu/6027259/Bridging_the_Divide._Exploring_the_relationship_between_human_rights_and_conflict_management_2002_
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
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 Admission of new Members to the UN: Is-rael، S/RES/69 (1949)
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 A/RES/3236,  22 November, 1974 available at:  https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/

GEN/NR0/738/38/IMG/NR073838.pdf?OpenElement
7 United States used their veto power 79 times )available at: https://www.quora.com/How-many-

times-has-veto-power-been-used(.  The USA used the veto power  43 times against UN Resolutions 
on Israel. see: https://www.middleeasteye.net/news/43-times-us-has-used-veto-power-against-un-
resolutions-israel

الضغط األمريكي يحول دون مرور مقترح قرار االعتراف بفلسطين. المصدر السابق.   8
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 )UNGA Res 3240 of 1974( REPORTS OF THE SPECIAL COMMITTEE TO INVESTIGATE ISRAELI 
PRACTICES AFFECTING THE HUMAN RIGHTS OF THE POPULATION OF THE OCCUPIED TERRITORIES

 )https://documentsddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/42/IMG/NR073842.
pdf?OpenElement(. UNGA Res 3324 of 1979 )A/RES/33/24(: IMPORTANCE OF THE UNIVERSAL 
REALIZATION OF THE RIGHT OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION AND OF THE SPEEDY GRANTING 
OF INDEPENDENCE TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES FOR THE EFFECTIVE GUARANTEE AND 
OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS )http://www.un.org/documents/ga/res/33/ares33r24.pdf(. UNGA 
Res 38/17 of 1984 )A/RES/38/17(. Importance of the universal realization of the right of peoples to 
self-determination and of the speedy granting of independence to colonial countries and peoples 
for the effective guarantee and observance of human rights )http://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/38/17(. UNHRC, )A/HRC/25/67(: Report of the Special Rapporteur on 
the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Richard Falk )http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx(. UNHRC 
report by the United Nations Special Rapporteur for Palestine John Dugard stated, »elements of 
the Israeli occupation constitute forms of colonialism and of apartheid, which are contrary to 
international law«: »legal consequences of a prolonged occupation with features of colonialism 
and apartheid« )https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/105/44/PDF/G0710544.
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 A/RES/3236,  22 November, 1974
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 http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid
14   انظر مثال:
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International Decade for Natural Disaster Reduction. Available at: https://www.un.org/documents/
ga/res/44/a44r236.htm
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https://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
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حق العودة في تحوالت وتبدالت الخطاب الفكري والسياسي 
 لمنظمة التحرير الفلسطينية:

منظور تاريخي 
بقلم: جابر سليمان

مدخــــل

ظلت فكرة العودة بالنسبة لالجئين الفلسطينيين 

المحركة  القوة  النكبة  تلت  التي  العقود  طوال 

وقد  المعاصر.  الفلسطيني  الوطني  للنضال 

العودة  فكرة  بين  الرمزي  التعارض  فكرة  تكرست 

وواقع اللجوء في الخطاب السياسي وفي الوجدان 

أن  حتى  سواء،  حّد  على  الفلسطيني  الشعبي 

األول  الفلسطيني  الوطني  ]المؤتمر[  المجلس 

"عائدون"  استخدام مصطلح  قرر   )1964 )القدس، 

للفلسطينيين  وصفه  في  "الجئون"  من   
ً
بدال

المقتلعين من أرضهم.

سنرصد في هذه الورقة التغيرات والتبدالت التي 

طرأت على مفهوم حق العودة في الخطاب الفكري 

والسياسي الفلسطيني وفي الممارسة السياسية 

ل )م.ت.ف( منذ تأسيسها في العام 1964 وحتى 

انخراطها في ما سمّي "عملية السالم"  بعد مدريد 

تطورات  من  أعقبهما  وما   ،)1993( وأسلو   )1991(

 إلى صفقة العصر.
ً
وصوال

أ( منظمة التحرير وقضية الالجئين حتى 
توقيع إتفاقيات أوسلو )1964-1994(

الالجئين  قضية  من  )م.ت.ف(  موقف  تعرض 

أول  انعقاد  منذ  حاسمة  تبدالت  إلى  والعودة 

 1964 عام  القدس  في  فلسطيني  وطني  مجلس 

وحتى يومنا الحالي. وتبعًا لذلك تعرضت المكانة 

الفلسطيني  النضال  في  القضية  لهذه  المركزية 
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المعاصر لالهتزاز. وقد تّم ذلك في سياق محاوالت 
المنظمة التأقلم والتكيف مع االشتراطات العربية 
واآلقليمية والدولية لعملية السالم. وقد تّمت هذه 

التحوالت تدريجًا وعلى مراحل سنعرضها بايجاز:1

1. من التأسيس حتى البرنامج المرحلي 
)1964-1974(

الفلسطيني  الوطني  الميثاق  نصوص  أكدت 
العربي  الشعب  وطن  فلسطين  أن  )المواد:3-1( 
الفلسطيني، وأنه  "صاحب الحق الشرعي في وطنه 
بحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب"، كما 
"تحرير  على  الفلسطيني  الشعب  تصميم  أكدت 
مصيره  تقرير  حق  وممارسة  إليه...  والعودة  وطنه 
فيه والسيادة عليه". ومن جهة أخرى، أكدت )المادة 
"الكفاح  أن  على  المنقح  الوطني  الميثاق  من   )9

المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين".

تحرير  هدف  عن  العودة  قضية  تنفصل  ولم 
تأسيس  منذ  الفلسطيني  الوطني  التراب  كامل 
المنظمة إلى أن تبنى المجلس الوطني الفلسطيني 
عرف  ما   )1974/6/8-1( عشرة  الثانية  دورته  في 
أو  العشر"،  النقاط  "برنامج  أو  المرحلي،  بالبرنامج 
"برنامج  السلطة الوطنية"، الذي يعتبر نقطة تحول 
حاسمة في تبدل الفكر السياسي ل )م.ت.ف( فيما 

يتعلق بهذه القضية. 

2. من البرنامج المرحلي إلى إعالن اإلستقالل 
)1974-1988(

العربية  الحرب  أعقاب  في  )م.ت.ف(  سعت 
إلى   1973 عام  األول  تشرين  في  اإلسرائيلية 
الناجمة عن  والدولية  العربية  األوضاع  التماثل مع 
ل تبني 

ّ
تلك الحرب، وما أعقبها من  تطورات. وشك

المنظمة للبرنامج المرحلي آنذاك انعطافة حاسمة 
العالقة  لجهة  الفلسطيني  السياسي  الفكر  في 
الوطنية  للحركة  االستراتيجية  األهداف  بين 
المرحلية  وأهدافها  المعاصرة  الفلسطينية 

"إسرائيل"  مع  الصراع  إدارة  وكيفية  التكتيكية، 
والحركة الصهيونية، وطبيعة أدواته.

البرنامج  رفض  جاء  التطورات  هذه  سياق  في 
المرحلي لقرار مجلس األمن الدولي رقم )242( على 
أرضية أخرى غير األرضية السابقة. فبعد أن كانت 
 ألنه 

ً
المنظمة ترفض القرار المذكور جملة وتفصيال

يقوم على مبدأ  "مبادلة األرض بالسالم" واإلعتراف 
باسرائيل، باتت تعارضه في البرنامج المرحلي على 
والقومية  الوطنية  الحقوق  "يطمس  أنه  "أساس" 
للشعب الفلسطيني ويتعامل مع قضيته بوصفها 
"مشكلة الجئين". وفي هذا السياق، رفض البرنامج 
المرحلي في نقطته األولى التعامل مع القرار )242( 
العربية  التعامل  مستويات  من  مستوى  "أي  في 
والدولية، بما في ذلك مؤتمر جنيف". بيد أن هذا 
األساس"  هذا  "على  بعبارة  مشروطا  جاء  الرفض 

المذكورة أعاله.

للمجلس  عشرة  التاسعة  الدورة  انعقاد  جاء  ثّم 
في   )1988/11/15 الجزائر،   ( الفلسطيني  الوطني 
 .)1987 العام  أواخر   ( األولى  االنتفاضة  مناخات 
التيار  لنهج  تتويجًا  الدورة  تلك  مقررات  وكانت 
الحثيث  سعيه  في  التحرير  منظمة  في  الرئيسي 
فلسطينية"على  "دولة  أو  وطنية"  "سلطة  إلقامة 
أرضي الضفة الغربية وقطاع غزة، من خالل استثمار 
زخم االنتفاضة السياسي في التوصل إلى تسوية 
انسحاب إسرائيل من  للصراع  تقوم عى  إقليمية 

تلك األراضي.

وفي هذا الصدد صدر عن الدورة وثيقتان أساسيتان 
هما: البيان السياسي وإعالن اإلستقالل. وقد أكدت 
 مشكلة 

ّ
وحل العودة  على حق  كلتاهما  الوثيقتان 

وإن جاء  المتحدة،  األمم  قرارات  إطار  الالجئين في 
االستقالل  وثيقة  في  وضوحًا  أكثر  التأكيد  هذا 
الوطنية للشعب  بالحقوق  التي ربطت حق العودة 
والسيادة  االستقالل  في  حقه  مثل  الفلسطيني، 
وثيقة  أكدت  ذلك  عن   

ً
وفضال وطنه.  أرض  على 

اقامة  في  الفلسطيني  الشعب  حق  االستقالل 
لعام 1947،   )181( رقم  القرار  إلى  استنادًا  دولته 
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واعتبرت أنه ال يزال يوفر "مقومات الشرعية الدولية 
السيادة  في  الفلسطيني  الشعب  تؤكد حق  التي 
منظمة  رفضت  ولطالما  الوطنيين".  واالستقالل 
التحرير هذا القرار سابقًا. واألمرالالفت هنا هو أنه 
لم تشر أي من الوثيقتين، ال من قريب وال من بعيد، 
إلى القرار رقم )194( كأساس قانوني لحق العودة.

3. من مدريد إلى أوسلو

كان التيار الرئيسي في منظمة التحرير قد إتخذ 
قراره منذ الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني 
عملية  في  اإلنتفاضة  باستثمار  الفلسطيني 
الدفع  قوة  وفرت  بأنها  منه  اقتناعًا  التسوية، 
الذاتية لتطبيق البرنامج المرحلي المتضمن إقامة 
تمكنت،  أن  بعد  المستقلة،  الفلسطينية  الدولة 
النضال  ثقل  مركز  تحويل  من  اإلنتفاصة،  أي 
ما دفع  الداخل. وهذا  إلى  الخارج  من  الفلسطيني 
من  السالم  عملية   في  لالنخراط  الحقًا  المنظمة 

خالل مدريد  وأوسلو.

تمت الدعوة إلى مؤتمر مدريد على أساس القرارين 
حربي  نتائج  يعالجان  اللذين   )338 و   242  ( رقم 
تحقيق  إلى   242 القرار  دعا  وقد  و1973.   1967
تحديد  دون  الالجئين،  لمشكلة  عادلة  تسوية 
ماهية هؤالء الالجئين. وهذا ما فتح الباب لنشوء 
ويحصرهم  "إسرائيلي"  األول  للقرار؛  تفسيرين 
الجئي  يشمل  عربي  واآلخر  1967؛  العام  بالجئي 

العامين 1948 و1967 على حّد سواء. 

التي  مدريد،  مفاوضات  )م.ت.ف(  دخلت  وهكذا 
أوسلو،  إتفاقيات  لصالح  الحقا  منها  انسحبت 
على أرضية تغييب قرارات الشرعية الدولية التي 
الفلسطيني  للشعب  الوطنية  بالحقوق  تعترف 
تقرير  وحق  العودة  حق   ( للتصرف  القابلة  غير 
المصير(، بما في ذلك القرار )1948/194(، والقرار 
وثيقة  في  المنظمة  تبنته  الذي   )1947/181(
لحق  الدولية  الشرعية  يوفر  واعتبرته  اإلستقالل، 
واالستقالل  السيادة  في  الفلسطيني  الشعب 

 عن القرار رقم )1974/3236( 
ً
الوطنيين،  هذا فضال

الحق  مستوى  من  العودة  بحق  يرتقي  الذي 
لمجموع  المصير  تقرير  حق  مستوى  إلى  الفردي 
"الشعب  الفلسطيني، ويستخدم مصطح  الشعب 
"الالجئين  مصطلح  من   

ً
بدال الفلسطيني" 

الفلسطينيين".

بين  المتبادلة  االعتراف  رسائل  توقيع  جاء  ثّم 
ياسر عرفات وإسحق رابين )1993/9/9( قبل أربعة 
أوسلو  في  المبادئ  إعالن  توقيع  من  فقط  أيام 
نتيجة  معلومًا  بات  كما  جاء  الذي   ،)1993/9/13(
فيها  الفلسطيني  الطرف  وافق  سرية  مفاوضات 
في  الفلسطينيون  المفاوضون  رفضه  ما  على 
مباحثات واشنطن التي تبعت مؤتمر مدريد. هذه 
إتفاق  عن  في مضمونها  تقل خطورة  ال  الرسائل 
أوسلو لجهة التخلي عن الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني. ففي رسالة عرفات إلى رابين اعترفت 
إسرائيل  و"بحق  و338   242 بالقرارين  المنظمة 
تتطرق  لم  حين  في  وأمن"،  سالم  في  بالعيش 
الرسالة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 
الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  اإلعتراف  أما 
اعتراف  فهو  عرفات،  إلى  رابين  رسالة  في  الوارد 
مشروط بالتعهدات الواردة في رسالة عرفات إليه، 
الميثاق  مواد  باعتبار  المنظمة  تعهد  وأخطرها 
التعهدات  مع  تتعارض  التي  ونقاطه  الوطني 
األثر وغير  "عديمة  الرسالة أصبحت  المذكورة في 

سارية المفعول" .

تذكر المادة األولى من إعالن المبادئ أن "المفاوضات 
قراري  تطبيق  إلى  ستؤدي  الدائم  الوضع  حول 
اإلعالن  تجاهل  وبهذا  و338.   242 األمن  مجلس 
في  الفلسطيني  للشعب  الوطنية  الحقوق  مصادر 
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، 
ممارسة  إطار  في  العودة  في  حقه  مقدمتها  وفي 
الحق في تقرير المصير. وقد أرجأت الفقرة الثالثة 
 مشكلة 

ّ
)5/3( حل اإلعالن  من  الخامسة  المادة  من 

أن  دون  النهائي،  الّحل  مفاوضات  إلى  الالجئين 
ذلك،  من  وأكثر  قانونية.  مرجعية  بأي   

ّ
الحل تربط 

العام  الجئي  بين  ما  الالجئين  قضية  اإلعالن   
ّ
جزأ
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1948 والجئي العام 1967، الذين أصبحوا يعرفون 

في لغة المفاوضات ب "النازحين"، انحيازًا للتفسير 

اإلسرائيلي للقرار 242.

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن إعالن المبادئ وملحقاته 

قد  المتبادلة  اإلعتراف  رسائل  وكذلك  األربعة 

الجانب  خّص  ما  كل  في  التام  بالوضوح  تميزت 

ما  كل  في  وااللتباس  وبالغموض  اإلسرائيلي، 

ومن  عامة.  الفلسطينية  الوطنية  بالحقوق  إختّص 

مصلحة  في  دائما  يصب  الغموض  أن  المعلوم 

النصوص  تفسير  إلى  يميل  الذي  األقوى،  الطرف 

وفقًا لمعايير القوة. 

حقوقًا  "إسرائيل"  الوثائق  تلك  منحت  وبذلك 

األمم  وقرارات  الدولي  القانون  لمبادئ  مناقضة  

المتحدة، وجعلت المفاوضات نفسها هي مرجعية 

تكون  أن  من   
َ
بدال الفلسطينية،  الوطنية  الحقوق 

الحقوق هي مرجعية المفاوضات. 

ب( حق العودة في أعقاب إتفاقيات 
أوسلو

أوسلو  اتفاقيات  لتوقيع  الالحقة  الفترة  شهدت 

المبادرات  من  عددًا  الحالي  يومنا  إلى   
ً
وصوال

الرسمية  وشبه  الرسمية  والمواقف  والتفاهمات 

طالت  التي  التحوالت  أو  التبدالت  عكست  التي 

خطاب العودة خالل الفترة السابقة. وقد تساوقت 

كل  مع  السياسية  الممارسة  في  )م.ت.ف(  قيادة 

تنفيذًا  والمواقف،  والتفاهمات  المبادرات  تلك 

لتوجيهات "إعالن المبادئ"،  وإن لم تتبن بعضها 

المركزية  بالمكانة  المّس  إلى  رسميًا. وهذا ما أدى 

الفلسطيني،  السياسي  الفكر  في  العودة  لحق 

ومصادره  للحق  القانوني  اإلطار  إضعاف  لجهة 

في القانون الدولي كما في قرارات األمم المتحدة 

ذات الصلة.2 وقد حاولت كلها التمييز بين المبدأ 

"العدل  فكرة  عن  الحق  هذا  وفصل  وتطبيقه 

المطلق" ومبادئ العدالة الطبيعية. 

المبادرات  تلك  أهم  هنا  بايجاز  وسأعرض 
والتفاهمات  والمواقف، بحسب تواليها التاريخي:

1. اتفاق بيلين/ أبو مازن )13 تشرين األول 
)1995

على الرغم من أن إتفاق اإلطار هذا لم يكن اتفاقًا 
إسرائيل  ترتيبات  من  جزءًا  كان  أنه  إال  رسميًا، 
بلورة  أجل  من  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة 
توجيهات  بحسب  النهائي،  الوضع  لقضايا  إطار 
إعالن المبادئ. وكان اتفاق بيلين/أبو مازن جزءًا من 
وركيزة  أوسلو2-(   ( في  النهائي  الوضع  ترتيبات 
مهمة من ركائز التفاهمات السرية في محادثات 
وآب/أغسطس  )تموز/يوليو  الثانية  ديفيد  كامب 
 لوسائل 

ً
2000(. وقد تّم تسريب نص اإلتفاق كامال

واندالع  المحادثات  تلك  فشل  أعقاب  في  اإلعالم 
انتفاضة األقصى.

ألزمت الفقرة األولى من المادة السابعة من اإلتفاق 
حقوق  في  النظر  باعادة  الفلسطيني  الجانب 
الالجئين الفلسطينيين التي تقرها قواعد القانون 
األرض  على  المتغيرة  الحقائق  ضوء  في  الدولي 
يلي:  ما  على  الفقرة  تلك  نّصت  إذ  النكبة،  منذ 
"بينما يعتبر الفلسطينيون أن حق عودة الالجئين 
الفلسطينيين إلى بيوتهم حق مكفول في القانون 
بأن  يقر  أنه   

ّ
إال الطبيعية،  العدالة  ومبادئ  الدولي 

السالم  من  الجديدة  للحقبة  األساسية  المتطلبات 
على  خلقت  التي  الحقائق  عن   

َ
فضال والتعايش، 

هذا  تطبيق  من  جعلت   1948 العام  منذ  األرض 
الجانب  يعلن  ولهذا  عمليًا.  ممكن  غير  أمرًا  الحق 
سياسات  وتطبيق  لقيول  استعداده  الفلسطيني 
المستطاع  بقدر  تضمن  أن  شأنها  من  واجراءات 

رفاه هؤالء الالجئين ورغد عيشهم".

الثانية  الفقرة  في  اسرائيل  تعترف  حين  وفي 
"المعاناة"  ب  نفسها  السابعة  المادة  من 
الفلسطينيون  تكبدها  التي  والمادية  المعنوية 
أي  من  تتنصل  أنها   

ّ
إال  ،1949  1947- حرب  جّراء 
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مسؤولية أخالقية أو قانونية آو سياسية عن هذه 

"المعاناة"، وتضعها في المقابل على عاتق الشعب 

الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق 

)أوسلو1-(

ويحدد إتفاق اإلطار هذا عودة الالجئين إلى أراضي 

المجتمع  ويحمل  حصريا،ً  الفلسطينية"  "الدولة 

إذ ينص على  التعويض عن األضرار.  الدولي عبء 

حقوق  عن  مسؤولة  تكون  دولية"  "لجنة  تشكيل 

الممتلكات،  واستعادة  التعويض  في  الالجئين 

تأهيل  إعادة  "برامج  تطوير  مهمة  بها  وتناط 

واستيعاب". 

وال يخفى على أي متتبع لمجريات قضية الالجئين 

أن جوانب عديدة من اتفاق بيلين/أبو مازن قد جرى 

الالحقة  والتفاهمات  المباحثات  في  استنساخها 

تفاهمات  مبادرة/  وحتى  طابا  محادثات  من  بدءًا 

جنيف.

2. معايير كلينتون ) كانون األول 2000(

المعايير  هذه  كلينتون  األمريكي  الرئيس  طرح 

إثر فشل مباحثات كامب ديفيد وتوقفها )2000( 

المعاييركانت  وتلك  الثانية.  اإلنتفاضة  واندالع 

استئناف  بشأن  توجيهية"  "مبادئ  عن  عبارة 

ومنها  النهائي،   
َ

الحل قضايا  بشأن  المفاوضات 

قضية الالجئين وحق العودة. ولم تخرج عن جوهر 

الموقف األمريكي المتبني للموقف اإلسرائيلي من 

قضية الالجئين وحق العودة.

3. المبادرة العربية )آذار 2002(

ولي  العربية هي في األصل مبادرة  السالم  مبادرة 

العهد السعودي آنذاك األمير عبدالله التي  طرحها 

أمام الدورة الرابعة عشرة للقمة العربية المنعقدة 

في بيروت ) 27-28 آذار مارس 2002( وتّم تبنيها 

من قبل القمة.

من  الكامل  االنسحاب  إلى  اسرايل  تدعوالمبادرة 
األراضي العربية المحتلة عام 1967 تطبيقًا لقراري 
مقابل  األرض  ومبدأ  و338  رقم 242  األمن  مجلس 
دولة  قيام  قبول  إلى  اسرائيل  تدعو  كما  السالم. 
الشرقية،  القدس  عاصمتها  مستقلة  فلسطينية 
مقابل إقامة عالقات طبيعية مع اسرائيل في سياق 

سالم شامل.

وفيما يتعلق بمسألة الالجئين وحق العودة، تدعو 
المادة الثانية ) الفقرة 2( من المبادرة إلى "التوصل 
الفلسطينيين،  الالجئين  لمشكلة  عادل   

ّ
حل إلى 

لألمم  العامة  الجمعية  لقرار  وفقًا  عليه،  يتفق 
المتحدة رقم 194".

وفي واقع الحال ال تدعو هذه الفقرة، كما يفسرها 
بحق  المتعلق   194 القرار  تطبيق  إلى  البعض، 
التوصل  أجل  من  التفاوض  إلى  تدعو  بل  العودة، 
أساس  على  الجانبين  بين  عليه"  يتفق  "حل  إلى 
أسلفنا،  كما  التفاوض،  ومحصلة  القرارالمذكور.3 
تكون دائمًا لمصلحة الطرف األقوى، الذي يفرض 

تفسيره للنصوص وفقًا لمعايير القوة. 

4. مبادرة أيالون-نسيبة )تموز 2002(

تعتمد هذه المبادره على ما يسميه سري نسيبه 
منهجية "التفاوض الشفاف"، التي تقول بضرورة 
وعدم  المطالب  من  األدنى  الحّد  عن  اإلعالن 
من   

ً
بدال وذلك  أمر،  من  يكن  مهما  به  التفريط 

منهجية "األوراق التفاوضية" التي تقول بضرورة 
بعد   

ّ
إال مسبقًا  به  مقّر  تنازل  عن  االفصاح  عدم 

الحصول على تنازل بالمقابل.

كما  النوايا"  أو"إعالن  المبادرة"  هذه  تقترح 
على  لشعبين  دولتين  إقامة  نسيبه  يسميها 
الوحيدة  الدولة  هي  "فلسطين  تكون  أن  أساس 
الدولة  هي  واسرائيل  الفلسطيني  للشعب 
اليهودي"، وبحيث يتم االتفاق   الوحيدة للشعب 
أساس  على  الدولتين  بين  دائمة  حدود  على 
وقرارات   1967 حزيران/يونيو  من  الرابع  حدود 
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األمم المتحدة والمبادرة العربية للسالم المعروفة 
بالمبادرة السعودية.

بندها  في  المبادرة  نصت  العودة،  حق  بخصوص 
الرابع على ما يلي:

الالجئين 	  وتشريد  بمعاناة  اعترافًا 
الدولي  المجتمع  يعمل  الفلسطينيين 
تأسيس  على  فلسطين  ودولة  واسرائيل 
لتعويض  خاص  دولي  صندوق  ودعم 

الالجئين الفلسطينيين.

دولة 	  إلى  الفلسطينيون  الالجئون  يعود 
دولة  إلى  اليهود  ويعود  فقط  فلسطين 

اسرائيل فقط.

يقدم المجتمع الدولي تعويضات وتسهيالت 	 
يرغبون في  الذين  الالجئين  أحوال  لتحسين 
يرغبون  والذين  اقامتهم،  مواطن  في  البقاء 

في الهجرة إلى دولة ثالثة.

أساس  على  العودة  حق  المبادرة  تسقط  وهكذا 
من  أي  في  مطلقًا  ذكره  يرد  لم  الذي   194 القرار 
المسؤولية  من  اسرائيل  المبادرة  وتعفي  بنودها. 
مشكلة  وخلق  النكبة  عن  والسياسية  األخالقية 
والتشريد،  بالمعاناة  رمزيًا  تعترف  إذ  الالجئين، 
إسرائيل  تحميل  دون  من  واقعة،  حقيقة  وهما 
مسؤولية جبر الضرر عن ذلك، بل تحميل المجتمع 

الدولي تلك المسؤولية.

الفلسطينيين  الالجئين  حقوق  المبادرة  وتختزل 
في التعويض واستعادة الممتلكات، التي يقّر بها 
القانون الدولي إلى مجرد مقاربة انسانية تدعو إلى 
اقامتهم  المعيشية في مواطن  تحسين أحوالهم 

أو أماكن توطينهم الجديدة.

وكغيرها من المبادرات السابقة والالحقة، تضمنت 
الصراع،  بإنهاء  يتعلق  بندًا  نسيبة  أيالون/  مبادرة 
ما  على  ينص  الذي  واألخير  السادس  البند  وهو 
يلي: "بعد التنفيذ الكامل لهذه المبادئ ستنتهي 

جميع المطالبات من كال الطرفين وينتهي الصراع 
خاتمة  من  لها  ويا  اإلسرائيلي/الفلسطيني". 

سعيدة !!!

5. خارطة الطريق )30 نيسان 2003(

إلى  معلوم،  هو  كما  الطريق،  خارطة  استندت 
اقامة  إلى  الداعية  بوش"  "رؤية  حينها  سمّي  ما 
اسرائيل.  دولة  جانب  إلى  فلسطينية  دولة 
"تسوية  تحقيق  إلى  رحت، 

ُ
ط كما  تهدف،  وكانت 

/ األسرائيلي  "النزاع  أسمته  لما  وشاملة"  نهائية 
على   ،2005 العام  يتعدى  ال  ما  في  الفلسطيني" 
ديمقراطية  دولة  "إقامة  التسوية  تلك  تشمل  أن 
قابلة للحياة تعيش في سالم وأمن إلى جانب دولة 
 زمنيًا  ومراحل 

ً
اسرائيل". وتضمنت الخارطة جدوال

ثالث يتّم تنفيذها تحت اشراف لجنة رباعية دولية 
Quartet، تتشكل من الواليات المتحدة األمريكية 
واإلتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة. ومن أجل 
 اشترطت الخارطة على 

ّ
التوصل إلى مثل هذا الحل

الجانب الفلسطيني وجود "قيادة تعمل بحزم على 
مواجهة اإلرهاب".

وكما هو الحال في اتفاقيات أوسلو أرجأت الخارطة 
المرحلة  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  قضية 
النهائية وأدرجتها ضمن ما يعرف بقضايا الوضع 
الالجئين  قضية  أدرجت  محدد  وبشكل  الدائم. 
 )2005-2004  ( والنهائية  الثالثة  المرحلة  في 
اللجنة  باشراف  دولي  مؤتمر  عقد  المتضمنة 
الرباعية، تناط به مهمة إقرار قضايا الوضع الدائم 
والسالم  اإلستيطان،  الالجئون،  القدس،  )الحدود، 
المتعلقة  األخرى(  العربية  والدول  اسرائيل  بين 

باقامة الدولة في العام 2005.

وقد بات معلومًا أن صاحب الرؤية الرئيس األمريكي 
عندما  مضمونها  من  الخارطة  أفرغ  قد  كان  بوش 
الوزراء اإلسرائيلي شارون خالل  قطع وعدًا لرئيس 
فوق  بالقفز   ،)2004/4/14( األبيض  للبيت  زيارته 
حق العودة وفق القرار 194، وحين شّرع اإلستيطان 
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واإلحتالل ودعا إلى عدم العودة إلى حدود الرابع من 
الحقائق  مع  التعامل  دعاوى  تحت   1967 حزيران 
التي كرستها إسرائيل على أرض الواقع منذ العام 

.1948

عمليًا  الخارطة  عن  األمريكي  الرئيس  تخلى  وقد 
 ،)2007( أنابوليس  مفاوضات  إلى  أحالها  عندما 
لتنفيذ  واقعيًا  ليس موعدًا   2005 العام  أن  معلنًا 

الخارطة.

6. تفاهمات جنيف ) 1 كانون األول 2003(

الجهود  سياق  في  جنيف  تفاهمات  جاءت 
للقضية  دائم   

ّ
حل إلى  للتوصل  الداعية  ذاتها 

الفلسطينية ولقضية الالجئين على حساب حقوق 
القابلة  غير  الثابتة  الوطنية  الفلسطيني  الشعب 
عامين  التفاهمات حصيلة  تلك  وكانت  للتصرف. 
من المفاوضات بين فريق من األكاديميين وأعضاء 
بيلين  يوسي  برئاسة  اإلسرائيليين  الكنيست 
عضو  ربه،  عبد  ياسر  برئاسة  فلسطيني  وفريق 
السلطة  في  السابق  والوزير  التشريعي  المجلس 

الفلسطينية حينها.

صحيح أن التفاهمات ال تعتبر وثيقة رسمية من 
وجهة نظر القانون الدولي، نظرًا للصفة القانونية 
خطورتها  أن  إال  عليها،  للموقعين  الملزمة  غير 
تكمن في مضمونها وفي السياق السياسي الذي 
تمت فيه حينها. قدمت تلك التفاهمات بوصفها 
عليه  متفاوض  نهائي  سالم  إلتفاقية  نموذجا 
على  أولوية  وله  المعنية،  األطراف  من  ومقبول 
القانون الدولي. اتفاقية تستند إلى ما أطلق عليه 
سري نسيبة سابقًا منهجية "التفاوض الشفاف"، 
دفعة  كلها  الفلسطينية  التنازالت  تقديم  أي 
واحدة قبل بدء المفاوضات واعتبار ذلك حدًا أدنى 
ال يمكن التنازل عنه فيما بعد. كما استقبلت تلك 
المعنية،  الدولية  األطراف  قبل  من  التفاهمات 
ومن ضمنها أطراف اللجنة الرباعية، بوصفها آلية 
الحياة في  وبعث  الميتة  الطريق  لتنشيط خارطة 

أوصالها من جديد.

