
الالَِّجئون الِفَل�سطينيّون: ُحقوق, َوِروايَات, َو�ِسيا�َسات

 

وحدة الهجرة الق�رسية والالجئني
معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدوليّة

جامعة بريزيت
بريزيت – فل�سطني

2011

“This work was carried out with the aid of a grant from the 
International Development Research Center, Ottawa, Canada.”



الالَِّجئون الِفَل�سطينيّون: ُحقوق, َوِروايَات, َو�ِسيا�َسات

الالَِّجئوَن الِفَل�سطينيّوَن: ُحقوق, وروايَات, و�ِسيا�َسات 

2011 

جميع حقوق الطبع حمفوظة

ISBN  978- 9950 -316 -42 -3

وحدة الهجرة الق�رسية والالجئني
معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية

جامعة بريزيت, �ص.ب 14, بريزيت- فل�سطني
  +972 970+ أو2982939 تلفاك�ص: 2982939

 ialiis@birzeit.edu :بريد اإلكرتوين
 http://home.birzeit.edu/ialiis/:ال�سفحة الإلكرتونية

http://home.birzeit.edu/ialiis/fmru

طبع هذا الكتاب بدعم من:
International Development Research Center (IDRC)

الة حترير الن�ص: عبد الرحمن اأبو �سمَّ

الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعرب بال�رسورة عن اجتاهات يتبناها معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية



ملحة عن الباحثني
اأباهر ال�صقا: اأ�صتاذ م�صاعد يف علم الإجتماع يف جامعة بريزيت, متخ�ص�ص يف علم الإجتماع 
يف  الإجتماعية-الثقافية  باحلدود  اأبحاثه  اإهتمت  والثقافة.  الأدب  اجتماع  وعلم  ال�صيا�صي, 

فل�صطني. حا�رض �صابقًا يف جامعة »نانت« يف فرن�صا. 

اأ�رضف �صيام: طالب درا�صات عليا يف برنامج املاج�صتري يف القانون يف جامعة بريزيت.

الفرن�صي لل�رضق الأو�صط يف عمان. متخ�ص�ص يف  جالل احل�صيني: باحث م�صارك يف املعهد 
الجتاهات ال�صيا�صية والإن�صانية لق�صايا الالجئني الفل�صطينيني. كما قدم ا�صت�صارات يف العديد 

من املوؤ�ص�صات الدولية واملحلية من �صمنها الأنروا.

رانيا زبانة: �صحفية فل�صطينية, حا�صلة على �صهادة املاج�صتري يف ال�صحافة من جامعة كولومبيا 
يف نيويورك. كما حتمل �صهادة املاج�صتري يف الدميقراطية وحقوق الإن�صان من جامعة بريزيت. 

الأوروبي  التاريخ  على  اأعماله  ركزت  بريزيت.  جامعة  يف  التاريخ  اأ�صتاذ  هيكوك:  روجر 
التاأريخ  على  اأعماله  ركزت  فقد  وحديثًا  واملعا�رضة,  احلديثة  الفرتة  يف  والدويل  واملتو�صطي 

ونظرية املعرفة للزماين واملكاين. 

املقد�صية  الدرا�صات  ملوؤ�ص�صة  �صابق  ومدير  الفل�صطينية  الدرا�صات  موؤ�ص�صة  باحث يف  متاري:  �صليم 
وحوليات   "Jerusalem Quarterly“حترير ورئي�ص  الفل�صطينية,  الدرا�صات  ملوؤ�ص�صة  التابعة 
الثقافة  عن  الأعمال  من  العديد  بتاأليف  وقام  بريزيت  جامعة  يف  الجتماع  علم  اأ�صتاذ  القد�ص. 
الذاتية, والتاريخ الجتماعي, والتاريخ الجتماعي  ال�صيا�صي, وال�صرية  احل�رضية, وعلم الجتماع 

ل�رضق املتو�صط.

�صعوان جبارين: مدير عام موؤ�ص�صة احلق.

لغد  اأبو  اإبراهيم  معهد  ومدير  بريزيت,  جامعة  يف  القانون  يف  م�صاعد  اأ�صتاذ  خليل:  عا�صم 
للدرا�صات الدولية. تركز اأبحاثه على القانون الد�صتوري والقانون الدويل حلقوق الإن�صان. 

عبا�ص �صبالق: باحث, مركز درا�صات الالجئني, جامعة اك�صفورد, اململكة املتحدة. متخ�ص�ص 
يف جمال الالجئون الفل�صطينيون, الهجرة / املغرتبون/ املهاجرون والالجئون. وله عدة درا�صات 

يف هذا املجال. 

عبد اهلل اأبو عيد: اأ�صتاذ �صابق يف القانون الدويل وحقوق الإن�صان والعالقات الدولية يف جامعتي 
والالجئني  الأو�صط,  ال�رضق  ق�صايا  املوا�صيع حول  من  العديد  بتدري�ص  قام  النجاح وبريزيت. 
منحة  على  حا�صل  وبلجيكا.  املتحدة  والوليات  واجلزائر  فل�صطني  يف  خمتلفة  جامعات  يف 
Fulbright مرتني كاأ�صتاذ زائر يف جامعتني مميزتني يف الوليات املتحدة, كما ح�صل مرتني 
فقد ح�صل على  اأملانيا, كذلك  ميونخ يف  DAAD يف جامعة  موؤ�ص�صة  بحثية من  على زمالة 
زمالة بحثية مرتني يف موا�صيع املياه والبيئة يف جامعة SOAS يف لندن من خالل منحة مقدمة 



الالَِّجئون الِفَل�سطينيّون: ُحقوق, َوِروايَات, َو�ِسيا�َسات

من املجل�ص الربيطاين. قام بن�رض عدد من الدرا�صات باللغتني العربية والإجنليزية, حول الالجئني, 
يف  �صارك  الحتالل.  حتت  بفل�صطني  تتعلق  قانونية  وق�صايا  فل�صطني  يف  وق�صايا  املياه  حقوق 
القانون  موا�صيع  بع�ص  بتدري�ص  يقوم حاليًا  والدولية.  والإقليمية  املحلية  املوؤمترات  من  العديد 

يف جامعة بيت حلم.   

فريونيك بونتو: حا�صلة على �صهادة الدكتوراة يف علم الإن�صان الإجتماعي, املمار�صات احل�رضية 
واملوروث يف نابل�ص, من خالل الإثنوغرافيا يف م�صانع ال�صابون. مقيمة حاليًاُ يف عمان وتعمل 
على بحث ما بعد الدكتوراه يف مركز اأبحاث التنمية حول ممار�صات التنقل بني ال�صفة الغربية 

والأردن.

فيليبو غراندي: املفو�ص العام لوكالة غوث وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني )الأونروا(.

لورا عدوان: طالبة دكتوراه يف علم الإن�صان يف جامعة بريجن يف الرنويج. 

علم  يف  متخ�ص�ص  بريزيت.  جامعة  يف  الإجتماع  علم  يف  م�صارك  اأ�صتاذ  املالكي:  جمدي 
الإجتماع الريفي الفل�صطيني, وهو مو�صوع اأبحاثة ومن�صوراته. وهو يدّر�ص مناهج البحث يف 
العلوم الإجتماعية. وقد قام باإعداد العديد من الدرا�صات ملعهد اأبحاث ال�صيا�صات الإقت�صادية 

الفل�صطيني )ما�ص(.

حممود اأبو �صوي: طالب درا�صات عليا يف برنامج املاج�صتري يف القانون يف جامعة بريزيت.

يا�رض �صلبي: باحث م�صتقل وله عدة درا�صات يف املجال الإجتماعي مبا فيها الهجرة. 



املحتويات

1عا�صم خليلتقدمي

اجلزء الأول: احلماية القانونية لالجئني الفل�سطينيني
5فيليبو غرانديبرغم كل ال�صعاب: تطوير التنمية الب�رضية يف غزة

 الأمر الع�صكري رقم (1650) و�صيا�صة تهجري
الفل�صطينيني

13عبداهلل اأبو عيد

 حقوق الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان على �صوء
 التعديالت الت�رضيعية للعام 2010: درا�صة حتليلية

مقارنة
43اأ�رضف �صيام

م�رضوعية الإبعاد الق�رضي لل�صكان املقد�صيني يف 
ظل اأحكام القانون الدويل الإن�صاين: ق�صية النواب 

املقد�صيني
89حممود اأبو �صوي

»الالجئون« يف الوطن: امل�رضدون داخليًا؛ اأي نظاٍم 
123رانيا زبانةللحماية؟

اجلزء الثاين: التحولت يف هوية الالجئني الفل�سطينيني ورواياتهم

حترير الفيل اخلرايف: ترقيم الأر�صيف ال�صفوي
روجر هيكوك 

وكارولني مال-
ديبيا�صي

171

التحول يف الهوية ال�صيا�صية لالجئي املخيمات يف 
187جمدي املالكيال�صفة الغربية وقطاع غزة

درا�صة �صو�صيولوجّية عن الُهويّة الجتماعّية لل�ّصباب 
199اأباهر ال�صقاالفل�صطيني يف خمّيمني فل�صطينيني

بني الإكراه ال�صديد والختيار الفردي: حكايات 
219فريونيك بونتوفل�صطينيني يعملون يف اإ�رضائيل



الالَِّجئون الِفَل�سطينيّون: ُحقوق, َوِروايَات, َو�ِسيا�َسات

�صورة فل�صطني يف روايات الالجئني الفل�صطينيني: 
درا�صة مقارنة بني خميم قلنديا يف فل�صطني وخميم 

الريموك يف �صوريا
233لورا عدوان

اجلزء الثالث: مواقف ذات طابع �سيا�ساتي مرتبطة بق�سية الالجئني
الالجئون والنازحون الفل�صطينيون, واإ�صرتاتيجية 

257�صليم متاريالتفاو�ص

261جالل احل�صينيالأونروا واحتياجاتها

و�صع الالجئني الفل�صطينيني يف الدول العربية امل�صيفة 
265عبا�ص �صبالقوال�صتات

�رضورة وجود مقاربة نوعية لتنقل الفل�صطينيني بني 
269فريونيك بونتوال�صفة الغربية والأردن

271يا�رض �صلبي حركة ال�صكان الفل�صطينيني واحلاجة اإىل بيانات

النقل الق�رضي اأو التهجري الق�رضي لل�صكان يف الأر�ص 
273�صعوان جبارينالفل�صطينية املحتلة يف �صوء القانون الدويل



1

تقدمي 
عا�صم خليل
االعرتاف  الراف�ضة  اإ�رسائيل  �ضيا�ضة  ب�ضبب  حالها,  على  الفل�ضطينيني  الالجئني  ماأ�ضاة  تزال  ما 
مب�ضوؤوليتها التاريخية جتاههم, والتي ترف�ض عودتهم اإىل ديارهم على الرغم من مرور ع�رسات 
ال�ضنوات على تهجريهم وت�ضتتهم. اإال اأن م�ضاألة تهجري الفل�ضطينيني لي�ضت اأمراً من املا�ضي, اإذ 
اأن ماأ�ضاتهم تتكرر وق�ض�ض جلوئهم ما زالت حية من خالل �ضيا�ضة ممنهجة تعتمدها احلكومات 
االإ�رسائيلية املتتالية جتاه ال�ضكان الفل�ضطينيني القاطنني يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�ض ال�رسقية 

وقطاع غزة من خالل اأوامر ع�ضكرية وقوانني وحماكم تخدم م�ضلحة االحتالل باالأ�ضا�ض. 

اإن غياب حماية لالجئني الفل�ضطينيني يف الدول امل�ضيفة يزيد الواقع مرارة, حيث يتم ا�ضتثناوؤهم 
من تطبيق القانون الدويل لالجئني بحجة اأن ذلك �ضيوؤثر حتمًا على حقهم امل�رسوع يف العودة. 
جتني�ضهم  ومتنع  الفل�ضطينيني,  على  اليومي  ت�ضييقها  امل�ضيفة  الدول  تربر  فل�ضطني,  اأجل  فمن 

وت�ضتثنيهم من و�ضائل احلماية املتوفرة للمواطنني, بل وحتى لالأجانب والالجئني االآخرين. 

وتعدت  امل�ضيفة  الدول  �ضيا�ضات  بقبول  طويلة  ولفرتة  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  قامت 
العودة,  ملاهية حق  انطالقًا من فهم مغلوط  ت�ضجيعها ودعمها عالنيًة, وذلك  اإىل  اأحيانًا  ذلك 
اأو  اقت�ضادية  اأو  مدنية  كانت  �ضواء  الدنيا,  احلقوق  ومنحهم  باإن�ضانية  الفل�ضطينيني  معاملة  واأثر 
الالجئني  توطني  رف�ض  و�ضيا�ضاتها, وهو  يزال حموريًا يف عملها  وما  كان  مبداأ  مع  اجتماعية, 

الفل�ضطينيني يف دول ال�ضتات. 

لقد مت تق�ضيم الكتاب اإىل ثالثة اأجزاء تتناول حقوق الالجئني, ورواياتهم وال�ضيا�ضات التي تعالج 
ق�ضايهم وهي تدعم ثالثة افكار رئي�ضية: 

يتناق�ض  الدول امل�ضيفة واجب قانوين واأخالقي, وهو ال  ِقبل  اأواًل, توفري احلماية لالجئني من 
يف احلالة الفل�ضطينية مع حقهم يف العودة, فالالجئون الفل�ضطينيون واإن يقت�ضي حال جلوئهم 
معاملة خا�ضة, اإال اأن ذلك التمييز ال يجب اأن ُيف�رس على اأنه ا�ضتثناء للحد االأدنى من احلماية التي 

ي�ضمنها القانون الدويل اأو الوطني. 

ثانيًا, هناك حتوالت يعي�ضها الفل�ضطينيون, والالجئون منهم ب�ضكل خا�ض )بحيث تتقاطع هوية 
الفل�ضطينيني بالالجئني منهم(, ميكن التعرف عليها من خالل رواياتهم, وهو ما يربر االهتمام مبا 
يقولونه ويت�ضورونه وي�ضورونه, وهو ما يربر اأي�ضًا االهتمام بتاريخهم ال�ضفوي وم�ضادر املعلومات 

غري الر�ضمية التي توثق حالهم مبا يتقاطع مع الرواية الر�ضمية اأحيانًا, وينف�ضل عنها اأحيانًا اأخرى. 

ثالثًا, على الرغم من اأن ق�ضية الالجئني مركزية يف اأي مفاو�ضات �ضالم, اأو الأي حل �ضلمي للنزاع 
العربي االإ�رسائيلي. اإال اأن على �ضانعي القرار الفل�ضطيني اأن مييزوا ما بني ق�ضية الالجئني والق�ضايا 
�ضيا�ضات  تبني  من خالل  وذلك  الفل�ضطينية(  الدولة  واإقامة  االحتالل  )كاإنهاء  االأخرى  امل�ضريية 

مبنية على املعرفة ولي�ض على التكهنات وال�ضعوذات ال�ضيا�ضية. 
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جامعة  يف  عليا  درا�ضات  وطلبة  تدري�ضية  هيئة  اأع�ضاء  م�ضاهمات  على  الكتاب  هذا  يحتوي 
بريزيت باالإ�ضافة اإىل باحثني مهتمني يف ق�ضايا الالجئني الفل�ضطينيني ولكن خمت�ضني يف حقول 
النوع  القانون, وعلم االجتماع, وعلم االإن�ضان, والتاريخ, ودرا�ضات  علمية خمتلفة, مثل علم 
ذات  اأوراق  على  الكتاب  ويحتوي  كما  االإن�ضان.  وحقوق  والدميقراطية  واملراأة,  االجتماعي 
طابع �ضيا�ضاتي, االأمر الذي يربر حجمها وطريقة كتابتها ونق�ض التوثيق فيها. حيث تخدم هذه 
االأوراق غاية حمددة تتمثل بتقدمي تو�ضيات عملية للتعامل مع ق�ضايا الالجئني. يحتوي الكتاب 
معهد  نظمه  الذي  املوؤمتر  يف  الالجئني  وت�ضغيل  الغوث  لوكالة  العام  املفو�ض  كلمة  على  اأي�ضًا 

اإبراهيم اأبو لغد للدرا�ضات الدولية عام 2010. 

يف اخلتام اأ�ضكر جميع من �ضاهم يف اأن يرى هذا الكتاب النور, , بدءاً من املوؤلفني الذين �ضاركونا 
جزءاً من كتابتهم واهتماماتهم واأعمالهم. كما اأ�ضكر جلنة االأبحاث يف معهد اإبراهيم اأبو لغد 
للدرا�ضات الدولية واملوؤلفة من د. روجر هيكوك, د. رائد بدر, ود. جميد �ضحادة, الذين قاموا 
مبراجعة مادة الكتاب. واأخرياً اأ�ضكر مركز اأبحاث التنمية الدولية )IDRC( على دعمهم الكرمي 
لطباعة هذا الكتاب والذي يعترب اأحد املخرجات االأ�ضا�ضية لوحدة الهجرة الق�رسية والالجئني 

 .IDRC يف املعهد التي تاأ�ض�ضت بدعم من
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برغم كل ال�صعاب: تطوير التنمية الب�رشية يف غزة
فيليبو غراندي
اأ�ضكرك �ضيدي الرئي�ض على مالحظاتك الدافئة؛ كما واأ�ضكر اأي�ضا جامعة بري زيت, ومعهد اإبراهيم 
اأبو لغد للدرا�ضات الدولية والربوفي�ضور هيكوك على دعوتهم لالأونروا بتقدمي الكلمة االفتتاحية 
يف هذا املوؤمتر الدويل الهام. اإن املحور الذي يتمركز عليه هذا املوؤمتر قد جاء يف وقته متاما, وذلك 

يف الوقت الذي نقف فيه على اأعتاب حلظة حا�ضمة قد يت�ضكل فيها اأفق �ضيا�ضي جديد.

وباعتبارها  االأكادميي.  التفوق  �ضعيد  على  وم�ضتحقة  معروفة  ب�ضمعة  بريزيت  جامعة  تتمتع 
املوؤ�ض�ضة االأوىل للتعليم العايل يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة, فهي ال تزال م�ضتمرة يف تقدمي 
اإ�ضهامات متميزة بحق يف حقل التعليم والبحث يف املجاالت ذات ال�ضلة بالق�ضايا االجتماعية 
اإن  للفل�ضطينيني,  ميكن  التي  امل�ضتويات  على  تذكري  مبثابة  بريزيت  جامعة  وتعمل  وال�ضيا�ضية. 
اأتيحت لهم الفر�ضة, باأن يرتقوا اإليها وعلى حرية االإبداع وحرية الت�رسف. اإن حمافظتها على 
التميز والتزامها به يعدان مبثابة تذكري بالرغبة االإن�ضانية نحو احلياة الطبيعية والتقدم برغم كافة 
ال�ضعوبات, وهي اأحد املو�ضوعات الرئي�ضة لالأفكار التي اأود اأن اأت�ضارك بها معكم هذا ال�ضباح.

احلرمان  لظروف  الكامل  النقي�ض  هي  الت�رسف  وحرية  االإبداع  وحرية  املتاحة  الفر�ضة  اإن 
الق�رسي التي تنبثق من احتالل االأرا�ضي الفل�ضطينية. اإن االحتالل الذي يدخل االآن عامه الثالث 
واالأربعني هو ظلم. وهو ميتزج مع احلاالت االأخرى لظلم النفي منذ عام 1948 واآثار عقود 
طويلة من النزاع امل�ضلح ليعطي الفل�ضطينيني والالجئني الفل�ضطينيني مكانتهم التي مل يرغبوا بها 

بتاتا يف التاريخ احلديث للمعاناة االإن�ضانية.

ويف هذا ال�ضياق, فاإن غزة لديها طابعها املتميز, وهو طابع ت�ضكل من �ضنوات عديدة يف عيون 
ال�رساع. ويف الوقت نف�ضه, فقد اأ�ضبحت غزة جت�ضد املعاناة والتطلعات التي مل تتحقق بعد لل�ضعب 
الفل�ضطيني. ويف الوقت الذي تك�رست فيه اأزمة بعد اأخرى حول غزة, فاإن �ضورتها كمكان بائ�ض 
والذي  الفج  اخلطاب  بدون وعي,  اأو  بوعي  يتبنون,  العديدين  اأن  درجة  اإىل  تعززت  قد  وخطري 
ي�ضعى لتربير ا�ضتبعاد غزة بو�ضفها مكانا دون متناول اخلال�ض واحلل. وكما ي�ضف عنوان موؤمترنا 

هذا, فاإن غزة و�ضكانها بالن�ضبة لكثري من بلدان العامل تعي�ض ب�ضكل كبري "على الهام�ض".

والو�ضع احلايل يتنا�ضب مع القالب الذهني املفرو�ض. اإن التخفيف االأخري الذي طراأ على القيود 
املفرو�ضة على ا�ضترياد الب�ضائع اال�ضتهالكية يعد تطورا مرحبا به وجلب بع�ض الفوائد ل�ضكان 
غزة, حتى ولو اأن دوره يف تعزيز االقت�ضاد الر�ضمي حمدود ببع�ض القطاعات واأنه ال ي�ضل اإىل 
الثاين  ت�رسين  املوقعة يف  االتفاقية  عليها يف  املن�ضو�ض  واالأ�ضخا�ض  الب�ضائع  تدفق  درجة حرية 
2005 ب�ضاأن حرية احلركة والتحرك. اأن معظم الفل�ضطينيني ال يزالون يعانون من ظروف قا�ضية 
من العزلة. والقليل منهم, اإن كان يوجد اأحدا منهم باالأ�ضا�ض, قادرون على جتنب اآثار اخلدمات 
العامة امل�ضلولة واالقت�ضاد الر�ضمي املنهار والتهديدات اجل�ضدية والنف�ضية جراء النزاع. اإنه من 
البديهي اأن هناك حاجة الإجراءات اإ�ضافية واأكرث جراأة لفتح غزة على العامل, وحتديدا على ال�ضفة 
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الغربية اإ�ضافة اإىل القد�ض ال�رسقية لت�ضكيل دولة فل�ضطينية وذلك يف الوقت الذي يتم العمل فيه 
على اإعادة اإحياء اقت�ضادها وو�ضع �ضكانها على طريق االنتعا�ض.