وتشمل التنازالت التي قدمها الطرف الفلسطيني 
بموجب تلك التفاهمات، عدا عن إلغاء حق العودة، 
وتكريس  اسرائيل  دولة  بيهودية  اإلعتراف 
على  الشرعية  وإضفاء  القدس  في  الواقع  األمر 
فلسطيني  كيان  باقامة  والقبول  المستوطنات 
مقطع األوصال ومنقوص السيادة ومنزوع السالح، 
الفلسطيني  الشعب  وحدة  تجزئة  عن   

ً
فضال

واخضاعه للهيمنة اإلسرائيلية.

 رئيسيًا في تفاهمات 
ً
يشكل موضوع الالجئين ثقال

"نموذج اتفاقية" جنيف، إذ تعالجه المادة السابعة 
من اإلتفاقية التي تحتوي على ثالثة عشر بندًا ) 6 

صفحات في النص اإلنجليزي(. 

 متفق 
ّ

وفي هذا الخصوص تدعو اإلتفاقية إلى "حل
عليه" لمشكلة الالجئين الفلسطينيين على أساس 
العربية  السالم  ومبادرة  و)242(   )194( القرارين 
دولي"  "صندوق  تشكيل  وإلى   )Article 7/1,2(
بعد  الممتلكات  وخسارة  اللجوء  عن  للتعويض 
 Article( مختصة   دولية  لجنة  قبل  من  تقديرها 

 .)3,9,10,11/7

وال يرد مصطلح حق العودة أبدًا في اإلتفاقية التي 
"اختيار  هو  بحت  فني  بمصطلح  عنه  تستعيض 
دولة   ( خمسة  خيارات  وفق  دائم"  سكن  مكان 
الدولة  إلى  تنقل  اسرائيل  في  مناطق  فلسطين، 
الفلسطينية في اتفاق تبادل أراضي،، دولة ثالثة، 
أن  على  حاليًا(،  المضيفة  الدول  اسرائيل،  دولة 
إلى  الالجئ  بعودة  المتعلق  الرابع  الخيار  يخضع 
للقرار  اآلن  "اسرائيل"  يسمى  فيما  األصلي  بلده 
 .)Article 7/4/v/a,b,c.d,e( اإلسرائيلي  السيادي 
وبهذا تعطي اإلتفاقية إلسرائيل حق الفيتو على 
عودة أي الجئ إلى بيته الذي طرد منه العام 1948. 
في   194 القرار  يرد   ،194 القرار  ألحكام  وخالفًا 
وليس  عليه"  "متفق   

ّ
لحل أساسًا  ليكون  اإلتفاقية 

إللزام اسرائيل بتطبيقه.

تزعم اإلتفاقية أن اختيار الالجئ لما سمّي "مكان 
 أنها 

ّ
سكن دائم" هو اختيار حّر )Article 7/5(، إال
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الحادي  البند  في  االختيار  هذا  تقيد  أن  تلبث  ال 
عشر من المادة السابعة عينها المتعلق بتشكيل 
المذكور على تشكيل  البند  الدولية. ينص  اللجنة 
السكن  "مكان  لجنة  منها  مختلفة  فنية  لجان 
الالجئين  طلبات  اللجنة  تتلقى  بحيث  الدائم"، 
السنتين  يتجاوز  ال  موعد  في  الخصوص  هذا  في 
في  ورد  ما  وأخطر  الدولية.  اللجنة  عمل  بدء  من 
الجانب  اللجنة، والتي وافق عليها  صالحيات هذه 
التي  هي  المذكورة   اللجنة  أن  هو  الفلسطيني، 
المتقدمين  لالجئين  الدائم  السكن  مكان  تقرر 
التفصيالت الشخصية لكل الجئ،  إليها في ضوء 
المتقدمون  ويفقد  العائالت.  شمل  لّم  واعتبارات 
للجنة مكانتهم القانونية كالجئين إذا لم يوافقوا 
على إختيار اللجنة. وأكثر من ذلك، تعتبر اإلتفاقية 
أن مكانة الالجئ القانونية تنتهي مع تحقق مكان 
إياها  الدولية  اللجنة  الدائم وفق ما تقرره  السكن 
اإلختيار  مبدأ  من  إذن  تبقى  فماذا   .)Article7/6(
األمم  وقرارات  الدولي  القانون  دور  وأين  الحّر؟! 
المتحدة التي تكفل المكانة القانونية لالجئ إلى 

أن تتم عودته إلى وطنه؟! 

ونقل  األونروا  دور  تصفية  إلى  التفاهمات  وتدعو 
زمني  جدول  وفق  المضيفة  الدول  إلى  وظائفها 
ينتهي بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة 
عن  يغيب  أن  يجب  وال   .)Article7/11( المذكورة 
أذهاننا من أن وجود األونروا في حّد ذاته، واستمرار 
 تعبير عن اعتراف المجتمع الدولي 

ّ
عملها، ما هو إال

التسبب في  القانونية واألخالقية عن  بالمسؤولية 
مشكلة الالجئين الفلسطينيين.

"اتفاقية  قدم 
ُ
ت السابقة  والمبادرات  وكاالتفاقيات 

لمشكلة  ودائم  شامل   
ّ

"حل بوصفها  جنيف" 
الالجئين، ال يجوز بعدها طرح أية مطالب أخرى عدا 
 .)Article 7/7( االتفاقية  بتطبيق  المتعلقة  تلك 
 )Articles 1,17( المادتان األولى واألخيرة وتنّص 
يتعلق  فيما  نفسه  المضمون  على  اآلتفاقية  من 
المادة  وتزيد  المطالب.  ونهاية  الصراع  بانهاء 
مجلس  فتدعو  ذلك   على   )Article 17( األخيرة 
إصدار  إلى  المتحدة  لألمم  العامة  والجمعية  األمن 

بيان يتبنيان فيه االتفاقية ويلغيان قرارات األمم 
المتحدة السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية 

والصراع العربي "اإلسرائيلي".

7. لقاء أنابوليس )27 تشرين الثاني 2007(

تمت الدعوة إلى لقاء أنابوليس في ظل المأزق الذي 
كانت تعيشه إدارة بوش على المستوى اإلقليمي 
استجابت  اللقاء،  عقد  إلى  الدعوة  وإثر  حينها. 
الفلسطيني  الطرف  ومنها  المعنية  األطراف 
دون  من  فسارعت  األمريكية،  السياسة  لمتطلبات 
تردد إلى حضور اللقاء. وفي الواقع كان الهدف من 
وراء عقد لقاء أنابوليس اإليحاء بأن رؤية بوش في 
خارطة الطريق إلقامة الدولة الفلسطينية الموعودة 
ال تزال تشكل أساسًا صالحًا الستمرار المفاوضات 
والحفاظ  والفلسطيني،  اإلسرائيلي  الجانبين  بين 

على دوران عجلة السالم على هذا المسار.

أنه  اللقاء  مستبقًا  أعلن  قد  أولمرت  إيهود  وكان 
بشكل  الفلسطينية  الدولة  تعترف  أن  يتوقع 
نهائي بوجود اسرائيل كدولة يهودية، فيما أعلن 
بوش على المأل في أنابوليس أن الواليات المتحدة 
إسرائيل  بأمن  التزامها  على  "ستبقى  األمريكية 
هذا  اليهودي".  للشعب  وكوطن  يهودية  كدولة 
في ما رفض أبو مازن فكرة الدولة اليهودية وقال 
في  وفلسطين.  إسرائيل  دولتان  توجد  "تاريخيًا 
هناك.  يعيشون  وآخرون  يهود  يوجد  إسرائيل 

وهذا ما نود اإلعتراف به، وال شيء آخر".4

الصادر  الختامي  التفاهم  بيان  في  جاء  ومما 
على  ”إتفقنا  المعنية:  األطراف  باسم  اللقاء  عن 
وسوف  ومستمرة،  نشطة  مفاوضات  في  الدخول 
نبذل قصارى جهدنا إلبرام اتفاق قبل نهاية عام 
عينها  األطراف  توافقت  البيان  وحسب   .“2008
عمل  برنامج  وصياغة  المفاوضات،  مواصلة  على 
بموجب  التزاماتهم  تننفيذ  أجل  من  مشترك 
لجنة  إشراف   تحت  وذلك  الطريق،  خارطة 
الثالثة. كما  الوفود  توجيهية تتشكل من رؤساء 
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فلسطينية  أمريكية  آلية  إيجاد  على  اإلتفاق  تّم 
عقد  وعلى  الخارطة،  تطبيق  لمتابعة  اسرائيلية 
ولمرت 

ٌ
أ بين  أسبوعين  كل  دورية  متابعة  لقاءات 

وأبومازن.5 

منصب  عن  أولمرت  وأزيح   2008 العام  انقضى 
رئاسة الوزراء لصالح تولي نتنياهو هذا المنصب 
في  السالم  عملية  دخلت  وبهذا   .)2009 )آذار 

حلقة مفرغة جديدة.

ج( خاتمة: وضع الحصان أمام العربة

برنامج  ت.ف(  )م.  في  الرئيسي  التيار  تبني  منذ 
 
ً
وصوال االستقالل،  باعالن  مرورًا  العشرة،  النقاط 
تنازالت،  وما تالها من  أوسلو  اتفاقات  توقيع  إلى 
الوطنية  الحركة  تراجع  وتيرة  باضطراد  إزدادت 
اإلستراتيجية  أهدافها  عن  الفلسطينية 
خالل  من  الدولتين   

ّ
حل على  عبرالمراهنة 

سالم  عملية  بلغت  واليوم  وحدها.  المفاوضات 
 الدولتين“ 

ّ
أوسلو نهايتها المحتومة ووصل ”حل

التنازالت التي قدمها  إلى طرق مسدود، رغم كل 
حق  مقايضة  طريق  على  الفلسطيني  المفاوض 
العودة باقامة الدولة الموعودة، كما يبدو جليًا من 
ناقشناها  التي  والتفاهمات  المبادرات  مضمون 

سابقًا.

طريق  عن  الدولتين“  ”حل  أن  البعض  يعتقد 
ديفيد  كامب  قمة  إنهيار  بعد  مات  قد  التفاوض 
قرار  بعد  تقدير  أبعد  على  أو   ،2000 العام  في 
إلى  بالده  سفارة  نقل  بشأن  األخير  ترامب 
بالقدس عاصمة موحدة لدولة  القدس واإلعتراف 
ميتًا.  ولد  الحقيقة  في  الحل  هذا  لكن  إسرائيل، 
يجبران  العربي  الوضع  وال  الفلسطيني  الوضع  فال 
إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية، ما لم يصبح 
إن  مكلفًا.  والقطاع  الضفة  ألراضي  احتاللها 
السكان،  ألغلب  اليومية  الشؤؤن  بتوليها  السلطة 
الخارجية،  المساعدات  يستقبل  وعاء  وكونها 
تجعله  بل  اإلحتالل،  أكالف  خفض  على  تعمل 

بال ثمن. كل ذلك يفتح شهية العدو الصهيوني 
الكولنيالي  اإلستيطان  سياسات  مواصلة  على 
واألبارتايد بحق األرض والسكان معًا، ما يجعل من 
عبر  الدولتين   

ّ
لحل إسرائيل  قبول  على  المراهنة 

إسرائيل  تستخدم  الوهم.  من  ضربًا  المفاوضات 
مفهوم ”الحكم الذاتي اإلداري“ الذي نهض على 
هي  ترتيبات  على  للداللة  أوسلو  إتفاق  أساسه 
السيادة  كاملة  الدولة  واقامة  اإلستقالل  دون  ما 
إذ تطبق  الطبيعية،  والموارد  والسكان  عل األرض 
”الحكم  مفهوم  العملية  المارسة  في  اسرائيل 

الذاتي“ للسكان فقط من دون األرض والموارد .

يشهده  الذي  الحاّد  اإلنقسام  ظل  وفي 
وفشل  الفلسطيني،  السياسي  النظام 
بناء  وإعادة  الصدع  رأب  في  المصالحة  جهود 
على  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مؤسسات 
أصبح  جامعة،  ديموقراطية  وطنية  أسس 
هو  ذاته  بحد  الفلسطيني  الوطني  المشروع 
وإزدادت،  العودة فحسب.  وليس حق  المهدد، 
والتحديات  التهديدات  وتيرة  خاص،  بشكل 
الفلسطيني،  الوطني  المشروع  تواجه  التي 
وفي القلب منه قضية الالجين وحق العود، مع 
العصر“  ”صفقة  يسمى  ما  ترامب  إدارة  طرح 
ضمن  الفلسطيني،  شقها  في  تتضمن  التي 
الالجئين  لقضية  حلول  فرض  أخرى،  مسائل 
القانون  مرجعيات  تتجاوز  الفلسطينيين، 
الصلة.  ذات  المتحدة  األمم  وقرارات  الدولي 
وتتمحور الحملة األمريكية في هذا الخصوص 
حول ثالثة عناوين مترابطة ) تجفيف الموارد 
فرض  الالجئ،  تعريف  إعادة  لألونروا،  المالية 
تصفية  إلى  مجتمعة  تهدف  وهي  التوطين(، 

قضية الالجئين وحق العودة.

حق  وضع  تتطلب  والمخاطر  التحديات  هذه 
الوطني  المشروع  صلب  في  جديد،  من  العودة، 
العودة  لثنائية  اإلعتبار  واعادة   الفلسطيني، 
والتحرير. ما يفرض على القوى الحّية في الحركة 
عودة“   ”خطاب  تبني  الفلسطينية  الوطنية 
في  المشكلة  جذور  مع  يتعامل  وحازم  واضح 
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في  المتمثلة  نتائجها  مع  وليس   ،1948 العام 
 .1967 عام  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  احتالل 
من  وينطلق  الحقوق  على  مبني  خطاب  المطلوب 
الرواية  مواجهة  في  للصراع  الفلسطينية  الرواية 

المزيفة.  الصهيونية 

وحق  الالجئين  قضية  لمركزية  االعتبار  إعادة 
العودة في النضال الوطني الفلسطيني المعاصر 
من  أوسلو  لتجربة  جدية  نقدية  مراجعة  يتطلب 
أجل بناء إستراتيجية نضالية فلسطينية جديدة 
النضال  أشكال  من  شكل  أي  تسقط  ال  وشاملة، 
الطريق  وتفتح  الدولي،  القانون  يكفلها  التي 

لتبني مسار مختلف جوهريًا عن مسار مفاوضات 
على  تركز  إستراتيجية  المطلوب  البائسة.  أوسلو 
الوطنية  الهوية  وتعزيز  القوى  موازين  تغيير 
في  الفلسطيني  الشعب  ووحدة  الفلسطينية، 
والصمود  الوجود  وترسيخ  والشتات،  فلسطين 
بالذات،  فلسطين  أرض  على  الفلسطينَيين 
إزالة  للنضال من أجل  أولوية  إستراتيجية تعطي 
اإلحتالل على إقامة دولة محتلة منقوصة السيادة، 
من دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية النضال 
المنابر  وفي  المتحدة  األمم  في  الدبلوماسي 
أمام  الحصان  وضع  يتم  فقط  وبذلك  الدولية. 

العربة، وليس العكس. 

جابر سليمان: باحث فلسطيني مختص بقضايا الالجئين، ناشط في حركة العودة وأحد مؤسسي مجموعة عائدون في لبنان.
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الموقف االسرائيلي من

عودة الالجئين الفلسطينيين 

بقلم: جوني منصور

مقدمة

والدولي  الرسمي  الصعيدين  على  اسرائيل  اعلنت 
عن رفضها االنصياع للقرار الدولي 194 الصادر عن 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في 1948، والداعي 
الى  الفلسطينيين  إلى عودة الالجئين والمهجرين 
ديارهم. وبالرغم من مرور سبعة عقود على صدور هذا 
القرار، ال تزال حكومات اسرائيل المتعاقبة متمسكة 

برفضها القاطع لعودة الالجئين الفلسطينيين. 

من  لعدد  معينة  مواقف  هناك  المقابل،  في 
إمكانية  حول  االسرائيليين  السياسيين 
الالجئين  من  آالف  بضعة  لعودة  المجال  اتاحة 
يجر  لم  عملية  مبادرة  أية  أن  إال  الفلسطينيين، 

تنفيذها على أرض الواقع.1

منذ  الصهيوني  المشروع  يسعى  الحقيقة،  في 
المكان  تهويد  إلى  فلسطين  في  تواجده  بدايات 
)أي األرض(، وذلك بواسطة استخدام كافة أدوات 
ومصادرة  والترحيل  والحرب  واالرهاب  القمع 
األراضي في فلسطين بحدودها االنتدابية. فليرحل 
المكان  مكانه  وليحل  الفلسطيني  العربي  المكان 

اليهودي.

وتهدف الحركة الصهيونية من سياسات التهويد 
المستعمرين  من  ممكن  عدد  أكبر  توطين  إلى 
أن على  الفلسطينية، ما يعني  اليهود في االرض 
المكان  في  يعيش  الذي  الفلسطيني  الشعب 
ثم  اليهودي  القومي  الوطن  تأسس  فيه  الذي 
أن فلسطين ال تتسع  إذ  أن يرحل،  شيدت دولته، 
القومية  قانون  مؤخرًا  كّرسه  ما  وهذا  لقوميتين. 
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الذي ُيجّرد الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم، 
ليجعل هذا الحق محصورًا باليهود فقط.2

إلى  الفلسطينيين  الالجئين  عودة  فإّن  لهذا 
وطنهم وأرضهم، تعني وضع حد نهائي للمشروع 
الدولة  هذه  نشأة  فأساس  االحاللي.  االستعماري 
عن  ونفيهم  الفلسطينيين،  ترحيل  على  قائم 

وطنهم والحيلولة دون عودتهم بأي ثمن.

إن تطبيق العودة في السياق الفلسطيني سيؤثر 
اليهودي في فلسطين.  الديموغرافي  المبنى  على 
فالديموغرافيا في اسرائيل أمر في غاية الحساسية 
من  واسعة  ولقطاعات  الدولة،  لسياسيي  بالنسبة 
الذين يتم تخويفهم وترهيبهم  اليهود  السكان 
بشكل دائم من فكرة أن النمو الفلسطيني سيكون 
على حسابهم. وعليه، سعت اسرائيل إلى السيطرة 
على األرض الفلسطينية وتحويلها لصالح المشروع 
الطريقة  هذه  خالل  من  يمكن  حيث  الصهيوني، 

السيطرة على النمو الفلسطيني واحتوائه.3

اسرائيل  معارضة  خلفيات  الورقة  هذه  تعالج 
موقف  وخصوصًا  الفلسطينيين،  الالجئين  لعودة 
استعراض  إلى  باإلضافة  المتعاقبة.  الحكومات 
موجز لمواقف وآراء سياسيين وأكاديميين؛ وكيف 
تعاملت  وكيف  أين؟  وإلى  العودة  اسرائيل  ترى 
وما  اوسلو.  تفاهمات  او  اتفاقيات  في  العودة  مع 
بالمنظور االسرائيلي في ظل  العودة  هي وضعية 

المتغيرات السياسية االقليمية والدولية؟

اإلطار الزمني والقانوني لقرار العودة

إن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 194 يعتمد 
في جوهره على ما ُيعرف بـ "الشرعية الدولية" من 
حيث اتخاذ القرار، وعلى القانون الدولي الذي يعالج 
ذاته،  الوقت  في  واقتالع.4  وتهجير  ترحيل  حاالت 
اسرائيل  رفض  ان  على  دولي  اجماع  شبه  هناك 
لقبول وتطبيق هذا القرار، ال يعتمد على اي شرعية 

يمكن قياسها وفق القانون الدولي.

الالجئين  قضية  شكلت  لقد  الحقيقة،  في 
في  خالفًا  الماضية  العقود  عبر  الفلسطينيين 
وجهات النظر والمواقف السياسية والفكرية بين 
اسرائيل والفلسطينيين. فالتوجهات االسرائيلية 
اعتبار  منطلق  من  العودة  حق  رفض  على  قائمة 
 ،1948 العام  في  عّما حصل  مسؤولة  غير  نفسها 
مستقبل  عن  المسؤولية  العربية  الدول  حّمل 

ُ
وت

الفلسطينيين الذين لجأوا إليها أثناء الحرب التي 
الوجود. في  اسرائيل عن حقها في  دافعت فيها 
الذريعة  هذه  بطالن  اثبات  تمَّ  لقد  االمر،  حقيقة 
الوثائق  بّينت  إذ  طويلة،5  فترة  من  وزيفها 
التي  داليت"،6  "الخطة  تفاصيل  االسرائيلية 
وضعتها قيادة الهاغاناه لتنفيذ عمليات التطهير 
"التطهير  كتابه  في  بابيه  بّينها  )وقد  العرقي 
قبله  من  عرضها  كما  فلسطين"(،7  في  العرقي 

بطريقة مغايرة بيني موريس.8 

من  مزيد  إلى  بحاجة  المسألة  تعد  لم  وعليه، 
براهين وأدلة على كون العمليات العسكرية التي 
الصهيونية، هي  العسكرية  العصابات  بها  قامت 
بالمفهوم  العرقي  التطهير  عمليات  الى  أقرب 
االصطالحي والتطبيقي، وأن الفلسطينيين ما كانوا 
ليتركوا وطنهم إال بفعل هذه العمليات االجرامية 

واالرهابية.

قاعدة اإلنكار

اعتمدت الحركة الصهيونية ومشروعها في إقامة 
الوجود  إنكار  على  فلسطين  في  يهودية  دولة 
تصريح  في  االنكار  هذا  وانعكس  الفلسطيني، 
مع  التصريح  هذا  تعامل   .1917 العام  من  بلفور 
الطائفية،  انتماءاتهم  قاعدة  على  الفلسطينيين 
حقوق  بل  لهم،  وقومية  سياسية  حقوق  ال  وأنه 
مدنية ودينية فقط. باإلضافة إلى التمسك بالزعم 
"أرض بال شعب لشعب بال  بأّن فلسطين  الخرافي 
هو  الصهيونية  للحركة  بالنسبة  يلزم  وما  ارض".9 
الشعب،  من  الخالية  االرض  العبارة:  شقي  توحيد 

مع الشعب الذي ال أرض له. 
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واستمر االنكار لفترة طويلة مدعومًا ببحوث ودراسات 
تهدف إلى إظهار ان الفلسطينيين ليسوا شعبا، وأّن 
اصولهم تعود إلى الجزيرة العربية ومن مناطق اخرى 
في المنطقة، وأنهم من البدو الذين انتقلوا للسكن 
في فلسطين بصفة مؤقتة، وال عالقة دينية وروحية 
تربطهم بها. وكلها مزاعم زائفة تهدف الى خلق واقع 
مغاير، وإلى تغريب االرض والوطن عن الفلسطينيين، 
وخلق واقع جديد قديم فيه الحق لليهودي دون غيره 

)رواية هرتسل االرض القديمة – الجديدة(.10

الحركة  رافقت  التي  هذه  االنكار  عملية  إن 
الصهيونية ال تزال ترافق حكومات اسرائيل، وهي 
عبارة عن مركب من رزمة افكار وتوجهات ومواقف 
من  يظهر  ثغرة  اي  منع  في  بعضا  بعضها  تدعم 

خاللها الحق الفلسطيني.

الهجرة واالستيعاب ركنا الدولة 
اليهودية

بناء  في  اساسيًا  ركنًا  اليهودية  الهجرة  شكلت 
بهدف  كبير،  بشكل  اليهود  عدد  وزيادة  الدولة 
بعد  الديموغرافية  وهيمنتها  سيطرتها  بسط 
انتهاء حرب العام 1948. من جهة أخرى وبهدف 
اسرائيل  عملت  االستعماري،  مشروعها  استكمال 
وذلك  واستيعابهم،  اليهود  هجرة  تسهيل  على 
بين  والربط   ،1950 لعام  العودة  قانون  خالل  من 
حركة  بجوهرها  هي  التي  الصهيونية،  الحركة 
أّن  على  والتأكيد  اليهودية  الديانة  مع  علمانية، 
هذه االرض موعودة، وأّن من حق الشعب اليهودي 

االزلي الحصول عليها كخالص له. 

واالستيعاب  الهجرة  عمليتا  تقتصر  ولم 
على  فلسطين(  في  اليهودي  )االستيطان 
السكان  طرد  مع  ترافقت  وإنما  اليهود،  هجرة 
واالستيعاب  فالهجرة  الفلسطينيين.11  األصليين 
واجالئية، حيث  اقتالعية  أدوات  واالستيطان هي 
تطور  امام  عثرة  حجر  االصليون  السكان  يشكل 

ونمو وتوسع المشروع االستعماري. 

مواقف االحزاب في اسرائيل

اليسارية  الصهيونية  االحزاب  معظم  تتفق 
الهجرة  أّن  على  واليمينية،  الدينية  األحزاب  مع 
مكونات  في  اساسيًا  عنصرًا  تشكل  اليهودية 
 الهجرة 

ً
واقع ومستقبل اسرائيل. وقد شكلت فعال

أهم  أحد  فلسطين  في  االستيطاني  واالستعمار 
هذه  الهجرة  مع  ويترافق  اسرائيل.  اقامة  أركان 
اليهودي،  لغير  كانت  التي  االرض  تهويد  عملية 
 )االسم، وزراعة 

ً
حيث يتم تهويدها بالكامل شكال

بفعل  وجوهرا،  شابه(،  وما  طرقات  وتغيير  مغايرة 
 – يهوديا  الفضاء  ليكون  ساكنيها  من  تفريغها 

صهيونيًا صرفًا.12

وتشكل المسألة الديموغرافية أحد أهم المسائل 
واليمينية  اليسارية  االحزاب  بها  تتمسك  التي 
في رفض ومعارضة العودة، وذلك الحتواء األعداد 
وتأتي هذه  الفلسطينيين.  السكان  من  المتزايدة 
دون  للحيلولة  اسرائيل  مساعي  في  المحاوالت 
ثنائية  دولة  الى  يهودية  دولة  من  الدولة  تحول 
القومية، األمر الذي يحمل في طياته فكرة أو عقيدة 

"النقاء العرقي".

وقد واجهت اسرائيل هذه المشكلة الديموغرافية 
ازدادت  حيث  و"النقب"،  "الجليل"  منطقتي  في 
لصالح  المناطق  هذه  في  السكانية  الكثافة 
الطريقة  بأن  اسرائيل  رأت  وقد  الفلسطينيين. 
األمثل للتخلص من هذه الكثافة يكون عبر تهويد 
الحّيز بواسطة مصادرة األراضي، وتركيز   - المكان 
عن  بعيدًا  معازل  في  الفلسطينيين  السكان 

التجمعات السكانية اليهودية. 

من  الفلسطينية  التجمعات  حرمان  إلى  باإلضافة 
الخدمات وموارد االقتصادية والثقافية واالجتماعية. 
فخطتا تطوير الجليل من السبعينيات والتي انتهت 
الفلسطينيون  تصدى  حين  االرض،  بيوم  شكليا 
للسياسات االقتالعية، وخطة تطوير النقب القتالع 
العرب البدو من وجودهم الطبيعي والمتواصل في 
أرضهم لصالح االستيطان الصهيوني، تندرجا ضمن 
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مساعي اسرائيل في السيطرة على مزيد من االرض 
العربية، والتخلص من االنتشار العربي الفلسطيني 
بواسطة تحديده وحصره في معازل كما هو الحال 

في الجليل والنقب.13

المساعي  الكثير ضمن  الخطط وغيرها  تأتي هذه 
مسيطرًا  اليهودي  العنصر  إبقاء  في  اإلسرائيلية 
بقاء  يضمن  أن  شأنه  من  الذي  األمر  ومهيمنًا، 
بالعرب في داخلها  اسرائيل يهودية غير مقيدة 

والذين تعتبرهم اعداء لها.

مبادئ  على  متفقة  واليمينية  اليسارية  فاألحزاب 
اليهودية،  الهجرة  تكثيف  وأهمها  رئيسة 
على  اإلبقاء  وضرورة  الدولة،  يهودية  وتأكيد 
السائد  اليهودي  والعنصر  اليهودية  األغلبية 
التي تحملها االحزاب  الرؤية  فيها.14 وتظهر هذه 
الفلسطينيين  تطالب  ال  ها 

ّ
وكأن الصهيونية 

وإنما  فقط،  لجوئهم  لقضية  حلول  عن  بالبحث 
وعلى  وطنهم  في  كواقع  باالحتالل  االعتراف 
المفرطة  وبالقوة  عنوة  منها  اقتلعوا  التي  ارضهم 

جدا لدرجة التطهير العرقي )بابيه(.

المجال  تفسح  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  إّن 
مواقف  حول  لاللتقاء  االسرائيلية  االحزاب  أمام 
عنها،  التعبير  آليات  اختلفت  وإن  متشابهة، 
فاالختالف في الشكل والمظهر وليس في الجوهر. 
سياسية  وتيارات  احزابًا  نرى  أْن  ُيمكننا  وبالكاد 
ومجموعة قليلة من المثقفين االسرائيليين الذين 
يعتبرون أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تجاه قضية 
درجة  إلى  يرقى  ال  االعتراف  هذا  أن  إال  الالجئين، 

القبول بعودة الالجئين. 

العودة تنفي وجود مشروع الدولة 
اليهودية

تستمد الصهيونية وجودها الفعلي في فلسطين 
من  مساحة  أكبر  على  السيطرة  تحقيق  خالل  من 
فيها.  المستعمرين  اليهود  عدد  وزيادة  األرض، 

االستعمار  عن  الحديث  يمكن  ال  أخرى،  جهة  من 

لسياسات  التطرق  دون  فلسطين  في  الصهيوني 

عودة  منع  فإن  وبالتالي،  الفلسطينيين.  تهجير 

تأثروا  الذين  الفلسطينيين  والمهجرين  الالجئين 

بالظروف التي كانت سائدة في العام 1948، و1967، 

هو أحد شروط استمرار مشروع الدولة اليهودية.

حق  إلغاء  إلى  تزال  وال  سعت  اسرائيل  فإّن  لهذا 

من  العديد  ويعترف  وفعليا.  رسميا  العودة 

بأن  اإلسرائيليين  واألكاديميين  السياسيين 

موافقة اسرائيل على العودة يعني إنهاء مشروعها 

الصهيوني  للمشروع  يمكن  وال  االستعماري، 

بكل  يحاربها  يزال  وال  كان  بأداة  نفسه  يلغي  أْن 

ضراوة. بجانب ذلك، فإن إسرائيل تنكر وال تعترف 

بمسؤوليتها عن تهجير الفلسطينيين عام 1948.

إذًا، إن رفض عودة الالجئين ال يزال السالح االقوى 

غيره  أو  دولي  توجه  أي  لمواجهة  اسرائيل  بيد 

الصهيوني.  المشروع  ومواجهة  العودة،  لتحقيق 

منطلق  من  القضية  بهذه  تعترف  ال  إسرائيل  إن 

الشعب  ثلثي  أكثر من  السبب في تهجير  كونها 

الفلسطيني، وإنما تتعاطى معها بطريقة مختلفة 

وتؤكد  العودة  قبول  ترفض  أنها  أي   ،194 للقرار 

على أن الحل لالجئين الفلسطينيين يجب أن يكون 
في مواقع اخرى غير اسرائيل.15

الحـلـــول

وجماعي  فردي  حق  هو  اساسه  في  العودة"  "حق 

وال يسقط بالتقادم وتكفله القوانين والمعاهدات 

السماح  رفض  في  اسرائيل  استمرار  وان  الدولية، 

لهذا  رفض  هو  عودتهم  بتطبيق  للفلسطينيين 

الحق وللقوانين الدولية، ويتناقض مع شرط قبول 

كان  الذي  المتحدة  االمم  عضوية  في  اسرائيل 

منوطًا بقبولها لقرارات األمم المتحدة ومن ضمنها 

القرار 194 القاضي بعودة الالجئين الفلسطينيين.
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مواقف وآراء اسرائيلية من العودة:16

خارجية  وزير   – )شرتوك(  شاريت  موشيه 
االولى  العشر  في  اسرائيل  حكومات  في  اسرائيل 
إلى االستجابة لطلب  بعد تأسيسها – دعا شاريت 
الجئ  الف  مائة  بعودة  بالسماح  المتحدة  الواليات 
على حساب  لهم  المالي  الدعم  وتوفير  فلسطيني، 

تعويضات المانيا إلسرائيل واليهود.17

ديفيد بن غوريون – رئيس أول حكومة إلسرائيل 
– اقترح عودة مائة الف الجئ في سنة 1949، ولكن 
لكافة  العودة  تحقيق  منطلق  من  رفضوه،  العرب 

الالجئين.

اعتبر   – يهودي  وفيلسوف  مفكر   – بوبر  مارتن 
اخالقي  إفالس  العودة  اسرائيل تطبيق حق  رفض 
للمشروع الصهيوني، تمامًا كما تمت عمليات الطرد 

بحق الفلسطينيين.

رايتر – مدير عام مؤسسة بيت بيرل التابعة لحزب 
أْن  الالجئين يجب  أّن حل مشكلة  – يعتقد  العمل 
يكون في إطار دولي، وعلى هذا اإلطار الدولي النظر 
الى المستقبل وليس الى الماضي. ويكون ذلك من 
"جمع  بعمليات  واستبداله  العودة،  حق  الغاء  خالل 

الشمل" على قاعدة أو منطلقات انسانية.

رئيس  شكلها  لجنة   – البروفسورات  لجنة 
حرب  بعد  اشكول،  األسبق،  االسرائيلي  الحكومة 
الفلسطينية  القضية  لتصفية   –  1967 حزيران 
بوجه خاص ووضع خطة  الالجئين  وتصفية قضية 

لتوطينهم وتأهيلهم لواقع جديد.

مشروع ابا ايبان – وزير الخارجية االسرائيلي عام 
1968 – دعا االمم المتحدة الى تبني مشروع شامل 
لحل الصراع من بينه دمج الالجئين في المجتمعات 

التي يعيشون فيها. 

مشروع رعنان فايس – مسؤول ملف الهجرة في 
توطين  إعادة  إلى  دعا   –  1967 اليهودية  الوكالة 

سكان مخيمات الالجئين في غزة والضفة الغربية. 

مشروع مردخاي بن بورات لعام 1982: دعا إلى 
وتفكيك  لبنان  في  واجتثاثها  المخيمات  تصفية 

الغاء  بهدف  لالجئين،  العالية  السكانية  الكثافة 
مدن  عدة  بناء  يتم  المقابل،  في  بالعودة.  المطالبة 

جديدة بتمويل اوروبي / امريكي. 

االسرائيلي  العدل  وزير   – بيلين  يوسي  موقف 
موافقتها  بمجرد  اسرائيل  أن  صرح   – األسبق 
عادية،  كدولة  تتصرف  فهي  الالجئين  عودة  على 
وعندها لن تكون اسرائيل دولة كما ارادها اليهود 

ومؤسسوها.

شلومو غازيت – كولونيل في الجيش اإلسرائيلي 
على  تطبيقه  في  عسكري  خيار  تبني  الى  دعا   –
حق  عن  التنازل  على  بإجبارهم  الفلسطينيين 
ومنازل  قرى  تدمير  الواجب  من  كان  وأنه  العودة. 
قامة مستوطنات 

ُ
الفلسطينيين منذ العام 1948 وأ

مكانها. وذهب إلى االدعاء بأن القرار 194 هو مجرد 
توصية وليس الزاما، ويعتبر أّن الرهاب الديموغرافي 

هو مؤشر لوجود الخطر وتهديد لوجود اسرائيل. 

ووزير  العمل  حزب  رئيس   – بيريس  شمعون 
الزعم  من  ينطلق   – دولة  ورئيس  حكومة  ورئيس 
)هروب(  خروج  في  السبب  ليست  اسرائيل  بأّن 
من  ويطلب  العربية.  القيادة  وإنما  الفلسطينيين، 
يدعي  كما  العودة.  حق  عن  التخلي  الفلسطينيين 
يعني  الفلسطينيين  الالجئين  بعودة  القبول  بأن 
تحويل المشروع الصهيوني من اغلبية يهودية الى 
اقلية، وباعتقاده فأّن هذا القرار لن يحظى بموافقة 

أي حكومة في اسرائيل.

إسرائيل  حكومة  رئيس   – نتنياهو  بنيامين 
وأّن  الالجئين  مسؤولية  العربية  الدول  ُيحمل   –
مثل  لهم،  حل  أي  توفير  دون  تحول  الدول  هذه 
انهاء  بغية  أماكن تواجدهم،  الالجئين في  توطين 
الى  نتنياهو  وينظر  اسرائيل.  مع  والصراع  النزاع 
المخيمات الفلسطينية باعتبارها ترعى نمو االرهاب 
الزعماء  ويدعو  اليهود.  وكراهية  الفلسطيني 
السياسيين والعسكريين العرب الى السعي إللغاء 

حق العودة لالجئين الفلسطينيين. 

ايهود براك – رئيس حكومة – إن أقصى ما يمكن 
الفلسطينيين  به هو عودة بضعة آالف من  القبول 
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الى  وليس  الفلسطينية  السلطة  اراضي  إلى 
اسرائيل.

 :)2002( ايالون   – سيبة 
ُ
ن وثيقة  أو  مشروع 

دولتان لشعبين تستوعب كل واحدة شعبها، حيث 
يعود الالجئون الى الدولة الفلسطينية. 

محددة  تكون  العودة  ربه:  عبد   – بيلين  وثيقة 
وامكانية   ،194 قرار  وليس  و338   242 قراري  وفق 

تعويض الالجئين.

حول  لها  دراسة  في   – باحثة   – البيدوت  روث 
القرار  أّن  تّدعي  العودة  في  الفلسطينيين  حق 
وتّدعي  فرديًا.  ما 

ّ
وإن جماعيًا  ًا 

ّ
حق ُيعطي  ال   194

ومع  ومصر  اسرائيل  بين  االتفاقيات  أّن  أيضًا 
حق  منح  إلى  تتطرق  لم  واالردن  الفلسطينيين 
البيدوت  وتعتبر  اسرائيل.  الى  لالجئين  العودة 
أّن أي حق يتم االتفاق حوله يعني عودة ماليين 

الالجئين، وهذا تصفية إلسرائيل.

مكوناتها  بمختلف  اسرائيل  فإّن  باختصار، 
الفلسطينيين،  الالجئين  عودة  ترفض  السياسية 
انسانية  كقضية  الالجئين  قضية  مع  وتتعامل 
سياسية  كقضية  وليس  واقتصادية  واجتماعية 
بعودة  القبول  أن  اسرائيل  ترى  كما  وحقوقية. 
لمشروعها  نهاية  الفلسطينيين  الالجئين 
وجود  انكار  على  القائم  االستيطاني  االستعماري 
االخر، والسعي إلى الحفاظ على التفوق الديموغرافي 

لليهود في فلسطين.

لماذا ترفض اسرائيل العودة؟

األمم  في  إسرائيل  عضوية  قبول  أن  من  بالرغم 
األمم  قرارات  لجميع  قبولها  شرط  كان  المتحدة 
أنها  إال   ،194 القرار  ضمنها  من  والتي  المتحدة 
عملت على تجاهله وتسعى إلى إلغائه. في المقابل، 
تعمل على تحميل الدول العربية مسؤولية قضية 
الدول  هذه  من  وتتوقع  الفلسطينيين،  الالجئين 
القيام بايجاد حلول نهائية لالجئين في حدودها 

وتوطينهم.19 

الدولية  والشرعية  المتحدة  االمم  فإّن  بدورها، 
المتمثلة بالدول العظمى، لم تقم بإجبار اسرائيل 
على تنفيذ هذا القرار. ان الشرعية الدولية واختالل 
يزال يساهم في  القوى لصالح اسرائيل، ال  توازن 
الرافضة  مواقفها  تبني  في  اسرائيل  استمرار 

للقرار.

وال ُبّد لنا هنا من متابعة الموقف االمريكي الرافض 
وتحميل  الخمسينيات،  منتصف  منذ  للقرار 
مساعي  إلى  باالضافة  العربية،  للدول  المسؤولية 
إدارات البيت االبيض المتعاقبة الى التنكر للقرار.20 
دونالد  الحالي،  األمريكي  الرئيس  ادارة  تعمل 
القضية  التخلص من  إلى  ترامب، بكل جهد ونفوذ 
االعتراف  عبر  وذلك  اسرائيل،  لصالح  الفلسطينية 
بالقدس كعاصمة إلسرائيل بالرغم من كونها مدينة 
االمريكية  السفارة  نقل  عبر  والحقًا  االحتالل،  تحت 
للقيام  العالم  في  دول  على  والضغط  القدس  إلى 
الواليات  تسعى  ذلك،  بجانب  مشابهة.  بخطوة 
المتحدة الى تصفية االونروا من خالل ايقاف الدعم 

المالي الذي كانت توفره لهذه المنظمة. 

ما تقترحه اسرائيل!:

تسعى  تزال  وال  الالجئين،  عودة  اسرائيل  ترفض 
واالردن  مصر  مع  مفاوضاتها  من  عقود  مدى  على 
القضية  هذه  حل  تأجيل  إلى  والفلسطينيين 
هذه  خالل  المفاوضات.  من  األخيرة  المرحلة  إلى 
العالم  وإقناع  الحق  إلغاء هذا  على  عملت  العقود، 
يعد  لم  العودة  حق  أن  خصوصًا  والفلسطينيين 

 للتطبيق. 
ً
قابال

درك اسرائيل أّن هيمنتها في المنطقة ورفضها 
ُ
ت

لعودة الالجئين الفلسطينيين واستمرار تمسكها 
بوجود  االعتراف  ورفض  الدولة"  "يهودية  بفكرة 
والوقت  لن تدوم  الفلسطيني هي قضايا  الشعب 

كفيل بتغييرها. 

ولهذا فإّن سياسيي اسرائيل يتعاملون مع العودة 
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وغيرها من مركبات القضية الفلسطينية وفق مبدأ 
ازمات  افتعال  الصراع" خطوة بخطوة، وسط  "إدارة 
وانقسامات وخالفات بين الفلسطينيين أنفسهم، 
"مبدأ  ذاته  وهذا هو في حد  العربية.  الدول  وبين 
أخرى،  أزمة  بروز  حين  وإلى  والتفتيت".  التفكيك 
تتعامل اسرائيل مع الواقع الفلسطيني على قاعدة 
والسجن  والقمع  والحصار  التضييق  من  المزيد 
والعزل إلى أن ييأس الشعب الفلسطيني. وهذا ما 
نطق به زئيف جابوتنسكي: سنعمل حتى ييأس 
 ... األمل  يفقدون  يأسوا  ومتى  الفلسطينيون، 
وحينها نسيطر على االرض ونفتح االبواب امامهم 

لمغادرتها.

ربط عودة الفلسطينيين / تعويضهم 
بتعويض يهود البالد العربية

في مقابل مطالبة الالجئين الفلسطينيين بحقهم 
في العودة وبهدف تهميش هذه القضية، تطالب 
اسرائيل بالحق في التعويض لليهود الذي تدعي 
ردوا من الدول العربية.21 في حقيقة االمر 

ُ
بأنهم ط

ليس هناك  إذ  القضيتين،  بين  المقارنة  يمكن  ال 
قضية لجوء يهودية جماعية تتعلق بالبالد العربية. 
وعليه، فإن عملية الربط هذه ليست اخالقية وغير 
منطقية، وكلها زيف ومحاولة للفت نظر العالم الى 
اليهودي الضحية في كل مكان في العالم، فلماذا 

الحديث فقط عن الضحية الفلسطيني؟

كيف عملت اسرائيل على التصدي 
لحق العودة؟

خالل 	  والمصالح  والمنازل  القرى  تدمير 
العمليات الحربية في منذ العام 1948 ولغاية 

يومنا هذا. 

واستقطابهم، 	  اليهود  المستعمرين  توطين 

مقابل استمرار حرمان الالجئين الفلسطينيين 

من حقهم في العودة.

ضد 	  تحرض  ومحلية  عالمية  دعائية  حمالت 

تطبيق حق العودة.

الالجئين 	  تبني  على  العربية  الدول  حث 

الدول  في  وتوطينهم  الفلسطينيين 

المضيفة لهم.

مختلف 	  اليوم  السياسي  الواقع  بأن  االدعاء 

عما كان عليه في العام 1948، وأنه غير مالئم 

الستقبال الالجئين الفلسطينيين. 

مع 	  ثنائية  عالقات  وتكوين  لبناء  السعي 

القضية  ان  منطلق  من  وغيرها  الجوار  دول 

الالجئين  وقضية  بالعموم،  الفلسطينية 

ليست عقبة امام تطبيع العالقات.

توصيات في افكار:

وفلسطينية 	  عالمية  توعية  حمالت  تنظيم 

وحق  عام  بشكل  الفلسطينية  الحقوق  حول 

العودة بشكل خاص. 

العودة 	  حق  لتأييد  عالمية  قطاعات  تجنيد 

مجددا.

تحميل اسرائيل كامل المسؤولية التاريخية 	 

االضطهاد  عن  والسياسية  والقانونية 

بالشعب  لحق  الذي  والقمع  والتشريد 
الفلسطيني.22

التأثير على المجتمع الدولي لإلبقاء على حق 	 

العودة قائمًا ونافذًا 

شكل 	  أي  لرفض  العربية  الدول  على  التأثير 

من أشكال التطبيع مع اسرائيل.

طرح 	  تعيد  فلسطينية  ورؤية  برنامج  تطوير 

حقوقية  قضية  باعتبارها  الالجئين  قضية 

وسياسية وقانونية وانسانية.

الدكتور جوني منصور، مؤرخ وأكاديمي فلسطيني من مواليد حيفا، مختص بتاريخ العرب والشرق األوسط والشؤون اإلسرائيلية.
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الالجئون بين الدولتين والدولة الواحدة

في فلسطين التاريخية 

بقلم: عوض عبدالفتاح

عندما تّم اإلعالن عن صفقة أوسلو في العام 1993، 
هذا  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  من  الكثيرون  تلقى 
اإلعالن بصدمة شديدة، إذ رأوا فيه تفريطًا بحقوق 
غالبية ابناء الشعب الفلسطيني، وتحديدًا الالجئين 
عام  المحتلة  االرض  في  والفلسطينيين  منهم، 
المستعمر  مواطنة  عليهم  فرضت  الذين   ،1948

بعد ان نجوا من الطرد والتطهير العرقي. 

ألقت  والتي  آنذاك،  الناشئة  التردي  حالة  وبسبب 
بظاللها في أوائل التسعينيات على مجمل الوضع 
دته من حالة 

ّ
ول وما  والدولي،  والعربي  الفلسطيني 

من  حالة  نشأت  الشاملة؛  بالهزيمة  وشعور  يأس 
بأوهام  الجديد، مصحوبة  الواقع  األمر  مع  كيف 

ّ
الت

أي  وغزة،  الضفة  في  مستقلة  دولة  على  الحصول 
االنتدابية.  على اقل من %22 من ارض فلسطين 

قلة قليلة فقط من النخب الوطنية أدركت منذ البدء 
أن اإلعالن عن صفقة أوسلو كان بمثابة استسالم 
حقيقي من جانب النخبة التي انتجت أوسلو، وأّن 
ل إنتصارًا آخرًا يضاف إلى قائمة 

ّ
هذا اإلتفاق شك

الحقيقة  في  وهو  الّصهيونية.  الحركة  إنتصارات 
فيها  بما  السابقة،  إنتصاراتها  جميع  من  أخطر 
م 

ّ
سل إذ  النكبة؛  حرب  في   1948 عام  إنتصارها 

ومرتكزاتها  الصهيونية  الحركة  بشرعية  االتفاق 
األيدلوجية، وما فرضته على معظم ارض فلسطين 
النخب  من  الكثير  لحق  استعمارية.  وقائع  من 
اإلنتفاضة  تفّجرت  ان  بعد  والسياسية  الوطنية 
ة التي ثابرت على 

ّ
الثانية عام 2000 بركب تلك القل

نقد اتفاق أوسلو، والتصدي الّدائم لتبعاته وآثاره 
كافة  في  الفلسطينيين  حياة  نواحي  جميع  على 

اماكن تواجدهم.
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الشعب  ابناء  غالبية  لدى  متوقعًا  يكن  لم 
توقيع  من  قليلة  سنوات  بعد  أنه  الفلسطيني 
اتفاق أوسلو، سوف تتحول فكرة الدولة المستقلة 
في الضفة والقطاع الى وهم، وأن مجمل المشروع 
جغرافيًا  متناثرة  حالة  سيصبح  التحرري  الوطني 
من  هناك  وأن  واجتماعيًا،  وسياسيًا  ووطنيًا 
هذا  تعريف  إعادة  في  االنشغال  الى  سيضطر 
المشروع، والبحث عن طريق للخروج من هذا المأزق.

الذي  الخراب  حجم  ف 
ّ
تكش الوقت،  مرور  ومع 

كافة  على  فلسطين  بشعب  االتفاق  هذا  الحقه 
وعلى  الداخلي  المستوى  على  سواء  المستويات، 
مشروعًا  باعتباره  الفلسطيني  النضالي  المشروع 
عنصري  فصل  نظام  براثن  من  تحرريًا  وطنيًا 
العالقات  او على مستوى  استعماري استيطاني، 
الدول  من  الغربية  وغير  العربية  الدول  مع 
الصديقة التي تحولت الى التحالف مع إسرائيل 

اوسلو.  بعد 

خالل مرحلة تبني الحل المرحلي عام 1974، شكلت 
ثنائية »العودة والتحرير« عصب المشروع الوطني 
الفلسطيني وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية. 
المشروع  هذا  تحديث  تم  الستينات،  اواخر  وفي 
عنوان  تحت  ديمقراطيًا،  إنسانيًا،  بعدًا  ومنحه 
فلسطين  في  العلمانية  الديمقراطية  »الدولة 
المستعمرين  مع  بالعيش  يقبل  الذي  التاريخية«، 
االستعمار  أنقاض  على  مساواة،  دولة  في  اليهود 

والفصل العنصري.

واإلنساني،  الوطني  المشروع  تبني هذا  لم يصمد 
الفلسطيني،  الشعب  افراد  جميع  ينصف  والذي 
خاصة الالجئين، سوى سنوات قليلة. فقد سارعت 
تأثير  عنه تحت  التخلي  الى  الفلسطينية  القيادة 
الظالم.  القوى  ميزان  وعسف  الدولية،  الضغوطات 
الى  التحرر  حركات  قيادات  تلجأ  أن   

ً
خطأ ليس 

وتكتيكات  آليات  وابتكار  السياسية،  الواقعية 
أن  غير  المرحلية،  االنجازات  مراكمة  من  نها 

ّ
تمك

الرؤية  عن  تدريجيًا  تخليًا  كونه  يعدو  ال  ما حصل 
الشرعية  ومنح  التكتيك،  لصالح  االستراتيجية 

هذا  الى  اوصلنا  الذي  االمر  االستعماري،  للواقع 
الحضيض الذي نعيشه. 

اليوم حالة من فقدان  الفلسطيني  يعيش شعبنا 
المشروع والرؤية. وفي حالة كهذه، يصبح المواطن 
الفلسطيني منهمكًا في همومه اليومية األساسية 
لمن  وادارته  العام  الشأن  تاركًا  الفردي،  وبخالصه 
الخطر  ويتجلى  الرديئة.  الحالة  هذه  الى  أوصلوه 
االمريكي  التحالف  انتقال  في  اليوم  األعظم 
الصهيوني )بقيادة ترامب – نتانياهو( إلى مرحلة 
دون  الفلسطينية،  للقضية  العملية  التصفية 
مقاومة فعلية تقلب المعادلة على رأس المتآمرين، 
الخيانة  في  موغلة  عربية  انظمة  فيهم  بما 

المكشوفة. 

الفلسطينية  القيادة  أن  الحالة  بؤس  معالم  ومن 
الرسمية التي أعلنت رفضها لصفقة القرن، ال تزال 
تواصل التنسيق االمني وتتهرب من مواجهة هذه 
الصفقة االستعمارية التصفوية على ارض الواقع، 
مع أن تطبيقها جاٍر على قدم وساق، ابتداءً من نقل 
السفارة االمريكية الى القدس، والعمل على تصفية 
وكالة غوث الالجئين، وتوسيع االستيطان، وغيرها 
من الخطوات العدوانية البلطجية. كل ذلك، وخاصة 
كارثة االنقسام ومفاعيلها التدميرية، مكنت العدو 
من مواصلة تعميق مشروعه الكولونيالي بسهولة 

فائقة.       

فكرة الدولتين نبذت الالجئين من 
األصل 

تنتهي  أن  وقبل  وتطوراته،  اوسلو  مسار  كشف 
كان  التي  سنوات  )الخمس  االنتقالية  الفترة 
النوايا   ،)1998 العام  في  تنتهي  أن  يفترض 
التي  المفاوضات  في  الحقيقية  الصهيونية 
ديفيد،  كامب  في  عرفات  ياسر  عليها  أجبر 
مراهناتهم  فشل  الفلسطينية  للقيادة  وإتضح 
وحساباتهم التي بنيت في لحظة ضعف، وبسبب 
ومشروعه  الصهيوني  العدو  بطبيعة  الجهل 
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مسؤولية  عرفات  ياسر  ُحّمل  وقد  الكولونيالي. 
فشل المفوضات، بسبب رفضه المخطط االمريكي 
لقضية  تصفوية  تسوية  بقبول  الصهيوني 
الذي كان قد قدم تنازالت بعيدة  فلسطين. فهو 
وجد  مستقل،  كيان  على  بالحصول   

ً
آمال المدى، 

نفسه واقعًا في فٍخ كبير.  

والحقيقة أن الالجئين ولجانهم، التي أقاموها بعد 
والشتات،  اللجوء  وأماكن  فلسطين  داخل  اوسلو، 
كانوا أكثر وعيًا وإدراكًا لخطورة هذا االتفاق على 
هذه  إقامة  من  الهدف  كان  العودة.  في  حقهم 
بأال  الفلسطينية  القيادة  على  الضغط  اللجان 

تتنازل عن حق العودة  بأي شكل من األشكال.

انتفاضة  ديفيد  كامب  مفاوضات  فشل  ّجر 
َ
ف

منذ  ثانية غير مسبوقة في شموليتها ووحدتها 
التي  والمادية  البشرية  الخسائر  عام 1948، وِفي 
االسرائيلي.  بالمستعمر  الفلسطينيون  ألحقها 
فكرة  األذهان  إلى  االنتفاضة  هذه  وأعادت 
الغالي  وتقديم  للمقاومة  شعبنا  إستعداد 
اإلدارة  من  بالرغم  حريته  أجل  من  والرخيص 

لإلنتفاضة. الكارثية 

رفض  الثانية  االنتفاضة  وراء  الدافع  يكن  لم 
إسرائيل اإلعتراف بحق العودة وتنفيذه فحسب، 
المطالب  من  بأٍي  االعتراف  إسرائيل  لرفض  بل 
الفلسطينية، واإلصرار على السيطرة الكاملة على 
الفلسطينية  السلطة  منح  مع  ة، 

ّ
غز وقطاع  الضفة 

حكمًا ذاتيًا، األمر الذي يعني في جوهره تبخر حلم 
والمساواة  العودة  حق  سيما  ال  المستقلة  الدولة 
 ،1948 عام  المحتلة  االرض  لفلسطينيي  الكاملة 
بوحشية  َوُوجهوا  باالنتفاضة،  التحقوا  الذين 
الى  أدت  السالح،  الى  لجوئهم  عدم  رغم  فائقة، 
توقف مشاركتهم بعد ثمانية ايام، وبعد سقوط 

13 شهيدًا ومئات الجرحى منهم.

فكرة  رفض  أن  للواهمين،  واضحًا  بات  وهكذا 
وجزءًا  نفسه،  اإلتفاق  في  متأصال  كان  الدولتين 
ليس  والدليل  االسرائيلية،  االسترتيجية  من 

فقط تصريح رئيس الحكومة االسرائيلية إسحاق 

بعد  الكنيست  جلسات  إحدى  في  العلني  رابين 

فترة قصيرة من اإلعالن عن أوسلو، بل في مواصلة 

االتفاق  توقيع  بعد  مكثفة  بصورة  االستيطان 

تضمنها  التي  االنتقالية  الفترة  طول  وعلى 

واعادة  الثانية،  االنتفاضة  قمع  وبعد  اإلتفاق. 

االتفاق،  بحسب  )أ(  المصنفة  المنطقة  احتالل 

ياسر  الشهيد  الفلسطينية  الثورة  قائد  واغتيال 

وتوطد  الكولونيالي،  المشروع  تواصل  عرفات، 

توقف،  دون  الوحشي،  العنصري  الفصل  نظام 

بحيث باتت فكرة الدولتين تبدو هزلية.

بدأت  قد  كانت  الفلسطينية  القيادة  أن  وُيذكر 

لصالح  العودة،  حق  بخصوص  خطابها  بتخفيض 

 
ّ
الحديث عن الدولة، بل كانت تحرص ايضًا على أال

ظهر تشددا في اإلصرار على إعادة الالجئين الى 
ُ
ت

ًا منها 
ّ
ديارهم في المناطق التي طردوا منها، ظن

أن ذلك يطمئن االسرائيليين، فيقبلون بمقايضة 

حق العودة بالدولة في الضفة وقطاع غزة. 

مقايضة  أن  إذ  كارثية،  النهج  هذا  نتائج  كانت 

القضية  بجوهر  الدولة(،  )إقامة  جزئي  حٍق 

تفريط  اوال  هو  العودة(،  )حق  الفلسطينية 

تعبيرًا  يشكل  كما  كلها،  الفلسطينية  بالقضية 

عن عقم في التفكير وفي فهم ادارة المفاوضات 

من  عامًا،  وعشرين  خمس  فبعد  خطير.  عدو  مع 

الشعب  يجد  االوسلوي،  النهج  في  الولوج 

استعماري  نظام  تحت  واقعًا  نفسه  الفلسطيني 

استيطاني وفصل عنصري يجاهر بال مواربة، بأن 

فلسطين كلها له، وال يوجد للشعب الفلسطيني 

النهج  هذا  أن  ذلك،  من  األخطر  فيها.  حق  أي 

الفلسطيني،  وشعبنا  وطننا  تمزيق  إلى  أّدى  قد 

منظمته  وتجويف  الوطنية،  حركته  وتفكيك 

التي كانت قد انتشلته من ركام النكبة ووحدته، 

وقادت  الوطنية،  شخصيته  بناء  في  وساهمت 

ال  الحقيقة،  في  عقود.  ثالثة  من  ألكثر  نضاله 

تفريط  بأنها  إال  التغيرات  هذا  وصف  يمكن 

الثورية.  باألداة 



37

الالجئون أنصار الدولة الواحدة في 
فلسطين

الالجئون وصول وهم  لم ينتظر  كما ذكرنا سابقًا، 
بادرت طالئعهم األكثر  الى نهايته، بل  الدولتين 
بعد  العودة،  بحق  خاصة  طر 

ُ
أ بناء  في  فورا  وعيًا 

الجامع  الوطني  للكيان  الرسمية  القيادة  ّيدت 
ُ
ق أن 

منظمة  أي  شرائحه،  وكافة  فلسطين  لشعب 
التحرير، بإتفاق رسمي مع إسرائيل. فانتشرت لجان 
العودة في الداخل والشتات، بهدف إعادة تأصيل 
حق العودة في وعي النخب والوعي الشعبي. ومنذ 
االنتفاضة الثانية، عقدت مؤتمرات العودة الدورية 
طّور 

َ
لفلسطينيي الشتات في أوروبا. وفي أحدث ت

الفت ومثير وآسر للخيال، انطالق مسيرات العودة 
من داخل قطاع غزة في الثالثين من آذار عام 2018 
باقي  عن  غزة  قطاع  يفصل  الذي  السياج  بإتجاه 
العودة.  لممارسة  رمزي  كتجسيد  الوطن،  جغرافيا 
جمع برامج هذه االطر والمؤتمرات على مبدأ أن ال 

ُ
وت

شرعية سياسية واخالقية ألي حل، بدون االعتراف 
وتحقيق حق العودة الى فلسطين. 