ويعد اإغالق حدود غزة ال�ضبب املبا�رس وراء الفقر امل�ضت�رسي؛ فمع وجود ما يزيد عن %60 من 
الغزيني يعي�ضون دون م�ضتوى خط الفقر, وحوايل %40 منهم عاطلون عن العمل وثمانني باملئة 
تروي  ال  االإح�ضائيات  اأن  تعلمون  فاأنتم  ذلك  ومع  الغذائية.  امل�ضاعدات  على  يعتمدون  منهم 

الق�ضة الكاملة ل�ضعب تبدو اأحالمه واآماله قد تاأجلت لوقت اآخر.

اإننا يف االأونروا نرى اآثار ماأ�ضاة غزة عن كثب. ففي ال�ضهر املا�ضي فح�ضب كان قيا�ضنا ملعدل 
الفقر املدقع يتجاوز %30 بني الطالب يف اأكرث من 100 مدر�ضة من مدار�ضنا التي يبلغ عددها 
221 مدر�ضة. وكما يبدو ذلك الرقم قا�ضيا وموؤملا للغاية, فاإنها حقيقة اأن اأولئك االأطفال ياأتون 
ل�ضفوفهم وهم جوعى ومعتمدون على برناجمنا للتغذية املدر�ضية من اأجل احل�ضول على الطاقة 

التي يحتاجون اإليها للتعلم وللنمو.

اإن  بالتعقيدات وباأبعاد خمتلفة.  اأن غزة معقدة منطقة غنية  اإال  تعاين.  تزال  اإن غزة ال  نعم  لذا, 
ال�ضوؤال الذي ينبغي اأن ن�ضاأله الأنف�ضنا -- مع االأخذ بعني االعتبار اأنه �ضيكون �ضاقا بالفعل معاجلة 
امل�ضاكل التي يعاين منها القطاع -- هو فيما اإن كنا قادرين على ترك غزة على الهام�ض الذي 
تقع عليه حاليا مف�ضلني اأن نحول اهتمامنا ومواردنا لالآخرين ممن لديهم ق�ضايا اأقل اإيالما اأو اأقل 
ع�ضيانا على احلل؟ وهل نحن قادرون على النظر نحو االجتاه االآخر يف الوقت الذي ال تزال فيه 
هذه املدينة املتو�ضطية و�ضكانها البالغ عددهم مليونا ون�ضف املليون حمرومون من االندماج يف 
التفاعل العادي مع العامل؟ وبعبارات اأكرث �رسامة, هل غزة ت�ضتحق اأن نبذل جهودنا من اأجلها 

اأو هل نحن جريئون مبا فيه الكفاية لنعلن اأنها ق�ضية خا�رسة؟!

وباعتباري ممثال للمنظمة التي قامت طيلة 61 عاما على حمل العامل االلتزام بالوقوف اإىل جانب 
املاليني من الالجئني الفل�ضطينيني, فاإنني اأجيب بعبارة "ال وبكل تاأكيد" على كل واحد من تلك 
االأ�ضئلة واأوؤمن وبقوة باأن هذه هي اال�ضتجابة ال�ضحيحة, لي�ض فقط لالأونروا بل واأي�ضا للمجتمع 
الدويل, وحتديدا يف هذه اللحظة احلا�ضمة التي قد توؤثر التطورات ال�ضيا�ضية تاأثريا ايجابيا وكما 
ناأمل جميعنا على واقع الالجئني يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة مبا فيها غزة. واإنني لعلى ثقة 
من اأنه ين�ضم اإيل يف هذا االإميان كافة اأولئك الذين يت�ضاركون بالتطلعات نحو ال�ضالم والكرامة 
واالأونروا,  الفل�ضطينيني  الالجئني  ومنظور  نظر  وجهة  من  هذا  اأقول  اإنني  للجميع.  االإن�ضانية 
اأنها تتواءم متاما مع فحوى هذا املوؤمتر ولها قيمة بامل�ضاهمة  وهي وجهة نظر حمددة للغاية, اإال 
�ضكان  من   70% حوايل  من  اأكرث  اأن  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  غزة,  يف  الو�ضع  حول  باأفكار 
غزة هم من الالجئني الذين ينحدرون من فل�ضطني االنتداب. كما اأنني اأوؤمن باأن اآراء االأونروا 
وجتربتها ميكن اأن تقدم غذاء فكريا نافعا لتقوموا بالتداول فيه, الأ�ضباب لي�ض اأقلها اأن تركيزنا 
على التنمية الب�رسية واأن تقدمينا للخدمات لالجئني مبا�رسة مينحنا روؤية فريدة وحميمية الأر�ض 

الواقع ي�ضكل جوهرها عالقة الثقة مع جمتمع الالجئني.

وعلى مر عقود من التفاعل ال�ضامل مع الالجئني على اأر�ض الواقع, فاإننا ن�ضتند اإىل مورد نعرتف 
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الفل�ضطينية,  الروح  قوة  اإىل  هنا  واأ�ضري  الب�رسية.  التنمية  جمال  يف  لعملنا  اجلوهري  املكون  باأنه 
ظروفهم  عن  النظر  بغ�ض  واالإجناز,  الطموح  على  النا�ض  ي�ضجع  الذي  االإن�ضاين  العن�رس  ذلك 
وبرغم كافة ال�ضعاب التي اأقل ما يقال عنها اأنها مربكة. ولو نظرنا يف االجتاه االآخر, فاإنه لرمبا 
تكون تلك ال�ضعوبات املربكة التي تواجه غزة هي ال�ضبب يف اأن �ضكانها قد قاموا بتنمية طاقة 
فهنالك  فح�ضب:  الثناء  ملجرد  ذلك  ولي�ض  البناءة.  الطرق  من  العديد  اآثارها يف  تظهر  اإيجابية 
حراك اجتماعي خا�ض يف غزة, واالأونروا تلم�ضته وتلم�ضت اإمكاناته مرات ومرات من خالل 
العمل مع الالجئني القادرين من خالل القليل من امل�ضاعدة على بناء احتياطياتهم اخلا�ضة لبناء 
ال�ضخ�ضية  للتعلم ون�ضوج  التعط�ض  ا�ضتلهمته من خالل  اأو  اأف�ضل الأنف�ضهم ولعائالتهم.  حياة 
الذين نراها لدى االأطفال يف مدار�ضنا, والقدرات املوؤ�ض�ضية التي يظهرها عمالوؤنا امل�ضتفيدون 
مع  العاملني  يوميا  يج�ضدها  بافتخار,  واأقولها  املميزة,  اخل�ضائ�ض  ال�ضغرية. هذه  القرو�ض  من 
والعديد  املجاالت  هذه  ويف  جمتمعاتهم.  ظروف  لتح�ضني  كلل  بال  يعملون  والذين  االونروا 
غريها, فاإن العامل الب�رسي يبقى القوة الدافعة للعمل التنموي. باخت�ضار فان اأهل غزة وقدراتهم 

اال�ضتثنائية الذين يجعلون من ذلك اأمرا ممكنا.

واإذا ما كان حراك غزة يقودها نحو تنميتها الب�رسية, فاإن نف�ض احلراك ي�ضتفيد من االإ�ضهامات 
التي تقدمها منظمات االإغاثة واملنظمات التنموية االأخرى والتي �ضتبقي على عملها حتى يتم 
االنتهاء من ال�رساع واالغالقات وتبعاتهم املرتاكمة وحتى يتم ت�ضوية اخلالفات الداخلية وقيام 
الدولة الفل�ضطينية بالكامل. املنظور, اإن الدعم الدويل �ضيبقى متطلبا حا�ضما يف اال�ضتجابة للكم 

الكبري من التحديات التي يواجهها القطاع.

اإن اأحد املوا�ضيع التي تعمل على التعريف بالهوية العملياتية لالأونروا تتمثل يف تركيز الوكالة 
على خلق فر�ض لالجئني وتعزيز قدرتهم على انتهاز تلك الفر�ض.قد يكون من املفيد مع افتتاح 
موؤمتركم هذا م�ضاركتكم بع�ض الدرو�ض �ضمن هذا االإطار. اإن لدينا الروؤية باأنه يف �ضميم واليتنا 
تكمن حتمية اال�ضتثمار يف الالجئني كاأ�ضخا�ض, واال�ضتثمار بطرق متكنهم من تطوير اإمكاناتهم 
بالرغم من القيود املفرو�ضة وبالرغم من النفي وال�رساع. اإن هذا النهج لهو يف �ضميم ما تعنيه 
الوكالة  عمليات  بداية  عند  وا�ضحا  ذلك  كان  لقد  لالأونروا.  بالن�ضبة  الب�رسية"  "التنمية  عبارة 
التعليم  برنامج  الالجئني عرب  من  االأطفال  ال�ضخم يف  باال�ضتثمار  التحديد  على وجه  ويتجلى 
الذي يعد اأكرب براجمنا والذي يرمز اإىل ما متثله, وت�ضتمر بتمثيله, االأونروا الأجيال من الالجئني. 
اإن برناجمنا التعليمي هو تعبري عن االعرتاف باإمكانات الالجئني الفردية وتعزيزها يف اجتاهات 
تتما�ضى مع قيم االأمم املتحدة يف الت�ضامح حيال التنوع واحرتام االآراء املختلفة واحلل ال�ضلمي 

للنزاعات واحرتام حقوق االإن�ضان والكرامة للجميع بدون اأي تفرقة واحرتام �ضيادة القانون.

اإنني اأجزم اأن الو�ضع يف غزو وبالرغم من الو�ضع املاأ�ضاوي واملتوا�ضل يحمل يف طياته درو�ضا 
اإعطائهم  على  ويركز  التداخالت  مركز  يف  االأفراد  ت�ضع  مقاربة  وهي  اال�ضتفادة  يجب  هامة 
اأية م�ضاعدة ميكننا اإعطاوؤها يف الوقت الذي ينا�ضلون فيه لتح�ضني حياتهم وجمتمعاتهم, ومن 
خاللها حت�ضني املنطقة. اإن هذا �ضبيه جدا بنموذج االأمن االإن�ضاين؛ وهو مبداأ يوؤثر على ال�ضيا�ضة 
اخلارجية للعديد من البلدان وهو وثيق ال�ضلة بال�رسق االأو�ضط. اإن هذا املبداأ يوؤمن باأن �ضمان 
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احلاجات االأ�ضا�ضية لالأفراد وم�ضاعدتهم على النمو وحتقيق اإمكاناتهم ميكن اأن يعمل على حت�ضني 
حياة النا�ض ويف نهاية املطاف التقليل من النزاعات. وينتمي التعليم بطبيعة احلال اإىل عامل التنمية. 
اإن جتربتنا يف غزة, بل واأي�ضا يف ال�ضفة الغربية ولبنان وغريها من االأماكن, قد علمتنا اأن التعليم 

اجليد هو اأي�ضا وب�ضكل رئي�ضي اهتمام ا�ضرتاتيجي للمجتمع الدويل.

ولو اأخذ ذلك اإىل جانب تركيزنا على الالجئني كاأفراد, فاإن موا�ضيع اخلدمات النوعية وخلق الفر�ض 
تعمل على تاأ�ضي�ض الفكرة املهيمنة للوكالة التي, بالرغم من اأنها تدرك متاما ال�ضعاب التي تتكد�ض يف 
وجه الالجئني يف غزة وغريها من االأماكن, تفهم من التجربة باأن قيا�ض التنمية الب�رسية ميكن حتقيقه 

على الرغم من ذلك, وتبقى ثابتة يف �ضعيها لتحقيق ذلك الهدف.

اإن عمل االأونروا يف غزة يقدم العديد من االأمثلة املميزة لكيفية متاثل اخلدمات النوعية والفر�ض 
اإن برنامج مدار�ض  العملي.  البع�ض وباإثبات ذلك على ال�ضعيد  املتاحة لالجئني بتعزيز بع�ضها 
التميز يعد مثاال �ضاطعا؛ فهو قد نتج عن االعرتاف باأن �ضنوات من نق�ض التمويل التي ترافقت مع 
اآثار االحتالل واآثار اإغالق احلدود كانت تعمل على تهديد اأ�ض�ض التعليم ملا يزيد عن 200,000 
يف  دراماتيكي  وب�ضكل  اخلطري  الو�ضع  هذا  انعك�ض  لقد  االأونروا.  مدار�ض  يف  وطالبة  طالب 
معدالت الر�ضوب املروعة للطلبة والتي تك�ضفت خالل االختبارات امل�ضتقلة التي اأجريت يف 

العام الدرا�ضي 2007-2006.

الدرا�ضية يف خمتلف  ال�ضفوف  التعليمية وهي جتري يف  املبادرات  تلك  �ضخ�ضيا  �ضاهدت  لقد 
تفاين  االإن�ضانية, والنابعة من  قيمتها  املبادرات مبثابة وحي, وكدليل على  اإن تلك  اأرجاء غزة. 
العاملني لدي االونروا فقد اأ�ضبحنا نرى اأن نتائج بع�ض االختبارات للطلبة قد بداأت باالنتعا�ض 
ال�ضموع  املنزلية حتت �ضوء  يقومون بحل فرو�ضهم  الطلبة  اأولئك  اأن  االأخذ بعني االعتبار  مع 
ب�ضبب االنقطاعات اليومية للتيار الكهربائي, اأو يعي�ضون يف منازل عملت النزاعات امل�ضلحة 
والفقر والياأ�ض على تغذية العنف املنزيل وال�ضدمات. اإن العديد من البالغني تقهرهم نف�ض تلك 
ال�ضعوبات التي ينا�ضل اأطفال غزة ب�ضجاعة يف مواجهتها. ولهذا ال�ضبب بالذات من ال�رسوري 

اأن ن�ضتمر بتقدمي الدعم لهم.

اإن  غزة.  لالجئني يف  فر�ض حقيقية  تاأ�ضي�ض  االبتكار وعلى  على  اأخرى  رئي�ضة  اأمثلة  وهنالك 
املراأة على ممار�ضة  اأجل حت�ضني مقدرة  العمل" التابع لالأونروا م�ضمم من  "امل�ضاواة يف  برنامج 
ال�ضخ�ضي و�ضوال  ال�ضعيد  املهني على  التطور  اأجل  من  الفر�ض  انتهاز  االختيار, وعلى  حرية 
اإىل معاجلة التمييز املبني على النوع االجتماعي وانعدام امل�ضاواة على كافة امل�ضتويات يف احلياة 
االجتماعية واالقت�ضادية. اإننا نعمل على دعم �ضبل و�ضول املراأة ل�ضوق العمل, مبا يف ذلك من 
ونحن  االأونروا.  ال�ضغري يف  التمويل  قبل خدمات  من  املقدمة  اخلدمات  من  اال�ضتفادة  خالل 
نعمل على رفع الوعي بالعنف املنزيل ونقدم الن�ضح واالإر�ضاد لتعزيز مقدرة املراأة على التكيف 
مع هذه الظاهرة. كما اأننا نوفر للن�ضاء م�ضاحات من اأجل التفاعل االجتماعي والرتفيه وتعزيز 

حق املراأة بحرية الراأي والتعبري عن الذات وذلك من خالل دعم حمطة اإذاعية خم�ض�ضة للمراأة.

وهناك مثال اآخر يتمثل يف برناجمنا لالألعاب ال�ضيفية الذي اجتذب يف عام 2010 ما يقارب من 
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250,000 طفل للن�ضاط الرتفيهي وا�ضع النطاق والوحيد املتوفر الأطفال غزة الذين ترك النزاع 
ندوبا عليهم. لقد انتع�ضت الريا�ضة والفنون واحلرف اليدوية وم�رسح االأطفال يف تلك االألعاب. 
وقد اأظهرت اأن اأطفال غزة, يف داخلهم, مثل االأطفال يف نيويورك اأو بكني اأو القاهرة, وذلك 

خالفا لتلك االنطباعات ال�ضائدة يف اخلارج.
وهذه لي�ضت �ضوى اأمثلة قليلة على كيف اأن الالجئني الذين نقوم على خدمتهم قادرون على 
النظر اإىل ما وراء ق�ضوة الظروف الفورية يف غزة وعلى الرتكيز, برغم كل ال�ضعاب, على تعزيز 
فر�ض العمل و�ضبل املعي�ضة امل�ضتقلة لالجئني, وزيادة تعلمهم وتطويرهم الذاتي, والعمل على 

تو�ضيع خيارات احلياة لالأفراد يف مواجهة الظروف القا�ضية.
احلدود  �ضيا�ضة  فر�ض  من  عقد  على  يزيد  وما  العنف  وتف�ضي  الع�ضكري  االحتالل  وب�ضبب 
املغلقة, ال يزال �ضكان غزة يعانون من م�ضاعب جمة يف وجه احلياة الطبيعية. ومن بني اأكرث تلك 
امل�ضاعب و�ضوحا تتمثل ببطء عملية اإال �ضالح واإعادة بناء الدمار الذي حدث خالل احلرب 
االأخرية على غزة و�ضنوات ال�رساع واالإغالقات. اإن االأمم املتحدة, مبا يف ذلك االأونروا, لديها 
خطط وا�ضعة الإعادة اإعمار غزة. وقد اأ�ضيبت تلك اخلطط بال�ضلل ل�ضنوات نتيجة منع ا�ضترياد 
اأثرا  املثال,  �ضبيل  على  هنا,  اأذكر  متعددة. ودعوين  �ضلبية  لذلك عواقب  كان  لقد  البناء.  مواد 
واحدا خلفته على التعليم: اإن لدينا ت�رسيحا ببناء عدد حمدود جدا من املدار�ض املئة التي يحتاج 
40,000 طفل  يقارب من  ا�ضتيعاب ما  نتمكن من  العام مل  الالجئون يف غزة؛ ويف هذا  اإليها 
بني  للطالب  ال�ضنوية  الزيادة  متو�ضط  ب�ضبب  امل�ضكلة  و�ضتتفاقم  االأماكن,  نق�ض  ب�ضبب  الجئ 
"الفرتتينالورديتني" يف  اإننا م�ضطرون للجوء لنظام  8,000 طالب.  جمتمع الالجئني والتي تبلغ 
جميع مدار�ضنا يف غزة تقريبا, بحيث يكون هناك مدر�ضة واحدة يف ال�ضباح ومدر�ضة اأخرى 
بعد الظهر. و�ضيكون علينا االآن البدء بنظام الفرتات الثالث, اأو القيام باإن�ضاء املزيد من املدار�ض 
عرب حتويل حاويات ال�ضحن اإىل مدار�ض موؤقتة, وحاليا توجد لدينا مدر�ضة واحدة كتلك يف غزة 

يدر�ض فيها 850 طفال.
اإن التخفيف احلايل للح�ضار لهو اأمر مرحب به للغاية وي�ضتدعي التاأكيد عليه مرة اأخري. ومع 
ال  البناء  اإعادة  اأجل  من  الالزمة  املواد  اأن معظم  يزال �ضعبا جدا, حيث  الو�ضع ال  فاإن  ذلك, 
تزال خا�ضعة الإجراءات اال�ضترياد املرهقة ونقاط العبور التي تتوفر فيها ت�ضهيالت ال تتنا�ضب 
البتة مع اأية حركة تدفق كبرية من ال�ضلع. وبدعم من املجتمع الدويل وال�ضلطة الفل�ضطينية فان 
االأمم املتحدة م�ضتمرة بالتفاو�ض مع ال�ضلطات االإ�رسائيلية من اأجل املوافقة على م�ضاريع اإعادة 
االإعمار. وعلى الرغم من اأنه قد مت منح العديد من املوافقات االآن, واأنه قد مت رفع �ضوية القدرة 
اللوج�ضتية, اإال اأن االحتياجات الكلية ال تزال بعيدة عن اأن يتم الوفاء بها, وخ�ضو�ضا الإعادة 
�ضن�ضتمر  فاإننا  االأمن,  يف  اإ�رسائيل  بحق  فيه  نقر  الذي  الوقت  ويف  اخلا�ض.  وللقطاع  االإعمار 
بال�ضغط على ال�ضلطات االإ�رسائيلية من اأجل تو�ضعة نطاق وكميات ال�ضلع املعدة لال�ضترياد اإىل 
غزة, ويف الوقت نف�ضه االإ�رسار على اأن ال يتم التخفيف من احل�ضار فح�ضب بل واأن يتم العمل 
اأن  علينا  فاإنه  ذلك,  بفعل  فيه  نقوم  الذي  الذي  الوقت  ويف  ذلك,  ومع  له.  نهاية  و�ضع  على 
احللول  اأف�ضل  اإن  امل�ضكلة.  �ضيا�ضية معقدة وعالقة تكمن يف جذور  ق�ضايا  باأن هناك  نن�ضى  ال 

اللوج�ضتية لن يكون قادرا على حل امل�ضكلة ال�ضيا�ضية املاثلة اأمامنا.
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�ضيداتي و�ضادتي,

هم,  الذين  الالجئني  عن  امل�ضوؤولية  الدويل  املجتمع  يتحمل  اخلتامية.  نقاطي  اإىل  يقودين  ذلك 
كاأفراد ال يتمتعون بحماية دولة, وبحاجة اإىل م�ضاعدة املجتمع الدويل وذلك مثلما هو من�ضو�ض 
وم�ضوؤوليتنا  لالجئني,  املحدد  التعريف  هذا  اإن  القانونية.  واالأعراف  الدويل  القانون  يف  عليه 
بالعمل, هما اللذان يذكراننا باأنه مل يكن من املفرت�ض لهم على االإطالق باأن يكونوا لوحدهم 

عند القيام باإعالة احتياجاتهم.

ويف مالحظاتي التي ذكرتها لغاية االآن, قمت بعر�ض ا�ضتجابة االأونروا لل�ضوؤال الذي يقول "هل 
بالنفي وبينت  ال�ضوؤال  اأجبت على ذلك  الهام�ض؟" لقد  اأن نرتك غزة على  قادرون على  نحن 
كيف تقوم االأونروا والوكاالت االأخرى, وبالرغم من كل ال�ضعاب ومع اال�ضتفادة من القدرة 
الدويل على تذليل  ال�ضعاب, ومب�ضاهمة املجتمع  البقاء ومواجهة  للفل�ضطينيني على  اال�ضتثنائية 
ال�ضعاب. وعلى اأية حال, فاإنه من املهم اأن نذكر اأنف�ضنا باأن والية تلك املنظمات يف املجاالت 
االإن�ضانية وجمال التنمية الب�رسية واحلماية, لي�ضت الوحيدة التي تقوم بحمل الواجب فيما يتعلق 

بال�ضكان يف غزة.

ومن املهم على وجه التحديد االعرتاف باأن االحتياجات االإن�ضانية واحتياجات التنمية الب�رسية, 
على �رسورتها, لهي جمرد جزء واحد من م�ضوؤولية املجتمع الدويل جتاه تلك االحتياجات. لقد 
يف  جدا  الكثري  عمل  ويجب(  )بل  وميكن  غزة,  اأجل  من  كبري  ب�ضكل  الدويل  املجتمع  �ضاهم 
الوقت الذي يخف فيه احل�ضار اأكرث و�ضوال اإىل اإنهائه املرجو. اإال اأنه اأكرث اأهمية القيام مبعاجلة 
وهموم  احتياجات  تتقاطع  حيث  التحديد  وجه  وعلى  االحتياجات,  لتلك  اجلذري  ال�ضبب 
الالجئني واالآخرين مع الواقع ال�ضيا�ضي وترتطم باالأ�ضئلة االأكرب التي تواجه الفل�ضطينيني وتواجه 

ال�ضعي نحو ال�ضالم.

اأن االأونروا وب�ضكل وا�ضح لي�ضت العبا �ضيا�ضيا ولي�ضت منخرطة يف املفاو�ضات  ويف حيث 
التي ناأمل اأن تعمل على حل النزاع وما حل بالالجئني على حد �ضواء, فاإنه من واجب الوكالة 
نقطتني  ح�ضبانهم  يف  ي�ضعون  واملتقاطعة  الهامة  النقا�ضات  بهذه  املن�ضغلون  اأولئك  اأن  �ضمان 

هامتني اأود اأن األفت نظركم اإليهما يف الوقت املتبقي يل للحديث.

اأعي بالكامل باأن عملية امل�ضاحلة ذاتها هي  اإنني  النقطة االأوىل هي امل�ضاحلة بني الفل�ضطينيني. 
بيد الالعبني ال�ضيا�ضيني الحت�ضانها ودعمها. وبالرغم من ذلك فان ردم االختالفات الفل�ضطينية 
له تداعيات ايجابية على م�ضلحة وم�ضتقبل الالجئني الفل�ضطينيني وعلى القطاعات الفل�ضطينية 
املت�رسرة االخري. واإنني انا�ضد من اأجل اأن تتم ا�ضتعادة الوحدة الفل�ضطينية, ومن هذا املنطلق 
ب�ضفتي ممثال  بال�ضيا�ضة. واخفق يف دوري,  رهينة  تبقي م�ضلحة غزة  اأن ال  وباإحلاحية  اأطالب 
ر�ضالة  االإقليمي  ال�ضالم  يف  م�ضلحة  لهم  من  لكافة  اأنقل  مل  اإن  الفل�ضطينيني,  الالجئني  لوكالة 
ب�ضيطة ووا�ضحة والتي ي�ضمعها املعلمون واالأطباء والعاملون االجتماعيون لدينا يوميا فيما هم 
يقومون بعمل االأونروا داخل املجتمعات املحلية يف غزة, بل ويف الواقع داخل كافة جمتمعات 

الالجئني الفل�ضطينيني يف املنطقة.
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اأن الالجئون قد حل  الثانية هي ال�ضالم والالجئون الذين يرتبط م�ضريهم به. وحيث  والنقطة 
بهم ما حل بهم عام 1948 واأنهم موجودون نتيجة لذلك النزاع, فاإن املنطق يحدد اأن معاجلة 
حمنتهم تعد �رسطا م�ضبقا حلل النزاع. اإن الدرجة التي يتم فيها معاجلة حقوق وخيارات الالجئني 
يف الت�ضوية التفاو�ضية �ضتوؤثر على م�ضداقية الت�ضوية. اإن الالجئني دائرة هائلة من حيث حجم 
اأن  حا�ضم  الأمر  اإنه  م�ضطربة.  منطقة  يف  البارز  واحل�ضور  الوا�ضع  اجلغرايف  والتوزيع  ال�ضكان 
النزاع  انتهاء  اإىل  توؤدي  اأن  املوؤمل  من  التي  ال�ضعبة  النقا�ضات  يف  علينا,  اأن  االعتبار  يف  ن�ضع 
والذي �ضيكون اإيجاد حل عادل ملعاناتهم جزءا منها, اأن ن�ضمن اأن يبقى الالجئون �ضمن االإطار 
امل�ضاهم ب�ضكل بناء يف جهود العثور على حلول. ولالجئون ح�ضة ودور كبريين يف امل�ضتقبل 
العملية �ضت�ضتفيد من ثروة االأفكار  اأن  اإىل �ضمان  اإ�رساكهم �ضيوؤدي  اإن  الفل�ضطيني االإ�رسائيلي. 
التي لديهم ليقوموا بطرحها. اإن هذا بدوره �ضيقدم فوائد هامة يف تعزيز م�ضداقية ودميومة عملية 
الذي ال ميكن  الواقع  الفل�ضطينيني هم  الالجئني  اإن  الأنها هامة:  العبارة  و�ضاأعيد هذه  ال�ضالم. 

حتمل جتاهل دورهم وجهودهم احلقيقية والهامة يف �ضنع ال�ضالم.

ولهذا كله فاإنه ينبغي اأن ال يتم جتاهل الالجئني الفل�ضطينيني, وذلك يتما�ضى مع احلاجة اإىل نبذ 
للم�ضاعدة يف  اأجل جهود حقيقية  ننا�ضد من  اإننا  الظل.  دائرة  واإبقاوؤها يف  تهمي�ض غزة  عادة 
اإعادة احلياة الطبيعية اإىل غزة, مدركني متاما اأن التحديات �ضاقة بالفعل. اإن الو�ضع القامت الذي 
يحيط بغزة قد يكون هائال, اإال اأنني اأطلب منكم اأي�ضا اأن تن�ضموا اإلينا يف االإ�رسار على اأنه تتوفر 

بني اأيدينا الو�ضائل الكفيلة بتبديده.

اإن دعوتي اليوم قابلة للتحقيق. دعونا نفعل كل ما بو�ضعنا من اأجل اإعطاء الفل�ضطينيني والالجئني 
الفل�ضطينيني الفر�ض لتحقيق اإمكاناتهم الهائلة؛ واحلرية لكي يبنوا الأنف�ضهم م�ضتقبال من الكرامة 
واالزدهار؛ واحلرية يف اتخاذ خياراتهم اخلا�ضة وذلك يف الوقت الذي يوؤمل اأن يكون قد مت فيه 

اتخاذ اخلطوات املطلوبة نحو اإن�ضاء الدولة الفل�ضطينية.



الالَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات

12



13

الأمر الع�صكري رقم )1650( و�صيا�صة تهجري الفل�صطينيني
عبداهلل اأبو عيد

1. املقدمة
بتاريخ 13 ت�رسين االأول 2009, اأ�ضدر اللواء جادي �ضمني, قائد القوات االإ�رسائيلية يف ال�ضفة 
الغربية – اآنذاك - االأمر الع�ضكري رقم )1650(. وهذا االأمر هو تعديل لالأمر الع�ضكري رقم 
329 ال�ضادر يف 1969/6/29 الذي األغى االأمر الع�ضكري االأ�ضلي ب�ضاأن "منع الت�ضلل" الذي 

كان يحمل رقم 125, وال�ضادر يف 1.1967/9/29
وعند الرجوع اإىل االأمر الع�ضكري االأخري رقم )1650( جند اأنه - كمعظم االأوامر الع�ضكرية 
ال�ضادرة عن قيادة جي�ض الدفاع االإ�رسائيلي يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة - مرتجم بلغة 
عربية ركيكة, ومعظم ن�ضو�ضه يكتنفها الغمو�ض لدرجة ي�ضعب على معظم احلقوقيني فهمها 
وفهم اأهدافها, وهي �ضفات تكررت يف لغة غالبية االأوامر الع�ضكرية و�ضياغتها, وقد زادت 

على 1670 اأمراً ع�ضكريًا يف ال�ضفة الغربية.2
ويعتقد بع�ض احلقوقيني الفل�ضطينيني املمار�ضني للعمل يف املحاكم الع�ضكرية اأن ذلك الغمو�ض 
تف�ضرياً  الع�ضكرية  االأوامر  تلك  ن�ضو�ض  تف�ضري  ميكن  بحيث  مق�ضودان؛  اأمران  اللغة  وركاكة 
ال�ضلطات  من  وغريها  االإ�رسائيلية  االأمنية  ال�ضلطات  حلاجة  وفقًا  عدة  اأوجهًا  يحتمل  ف�ضفا�ضًا 

االإ�رسائيلية املخت�ضة العاملة يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.
اإىل عدد من  كل ذلك يزيد من �ضعوبة الكتابة والبحث يف هذه االأوامر الع�ضكرية, باالإ�ضافة 
اأنها تن�رس  اأبرزها هو احل�ضول على ن�ضو�ض هذه االأوامر, وبخا�ضة  ال�ضعوبات االأخرى, لعل 

ر�ضميًا بعد اأ�ضهر من اإ�ضدارها, كما اأن بع�ضها ظل حتى االآن دون ن�رس.
لقد داأبت �ضلطات االحتالل االإ�رسائيلي, منذ بدء االحتالل, على اإ�ضدار هذه االأوامر الع�ضكرية 
احلكم  زمن  املفعول  �ضارية  كانت  التي  القوانني  من  االأكرب  الق�ضم  تعديل  اأو  واإلغاء  ل�ضطب 
االأردين, على الرغم من اأن ذلك يتناق�ض مع ن�ضو�ض القانون الدويل االإن�ضاين,3 وذلك بهدف 
�رسعنة �ضيطرتها على كافة نواحي احلياة يف االأرا�ضي املحتلة, واإ�ضناد االإجراءات والت�رسفات 
العملية اليومية التي تقوم بها لفر�ض م�ضالح اإ�رسائيل وم�ضتوطنيها, وتهويد القد�ض وبع�ض املدن 

االأخرى, وتفريغها من �ضكانها, يف �ضبيل ت�ضهيل اإجراءات هذه ال�ضيطرة وذلك التهويد.

ن�ضت املادة )8( من االأمر الع�ضكري رقم 329 للعام 1969 على اإلغاء االأمر الع�ضكري رقم )125(. انظر: موؤ�ض�ضة ال   1
للحواجز, وجمعية نادي االأ�ضري الفل�ضطيني, واللجنة العامة ملناه�ضة التعذيب يف اإ�رسائيل, قوانني املحاكم الع�ضكرية 

االإ�رسائيلية, اجلزء االأول, 2008, 475.
واأن  غام�ضة,  االأمر  هذا  "لغة  باأن   1650 الع�ضكري  االأمر  حول  كتبت  ها�ض  عمرية  املعروفة  االإ�رسائيلية  ال�ضحافية   2

التغيريات الواردة فيه تقرع اآالف االأجرا�ض," هاآرت�ض 2010/4/14.
وذلك يتناق�ض مع ن�ض املادة )43( من اأنظمة الهاي ل�ضنة 1907 امللحقة باملعاهدة الرابعة من معاهدات الهاي, التي تلزم   3

�ضلطة االحتالل باحرتام القوانني املحلية التي كانت �ضارية املفعول قبل بدء االحتالل, اإال يف حاالت ال�رسورة الق�ضوى.
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بناًء على ذلك, فاإن االأوامر الع�ضكرية كافة, كاالأمر رقم )1650(, اإمنا تعترب رديفًا لالإجراءات 
املادية والعملية املتوا�ضلة منذ بدء االحتالل, بل وقبل ذلك منذ اإن�ضاء دولة اإ�رسائيل فيما يتعلق 

ر اإىل خارج فل�ضطني. باأو�ضاع من تبّقى من اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني يف وطنه ومل يهجَّ
اإن ال�ضلطات االإ�رسائيلية تتخذ نوعني من االإجراءات يف �ضبيل تفريغ االأرا�ضي املحتلة من �ضكانها, 
وتهجري اأكرب عدد من املواطنني: )االأول( يتمثل باالإجراءات اليومية املادية املتخذة على االأر�ض, 
و)الثاين(  واأمنهم,  وم�ضاكنهم  وممتلكاتهم  ومعي�ضتهم  الفل�ضطينيني  املواطنني  حياة  مت�ض  التي 
يتمثل يف االأوامر الع�ضكرية التي تدعي �ضلطة االحتالل اأن من حقها اإ�ضدارها كي تغطي وت�رسع 
تلك العمليات واالإجراءات العملية واليومية ال�ضاعية اإىل الهدف نف�ضه؛ اأي ت�ضهيل عملية تفريغ 

االأر�ض وا�ضتالمها دون �ضكانها الذين تعمل للتخل�ض منهم بداأب وباالأ�ضاليب كافة.
وال �ضك يف اأن هذين النوعني من االإجراءات يعتربان مرتابطني ترابطًا جدليًا, وُيكِمل كل منهما 
االآخر, ويوؤدي وظيفة يف االجتاه نف�ضه واالأهداف نف�ضها, وكالهما يدل على مدى العن�رسية 

املمار�ضة من اإ�رسائيل وحكوماتها املتعاقبة �ضد اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني.
وحيث اإن مو�ضوع هذا البحث يتعلق باالأمر الع�ضكري رقم )1650( ب�ضكل خا�ض, واالأوامر 
فاإننا  عام,  ب�ضكل  وتقييمها  واأهدافها  ودورها  العالقة  ذات  االأخرى  واالإجراءات  الع�ضكرية 
الع�ضكري  االأمر  اأهداف  اإىل  الهادفة  العملية  اليومية  االإجراءات  اإىل  عجالة  يف  ُن�ضري  �ضوف 

املذكور نف�ضها, وميكننا تلخي�ضها يف االأعمال واالإجراءات التالية:
نطاق  على  البيوت  وهدم  االقت�ضادي,  احل�ضار  مظاهرها  اأهم  ولعل  اجلماعية,  العقوبات   .1
وا�ضع, ومنع التجول املتوا�ضل وطويل االأمد, وو�ضع مئات احلواجز على الطرقات وبني 
املدن, وجميعها اإجراءات خمالفة للقواعد العرفية واالتفاقية للقانون الدويل االإن�ضاين, وقانون 
حقوق االإن�ضان, وتهدف اإىل تهجري املواطنني بطرق خمتلفة, كما ُي�ضري اإىل ذلك تقرير مركز 

"بت�ضيلم" االإ�رسائيلي حلقوق االإن�ضان يف اأحد اإ�ضداراته ذات العالقة بهدم البيوت.4
م�ضادرة االأرا�ضي وت�ضليمها للم�ضتوطنني لبناء امل�ضتوطنات, وجتريف االأرا�ضي الزراعية, وقطع   .2
االأ�ضجار على نطاق وا�ضع, وموؤخراً اأ�ضبح امل�ضتوطنون ي�ضاركون ال�ضلطات الر�ضمية يف مثل 

هذه االأعمال االإجرامية املخالفة لعدد من قواعد القانون الدويل االإن�ضاين العرفية واالتفاقية.
ال�ضيطرة على م�ضادر املياه يف االأرا�ضي املحتلة, وحرمان مئات اآالف املواطنني من املياه   .3
الالزمة, مبا فيها مياه ال�رسب, االأمر الذي يوؤثر على �ضحتهم وعلى البيئة اأي�ضًا, ويت�ضبب 
لهم باالأمرا�ض واالأ�رسار اخلطرية. باالإ�ضافة اإىل ذلك, فاإن م�ضادرة املياه الفل�ضطينية توؤدي 
اإىل اإنزال اأ�رسار ج�ضيمة بالزراعة والريف الفل�ضطيني, ومت�ض حياة اآالف املزارعني, واالأمن 

الغذائي للمواطنني الفل�ضطينيني كافة.5

4 B
,
Tselem, Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of Agricultural Land in the Gaza Strip )Jerusa-

lem, 2002(, 3-4.

انظر التقرير ال�ضادر يف 2009/10/27 عن منظمة العفو الدولية حتت عنوان: "املياه امل�ضطربة: حرمان الفل�ضطينيني   5
من اال�ضتفادة العادلة من املياه". اإذ ُي�ضري هذا التقرير اإىل اأن "حكومة اإ�رسائيل ت�ضتخدم املياه كاأداة من اأجل الطرد املنظم 
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خالل  خا�ض  ب�ضكل  حدث  كما  الفل�ضطيني,  واملجتمع  لالقت�ضاد  التحتية  البنية  تدمري   .4
اجلي�ض  قوات  قامت  2008-2009, حيث  قطاع غزة  والعدوان على  االأق�ضى,  انتفا�ضة 
االإ�رسائيلي بتدمري متعمد الأهداف مدنية مثل امل�ضانع, وامل�ضت�ضفيات, واملدار�ض, ومن�ضاآت 
احلرب  جرائم  �ضمن  يعترب  وذلك  املدنية.  املن�ضاآت  من  وغريها  ال�ضحي,  وال�رسف  املياه 
واجلرائم �ضد االإن�ضانية, كما مت الن�ض عليه يف النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية.6

يف  اجلدد  االأطفال  ت�ضجيل  ورف�ض  امل�ضتتة,  الفل�ضطينية  العائالت  اآالف  �ضمل  جمع  منع   .5
هويات اآبائهم, وهذا يوؤدي اإىل ا�ضطرار مئات العائالت اإىل ترك القد�ض اأو ال�ضفة الغربية, 
ال�ضلطات  رف�ض  ذلك  على  مثال  وخري  بعائلتهم.  جمتمعني  يعي�ضوا  كي  الوطن,  ومغادرة 
االإ�رسائيلية يف القد�ض ت�ضجيل طفلة جديدة للمواطن املقد�ضي فرا�ض مراغة املقيم يف اأملانيا, 
الذي قام منذ اأكرث من �ضهر باعت�ضام اأمام ال�ضفارة االإ�رسائيلية يف برلني احتجاجًا على رف�ض 
ت�ضجيل طفلته اجلديدة يف هويته, ما قد ي�ضطره اإىل عدم العودة اإىل الوطن. وهذا يعترب مثااًل 
على ما يدعى )الرتان�ضفري الهادئ(. وقد قامت �ضلطات االحتالل يف عام 1989 بطرد مائة 

زوجة ال يحملن بطاقة االإقامة الدائمة يف ال�ضفة الغربية مع اأطفالهن.7

اإ�رسار رئي�ض الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ووزارته على "يهودية الدولة", وو�ضع ذلك   .6
ك�رسط من �رسوط التفاو�ض املبا�رس مع ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, وذلك من �ضاأنه اأن يوؤدي 
اإىل "تنظيف" ما تبقى من الفل�ضطينيني يف اإ�رسائيل, والرغبة يف دولة نقية لليهود فقط. ويف 

ذلك رائحة العن�رسية والرغبة املقبلة يف طرد عدد كبري من املواطنني العرب.

لهذه االأ�ضباب, جند اأن هذه االإجراءات وغريها من الت�رسفات االإٍ�رسائيلية املتوا�ضلة وامل�ضتمرة 
واملتدرجة يف �ضدتها وق�ضوتها منذ بدء االحتالل عام 1967, اإمنا تعترب اإجراءات هادفة اإىل جعل 
اإىل  منهم  ي�ضطر عدد  اأحيانًا؛ بحيث  م�ضتحيلة  بل  وقا�ضية,  الفل�ضطينيني �ضعبة  املواطنني  حياة 
الهجرة للتخل�ض من هذا العذاب وتلك احلياة ال�ضاقة, هجرة قد تبدو للراأي العام العاملي كهجرة 
احلالة  هذه  يف  ي�ضعب  اإذ  اخلطورة؛  غاية  يف  اأمراً  يعترب  وذلك  اأف�ضل,  حياة  عن  بحثًا  طوعية 
االإم�ضاك باجلاين متلب�ضًا بجرمية التهجري الق�رسي, كما هو احلال عندما قامت القوات امل�ضلحة 
للمنظمات ال�ضهيونية بتهجري مئات االآالف ق�رسيًا, وحتت تهديد ال�ضالح, كما حدث العامني 

1948 و1949, وكما حدث بعد حرب 1967 مبا�رسة.8

واملنهجي لع�رسات االآالف من املزارعني من اأرا�ضيهم وبيوتهم, وبخا�ضة يف املناطق الريفية يف املنطقة )ج(." وانظر 
كذلك تقرير البنك الدويل ال�ضادر �ضنة 2009 حول التع�ضف يف ا�ضتعمال اإ�رسائيل للمياه الفل�ضطينية.

يف املادتني )7( و )8( من النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية.  6

7 Alfred de Zayas, “The Legality of Population Transfers and the Application of Emerg-

ing International Norms in the Palestinian Context,” The Palestine Yearbook of International Law VI 

)1990-91(, 52.

وهذا يجعل من ال�ضعوبة مبكان اتهام امل�ضوؤولني االإ�رسائيليني بالتهجري الق�رسي لل�ضكان املدنيني, الذي يعترب جرمية   8
حرب اأو جرمية �ضد االإن�ضانية اإذا مور�ض على نطاق وا�ضع ومنهجي ولفرتة طويلة. اأي اإنهم يحاولون دفع ال�ضكان 

للهجرة بوا�ضطة ال�ضغوط االقت�ضادية واالأمنية وال�ضيا�ضية, ما يجعلهم يغادرون وطنهم بهدوء ودون �ضجة.
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منع اآالف املواطنني الذين غادروا االأرا�ضي املحتلة بهدف الدرا�ضة اأو العالج اأو التجارة اأو   .7
زيارة االأقارب من العودة اإىل الوطن, وبذلك اأ�ضبحوا مبعدين, وخ�رسوا حقهم يف االإقامة 
يف وطنهم, كما خ�رسوا اأمالكهم التي ا�ضتوىل عليها حار�ض اأمالك الغائبني, وهذا اأي�ضًا يعترب 

نوعًا من )الرتان�ضفري الهادئ(.

بناًء عليه, فاإننا �ضوف نركز درا�ضتنا هذه على بيان الفكر التهجريي العن�رسي لدى احلركة ال�ضهيونية, 
ومن ثم حتليل االأمر الع�ضكري رقم )1650(, مع بيان اأهدافه واأ�ضباب اإ�ضداره, واإمكانية الطعن فيه 

اأمام الق�ضاء, ومدى م�رسوعية عمليات االإبعاد والتهجري الق�رسي يف القانون الدويل.