ومن جهة أخرى، أعاد االجتياح االسرائيلي الوحشي 
انفجار  على  ردًا  الفلسطينية،  السلطة  ألراضي 
الدولة  فكرة  الثانية،  الفلسطينية  االنتفاضة 
التاريخية  فلسطين  في  العلمانية  الديمقراطية 
الى المشهد على نطاق اوسع، يتجاوز المجموعات 
الصغيرة المعروفة، الى دوائر أكاديمية ومثقفين 
والشتات  فلسطين  جغرافيا  كل  داخل  ونشطاء 
السائدة  االعالم  وسائل  تعد  ولم  اللجوء.  وأماكن 
تتحفظ على نشر األخبار عن عودة ظهورها، وعلى 
ويقف  تتبنهاها.  شخصيات  مع  المقابالت  إجراء 
في صلب مشروع الدولة الواحدة عودة الالجئين الى 
دولتهم، دولة فلسطين التي كان من المفترض أن 
فلسطين.  تراب  كامل  على   1948 عام  قبل  تقوم 
الشعب  غالبية  يشكلون  الذين  الالجئون  هؤالء 
مواطنون  هم  والخارج،  الداخل  في  الفلسطيني 
دولة  في  والعيش  وطنهم  الى  العودة  ينتظرون 
الذي  الطرد  يكن  ولم  تامة.  بمساواة  ديمقراطية 

نصف  عن  يزيد  لما  الصهيونية  الحركة  نفذته 
تعداد الشعب الفلسطيني، سوى ممارسة لسياسة 
الناس عن وطنهم  اذ إن فصل  ابارتهايد وحشي، 
جريمة  اال  هو  ما  العودة،  من  ومنعهم  وطردهم 
تم  ذلك  على  بناء  االنسانية.   وجريمة ضد  حرب، 
إصدار قرار رقم 194 الذي يقر بحق العودة من قبل 
الجريمة  هذه  بعد  مباشرة  المتحدة  االمم  منظمة 
الصهيونية. وفي عام 1974 ألحق قرار 194 بقرار 
التأكيد  يعيد  ال  الذي   ،3236 رقم  قرار  وهو  أهم، 
ربطا  يربطه  ايضًا  بل  فحسب،  العودة  حق  على 

محكما بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ويأتي التركيز فلسطينيًا على حق العودة بإعتباره 
حقا انسانيا واخالقيا، ويجسد قيمة كونية تتمثل 
وبالتالي  بأمن،  ووطنه  بيته  في  االنسان  بعيش 
فهو يخاطب الضمير االنساني، وايضا كونه يحمل 
 توحيديا للشعب 

ً
بعدا وطنيا جامعًا، ويشكل عامال

الفلسطيني، خاصة في ظل ما آلت إليه حالة العمل 
المتشظية.  الفلسطينية  الساحة  في  الوطني 
مواقف  تكون  ان  الصدفة  قبيل  من  ليس  ولذلك 
لجان العودة، حتى لو كان ذلك تلميحًا، نحو الدولة 

الواحدة، وليس حل الدولتين.

إعادة لملمة الرواية التاريخية

 مطلقًا في فلسطين، 
ً
ليس من الممكن تحقيق عدال

بانه  الدولتين  حل  مع  التعامل  يجوز  ال  ولكن 
ان  قبل  الدولتين،  فحل  الجزئي.  للعدل  تحقيق 
، وعنصري 

ً
تهدمه اسرائيل، هو حل غير عادل اصال

وظالم، ألنه ال ينصف الشعب الفلسطيني، وخاصة 
الالجئين. كما وأن تحويل الحل المرحلي الذي اقره 
حل  الى   1974 عام  الفلسطيني  الوطني  المجلس 
وانحطاطه  الجزائر عام 1988،  اعالن  الدولتين في 
ضربة  ألحق  اوسلو،  بعد  البانتوستانات  نظام  الى 
وأطال  الفلسطيني،  الوطني  بالمشروع  شديدة 
معاناة شعبنا، ليس فقط بسبب جرائم العدو، بل 
المستمر  والنزيف  الداخلي،  التفكك  بسبب  أيضا 

الناجم عن هذا التفكك. 
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التراجعي، مظاهر تشوه  المسار   صاَحب كل هذا 
مفردات  في  وتبدل  الوطني،  الوعي  في  واسعة 
أجيال  نشأت  حيث  الوطني،  التحرر  حركة  وقيم 
جديدة في ظروف تيه سياسي، بدون قدوة ومثال 
شكل  على  أو  ومؤهلة،  صادقة  قيادة  شكل  على 
مؤسسة تحررية جامعة، أو رؤية مستقبلية واضحة 

تقتدي بها هذه االجيال.

وِفي  األعداء،  استغل  لم يحصل هذا صدفة، فقد 
المطلق  الحليف  االمريكية،  اإلمبريالية  مقدمتهم 
وذهنية  الضعف،  حالة  ومشروعها،  للصهيونية 
االستسالم التي هيمنت على فريق أوسلو وطبقته 
قابل  وغير  راسخًا،  التبدل  هذا  لجعل  المساندة، 
للعودة الى الحالة السابقة. فقد جرى تغيير عقيدة 
األجهزة األمنية من مواجهة االحتالل، الى مواجهة 
الشعب ومنعه من المقاومة، تحت قيادة وتدريب 
األوربية،  الدول  اما  »دايتون«.  إي  أي  السي  ضابط 
لبناء  ليس  لكن  المالية،  المساعدات  أغدقت  فقد 
األجهزة  لتمويل  بل  وإنتاجي،  مستقل  اقتصاد 
التي  المدني،  المجتمع  منظمات  ودعم  األمنية، 
التحقت  إذ  المباشر،  السياسي  العمل  أضعفت 
واألحزاب  الفصائل  ونشطاء  قيادات  من  الكثير 

بهذه الجمعيات. 

يجري  جارة،  دولة  بل  عدوا،  اسرائيل  تعد  لم  كما 
وباتت  عليها.  متنازع  حدود  على  معها  التفاوض 
سلطة اوسلو اكثر سلطوية، متركزة في يد رئيس 
نموذج حكم  وهو  الحاشية،  من  ومجموعة صغيرة 
بالحكم  السياسية،  العلوم  في  يعرف  سلطوي 
على  تتسلط  التي  األقلية  حكم  األولجاركي، 
مؤسسات  الى  الرجوع  بدون  الحكم،  مفاتيح  كل 

وسلطات الحكم االخرى. 

لكل  التصدي  إلى  ملحة  الحاجة  باتت  ولذلك، 
والمضللة،  المشوهة  والمفاهيم  المفردات  هذه 
باعتباره  الحقيقية  الصراع  والتي ال تصف طبيعة 
استعماري  نظام  ضد  مستعَمر  شعب  كفاح 
وملحًا  ضروريا  وبات  عنصري.  إحاللي  استيطاني 
يصف  الذي  التحرري  الصراع  قاموس  استعادة 

والحركة  الفلسطيني  الشعب  بين  المواجهة 
الصهيونية في سياقها التاريخي الصحيح. ولنبدأ 
الصهيونية  للحركة  كتجسيد  إسرائيل  بتعريف 
حدثًا  ليست  إسرائيل  أن  أي  االستعمارية، 
تمارس  هي  بل  الماضي،  في  حصل  استعماريًا 
حتى  الوحشية  اإلحاللية  العنصرية  الكولونيالية 

اللحظة. 

سياق  في  حدثت  أوروبية  غزوة  نتاج  إسرائيل  إن 
االستعمار الكولونيالي االوروبي في مناطق مختلفة 
الصهيوني  الوجود  تسمية  أن  كما  العالم.  من 
غزة،  قطاع  وحصار  والقدس،  الغربية  الضفة  في 
ُينظر  الدولي،  العرف  ففي  مضلل.  هو  باالحتالل، 
ولكن  المحتلة،  للقوة  مؤقت  كوجود  االحتالل  إلى 
إسرائيل لم يكن لديها في يوم من االيام، بغض 
االحتالل،  انهاء  في  نية  يحكمها،  عمن  النظر 

والدليل هو تواصل عمليات اإلستيطان. 

الضفة  في  الصهيوني  الوجود  يعتبر  لذلك، 
األرض  حدود  داخل  وجوده  مثل  مثله  والقدس، 
المحتلة 1948، وجود استعماري استيطاني مخطط 
له أن يكون دائمًا. وال ُيغّير من هذه الحقيقة رفض 
اليمين بضم  االن، مطالبات  الليكود، حتى  حكومة 
الضفة الغربية الى أسرائيل، ألن الضم قائم فعليًا، 
المجتمع  مواجهة  في  نفسها  تجد  ال  حتى  وذلك 
منح  بين  الخيار  مواجهة  لتفادي  وايضا  الدولي، 
اذ  الفعلي،  االنفصال  او  للفلسطينيين،  المواطنه 
هي ليست قادرة على دمجهم وال اإلنفصال عنهم 

ومنحهم دولة مستقلة.

الفلسطينيين،  الالجئين  بقضية  يتعلق  فيما  أما 
فيجب أن يجري ترسيخها ليس في برامج االحزاب 
وأن  واإلعالم،  التعليم  مناهج  في  بل  وحسب، 
تتكثف مهرجانات العودة بحيث تتحول إلى جزٍء 

عضوي من الثقافة اليومية لكل فلسطيني. 

إن قضية اللجوء الفلسطيني هي احدى أبرز نقاط 
االقتالعي  ومشروعها  الصهيونية  مع  اإلشتباك 
جامع  وطني  بعٌد  القضية  فلهذه  اإلنساني.  غير 
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واخالقي وكوني، ويمكن البناء على ما قامت وتقوم 
به الشخصيات واللجان والمبادرات والجمعيات في 

مجال تنظيم الالجئين، ونشر ثقافة العودة.

مشروع الدولة الواحدة هو مشروع 
العودة والتحرر والعدالة

 
ً
حال ليس  الواحدة  الديمقراطية  الدولة  حل  إن 
حل  هو  وال  المتوسط،  أو  القريب  للمدى  سياسيًا 
المستعمر، حتى وان تضمن  للتفاوض مع  مطروح 
 إنسانيًا للمسألة اليهودية في فلسطين، إنما 

ً
حال

هو مشروع نضال، ومقاومة، وهو طريق عمل وبناء. 
وهو مشروع توحيدي، يسعى الى اعادة الصراع الى 
جذوره، وإعادة تشكيل الوعي الفلسطيني، كشرط 
التجزئة  حالة  إن  القوى.  ميزان  بتغيير  للبدء  أولي 
الجغرافية والديمغرافية والسياسية واإلجتماعية، 
المستعمر  استراتيجية  من  جزءًا  تشكل 
الضعف  تكريس  الى  تهدف  التي  التقسيمية 
وتسهيل السيطرة على االرض واإلنسان. وبالتالي 
اي  االستراتيجية،  القوة  هذه  إستعادة  من  بد  ال 
وعدالة  ووحدة وطنه  روايته  ووحدة  الشعب  وحدة 

قضيته.

الكفاحية  قوته  الواحدة  الدولة  مشروع  يستلهم 
الفلسطيني،  الشعب  تاريخ  من  واألخالقية 
الزاخر  أشكاله  بكافة  التحرري  الكفاح  وتاريخ 
بالتضحيات والنضاالت الشعبية، مثل: المظاهرات 
لمنتوجات  المقاطعة  وحمالت  واإلعتصامات، 
القرن  عشرينات  منذ  الصهاينة  المستعمرين 
الماضي، ومن الطرح التحرري اإلنساني الذي تبنته 
دولة  في  العيش  قبول  بخصوص  التحرير  منظمة 
»االسرائيليين«،  اليهود  مع  ديمقراطية مساواتية 
الكولونيالية  هيمنتهم  من  التخلص  بعد 

نموذج  افريقيا،  جنوب  نموذج  إن  والعنصرية. 
األبرتهايد  نظام  إسقاط  في  والنجاح  اإلنتصار 
ديمقراطي،  سياسي  نظام  وإقامة  الكولونيالي، 
السكان  بين  الدموية  المواجهة  من  قرونًا  أنهى 
األصليين السود والمستعمرين االروبيين البيض، 
الذين تحولوا الى مجموعات ذات خصائص إثنية 
النموذج  هذا  استحضار  أن  كما  ولغوية.  وقومية 
ومقارنته مع حالة نظام االبرتهايد الكولونيالي في 
فلسطين، خاصة على مستوى العمل على الساحة 
الدولية، يشكل ذخيرة فتاكة في استهداف جدار 
الكذب والتزوير والتضليل الذي بنته اسرائيل على 
ووحيد  ديمقراطي  نظام  وكأنها  الدولية،  الساحة 

في المنطقة العربية.

ورغم وجود أوجه اختالف هامة، ايضًا، بين الحالتين 
استمرار  ورغم  وفلسطين(،  افريقيا  )جنوب 
االبرتهايد االقتصادي، فإن نموذج جنوب إفريقيا 
في  فقط  ليس  لفلسطين،  ملهمًا  نموذجًا  يبقى 
تفادي نسخ  أجل  من  أيضًا  بل  التوجه،  تبني هذا 
تجربة جنوب إفريقيا، ومن أجل إعمال االجتهاد في 
اإلجابة على أوجه اإلختالف، والنواقص التي ظهرت 

الحقًا أثناء محاولة تطبيق التجربة/ النموذج.

ال يستطيع الشعب الفلسطيني أن يواصل العيش 
الذي  االستعمار  تحت  وتساؤل  تيه  حالة  في 
ب أصحابها. وعليه، 

ّ
يلتهم األرض ومواردها، ويعذ

المسؤولية  وإستثمار  الوقت،  استثمار  من  بد  ال 
رؤية  لطرح  الدولتين،  حل  إنهاء  عن  اإلسرائيلية 
شاملة، وخطاب أخالقي تحرري وإنساني، ُيجند كل 
العالم وشرائح  ويأسر خيال  الفلسطيني،  الشعب 
من مجتمع المستوطنين، ويحاصر المستعمر. على 
مثل هذه الرؤية والبرنامج، يجب أن تنشأ األجيال 
الواعية  وطالئعها  القادمة،  الجديدة  الفلسطينية 

الباحثة عن المعنى، والحياة الحرة.  

عوض عبدالفتاح، األمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطّي. ومنسق حملة الدولة الديمقراطية في فلسطين.
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رّد ملكية األراضي إلى أصحابها وتوزيعها:

حالة جنوب أفريقيا

Bothwell Mheta :بقلم

ملخـــــص

منذ أن بزغ فجر الديموقراطية في جنوب أفريقيا في 
عنى 

ُ
العام 1994، شرع هذا البلد في تنفيذ برامج ت

فتها حقبة 
ّ
ركة التي خل

ّ
بإزالة المظالم السالفة والت

البرامج، حسب  أول هذه  الحكم االستعماري. وكان 
للجدل،   

ً
إثارة وأكثرها  المقررة  األولويات  ترتيب 

يزال  وال  األراضي.  توزيع  إعادة  خطة  في  ل 
ّ
يتمث

األراضي  إصالح  يتناول  الذي  السياسي  الخطاب 
يعّج بالتصورات الخاطئة التي تحوم حول األهداف 
بعة 

ّ
اة من إعادة توزيع األراضي واإلجراءات المت

ّ
المتوخ

المستفيدة  الجهات  وتحديد  ملكيتها  نزع  في 
 عن ذلك، كانت 

ً
منها )Cousins 2016: 12(. وفضال

الروايات التاريخية التي انتشرت على نطاق واسع 
من  وتجريدهم  أصحابها  من  األراضي  سلب  حول 

مشحونة  األصالنيين  السكان  واضطهاد  ملكيتها 

فها 
ّ
بعوامل سياسية ال ُيستهان بقوتها، حيث وظ

والتأييد  الدعم  لحشد  المعارضة  وأحزاب  الساسة 

لهم. 

وضع  إلى  األول،  المقام  في  المقالة،  هذه  تسعى 

تعريف لكلمات مفتاحية يرتبط استخدامها بإصالح 

أصحابها  إلى  األراضي  رّد  في  تبحث  ثم  األراضي، 

السياق  في  عنها  وتعويضهم  عليهم  وتوزيعها 

الذي شهدته جنوب إفريقيا. وتناقش الدراسة، في 

معرض وقوفها على إعادة توزيع األراضي، الطريقة 

التي تعتمدها جنوب إفريقيا في توزيعها. 

الملكية،  نزع  الملكية،  رّد  المفتاحية:  الكلمات 

التوزيع، التعويض، إصالح األراضي. 
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1- مقدمــــة 

كان الهدف األولّي الذي سعت حكومة جنوب أفريقيا 
في  يكمن  األراضي،  إصالح  مجال  في  إنجازه  إلى 
إعداد برامج ترمي إلى تغيير أوُجه انعدام المساواة 
األراضي،  ملكية  في  عرقي  أساس  على  القائمة 
عانوا  الذين  لألشخاص  والمساعدة  العون  وتقديم 
ك األراضي وحيازة 

ُّ
من اإلقصاء في السابق، على تمل

يجري  الذي  التقدم  ولكن  بها.  المرتبطة  الحقوق 
إحرازه على هذا الصعيد ال يزال بطيئًا للغاية. وقد 
أفضى هذا الوضع إلى نشوء شكل ضاّر من أشكال 
يتمحور  التي   ،)Cousins 2016: 2( الشعبوية 
الخطاب السياسي فيها حول الِعرق، مما يؤّدي في 
األراضي  إجراءات إصالح  إلى توظيف  أحيان كثيرة 
االحتكام  وليس  االنتقام،  لغايات  متطّرفًا  توظيفًا 
القائمة  البنيوية  إليها من أجل معالجة االختالالت 
 Jankielsohn & Duvenhage 2018:( وتصويبها
 Hall et( وفي هذا المقام، يتناول هول وآخرون .)3
المنبثقة عن  بالتفصيل تلك االختالالت   )al 2011
قيمتها  لها  سلعة  بوصفها  األرض  على  الحصول 
 لذلك، يتبّوأ 

ً
وباعتبارها مصدرًا لجني األرباح. ونتيجة

اإلقصاء مكانة مركزية في حيازة األراضي والحصول 
التنظيم  قبيل  من  مختلفة،  آليات  ف 

َّ
وتوظ عليها، 

والقوة وإضفاء الصفة الشرعية وقوانين السوق، من 
أجل تبرير حاالت اإلقصاء. 

في   ،)Kepe & Hall 2018( وهول  كيب  ويشير 
توزيع  إعادة  فيها  يتناوالن  التي  الدراسة  سياق 
األراضي في جنوب أفريقيا، إلى أن إصالح األراضي 
في الحقبة التي تلت انقضاء نظام الفصل العنصري 
 مكانة جوهرية على سلم األهداف 

ّ
لم يكن يحتل

التي حّددتها الدولة. ويعزو المؤلفان اإلخفاق الذي 
واكب برامج إصالح األراضي إلى تسليعها والتركيز 

على قدراتها اإلنتاجية بصورة رئيسية. 

لت الحرية التي نالتها جنوب أفريقيا 
ّ
ولذلك، شك

مع نهاية عهد الفصل العنصري واجهة زائفة لما 
ل 

ّ
يسّمونه »الحاضر االستعماري«. وينبغي أن تمث

ل في سبيل تفكيك االستعمار 
َ
بذ

ُ
المساعي التي ت

محور اإلجراءات التي تستهدف تقويض الهياكل 

االستعمار،  أرساها  التي  والسياسية  االقتصادية 

إصالح  خالل  من  األراضي  على  الحصول  وتيسير 

.)132-Kepe & Hall 2018: 128( نظام ملكيتها

كما يمكن عزو األزمات التي تعتري إصالح األراضي 

على  طرأ  الذي  التغيير  إلى  أفريقيا،  جنوب  في 

األمر،  بادئ  ففي  الدولة.  حّددتها  التي  األهداف 

كان الحصول على األراضي وتأمين حقوق امتالكها 

تحّولت  ولكن  األراضي.  إصالح  أهداف  يتصّدران 

ك 
ُّ
تمل يستتبعها  التي  التكلفة  ل  تحمُّ من  النوايا 

معها  التعامل  إلى  لألراضي  المستفيدة  الجهات 

 مستأجرة، إذ تكون الدولة هي 
ً
كما لو كانت أصوال

من يملك األرض ويمارس الرقابة على استعمالها. 

كما تحولت الجهات المستفيدة المستهدفة إلى 

شركاء إستراتيجيين في األعمال التجارية واألعمال 

التجارية الزراعية )Hall & Kepe 2017: 1-7(. ومع 

ذلك، يفّسر مويو )Moyo 2004: 4( األهمية التي 

باتت التحليالت النيوليبرالية تكتسبها في الوقت 

الراهن بشأن مسألة األراضي على أنها هي المصدر 

بس. فتركيز الدولة، في هذه اآلونة، 
ّ
الل الذي يثير 

على اإلنتاج وحقوق ملكية األراضي، دون تركيزها 

على العدالة االجتماعية، ُيَعّد األساس الذي يقف 

اإلصالح.  إجراءات  صعيد  على  التقدم  عْوق  وراء 

التالية إلى تعريف عبارة رّد  ونسعى في الجزئية 

ملكية األراضي إلى أصحابها. 

2- تعريف العبارات »رّد ملكية األراضي 
إلى أصحابها، ونزع الملكية والتعويض« 

يعرِّف  أصحابها«:  إلى  األراضي  ملكية   
ّ
»رد

قاموس »ميريام وبستر« عبارة »رّد ملكية األراضي 

الذي  »الفعل  تعني  أنها  على  أصحابها«  إلى 

ينطوي على رّد شيء ما أو الحالة التي يجري رّده 

فيها: من قبيل )أ( رّد شيء ما إلى مالكه الشرعي، 

)ب( أو التعويض عن ضرر ما أو إعطاء ما يكافئه. 
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)»ميريام  نفسه  القاموس  يعّرف  الملكية«:  »نزع 
تعني  أنها  على  الملكية«  »نزع  عبارة  وبستر«( 

»الحرمان من الحيازة أو من حقوق الملكية«. 

»التعويض«: تعرَّف هذه الكلمة على أنها تعني 
دفع لشخص ما مقابل شيء ما«. 

ُ
»األموال التي ت

3- نظام إصالح األراضي في جنوب 
أفريقيا 

 Thomas( حسب المالحظة التي يسوقها توماس
َعّد بعض أوجه التشابه المتصلة بمسألة 

ُ
2003(، ت

األراضي في زيمبابوي وجنوب إفريقيا ملفتة للنظر 
بالفعل. فكال البلدين يعانيان من حاالت تاريخية 
صعيد  على  المساواة  انعدام  أوُجه  من  متشابهة 
قلت ملكية 

ُ
األراضي. فكما هو الحال في زيمبابوي، ن

من  األراضي  من  المائة  في   2 عن  نسبته   
ّ

تقل ما 
أفريقيا  جنوب  في  األفارقة  السود  إلى  الِبيض 
بحلول العام 2000، وذلك مقابل نسبة مستهدفة 
الوطني  المؤتمر  والتي كان  المائة،  قدرها 30 في 
 .)Thomas 2003( لنفسه  حّددها  قد  األفريقي 
وآخرون  هندريكس  يفترض  السياق،  هذا  وفي 
من  ’االنتقال  أن   )Hendricks et al. 2013: 1(
كان  الديموقراطية  إلى  العنصري  الفصل  حقبة 
وشاملة  متواصلة  إجراءات  إلى  يترَجم  أن  ينبغي 

تستهدف تفكيك االستعمار«. 

وفي كال البلدين )في زيمبابوي في الفترة الواقعة بين 
العامين 1980 و1997 على وجه التحديد(، لم يعمد 
أساس  على  رغب في ذلك  إال من  أرضه  بيع  إلى  أحد 
لت 

ّ
تكف حيث   - والمشتري«  البائع  بين  »الرضا  مبدأ 

الدولة بتقديم الدعم المالي. وكانت حكومتا زيمبابوي 
تلت  التي  الحقبة  في  لتا 

ّ
ك

ُ
ش اللتان  أفريقيا،  وجنوب 

)على  العنصري  الفصل  ونظام  االستعمار  انقضاء 
متاحة  ستكون  كافية   

ً
أمواال أن  تعتقدان  التوالي(، 

السوداء  األغلبية  أبناء  إرضاء  أجل  األراضي من  لشراء 
الذين كانوا متعطشين المتالك أراٍض.

وكان الفهم السائد في حينه يرى أن أولئك الذين 
أراضيهم  يعرضون  األراضي سوف  يملكون  كانوا 
المصالحة  على  كدليل  السوق  في   

ً
طواعية

الحالتين، كانت  )Mngxitama 2000(. وفي كلتا 
األراضي  مسألة   

ّ
لحل تنفيذها  ر  المقرَّ اإلجراءات 

إلى  األغلبية  حكومتا  وصلت  عندما  سلفًا  محددة 
سّدة الحكم. وكانت حكومتا األقلية السابقتان قد 
باإلحجام  المفاوضات،  أثناء  في  بضمانات،  طالبتا 
دون  تعّسفي  نحو  على  األراضي  توزيع  إعادة  عن 
بعامل  التعويض  ربط  إذن من أصحابها، وبوجوب 
بين  الرضائي  البيع  مبدأ  اعتماد  وبالتالي  السوق، 
 Mngxitama( البلدين  كال  في  والمشتري  البائع 
 عن ذلك، عملت الرأسمالية العالمية 

ً
2000(. وفضال

على دعم األقلية البيضاء والحكومتين القمعيتين 
ومساندتهما في اإلبقاء على الوضع الراهن على ما 

 .)Terreblanche 2012( هو عليه

أفريقيا  جنوب  حكومة  باتت  الحاضر،  الوقت  وفي 
إجراءات إصالح  الدستور على تنفيذ  مجبَرة بحكم 
األراضي. ومن أجل ’تفعيل‘ األحكام التي يمليها 
شؤون  دائرة  أعّدت  الخصوص،  هذا  في  الدستور 
في  األراضي  إصالح  بشأن  أبيض  كتابًا  األراضي 
ملكية  بأن  باإلقرار  هل 

َ
ُيست والذي   ،1997 العام 

للنزاع  مصدرًا  لت 
ّ
شك أفريقيا  جنوب  في  األراضي 

منذ عهد بعيد، وأن تاريخ الغزو وتجريد الممتلكات 
موارد  وتوزيع  القسري  والطرد  أصحابها،  من 
ف وراءه 

ّ
األراضي على نحو غير متوازن عرقّيًا قد خل

 Department of Land( البالد  في 
ً
 معقدة

ً
تركة

 .)Affairs, 1997

ويتضمن الدستور أحكامًا ينبغي أن تتبوأ مكانة 
ل  تحوُّ بإفراز  عنى 

ُ
ت التي  ات  اإلجراء في  محورية 

وتنص  البالد.  في  األراضي  ملكية  هيكلية  في 
هذه األحكام على أنه للشخص أو المجتمع الذي 
 1913 حزيران   19 يوم  بعد  ممتلكاته  من  د  ُجرِّ
القائمة  السالفة  الممارسات  أو  للقوانين   

ً
نتيجة

الحدود  وضمن  العنصري،  التمييز  أساس  على 
البرلمان،  عن  يصدر  قانون  عليها  ينص  التي 
ُسبُل  في  أو  الممتلكات،  تلك  استرداد  في  الحق 
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وينبغي  ضرر.  من  به  لحق  مما  عادل  انتصاف 
من  وغيرها  تشريعية  تدابير  الدولة  تتخذ  أن 
المتاحة  الموارد  حدود  وفي  المعقولة،  التدابير 
المواطنين  ن 

ّ
تمك التي  الظروف  لتهيئة  لها، 

قدم  على  وحيازتها  األراضي  إلى  الحصول  من 
بينهم.  فيما  المساواة 

وكما هو الحال في الدستور، يضع الكتاب األبيض 
لسنة 1997 أربعة أهداف لبرنامج إصالح األراضي: 
الفصل  نظام  فها 

ّ
خل التي  المظالم  رفع   )1(

على  واالستقرار  المصالحة  وتعزيز   )2( العنصري، 
النمو االقتصادي، )4(  الوطني، )3( ودعم  الصعيد 
الفقر  وطأة  من  والتخفيف  سر 

ُ
األ برفاه  واالرتقاء 

)Weideman 2004(. ومن أجل تحقيق األهداف 
ف إجراءات 

ّ
التي ينّص عليها الكتاب األبيض، توظ

نهجًا  ملكيتها  أنماط  وتحويل  األراضي  إصالح 
يتألف من أربعة محاور. 

برنامج  في  األربعة  المحاور  هذه  أول  ويتمثل 
تعمل  حيث  أصحابها،  إلى  األراضي  ملكية  رّد 
أو دفع  إعادتها،  أو  الدولة على استرداد األراضي، 
الذين  ألصحابها  قيمتها  تضاهي  تعويضات 
القانون  بموجب  أراضيهم  على  االستيالء  جرى 
األراضي.  قانون  صدر  أن  بعد   1913 العام  منذ 
وثانيًا، تعمل الدولة على ضمان حقوق المواطنين 
الذين تفتقر ملكيتهم لألراضي التي يشغلونها 
من  مماثلة  انتصاف  ُسبل  تتيح  أو  األمان،  إلى 
خالل إجراءات إصالح نظام ملكية األراضي، وذلك 
ملكيتها.  تنظم  التي  القواعد  تحديث  طريق  عن 
أن يعود  به  ُيقصد  الذي  الثالث،  المحور  ويتمثل 
بالنفع على األغلبية التي ال تملك أراٍض، في تنفيذ 
برنامج إلعادة توزيع األراضي، ونقل ملكية مساحة 
الذين  )السود(  المزارعين  إلى  األراضي  من  أكبر 
المحور  ويكمن  السابق.  العهد  في  منها  ُحرموا 
أن  في  األراضي  إصالح  برنامج  محاور  من  األخير 
الالزمة  الموارد  من  وغيره  التمويل  الدولة  ن  تؤمِّ
 Hall 2003( ]لمساندة المزارعين األفارقة ]السود
بوجه  المحاور  هذه  ونتناول   .)and CDE 2008

أكبر من التفصيل أدناه. 

3.1- رّد ملكية األراضي إلى أصحابها 

أحد  أصحابها  إلى  األراضي  ملكية  رّد  ل 
ّ
يشك

ألنه  األراضي،  إصالح  برنامج  في  المهمة  المحاور 
الثقافي  بالعرف  المرتبطة  األراضي  رّد  على  ز 

ّ
يرك

مالكوها/شاغلوها  هم  كانوا  الذين  الناس  إلى 
مجموعه  ما  ُرفع   ،2000 العام  فبحلول  األصليون. 
63,455 ادعاءً منذ العام 1994، ولم تزد االدعاءات 
وتّمت  ادعاءً.   4,925 عن  تسويتها  جرت  التي 
غالبية التسويات عن طريق دفع مبالغ نقدية، ولم 
ُيفِض سوى 162 ادعاءً إلى رّد ملكية األراضي إلى 

 .)Mngxitama 2000( أصحابها

لسان  على  ورد  لما  ووفقًا   ،2006 العام  وبحلول 
قارب   ،)CDE 2008( اإلنمائية  المشاريع  مركز 
ملكية  السترداد  ُرفعت  التي  ات  االدعاء عدد 
صحتها  من  ق 

ّ
التحق جرى  والتي  األراضي 

ات )81  ادعاءً. وكان معظم هذه االدعاء  80,000
مناطق  في  تقع  بأراٍض  يرتبط  منها(  المائة  في 
حضرية )CDE 2008(. وقد فرضت الحكومة على 
 في العام 2008 لكي 

ّ
نفسها موعدًا نهائيًا يحل

دمت 
ُ
ق التي  ات  االدعاء جميع  في  النظر  تنجز 

وعلى  أصحابها.  إلى  األراضي  ملكية  رّد  بشأن 
تقع  كانت  األراضي  هذه  غالبية  أن  من  الرغم 
أراٍض حضرية تسهل تسويتها من خالل  ضمن 
في  الحكومة  أخفقت  فقد  نقدية،  مبالغ  دفع 
الدعاوى  بسبب  النهائي  الموعد  بهذا  االلتزام 
الحاليون  األراضي  ك 

ّ
ُمال كان  التي  القضائية 

األراضي  ات  ادعاء محكمة  أمام  عليها  يرفعونها 
طعن  أي  يتسبّب  وال  دعاواهم.  في  للفصل 
حرمان  في  ما  ادعاٍء  مواجهة  في  أمده  يطول 
المحتملين فحسب، بل وفي حرمان  ك األرض 

ّ
ُمال

القدرة  هؤالء  يملك  وال  أيضًا.  الحاليين  أصحابها 
تيسر  التي  المالية  الموارد  على  الحصول  على 

باألرض. االنتفاع  لهم 

وبناءً على اإلحصائيات المتاحة )حسب ورودها في 
وثائق من قبيل التقرير الصادر عن مركز المشاريع 
الدولة  أن  يبدو  فقد  أعاله(،  إليه  المشار  اإلنمائية 
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 جيدًا في حدود المعقول فيما يتعلق 
ً
أنجزت عمال

من  الرغم  على  أصحابها،  إلى  األراضي  ملكية  برّد 
إعادة  طبيعته  بحكم  يستطيع  ال  المحور  هذا  أن 
الذين  األشخاص  من  العديد  على  األراضي  توزيع 
أراٍض. وبما أن معظم األراضي التي  ال يملكون أي 
من  جزءًا  ل 

ّ
تشك غدت  بشأنها  ادعاءات  ُرفعت 

المراكز الحضرية، فمن المحتمل تقديم تعويضات 
االدعاءات،  هذه  ألصحاب  نقدية  مبالغ  صورة  في 
مما يتركهم دون أراٍض ويطالبون بإعادة توطينهم 

على أراضيهم في الوقت نفسه. 

3.2- إعادة توزيع األراضي 

 Moyo( مويو  يسوقها  التي  المالحظة  حسب 
2013(، ال تزال إجراءات توزيع األراضي في جنوب 
سم ببطء شديد. فبحلول العام 2007، لم 

ّ
أفريقيا تت

يجِر توزيع سوى 4.2 مليون هكتار )4.7 في المائة( 
البرامج  خالل  من  التجارية  الزراعية  األراضي  من 
 بشوط بعيد عن 

ّ
الحكومية كافة، وهي نسبة تقل

النسبة البالغة 30 في المائة والتي كانت الحكومة 
تأمل في إعادة توزيعها بحلول العام 2014. 

يملكها  التي  التجارية  الزراعية  األراضي  ل 
ّ
وتمث

مليون   82 مساحته  ما  أفريقيا  جنوب  في  البيض 
الحكومة  تستهدف  التي  المساحة  وتبلغ  هكتار، 
نقل ملكيتها 24.6 مليون هكتار. وتكمن األسباب 
التي وردت في سياق تفسير هذه الوتيرة البطيئة، 
ك 

ّ
ُمال وجود  وعدم  األراضي  أسعار  ارتفاع  في 

وُيلِزم   .)CDE 2008( أراضيهم  بيع  في  يرغبون 
 Department of Land Affairs( الكتاب األبيض
1997( الحكومة بالتعامل مع قضية توزيع األراضي 
البائع  بين  الرضائي  البيع  مبدأ  توظيف  خالل  من 
تتولى  ال  الحكومة  أن  على  ينّص  كما  والمشتري، 
التي  والخدمات  المنح  توفر  وإنما  بنفسها،  الشراء 
األراضي  شراء  في  المحتاجين  لمساعدة  ص  تخصَّ

مّمن يرغب في بيعها. 

ولضمان إعادة توزيع األراضي على أساس منصف، 

ينبغي للحكومة أن تخوض غمار هذا الطريق الوعر، 
ألنه يتعين عليها أن تفي بالتوقعات التي يعّولها 
عليها من ال أرض له، واحترام األحكام التي ينص 
عليها القانون في الوقت نفسه. ويسود اعتقاد في 
بأن  الحاكم  السياسي  الحزب  في  البعض  أوساط 
البائع والمشتري يتسبّب  البيع الرضائي بين  مبدأ 
ذلك  ويعني  األراضي.  إصالح  إجراءات  تأخير  في 
السوق،  عامل  يحّركه  األراضي  بيع  أن  طالما  أنه 
بيع  في  أكبر  رغبة  سُيبدون  األراضي  ك 

ّ
ُمال فإن 

أراضيهم لمن يدفع لهم أكثر، أو المطالبة بأسعار 
مرتفعة عند بيع أراضيهم للدولة، مما يصّعب شراء 
مساحات واسعة منها لغايات توزيعها على من ال 

يملكون أي أراٍض. 

التي  التوصيات  في  واضحًا  االعتقاد  هذا  وكان 
المؤتمر  في  األفريقي  الوطني  المؤتمر  عرضها 
الذي عقده في العام 2007، والذي قرر فيه وجوب 
إجراء مراجعة لإلجراءات الموّجهة نحو السوق في 
توزيع  وتيرة  تسريع  بغية  األراضي  إصالح  مجال 
 .)ANC 2007( األراضي على نحو يراعي اإلنصاف
في  حصل  ما  المذكورة  التأخير  حاالت  وتشبه 
اإلجراءات التي نفذتها زيمبابوي التي طبّقت مبدأ 
 Moyo( البيع الرضائي بين البائع والمشتري ذاته

2013(، على النحو المشار إليه أعاله.

اإلنمائية  المشاريع  مركز  يعتقد  المقابل،  وفي 
ال  األراضي  توزيع  إعادة  أن   )CDE 2008: 17(
األراضي  ك 

ّ
ُمال غياب  وال  األسعار  ارتفاع  يعوقها 

من  إن  بل  أراضيهم،  بيع  في  يرغبون  الذين 
الذين  الحكوميون  المسؤولون  هم  لها 

ّ
يعط

ر 
ّ
وتعث الرديئة  والعالقات  الخبرة  إلى  يفتقرون 

يحول  مما  أصحابها،  إلى  األراضي  رّد  ات  إجراء
المركز  ويرى  الملكية.  نقل  ات  إجراء إنفاذ  دون 
أراضيهم  بيع  في  يرغبون  الذي  المزارعين  أن 
يرفعون أسعارها لكي يحصلوا على أموال متاحة 
تيّسر لهم شراء أراٍض أخرى )CDE 2008(. فإذا 
أنه  كان هذا هو ما يحدث، فيمكن تفسيره على 
ات  إلجراء تعطيل  أو  األراضي  ك 

ّ
ُمال بين  تواطؤ 

األراضي.  توزيع 
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4- الخالصة 

ص الدروس والعبر 
ّ
بوسع جنوب أفريقيا أن تستخل

من اإلجراءات التي نفذتها زيمبابوي لكي تقف على 
أثبتت جدواها، وتتعرف على تلك  التي  اإلجراءات 
التي ينبغي لها أن تتفادها. وفي هذا الخصوص، 
يشّدد مويو )Moyo 2013( على اآلثار المهمة التي 
األراضي  إلصالح  بالنسبة  زيمبابوي  تجربة  تفرِزها 
توظيف  الممكن  من  يزال  فال  أفريقيا.  جنوب  في 
إعادة  مجال  في  السوق  نحو  الموّجهة  اإلجراءات 
توزيع األراضي ضمن برنامج إصالحي يجري تنفيذه 
على وجه السرعة. كما ينبغي للدولة أن تتأكد من 
المساعدة  يلقون  األراضي  ُمنحوا  الذين  أولئك  أن 
واإلرشاد إلى أن تتضح في أذهانهم ما يجب عليهم 
أن يفعلوه بشأن األراضي التي حصلوا عليها. وعلى 
الرغم من أن مسألة األراضي في جنوب أفريقيا تبدو 
مشابهة لتلك التي شهدتها زيمبابوي من ناحية 
تاريخية، فمن المحبّذ اعتماد مجموعة مختلفة من 
التدخالت في السياق الراهن. وترتبط هذه المسألة 
هذه  طرحُت  أن  سبق  وقد   - بالسياسة  الحساسة 
في  أخرى  إنمائية  بمساعٍ  يتعلق  فيما  الفرضية 
جنوب أفريقيا، وال سيما فيما له صلة بالسياسات 

 .)Gumede 2013 االجتماعية واالقتصادية )انظر

إصالح  برنامج  يسترشد  أن  األهمية  وتقتضي 
أال  وينبغي  توّجهه.  واضحة  بسياسة  األراضي 
من  برنامج  يسعى  ما  غموض  أو  لبس  أي  يشوب 
قبيل برنامج إصالح األراضي إلى إنجازه. فبالنسبة 
البرنامج  ل هذا 

ّ
أن يشك ُيفترض  أفريقيا،  لجنوب 

فته 
ّ
خل الذي  الضرر  جبر  صعيد  على  مهمة  أداة 

العنصري.  الفصل  على  القائم  االستعمار  تركة 
طلقت 

ُ
ات إصالح األراضي التي أ وقد يبدو أن إجراء

بعد العام 1994 في جنوب أفريقيا كانت متأثرة 
السياساتية،  الخيارات  من  واسعة  بطائفة 
بأهداف  تسترشد  كانت  أنها  ُيفهم  والتي 
سياساتي  توّجه  لها  يكون  أن  دون  متعددة، 
االستعمار  تركة  مع  التعامل  إلى  يهدف  واضح 
العنصري. وحسبما  الفصل  على  قائمًا  كان  الذي 
أن  ينبغي  الورقة،  هذه  من  تقدم  فيما  افترضنا 
جملة  من  السياساتي،  التوجه  هذا  يسترشد 
أفريقيا  جنوب  تتطلع  التي  الزراعة  بنوع  أمور، 
موريسا  يرى  وحسبما  ذلك،  عن   

ً
وفضال إليها. 

)Murisa 2013: 209( في حالة إصالح األراضي 
أن  ’ينبغي  أفريقيا،  الزراعي في جنوب  واإلصالح 
سياسة  المتضررة  المجتمعات  احتياجات  تحّرك 

وتوّجهها‘.  اإلصالح 

Bothwell Mheta، دكتور مشارك في جامعة كيب تاون ومختص في الثقافة واللغات السامّية.
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 األشكال المتعّدده لممارسة العودة:
 القانونية والمادية والسياسية

تعليق مقتضب 1
Terry Rempel :بقلم

وفــي   ،1951 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي شــهر 
أعقــاب انهيــار المســاعي التــي قادتهــا هيئــة األمم 
 سياســي 

ّ
ــل ــى ح ــي ســبيل التوصــل إل المتحــدة ف

ــق  ــة التوفي ــدرت لجن ــطين، أص ــى فلس ــراع عل للص
ــدة  ــم المتح ــة لألم ــطين التابع ــول فلس ــة ح الدولي
ــل  ــن أج لت م

ِّ
ــك

ُ
ــي ش ــة الت ــي الهيئ )UNCCP(، وه

تيســير العمــل علــى تنفيــذ القــرار 194، تقريرهــا 
المرحلــي العاشــر. وقــد الحظــت اللجنــة، فــي ســياق 
المحاولــة التــي بذلتهــا لتفســير األســباب التــي 
ــد الفقــرة 11 

ّ
ــى بقــاء الحقــوق التــي تؤك أفضــت إل

ــة  ــا أصــدرت الجمعي ــه "عندم ــاذ، أن عليهــا دون إنف
العامــة، فــي العــام 1948، أول قــرار لهــا بشــأن 
وجــوب الســماح لالجئيــن بالعــودة إلــى ديارهــم 
]...[ فــإن كل مــا كان يلــزم أولئــك الالجئيــن الذيــن 
ُيبــدون رغبتهــم فــي ذلــك أن يباشــروا رحلــة العــودة 
ــع  ــا م وأن يســتأنفوا حياتهــم دون تشــويش، ورّبم

قــدر بســيط مــن المســاعدات الماليــة التــي يقّدمها 
ــي".2  ــع الدول المجتم

ــل اللجنــة إلــى هــذا النتيجــة ضربــًا  ولــم يكــن توصُّ
مــن العبــث. فالجــدول الزمنــي الــذي كان مقــّررًا 
ديارهــم  إلــى  الفلســطينيين  الالجئيــن  لعــودة 
ــة إســرائيل،  وأماكــن إقامتهــم األصليــة داخــل دول
الوليــدة فــي حينــه، كان يخضــع لجــدل محتــدم 
خــالل المراحــل التــي تلــت صياغــة الفقــرة 11. فقــد 
أصــّر عــدد محــدود مــن الــدول، بمــا فيهــا إســرائيل، 
علــى أنــه ينبغــي الترّيــث فــي أي حــل لمســألة 
الالجئيــن ريثمــا يصــدر "اإلعــالن عــن التوصــل إلــى 
ســالم بيــن األطــراف المتنازعــة".3 ورفضــت أغلبيــة 
الــدول، بمــا فيهــا البريطانيــون واألمريكيــون "الذيــن 
اشــتركوا فــي رعايــة" القــرار، التعديــل آنــف الذكــر. 
ــى االســتعراض  ــاًء عل ــة نفســها، بن وخلصــت اللجن



48

الــذي أجرتــه لتاريــخ صياغــة الفقــرة المذكــورة إلــى 
ــروط  ــذه الش ــي أن ه ــدال ف ــدو أن ال ج ــد يب ــه "ق أن
ــل  ــت بفع ق

ّ
ــد تحق ــودة[ ق ــى الع ــري عل ــي تس ]الت

التوقيــع علــى اتفاقيــات الهدنــة األربعــة" بيــن 
إســرائيل والــدول العربيــة التــي شــاركت فــي حــرب 

العــام 1948 .4 

األســباب،  بــأن  االفتــراض  يســود  ذلــك،  ومــع 
التــي وقفــت وراء عجــز لجنــة التوفيــق الخاصــة 
ــودة  ــي تيســير ع ــة النجــاح ف ــن إصاب بفلســطين ع
الالجئيــن الفلســطينيين، كانــت علــى قــدر أكبــر 
ــالث  ــاء الث ــدول األعض ــدا أن ال ــا ب ــد مم ــن التعقي م
ــا  ــا وتركي ــدة وفرنس ــات المتح ــي الوالي ــا - وه فيه
ــواردة  ــازل عــن توصيتهــا ال - كانــت مســتعدة للتن
ــة.  ــة العام ــى الجمعي ــه إل ــذي رفعت ــر ال ــي التقري ف
وحســبما ورد علــى لســان أعضــاء اللجنــة، صحيــح 
 فــي قــرى 

ً
أن "الظــروف الماديــة" التــي غــدت قائمــة

الالجئيــن وبلداتهــم األصليــة "تغّيــرت إلــى حــد 
كبيــر منــذ العــام 1948".5 

ــون  ــب القان ــن بموج ــع الالجئي ــن أن وض ــي حي وف
ــر  ــد يّس ــد، فق ــّرر بع ــد تق ــن ق ــم يك ــرائيلي ل اإلس
العــام  فــي  اإلســرائيلي  العــودة  قانــون  تبّنــي 
المهاجريــن  مــن  اآلالف  مئــات  ــق 

ُّ
تدف  1950

اليهــود، الذيــن اســتوطن عــدد ليــس بالقليــل 
وقــد  الالجئيــن ومنازلهــم.  أراضــي  فــي  منهــم 
ســلطة  وقانــون  الغائبيــن  أمــالك  قانــون  أتــاح 
المذكــور  العــام  قبــل  اعُتِمــدا  اللــذان  التطويــر، 
بعــدة أشــهر، االســتيالء علــى ممتلــكات الالجئيــن 
ــي  ــدوق القوم ــة والصن ــى الدول ــل ملكيتهــا إل ونق
اليهــودي، حيــث باتــت ُملــكًا غيــر قابــل للتصــرف 

اليهــودي حصــرًا.  الشــعب  ويخــّص 

ــى  ــن عل ــن القواني ــة م ــة إضافي ــت مجموع ــا نّص كم
إنشــاء مؤسســات قوميــة يهوديــة تتولــى وظائــف 
حكوميــة - مــن قبيــل الوكالــة اليهوديــة، والمنظمــة 
القومــي  والصنــدوق  العالميــة  الصهيونيــة 
واصلــت  حيــث  فيهــا،  واالســتثمار   – اليهــودي 
هــذه المؤسســات عملهــا علــى منــح االمتيــازات 

ــك 
ُّ
نــة اليهوديــة وتمل

َ
لهجــرة اليهــود، ومنــح المواط

وتنميــة  بهــا  واالنتفــاع  واســتعمالها  األراضــي 
ــامل.  ــو ش ــى نح ــة عل الدول

ــمي  ــع الرس ــاء الطاب ــل إضف ــاء، عم ــذه األثن ــي ه وف
علــى الحكومــة العســكرية اإلســرائيلية علــى إنشــاء 
نظــام ثــاٍن ُيعنــى بــإدارة شــؤون الفلســطينيين 
الذيــن لــم يبرحــوا حــدود دولــة إســرائيل التــي 
ُرّســمت بحكــم األمــر الواقــع عقــب التوقيــع علــى 
اتفاقيــات الهدنــة بيــن إســرائيل والــدول العربيــة 
وإحــكام  الرقابــة  فــرض  جانــب  إلــى  المجــاورة، 
الســيطرة عليهــم. وكانــت هــذه هــي التدابيــر التــي 
ــطيني،  ــعب الفلس ــاط الش ــي أوس ــّواًل ف ــرزت تح أف
ــه،  ــي أم خارج ــم التاريخ ــل وطنه ــوا داخ ــواء كان س
ــي  ــي ف ــد بـ"المناف ــو لغ ــت أب ــه جاني ــا تصف ــى م إل

الوطــن وخارجــه".6 

وبينمــا أفضــت التدابيــر الــواردة أعــاله إلــى تعقيــد 
المســاعي التــي كانــت لجنــة التوفيــق الخاصــة 
عــودة  تأميــن  ســبيل  فــي  تبذلهــا  بفلســطين 
كانــت  ديارهــم،  إلــى  الفلســطينيين  الالجئيــن 
الجهــود الصهيونيــة / اإلســرائيلية التــي ترمــي 
ــد نتيجــة أي تســوية سياســية بصــورة  ــى تحدي إل
مســبقة مــن خــالل السياســات والممارســات، التــي 
وصفتهــا بأنهــا "نقــل للملكيــة بأثــر رجعــي" تســير 
ــن تشــكيل  ــل م ــل وقــت طوي ــى قــدم وســاق قب عل

اللجنــة بموجــب القــرار 194. 

ــتركوا  ــن اش ــون "الذي ــون واألمريكي وكان البريطاني
فــي رعايــة" هــذا القــرار، علــى وعــي تــاّم بهــذه 
الجهــود قبــل شــهور مــن تبــاُدل المســودات التــي 
أعّدوهــا لمــا ســيصبح "خطــة الســالم" الثانيــة التــي 
ــا  ــطين. كم ــأن فلس ــة بش ــة العام ــا الجمعي طرحته
يثيــرون  وواشــنطن  لنــدن  فــي  المســؤولون  كان 
ــة  ــول إمكاني ــرى، ح ــة واألخ ــن الفين ــاؤالت، بي التس
تبــادل الســكان فــي صيــف العــام 1948، وذلــك 
فــي معــرض إعــادة تقييــم مواقفهــم وسياســاتهم 
فــي أعقــاب انهيــار القــرار 181، وهــو خطــة الســالم 
ــر  ــا، غي ــة به ــة العام ــت الجمعي ــي خرج ــى الت األول
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ــرة  ــك الفك ــاف تل ــة المط ــي نهاي ــوا ف ــم رفض أنه
الســماح  "ينبغــي  أنــه  ذلــك  عــن  عوضــًا  وقــرروا 
ديارهــم  إلــى  العــودة  فــي  الراغبيــن  لالجئيــن 
ــك فــي  ــام بذل ــع جيرانهــم القي والعيــش بســالم م

ــن".7  ــت ممك ــرب وق أق

وشــّددت وزارة الخارجيــة األمريكيــة بعــد أن نظــرت 
فــي الحجــج - السياســية والعســكرية واالقتصاديــة 
ــودة  ــى ع ــراض عل ــرائيل لالعت ــاقتها إس ــي س - الت
الالجئيــن قبــل التوصــل إلــى تســوية سياســية، 
تواصــل  أن  المتحــدة  لألمــم  ينبغــي  أنــه  علــى 
ــودة  ــن بالع ــماح لالجئي ــى الس ــرائيل عل " إس

ّ
ــث "ح

بعمليــة  ذلــك   
ّ

تســتهل أن  علــى  ديارهــم،  إلــى 
محــدودة النطــاق قــد تشــهد توّســعًا مــع مــرور 
الوقــت. وأجمعــت الــدول التــي شــاركت فــي صياغــة 
القــرار 194، والتــي كانــت تــدرك التحديــات الماثلــة 
 يحظــى 

ً
أمامهــا، علــى أن حــق العــودة لــم يكــن مبــدأ

ل حــاًل 
ّ
باالعتــراف العــام فحســب، بــل كان يشــك

عمليــًا وواقعيــًا ألزمــة الالجئيــن كذلــك. ولــم تغّيــر 
الــدول موقفهــا إال بعــد أن بــات مــن الواضــح أن 
العــرض الــذي قدمتــه إســرائيل لمناقشــة عــودة 
ــم يكــن  ــي ســياق تســوية سياســية ل ــن ف الالجئي
ــدول  ــذه ال ــت ه ــث بات ــا، حي ــة ابتدعته ــوى حيل س
ــًا  ــًا وال عملي ــم يكــن واقعي ــك العــرض ل ــرى أن ذل ت
ــاف.  ــة المط ــي نهاي ــن ف ــودة الالجئي ــبة لع بالنس

ل رفــض إســرائيل لمبــدأ العــودة، حســب 
ّ
وقــد شــك

المالحظــة التــي أبدتهــا لجنــة التوفيــق الخاصــة 
ــببًا  ــر، س ــي العاش ــا المرحل ــي تقريره ــطين ف بفلس
جليــًا آخــر مــن جملــة األســباب التــي أثبتــت أن 
غايــة  فــي  أمــرًا  الالجئيــن  لوضــع  حــل  اجتــراح 
ــن  ــر الصــادر ع ــي التقري ــة. فحســبما ورد ف الصعوب
اللجنــة فــي العــام 1951، كان جانــب مــن األســباب 
التــي وقفــت وراء ذلــك يعــود إلــى أن التســليم 
"بحــق الالجئيــن فــي العــودة ]...[ قــد يجــّر ]الدولــة 
اليهوديــة[ إلــى عمليــة إلعــادة الالجئيــن إلــى أرض 

ــداه".8  ــم م ــو ال ُيعل ــى نح ــم عل وطنه

ونظراؤهــم  األمريكيــون  وجــد  أعــاله،  كــر 
ُ
ذ وكمــا 

البريطانيــون هــذه الحجــة فــي بــادئ األمــر غيــر 
ــيط  ــظ وس ــوال، الح ــذا المن ــى ه ــة. وعل ــة البّت مقنع
األمــم المتحــدة بعضــًا مــن أوجــه الخلــل فــي الواقــع 
الــذي يقــول إن إســرائيل كانــت تملــك القــدرة علــى 
اســتيعاب مئــات اآلالف مــن المهاجريــن اليهود، في 
الوقــت الــذي اّدعــت فيــه أنهــا غيــر قــادرة علــى إعــادة 
دمــج مئــات اآلالف مــن الالجئيــن الفلســطينيين 
الذيــن تســّببت هــي فــي خلــق مشــكلتهم. ومــع 
ذلــك، كانــت الحجــج المذكــورة آنفــًا والتــي ســاقتها 
ــى العــودة تمثــل مؤشــرات  إســرائيل لالعتــراض عل
فــي  غيــره  يفــوق  جوهــري  ســبب  علــى  تــدل 
ــن  ــادة الالجئي ــن وراء معارضتهــا إلع ــه ويكم أهميت
الفلســطينيين إلــى أرض وطنهــم، وهــو الهويــة 
ِســم الدولــة وتتجّســد في 

َ
اليهوديــة الناشــئة التــي ت

قانــون العــودة اآلنــف ذكــره، ونظــام األراضــي الــذي 
طبقتــه والــدور الحكومــي الــذي منحتــه للمؤسســات 

ــا.9  ــة له ــة التابع ــر الحكومي ــة غي اليهودي

وحســب التفســير الــذي أوردتــه ســكرتارية اللجنــة 
فــي ورقــة العمــل األولــى التــي نشــرتها، "لــم تكــن 
حــق  مبــدأ  لقبــول  االســتعداد  ُتبــدي  إســرائيل 
الالجئيــن فــي العــودة فــي حــال رغبتهــم فــي ذلــك 
ــكلة  ــع مش ــل م ــي التعام ــه ينبغ ــررت أن ــا[ ق ]ألنه
بالمصالــح  تتعلــق  مشــكلة  باعتبارهــا  الالجئيــن 
ــراد"10  ــس ألف ــاس ولي ــن الن ــات م ــة لجماع الجماعي
]وقــد أبرزنــا مــا نؤكــد عليــه بالخــط  المائــل[. وبنــاًء 
ــي  ــرائيل، ف ــفير إس ــان، س ــا إيب ــال أب ــك، ق ــى ذل عل
الخطــاب الــذي وّجهــه فــي العــام 1950 إلــى اللجنــة 
السياســية الخاصــة المنبثقــة عــن الجمعيــة العامة، 
والتــي كان ممثلــو الــدول األعضــاء يناقشــون مســألة 
ــن  ــم يك ــرائيل "ل ــنة، إن إس ــا كل س ــن فيه الالجئي
فــي وســعها أن توافــق علــى إســباغ أي صالحيــة 

ــرة 11".11  ــى الفق ــة عل قانوني

ويميــط النقــاش الــذي خاضتــه اللجنــة حــول مســألة 
ــام  ــي الع ــا ف ــادر عنه ــر الص ــي التقري ــن ف الالجئي
1951 اللثــام عــن ثالثــة أســباب متداخلــة تبّيــن مــا 
ــأن عــودة الالجئيــن  ــى االعتقــاد ب دفــع أعضاءهــا إل
ــال.  ــدة المن ــى الحــل وبعي ــزل مســتعصية عل ــم ت ل
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فبــادئ ذي بــدء، كانــت إســرائيل تــرى أن حــاًل لوضــع 
ــّوره ]إال[  ــن تص ــطينيين "]ال[ يمك ــن الفلس الالجئي
ــار تســوية ]سياســية[ شــاملة" وليــس  ــن[ إط ]ضم
بحــق   ]...[ المشــروط  غيــر  لتســليمها  "نتيجــة 

ــم".12  ــى أرض وطنه ــم إل ــي إعادته ــن ف الالجئي

ومــن الجلــّي أن هــذا التفســير الــذي جــيء بــه 
للفقــرة 11 مــن القــرار 194 تســّبب فــي تعقيــد مــا 
يمكــن وصفــه فــي هــذا المقــام بالعــودة القانونيــة 
لالجئيــن إلــى ديارهــم وأماكــن إقامتهــم األصليــة، 
فــي  إســرائيل بحقهــم  بمعنــى، تســليم دولــة 
العــودة. وهــذا مــا كان يــدور فــي خلــد اللجنــة 
الــوارد  رجعــي،  بأثــر  الملكيــة  بنقــل  فــة 

ّ
المكل

ــر  ــاد تدابي ــى اعتم ــت إل ــا دع ــاله، عندم ــا أع ذكره
إلــى  الالجئيــن  عــودة  للحيلولــة دون  تشــريعية 
ديارهــم الكائنــة داخــل الدولــة اليهوديــة. ويبــدو 
ــون  ــوا يملك ــن كان ــول إن الالجئي ــذي يق ــع ال الواق
حقــًا فــي العــودة ثابتــًا مــن النقــاش الــذي دار 
حــول الصياغــة، حيــث جــرى الخــوض فــي الحديــث 
ســم بالحريــة 

ّ
حــول الحــق فــي العــودة علــى نحــو ات

إلــى  باألمريكييــن  َحــَدت  درجــة  إلــى  والتواتــر، 
وصفــه علــى أنــه "مبــدأ يحظــى بالقبــول العــام" مــن 

مبــادئ القانــون الدولــي.13 

ودعــا وســيط األمــم المتحــدة، فــي التقريــر المرحلــي 
والــذي  أيلول/ســبتمبر  شــهر  فــي  قّدمــه  الــذي 
ل األســاس الــذي ارتكــزت عليــه خطــة الســالم 

ّ
شــك

الثانيــة التــي وضعتهــا الجمعيــة العامــة، األمــم 
 علــى حــق الالجئيــن 

ً
المتحــدة إلــى التأكيــد صراحــة

فــي العــودة إلــى ديارهــم وأوصــى بتشــكيل لجنــة 
ــا،  ــى تنفيذه ــل عل ــير العم ــل تيس ــن أج ــق م توفي
ــج المحــددة اإلحــدى  ــن النتائ ــي واحــدة م ــك ف وذل
عشــرة التــي وردت فــي تقريــره. وبالنظــر إلــى أن 
ــز علــى "إصــرار" الجمعيــة 

ّ
الفقــرة 11 كانــت ترك

والواجــب الــذي يملــي علــى إســرائيل "الســماح" 
ــى  لالجئيــن بالعــودة، فقــد جــرى شــطب اإلشــارة إل
فــي  الوســيط  أوردهــا  التــي  المذكــورة  النتيجــة 
تقريــره فــي ديباجــة ذات صلــة فــي نهايــة المطــاف 
مــن أجــل إيجــاد حــل للخالفــات الجوهريــة التــي 

ثــارت بيــن أعضــاء اللجنــة حــول مجموعــة النتائــج 
ــا.14  ــا بعمومه ــيط إليه ــذا الوس ــص ه ــي خل الت

وبالعــودة إلــى المســائل التــي تتســم بطابــع عملــي 
َعــّد الضــرورة التــي تقتضــي توضيــح الحــق 

ُ
أوضــح، ت

فــي العــودة وتأكيــده أمــرًا حديــث العهــد لــدى 
البلــدان األصليــة التــي ترغــب فــي عمومهــا، وإن لــم 
ــر  تكــن كلهــا علــى إطالقهــا، فــي الســماح لمــن ُهجِّ
منهــا مــن مواطنيهــا واألشــخاص الذيــن اعتــادوا 
الســبب  ويعــود  إليهــا.15  بالعــودة  فيهــا  اإلقامــة 
السياســية  الخالفــات  إلــى  ذلــك  وراء  الرئيــس 
واألخالقيــة التــي ثــارت علــى مــدى العقــود التــي 
تلــت انقضــاء الحــرب البــاردة، حيــث ترّســخت الحاجة 
ــى حــق  ــاء الضــوء عل ــي اســتدعت إلق ــدة الت المتزاي
ــمل،  ــذا يش ــي.16 وه ــون الدول ــب القان ــودة بموج الع
علــى ســبيل المثــال، توصيــة عامــة صــدرت عــن لجنة 
األمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
العنصــري، حيــث أوضحــت أن الالجئيــن والمهّجريــن 
يملكــون الحــق فــي العــودة إلــى أوطانهــم األصليــة 