ولذلك, فاإن هذه الدرا�ضة �ضوف تتناول املوا�ضيع التالية: ملحة تاريخية عن التهجري والرتان�ضفري 
ظل  يف  املحتلة  االأرا�ضي  من  الطرد  عمليات  ال�ضهيونية,  واالأيديولوجيا  ال�ضيا�ضي  الفكر  يف 
االحتالل االإ�رسائيلي, االأمر الع�ضكري رقم )1650( واأهدافه واأ�ضبابه وم�رسوعيته, موقف حمكمة 
العدل العليا االإ�رسائيلية من ت�رسفات �ضلطات االحتالل يف جمال الطرد واالإبعاد وتقييم ذلك على 

�ضوء قواعد القانون الدويل, الو�ضائل القانونية وال�ضيا�ضية ملعاجلة هذه الت�رسفات غري امل�رسوعة.

ملحة تاريخية عن التهجري والرتان�صفري يف الفكر ال�صيا�صي والأيديولوجيا ال�صهيونية  .2
فل�ضطني,  خارج  اإىل  )الرتان�ضفري(  الفل�ضطينيني  نقل  فكرة  اأن  م�ضاحلة  الدين  نور  الكاتب  يبني 
"اأر�ض  ا�ضم  عليها  اأطلق  االآخر  وبع�ضهم  امليعاد(  )اأر�ض  ا�ضم  عليها  ال�ضهاينة  بع�ض  اأطلق  التي 
اإ�رسائيل" )Eretz Yisrael(, ظلت تراودهم, وظل حتقيقها حلمًا عرب ال�ضنني التي �ضبقت اإن�ضاء 
دولة اإ�رسائيل عام 1948. وقد تر�ّضخت هذه الفكرة يف اأذهان الزعامات ال�ضهيونية التي كانت 
لديها قناعة باأن اأرا�ضي فل�ضطني هي حق من حقوق اليهود, واأن العرب الفل�ضطينيني هم غرباء, 

اإما اأن يقبلوا ال�ضيادة اليهودية على البالد اأو يرحلوا عنها.

ويوؤكد م�ضاحلة يف كتابه "طرد الفل�ضطينيني: مفهوم الرتان�ضفري يف الفكر والتخطيط ال�ضهيونيني 
1992 اأن )مفهوم "الرتان�ضفري" حاز على موقع مركزي يف الفكر  1882-1948" ال�ضادر عام 
االإ�ضرتاتيجي للحركة ال�ضهيونية ويف الي�ضوف9 كحل لالأر�ض ال�ضهيونية وامل�ضكالت الدميوغرافية 
يف  ال�ضهيونية  القيادات  رغبة  اأن  من  الرغم  على  اأنه  م�ضاحلة  وي�ضيف  وال�ضيا�ضية(.10  العربية 
ترحيل العرب الفل�ضطينيني ا�ضتمرت حتى �ضنة 1948, اإاّل اأن االأ�ضاليب املت�ضورة لهذا الرتحيل 

)الرتان�ضفري( تغريت وتطورت عرب ال�ضنني وفقًا لالأو�ضاع ال�ضيا�ضية املحلية والدولية.

�ضبقت  التي  احلقبة  خالل  ومنظريها  ال�ضهيونية  احلركة  كتاب  الأبرز  العديدة  الكتابات  وت�ضري 
اإن�ضاء دولة اإ�رسائيل اأن اأغلبية الزعماء البارزين اآمنوا بهذه الفكرة العن�رسية, واأبرز هوؤالء: ثيودور 
هريت�ضل, وزئيف جابوتن�ضكي, وليون موت�ضكني, ومو�ضيه �ضاريت, ويو�ضف فايت�ض, وحاييم 

وايزمان, وي�رسائيل زانغويل وديفيد بن غوريون.

الي�ضوف هو تعبري عربي ويعني املجتمع اليهودي يف فل�ضطني قبل 1948.  9
نور الدين م�ضاحلة, اأر�ض اأكرث وعرب اأقل: �ضيا�ضة الرتان�ضفري االإ�رسائيلية يف التطبيق- 1949-1996, ترجمة   10

موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية )بريوت, 1997(, 3.
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اأمراً طبيعيًا يتما�ضى مع ال�ضلوك  اآرائهم وت�ضويق فكرة الرتحيل وبيان كونها  ويف �ضبيل تدعيم 
نقل  بعدد من عمليات  اال�ضت�ضهاد  اإىل  ال�ضهاينة  الزعماء  بع�ض هوؤالء  القوميني, جلاأ  واالأخالق 
ال�ضكان التي متت يف القرن الع�رسين, ال�ضيما ما مت باتفاق االأتراك واليونانيني من نقل لل�ضكان,11 
وما مت بني الهند وباك�ضتان,12 وعمليات طرد ماليني االأملان من كل من بولندا وت�ضيكو�ضلوفاكيا 

عام 1945 بعد نهاية احلرب العاملية الثانية.13

وا�ضتيالوؤها  العربية,  اجليو�ض  على  ال�ضهيونية  املنظمات  وانت�ضار   1948 حرب  كانت  وقد 
على اجلزء االأكرب من فل�ضطني, فر�ضة كربى لهذه املنظمات وف�ضائلها امل�ضلحة, وعلى راأ�ضها 
اأبناء  من  عدد  اأكرب  ترحيل  فكرة  تطبق  كي  االأخرى,14  االإرهابية  املنظمات  وبع�ض  الهاغاناة, 
ال�ضعب الفل�ضطيني من املدن والقرى التي احتلتها, وتدمري –كامل تقريبًا -ملئات القرى العربية, 
كي متنع اأيًا من �ضكانها العرب من العودة اإليها, وذلك مبوجب خطة مر�ضومة م�ضبقًا وم�ضادق 
بالعربية.  )د(  اأي  )دالت(  بن غوريون وهي خطة  راأ�ضها  ال�ضهيونية, وعلى  القيادة  من  عليها 
وكان الهدف منها هو: "اإما اأن تخ�ضع تلك القرى واالأحياء العربية يف املدن ل�ضلطة الهاغاناة, 

واإما يتم ترحيل �ضكانها وتدمريها" ح�ضب كلمات املوؤرخ االإ�رسائيلي بيني موري�ض.15

اأما زعيم حزب مابام ال�ضهيوين الي�ضاري �ضمحا فالبان, فقد كتب يف هذا ال�ضدد يقول: "اإن 
جناح نقل ال�ضكان بني تركيا واليونان اأغرى بن غوريون اأن يقرتح نقاًل لل�ضكان الفل�ضطينيني اإىل 
العراق, اأو اأية دولة جماورة غري االأردن, وذلك عرب اتفاقية �ضالم بني العرب واليهود." واأ�ضاف 
باأن بن غوريون كان يرى اأن هجرة مئات االآالف من اليهود اإىل فل�ضطني وا�ضتيطانهم فيها يجب 

اأن ي�ضاحبه )تران�ضفري( نقل ال�ضكان العرب اإىل الدول املجاورة.16

ويف هذا ال�ضدد اأي�ضًا كتب املوؤرخ وعامل ال�ضيا�ضة االإ�رسائيلي اإيالن بابه حول اأ�ضاليب التطهري 
العرقي يف فل�ضطني خالل �ضنتي 1947-1948 يقول: "كانت اخلطوة االأوىل يف اجتاه الهدف 

مبوجب اتفاقية تبادل ال�ضكان بني تركيا واليونان عام 1922؛ حيث اأعيد مبوجبها حوايل مليونني ون�ضف من   11

اليونانيني املقيمني يف تركيا منذ زمن طويل اإىل اليونان.
وقد مت ذلك عام 1947 عند اإن�ضاء الدولتني: الهند وباك�ضتان؛ حيث نقل ماليني امل�ضلمني من الهند اإىل باك�ضتان,   12

وعاد عدد اأقل منهم من الهندو�ض اإىل الهند.
مل يكن ذلك عملية تبادل ال�ضكان كما كان يف حالة تركيا واليونان, بل عملية طرد ق�رسي حلوايل 8 ماليني اأملاين   13

كانوا قد ا�ضتوطنوا االأجزاء الغربية من بولندا خالل العقود ال�ضابقة للحرب العاملية الثانية, وذلك نتيجة لهزمية اأملانيا 
يف تلك احلرب, كما متت عمليات طرد حوايل مليونني ون�ضف من امل�ضتوطنني االأملان من منطقة "ال�ضوديت" يف 

غربي ت�ضيكو�ضلوفاكيا, وجتريدهم من ممتلكاتهم, با�ضتثناء عدد قليل ممن مل يدعموا الغزو النازي للدولة.
وجميعها منظمات متطرفة اأهمها منظمات االأرغون واالإيت�ضل والليحي.  14

انظر: بني موري�ض, طرد الفل�ضطينيني ووالدة م�ضكلة الالجئني, ترجمة دار اجلليل )عمان: دار اجلليل, 1993(,   15

78-79. وانظر كذلك حول طرد الالجئني الفل�ضطينيني خالل حرب 1948 واخلطط التي مت الطرد مبوجبها ما كتبه 

الزعيم ال�ضهيوين الي�ضاري �ضمحا فالبان يف كتابه: 
Simha Flapan, The Birth of Israel: Myths and Realities )New York: Pantheon Books, 1987(, 96-106.

16 Ibid, 104.
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من  ممكن  عدد  اأقل  مع  فل�ضطني  اأر�ض  من  ميكن  ما  اأكرث  على  احل�ضول  يف  املتمثل  ال�ضهيوين 
الهاغاناة  قوات  كانت  الالحقة,  العرقي  التطهري  عمليات  "يف  واأ�ضاف:  الفل�ضطينيني."17 
والباملاخ واالأرغون حتتل القرى وت�ضلمها اإىل قوات اأقل قدرة قتالية... وتتحمل هذه الوحدات 

م�ضوؤولية ارتكاب عدد من االأعمال الوح�ضية التي رافقت عمليات التطهري."18

تبني  يتم  "حيث  اأنه:  بابه  اإيالن  ذكر  فقد  للفل�ضطينيني,  العرقي  التطهري  باأ�ضباب  يتعلق  فيما  اأما 
اأيديولوجيا اإق�ضائية يف واقع اإثني �ضديد التوتر, فاإن النتيجة احلتمية هي التطهري العرقي."19

وقد مت التمهيد االأيديولوجي العن�رسي لهذا الفكر الداعي اإىل ترحيل ال�ضكان االأ�ضليني لفل�ضطني 
اأنهم بدو  املحليني على  الفل�ضطينيني  ال�ضكان  باإظهار هوؤالء  الع�رسين, وذلك  القرن  اأوائل  منذ 
متخلفون واأقلية تعي�ض على هام�ض احلياة بال ثقافة وال ح�ضارة وال اأي اأ�ضا�ض من اأ�ض�ض التقدم, 
لذلك فال عجب اأن يكون امل�ضتوطن املهاجر من دول اأوروبية اإىل البالد لتطويرها وجعلها جنة 
خ�رساء, وفقًا ملا غذي به عقله من ثقافة, ينظر اإىل املواطن الفل�ضطيني نظرة دونية, بل ويف بع�ض 
احلاالت اعترب اأن الفل�ضطينيني غري موجودين, اأي اأن "البلد خال" من ال�ضكان, واأن "البالد بال 
�ضعب". ويبدو ذلك جليًا يف اأقوال بع�ض اأبرز زعماء احلركية ال�ضهيونية وكتاباتهم, فقد كتب 
"اإذا كان اللورد  اأوائل القرن الع�رسين, يقول:  اأبرز القيادات ال�ضهيونية يف  زانغويل, وهو من 
بال �ضعب, فقد كان م�ضيبًا يف  �ضافت�ضربي غري دقيق حرفيًا يف و�ضف فل�ضطني باعتبارها بلداً 
ي�ضتخدم  البلد ب�ضكل  التحام وثيق مع هذا  يعي�ض يف  اجلوهر, الأنه مل يكن هناك �ضعب عربي 

موارده وي�ضبغه بطابعه, هنالك يف اأف�ضل االأحوال خميم عربي."20

وبعد اإن�ضاء اإ�رسائيل ا�ضتمر هذا الفكر االإق�ضائي والعن�رسي يف مناهج التعليم يف الدولة؛ حيث 
كان االأطفال يتعلمون اأن البالد كانت عبارة عن: "اأر�ض من دون �ضعب ل�ضعب من دون اأر�ض."

غري  "العرب  اأن   1982 عام  يكتب  اآموت�ض  بن  دان  اإ�رسائيل  فناين  اأبرز  اأحد  جعل  ما  وهذا 
اليهودية  املبادئ  مع  يتالءم  يظهر,  ما  على  وهذا  )لالأطفال(,  املدر�ضية  كتبنا  يف  موجودين 

ال�ضهيونية اال�ضرتاكية التي تلقيناها: �ضعب بال اأر�ض يعود اإىل بالد بال �ضعب."21

اأن ال  �ضاأنها  الب�رس كان من  االأر�ض اخلالية من  االأفكار عن  اإن هذه  الدين م�ضاحلة  ويقول نور 
اليهود  بني  ال�ضمري  كبت وخز  على  ت�ضاعد  اأن  بل  فح�ضب,  عليها  ال�ضهيوين  اال�ضتيطان  تربر 

االإ�رسائيليني يف جتريد الفل�ضطينيني من اأمالكهم قبل العام 1948 واأثناءه وبعده.22

اإيالن بابه, التطهري العرقي يف فل�ضطني )بريوت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 2007(,51.  17

املرجع ال�ضابق, 55.  18

املرجع ال�ضابق, 45.  19

20 Israel Zangwill, The Voice of Jerusalem )London, 1920(,104.

م�ضاحلة, اأر�ض اأكرث, 80.  21

املرجع ال�ضابق, 81.  22



19

ويف هذا املجال كتب الروائي االإ�رسائيلي ال�ضهري عامو�ض عوز بعد حرب حزيران 1967 مقااًل 
يف �ضحيفة دافار لفت فيه االنتباه اإىل االأفكار الداعية اإىل ترحيل اجلماهري الفل�ضطينية, واإعادتهم 
اإىل الكويت الغنية, اأو اإىل العراق اخل�ضيب, تلك االأفكار التي انت�رست كالنار يف اله�ضيم بعد 

حرب 23.1967

الذي  الوباء  هذا  على  االأمثلة  من  كبري  بعدد  املذكور  كتابه  يف  م�ضاحلة  الدين  نور  وي�ضت�ضهد 
انت�رس يف اإ�رسائيل بعد العام 1967 وامل�ضمى بـ )ترحيل الفل�ضطينيني(, والوارد يف كتابات بع�ض 
اأبرز ال�ضيا�ضيني واملفكرين واالأدباء ال�ضهاينة من اأمثال مو�ضيه �ضمري, وت�ضيفي �ضيلواح, واليعازر 
ليفنه, ودوف يو�ضيفي, ويو�ضف فايت�ض, وغريهم. وجميعهم يدعون اإىل ترحيل الفل�ضطينيني, 
بع�ضهم يدعو اإىل الرتحيل الق�رسي والبع�ض االآخر, وهم االأقل عدداً, يدعون اإىل ترحيل اأكرث 

اإن�ضانية عن طريق االتفاق والرتا�ضي, وذلك كحل اإن�ضاين للم�ضكلة الدميوغرافية.24

ومن املهم القول اإن هذه االأفكار والدعوات اإىل الرتحيل مل تبَق حبي�ضة الفكر و�ضفحات ال�ضحف 
والكتب, بل مت تنفيذها يف �ضنوات 1947-1949, و�ضنة 1967 خالل العدوان االإ�رسائيلي على 
الدول العربية, وبعد احتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على نطاق وا�ضع وجماعي, وطيلة فرتة 
االحتالل بعد �ضنة 1967 على نطاق اأقل ات�ضاعًا؛ حيث بلغ االإبعاد والرتحيل ذروته عام 1992 
415 مواطنًا  االأمن  اأبعدت قوات  اإ�ضحق رابني, حينما  العمايل  الوزراء  يف ظل حكومة رئي�ض 
بعد, ما دعا جمل�ض  فيما  للحديث عنه  �ضناأتي  لبنان, كما  الزهور يف جنوبي  اإىل مرج  فل�ضطينيًا 
االإبعاد  عملية  من  فقط  يومني  بعد  اأي   ,1992/12/19 يف   )799( رقم  قراره  الإ�ضدار  االأمن 
املذكورة, حيث اأكد املجل�ض يف قراره املذكور على وجوب التزام اإ�رسائيل بتطبيق معاهدة جنيف 

الرابعة للعام 1949, واحرتام حقوق املدنيني الواردة فيها, مبن يف ذلك املقيمون يف القد�ض.

عمليات الطرد من الأرا�صي املحتلة يف ظل الحتالل الإ�رشائيلي  .3

بعد احتالل ال�ضفة الغربية والقد�ض ال�رسقية وقطاع غزة يف ال�ضابع من حزيران 1967, اأ�ضدرت 
كانت  التي  الوطنية  القوانني  معظم  تغيري  اإىل  الهادفة  الع�ضكرية  االأوامر  ع�رسات  االحتالل  قوات 
�ضارية املفعول يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة من قوانني اأردنية وانتدابية وعثمانية يف ال�ضفة الغربية 

والقد�ض ال�رسقية, وقوانني انتدابية وما تبقى من قوانني عثمانية كانت مطبقة يف قطاع غزة.

القائد  حق  على  ن�ض  )الذي  الت�ضلل  ومنع  باالأمن  تعلق  ما  الع�ضكرية  االأوامر  هذه  اأهم  ومن 
الع�ضكري بطرد من و�ضفوا باملت�ضللني وغالبيتهم مواطنني عاديني مل يتواجدوا يف بيوتهم وقت 

عملية اإح�ضاء ال�ضكان يف ال�ضفة الغربية والقد�ض وقطاع غزة بعد غزوها مبا�رسة(.

وقد اأ�ضدر قائد منطقة ال�ضفة الغربية االأمر الع�ضكري رقم )125( �ضنة 1967 والتعديل االأول 
عليه, وهو االأمر الع�ضكري رقم )329( ل�ضنة 1969 يف ال�ضفة الغربية, كما اأ�رسنا اإليه اأعاله, 
واالأمر الع�ضكري رقم )290( ل�ضنة 1969 يف قطاع غزة, وهذه االأوامر معظمها حمل عنوان 

املرجع ال�ضابق.  23

املرجع ال�ضابق, 97-87.  24
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واإعطاوؤهم  ت�ضجيلهم  يتم  مل  الذين  االأ�ضخا�ض  باإبعاد  القيام  وهدفها  الت�ضلل"  منع  ب�ضاأن  "اأمر 
هويات �ضخ�ضية, وكذلك االأ�ضخا�ض الذين كان جهاز ال�ضني بيت )اأي االأمن الداخلي( يطلب 
اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضيا�ضيني.  الن�ضطاء  اإبعادهم بحجة كونهم خطريين على االأمن, ومعظمهم من 
ذلك, ا�ضتندت �ضلطات االحتالل على اأنظمة الدفاع )الطوارئ( االنتدابية ال�ضادرة عام 1945 
زاعمة اأنها ما زالت �ضارية املفعول ب�ضفتها قانونًا اأردنيًا )اأي قانونًا حمليًا( كان �ضاري املفعول 

قبل حدوث االحتالل.

وقد اأ�ضدر القائد الع�ضكري لل�ضفة الغربية بعد العام 1967 اأمراً ع�ضكريًا ب�رسيان هذه االأنظمة, 
)High Commissioner( الواردة يف تلك  ون�ض على ا�ضتبدال �ضالحيات املندوب ال�ضامي 
االإبعاد  لت�رسيع  االأنظمة  هذه  ا�ضتخدمت  وبذلك  االإ�رسائيلي,  الدفاع  وزير  ب�ضالحيات  االأنظمة 
والطرد من الوطن, وعمليات االإبعاد الداخلي من املدينة التي يقيم فيها اأي �ضخ�ض يراد معاقبته اإىل 

مكان اآخر داخل االأرا�ضي املحتلة, اأو داخل اخلط االأخ�رس, كي يقيم اإقامة جربية لفرتة حمددة.25

وبعد و�ضع هذه املرجعيات القانونية التي اعتربتها م�رسوعة, �رسعت قوات االحتالل بانتقاء الن�ضطاء 
اأو لبنان. وعندما رف�ض االأردن  اإىل االأردن  اإما  اإىل خارج الوطن,  �ضدها من املواطنني واإبعادهم 

ا�ضتقبال املبعدين عام 1969, اأخذت �ضلطات االحتالل االإ�رسائيلي تبعد املواطنني اإىل لبنان.

لقد قامت �ضلطات االحتالل االإ�رسائيلي بعد اأ�ضهر من االحتالل بعمليات اعتقال واإبعاد عدد 
االأردن.  اإىل  اأو  االأخ�رس,  واخلط  املحتلة  االأرا�ضي  داخل  اأخرى  مناطق  اإىل  اإما  القياديني  من 
وهكذا يف عملية واحدة اأبعدت كاًل من املحامي اإبراهيم بكر, واملحامي عبد املح�ضن اأبو منري 
وغريهما اإىل بع�ض املدن )�ضفد واأريحا( ثم اأبعدت القا�ضي كمال الدجاين, وال�ضيخ عبد احلميد 
ال�ضائح, وروحي اخلطيب رئي�ض بلدية القد�ض قبل 1967. وهدفت من ذلك اإىل اأمرين رئي�ضني 
هما: معاقبة هوؤالء املبعدين على ن�ضاطهم ال�ضيا�ضي �ضد �ضلطات االحتالل, وتخويف ع�رسات 

الن�ضطاء ال�ضيا�ضيني االآخرين واإرهابهم.

وقد ا�ضتمرت عمليات االإبعاد دون اإعطاء املبعدين احلق يف التظلم �ضد قرار االإبعاد اإىل املحكمة, 
يف  تنظر  التي  اال�ضت�ضارية(  )اللجنة  كانت  فقد  االإبعاد,  اأ�ضباب  ملناق�ضة  لهم  الفر�ضة  اإتاحة  اأو 
االأمر وتقدم راأيها لقائد املنطقة الع�ضكري ال ت�ضمح للمراد اإبعادهم اأو ملحاميهم باال�ضتماع اإىل 
ال�ضني بيت( وبيناتها, وبذلك مل تكن ت�ضمح لهوؤالء مبعرفة �ضبب  ال�رسية )اأي  �ضهادات االأمن 

اإبعادهم, اأو متنحهم حق الدفاع �ضد التهم املوجهة اإليهم.

يالحظ اأن �ضلطات االحتالل عدلت غالبية القوانني االأردنية التي كانت �ضارية املفعول يف حزيران 1967 اأو األغتها,    25

اأنظمة  على  االإبقاء  قررت  اأنها  اإال  اأعاله,  ذكرنا  كما   ,1907 للعام  اأنظمة الهاي  من   )43( املادة  مع  يتناق�ض  وهذا 
الطوارئ االنتدابية متعللة باأن اإبقاءها هو احرتام للقوانني املحلية ال�ضابقة لالحتالل, كما ين�ض القانون الدويل, علمًا 
باأن االإبقاء عليها كان لكونها تتالءم مع م�ضاحلها, وتقدم لها غطاًء قانونيًا للقيام بعمليات هدم البيوت, واإبعاد مئات 
املثقفني والنا�ضطني ال�ضيا�ضيني, وغريها من االإجراءات العقابية القا�ضية. وبذلك اأخذت ب�ضورة انتقائية ببع�ض القوانني 
واألغت ما ال يتنا�ضب مع م�ضاحلها. و�ضوف نناق�ض يف ف�ضل قادم مدى �رسعية هذه االأنظمة وتطبيقها وفيما اإذا كانت 

فعاًل قوانني ال تزال �ضارية املفعول بعد العام 1948 كما زعمت اإ�رسائيل.
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ومنذ �ضنة 1977, بداأت ال�ضلطات االإ�رسائيلية ت�ضمح ملن يعتقلون متهيداً الإبعادهم, باللجوء اإىل 
الق�ضاء االإ�رسائيلي, اأي اإىل حمكمة العدل العليا االإ�رسائيلية, وبخا�ضة بعد اأن انتقد بع�ض اأع�ضاء 
املحكمة العليا االإجراءات االإدارية التي كانت تتم على اأ�ضا�ضها عمليات االإبعاد, وذلك الإ�ضفاء 

املزيد من امل�رسوعية عليها.

ويالحظ بع�ض احلقوقيني اأن �ضلطات االحتالل ا�ضتندت قبل عام 1970 يف عمليات االإبعاد اإىل 
اأوامر ع�ضكرية  اأ�ضدرت  اأما بعد ذلك فقد   ,1945 ل�ضنة  )الدفاع( االنتدابية  الطوارئ  اأنظمة 
الع�ضكري  واالأمر   ,)378( رقم  الع�ضكري  االأمر  واالإبعاد, ال�ضيما  االإداري  باالعتقال  خا�ضة 
املعدل له رقم )815( ال�ضادر �ضنة 1980, وذلك ل�ضببني: النقد القانوين املوجه الأنظمة الطوارئ 

للعام 26,1945 والتباهي باأوامر ع�ضكرية كقوانني من �ضنع احلكم الع�ضكري.27

ثانية.  لبنان واالأردن مرة  اإىل  ا�ضتمرت عمليات االإبعاد  ال�ضبعينيات والثمانينيات  ويف �ضنوات 
اأبعد بع�ض روؤ�ضاء البلديات مثل فهد القوا�ضمي رئي�ض بلدية اخلليل, وحممد ح�ضن ملحم  وقد 
رئي�ض بلدية حلحول, املنتخبني يف انتخابات ال�ضلطات املحلية لعام 1976 التي فازت عنا�رس 
اجلبهة الوطنية املعادية لالحتالل يف عدد كبري من بلدياتها. كما اأبعد الدكتور اأحمد حمزة النت�ضة 

الذي كان مر�ضحًا لرئا�ضة بلدية اخلليل وعبد العزيز احلاج اأحمد من البرية وع�رسات غريهم.

االإ�رسائيلية,  العليا  العدل  حمكمة  اأمام  وملحم  القوا�ضمي  البلدية  رئي�ضي  ق�ضية  نتناول  و�ضوف 
واحلكم ال�ضادر عن املحكمة يف موقع اآخر عند تقييم اجلوانب القانونية لعمليات االإبعاد ومدى 
يف  الع�ضكري  واحلكم  االإبعاد  الإجراءات  الداعمة  العليا  العدل  حمكمة  ومواقف  م�رسوعيتها, 

الغالبية العظمى من قراراتها.

وكانت اآخر عمليات االإبعاد الكبرية قبل عقد اتفاق اأو�ضلو عام 1993 اإبعاد 415 مواطنًا من 
املثقفني والن�ضطاء ذوي امليول االإ�ضالمية التي متت يف كانون االأول 1992 يف ظل حكم حزب 
العمل وحكومة اإ�ضحق رابني, التي بداأت يف حزيران 1992 بعد فوزها يف انتخابات الكني�ضت 

لتلك ال�ضنة.

ويالحظ اأن عملية االإبعاد اإىل مرج الزهور يف جنوبي لبنان متت بناًء على فتوى اأ�ضدرها وزير 
الدفاع اجلرنال اإيهود باراك, زاعمًا باأن هناك نوعني م�رسوعني من االإبعاد, وال يتعار�ضان مع 

القوانني االإ�رسائيلية والدولية وال مع حقوق االإن�ضان, وهما:

الأول: الإبعاد املوؤقت اإىل خارج حدود الدولة لفرتة حمددة )�صنة اأو اثنتني(.
والثاين: االإبعاد الداخلي؛ اأي من اإحدى مدن اأو مناطق االأرا�ضي املحتلة اإىل منطقة اأخرى فيها. 
اأن هذين  باراك  ادعى  قطاع غزة. وقد  اإىل  الغربية  ال�ضفة  الع�رسات من مدن  اأبعد  عليه,  وبناًء 
النوعني من االإبعاد يتفقان مع بنود املادة )49( من معاهدة جنيف الرابعة, علمًا باأن تلك البنود 

�ضوف ناأتي على تف�ضيل هذا النقد بعد احلديث عن اجلوانب القانونية لالأوامر الع�ضكرية واأنظمة الطوارئ االنتدابية.  26

Emma Playfair, Administrative Detention in the Occupied West Bank )Ramallah: Al-Haq, 1986(, 11.:انظر  27
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واأمنهم,  �ضالمتهم  اأمنًا, خوفًا على  اأكرث  مناطق  اإىل  احلربية  املعارك  املدنيني خالل  اإبعاد  تعالج 
اأماكنهم  اإىل  واإعادتهم  واالأمنية,  املعي�ضية  النواحي  جميع  من  بهم  االعتناء  �رسيطة  وبر�ضاهم, 

االأ�ضلية حاملا يزول خطر احلرب.

وبذلك يكون باراك ورابني قد تالعبا بن�ضو�ض املادة )49( من معاهدة جنيف الرابعة, حماولني خداع 
املجتمع الدويل باخرتاع جديد يف جماالت االإبعاد والطرد من الوطن, بداًل من بذل اجلهد يف ال�ضعي 

لتحقيق ال�ضالم العادل, واحرتام حقوق االإن�ضان, ون�ضو�ض قواعد القانون الدويل االإن�ضاين.28

وقد متت بع�ض عمليات االإبعاد الداخلية من ال�ضفة الغربية اإىل قطاع غزة, اإال اأن معظم عمليات 
االإبعاد توقفت بعد توقيع اتفاقية اأو�ضلو 1993, ثم عادت مرة اأخرى بعد انتفا�ضة االأق�ضى عام 
2000, واأبرز هذه العمليات اإبعاد ع�رسات الن�ضطاء بعد االعت�ضام يف كني�ضة املهد عام 2002, 
 )1650( الع�ضكري  االأمر  دخول  وبعد  غزة.  قطاع  اإىل  واآخرون  اأوروبية,  دول  اإىل  بع�ضهم 
الفل�ضطينيني  النواب  بع�ض  تبعد  االحتاللية  ال�ضلطات  اأخذت   ,2010/4/13 يف  التنفيذ  حيز 

والن�ضطاء ال�ضيا�ضيني, وبخا�ضة من القد�ض.

الأمر الع�صكري رقم )1650(  .4
اإليه �ضابقًا, ون�ض  �ضدر االأمر الع�ضكري رقم )1650( يف 13 ت�رسين االأول 2009, كما اأ�رسنا 
على اأن يبداأ �رسيان مفعوله بعد �ضتة اأ�ضهر؛ اأي يف 2010/4/13. وقد اأثارت التعديالت الواردة 
فيه على االأمر الع�ضكري ال�ضابق رقم )329( ال�ضادر عام 1969, وتوقيت اإ�ضداره, وبدء تطبيقه, 
توقعات عديدة, وبخا�ضة اأنه يت�ضم بال�ضمات كافة التي ات�ضمت بها معظم االأوامر الع�ضكرية من 
حيث الغمو�ض يف ال�ضياغة, وعدم و�ضوح االأهداف احلقيقية من اإ�ضداره, كونه �ضدر يف ظل 

اأكرث احلكومات االإ�رسائيلية تطرفًا وميينية.

وعلى الرغم من اللغة الغام�ضة التي و�ضفتها ال�ضحافية عمرية ها�ض باأنها "تقرع مثل اآالف االأجرا�ض"29 
فاإننا �ضنحاول حتليل ذلك االأمر الع�ضكري مبينني اأهم التغيريات التي جاء بها واأهم اأهدافه.

ال�صابق  الع�صكري  الأمر  على   )1650( رقم  الع�صكري  الأمر  اأدخلها  التي  التغيريات  اأوًل. 
املتعلق مبنع الت�صلل

مقارنة ما ورد من ن�ضو�ض يف هذا االأمر الع�ضكري اجلديد مع االأمر الع�ضكري, جند اأنها اأدخلت 
التعديالت التالية على االأمر الع�ضكري ال�ضابق رقم )329(, وهي:

عدل االأمر اجلديد فقرات عدة يف البند 1 من االأمر الع�ضكري رقم )329( وهو البند املتعلق   .1
بالتعاريف. فقد �ضطبت عبارة "�ضاكن يف املنطقة" التي كانت تن�ض على تعريف باأنه "من يقع 

النجاح  جامعة  جملة  الدويل,"  القانون  يف  اجلماعي  واالإبعاد  "الطرد  عيد,  اأبو  عبداهلل  انظر:  املو�ضوع  هذا  حول   28

لالأبحاث )العلوم االإن�ضانية(, عدد 12 )1998(: 71-47.
اأنظر مقال عمرية ها�ض التي مت ن�رسها يف جريدة "هاآرت�ض" بتاريخ 2010/4/14.   29
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حمل �ضكناه الدائم يف املنطقة". وميكن اال�ضتنتاج من �ضطب هذا التعريف )اأي ال�ضاكن الدائم 
فل�ضطينيني حتى ولو كان حمل  نية طرد مواطنني  لديها  �ضلطات االحتالل  باأن  املنطقة(  يف 
�ضكناهم الدائم يقع يف املنطقة )اأي ال�ضفة الغربية(, اأي اأن هذه ال�ضلطات ترغب مبوجب 
لو  املواطنني حتى  بع�ض  واإبعاد  طرد  �ضلطاتها يف  بتو�ضيع  )التعديل(  الع�ضكري  االأمر  هذا 

كانوا يقيمون طيلة حياتهم يف ال�ضفة الغربية املحتلة ويحملون هوية ب�ضورة ر�ضمية.
ا�ضتبدال التعبري ال�ضابق للمت�ضلل الذي كان يعرف مبا ن�ضه "من دخل املنطقة متعمداً وخالفًا   .2
لالأ�ضول بعد اأن مكث يف ال�ضفة ال�رسقية من االأردن اأو يف �ضوريا اأو م�رس اأو لبنان بعد اليوم 
املنطقة  الذي دخل  ال�ضخ�ض  هو  "املت�ضلل  هو:  1967/6/7(" بتعبري جديد  )اأي  املحدد 
ب�ضورة غري قانونية بعد تاريخ حمدد اأو �ضخ�ض متواجد يف املنطقة لكنه ال يحمل ت�رسيحًا 
اإن  اإذ  اأهمية كربى؛  التغيري يعترب ذا  بطريقة قانونية." ومن وجهة نظري, فاإن هذا  �ضادراً 
َع نطاق من هو م�ضمول بتعبري املت�ضلل. فقد كان  االأمر الع�ضكري اجلديد رقم )1650( و�ضَّ
االأمر االأ�ضلي )املعدل( يح�رسه بال�ضخ�ض الذي دخل من ال�ضفة ال�رسقية لالأردن اأو �ضوريا 

اأو لبنان اأو م�رس. اأما التعبري اجلديد فقد احتوى على اأمرين مهمني, هما:
اأن املت�ضلل اأ�ضبح كل من دخل املنطقة بعد 1967/6/7 ب�ضورة غري قانونية حتى لو  	•
بحيث  املت�ضلل  تعريف  نطاق  َع  و�ضَّ اأنه  اأي  غزة.  قطاع  اأو  اإ�رسائيل  دخلها عن طريق 
ي�ضمل كافة اأبناء قطاع غزة وكافة االأجانب, ال�ضيما املت�ضامنني مع ال�ضعب الفل�ضطيني 

الذين يدخلون عن طريق اإ�رسائيل.
كما اأنه اعترب من تواجد يف املنطقة, دون اأن يكون وجوده بناًء على ت�رسيح اإقامة دائمة  	•
يف ال�ضفة الغربية �ضمن املت�ضللني. ومثال ذلك بع�ض زوجات املواطنني الفل�ضطينيني 
اأ�ضهر(   3 )ملدة  �ضياحية  بتاأ�ضرية  اأو  موؤقت  بت�رسيح  اأزواجهن  لزيارة  ح�رسن  اللواتي 
وانتهت مدة هذه التاأ�ضرية اأو الت�رسيح املوؤقت, اأو حاملو اجلن�ضيات االأجنبية من ذوي 

االأ�ضول الفل�ضطينية الذين ح�رسوا ك�ضائحني ومل يغادروا بعد انتهاء مدة التاأ�ضرية.
ا�ضتبدل البند 5 من االأمر الع�ضكري االأ�ضلي بفقرتني )اأ, وب(, ن�ضت الفقرة )اأ( اجلديدة على   .3
اأنه: "يف كل اإجراء ح�ضب هذا االأمر, يتم اعتبار ال�ضخ�ض مت�ضلاًل اإذا تواجد يف املنطقة دون 
وثيقة اأو ت�رسيح ي�ضري اإىل اأن دخوله اإىل املنطقة مت ب�ضكل قانوين ودون تف�ضري معقول لذلك."

وهذا الن�ض يكتنفه الغمو�ض, وبخا�ضة التعبري الوارد يف اآخره, اأي "دون تف�ضري معقول لذلك" 
ولكون الن�ض جاء ف�ضفا�ضًا وفيه غمو�ض, فاإن اأمر تف�ضريه يرتك لقوات االحتالل وفقًا لهواها.

َفت الت�رسيح باأنه تلك الوثيقة اأو الت�رسيح ال�ضادر  اأما الفقرة )ب( من هذا التعديل للبند )5(, فقد عرَّ
عن "قائد قوات جي�ض الدفاع االإ�رسائيلي يف يهودا وال�ضامرة", اأو "ال�ضادر عن ال�ضلطات املعنية 
يف اإ�رسائيل ح�ضب قانون الدخول اإىل اإ�رسائيل للعام 1952." وهذا اجلزء االأخري يق�ضد به االأجانب 
وال�ضائحون الذين يدخلون اإ�رسائيل عن طريق موانئها ومطاراتها مبوجب تاأ�ضرية خا�ضة �ضادرة عن 

�ضفاراتها اأو يف املطار, وهو اأمر جديد مل يكن االأمر الع�ضكري ال�ضابق املعدل يحتويه.
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ومبوجب هذا القانون )اأي الدخول اإىل اإ�رسائيل( كانت حمكمة العدل العليا قد حكمت باأنه من 
حق وزير الداخلية االإ�رسائيلي اأن يقرر طرد اأي مواطن غري اإ�رسائيلي وفقًا لتقديره مدى خطورته 
على اأمن الدولة وم�ضاحلها, حتى لو كان مولوداً يف القد�ض, لكنه تركها وعا�ض يف اخلارج لفرتة, 

وح�ضل على جن�ضية اأجنبية, اإذ اعتربت املحكمة اأن مركز حياته قد اأ�ضبح خارج البالد.30

اإ�رسائيلي  قانون  اإىل  باإ�ضارته   )1650( اجلديد  الع�ضكري  االأمر  اأن  املالحظة  وجتدر 
الرغبة يف تطبيق  ت�ضم منها  بادرة جديدة  يعترب  اإمنا  اإ�رسائيل(  اإىل  الدخول  هو )قانون 
القوانني االإ�رسائيلية على االأرا�ضي املحتلة, االأمر الذي قد يعترب فر�ضًا لنوع من ال�ضيادة 
االإ�رسائيلية فر�ضًا واقعيًا )de facto( على ال�ضفة الغربية, وذلك فيه نوع من ال�ضم 

.)de facto annexation( الواقعي

اإدارية مثل نوع العقوبة املطبقة على من  اأما التعديالت االأخرى, فمعظمها اإجرائية و/اأو   .4
فر�ضة  املت�ضلل  ومنح  االإبعاد,  قرار  تنفيذ  وكيفية  الع�ضكري,  االأمر  هذا  ن�ضو�ض  يخالف 
الدح�ض اأمام �ضابط اجلي�ض اأو ال�رسطة, وحق املت�ضلل يف تبليغ اأحد اأقاربه اأو حماميه ب�ضاأن 
اعتقاله, وعدم اإبعاده اإال بعد مرور 72 �ضاعة على ت�ضليمه قرار اإبعاده, اأو فرتة اأق�رس منها اإذا 

راأى القائد الع�ضكري �رسورة ذلك. )تعديل البند 3 من االأمر االأ�ضلي رقم 329(.

الناطقني  بع�ض  به  �رسح  ما  فعاًل  وهذا  التفاخر,  اأرادت  الع�ضكري  احلكم  �ضلطات  ولعل   .5
للقائد  التي ميكن  العقوبات  )1650( خفف  االأمر اجلديد  اإن  اإذ  االإ�رسائيلية,  با�ضم احلكومة 
احلب�ض  هي  للمت�ضلل  اجلزائية  العقوبة  اأ�ضبحت  بحيث  "املت�ضلل",  على  اإيقاعها  الع�ضكري 
�ضبع �ضنوات بداًل من خم�ض ع�رسة �ضنة, وتكون العقوبة باحلب�ض ثالث �ضنوات فقط اإذا كان 

املت�ضلل قد دخل املنطقة بطريقة قانونية )البند 2 من االأمر 1650(.

الع�ضكري  القائد  على حق  ال�ضاد�ض  البند  تعديل  ن�ض يف  فقد  املالية,  للعقوبة  بالن�ضبة  اأما   .6
مبطالبة املت�ضلل مب�ضاريف تنفيذ االإبعاد واالإقامة رهن االعتقال, �رسيطة اأال تزيد قيمتها على 
�ضبعة اآالف وخم�ضمائة �ضيكل اإ�رسائيلي, كما يحق له م�ضادرة اأموال املت�ضلل لتغطية هذه 

التكاليف )تعديل البند 6(.

بكفالة  املت�ضلل  عن  باالإفراج  ياأمر  باأن  الع�ضكري  للقائد  ي�ضمح  ن�ض   6 البند  اإىل  اأ�ضيف  وقد 
�ضد  اتخاذها  املراد  الدميقراطية  الت�ضهيالت  �ضمن  يعترب  وذلك  مالية.  بكفالة  اأو  �ضخ�ضية, 
الع�ضكري  احلكم  ت�رسفات  بهدف جتميل  القدمي  الع�ضكري  االأمر  اأدخلت على  التي  املت�ضلل, 

واإخفاء االأهداف احلقيقية لالأمر الع�ضكري )1650(!

انظر: قرار حمكمة العدل رقم 88/282 مبارك عو�ض �ضد رئي�ض احلكومة االإ�رسائيلية, ووزير الداخلية, ووزير ال�رسطة   30

يف اإ�رسائيل, قرارات حمكمة العدل العليا االإ�رسائيلية, املجلد 42, 424. الوارد يف كتاب: اأ�ضامة حلبي, الو�ضع القانوين 
ملدينة القد�ض ومواطنيها العرب )بريوت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 1997(, 30.
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ثانياً. اأهداف الأمر الع�صكري )1650(
ما  فاإن  لذلك  دقيقًا,  فهمًا  واأهدافه  االأمر  هذا  ن�ضو�ض  فحوى  فهم  ال�ضعب  من  اأنه  اإىل  اأ�رسنا 
�ضن�ضري اإليه من اأهداف االأمر املذكور اإمنا تدخل �ضمن االجتهاد والتخمني, وبخا�ضة اأن عمر 

هذا االأمر ما زال ق�ضرياً, ويبدو لنا اأن اأهم اأهداف هذا االأمر هي:

اإ�ضافة مواطني القد�ض العربية اإىل االأ�ضخا�ض امل�ضتهدفني بجرمية الت�ضلل مو�ضوع هذا االأمر  اأ. 
الع�ضكري.

كذلك فقد اأ�ضيف االأجانب اإىل من ي�ضملهم الت�ضلل, وبخا�ضة من هم من اأ�ضل فل�ضطيني,  ب. 
ويحملون جن�ضيات اأجنبية, ويدخلون اإىل اإ�رسائيل مبوجب قانون الدخول اإىل اإ�رسائيل ل�ضنة 

1952 بجوازاتهم االأجنبية.

اعتربوا  اإذ  ومواطنيه؛  غزة  قطاع  �ضكان  جميع  هي  االأمر  بهذا  م�ضتهدفة  فئة  اأهم  ولعل  ج. 
مت�ضللني يف حالة دخولهم اإىل ال�ضفة الغربية دون ت�رسيح �ضادر عن �ضلطة خمت�ضة, اأو اإذا 
تعديل  الت�رسيح )مبوجب  انتهاء مفعول هذا  بعد  اأو وثيقة ومكثوا  دخلوا مبوجب ت�رسيح 

البند 1 فقرة )ب( املُ�ضار اإليه اأعاله(.
دخلوا  لو  حتى  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  مع  للت�ضامن  يح�رسون  الذين  االأجانب  املت�ضامنون  د. 
امل�ضوؤول  راأى  اأو  التاأ�ضرية,  تزيد على مدة �ضالحية  اإ�رسائيلية ومكثوا ملدة  تاأ�ضرية  مبوجب 

الع�ضكري اأن وجودهم بني الفل�ضطينيني ي�ضكل خطراً على اأمن اإ�رسائيل.

ثالثاً. اأ�صباب �صدور الأمر الع�صكري )1650(
لعل اأهم اأ�ضباب �ضدور هذا االأمر الع�ضكري يف هذا الوقت بالذات هي التالية:

يعتربون  من  نطاق  بتو�ضيع  حاليًا  اإ�رسائيل  حتكم  التي  املتطرفة  االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  رغبة  اأ. 
الذي جرى  الع�ضكري  التي مل يكن االأمر  الفئات  باإ�ضافة بع�ض  املت�ضللني, وذلك  بحكم 

تعديله )وهو االأمر رقم 329( ي�ضملها بن�ضو�ضه.