ــة.17  ــة ذات الصل ــن االتفاقي ــادة 5 م ــب الم بموج

وخــالل هــذه الفتــرة، بــات عــدد متزايــد مــن القــرارات 
الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن، 
واتفاقيــات الســالم والمالحظــات الختاميــة الصادرة 
ــدات  ــب معاه ــأة بموج ــات المنش ــان الهيئ ــن لج ع
ــزام  ــدى الت ــي م ــث ف ــي تبح ــان، والت ــوق اإلنس حق
عــة عليهــا، تؤكــد علــى الحــق فــي 

ّ
الــدول الموق

ــق  ــة التوفي ــكرتارية لجن ــعت س ــد س ــودة.18 وق الع
إلــى تحديــد المعنــى الــذي تؤّديــه الفقــرة 11 علــى 
ــخ صياغتهــا،  ــه الدقــة مــن خــالل دراســة تاري وج
"التمســك  علــى  اللجنــة  مســاعدة  بغيــة  وذلــك 

بموقــف ســليم".19 

فــي  نظرهــا  معــرض  فــي  اللجنــة،  وخلصــت 
يملكــون  ال  الالجئيــن  أن  تــرى  التــي  االّدعــاءات 
ــوق  ــة الحق ــن جمل ــه "م ــى أن ــودة، إل ــي الع ــق ف الح
الممنوحــة لالجئيــن، فممــا ال شــك فيــه أن أحــد 
أكثرهــا أهميــة يكمــن فــي عودتهــم إلــى ديارهــم 
لمــن يرغــب منهــم فــي ذلــك".20 وعلــى نحــو يماثــل 
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وجهــة النظــر الــذي ســاقها الوفــد األمريكــي، والتــي 
ــن  ــن بي ــه م ــة أن ــاله، رأت اللجن ــا أع ــهدنا به استش
الحقــوق التــي تقّننهــا المــادة 11 مــن القــرار 194، 
 "اســُتنبط مــن القواعــد 

ً
ل مبــدأ

ّ
كانــت العــودة تشــك
العامــة للقانــون".21 

ل 
َ
بــذ

ُ
ومنــذ ذلــك الحيــن، مــا زالــت جهــود معتبــرة ت

مــن أجــل توضيــح حــق الالجئيــن الفلســطينيين 
فــي العــودة إلــى ديارهــم بموجــب أحــكام القانــون 
التحليــل  اجــراء  فبعــد  عليــه.  والتأكيــد  الدولــي 
ــي فــي الفتــرة التــي تلــت حــرب العــام 1967،  األول
ُنشــرت مجموعــة ثانيــة مــن األبحــاث القانونيــة فــي 
أواخــر حقبــة الســبعينات ومطلــع حقبــة الثمانينــات 
ــن  ــة م ــة ثالث ــزال مجموع ــن القــرن الماضــي، وال ت م
الدراســات تصــدر تباعــًا منــذ نهايــة العقــد األخيــر 
منــه.22 وال تفتــأ الجمعيــة العامــة تؤكــد علــى الحــق 
فــي العــودة فــي كل ســنة، كمــا تدعــو الهيئــات 
اإلنســان  حقــوق  معاهــدات  بموجــب  المنشــأة 
إســرائيل إلــى مواءمــة تشــريعاتها المحليــة مــع 
االلتزامــات الدوليــة مــن أجــل تمكيــن الالجئيــن 
ــة  ــن ممارس ــم م ــى دياره ــودة إل ــي الع ــن ف الراغبي

ــك.23 ــي ذل حقهــم ف

وفــي المقابــل، تضــع مجموعــة ليســت بالقليلــة مــن 
األبحــاث، حتــى يومنــا هــذا، نصــب عينيهــا علــى 
الحــق فــي العــودة بموجــب أربــع مجموعــات رئيســية 
مــن القوانيــن الدوليــة، حيــث تميــط اللثــام عــن 
جريمــة التهجيــر القســري بموجــب القانــون الجنائي 
الدولــي وتســعى إلــى التأكيــد عليهــا فــي مجــال ال 
يــزال ثمــة عمــل ينبغــي إنجــازه فيــه.24 ومثلمــا بّينــه 
آخــرون، تضطلــع الحجــج األخالقيــة التــي توظــف 
معتقــدات معياريــة حــول "مــا ُيَعــّد فعلــه تجــاه 
اآلخريــن صائبــًا وصحيحــًا" بــدور ال ُيســتهان بــه فــي 

ــة.25  ــر فــي السياســة العالمي إحــداث تغيي

نــه 
ُ
 علــى ذلــك، فقــد يســاعد اســتجالء ك

ً
وعــالوة

ارتباطهــا  وتجليــة  القســري  التهجيــر  جريمــة 
االســتعمار  مــن  تتــراوح  أخــرى،  كبــرى  بجرائــم 
ــر  ــى التطهي ــري إل ــل العنص ــتيطاني( والفص )االس

سياســية  رؤيــة  تشــكيل  علــى  بــدوره  العرقــي، 
مشــتركة وإطــالق حــراك سياســي ال غنــى عنــه 
دمــًا لكــي تؤتــي الثمــار 

ُ
للمضــّي بهــذه الرؤيــة ق

المرجــّوة منهــا.26 وهــذان العنصران األخيــران، وهما 
الرؤيــة السياســية والحــراك السياســي المرتبــط 
بهــا، ال ُيســتغنى عنهمــا فــي تيســير العمــل علــى 
إنفــاذ مبــادئ القانــون الدولــي ذات الصلــة، حســبما 
أثبتــت ذلــك مســيرات الكفــاح األخــرى فــي ســبيل 

والحريــة.27  والتحريــر  العدالــة 

ويعنــي الســبب الثانــي، الــذي بــدا أنــه حــدا بلجنــة 
الصــادر  تقريرهــا  فــي  تقتــرح  أن  إلــى  التوفيــق 
ــال  ــدة المن ــت بعي ــودة كان ــام 1951 أن الع ــي الع ف
ــة  ــداد هائل ــود بأع ــن اليه ــق المهاجري

ُّ
ــبب تدف بس

 1948 العــام  حــرب  أثنــاء  فــي  واســتيطانهم 
والفتــرة التــي تلتهــا، أن "المناطــق التــي ينحــدر 
منهــا الالجئــون مــا عــادت شــاغرة".28 وبينمــا تشــير 
ــي  ــغ ف ــة بال ــم اللجن ــى أن تقيي ــة إل األبحــاث الالحق
طــرح مشــكلة اإلشــغال الثانوي مــن قبــل المهاجرين 
اليهــود، فمــن الجلــّي أن السياســات والممارســات 
ــرائيل  ــا إس ــي اعتمدته ــة الت ــت بالخط ــي ارتبط الت
علــى صعيــد نقــل الملكيــة بأثــر رجعــي قــد أضفــت 
إلــى  لالجئيــن  الماديــة  العــودة  علــى  التعقيــد 

ديارهــم وقراهــم وبلداتهــم األصليــة.29 

وفــي الحقيقــة، فهــذا مــا ســعت اللجنــة التــي 
لتها إســرائيل لنقــل الملكيــة بأثــر رجعــي 

ّ
شــك

وعملهــا علــى ترويــج الوضــع الــذي نشــأ بحكــم األمر 
م 

َّ
الواقــع إلــى إنجــازه خــالل مســيرة عملهــا. ولــو ســل

ــق  ــة التوفي ــه لجن ــذي جــاءت ب ــرء بالتفســير ال الم
ــدول التــي  للفقــرة 11 مــن القــرار 194، يبــدو أن ال
أدلــت بدلوهــا فــي صياغــة خطــة الســالم التــي 
طرحتهــا الجمعيــة العامــة كانــت تفهــم إعــادة 
الالجئيــن الفلســطينيين إلــى أرض وطنهــم التــي 
اقُتِلعــوا منهــا بفعــل حــرب العــام 1948 مــن ناحية 
عودتهــم الماديــة إليهــا فقــط. فوفقــًا لمــا الحظتــه 
اللجنــة نفســها فــي التقريــر آنــف الذكــر والصــادر 
فــي العــام 1951، فــإن كل مــا كان الزمــًا هــو أن 
يباشــر الالجئــون رحلــة العــودة إلــى وطنهــم. كمــا 
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يبــدو هــذا األمــر جليــًا فــي النتيجــة المحــددة التــي 
ــرار"  ــي "إص ــدة وف ــم المتح ــيط األم ــا وس ــرج به خ
الجمعيــة العامــة فــي قراراتهــا ذات العالقــة علــى 
وجــوب الســماح لالجئيــن الراغبيــن فــي العــودة 

ــك.30  ــى ديارهــم بالقيــام بذل إل

المســائل  مــن  طائفــة  الماديــة  العــودة  وتثيــر 
تســهيل  أجــل  مــن  معالجتهــا  ينبغــي  التــي 
التمســوا  التــي  البلــدان  مــن  الالجئيــن  انتقــال 
فيهــا اللجــوء أو المــالذ اآلمــن )والبلــدان األخــرى 
عيــَد توطينهــم فيهــا فــي بعــض الحــاالت( 

ُ
التــي أ

إلــى بلدهــم األصلــي. وتشــمل األمثلــة علــى ذلــك 
عنــى بمســاعدة 

ُ
إطــالق الحمــالت اإلعالميــة التــي ت

الالجئيــن علــى اتخــاذ قــرار بشــأن العــودة مــن 
لهــم  تتيــح  التــي  المعاينــة  وزيــارات  عدمهــا، 
وهــي  العــودة،  جــدوى  حــول  المعلومــات  جمــع 
معلومــات يمكــن بالتالــي تباُدلهــا علــى نطــاق 
التــي  واآلليــات  اآلخريــن،  الالجئيــن  مــع  واســع 
تحظــى بإشــراف دولــي لتقريــر خيــارات الالجئيــن، 
وتقديــم األوراق الضروريــة التــي تشــمل بطاقــات 
الهويــة الشــخصية ووثائــق الســفر وتأشــيرات 
العبــور، وتنظيــم حركــة النقــل المــادي وتوزيــع 
رحلــة  فــي  الالجئيــن  علــى  األساســية  اللــوازم 
عودتهــم إلــى أرض وطنهــم، وإنشــاء مراكــز العبــور 
ــة  ــراءات األولي ــن أجــل تيســير اإلج واالســتقبال م

إلعــادة اندماجهــم فــي بلدهــم األصلــي.31 

وقــد نظــرت لجنــة التوفيــق، فــي ســياق المســاعي 
المحــدودة التــي بذلتهــا فــي ســبيل تيســير عــودة 
الالجئيــن الفلســطينيين إلــى ديارهــم بعــد أن 
وضعــت حــرب العــام 1948 أوزارهــا، فــي طائفة من 
ــم اســتفتاء  ــا فيهــا تنظي ــر المشــابهة، بم التدابي
ــون  كوســيلة لتحديــد عــدد الالجئيــن الذيــن يرغب
فــي العــودة إلــى ديارهــم، وإجــراء مســح لمنازلهــم 
مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت مشــغولة أم ال 
تصلــح للســكن، وإنشــاء مخيمــات للعبــور بغيــة 
فــي  واســتقبالهم  الالجئيــن  انتقــال  تســهيل 
دولــة إســرائيل، وإقامــة وحــدات متنقلــة لتيســير 
العمــل علــى توزيــع المــواد األساســية وغيرهــا مــن 

ــن  ــة م ــل األولي ــذ المراح ــزم تنفي ــي تل ــواد الت الم
ــن.32  ــؤالء الالجئي ــتقرار ه ــادة اس إع

ــذ 
َّ
وحتــى وقــت قريــب مــن العقــود األخيــرة، لــم ينف

ســوى النــزر اليســير مــن العمــل على صعيــد تأمين 
إلــى  الفلســطينيين  لالجئيــن  الماديــة  العــودة 
ديارهــم داخــل دولــة إســرائيل. وكانــت اآلمــال قــد 
ُعقــدت علــى ما يســّمى مفاوضــات الوضــع النهائي 
بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي 
نهايــة العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي ومطلــع 
ــدا أن  ــي ب ــرن العشــرين، والت ــن الق ــد األول م العق
ــى مــن الدراســات الموضوعيــة التــي  الموجــة األول
تناولــت العــودة الماديــة استرشــدت بهــا. فبينمــا 
 

ّ
ــل ــة ُج ــات الدولي ــة والمنظم ــدول المانح ــزت ال

ّ
رك

اهتمامهــا علــى عــودة النازحيــن )الالجئيــن الذيــن 
ــروا مــن ديارهــم فــي العــام 1967( وإعــادة  ُهجِّ
ــة  ــى دول ــام 1948( إل ــذ الع ــن )من ــن الالجئي توطي
غيــر  المنظمــات  ارتــأت  موعــودة،  فلســطينية 
الحكوميــة والمؤسســات األهليــة دراســة عــودة 
وبلداتهــم  وقراهــم  منازلهــم  إلــى  الالجئيــن 

ــة إســرائيل.33  ــة داخــل دول األصلي

ــي هــذا  ــى األبحــاث التــي ُنشــرت ف وباالســتناد إل
الــذي يرصــد  التحليــل  المقــام، فقــد يســاعدنا 
جريمــة التهجيــر القســري وارتباطهــا بالطائفــة 
األوســع مــن الجرائــم الدوليــة التــي عّرجنــا عليهــا 
التــي  العمليــة  المســائل  تحديــد  علــى  أعــاله 
بقــدر  تّتســم  بطريقــة  النظــر فيهــا  تســتدعي 
أكبــر مــن المنهجيــة )واالنتظــام( مــن أجــل تيســير 
إلــى  الفلســطينيين  لالجئيــن  الماديــة  العــودة 
وبنــاًء  األصليــة.34  وبلداتهــم  وقراهــم  منازلهــم 
علــى ذلــك، يمكــن لهــذا التحليــل أن يتقاطــع مــع 
ــة  ــن األدل ــتقاة م ــة المس ــطة العملي ــة األنش قائم
المذكــورة آنفــًا، والتــي توفــر المبــادئ التوجيهيــة 
فــي  لالجئيــن  المنظمــة  العــودة  تؤّمــن  التــي 
أماكــن أخــرى. وقــد يكــون لتقييــم األبحــاث التــي 
ــداد ملخــص يوجــز  ــا هــذا وإع ــى يومن ــت حت جري

ُ
أ

فائدتــه  إليهــا  خلصــت  التــي  االســتنتاجات 
ــى المــوارد  أيضــًا لكــي نتفــادى التكــرار بالنظــر إل
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المحــدودة المتاحــة بيــن أيدينــا. ومــن شــأن هــذه 
األمــور مجتمعــة أن تيســر العمــل علــى ممارســات 
العــودة، حيــث تنجــزه طائفــة واســعة مــن األطــراف 
ــع  ــواءم م ــا يت ــزي وبم ــاس المرك ــى أس ــة عل الفاعل

مصالحهــا ومواردهــا. 

وأخيــرًا، بــدا أن اللجنــة تقتــرح أيضــًا أن العــودة 
كانــت عســيرة وصعبــة المنــال لســبب ثالــث، وهــو 
أن تقســيم فلســطين وإقامــة دولــة يهوديــة فيهــا 
- وحســب المالحظــة التــي ســاقتها اللجنــة - أثــار 
ــن األســئلة حــول "االحتمــاالت المتيســرة  ــة م جمل
بوتقــة  فــي  العائديــن  الالجئيــن  دمــج  إلعــادة 
ــا  ــا م ــد أبرزن ــي إســرائيل"35 ]وق ــة ف ــاة القومي الحي
ــر  ــذا التغيي ــل[. وكان ه ــط المائ ــه بالخ ــد علي نؤك
الــذي شــمل أســئلة تتعلــق بالهويــة واالنتمــاء 
السياســية  العــودة  جعــل  مــا  هــو  الجماعــي 
إســرائيل،  دولــة  إلــى  الفلســطينيين  لالجئيــن 
قــدرًا  يثيــر  أمــرًا  حينــه،  فــي  العهــد  حديثــة 
ــوي  ــن ينط ــم يك ــكاليات، إن ل ــن اإلش ــاويًا م متس
علــى إشــكاليات أكبــر. وحســبما أقــرت بــه الحكومــة 
القوميــة  الهويــة  كانــت  نفســها،  اإلســرائيلية 
التــي اصطبغــت البــالد بهــا والتــي أولــت األولويــة 
لليهــود بوصفهــم جماعــة  الجماعيــة  للمصالــح 
هــي مــا جعــل دمــج الفلســطينيين باعتبارهــم 
مســتحياًل  أمــرًا  بالمســاواة  يحظــون  مواطنيــن 
العــودة  مــع  فبالمقارنــة  العمليــة.  الناحيــة  مــن 
الماديــة لالجئيــن الفلســطينيين، يبــدو أن وســيط 
ــوا  ــم يول ــرار 194 ل ــي الق ــدة وصائغ ــم المتح األم
ســوى اهتمــام ضئيــل للعــودة السياســية لهــؤالء 
ــرب  ــي أع ــن الشــواغل الت ــم م ــى الرغ ــن عل الالجئي
مــرارًا  والعــرب  الفلســطينيون  الممثلــون  عنهــا 
وتكــرارًا بشــأن الفقــرة 11، والتــي كان يجــب أال 
تعالــج عــودة إلــى الالجئيــن إلــى ديارهــم فحســب، 
ــدا أن  ــك. وب ــم كذل ــى أرض وطنه ــم إل ــل عودته ب
لجنــة التوفيــق لــم تــدرك أن التحــدي الرئيــس 
ــة  ــة بالهوي كان يتمحــور حــول المســائل المتعلق
ــي  ــي إال ف ــاء الجماع ــاس باالنتم ــة وباإلحس القومي
وقــت متأخــر، وذلــك فــي تقريرهــا المرحلــي الــذي 
نشــرته فــي العــام 1951 عندمــا واجهــت انهيــار 

ــرة  ــة واألخي ــرة الثالث ــا للم ــي بذلته ــاعي الت المس
فــي ســبيل تيســير عــودة الالجئيــن إلــى ديارهم.36 

مــن  أخــرى  طائفــة  السياســية  العــودة  بــِرز 
ُ
وت

المســائل السياســية التــي تســتدعي المعالجــة 
ــن فــي أرض  ــج الالجئي ــادة دم ــن أجــل تيســير إع م
ــك مــن اســتعادة الحمايــة  وطنهــم ومــا يواكــب ذل
التدابيــر  تبّنــي  فمــع  لهــم.  وتأمينهــا  الوطنيــة 
ــي  ــة الت ــاب المواطن ــة باكتس ــريعية المتعلق التش
التعريــف  فــي  مركــزي  موضــع  علــى  تســتحوذ 
ــادة اكتســابها(،  ــودة السياســية )أو إع ــق للع الضي
ــز  ــا تعزي ــي نطاقه ــع ف ــات أوس ــمل تعريف ــد تش ق
للحقــوق  الواجبــة  المؤسســية  الحمايــة  أوجــه 
آليــات  وإعــداد  األصيلــة  والحريــات  األساســية 
ــدءًا مــن المالحقــة القضائيــة  ــة االنتقاليــة، ب العدال
المــادي(  وغيــر  المــادي  )بشــقيه  الضــرر  وجبــر 
وانتهــاًء بأنــواع مختلفــة مــن مبــادرات االعتــراف 

الحقائــق.37  وســرد 

ويأتــي علــى ذات القــدر مــن األهميــة، إن لــم يكــن 
ــة  ــات االجتماعي ــرون بالممارس ــه آخ ــا يصف ــم، م أه
والسياســية والثقافيــة والرمزيــة المتصلــة بـ"ُصنــع 
المواطنيــن"، وهــي حالــة تحتــل أهميــة بالغة بصفة 
ــة  ــت فيهــا المواطن ــي كان ــي الحــاالت الت خاصــة ف
الحقيقيــة غائبــة قبــل المنفــى أو بســببه.38 وتكمــن 
حــول  مالحظتهــا  تجــدر  التــي  األخيــرة  النقطــة 
العــودة السياســية لالجئيــن فــي أنــه بالمقارنــة مــع 
أشــكال العــودة األخــرى التــي أوردناهــا أعــاله، فــإن 
هــذا الجانــب األخيــر، وهــو صنــع المواطنيــن، هــو مــا 
يجعــل تحقيــق العــودة السياســية أمــرًا صعبــًا علــى 

نحــو خــاص.39 

وفــي حيــن لــم ُيبــِد وســيط األمــم المتحــدة وصائغو 
القــرار 194 اهتمامــًا ذا بــال فــي العــودة السياســية 
ــن  ــددًا م ــق ع ــة التوفي ــن، فقــد اتخــذت لجن لالجئي
ــك التــي اســتعرضناها  التدابيــر التــي شــابهت تل
نقــل  العامــة  الجمعيــة  تقــرر  أن  قبــل  أعــاله 
المســؤولية وإســنادها إلــى األطــراف نفســها. وفــي 
ظــل غيــاب قانــون بشــأن المواطنــة، اســتعرضت 
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اللجنــة الوضــع القانونــي للعائديــن السياســيين 
مــن أجــل تحديــد المســؤولية عــن تعويضهــم، كمــا 
ســعت إلــى ضمــان تأميــن الحمايــة للفلســطينيين 
ــز  ــن خــالل تعزي ــة م ــة اليهودي ــم الدول داخــل إقلي
الضمانــات الواجبــة لحقــوق أبنــاء األقليــات والحقوق 
الدينيــة، إلــى جانــب مشــاركتها الموضوعيــة التــي 
تمحــورت حــول توثيــق الخســائر بالممتلــكات التــي 
نشــأت عــن حــرب العــام 1948 وتخميــن قيمتهــا.40 

ــم ُينشــر ســوى النــزر اليســير مــن  وفــي المقابــل، ل
األبحــاث التــي تتنــاول العــودة السياســية لالجئيــن 
ــودة  ــكال الع ــول أش ــر ح ــا ُنش ــطينيين مثلم الفلس
األخــرى التــي بســطناها فــي النقــاش أعــاله. وبينمــا 
يبــدو أن ذلــك نابــع مــن الواقــع الــذي يقــول إن 
 بدراســة مســتفيضة ومــن 

َ
هــذا المفهــوم لــم يحــظ

القيــود التــي يفرضهــا القانــون الدولــي علــى تدخــل 
ــة الخارجيــة فــي الشــؤون المحليــة  األطــراف الفاعل
للــدول، فإنــه قــد ُيعــزى أيضــًا إلــى غيــاب اإلجمــاع 
ــم  ــراك يّتس ــن ح ــك ع ــية، ناهي ــة سياس ــى رؤي عل
دمــًا 

ُ
بالتشــرذم وال يملــك القــدرة علــى المضــّي ق

ــل  ــن التحلي ــد يؤّم ــرى، فق ــرة أخ ــة. وم ــذه الرؤي به
الــذي يتنــاول جريمــة التهجيــر القســري وارتباطــه 
بجرائــم أخــرى، بــدءًا مــن االســتعمار )االســتيطاني( 
والفصــل العنصــري وانتهــاًء بالتطهيــر العرقــي، 
الفــرص المواتيــة لـ"صنــع المواطنــة" المشــار إليهــا 
ــودة  ــي الع ــًا ف ــًا محوري ــل موضع ــي تحت ــًا، والت آنف
فقــد  النحــو،  هــذا  وعلــى  لالجئيــن.  السياســية 
ــل المســاعي العمليــة، مــن قبيــل مناقشــة 

ّ
تتكف

ــم مســائل تتــراوح 
ّ
التشــريعات وســّنها، والتــي تنظ

مــن المواطنــة إلــى حمايــة حقــوق اإلنســان وحقــوق 
أبنــاء األقليــات، ومــا يتــوازى مــع ذلــك مــن مناقشــة 
التدابيــر غيــر الرســمية أو التدابيــر التــي يقــود 
إحــداث  أجــل  مــن  وإعدادهــا  المحلــي  المجتمــع 
انتقــال فــي فلســطين بتيســير صنــع المواطنــة 
)أو إعــادة صنعهــا( بطــرق تســّهل عــودة الالجئيــن 

ــاف.41  ــة المط ــي نهاي ــا ف ــن فيه الراغبي

النهــج  فكــرة  توفــر  قــد  ذلــك،  علــى   
ً
وعــالوة

التشــاركي فــي بنــاء الدســتور آليــة مفيــدة وعالجــًا 

ــة  ــة االنتقالي ــا العدال ــي تفرضه ــود الت ــًا للقي نافع
التــي تضــع نصــب عينيهــا علــى الحقــوق المدنيــة 
ــول للســبب الجــذري  فــي ســياق طــرح تفســير مقب
ــذي لحــق بفلســطين  ــذي يقــف وراء االجحــاف ال ال
فــي ضــوء النمــاذج الرئيســية الــوارد ذكرهــا أعــاله.42 

ولــو صّحــت القــراءة التــي نســوقها أعــاله لوضــع 
ــإن التحــدي الجوهــري  ــن الفلســطينيين، ف الالجئي
ال  العــودة  فــي  العملــي  التفكيــر  يواجــه  الــذي 
يكمــن فــي إيجــاد طــرق تكفــل تأميــن اعتــراف 
إســرائيل بحــق الفلســطينيين المهّجريــن بالعــودة 
ــدو  ــي.43 وال يب ــون الدول ــى ديارهــم بموجــب القان إل
أن العقبــة الــكأداء التــي تحــول دون إنجــاز العــودة 
تكمــن فــي العــودة الماديــة لالجئيــن إلــى ديارهــم 
ــة إســرائيل.  وأماكــن إقامتهــم األصليــة داخــل دول
وهــذا القــول ال يعنــي أن هــذه األمــور ال أهميــة لهــا، 
وال هــو يوحــي بــأن المســائل المرتبطــة بالعــودة 
الفلســطينيين  لالجئيــن  والماديــة  القانونيــة 
مســائل يســهل حلهــا. بــل إن مــا يوحيــه ذلــك 
هــو أن التحــدي الجوهــري يبــدو أنــه يتمحــور حــول 
واالنتمــاء  القوميــة  بالهويــة  لهــا صلــة  مســائل 
الجماعــي المرتبطــان بالعــودة السياســية لالجئيــن 
ــة  ــها بصف ف نفس ــرِّ ــة تع ــى دول ــطينيين إل الفلس

حصريــة باعتبارهــا وطنــًا للشــعب اليهــودي.44 

القانونيــة   - للعــودة  الثالثــة  األشــكال  وتوفــر 
والماديــة والسياســية - والتــي تسترشــد بمجموعــة 
والســوابق  والممارســات  المبــادئ  مــن  زاخــرة 
المســتقاة مــن أوضــاع الالجئيــن فــي أماكــن أخــرى 
ــي  ــودة ف ــي الع ــي ف ــر العمل ــة للتفكي ــة وافي فرص
ــك، ففــي إطــار دراســة  فلسطين/إســرائيل. ومــع ذل
ل 

ّ
بــات يشــك مــا  بحلحلــة  تتكفــل  التــي  الطــرق 

أكبــر أزمــة تعصــف بالالجئيــن وأطولهــا مــًدى فــي 
العالــم اليــوم، قــد يرتبــط االعتــراف بحــق الالجئيــن 
الفلســطينيين فــي العــودة وعودتهــم الماديــة إلــى 
ديارهــم وأماكــن ســكناهم األصليــة بالنجــاح الــذي 
ل فــي ســبيل معالجــة 

َ
بــذ

ُ
يحالــف المســاعي التــي ت

المســائل العالقــة فيمــا يتصــل بالهويــة القوميــة 
ــة  ــة محوري ــّوأ مكان ــي تتب ــي، والت ــاء الجماع واالنتم
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إلــى ديارهــم  لالجئيــن  السياســية  العــودة  فــي 
أال  فــي  األمــل  يتولــد  وبذلــك،  وطنهــم.  وأرض 
يعــود الفلســطينيون "منفييــن فــي أرض وطنهــم 
وخارجــه"، حســبما ورد علــى لســان جانيــت أبــو لغــد. 

ويــرى رجــا شــحادة، فــي مقالــة جمعهــا مــن سلســلة 
 A Rift( مــن المحاضــرات التــي ألقاهــا حــول كتابــه
 )in Time: Walks with My Ottoman Uncle
]"شــرخ فــي الزمــن: ســفرات مــع عمــي العثمانــي"[ 
ــل واقــع  أواًل أن نبــدأ فــي تخيُّ لنــا  أنــه "ينبغــي 
ــذا  ــدو أن ه ــًا".45 ويب ــي ممكن ــل أن يمس ــر قب مغاي
ــي  ــره للشــروع ف ــم كغي ــق بموضــع مالئ ــر يتعل األم
ِســم 

َ
ت التــي  المختلفــة  األشــكال  فــي  التفكيــر 

عــودة الالجئيــن الفلســطينيين اليــوم والممارســات 
ضــوء  ففــي  ذلــك،  عــن  وفضــاًل  بهــا.  المتصلــة 
القانونيــة  العــودة  إن  يقــول  الــذي  االفتــراض 
والماديــة لالجئيــن تعتمــد علــى معالجــة عودتهــم 
السياســية، يبــدو أن االقتــراح الــذي يســوقه شــحادة 
ــاط السياســي  ــه يمكــن تجــاوز اإلحب ويــرى فيــه "أن
ــى الماضــي  ــا مــن خــالل العــودة إل ــات قدرن ــذي ب ال
وإعــادة تخيــل منطقتنــا، والتركيــز علــى وادي نهــر 
األردن وتكاُملــه مــن الناحيــة الماديــة، والتفكيــر 
ــود  ــا أن تع ــن خالله ــن م ــي يمك ــة الت ــي الطريق ف
فيهــا تلــك االســتمرارية يومــًا مــا لتعكــس التكامــل 
ــرة"  ــه م ــع ب ــت المنطقــة تتمت ــذي كان السياســي ال

ــة.46  ــة محتمل ــة بداي ــل نقط يمث

ووفقــًا للتفســير الــذي تــورده ميشــيل كامبــوس في 
 Ottoman Brothers: Muslims, Jews( كتابهــا

and Christians in Early Twentieth Cen-

ــلمون  ــون: مس ــوة العثماني tury Palestine( ]"األخ

مطلــع  فــي  فلســطين  فــي  ومســيحيون  ويهــود 

ــرورًا بالقــدس  القــرن العشــرين"[، "مــن ســالنيك، م

إلــى بغــداد، مــارس ]العثمانيــون العاديــون[ حقوقــًا 

ومســؤوليات سياســية جديــدة، وعالجــوا التحديــات 

التــي أفرزهــا التنــوع اإلثنــي والدينــي ضمــن هــذا 

ــذي  ــاش ال ــار النق ــوا غم ــي، وخاض ــان السياس الكي

فيهــا.  ودورهــم  اإلمبراطوريــة  مســتقبل  تنــاول 

ــة األســئلة التــي شــغلتهم واســتحوذت  ومــن جمل

عليهــم: مــن كان "عثمانيــًا" ومــا الــذي جمــع "األمــة 

الــذي  ومــا  معــًا؟  وشــائجها  وربــط  العثمانيــة‘ 

السياســية واإلصــالح وحــق  الحريــة  تبــدو عليــه 

المــرء  الــذي ينطــوي عليــه كــون  ومــا  االقتــراع؟ 

"مواطنــًا"، وكيــف كان مــن الممكــن توزيــع الحقــوق 

ــذي  ــدور ال ــا ال ــدم المســاواة؟ وم ــى ق ــات عل والواجب

كان فــي ُوســع الديانــة واإلثنيــة أن تضطلعــا بــه 

فــي الكيــان السياســي وفــي ممارســة السياســة فــي 

هــذه اإلمبراطوريــة اإلســالمية التــي تتســم بتعــدد 

لغاتهــا؟"47  وتعــدد  دياناتهــا  وتعــدد  إثنياتهــا 

ويبــدو أن هــذه األســئلة ليســت ذات قــدر أقــل 

أهميــة يومنــا هــذا. وفضــاًل عمــا تقــدم، ففــي ســياق 

التفكيــر فــي اإلجابــات المحتملــة عــن هذه األســئلة، 

 توجيهيــًا مهمــًا أخيــرًا، حيــث 
ً
يعــرض شــحادة مبــدأ

يالحــظ "الحــدود الوحيــدة التــي نصنعهــا ]فــي 

ــك  ــا"، وذل ــي أذهانن ــي نقيمهــا ف ــك الت ــع[ تل الواق

مــع ســياق إشــارته إلــى الحــدود الماديــة التــي تميــز 

ــوم.48   ــطين الي ــن فلس ــة ع ــطين العثماني فلس

تيري ريمبل، باحث ومستشار مستقل من كندا، حاصل على درجة الدكتوراه، متخصص في قضية اللجوء الفلسطيني.

)Endnotes - هوامش ختامية(
يها المادي والسياسي في هذا الفصل إلى كتاب: 

ّ
يستند الكاتب إلى التمييز بين العودة بشق  1

Katy Long, The Point of No Return: Refugees, Rights, and Repatriation, Oxford: Oxford University 
Press, 2013.

ــف هــذا الفصــل التمييــز بيــن هذيــن الشــكلين مــن أشــكال العــودة علــى وضــع الالجئيــن الفلســطينيين، مــا 
ِّ
ويطّبــق مؤل

لــم تــِرد اإلشــارة إلــى خــالف ذلــك. ويرتكــز النقــاش الــذي يــِرد فــي ثنايــا هــذا الفصــل حــول تاريــخ صياغــة القــرار 194 
 The Right to Return:( فــه

َّ
إلــى المســودة التــي وضعهــا المؤلــف )عنوانهــا العملــي( فــي ســياق عملــه علــى إعــداد مؤل

Drafting Paragraph 11 of Resolution 194( ]"حــق العــودة: صياغــة الفقــرة 11 مــن القــرار 194"[. 
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period from 23 January to 19 December 1951, UN GAOR, 6th Sess., Supp. No. 18, UN Doc. A/1985, 
Nov. 20, 1951, 4-5.

ــار مؤتمــر باريــس للســالم ورفــض "الخطــة الشــاملة للمقترحــات" التــي قدمتهــا  ــر عقــب انهي وقــد صــدر هــذا التقري
ــة الفلســطينية.  ــوغ حــل للقضي ــة لبل اللجن

3 UN GAOR, 3rd Sess., First Committee, U.N. Doc. A/C.1/398, Nov. 24, 1948.

4 UNCCP, Analysis of Paragraph 11 of the General Assembly‘s Resolution of 11 December 1948, 
Working Paper Prepared by the Secretariat, UN Doc. A/AC.25/W.45, May 15, 1950, 7.

5 UNCCP, supra n. 1, 5.
6 Janet Abu Lughod, “Palestinians: Exiles at Home and Abroad”, Current Sociology 26/2 )1988(, 61-9.
7 G.A. Res. 194, UN Doc. A/RES/194, Dec. 11, 1948, para. 11.
8 UNCCP, supra n. 1, 5.

9   يجّســد قانــون العــودة، الــذي وصفــه دافيــد بــن غوريــون علــى أنــه "القانــون األساســي الــذي يحتــل المقــام األول" فــي 
البــالد و"حجــر أساســها"، ثالثــة عناصــر مــن التعريــف الــذي تطلقــه إســرائيل علــى نفســها باعتبارهــا دولــة يهوديــة، 
ــة  ــد لجن ــالوم ض ــن ش ــة "ِب ــي قضي ــا ف ــة العلي ــاة المحكم ــة قض ــن هيئ ــود بي ــك بعق ــد ذل ــة بع ــع للمداول ــذي خض وال
االنتخابــات المركزيــة". وهــذه العناصــر هــي أغلبيــة يهوديــة دائمــة، ومعاملــة تفضيليــة لليهــود والعالقــة الخاصــة مــع 
الشــتات اليهــودي. وقــد أفضــى الحكــم الــذي صــدر فــي القضيــة المذكــورة إلــى أول تقنيــن فــي التشــريعات المحليــة 

ــة يهوديــة وديموقراطيــة.  ــذي تــراه إســرائيل لنفســها باعتبارهــا دول للتعريــف ال
10 UNCCP, Stand Taken by the Governments of the Arab States and the Government of Israel with 

Regard to the Task Entrusted to the Conciliation Commission by the General Assembly, Working 
Paper Prepared by the Secretariat, UN Doc. A/AC.25/W.1, Mar. 1, 1949, 4. 

11 UN GAOR, Ad Hoc Political Committee, 36th Mtg., UN Doc. A/AC.38/SR.36, Nov. 7, 1950, 216.

12 UNCCP, supra n. 1, 5.
وبعــد ذلــك، اّدعــى المســؤولون اإلســرائيليون بــأن الالجئيــن لــم يكونــوا يملكــون الحــق فــي العــودة وأن عودتهــم لــم 
تكــن حقــًا لهــم فــي حــال ســمحت الدولــة بهــا دون شــروط مســبقة، بمعنــى أن العائديــن ســوف يعيشــون بســالم مــع 

جيرانهــم وأن أي عــودة محتملــة ال يمكــن أن تحــدث، مثلمــا ذكــر أعــاله، فــي أقــرب وقــت ممكــن. 
13   وقــد أعــرب عــدد مــن الصائغيــن عــن الشــكوك التــي ســاورتهم فــي ذلــك الوقــت إزاء عــدد الالجئيــن الذيــن قــد يرغبــون 
ــدا أن التوصيــف  ك فــي أن الالجئيــن كانــوا يملكــون حقــًا فــي العــودة. وب

ّ
ــم يشــك فــي العــودة، غيــر أن أحــدًا منهــم ل

الــذي وضعــه فيليــب جيســوب، وهــو فقيــه ومفكــر إلــى جانــب كونــه دبلوماســيًا، لمبــدأ العــودة يتماشــى مــع الوضــع 
العرفــي للقاعــدة التــي ينــص عليهــا قانــون الجنســية وخالفــة الــدول، والقانــون الدولــي اإلنســاني، وبوصفــه عنصــرًا مــن 

الممارســات التــي دأبــت عليهــا الــدول. ولالســتزادة حــول الجانــب، انظــر: 
Gail J. Boling, The 1948 Palestinian Refugees and the Individual Right to Return, An International 
Law Analysis, Bethlehem: BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights, 2007.

كمــا كان هــذا المبــدأ يتوافــق مــع التأييــد الواســع النطــاق الــذي حظــي بــه أحــد التعديــالت التــي اقترحهــا لبنــان، والــذي 
أورد الحــق فــي العــودة فــي المســودة النهائيــة مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان. 

14  فقــد اختلــف أعضــاء اللجنــة األولــى التــي انبثقــت عــن الجمعيــة العامــة حــول مــا إذا كان القــرار 181 أو التقريــر المرحلــي 
ل نقطــة االنطــالق نحــو تســوية ســلمية للوضــع فــي فلســطين. واتفــق األعضــاء، 

ّ
الــذي أعــده الوســيط ينبغــي أن يشــك

ــى القــرار 181 وتقريــر  ــة إل ــى إحال ــة جميــع اإلشــارات التــي تنطــوي عل ــى إزال الذيــن عجــزوا عــن حــل هــذا الخــالف، عل
الوســيط مــن القــرار 194. وفضــاًل عــن ذلــك، فمــن األهميــة بمــكان أن نالحــظ أن القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة 
بشــأن أوضــاع الالجئيــن اآلخريــن اســتخدمت لغــة مشــابهة، أي الدعــوة إلــى عــودة الالجئيــن إلــى ديارهــم دون إيــراد 

إشــارة صريحــة إلــى حقهــم فــي إنفــاذ عودتهــم، وذلــك علــى مــدى األعــوام والعقــود التــي تلــت حــرب العــام 1948. 
15   يمكن االطالع على نظرة عامة حول هذه الممارسة في كتاب: 

Katy Long, The Point of No Return: Refugees, Rights, and Repatriation, Oxford: Oxford University 
Press, 2013.

كمــا ورد االقتــراح بــأن الباحثيــن لــم ُيلقــوا لهــذه المســألة ســوى النــزر اليســير مــن االهتمــام بســبب تركيــز األدبيــات 
علــى ’التوجــه إلــى الخــارج‘، بمعنــى حــق الفــرد فــي مغــادرة بلــده األصلــي، وبالنظــر إلــى أن عــددًا ال ُيحصــى مــن األفــراد 
يمارســون الحــق فــي العــودة فــي كل يــوم. وبنــاًء علــى ذلــك، فقــد حظيــت المســألة المذكــورة "بقــدر ضئيــل نســبيًا مــن 

االهتمــام". انظــر، فــي هــذا المقــام: 
Megan Bradley, “Liberal Democracies‘ Divergent Interpretations of the Right of Return: Implications 
for Free Movement”, in Willem Maas )ed.(, Democratic Citizenship and the Free Movement of 
People, Leiden: Martinus Nijhoff, 2013, 195-216, 195.  

16 Long, ibid, 4. See, e.g., Bill Frelick, “The Right of Return”, International Journal of Refugee Law 
2/3 )1990(, 442-47; and, Marcus Cox, “The Right to Return Home: International Intervention and 
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Ethnic Cleansing in Bosnia and Herzegovina”, International & Comparative Law Quarterly 47 
)1998(, 599-631.
ــادة 5 )1996(.  ــن والمشــردين - الم ــأن الالجئي ــم 22 بش ــة رق ــة العام ــري، التوصي ــز العنص ــى التميي ــاء عل ــة القض لجن  17
ومــن هــذا القبيــل، ســاعدت النتائــج التــي تبنتهــا اللجنــة التنفيذيــة لمفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن علــى 

إضفــاء المزيــد مــن الوضــوح علــى القانــون الدولــي لالجئيــن. انظــر: 
UNCHR, A Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions, 7th edition. Geneva: United 
Nations High Commissioner for Refugees, 2014.

انظر مثاًل:   18
UNHCR, Thematic Compilation of General Assembly and Economic & Social Council Resolutions, 
3rd ed., Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees, 2013; Sanjule Weerasinghe and 
Elizabeth Ferris, Security Council, Internal Displacement and Protection: Recommendations for 
Strengthening Action through Resolutions, Washington, DC and London: The Brookings Institution 
– London School of Economics Project on Internal Displacement, 2011; and Nicole Campion and 
Melanie Nakagaw )eds.(, Refugee Return: Peace Agreement Drafter‘s Handbook, Washington, DC: 
Public International Law & Policy Group, 2005. 

وانظــر أيضــًا المالحظــات الصــادرة عــن الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان، الــواردة فــي األرشــيف 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/<   :علــى موقــع مكتــب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان

Pages/HumanRightsBodies.aspx<  )وقــد اطلعنــا علــى هــذه المالحظــات فــي يــوم 16 آب/أغســطس 2019(. 
19 UNCCP, Summary Record, 155th mtg., UN Doc. A/AC.25/SR.155, May 16, 1950.

كمــا عملــت ســكرتارية اللجنــة علــى صياغــة أوراق عمــل تناولــت المســائل القانونيــة المتعلقــة باســترداد الممتلــكات 
والتعويــض. وفــي ســياق إعــادة الالجئيــن الذيــن يختــارون العــودة إلــى أوطانهــم، درســت الســكرتارية أيضــًا الوضــع 

القانونــي لالجئيــن فــي ضــوء القانــون اإلســرائيلي، وخاصــة إذا مــا كان ينبغــي اعتبارهــم مواطنيــن مــن عدمــه. 
20 UNCCP, Memorandum on the Relations between the United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees and the Conciliation Commission, Working Paper Prepared by the Secretariat, 
UN Doc. A/AC.25/W.42, Mar. 30, 1950, 2.
حــت اللجنــة العديــد مــن األحــكام الــواردة أعــاله. وقــد أقــرت الجمعيــة، فــي ســياق تأكيدهــا علــى 

ّ
المصــدر الســابق. كمــا وض  21

وجــوب الســماح لالجئيــن الذيــن يرغبــون فــي العــودة إلــى ديارهــم بالقيــام بذلــك، بحــق الالجئيــن فــي ممارســة اختيــار 
ــة بالســماح  م

َ
ــة إســرائيل ملز ــت دول ــارون العــودة أن يعيشــوا بســالم، كان ــن يخت ــك الذي ــى أولئ ــا اشــُترط عل حــر. وبينم

ــات  ــى اتفاقي ــع عل ــإن التوقي ــرًا، ف ــة الســالم. وأخي ــى زعزع ــن العناصــر التــي تســعى إل ــن بالعــودة وحمايتهــم م لالجئي
الهدنــة، وليــس إعــالن الســالم حســبما الحظنــا فيمــا تقــدم مــن هــذا الفصــل، هــو مــا فــرض الشــروط العمليــة علــى عــودة 
هــؤالء الالجئيــن. انظــر مــا ورد عــن لجنــة التوفيــق التابعــة لألمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين فــي الحاشــية 5 أعــاله. 

يمكن االطالع على نظرة عامة على هذه األبحاث وعلى تحليل لها في:   22
Terry Rempel, “The Right of Palestinian Refugees to Return to their Homes in Theory and in 
Practice”, in Huwaida Arraf & Adam Shapiro )eds.(, International Conference on Palestinian 
Refugees, Conditions and Recent Developments, Jerusalem: al-Quds University, 2009.

ويتقاطــع نشــر دراســات رئيســية فــي هــذا الموضــوع مــع الفتــرات الرئيســية التــي شــهدت انطــالق المفاوضــات التــي 
نشــر فــي كل فتــرة مــن هــذه 

ُ
ســعت إلــى إيجــاد حــل للصــراع الدائــر حــول فلســطين. وغالبــًا مــا تّتســم األبحــاث التــي ت

الفتــرات بنشــر الحجــج التــي تســوقها المنشــورات الجديــدة والتــي تبســط الحجــج المقابلــة حــول الحــق فــي العــودة. 
وبالمقارنــة مــع وضــع الالجئيــن فــي أماكــن أخــرى، وباســتثناء قــرارات مجلــس األمــن التــي تؤكد على عــودة الفلســطينيين   23
الذيــن طردتهــم إســرائيل مــن المناطــق المنزوعــة الســالح فــي مطلــع العقــد الســادس مــن القــرن الماضــي ومجموعــة 
ضئيلــة مــن القــرارات التــي تتنــاول األســباب المباشــرة التــي تقــف وراء التهجيــر، مــن قبيــل الطــرد الــذي ُيَعــّد الحــق فــي 
نــًا فــي ســياقه، لــم يؤكــد مجلــس األمــن بعــُد علــى حــق الفلســطينيين غيــر القابــل للتصــرف فــي العــودة  مَّ

َ
العــودة متض

إلــى ديارهــم وأمالكهــم بســبب الواليــات المتحــدة التــي تســتخدم حــق النقــض )الفيتــو(. وفــي عقــد التســعينات مــن 
القــرن الماضــي، لــم يحالــف الواليــات المتحــدة النجــاح فــي المحاولــة التــي بذلتهــا لتأميــن التأييــد إللغــاء القــرار 194 
برمــت بيــن إســرائيل 

ُ
الصــادر عــن الجمعيــة العامــة. وفضــاًل عــن ذلــك، اعتــرت أوُجــه الخلــل والقصــور االتفاقيــات التــي أ

ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فيمــا يتعلــق باللغــة التــي تناولــت عــودة الالجئيــن، حيــث أكــدت معظــم االتفاقيــات 
عــت خــالل هــذه الفتــرة، وبعبــارات متباينــة، علــى أن الالجئيــن يملكــون حقــًا فــي العــودة إلــى بلدانهــم األصليــة. 

ِّ
التــي ُوق

ل انتهــاكًا للحقــوق الــواردة أعــاله بشــأن 
ّ
24  فحســبما جــاء علــى لســان لــوك، "إن تحويــل شــخص إلــى ’الجــئ ]...[ ال يشــك

الحركــة والتنقــل فحســب، بــل إنــه ينتهــك أي حــق مــن الحقــوق، مهمــا كانــت المصــادر القانونيــة التــي ينبــع منهــا 
ويعتمــد إلــى أي مــدى فــي التمتــع بــه علــى نحــو واٍف وفعــال علــى قــدرة الشــخص علــى العيــش فــي بلــده. ويوحــي هــذا 
ــد عنــه نــزوح الالجئيــن قــد يرقــى إلــى مرتبــة "جريمــة دوليــة"، يضعهــا علــى 

ّ
االنتهــاك الشــامل بــأن الفعــل الــذي يتول

قــدم المســاواة مــع العبوديــة والتطهيــر العرقــي والفصــل العنصــري. انظــر: 
Luke Lee, “The Right to Compensation: Refugees and Countries of Asylum”, The American Journal 
of International Law 80/3 )1986(, 532-67, 538-9.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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الع على استعراض مفيد في هذا الشأن في: 
ّ
ويمكن االط

Federico Andreu-Guzmàn, “Criminal Justice and Forced Displacement: International and National 
Perspectives”, in Roger Duthie )ed.(, Transitional Justice and Forced Displacement, New York: 
Social Science Research Council, 2012, 233-78.

25 Neta C. Crawford, Argument and Change in World Politics: Ethics, Decolonization and Humanitarian 
Intervention, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. See also, Jonathon Graubart and 
Arturo Jimenez-Bacardi, “David in Goliath‘s Citadel: Mobilizing the Security Council‘s Normative 
Power for Palestine”, European Journal of International Relations 22/1 )2015(, 24-48.

لالطالع على نقاش مفيد حول مدى انطباق هذه النماذج على الحالة في فلسطين، انظر مثاًل:   26
Caroline Elkins and Susan Pedersen, “Settler Colonialism: A Concept and its Uses”, in ibid )eds.(, 
Settler Colonialism in the Twentieth Century: Projects, Practices, Legacies, London: Routledge, 
2005, 1-20; Lorenzo Veracini, “The Other Shift: Settler Colonialism, Israel, and the Occupation”, 
Journal of Palestine Studies 42/2 )2013(, 26-42; John Quigley, “Apartheid Outside Africa: The Case 
of Israel”, Indiana International & Comparative Law Review 2 )1991-92(, 221-51;  Richard Falk and 
Virginia Tilley, Israeli Practices Towards the Palestinian People and the Question of Apartheid, 
Beirut: Economic and Social Commission for West Asia, 2017; and, Martin Shaw, “Palestine in an 
International Historical Perspective on Genocide”, Holy Land Studies 9/1 )2010(, 1-24.

وفيما يتصل بغياب رؤية سياسية مشتركة وضرورة وجودها، انظر مثاًل: 
Nadia Hijab and Ingrid Jaradat Gassner, Talking Palestine: What Frame of Analysis? Which Goals 
and Messages? Shabaka Policy Brief, Ramallah, 2017.

27 Noura Erekat, Justice for Some: Law and the Question of Palestine, Stanford, CA: Stanford 
University Press, 2019; and,  Lori Allen, The Rise and Fall of Human Rights: Cynicism and Politics in 
Occupied Palestine, Stanford: CA: Stanford University Press, 2013.

وانظر، بوجه أعّم: 
Balakrishnan Rajagopal, International Law from Below: Development, Social Movements and 
Third World Resistance, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

28 UNCCP, supra n. 1, 5.
الع على نقاش يتناول استخدام ممتلكات الالجئين في: 

ّ
يمكن االط  29

Walid Khalidi )ed.(, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel 
in 1948, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1992; and, Salman Abu Sitta, The Atlas of 
Palestine, 1917-1966, London: Palestine Land Society, 2010.

ــى أن الالجئيــن كانــوا يملكــون أكثــر  ومــع ذلــك، يتضمــن التقريــر المرحلــي الصــادر عــن الوســيط أكثــر مــن تلميــح إل  30
ــي  ــب، ف ــن الجوان ــب م ــي جان ــت، ف ــذا ثاب ــي. وه ــاء الجماع ــاس باالنتم ــن إحس ــك م ــرن بذل ــا يقت ــردي وم ــاء ف ــن ادع م
اســتخدام مصطلــح "اإلعــادة إلــى الوطــن"، الــذي يوحــي باإلقــرار بــأن الالجئيــن ســيعودون إلــى أرض وطنهــم، فضــاًل عــن 
إقــرار الوســيط بــأن الالجئيــن كانــت "جذورهــم تتغلغــل فــي هــذه األرض علــى مــدى قــرون" وأنــه مــن "الظلــم المطلــق" 
حرمانهــم مــن الحــق فــي العــودة إلــى ديارهــم فــي الوقــت الــذي يجــري فيــه توطيــن المهاجريــن اليهــود فــي مناطــق 

ســكناهم.
ل األدلــة والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن بشــأن إعــادة الالجئيــن إلــى 

ّ
تشــك  31

ــر التــي يجــب اتخاذهــا  ــى التدابي ــة" مفيــدة تنطــوي عل ــم مرجعي ــادة دمجهــم فــي مجتمعاتهــم "قوائ أوطانهــم وإع
ــى أوطانهــم وبلدانهــم األصليــة. انظــر، مثــاًل:  لغايــات تســهيل عــودة الالجئيــن إل

UNHCR, Handbook: International Protection – Voluntary Repatriation, Geneva: United Nations 
High Commissioner for Refugees, 1996; and, UNHCR, Handbook for Repatriation and Reintegration 
Activities, Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees, 2004.

ــا  ــالق منه ــدة لالنط ــة مفي ــرى نقط ــن أخ ــي أماك ــن ف ــة لالجئي م
َّ
ــودة المنظ ــاول الع ــي تتن ــات الت ــر التقييم ــا توف كم

ــى ســبيل المثــال، التقييمــات  ــى فلســطين. انظــر، عل فــي التفكيــر فــي ممارســة العــودة الماديــة ومــدى انطباقهــا عل
https://www.<( المحفوظــة فــي األرشــيف علــى موقــع المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن علــى شــبكة اإلنترنــت

ــل هــذه 
ّ
لعنــا عليهــا فــي يــوم 26 آب/أغســطس 2019(. وتمث

ّ
unhcr.org/evaluation-and-research.html<( )وقــد اط

ــه  ــى صعيــد العــودة، وإعــداد توّج ــة عل التقييمــات منطلقــًا مفيــدًا للعصــف الذهنــي، وتحديــد الممارســات ذات الصل
منهجــي وتحديــد أولويــات المــوارد الالزمــة للعمــل علــى إنجــاز عــودة الالجئيــن الفلســطينيين إلــى ديارهــم. وقــد تشــهد 
العــودة الماديــة لالجئيــن إلــى بلدانهــم األصليــة، وهــي عمليــة أبعــد مــا تكــون عــن مجــرد إجــراء بســيط أو مباشــر، قــدرًا 
أكبــر مــن التعقيــد فــي الحــاالت التــي يقتــرن فيهــا التهجيــر القســري مــع دمــار واســع النطــاق، واالفتقــار إلــى مــا يكفــي 
مــن المــوارد الوطنيــة والدوليــة الالزمــة إلعــادة اإلعمــار فــي األوضــاع التــي تشــهد تهجيــرًا طويــل األمــد مــع مــرور الوقــت. 

انظر، مثاًل:   32
UNCCP, The Refugee Problem in Concrete Terms, Working Paper Prepared by the Secretariat, UN 

https://www.unhcr.org/evaluation-and-research.html
https://www.unhcr.org/evaluation-and-research.html
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Doc. A/AC.25/W.3, Mar. 17, 1949; and, UNCCP, Observations of Some of the Problems Relating to 
Palestine Refugees, Working Paper Prepared by the Secretariat, UN Doc. A/AC.25/W.7, Mar. 28, 
1949.

حول عودة المهّجرين وإعادة التوطين في دولة فلسطينية عتيدة، انظر، مثاًل:   33
Rex Brynen and Roula el-Rifai )eds.(, Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and 
Development, London: I.B. Taurus, 2007.

وحول عودة الالجئين إلى منازلهم وقراهم وبلداتهم األصلية، انظر، على سبيل المثال: 
Salman Abu Sitta, The End of the Palestinian-Israeli Conflict: From Refugees to Citizens at Home, 
London: Palestinian Return Center, 2001.

فعلــى ســبيل المثــال، يعتمــد جانــب كبيــر مــن أبحــاث مقارنــة كثيــرة ُنشــرت فــي هــذا المقــام، والتــي تناولــت مســائل   34
ــدان نفضــت الصراعــات اإلثنيــة عــن كاهلهــا بعــد  ــى بل ــى عــودة الالجئيــن إل ــة، عل مــن قبيــل ممارســة العــودة المادي
انقضــاء الحــرب البــاردة. وفــي حيــن تســتعرض هــذه الحــاالت طائفــة مــن الــدروس النافعــة، فــإن الســياق ُيَعــّد مختلفــًا 
م المــرء بإمكانيــة انطبــاق النمــاذج المذكــورة 

َّ
كذلــك وفــي جوانــب مهمــة منــه عــن الســياق القائــم فــي فلســطين لــو ســل

أعــاله عليهــا، وذلــك بمعنــى االســتعمار )االســتيطاني(، والفصــل العنصــري، والتطهيــر العرقــي وبطــرق متباينــة أيضــًا. 
ومــع ذلــك، ينبغــي أن يأخــذ تطبيــق مثــل هــذه النمــاذج فــي االعتبــار االختالفــات القائمــة بيــن الوضــع الــذي تعيشــه 
فلســطين والحــاالت األخــرى التــي تشــهد قيــام االســتعمار )االســتيطاني(، والفصــل العنصــري والتطهيــر العرقــي أيضــًا. 

35 UNCCP, supra n. 1, 5.
36  َيــِرد فــي التقريــر المرحلــي الــذي أعــّده الوســيط، وحســبما المالحظــة التــي ســقناها أعــاله، أكثــر مــن تلميــح يوحــي فيــه 
بــأن العــودة كانــت تنطــوي علــى جوانــب لهــا صلــة بالهويــة القوميــة واالنتمــاء الجماعــي. ومــع ذلــك، أقــر الوســيط، الــذي 
الحــظ أن الالجئيــن كانــوا يملكــون الحــق غيــر المشــروط فــي حريــة االختيــار بشــأن مســتقبلهم، بــأن عودتهــم إلــى دولــة 
إســرائيل "تطــرح مشــكلة اقتصاديــة واجتماعيــة تتســم بحالــة خاصــة مــن التعقيــد". وفضــاًل عــن ذلــك، كان الوســيط 
ــح  علــى وعــي تــام بموقــف إســرائيل الــذي رأت فيــه أن اجتــراح حــل لوضــع الالجئيــن يجــب أن يولــي األولويــة للمصال

الجماعيــة لجماعــات مــن النــاس، دون حقــوق الالجئيــن األفــراد. 
37 Megan Bradley, “Back to Basics: The Conditions of Just Refugee Returns”, Journal of Refugee 

Studies 21/3 )2008(, 285-304. See also, Duthie, supra n. 22.
38 Lauren E. Banko, “The Invention of Citizenship in Palestine”, in Engin F. Isin and Peter Nyers )eds.(, 

Routledge Handbook of Global Citizenship Studies, London: Routledge, 2014, 317-24, 317. See 
also, the discussion in Long, supra n. 4, 29.

ُيفتــرض أن تســهيل العــودة السياســية يكتســي قــدرًا أكبــر مــن الصعوبــة مــن العــودة الماديــة لســببين علــى األقــل،   39
ــة،  ــى المواطن ــة إل ــى عــودة جماعي ــغ، تنطــوي أيضــًا عل ــي لون ــه كات ــا أن العــودة السياســية، وحســبما تشــير إلي أولهم
ــة  ــة وحماي ــة الفردي ــتعادة المواطن ــى اس ــة إل ــك باإلضاف ــي، وذل ــي المجتمــع السياس ــة ف ــاب العضوي ــى اكتس بمعن
الحقــوق األساســية والحريــات األصيلــة. ويّتســم هــذا األمــر بالتعقيــد بصفــة خاصــة فــي الحــاالت التــي يســفر فيهــا دمج 
’األمــة‘ مــع ’المواطــن‘ عــن ادعــاءات بالعضويــة فــي المجتمــع السياســي علــى نحــو يقصــي اآلخريــن ويســتبعدهم وفقــًا 
لمعاييــر إثنيــة ودينيــة أو كليهمــا. ويتمثــل الســبب الثانــي فــي أن الطابــع السياســي للعــودة يعنــي أن المؤسســات 
الدوليــة العاملــة فــي المجــال اإلنســاني والمكلفــة بتســهيل إعــادة الالجئيــن إلــى أوطانهــم وتشــجيعها ال يتيســر لهــا 

ســوى دور محــدود تســتطيع أن تضطلــع بــه فــي اســتعادة الحمايــة الوطنيــة. انظــر: 
Marjoleine Zieck, “Voluntary Repatriation: Paradigm, Pitfalls, Progress”, Refugee Survey Quarterly 
23/3 )2004(, 33-54.
وعلــى هــذا المنــوال، يفــرض مبــدأ تقريــر المصيــر ونتيجتــه الطبيعيــة المتمثلــة فــي االمتنــاع عــن التدخــل فــي الشــؤون 

المحليــة للــدول قيــودًا علــى الــدور الــذي تســتطيع الــدول األخــرى أن تؤّديــه فــي هــذا الشــأن. 
ــرر  ــد أن ق ــية بع ــودة السياس ــاالت الع ــاق احتم ــن نط ــد م ــدة قّي ــم المتح ــع لألم ــيط التاب ــأن الوس ــراض ب ــن االفت يمك  40
ــن هــذا األمــر إســرائيل، فعليــًا، مــن توظيــف النتيجــة 

ّ
االعتــراف بوجــود دولــة إســرائيل فــي تقريــره المرحلــي. وقــد مك

الطبيعيــة التــي يرتبهــا مبــدأ تقريــر المصيــر، وهــو االمتنــاع عــن التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، فــي الدفــاع عــن 
تعديــل بنيتهــا الدســتورية الناشــئة التــي وقفــت ســدًا منيعــًا أمــام عــودة الالجئيــن. كمــا أتــاح هــذا التقريــر، الــذي أعــاد 
تعريــف الالجئيــن بوصفهــم مهاجريــن، القــدرة للدولــة علــى إقامــة الحجــة التــي تعــارض "دخولهــم"، بالنظــر إلــى أن 
الهجــرة تقــع ضمــن الواليــة المحليــة للــدول. وبــذات القــدر مــن األهميــة، فربمــا أخفــى االعتــراف بحــق اليهــود فــي تقريــر 
مصيرهــم وراءه األصــول االســتعمارية االســتيطانية للدولــة واألســباب ذات الصلــة التــي وقفــت وراء تهجيــر ســكانها 
األصالنييــن بصــورة جماعيــة منهــا وتجريــد ممتلكاتهــم وســلبها منهــم. ولالســتزادة حــول هــذه النقطــة األخيــرة، انظــر: 
Dan Freeman-Maloy, “The International Politics of Settler Self-Governance: Reflections on Zionism 
and ’Dominion‘ Status within the British Empire”, Settler Colonial Studies 8/1 )2018(, 80-95. 
قــد يعــود التمييــز بيــن ’الــروح الوطنيــة‘، بمعنــى الشــعور بالــوالء لدولــة مــا، والهويــة القوميــة، أي إحســاس المــرء بأنــه   41
عضــو فــي جماعــة قوميــة، بالفائــدة علــى التفكيــر فــي اإلحســاس باالنتمــاء الجماعــي فــي دولــة متعــددة القوميــات. انظــر 

النقــاش الــذي يســرده كيمليــكا فــي هــذا المضمــار: 
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Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Oxford 
University Press, 1996.