اأنظمة  ن�ضو�ض  من  ت�ضتفيد  لالحتالل  االأوىل  ال�ضنوات  يف  كانت  االحتالل  �ضلطات  اإن  ب. 
1945 ذات العالقة بالطرد اإىل خارج فل�ضطني, وبخا�ضة املادة  الطوارئ االنتدابية ل�ضنة 
ُتتيح  ال  كونها  اال�ضتعمارية  االأنظمة  لهذه  املوجه  النقد  اأن  اإال  االأنظمة,  تلك  من   )112(
خالفًا  املواطن  بطرد  وت�ضمح  كافية,  ب�ضورة  عليها  لالعرتا�ض  املالئم  القانوين  املجال 
وهو  املواطن,  دون  االأجنبي  بطرد  ت�ضمح  التي  العام  الدويل  القانون  يف  العرفية  للقواعد 
النظر يف ق�ضية  العليا عند  قا�ضي املحكمة  القا�ضي حاييم كوهن  اإليها  الذي وجهه  النقد 
اإبعاد ال�ضيدين فهد القوا�ضمي وحممد ملحم, اأي يف الق�ضية رقم 80/698 عدل عليا عام 

31.1980

31 See, Joost R. Hilterman, Israel’s Deportation Policy in the Occupied West Bank and Gaza )Ramallah: Al-Haq, 
1986(, 102.
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وهنا يجدر بنا اأن ن�ضيف اأن املادة )49( من معاهدة جنيف الرابعة ال�ضادرة عام 1949 ب�ضاأن 
حماية االأ�ضخا�ض املدنيني وقت احلرب, تن�ض بو�ضوح على اأنه: "يحظر النقل اجلربي اجلماعي 
اأو الفردي لالأ�ضخا�ض املحميني اأو نفيهم من االأرا�ضي املحتلة اإىل اأرا�ضي دولة االحتالل, اأو اإىل 

اأرا�ضي اأي دولة اأخرى حمتلة اأو غري حمتلة, اأيًا كانت دواعيه."

وملزمة  فيها  ع�ضواً  اأ�ضبحت  اأنها  اأي   ,1952 عام  املعاهدة  هذه  على  �ضادقت  واإ�رسائيل 
بن�ضو�ضها, اإال اأن حمكمة العدل العليا االإ�رسائيلية رف�ضت النظر يف ن�ضو�ض هذه املعاهدة, معتربة 
 )Conventional Rules( االتفاقية  القواعد  بتطبيق  يلتزم  ال  االإ�رسائيلي  القانوين  النظام  اأن 
يف القانون الدويل اإال اإذا اأدجمت يف القانون االإ�رسائيلي بوا�ضطة قرار ر�ضمي �ضادر عن ال�ضلطة 
الت�رسيعية )الكني�ضت( على �ضكل قانون. اإال اأن تلك املحكمة اأقرت باأنها ملتزمة باحرتام وتطبيق 
بهذا  اأخذت  وقد  الرابعة.32  املعاهدة  ن�ضو�ض  تطبيق  ورف�ضت  فقط,  الدولية  العرفية  القواعد 
الراأي يف ق�ضية ملحم والقوا�ضمي املُ�ضار اإليها اأعاله وعدد اآخر من الق�ضايا كق�ضية بيت اإيل, 
الرابعة  مبعاهدة جنيف  اأخذ  االإ�رسائيلي  الق�ضاء  اأن  هنا  ويالحظ  وغريها.  موريه,  األون  وق�ضية 
وطبق ن�ضو�ضها يف ق�ضية حماكمة اإيخمان 1961. و�ضوف نبني فيما بعد كيف اأن االإبعاد من 

الوطن غري م�ضموح به يف عدد اآخر من املواثيق الدولية والقوانني املحلية.33

رغبة احلكومة االإ�رسائيلية احلالية يف الظهور مبظهر دميقراطي, واأنها حترتم حكم القانون,  ج. 
احرتامًا  اأكرث  ظاهرها  تبدو يف  التي  البنود  بع�ض  وفيه  الع�ضكري,  االأمر  هذا  �ضيغ  لذلك 
للدميقراطية وحق املواطن املتهم بالت�ضلل واملراد اإبعاده باالعرتا�ض على ذلك, اإال اأن هذه 
االأمور اإمنا هي عبارة عن و�ضائل جتميلية للتغطية على ب�ضاعة الهدف, وهو اإبعاد اأكرب عدد 
من الفل�ضطينيني, واعتبار قطاع غزة كيانًا غريبًا ومنف�ضاًل عن ال�ضفة الغربية, وبالتايل اعتبار 
كل من هو مولود يف القطاع وموجود يف ال�ضفة الغربية باأنه مت�ضلل يجوز اإبعاده اإىل غزة, 
الت�رسيح جاز  ذلك  مدة  جتاوز  فاإذا  الغربية,  ال�ضفة  باملكوث يف  ت�رسيح  لديه  كان  اإذا  اإال 
غزة  قطاع  اعتربت  التي   1993 اأو�ضلو  اتفاقية  ن�ضو�ض  مع  يتناق�ض  وهذا  اإبعاده,  حينئذ 
وال�ضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة. ومن الوا�ضح من ن�ضو�ض التعديل باأنه ي�ضتهدف 
اإبعاد االأجانب, ال�ضيما اأع�ضاء الت�ضامن الدويل الذين ياأتون اإىل البالد للت�ضامن مع ال�ضعب 

الفل�ضطيني, واملواطنني االأجانب ذوي االأ�ضول الفل�ضطينية.

5. موقف القانون الدويل والوطني من الطرد والإبعاد
يقيمون يف ظل  الذين  املواطنني  اإبعاد  من عملية  الدويل  القانون  اأحكام  بع�ض  اإىل  �ضابقًا  اأ�رسنا 
االحتالل احلربي عن وطنهم, كما اأ�رسنا اإىل املادة )49( من معاهدة جنيف الرابعة, اإال اأننا �ضوف 
نتناول بالتف�ضيل اجلوانب القانونية كافة للطرد واالإبعاد من الوطن؛ حيث �ضنقوم بفح�ض قواعد 

لقد حاول الربوفي�ضور اأمنون روبن�ضتاين, اأحد اأبرز اأ�ضاتذة القانون يف اإ�رسائيل, وع�ضو الكني�ضت يف الثمانينيات تقدمي   32
م�رسوع قانون اإىل الكني�ضت باعتبار معاهدة جنيف الرابعة قانونًا حمليًا كي يلتزم بها الق�ضاء, اإال اأن حماوالته مل تَر النور, 

ورف�ضت من االأغلبية املتطرفة يف الكني�ضت.
33 See, De Zayas, “The Legality,” 47-51. 
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القانون الدويل االتفاقية, والقواعد العرفية ذات العالقة, كما �ضن�ضري فيما بعد اإىل بع�ض القوانني 
املحلية ذات العالقة.

اأوًل. الإبعاد والطرد يف القانون الدويل
اأولهما  رئي�ضني؛  ق�ضمني  اإىل  تنق�ضم  الوطن  من  بالطرد  العالقة  ذات  الدويل  القانون  قواعد  اإن 
لذلك  العام,  الدويل  القانون  بقواعد  يتعلق  وثانيهما  االإن�ضاين,  الدويل  القانون  بقواعد  يتعلق 

�ضوف نتناول كاًل منهما على حدة.

الدويل الإن�صاين والإبعاد من الوطن القانون  	•

يف البدء ال بد من االإ�ضارة اإىل اأن جمل�ض االأمن واجلمعية العامة لالأمم املتحدة, والقرار اال�ضت�ضاري 
واأع�ضاء   ,2004/7/9 يف  ال�ضادر  العن�رسي  الف�ضل  جدار  بخ�ضو�ض  الدولية  العدل  ملحكمة 
زالت  ما  اأنها  الغربية  ال�ضفة  تعترب  كافة,  احلكومية  غري  الدولية  واملنظمات  الدولية,  اجلماعة 
تخ�ضع لالحتالل احلربي حتى االآن, على الرغم من ن�ضو�ض اتفاقية اأو�ضلو 1993 وملحقاتها 
باالحتالل  العالقة  ذات  االإن�ضاين  الدويل  القانون  قواعد  فاإن  لذلك,  و1995.   1994 �ضنتي 
فيهم  مبا  الغربية,  ال�ضفة  ومواطني  االإ�رسائيلي  االحتالل  �ضلطة  بني  العالقة  على  تنطبق  احلربي 

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية.34
وتنق�ضم قواعد القانون الدويل االإن�ضاين املطبقة على االإقليم املحتل اإىل نوعني, هما:

اأواًل, القواعد العرفية املتمثلة باأنظمة الهاي عام 1907 وميثاق نورنربغ 1945: اأنظمة الهاي هي 
تلك االأنظمة امللحقة باملعاهدة الرابعة من معاهدات الهاي 1907, وبخا�ضة املواد )42-56( من 

تلك االأنظمة, وهي املواد املتعلقة باالأحكام اخلا�ضة باالحتالل احلربي.
وهناك اإجماع دويل على اعتبار هذه القواعد القانونية, اأي اأنظمة الهاي للعام 1907, قواعد 

عرفية دولية ملزمة الأع�ضاء اجلماعة الدولية كافة.35
وقد اعتربت املادة )55( من اأنظمة الهاي اأن وجود �ضلطة االحتالل يف االإقليم املحتل هو مدير 
ومنتفع فقط )Administrator and Usufractuary(, وبذلك ال يحق لها اإجراء تغيريات 
جوهرية على االإقليم املحتل من �ضاأنها اأن تتخطى �ضفتها املُ�ضار اإليها اأعاله يف املادة )55(. كما 
اأن املادة )43( األزمت �ضلطة االحتالل باحرتام القوانني ال�ضارية يف البالد وعدم امل�ض بها اإال يف 

حاالت ال�رسورة الق�ضوى.
االحتالل  �ضلطة  اأن  اأي  االأ�رسة وحقوقها,  احرتام �رسف  على وجوب   )46( املادة  ن�ضت  كما 
الرغم  اأفرادها. كل ذلك على  تفريقها وطرد بع�ض  االأ�رسة متما�ضكة دون  باالإبقاء على  ملزمة 
من اأن اأنظمة الهاي مل تن�ض �رساحة على منع االإبعاد من الوطن. ويف هذا ال�ضدد يقول جان 

34 B’Tselem, Violations of Human Rights in the Occupied Territories )Jerusalem, 1990-1991(, 43.

وقد اعرتفت حمكمة العدل االإ�رسائيلية بكون هذه القواعد القانونية ملزمة لها, وذلك يف اأكرث من ق�ضية, نذكر منها ق�ضية   35
القوا�ضمي وملحم, عدل عليا رقم 80/698, وق�ضية وليد نزال واأمني مقبول وبهجت جيو�ضي, عدل عليا 85/454.

See, Hilterman, Israel’s Deportation, 107. 
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بكتيه ورفاقه )Jean S. Pictet( يف تعليقهم على املادة )49( من معاهدة جنيف الرابعة املتعلقة 
باالإبعاد, اإن اأنظمة الهاي مل ُت�رسِ اإىل مو�ضوع االإبعاد, وذلك يعود لكون عمليات االإبعاد جممدة 

وغري م�ضتخدمة يف اأوائل القرن الع�رسين.36
ويف التدليل على ذلك ي�ضيف بكتيه اأن ميثاق نورنربغ ن�ض يف املادة )6/ب( على اعتبار االإبعاد اإىل 
مع�ضكرات العمل االإجباري, اأو الأي هدف اآخر, اأنه "جرمية حرب".37 وهذا امليثاق �ضادقت عليه 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1946 باالإجماع, واأ�ضبح يعترب جزءاً من القواعد العرفية الدولية.

الدولية واملعاهدات  املواثيق  الإبعاد يف  	•

تعددت املواثيق واملعاهدات الدولية ذات العالقة باحلرب واالحتالل احلربي بعد احلرب العاملية 
الثانية, وجميعها اأجمعت على جترمي االإبعاد اجلماعي والفردي, بل ذهب بع�ضها اإىل اعتباره 
من املخالفات اخلطرية )Grave Breaches( التي اعتربت اأنها ت�ضكل جرائم حرب وجرائم 

�ضد االإن�ضانية.38
ومبا اأن اإ�رسائيل قد ان�ضمت اإىل معاهدة جنيف الرابعة عام 1952 واأ�ضبحت طرفًا فيها, فهي 
ملتزمة باحرتام ن�ضو�ضها و�ضمان احرتامها, وفقًا لن�ض املادة االأوىل من تلك االتفاقية. واملادة 
الفردي  اأو  اجلماعي  اجلربي  النقل  "حظر  على  وو�ضوحًا  �رساحة  تن�ض  االتفاقية  من   )49(
لالأ�ضخا�ض املحميني, اأي ال�ضكان املدنيني لالإقليم املحتل,39 اأو نفيهم من االأرا�ضي املحتلة اإىل 

اأرا�ضي دولة االحتالل, اأو اإىل اأرا�ضي اأي دولة اأخرى, حمتلة اأو غري حمتلة, اأيًا كانت دواعيه."
وقد األزمت املادة )146( من املعاهدة نف�ضها الدول االأع�ضاء بالتعهد باتخاذ االإجراءات الت�رسيعية 
الالزمة لفر�ض عقوبات جزائية فعالة على االأ�ضخا�ض الذين يقرتفون اإحدى املخالفات اجل�ضيمة 

لتلك االتفاقية, اأو ياأمرون باقرتافها.
وهذه املخالفات اجل�ضيمة ن�ضت عليها املادة )147( من املعاهدة ومن �ضمنها "النفي اأو النقل 
غري امل�رسوع". وكما اأ�رسنا, فقد اعتربت بع�ض االتفاقيات الالحقة اأن املخالفات اجل�ضيمة املُ�ضار 

اإليها ت�ضكل جرائم حرب اأو جرائم �ضد االإن�ضانية.40
اإبعاد  ملنع  الالزمة  الت�رسيعات  و�ضن  الدولية,  التزاماتها  باحرتام  ملزمة  اإ�رسائيل  فاإن  ذلك,  لكل 

36 See, Jean Pictet et al, Commentary of the Fourth Geneva Convention )Geneva: ICRC, 1958(, 279. 
 ويف هذا ال�ضدد ذكر جورج �ضفارزنربغر اأن اأع�ضاء موؤمتر الهاي مل يجدوا �رسورة للن�ض على منع االإبعاد الق�رسي, كونه قد

اختفى يف اأوائل القرن الع�رسين.
See, Georg Schwarzenberger, International Law as Applied by International Conventions and Tribunals, Vol. 

II, The Law of Armed Conflict )London: Stevens and Sons Ltd, 1968(,  227-228.

37  Ibid, 279. See also Hilterman, Israel’s Deportation, 31. 

وقد ن�ضت على ذلك مواثيق دولية عدة, اأهمها: النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادتني 7 )-1د( واملادة 8   38
)2اأ7-(, وكذلك ميثاق املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�ضالفيا �ضابقًا واملادة 6 )ب( من ميثاق املحكمة الدولية يف نورنربغ.

39  التعريف ُم�ضاف من الباحث.

النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية وميثاق حمكمة يوغو�ضالفيا �ضابقًا وميثاق املحكمة اجلنائية  40  ومن �ضمنها 
الدولية يف نورنربغ والربوتوكول الدويل االأول املُ�ضاف اإىل معاهدات جنيف االأربع.
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�ضكان االإقليم املحتل اأو طردهم, ومعاقبة كل من يرتكب مثل هذه املخالفة اخلطرية. كما اأن 
جمل�ض االأمن اأ�ضدر عدداً من القرارات التي ن�ضت على وجوب احرتام اإ�رسائيل لهذه االلتزامات, 

ومنع طرد املواطنني املقيمني يف االأرا�ضي املحتلة مبا فيها القد�ض املحتلة.41

لذلك, فاإن اإ�رسائيل تعترب ملزمة باحرتام هذه الن�ضو�ض وتطبيق بنود املعاهدة كافة بح�ضن نية, 
رف�ض  بعد  فيما  نرى  و�ضوف  املتحدة.42  االأمم  ميثاق  ون�ضو�ض  الدويل,  القانون  لقواعد  وفقًا 
االإبعاد,  ب�ضاأن  الرابعة  معاهدة جنيف  ورد يف  ما  مناق�ضة  االإ�رسائيلية جمرد  العليا  العدل  حمكمة 

واعتبار اأنها – اأي املحكمة – غري ملزمة بتطبيق القانون الدويل.

ل�ضنة  االأربع  جنيف  معاهدات  اإىل  امل�ضاف  االأول  الدويل  )اللحق(  الربوتوكول  فاإن  كذلك, 
1949, ن�ض على "منع قيام دولة االحتالل بنقل بع�ض �ضكانها املدنيني اإىل االأرا�ضي املحتلة, 
اأو ترحيل اأو نقل كل اأو بع�ض �ضكان االأرا�ضي املحتلة داخل نطاق تلك االأرا�ضي اأو خارجها, 
هذا  من   )85( املادة  من   5 الفقرة  اعتربت  وقد  الرابعة."43  االتفاقية  من   49 للمادة  خمالفة 

الربوتوكول االإبعاد باأنه ي�ضكل جرمية حرب.

ثانياً. موقف القانون الدويل العام من الإبعاد من الوطن
اإ�رسائيل باحرتام  القرارات طالب فيها  اأ�ضدر عدداً من  اأن جمل�ض االأمن الدويل  اإىل  اأ�رسنا �ضابقًا 
حقوق املدنيني حتت االحتالل, واحرتام قواعد القانون الدويل االإن�ضاين العرفية واالتفاقية امللزمة 

الإ�رسائيل.44

وكان جمل�ض االأمن الدويل قد اتخذ عدداً من القرارات املماثلة يف نزاعات حملية ودولية اأخرى, 
وطالب �ضلطة تلك الدولة بوجوب االمتناع عن طرد اأي مواطن, واإعادة املدنيني املطرودين, اأو 

الذين ت�ضببت احلرب اأو الكوارث الطبيعية يف مغادرتهم لبلدهم اأو مكان اإقامتهم.45

كذلك ن�ضت العديد من املعاهدات الدولية االإقليمية على منع اإبعاد املواطن من وطنه, وقد ورد 

41  ومن �ضمن هذه القرارات, القرار رقم )799( ال�ضادر يف 1992/12/19 املتعلق بوجوب اإعادة مبعدي مرج الزهور, 

والقراران )626( و)641( ال�ضادران عام 1989, والقرار رقم )681( ال�ضادر عام 1990, والقرار رقم )194( عام 
1991 والقرار )726( عام 1992. انظر يف ذلك: اأبو عيد, "الطرد واالإبعاد," 68.

التزاماتهم  بتنفيذ  اأع�ضاء االأمم املتحدة كافة  الثانية من ميثاق االأمم املتحدة على وجوب قيام  2 من املادة  الفقرة  تن�ض   42

بح�ضن نية. كما تن�ض املادة )26( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ل�ضنة 1969 على اأن "العقد �رسيعة املتعاقدين." واأن 
"كل معاهدة نافذة تكون ملزمة الأطرافها وعليهم تنفيذها بح�ضن نية."

املادة )85(, الفقرة 4 )اأ( من الربوتوكول املذكور.  43

وقد اأ�رسنا اإىل ذلك مع ذكر اأهم تلك القرارات يف املالحظة )41( اأعاله.  44

ومن اأهم هذه القرارات ما ياأتي: قرار جمل�ض االأمن رقم )876( ل�ضنة 1993 املتعلق بالنزاع يف اأبخازيا, وقرار رقم   45

)779( ورقم )787( ل�ضنة 1992 املتعلقان بالنزاع يف البو�ضنة والهر�ضك, وقرار رقم )1009( ورقم )1019( ل�ضنة 

1995 املتعلقان بال�رسب املهجرين, وقرار رقم )385( ل�ضنة 1977 املتعلق بالالجئني الناميبيني الذين منعتهم حكومة 
جنوب اإفريقيا من العودة اإىل الوطن. انظر يف ذلك: عبداهلل اأبو عيد, "حق الالجئني الفل�ضطينيني يف العودة اإىل وطنهم 

على �ضوء قواعد القانون الدويل," جملة النجاح لالأبحاث 1, العدد 2 )حزيران 2000(: 580.
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هذا املنع يف االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�ضان, وامليثاق االإفريقي حلقوق االإن�ضان وال�ضعوب, 
واالتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�ضان.46

اأما فيما يتعلق بالقانون الدويل حلقوق االإن�ضان, فقد ن�ض االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان عام 
1948, على اأنه يحق لكل فرد اأن يغادر اأي بالد, مبا يف ذلك بلده, كما يحق له العودة اإليه.47 
اأنه "ال يجوز حرمان اأحد ب�ضكل  اأما العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية, فقد ن�ض على 
تع�ضفي من حق الدخول اإىل بالده."48 كما اأن االتفاقية الدولية ملنع اأنواع التمييز العرقي كافة, 

تن�ض على حق كل مواطن يف العودة اإىل وطنه.49

وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن م�رسوع قانون اجلرائم �ضد ال�ضالم واأمن الب�رسية الذي و�ضعته جلنة القانون 
الق�رسي  االإبعاد  اإىل  اأ�ضار   ,1991 عام    )International Law Commission( الدويل 
لل�ضكان باعتباره خرقًا جماعيًا حلقوق االإن�ضان, كما ن�ضت املادة ذات العالقة من هذا امل�رسوع 
ال�ضكان  على  دميوغرافية  تغيريات  اإجراء  اإىل  يهدف  ما  عادًة  لل�ضكان  الق�رسي  النقل  اأن  على 

الأهداف �ضيا�ضية اأو عرقية اأو دينية, اأو نقل ق�رسي يهدف اإىل اقتالع ال�ضكان من وطن اآبائهم.50

ثالثًا. حمكمة العدل العليا االإ�رسائيلية وموقفها من عمليات الطرد واالإبعاد

ميكننا تلخي�ض مواقف حمكمة العدل العليا االإ�رسائيلية مبا ياأتي:

امل�صادقة على معظم عمليات الإبعاد 	•

متت امل�ضادقة الأ�ضباب بررت بها موقفها املذكور تربيراً قانونيًا؛ حيث رف�ضت النظر يف اإمكانية 
تطبيق اأيٍّ من ن�ضو�ض معاهدة جنيف الرابعة, وبخا�ضة مادة )49( التي متنع الطرد ب�ضوره كافة. 
املعاهدة  ذكر  حماولة  من  النغر  فيليت�ضيا  االإ�رسائيلية  املحامية  منعت  اأن  املحكمة  بهذه  بلغ  وقد 
اأنه  اإقناع املحكمة بوجوب احرتام ن�ضو�ضها. وقد ذكرت املحامية النغر  املذكورة, اأو حماولة 
مبجرد اإبالغها املحكمة باأنها ترغب يف االإ�ضارة اإىل القانون الدويل, قام رئي�ض املحكمة القا�ضي 
االإبعاد ممنوع  باأن  باملجادلة  لها  ي�ضمح  لن  باأنه  بو�ضوح  باإبالغها   )Dov Levin( ليفن  دوف 
اإىل  ي�ضتمع  لن  واأنه  املحكمة,  من  �ضابقًا  وقرر  �ضّوي  قد  االأمر  هذا  اإن  اإذ  الدويل,  القانون  يف 
راأيها فيه. وعندما �ضاألته املحامية: "هل ذلك يعني اأن املحكمة تعار�ض معاهدة جنيف الرابعة, 
وحقيقة  �ضحيح."51  هذا  فاإن  املعاهدة,  من   )49( املادة  بتطبيق  يتعلق  االأمر  كان  اإذا  اأجابها: 

املرجع ال�ضابق, 573-572.  46

املادة )13(, فقرة 1 من االإعالن.  47

املادة )12(, فقرة 4 من هذا العهد. ومبا اأن اإ�رسائيل �ضادقت على هذا العهد, واأ�ضبحت طرفًا فيه يف 1991/10/3,   48

Palestine Yearbook, VI, )1990 - 91( 138. :فهي بالتايل ملزمة باحرتام ن�ضو�ضه وتطبيقها. انظر
للمزيد,   .1991/10/3 يف  الإ�رسائيل  بالن�ضبة  التنفيذ  حيز  دخلت  وقد  املذكورة,  االتفاقية  من  )د(  فقرة   )5( املادة   49

.Ibid, 140:اأي�ضًا
50 See, De Zayas, “The Legality,”  36.