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بمعالجة حقوق أبناء األقليات في المنطقة العربية، انظر: 
Eva Pföstl & Will Kymlicka, “Minority Politics in the Middle East and North Africa: The Prospects for 
Transformative Change”, Ethnic and Racial Studies, 38/14 )2015(, 2489-2498.

وانظر، أيضًا، النقاش الوارد في مقالة ليلى فرسخ: 
Leila Farsakh, “A Common State in Israel-Palestine: Historical Origins and Lingering Challenges”, 
Ethnopolitics 15/4 )2016(, 380-92.

42  وهــذا يشــمل العدالــة االجتماعية-االقتصاديــة وعدالــة التوزيــع ومــا يوازيهمــا مــن الحاجــة إلــى إحــداث نقلــة سياســية 
إلــى  واقتصاديــة مــن االســتعمار )االســتيطاني( والفصــل العنصــري وأوجــه انعــدام المســاواة األصيلــة فيهمــا 
ــالع علــى نقــاش مفيــد يتنــاول العمليــة التشــاركية فــي بنــاء الدســتور باعتبارهــا شــكاًل مــن 

ّ
الديموقراطيــة. ويمكــن االط

ــة لهــا فــي:  ــة االنتقاليــة أو مكّمل أشــكال العدال
Derek Powell, “The Role of Constitution Making and Institution Building in Furthering Peace, 
Justice and Development: South Africa‘s Democratic Transition”, The International Journal of 
Transitional Justice 4/2 )2010(, 230-50.

ومــن بيــن الخيــارات األربعــة التــي غالبــًا مــا يجــري اتخاذهــا فــي الفتــرات التــي تشــهد االنتقــال إلــى النظــام الديموقراطــي، 
ــي  ــى إدارتــه وتســيير شــؤونه ف ــي تتول ــية الت ــي تترأســه، والمؤسســات السياس ــية الت وهــي المؤسســات السياس
المســتقبل، وتويــع الثــروات والمــوارد االقتصاديــة والمســؤولية الجنائيــة عــن االنتهــاكات الســالفة وأشــكال االنتصــاف 

وتدابيــر الحمايــة منهــا، تتعامــل العدالــة االنتقاليــة بصــورة رئيســية مــع الخيــار األخيــر.  
43  لــم يفتــأ كل شــكل مــن األشــكال الثالثــة للعــودة، وهــي العــودة القانونيــة والعــودة الماديــة والعــودة السياســية، قائمــًا 
علــى ســاحة التطبيــق العملــي فــي جميــع مراحــل الصــراع الدائــر حــول فلســطين، علــى الرغــم مــن أن أيــًا منهــا لــم َيــِرد 

علــى هــذا النحــو مــن التفصيــل. انظــر، فــي هــذا الخصــوص، النقــاش الــذي تســوقه ريختر-ديفــروي: 
Sophie Richter-Devroe, “’Like Something Sacred‘: Palestinian Refugees‘ Narratives on the Right of 
Return”, Refugee Survey Quarterly 32/3 )2013(, 92-115.

ــى هــذا الحــال مــع تبّنــي قانــون أســاس: إســرائيل الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي فــي العــام 2018، حيــث 
ّ
44  وقــد تجل

ينــّص هــذا القانــون علــى أن "حــق تقريــر المصيــر القومــي فــي دولــة إســرائيل، هــو للشــعب اليهــودي وحــده". وتقــرر 
ــر القومــي  ــر المصي ــح بموجبهــا تقري ــة - يمن ــة وثقافي ــًا أخــرى - مادي ــون طرق ــواردة فــي هــذا القان األحــكام األخــرى ال
األفضليــة لألشــخاص اليهــود، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون خــارج إقليــم الدولــة. انظــر: ورقــة الموقــف الصــادرة 
عــن مركــز عدالــة، "اقتــراح قانــون األســاس: إســرائيل - الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي"، تموز/يوليــو 2018. وتخلــص 
هــذه الورقــة إلــى اســتنتاج مفــاده أن "النظــام االســتعماري يجــد التعبيــر عنــه فــي هــذا القانــون األساســي مــن خــالل 
فــرض هويــة دســتورية تقــوم علــى التفــوق والســيطرة اإلثنيــة اليهوديــة، دون موافقــة أو تعــاون، حيــث ينكــر االرتبــاط 
القائــم بيــن الســكان الفلســطينيين األصالنييــن )المواطنيــن والمقيميــن( وأرض وطنهــم. وهــذا النظــام االســتعماري 
هــو مــن ذلــك النــوع الــذي يقــع ضمــن حــدود المحظــورات المطلقــة التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة الدوليــة بشــأن قمــع 
جريمــة الفصــل العنصــري والمعاقبــة عليهــا، والتــي تقــرر أن ممارســات الفصــل العنصــري، بمــا تشــمله مــن تشــريعات، 

َعــّد جريمــة ضــد اإلنســانية". 
ُ
ت

45 Raja Shehadeh, “In Pursuit of My Ottoman Uncle: Reimagining the Middle East as One”, Journal of 
Palestine Studies 40/4 )2011(, 82-93, 92.

 الطــرف عــن األخطــاء التــي وقعــت فيهــا اإلمبراطوريــة العثمانيــة وتجاوزاتهــا المرّوعــة، مثلمــا 
ّ

وال يعنــي هــذا الــرأي غــض
أصــاب ِكال شــحادة وكامبــوس فــي إشــارتهما إلــى ذلــك. انظــر أيضــًا:

Pföstl & Kymlicka, supra n. 39.
46 Shehadeh, ibid. 
47 Michelle U. Campos, Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth Century 

Palestine, Stanford: Stanford University Press, 2011, 4.
ــة"، وهــي شــعارات ال تختلــف تمــام االختــالف عــن  وتــدرس كامبــوس شــعارات "الحريــة والمســاواة والمؤاخــاة والعدال
طلقــت لمقاطعــة إســرائيل وســحب االســتثمارات منهــا فــرض العقوبــات عليهــا. وهــذه 

ُ
تلــك المرتبطــة بالدعــوات التــي أ

الشــعارات هــي الحريــة )مــن االحتــالل(، والعدالــة )لالجئيــن( والمســاواة )للمواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل(. 
48  Shehadeh, supra n. 43.
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يسعى هذا الجزء من المؤتمر إلى استكشاف آراء 
الشباب ورؤيتهم بخصوص إمكانية تطبيق عودة 
الالجئين والمهجرين الفلسطينيين بشكل عملي، 
والتعرف على تصورات المجموعات الشبابية حول 
ظل  في  وخصوصًا  الحق،  هذا  تطبيق  إمكانية 
سبعين  أكثر  منذ  الفلسطينيين  تهجير  استمرار 
واالجتماعية  السياسية  الظروف  وتغير  عامًا، 

واالقتصادية على أرض الواقع.

حق  على  االستفتاء  إلى  القسم  هذا  يهدف  ال 
األفضل  للممارسة  قاطعة  آليات  وضع  أو  العودة، 
لعودة الالجئين الفلسطينيين، وإنما يأتي لتسليط 
أذهان  وابقائه حاضرًا في  العودة  الضوء على حق 
الشباب من جهة، والتعامل مع هذا الحق باعتباره 
 للتطبيق إذا ما توفرت استراتيجية لذلك 

ً
حقًا قابال

بعيدًا عن الشعارات والخطابات من جهة أخرى.

نقاشات وآراء الشباب

المشاركين/ات ضمن

مجـمــوعـــــات الـعـمـــــــل

المؤتمر والتعرف  بلورة هذا القسم من  ومن أجل 
امكانية  بخصوص  المشاركين/ات  آراء  على 
تم  الفلسطيني،  السياق  في  العودة  حق  تطبيق 
أعمارهم  تراوحت  الذين  المشاركين/ات،  تقسيم 
عمل،  مجموعات  ثماني  إلى  عامًا،   29–18 بين  ما 
حيث ضمت كل مجموعة عشرة مشاركين/ات من 
االنتدابية.  بحدودها  فلسطين  مناطق  مختلف 
العمل  مجموعات  شهدت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
نسبة  بلغت  إذ  النساء،  قبل  من  واسعة  مشاركة 

مشاركتهن حوالي 50%.

وقد تم توزيع األسئلة ذاتها على مجموعات العمل 
واالجابة  مناقشتها  على  عملت  التي  المختلفة، 
العمل  مجموعات  أجابت  أخرى،  بكلمات  عليها. 
مختلف  بين  وجدال  نقاش  بعد  األسئلة  على 
ثم  مجموعة،  كل  داخل  المتنوعة  النظر  وجهات 
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واجاباتها  أفكارها  باستعراض  المجموعات  قامت 
للمجموعات األخرى.

على  الضوء  تسليط  إلى  يهدف  القسم  هذا  إن 
العودة  عن  تصورات  وضع  إن  العملية.  العودة 
حركة  وتفعيل  العودة  لتحقيق  أساسًا  يشكل 
أن  ورغم  التحرر.  عملية  من  جزءًا  باعتبارها  العودة 
 وال 

ً
التصورات المعروضة ال تشكل منهجًا متكامال

أساًس عمليًا يمكن  أنها تشكل  إال  آليات قاطعة، 
متكاملة.  عمل  استراتيجية  لتطوير  عليه  البناء 
ما  خالصة  مثل 

ُ
ت أدناه  المعروضة  التصورات  إن 

توصلت إليه المجموعات الشبابية المشاركة. 

نظر  ووجهات  آراء  هي  أدناه  المعروضة  اآلراء 
كما  الفردية(  اآلراء  )وليس  الشبابية  المجموعات 

قدمت في نهاية المؤتمر.

المحور األول: كيف يرى الشباب امكانية 
تطبيق العودة؟

يهدف هذا السؤال إلى التعرف على رأي المجموعة 
السياق  في  العودة  تطبيق  امكانية  في  الشبابية 
الفلسطيني، وذلك بعيدًا عن الشعارات والخطابات 
التي  األسباب  السؤال  هذا  ناقش  وقد  النظرية. 
حالت، وال تزال، دون تطبيق العودة، وكيف ُيقيم 
دور  العودة،  حركة  من  جزء  باعتبارهم  الشباب، 
الفاعلين األساسيين في موضوع العودة، وتحديدًا 
العربية،  الدول  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
ووكالة  المتحدة  األمم  مثل  الدولية  والهيئات 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق 

األدنى )األونروا(.

العودة  حق  أن  على  المجموعة  اتفاق  من  وبالرغم 
من  أكثر  مرور  بعد  حتى  للتطبيق   

ً
قابال زال  ال 

سبعين عامًا على نكبة الشعب الفلسطيني، إال أن 
المجموعة اتفقت على وجود مجموعة من العوائق 
تطبيق هذا  دون  تحول  تزال  ال  التي  والمعضالت 
الحق. يشار هنا إلى أن المجموعات لم تتفق على 

ترتيب واحد لهذه العوائق.

العوامل  من  مجموعة  في  العوائق  هذه  وتظهر 
، غياب رؤية واضحة لتطبيق حق العودة 

ً
أبرزها؛ أوال

وليس  للتحرر  كنتيجة  الحق  هذا  مع  والتعامل 
الشعب  أبناء  بين  االنقسام  ثانيًا،  تحرري.  كفعل 
تراجع  ثالثًا،  الموحدة.  الرؤية  وغياب  الفلسطيني 
تهميش  رابعًا،  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  دور 
دور الشباب وتغييب مشاركتهم في صناعة القرار. 

العودة  حق  لتطبيق  واضحة  رؤية  غياب   :
ً
أوال

وليس  للتحرر  كنتيجة  الحق  هذا  مع  والتعامل 
كفعل تحرري

التي  المركزية  القضايا  احدى  اعتبارها  من  بالرغم 
الحركة  مع  الفلسطيني  الصراع  جذور  شكل 

ُ
ت

الصهيونية، إال أنه لطالما كان هناك غياب لرؤية 
العودة. فقد تعاملت منظمة  لتطبيق حق  واضحة 
التحرير الفلسطينية وفصائل العمل النضالي مع 
قضية العودة، باعتبارها نتيجة أو محصلة لعملية 
في  منها.  أساسيًا  مكونًا  أو  جزءًا  وليست  التحرير، 
المقابل، لم يتم طرح هذه القضية باعتبارها عمل 

تحرري أو نضالي ال يمكن إنجاز التحرر بدونه.

برنامج  على  طرأت  التي  التغيرات  انعكست  وقد 
مرحلة  من  واالنتقال  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
التحرير إلى مرحلة بناء الدولة على قضية الالجئين 
القضية  هذه  تعد  فلم  كبير.  بشكل  العودة  وحق 
في  مركزية  قضية  باعتبارها  ذاتها  األهمية  تحمل 
النضال الفلسطيني، األمر الذي ظهر جليًا في اتفاق 
قضايا  بين  من  الالجئين،  قضية  أرجأ  الذي  أوسلو 
اخرى، إلى الحلول النهائية. باإلضافة الى النهج الذي 
ترتب على هذا االتفاق، والذي يظهر في التعامل مع 

قضية الالجئين باعتبارها قضية تفاوضية.

في المقابل، وبالرغم من مرور أكثر من سبعين عامًا 
عودة  تزال  ال  الفلسطيني،  الشعب  تهجير  على 
الالجئين والمهجرين الفلسطينيين قابلة للتطبيق 
من الناحية العملية. ضمن هذا السياق، ومن أجل 
الشعارات  عن  بعيدًا  القضية  هذه  مع  التعامل 
هذا  تضع  ورؤية  برنامج  تطوير  يجب  والخطابات، 
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الحق موضع التطبيق، وتسعى إلى تهيئة الظروف 
الضرورية  واالجتماعية  واالقتصادية  النفسية 

لتطبيقه.

وال تكمن أهمية هذا البرنامج والرؤية فقط في أنه 
يعالج جذور الصراع مع الحركة الصهيونية، ويضع 
آليات وتصورات عملية للعودة، وإنما في أنه يكسر 
الحركة  عملت  التي  واألنماط  الحواجز  من  العديد 
مدار  على  ترسيخها  على  واسرائيل  الصهيونية 
تصوير  في  تتمثل  والتي  عقود،  سبعة  من  أكثر 
والوقائع  الظروف  وأن  أنها مستحيلة  على  العودة 
اليوم مختلفة بشكل كبير. األهم من ذلك، نجحت 
الفلسطيني  وعي  الصهيونية في صياغة  الحركة 
بطريقة يهيمن عليها الخوف والتردد في تطبيق 

هذا الحق.  

وعي  تشكيل  الفلسطينيين  على  يجب  لذلك، 
الوعي  وتشكيل  صياغة  إعادة  على  يعمل  بديل 
من  الهدف  إن  تحررية.  بطريقة  الفلسطيني 
تشكيل هذا الوعي يكمن في تعزيز ارتباط الشباب 
اإلطار  من  ويخرج  العودة،  بقضية  الفلسطيني 

التقليدي لطرح هذا الحق باعتباره خطابًا نظريًا.

الفلسطيني  الشعب  أبناء  بين  االنقسام  ثانيًا: 
وغياب الرؤية الموحدة

أبناء  بين  االنقسام  أن  العمل  مجموعات  أظهرت 
العوامل  اهم  أحد  ُيعتبر  الفلسطيني  الشعب 
والمهجرين  الالجئين  عودة  دون  تحول  التي 
نقطتين  حول  النقاش  دار  وقد  الفلسطينيين. 
بين  االنقسام  أن  األولى  النقطة  تظهر  رئيسيتين؛ 
أبناء الشعب الفلسطيني وغياب الرؤية الموحدة، هو 
برنامج  غياب  أن  إذ  الوطني،  البرنامج  لغياب  نتيجة 
ككل،  الفلسطيني  الشعب  أبناء  يضم  واضح  وطني 
هو النتيجة لحالة التشرذم التي عززها غياب البرنامج.

ضرورة  الثانية  النقطة  تظهر  أخرى،  جهة  من 
على  يقتصر  ال  بحيث  االنقسام  مصطلح  توسيع 
وإنما  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بين  االنقسام 

يخضع  الذي  الفلسطيني  الشعب  مقومات  كافة 
لمختلف سياسات التجزئة الجغرافية والسياسية 
الشعب  على  اسرائيل  تفرضها  التي  والقانونية 

الفلسطيني بكافة مقوماته. 

الفلسطيني  الصف  توحيد  مسألة  فإن  وعليه، 
االستعمار  سياسات  لمواجهة  األولى  كخطوة 
عنه  غنى  وال  األهمية،  بالغ  أمرا  يعد  االسرائيلي 
الالجئين  عودة  لتحقيق  عملية  تصورات  لبلورة 

والمهجرين الفلسطينيين.

ثالثًا: تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية 

منظمة  دور  تراجع  أوسلو،  اتفاق  توقيع  منذ 
السلطة  دور  تعاظم  مقابل  الفلسطينية  التحرير 
باتفاقيات  والمقّيدة  النشأة،  حديثة  الفلسطينية 
الوطنية  الحقوق  من  تنتقص  وثنائية  دولية 
الفلسطينية وال سّيما حق العودة. وفي خضم ذلك 
التراجع، أصبحت قضية عودة الالجئين والمهجرين 
بدأت  التي  القضايا  ضمن  من  الفلسطينيين 
مستوى  وعلى  االولويات  سلم  على  من  بالتالشي 
الخطاب السياسي، إذ لم تعد تحتل المكانة ذاتها 
ذكر  على  المنظمة  تأتي  وبالكاد  )م. ت. ف(،  لدى 
الفضفاض  السياسي  خطابها  في  القضية  هذه 

الموّجه إلى الفلسطينيين عمومًا.

يقتصر  لم  التحرير  منظمة  أجندة  في  التحول  إن 
ليحدث  امتد  وإنما  الفلسطيني،  الواقع  على  فقط 
القضية  حول  العربية  الدول  مواقف  في  تغيرًا 
في  واضح  في  بشكل  ذلك  ويظهر  الفلسطينية. 
تبلور مالمح تطبيع العالقات العربية – االسرائيلية، 
كما  بينهم.  الزيارات  تبادل  على  تقتصر  ال  التي 
السالم  لتحقيق  العربية  والوساطات  المساعي  أن 
ما بين الفلسطينيين واالسرائيليين، ال تأتي على 

ذكر حق العودة بشكل واضح وصريح.

العربية  السالم  المثال، تدعو مبادرة  فعلى سبيل 
إلى  العربية،  الدول  جامعة  تبنتها  التي   ،)2002(
الفلسطينيين  الالجئين  إيجاد حل عادل لمشكلة 
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هذه  مثل  إن   .194 القرار  بموجب  عليه  يتفق 
الخجولة  واالشارة  الفضفاضة،  المقترحات 
غير  سياسي  تفاوضي  اساس  على  العودة  لحق 
الطارئة  التغيرات  ظهر 

ُ
ت الحقوق،  على  مبنى 

قضية  مع  والتعامل  العربية،  الدول  مواقف  على 
الالجئين الفلسطينيين على انها قضية سياسية 

قابلة للتفاوض، وليست قضية حقوقية أيضًا.

رابعًا: تهميش دور الشباب وتغييب مشاركتهم 
في صناعة القرار

بالرغم من أن المجتمع الفلسطيني ُيعتبر مجتمعًا 
فتيًا، إال أن المشهد السياسي الفلسطيني يفتقر 
التمثيل،  على صعيد  الشبابي، سواء  الحضور  إلى 
تقترح  لذلك،  السياسية.  المشاركة  حتى  أو 
المجموعة ضرورة تأسيس جسم شبابي فلسطيني 
فوق حزبي، تشكل قضية العودة جوهر اهتمامه. 
يسعى هذا الجسم إلى تسليط الضوء على قضية 
الفلسطينيين، وحقهم في العودة. كما  الالجئين 
ويجب أن يضم هذا الشباب الفلسطيني من على 
كافة  ويتجاوز  والشتات،  األخضر  الخط  جانبي 

سياسات التجزئة واالستعمار.

حول  الشباب  تصورات  الثاني:  المحور 
لتطبيق  االمثل  السياسي/الحل  اإلطار 

العودة

رأي  على  التعرف  إلى  السؤال  هذا  يهدف 
السياسية  الحلول  في  المشاركين/ات  الشباب 
باإلمكان  وأين  العودة،  حق  لتطبيق  المتصورة 
إلى  المحور  هذا  هدف  كما  الحق.  هذا  تطبيق 
ضمن  العودة  موقع  في  المجموعة  رأي  معرفة 
ضمن  سيكون  هل  المتصورة.  السياسية  الحلول 
االجابة  كانت  حال  وفي  دولتين؟  أم  واحدة  دولة 
العامة  المواصفات  هي  فما  الواحدة،  الدولة  هي 
والنظام  الهوية،  ناحية  من  السياسي  اإلطار  لهذا 
والنظام االقتصادي، وما هي مسؤولية  السياسي، 
الدولة لضمان االستقرار المجتمعي في ظل التنوع 

الديني واالثني والقومي؟! 

وفي حال كانت االجابة تدعم حل الدولتين، فكيف 
والمهجرين  الالجئين  موضوع  معالجة  سيتم 
ستكون  أين  وإلى  اإلطار؟  هذا  في  الفلسطينيين 
الفلسطينية  الدولة  إلى  ستكون  هل  عودتهم؟ 
التحرير  منظمة  برنامج  حسب  اقامتها  المنوي 
أم   ،)1967 حزيران  حدود  )على  الفلسطينية 

ستكون إلى اسرائيل؟

أيدت سبعة مجموعات عمل خيار اإلطار السياسي  
الواحدة  الفلسطينية  الدولة  اقامة  في  المتمثل 
فلسطين  أرض  كامل  على  مواطنيها،  لكافة 
بحدودها االنتدابية. في المقابل، لم تر المجموعات 
على حدود  فلسطينية  دولة  إقامة  في  أية جدوى 
العام 1967، إذ أن هذا الخيار ليس فقط لم يعد 
االستعمارية  السياسات  بفعل  األساس  من  قائمًا 
نفذها اسرائيل في الضفة الغربية وحسب، 

ُ
التي ت

ألن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 ال 
تعدو كونها إدارة للصراع، وليس معالجة نهائية 

له.

لن  الخيار  هذا  تطبيق  أن  إلى  المجموعة  أشارت 
يكون ممكنًا إال بعد تفكيك المنظومة الصهيونية 
منح  على  تقوم  التي  والعنصرية،  االستعمارية 
الحاليون(  )المستعمرون  االسرائيليين  اليهود 
امتيازات على حساب معاناة الشعب الفلسطيني، 
هذا  على  القائمين  محاسبة  إلى  باإلضافة 
اليهود  سيتمتع  فقط،  الحالة  هذه  في  النظام. 
الفلسطينيين  مع  متساوية  بحقوق  االسرائيليون 
التمتع  دون  المستقبل،  دولة  مواطني  باعتبارهم 
نظام  االن  لهم  يضمنها  التي  االمتيازات  من  بأي 

االستعمار والفصل العنصري.

وقد اعتبرت المجموعة بأن الدولة المستقبلية يجب 
االجتماعية  العدالة  أساس  على  مبنية  تكون  أن 
جميع  وتضمن  المواطنين،  كافة  بين  والمساواة 
المتواجدين  لألشخاص  واإلثنية  الدينية  الحقوق 
الدولة  هذه  إن  الدولة.  في  البقاء  في  والراغبين 
الديمقراطي  العلماني  السياسي  النظام  ذات 
الضامن  والعدالة، هي  القانون  أسس  على  القائم 
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التنوع  ظل  في  والسياسي  المجتمعي  لالستقرار 
الديني واالثني والقومي.

وبهدف  األخرى،  العودة  تجارب  من  ولالستفادة 
إلى  االستعمار  ضد  صراع  من  الصراع  يتحول  أال 
فئة  قبل  من  الثروة  احتكار  وعدم  طبقي،  صراع 
االقتصادي  النظام  أيدت ثالث مجموعات  ضئيلة، 
النظام  مجموعتان  أيدت  بينما  االشتراكي، 
االقتصادي الذي يجمع ما بين االقتصاد الرأسمالي 
وتظهر  االشتراكي.  واالقتصاد  السوق(  )اقتصاد 
إلى  االنتقال  بعد  أفريقيا  جنوب  تجربة  هنا 
المنظومة  تفكيك  إلى  أدت  التي  الديمقراطية، 
العنصري،  الفصل  لنظام  والقانونية  السياسية 
وتحفظت على المنظومة االقتصادية التي بدورها 
الغالبية  على  البيضاء  األقلية  هيمنة  على  أبقت 

السود. 

فإن  التجربة،  هذه  من  االنتفاع  وبهدف  وعليه، 
الفلسطينيين  الالجئين  تمكين  مسؤولية 
الالزمة  التحتية  البنية  وتهيئة  اقتصاديًا، 
ودمجهم،  وتنميتهم  وتطويرهم  الستقبالهم 
تقع على عاتق الدولة المستقبلية. ويتضمن هذا 
واألراضي  الموارد  توزيع  إلعادة  برنامج  وضع  الجزء 
من  االجتماعية  العدالة  تحقيق  مع  يتناسب  بما 
جهة، وضمان االستقرار االجتماعي والسياسي من 
جهة أخرى. فالتحرير يحمل معاني أبعد وأكبر من 
لتحرير  وإنما  االستعمار،  تمظهرات  من  التخلص 

االنسان وضمان كرامته االنسانية.

االمثل  الحقوقي  اإلطار  الثالث:  المحور 
وحقوق  االنسان  حقوق  لضمان 

الالجئين والمهجرين

تصورات  على  االطالع  إلى  السؤال  هذا  يسعى 
لضمان  األمثل  الحقوقي  اإلطار  حول  الشباب 
الالجئين  وحقوق  عام،  بشكل  االنسان  حقوق 
بشكل خاص. وقد تناولت المجموعات هذا السؤال 
ستكون  كيف  في؛  تمثلت  مختلفة  جوانب  من 
أم منظمة؟  العودة؟ هل ستكون بشكل عشوائي 

وفي حال تطبيق العودة، كيف سيتم التعامل مع 
وكيف ستكون  والمساكن؟  واالراضي  الممتلكات، 

العالقة بين السكان؟

يجب  الالجئين  عودة  أن  على  المجموعة  اتفقت 
ضمن  وذلك  وتدريجية،  منظمة  بطريقة  تتم  أن 
صياغته،  في  الالجئون  ُيشارك  سياسي  برنامج 
البرنامج  هذا  ويتضمن  فيه.  تمثيلهم  ويتم 
الالجئين،  عودة  لكيفية  واضحة  وسياسات  آليات 
واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  وضرورة تهيئة 
البنية  تجهيز  ضرورة  إلى  باإلضافة  لعودتهم، 

التحتية الضرورية.

والممتلكات،  األراضي  مع  التعامل  يخص  وفيما 
أشارت المجموعات إلى جملة من العوائق التي قد 
إبداعية  إلى طرق  العودة، والتي تحتاج  تنشأ بعد 
 ،
ً
أوال العوائق في،  للتعامل معها. وتبرز أهم هذه 

سبعين  من  أكثر  مرور  بعد  األراضي  ملكية  إثبات 
الملكية من  وما يترتب على هذه  النكبة،  عامًا من 
التي  التغيرات  ثانيًا،  غيرها.  أو  ميراث  منازعات 
ثالثًا،  الالجئين.  أمالك  من  العديد  على  طرأت 
الدولة   في  )االسرائيليين(  المستعمرين  مستقبل 

الفلسطينية.

من  ربما  أنه  إلى  العمل  مجموعات  خلصت  وقد 
للدولة،  تابعة  األرض  ملكية  تكون  أن  األفضل 
اعادة  عن  مسؤولة  الحالة  هذه  في  الدولة  وتكون 
العدالة  تحقيق  تضمن  بطريقة  األراضي،  توزيع 
دون الغاء حقوق الملكية الفردية. إن هذه الخطوة 
والتعامل  السكان  بين  العدالة  من شأنها تحقيق 
المستقبل وليس  باعتبارها خطوة نحو  العودة  مع 

عودة إلى الماضي.

وفيما يخص التعامل مع التغيرات التي طرأت على 
أمالك الالجئين خالل فترة التهجير، فإن المجموعة 
قررت بأن األولوية تكون في استعادة الممتلكات 
وحق التصرف بها. كما يمكن االستفادة من تجارب 
الدول االخرى التي شهدت حاالت مماثلة، واالقتداء 

بأفضل ممارسات الدول في هذا المجال.
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وعلى صعيد العالقة ما بين السكان وشكل هوية 

الغالبية  فإن  العودة،  بعد  ما  مرحلة  في  الدولة 

أكدت  العمل  مجموعات  في  الشباب  من  العظمى 

بأن هذه العالقة ستكون مبنية على أساس العدالة 

)اليهودي  المستعمر  صفة  وأن  كما  والمساواة. 

االسرائيلي حاليًا( ستسقط بعد تفكيك المنظومة 

االستعمارية، وتجريد اإلسرائيليين من امتيازاتهم 

االستعمارية، ومحاسبة المتورطين في جرائم بحق 

الشعب الفلسطيني، واعترافهم بالضرر الذي وقع 

من  عامًا  أكثر من سبعين  عبر  الفلسطينيين  على 

التهجير القسري.    

ضمن هذا السياق، سيعيش جميع الفلسطينيين 

والذين  الحاليون  المستعمرون  ذلك  في  )بما 

حيث  سالم،  في  االستعمار(  صفة  عنهم  سقطت 

والقانون  العدل  على  مبنية  تكون  السكان  عالقة 

الدين  أو  العرق  والمساواة، دون تفرقة مبنية على 

أو اللون أو الجنس.