51 Hilterman, Israel’s Deportation, 39 - 40. 
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االأمر اأن حمكمة العدل العليا اأرادت اأن جتد مربراً قانونيًا المتناع حكومات اإ�رسائيل املتعاقبة عن 
تطبيق معاهدة جنيف الرابعة ل�ضنة 1949 واحرتامها, اإذ اإن ن�ضو�ض هذه االتفاقية تقيد اأيادي 
احلكم الع�ضكري, ومتنعه من ع�رسات الت�رسفات واالأعمال التي تتخذها �ضلطات االحتالل يوميًا 
�ضد االإقليم املحتل ومواطنيه واأمالكهم. فطرد املواطنني ممنوع, وكذلك نقل ال�ضكان املدنيني 
االأرا�ضي,  اجلماعية, وم�ضادرة  والعقوبات  فيه,52  املحتل واال�ضتيطان  االإقليم  اإىل  االإ�رسائيليني 
وتدمري املمتلكات, وع�رسات االإجراءات التي اعتربت ممنوعة, بل واعترب بع�ضها �ضمن جرائم 

احلرب اأو اجلرائم �ضد االإن�ضانية.53

الطوارئ  اأنظمة  الع�ضكري  احلكم  �ضلطات  تطبيق  اعتمدت  العليا  املحكمة  اأن  االأمر  وحقيقة 
الربيطانية )واالنتدابية( عام 1945 كونها تقدم ال�ضند القانوين لكافة ت�رسفات �ضلطات االحتالل 
اأن  اإبعاد, وتعذيب, وهدم بيوت, وغريها. وقد اّدعت املحكمة  الرابعة من  املخالفة للمعاهدة 
حكومة اإ�رسائيل تطبق الن�ضو�ض االإن�ضانية من املعاهدة الرابعة. وقد حاول القا�ضي مائري �ضمغار 
اأن  اإ�رسائيل,  يف  العام  النائب  وظيفة  ي�ضغل  كان  حينما  فاّدعى,  االأمر  لهذا  قانوين  مربر  اإيجاد 
املعاهدة الرابعة ال تنطبق على حالة ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, اإذ اإنه مل يكن هناك �ضلطة ذات 
�رسعية على هذه االأقاليم, واأن املعاهدة تنطبق فقط يف حالة وجود �ضلطة ذات �ضيادة على تلك 
عام  احتلت  التي  االأقاليم  واالأردن يف  بحقوق م�رس  اأبداً  تعرتف  اإ�رسائيل مل  اإن  االأقاليم؛ حيث 

54.1967

يتوافق  هذا  وراأيه  وت�رسيعه,  االإ�رسائيلي  االحتالل  لتحليل  القانوين  املنظر  يعترب  بذلك  و�ضمغار 
مع راأي احلقوقي االإ�رسائيلي يهودا بلوم ونظريته التي نادى بها عام 1968 وهي "نظرية فراغ 

ال�ضيادة" يف االأرا�ضي املحتلة.55

تطبيق اأنظمة الطوارئ )الدفاع( النتدابية على  املحكمة  م�صادقة  	•

االحتالل  تطبيق  على  الوطن,  عن  االإبعاد  �ضمنها  ومن  عديدة,  ق�ضايا  يف  املحكمة  �ضادقت 
اأنظمة الطوارئ االنتدابية عام 1945, واعتربت اأن هذه االأنظمة ما زالت �ضارية املفعول بعد 

االحتالل عام 1967.

وبذلك اأ�ضبحت املحكمة العليا و�ضيلة ل�رسعنة ت�رسفات واإجراءات �ضلطات االحتالل. وعلى 
الرغم من اأن بع�ض املحامني الفل�ضطينيني واالأجانب بّينوا للمحكمة اأن اأنظمة الطوارئ األغيت 
من ِقَبل ملك بريطانيا ع�ضية انتهاء االنتداب يف اأيار 1948, واأن احلكم االأردين مل يطبقها خالل 

املادة )85( من الربوتوكول الدويل االأول ل�ضنة 1977, اعتربت اال�ضتيطان من جرائم احلرب, وكذلك فعلت املادة   52
)8( من النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية.

كالتعذيب, والقتل الع�ضوائي, وتدمري املمتلكات دون حاجة ع�ضكرية ملحة, واالعتقال االإداري غري املربر لفرتات   53
طويلة, وغريها من االأفعال التي حترمها املعاهدة الرابعة.

54 See, Hilterman, Israel’s Deportation, 32.

55 See, Yehuda Blum, "The Missing Reversioner: Reflections on the Status of Judea and 
Samaria," Israel Law Review 3 )1968(: 279.



الالَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات

32

اإجازة  على  اأ�رست  املحكمة  اأن  اإال   ,1967-1948 من  والقد�ض  الغربية  ال�ضفة  يف  وجوده 
تطبيقها, وبخا�ضة يف اأمور االعتقاالت االإدارية, وهدم امل�ضاكن, واالإبعاد الق�رسي عن البالد.

القوا�ضمي, وحممد ملحم,  اإبعاد فهد  االأنظمة يف ق�ضية  اأثريت م�ضاألة عدم �رسيان مفعول  وقد 
وال�ضيخ رجب بيو�ض التميمي عام 56.1980 ويف قرارها الراف�ض للدعوى, ذكرت املحكمة 

مربرات الرف�ض, ومنها:
اإن التف�ضري املنطقي للمادة 112 )اأ( من االأنظمة هو اأنها تعطي حق اال�ضتئناف والتظلم اإىل   .1

)اللجنة اال�ضت�ضارية(57 مبا�رسة بعد �ضدور اأمر االإبعاد.
إن اإعطاء هذه الفر�ضة واجب ملزم لل�ضخ�ض الذي اأ�ضدر قرار االإبعاد, ولي�ض جمرد اإجراء   .2

تقليدي.
دون  االإبعاد  قرار  ينفذ  كي  قوية,  اأمنية  الأ�ضباب  مقلقني  عليهما  املدعى  كان  لو  حتى  اإنه   .3
تاأخري, فاإن ذلك ال يربر االإهمال املتعمد للقانون امللزم لل�ضلطات احلكومية كافة, مبا فيها 

ال�ضلطات الع�ضكرية
اإن عدم اإعطاء املبعدين حق االعرتا�ض اأمام )اللجنة اال�ضت�ضارية(, ال يجعل اأمر االإبعاد غري   .4
�ضاري املفعول, وذلك الأن فح�ض )اللجنة اال�ضت�ضارية( الأمر االإبعاد ال يعترب جزءاً ال يتجزاأ 

من االإجراءات املن�ضو�ض عليها يف املادة )112(.
وفقًا لراأي الرئي�ض )القا�ضي النداو(, فاإن البينة املاأخوذة من اإقرار املدعني باأنهم حر�ضوا   .5
مواطني االأقاليم )اأي االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة( على القيام باأعمال عنيفة هدفها تدمري 
العليا. وبناًء على  العدل  اإن�ضاف من حمكمة  اأي  ي�ضتحقان  املدعيني ال  فاإن  اإ�رسائيل,  دولة 
ذلك, وحيث اإنه من الوا�ضح اأن )اللجنة اال�ضت�ضارية( لي�ض من املتوقع اأن جتيب املدعيني 
كونهما يحر�ضان ال�ضكان, كما ذكر اأعاله, لذلك فاإن رفع االأمر اإىل اللجنة املذكورة لن 

يكون �ضوى م�ضيعة للوقت.
ويف راأي القا�ضي املرتئ�ض )النداو(, فاإن اخلطاأ الذي ارتكب بحق اثنني من املدعني ميكن   .6

اإ�ضالحه بال�ضماح لهما باال�ضتدعاء اإىل اللجنة املذكورة )وهما مبعدان خارج البالد(!!58
القا�ضي كوهني )Y. Cohen( يرى اأن اأمر االإبعاد يظل نافذاً اإىل اأن يتم اإلغاوؤه, ووفقًا لذلك   .7

ي�ضمح للمبعدين بالتقدم بتظلم اإىل )اللجنة اال�ضت�ضارية(.
اأما القا�ضي حاييم كوهن )H. Cohen(, فقد اأبدى راأيًا خمالفًا )راأي االأقلية(, حيث ذكر اأنه:   .8

الدفاع  وزير  �ضد  الثالثة  املبعدين  اأقارب  من  اأقيمت  وقد  اأعاله,  اإليها  امل�ضار   )HCJ  320/80( رقم  الق�ضية  وهي   56
َكلة من: القا�ضي م. النداو  االإ�رسائيلي والقائد الع�ضكري ملنطقة يهودا وال�ضامرة )ال�ضفة الغربية(, وكانت املحكمة ُم�ضَّ

)مرتئ�ض(, والقا�ضي حاييم كوهني والقا�ضي ي. كوهن.
See, Palestine Yearbook of International Law , III )1986(: 90.

اللجنة اال�ضت�ضارية )Advisory Committee( هي جلنة ن�ضت املادة )112( من االأنظمة على ت�ضكيلها, كي يقدم من   57
ُي�ضَدر قرار االإبعاد بحقه تظلمًا والتما�ضًا لها قبل تنفيذ عملية االإبعاد, وعلى كٍل, فاإن راأيها يعترب ا�ضت�ضاريًا ولي�ض ملزمًا 

للمندوب ال�ضامي �ضاحب احلق النهائي يف امل�ضادقة على قرار االإبعاد.
التاأكيد من الباحث.  58
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ما دام القانون ين�ض على حق املبعد يف التظلم اإىل )اللجنة اال�ضت�ضارية(, فاإنه ال يحق لل�ضلطات 
اإهمال هذا احلق عند تنفيذ قرار االإبعاد. ويف دولة ي�ضود فيها حكم القانون ال ميكن اأن يربر 

مثل هذا اخلرق للقانون باأية مربرات اأمنية, اأو �ضيا�ضية, اأو اأيديولوجية, اأو غريها.
االإهمال يف  مثل هذا  فاإن  اإ�رسائيل,  االأمر يف  لو حدث هذا  القا�ضي حاييم كوهني:  واأ�ضاف 
اإجراءات تنفيذ القانون كان �ضيعطي املحكمة مربراً كافيًا ملنح املتظلم عالجًا عاداًل, حتى واإن 
كان االإبعاد حدث اإىل خارج اإ�رسائيل, ما دام االأمر قد ارتكبه اأحد املكلفني احلكوميني باإنفاذ 

وظيفة ر�ضمية.
واأنهى القا�ضي حاييم كوهني راأيه قائاًل: حتى لو افرت�ض باأن اأوامر االإبعاد مت تنفيذها ب�ضكل �ضليم, 
اال�ضت�ضارية(  )اللجنة  اإىل  التظلم  باحلق يف  للمدعي  ال�ضماح  برف�ض  املتمثل  القانون  فاإن خرق 

�ضيكون �ضببًا كافيًا الإبطال هذه االأوامر باأثر رجعي, وبالنتيجة اإبطال هذه االأوامر.59
اإعطاء فكرة  – عن االإجنليزية, بق�ضد  – تقريبًا  القرار املطول ترجمة حرفية  لقد ترجمت هذا 
الوطن,  الق�رسي عن  االأمور؛ كاالإبعاد  مثل هذه  العليا يف  العدل  قرارات حمكمة  وا�ضحة عن 
وفيه خرق �ضارخ الأب�ضط قواعد حقوق االإن�ضان االأ�ضا�ضية يف اأي جمتمع متمدن. ويالحظ هنا 
اأن الق�ضاة الثالثة اأعطوا اأهمية كبرية يف حيثيات احلكم الأمر اإجرائي حم�ض هو "اإهمال ال�ضماح 
ا�ضت�ضاري  راأي  هو  بل  لها,  القرار  يعود  ال  التي  اال�ضت�ضارية(,  )اللجنة  اأمام  بالتظلم  للمبعدين 

يجوز للمندوب ال�ضامي اإهماله وعدم االأخذ به."
ويجدر بنا اأن نالحظ اأن هذا القرار )املثال( اإمنا ينطبق على معظم قرارات حمكمة العدل العليا 
 60,)Defunct( ب�ضاأن االإبعاد الق�رسي؛ حيث اأيدت املحكمة تطبيق اأنظمة انتدابية ميتة وبال حياة
بل ملغاة كما �ضنبني فيما بعد, واأهملت كون اإ�رسائيل ع�ضواً يف معاهدة جنيف الرابعة, وهي 
االآن ت�ضم ع�ضوية )193( دولة, اأي دول العامل االأع�ضاء يف االأمم املتحدة كافة, واأنه كان عليها 
احرتام معاهدة رفيعة امل�ضتوى وحمرتمة دوليًا من معظم دول العامل, علمًا باأن االإبعاد املن�ضو�ض 
عليه يف املادة )112( من اأنظمة الطوارئ االنتدابية هو اإبعاد لالأجانب فقط, كما ذكر القا�ضي 

حاييم كوهن يف اإحدى ق�ضايا االإبعاد.61
املذكور–  قرارها  يف  تعالج  اأن  العامل  اأمام  بها  وتتفاخر  اإ�رسائيل  تتباهى  حمكمة  على  كان  لقد 

والقرارات املماثلة املتعلقة باالإبعاد الق�رسي كافة – اأموراً عدة مثل:

هل اأنظمة الطوارئ ما زالت �ضارية املفعول حقًا؟  .1
هل هذه االأنظمة اأقوى من القواعد االآمرة )Jus Cogens( يف القانون الدويل االإن�ضاين,   .2
والقانون الدويل حلقوق االإن�ضان, وقد حرمت اتفاقية فينا لقانون املعاهدات اأي ن�ض يف اأية 

62.)null and void( معاهدة دولية يتناق�ض معها, واعتربته باطاًل بطالنًا مطلقًا
59  ترجمة للقرار من االإجنليزية, وهو ماأخوذ من:

See, Palestine Yearbook of International Law III )1986(: 91-92.

60 De Zayas, “The Legality“ 48; See, Hilterman, Israel’s Deportation, 15.

61 See, Hilterman, Israel’s Deportation, 16.

مبوجب املادة )53( من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات ل�ضنة 1969.  62
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هل ميكن الأنظمة ا�ضتعمارية, و�ضفها العديد من زعماء اإ�رسائيل عام 1945 عند اإ�ضدارها باأنها   .3
الدويل  القانون  يتناق�ض مع قواعد  اأن تظل مطبقة يف االأرا�ضي املحتلة ب�ضكل  اأنظمة فا�ضية, 

املعا�رس كافة, ومن �ضمنها قواعد عرفية ملزمة الإ�رسائيل باإقرار املحكمة.
من  بالتطبيق  اأجدر  وبالتايل  م�ضتوى,  واأرفع  اأقوى  دويل  اأو  حملي  قانون  اأي  قواعد  اإن   .4
)االأنظمة(, ال�ضيما اإن كانت هذه االأنظمة قد �ضدرت يف عهد ا�ضتعماري غابر وانتقايل. 
ومن الغريب اأن تربر املحكمة تطبيق هذه االأنظمة باأنها اإمنا حترتم القوانني املحلية التي كانت 
تغيريات  اأجرت  الع�ضكرية  االإ�رسائيلي  احلكم  �ضلطات  باأن  علمًا  االحتالل!63  قبل  �ضارية 
جوهرية وكا�ضحة على معظم القوانني التي كانت مطبقة قبل عام 1967, ومل حترتم هذا 
املبداأ؛ اأي احرتام القوانني الوطنية التي كانت �ضارية املفعول عند حدوث االحتالل, وعدم 
تغيريها اإال يف حالة ال�رسورة الق�ضوى, كما تن�ض املادة )43( من اأنظمة الهاي عام 1907, 

كما �ضبق االإ�ضارة اإليه.
اأيار  الربيطاين يف  انتهاء االنتداب  قبيل  باإلغاء هذه االأنظمة  اأمر  اأن ملك بريطانيا  لقد ثبت   .5
1948. واإ�رسائيل تقر بذلك, اإال اأنها تدعي اأن هذا االإلغاء خاٍل من القوة القانونية ب�ضبب 

عدم ن�رسه يف اجلريدة الر�ضمية.64
كما ثبت اأنه خالل احلكم االأردين من 1948-1967, مل يلجاأ احلاكم الع�ضكري اأو احلكم   .6
يتناق�ض  وهو   ,1936 عام  االأردين  الدفاع  قانون  طبق  بل  االأنظمة,  هذه  اإىل  بعده  املدين 
مع هذه االأنظمة, وبالتايل فقد األغيت �ضمنًا, وبخا�ضة اأن ن�ضو�ضها تتناق�ض مع ن�ضو�ض 
ن�ضو�ض  اأن  واملعروف  البالد.65  من  االأردين  املواطن  اإبعاد  مينع  الذي  االأردين  الد�ضتور 

الد�ضتور االأ�ضمى مرتبة جتب ن�ضو�ض تلك االأنظمة وتلغيها.
لكل ذلك, فاإننا نرى اأن املحكمة العليا اأرادت تدعيم �ضلطة االحتالل دعمًا �ضيا�ضيًا, ال�ضيما اأنها 
مل تعالج االأمور القانونية التي كان يثريها الدفاع عن املبعدين, كما اأن املبعدين كافة الذين رفعوا 
دعاوى اأمامها خ�رسوا دعواهم, ومل يكن من املمكن الأي منهم اأن يك�ضب دعوى اإال باال�ضتناد 
اأو اإداري,66 ولي�ض لكون االإبعاد نف�ضه جرمية متنعها القوانني الدولية  اإىل وجود عيب اإجرائي 

كافة, وغالبية د�ضاتري الدول احلديثة والدميقراطية وتعاقب عليها.

6. الو�صائل القانونية وال�صيا�صية للت�صدي لعمليات الإبعاد الق�رشي
من املعروف اأن ثمة عيبًا جوهريًا يف القانون الدويل العام, والقانون الدويل االإن�ضاين, يف جمال تنفيذ 
الدولية, وت�ضبح  املعاهدات واالتفاقيات  العديد من  ت�ضادق على  الدول  فبع�ض  قواعد كل منهما؛ 
ع�ضواً فيها, اإال اأنها ترف�ض تطبيقها, اأو تطبق بع�ض ن�ضو�ضها فقط بطريقة انتقائية, علمًا اأنها ملزمة 
املتحدة,  االأمم  )2( من ميثاق  املادة  لن�ض  نية, وفقًا  قانونيًا باحرتام ن�ضو�ضها كافة وتنفيذها بح�ضن 

ون�ض املادة )26( من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات للعام 1969.
مدعية اأنها ملتزمة بتطبيق هذه القوانني وفقًا لن�ض املادة )43( من اأنظمة الهاي املُ�ضار اإليها اأعاله.  63

Hilterman, Israel’s Deportation , 16.:انظر  64

املادة )9( من الد�ضتور االأردين للعام 1952 تن�ض على منع اإبعاد االأردين اإىل خارج البالد.  65

66 De Zayas, ibid, 54. 
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وعلى الرغم من اأن بع�ض املعاهدات – كمعاهدة جنيف الرابعة - تن�ض �رساحة على وجوب 
وفقًا  التنفيذ  وذلك  االحرتام  هذا  يف  الأن  لها,67  االآخرين  احرتام  و�ضمان  ن�ضو�ضها,  احرتام 
اللتزام الدول االأع�ضاء بها, م�ضلحة عامة م�ضرتكة )erga omnes( بحماية حقوق االإن�ضان, 
الدوليني,  ال�ضلم واالأمن  يوؤثر على  ال�ضلم, ولكون ذلك  اأوقات  اأم يف  �ضواٌء يف ظل االحتالل 
وبالتايل على امل�ضالح امل�ضرتكة الأع�ضاء اجلماعة الدولية كافة, كما اأن املعاهدة الرابعة تن�ض على 
وجوب قيام الدول االأع�ضاء باإ�ضدار الت�رسيعات الالزمة ملعاقبة من ينتهكون ن�ضو�ضها,68 فاإن 
اإ�رسائيل ترف�ض تطبيق هذه االتفاقية على االأرا�ضي املحتلة, زاعمة اأنها تطبق الن�ضو�ض االإن�ضانية 
)humanitarian provisions( يف املعاهدة, كما اأن حمكمة العدل العليا االإ�رسائيلية, كما 
اإمنا  املحتلة  الفل�ضطينية  االأرا�ضي  اأن حالة  املعاهدة, مدعية  البحث يف هذه  ترف�ض جمرد  راأينا, 

ت�ضكل حالة خا�ضة )Sui Generis(, االأمر الذي يجعل املعاهدة الرابعة ال تنطبق عليها.
لذلك, فاإن الكثري من احلقوقيني الذين مار�ضوا الظهور اأمام املحكمة االإ�رسائيلية العليا, وبينهم 
بع�ض االإ�رسائيليني كاملحامية فيليت�ضيا النغر, توقفوا عن الرتافع اأمامها, كونهم فقدوا اأي اأمل يف 

حتقيق العدالة ملوكليهم, وبخا�ضة يف ق�ضايا االإبعاد, واالعتقال االإداري, وم�ضادرة االأرا�ضي.
ويف هذا ال�ضدد, يقول املحامي مازن قبطي يف درا�ضة له عن "تطبيق القانون الدويل يف املناطق 
العليا رف�ضت يف  اإن املحكمة  العليا االإ�رسائيلية",  العدل  املحتلة كما يظهر من قرارات حمكمة 
معظم الق�ضايا تطبيق قواعد القانون الدويل, واإنها حينما فعلت ذلك اإمنا ا�ضتخدمت ن�ضو�ض 
القانون الدويل لتدعيم اأعمال احلكم الع�ضكري االإ�رسائيلي وت�رسفاته. وي�ضيف قبطي: اإنه ال اأمل 
يرجى من تغيري املحكمة ملواقفها, واحرتام قواعد القانون الدويل وتطبيقها, وبذلك فاإن غالبية 

الق�ضايا التي رفعها فل�ضطينيون قد خ�رسوها.69
لذلك, فاإنه ال اأمل للمواطنني الفل�ضطينيني باحل�ضول على اإن�ضاف الق�ضاء االإ�رسائيلي وعدالته. 
نطاق  خارج  الوطن  عن  اأبعدوا  ملن  قانوين  اإن�ضاف  الأي  اإمكانية  هناك  وهل  العمل؟  ما  لكن 

الق�ضاء االإ�رسائيلي؟ اأي من خالل الق�ضاء الدويل؟
اأ�رسنا �ضابقًا اإىل اأن هناك ن�ضو�ضًا عدة واردة يف قوانني ومعاهدات دولية تعترب االإبعاد من الوطن جرمية 

حرب, اأو جرمية �ضد االإن�ضانية اإذا حدث على نطاق وا�ضع وممنهج وم�ضتمر ل�ضنوات.

لكن هل هناك اإمكانية ملمثلي ال�ضعب الفل�ضطيني للتقا�ضي اأمام املحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي 
الإدانة اإجراءات اإ�رسائيل, ومعاقبة امل�ضوؤولني عنها؟ اجلواب بالنفي لالأ�ضباب التالية:

�ضيادة,  تعترب دولة ذات  الفل�ضطينية, ال  التحرير  الفل�ضطينية, وكذلك منظمة  ال�ضلطة  الأن   .1
بالتايل فاإنه ال يحق لها التقا�ضي اأمام املحكمة اجلنائية الدولية.

كما ورد يف املادة االأوىل امل�ضرتكة يف كل معاهدات جنيف االأربع للعام 1949.  67

يف املادة )146( من املعاهدة.  68

69 See, Mazen Qupty, “The Application of International Law in the Occupied Territories as 
Reflected in the Judgments of the High Court of Justice in Israel,“ in International Law 
and the Administration of Occupied Territories, ed. Emma Playfair )Oxford: Clarendon 
Press, 1992(, 124.
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ولو فر�ضنا اأنها تعترب دولة كاملة ال�ضيادة, فاإن ال�ضلطة الفل�ضطينية و/اأو منظمة التحرير الفل�ضطينية 
لي�ضت ع�ضواً يف النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية.

اأن  اأن اأطرافه هم الدول االأع�ضاء يف ذلك النظام االأ�ضا�ضي.70 كما  النظام االأ�ضا�ضي ين�ض على 
مواد النظام االأ�ضا�ضي ت�ضرتط تفعيل �ضالحية املحكمة يف قبول دعاوى من الدول االأطراف اأن 
"تكون الدولة التي وقع يف اإقليمها ال�ضلوك قيد البحث دولة ع�ضواً يف النظام االأ�ضا�ضي",71 اأو 

اأن يكون ال�ضخ�ض املتهم باجلرمية اأحد رعايا دولة ع�ضو, وهذا غري متوفر يف حالتنا.
هذا باالإ�ضافة اإىل عقبات عدة اأخرى يف �ضبيل التقا�ضي اأمام املحكمة, كون النظام االأ�ضا�ضي   .2
الوطنية,72 ولغري ذلك  الق�ضائية اجلنائية  اعترب اخت�ضا�ض املحكمة مكماًل لالخت�ضا�ضات 

من االأ�ضباب.
ومن جانب اآخر, فاإنه لكي يقا�ضي االأ�ضخا�ض املبعدين دولة اإ�رسائيل اأمام الق�ضاء املدين الدويل, 
اأي اأمام حمكمة العدل الدولية يف الهاي, مطالبني بتعوي�ضهم عما حلق بهم من �رسر, فاإنه ي�ضرتط 

لذلك �رسطان رئي�ضان, هما:
اأن تتم املقا�ضاة بني الدول,73 اأي اأن تقوم دولة املجني عليه الذي يطالب بالتعوي�ض باإقامة  	•
الدعوى �ضد الدولة املدعى عليها, واأن تكون الدولتان طرفًا يف النظام االأ�ضا�ضي ملحكمة 

العدل الدولية.74
اإن التقا�ضي اأمام املحكمة م�رسوط برتا�ضي اأطراف الدعوى على ذلك, ويكون الرتا�ضي  	•
اأو  ذلك,75  يف  رغبتها  على  اأمامها  بالتقا�ضي  الراغبة  الدول  بت�رسيح  النزاع  ن�ضوب  قبل 
املتخا�ضمة  الدول  اأو  الدولتني  ين�ض على رغبة  اتفاق خا�ض  النزاع مبوجب  بعد حدوث 

بالتقا�ضي اأمام املحكمة.
ومن الوا�ضح اأن اأيًَّا من هذه ال�رسوط ال يتوفر يف حالتنا كفل�ضطينيني.

فيها  الع�ضكريني  اأو  ال�ضيا�ضيني  امل�ضوؤولني  اأحد  اأو  كدولة,  اإ�رسائيل  جلب  اإمكانية  فاإن  لذلك, 
يعترب �ضعبًا, وغري ممكن يف  الدول  بني  بالتقا�ضي  اخت�ضا�ض  دولية ذات  للمقا�ضاة يف حمكمة 

امل�ضتقبل املنظور.

وبناًء عليه, فاإن اأي اإن�ضاف ملن ته�ضم حقوقه من اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني, وبخا�ضة املطرودين 
كما هو من�ضو�ض عليه يف املواد )4, و9, و12, و13( وغريها من املواد.  70

ن�ض املادة )12( من النظام االأ�ضا�ضي.  71

وذلك وارد يف ديباجة النظام االأ�ضا�ضي ويف املادة االأوىل منه.  72

حيث تن�ض املادة )34( من النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة على اأنه: "للدول وحدها احلق يف اأن تكون اأطرافًا يف الدعاوى   73
التي ترفع للمحكمة."

اأمام  تتقا�ضى  اأن  االأ�ضا�ضي  النظام  هذا  اأطراف يف  التي هي  "للدول  اأنه:  على  االأ�ضا�ضي  النظام  من   )35( املادة  تن�ض   74
املحكمة." علمًا باأنه اإذا مل تكن اإحدى الدول طرفا يف النظام االأ�ضا�ضي, فاإن الفقرة الثانية من املادة نف�ضها جتيز ملجل�ض 

االأمن اأن يحدد ال�رسوط التي يجوز مبوجبها للدول غري االأطراف التقا�ضي اأمام املحكمة.
ن�ضت على ذلك الفقرة الثانية من املادة )36( من النظام االأ�ضا�ضي للمحكمة.  75
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اأو  املحلية  املحاكم  يف  القانونية  املطالبات  طريق  عن  حدوثه  ت�ضور  ال�ضعب  من  الوطن,  من 
حقه  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب  بح�ضول  اإال  يتوفر  لن  املع�ضلة  لهذه  احلل  اأن  كما  الدولية.76 
االأ�ضا�ضي, وهو احلق يف تقرير امل�ضري, واإن�ضاء دولته امل�ضتقلة. عندئٍذ تكون هناك اإمكانية لتحقيق 
بع�ض العدالة يف جماالت حقوق االإن�ضان, واملطالبة بالتعوي�ض عن االأ�رسار التي اأ�ضابت �ضعبنا, 

وبخا�ضة املبعدين عن الوطن.

على الرغم من �ضعف الو�ضائل القانونية ملقا�ضاة اإ�رسائيل, اإاّل اأن هناك بع�ض الو�ضائل االأخرى 
يف  يتمثل  وذلك  االإن�ضاف,  بع�ض  على  احل�ضول  طريقها  عن  ميكن  ال�ضيا�ضي  الطابع  ذات 

االإجراءات التالية:

التقدم ب�ضكوى �ضد اإ�رسائيل اإىل جمل�ض االأمن, على الرغم من معرفتنا امل�ضبقة اأن الواليات   .1
 – الع�ضوية  االأع�ضاء دائمي  الدول  االأخرى من  الدول  بع�ض  – وقد يكون معها  املتحدة 
�ضت�ضتخدم الفيتو. اإال اأنه حدث يف املا�ضي �ضدور عدد من قرارات املجل�ض التي اأدان فيها 

ت�رسفات اإ�رسائيل واإجراءاتها يف االأرا�ضي املحتلة.
ال�ضالم"  اأجل  من  "متحدون  مبداأ  اإىل  ا�ضتناداً  املتحدة,  لالأمم  العامة  اجلمعية  اإىل  اللجوء   .2
اإذ  377؛  1950 مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  )Uniting for Peace( ال�ضادر عام 
اأن ميثاق االأمم املتحدة يعطي للجمعية العامة �ضالحية النظر يف الق�ضايا الدولية التي يعجز 
جمل�ض االأمن عن البت فيها.77 اإال اأن اأي قرار �ضادر عن اجلمعية العامة, وفقًا لهذا املبداأ, 
ي�ضعب تنفيذه؛ حيث اإن �ضلطة التنفيذ يف االأمم املتحدة حكٌر على جمل�ض االأمن. ومع ذلك, 
فاإن �ضدور قرار عن اجلمعية العامة يدين ب�ضدة اإجراءات اإ�رسائيل, ويندد بعمليات االإبعاد, 

�ضيكون ذا قيمة اإعالمية و�ضيا�ضية دون �ضك.
يف  يحقق  كي  املتحدة,  لالأمم  التابع  االإن�ضان  حقوق  جمل�ض  اإىل  �ضكوى  تقدمي  ميكن  كذلك   .3
االإجراءات االإ�رسائيلية والت�رسفات املتعلقة باالإبعاد الق�رسي عن الوطن, واملخالفة للعديد من 
قواعد القانون الدويل العام واالإن�ضاين, وحقوق االإن�ضان. وللمجل�ض املذكور �ضالحية النظر 
يف مثل هذه االأمور, وتعيني جلنة لتق�ضي احلقائق, وتقدمي تقريرها اإىل املجل�ض, ومن ثم فاإن 
له احلق يف اإ�ضدار قرار باإدانة الدولة امل�ضتكى �ضدها, كما ح�ضل يف ق�ضية العدوان على غزة 

وجتدر االإ�ضارة هنا اإىل اأن اإ�رسائيل واحلركة ال�ضهيونية العاملية مل تلجاأ اإىل املحاكم الدولية اأو االإقليمية كي حت�ضل على   76
ال�ضغوط  و�ضائل  ا�ضتخدمت  بل  املا�ضية,  العقود  خالل  و�ضوي�رسا  والنم�ضا  اأملانيا  من  كل  من  كبرية  مالية  تعوي�ضات 
باأن  اأهمها  عدة  اأ�ضباب  اإىل  يعود  وذلك  ال�ضوي�رسية.  البنوك  الدول و�ضد  تلك  �ضد  واالبتزاز  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
اللجوء اإىل املحاكم الدولية يحتاج اإىل اإجراءات معقدة وطويلة, واأنه غري م�ضمون النتائج, بينما ا�ضتطاعوا احل�ضول 
املالية  املوؤ�ض�ضات  من  عدد  على  و�ضيطرتهم  نفوذهم  طريق  عن  الدوالرات  من  املليارات  بع�رسات  تعوي�ضات  على 

وال�ضيا�ضية واالإعالمية.
املادة )11( من ميثاق االأمم املتحدة تعطي للجمعية العامة احلق يف مناق�ضة اأي م�ضاألة تكون لها �ضلة بحفظ ال�ضلم واالأمن   77
الدوليني يرفعها اإليها اأي ع�ضو من اأع�ضاء االأمم املتحدة اأو جمل�ض االأمن اأو دولة لي�ضت من اأع�ضائها وفقًا الأحكام الفقرة 
الثانية من املادة )35(, ولها اأن تقدم تو�ضياتها للدولة اأو الدول �ضاحبة ال�ضاأن اأو ملجل�ض االأمن اأو لكليهما معًا. وكل 
م�ضاألة مما تقدم ذكره, يكون من ال�رسوري فيها القيام بعمل ما, ينبغي اأن حتيلها اجلمعية العامة اإىل جمل�ض االأمن قبل 

بحثها اأو بعده.
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للمجل�ض حتويل  القا�ضي غولد�ضتون. ويحق  برئا�ضة  2008, وتعيني جلنة  االأول  يف كانون 
تهديداً  ت�ضكل  منها  امل�ضتكى  واملخالفات  االأفعال  اأن  اأ�ضا�ض  على  االأمن  جمل�ض  اإىل  التقرير 

لل�ضلم واالأمن الدوليني, والنظر يف مثل هذه االأمور اإمنا يعترب من �ضالحية جمل�ض االأمن.
يوؤثر  اإ�رسائيل, وقد ال  ال�ضكاوى لهذه املنظمات والهيئات لن يردع  اأن تقدمي  ال �ضك يف   .4
املزعومة,  دميقراطيتها  وعلى  الدولية,  �ضمعتها  على  �ضيوؤثر  اأنه  اإال  امل�ضتقبلي,  �ضلوكها  يف 

و�ضيكون عامل كبح لبع�ض ت�رسفاتها.
كما ميكننا اال�ضتفادة من الق�ضاء املدين يف بع�ض الدول الدميقراطية, وبخا�ضة يف اأوروبا,   .5
منظمة  �ضد  دعاوى  برفع  ال�ضهيونية  املنظمات  تقوم  فكما  وكندا.  املتحدة,  والواليات 
الفل�ضطينية والعربية,  املوؤ�ض�ضات  العربي, وغريها من  الوطنية, والبنك  التحرير, وال�ضلطة 
مطالبة باحلكم �ضدها وبتعوي�ضات �ضخمة و�ضلت اإىل اأكرث من مائة مليون دوالر كتعوي�ض 
اأنف�ضنا,  ننظم  اأن  املحتلة. وميكننا  االأرا�ضي  زيارته  ُقِتَل خالل  اأمريكي  يهودي  �ضاب  عن 
ون�ضكل موؤ�ض�ضات قانونية تالحق اإ�رسائيل, وامل�ضوؤولني فيها, مبطالبتهم بتعوي�ضات �ضخمة 
للمواطنني  االإ�رسائيلية  والدمار  احلرب  اآلة  اأوقعتها  التي  املادية  واخل�ضائر  ال�ضهداء,  عن 

وممتلكاتهم, وتزويد هذه املوؤ�ض�ضات باملال واخلرباء والتنظيم واالإدارة اجليدين.
وميكننا اأي�ضًا اال�ضتفادة من املحاكم اجلنائية االأجنبية بطريقتني على االأقل, وهما:  .6

ال�ضيا�ضيني والع�ضكريني املتهمني بارتكاب  امل�ضوؤولني  كبار  �ضد  جنائية  دعاوى  رفع  	•
خمالفات خطرية )Grave Breaches( لدى حماكم الدول التي تاأخذ مببداأ االخت�ضا�ض 
املحاكم  اأمام  ال�ضابق  يف  حدث  كما   )International Jurisdiction( الدويل 

البلجيكية واالإ�ضبانية, على الرغم من ظهور بع�ض العقبات اأمام هذا التوجه.

اأي  اجلن�ضية,  مزدوجو  مواطنون  لها  التي  الدول  لبع�ض  الوطني  الق�ضاء  اإىل  اللجوء  	•
وارتكبوا خمالفات خطرية  نف�ضه,  الوقت  االإ�رسائيلية يف  واجلن�ضية  يحملون جن�ضيتها 
�ضد اأبناء �ضعبنا. ون�ضتطيع مب�ضاعدة بع�ض املنظمات احلقوقية, اأو االأحزاب ال�ضيا�ضية 
فاإذا  اجلن�ضية,  مزدوجي  هوؤالء  على  جزائية  دعوى  رفع  الدول,  تلك  يف  ال�ضديقة 
رف�ضوا املثول اأمام حماكم تلك الدول – اأي الدول التي يحملون جن�ضيتها اإىل جانب 
اجلن�ضية االإ�رسائيلية – ميكن لتلك الدول ال�ضديقة, اإن كانت اأع�ضاء يف النظام االأ�ضا�ضي 

للمحكمة اجلنائية الدولية, الطلب من املحكمة تقدميهم للمحاكمة.

وعلى الرغم من كون هاتني الو�ضيلتني غري ناجعتني ب�ضكل كامل, اإال اأن فيهما بع�ض املكا�ضب 
القانونية وال�ضيا�ضية واالإعالمية.
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7 اخلال�صة.
ن�ضتطيع تلخي�ض هذه الدرا�ضة يف االأمور املهّمة التالية:

اإن حكومات اإ�رسائيل جميعها من ي�ضار وميني جممعة على تطبيق الفكر ال�ضهيوين باال�ضتيالء   -
على  بتطبيقها  وتقوم  البعيدة  اأهدافها  تخفي  وهي  كافة,  التاريخية  فل�ضطني  اأجزاء  على 
اأنه ي�ضب يف النهاية يف الهدف االإ�ضرتاتيجي  مراحل �ضمن تكتيك ذكي وغري معلن, اإال 

املوحد.

اإن اإ�رسائيل قامت قبل تاأ�ضي�ضها على االدعاء باأن فل�ضطني هي وطن اليهود امل�ضلوب,   -
اأبناء  �ضاكنيه  ا�ضتعادته من  �ضبيل  الرباغماتية كافة يف  اتخاذ االإجراءات  واأن عليهم 
كافة,  واالإجراءات  الو�ضائل  اتخذت  ذلك  �ضبيل  يف  واأنها  الفل�ضطيني,  ال�ضعب 
يهودية",  "دولة  اإن�ضاء  راأ�ضه  وعلى  االإ�ضرتاتيجي,  الهدف  هذا  حتقيق  اإىل  الهادفة 

تكون دولة ليهود العامل اأينما كانوا.

االأحزاب  من  وحكامها  االإ�رسائيلية,  احلكومات  فاإن  الهدف,  هذا  حتقيق  �ضبيل  ويف   -
اإذا  الرتحيل واالإبعاد,  متعددة:  بو�ضائل  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اإق�ضاء  ال�ضهيونية, عملوا على 
وتدمري  والتعذيب,  وال�ضجون  واالعتقاالت  العنف  وا�ضتخدام  معينة,  مراحل  يف  اأمكن 
االقت�ضاد, وتدمري البيوت, وغري ذلك من الو�ضائل التي تتنا�ضب مع املرحلة, ومع موازين 
القوى الدولية واالإقليمية, وذلك جلعل حياة اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني قا�ضية و�ضعبة, ودفعهم 
و�ضكانها  البالد  على  الكاملة  ال�ضيطرة  عليهم  ي�ضهل  كي  فل�ضطني,  خارج  اإىل  للهجرة 
اإىل  العنف  من  املتعددة  االأ�ضاليب  با�ضتخدام  فيها,  واال�ضتيطان  واأرا�ضيهم,  ال�ضامدين 

القانون, اإىل التهديد والتالعب باالإعالم, والكذب على �ضعبهم وعلى الراأي العام العاملي.

اإن عمليات االإبعاد �ضوف ت�ضتمر, والدليل على ذلك اإ�ضدار االأمر الع�ضكري اجلديد رقم   -
)1650(, وهو اأداة جديدة - قدمية, اإال اأن فيها بع�ض التكيف مع الظروف امل�ضتجدة, اأي 

تغيري ب�ضيط يف التكتيك الذي ي�ضب يف النهاية يف االإ�ضرتاتيجية والهدف البعيد.

اإن حمكمة العدل العليا االإ�رسائيلية, ومنذ بدء التقا�ضي اأمامها بعد االحتالل, اإمنا تعترب اأداة   -
املخالفة  االإ�رسائيلية  ال�ضيا�ضات  تربير  يف  مهم  دور  ولها  االإ�رسائيلية,  ال�ضيطرة  اأدوات  من 

لل�رسعية الدولية.

�ضفوفهم,  ووحدة  وت�ضامنهم,  الفل�ضطينيني,  املواطنني  ب�ضمود  يكمن  االأف�ضل  احلل  اإن   -
اإ�رسائيل,  اإجراءات  �ضد  والطويل  ال�ضاق  ن�ضالهم  يف  تقودهم  جماهريية  قيادات  ووجود 
وق�ضمها امل�ضتمر لالأرا�ضي الفل�ضطينية, و�ضيطرتها على اقت�ضاد البالد, وعلى مناحي احلياة 
روح  فيه  وتبث  والت�ضامن,  التما�ضك  من  ومتنعه  ال�ضعب,  اأبناء  قدرة  ت�ضل  حيث  كافة, 
معنوياته,  ال�ضعب, ورفع  باإحياء روح  القيادات  تقوم هذه  اأن  والهزمية, ويجب  التخاذل 
للتحرر,  اجلماهريية  الن�ضالية  الو�ضائل  كافة  وا�ضتخدام  وب�ضرية,  بحكمة  �ضفينته  وقيادة 
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واإن�ضاء الدولة امل�ضتقلة. ولن يكون ذلك اإال بح�ضد الطاقات كافة, وب�ضحذ همم اجلماهري, 
يفيد  وال  االأحيان,  من  الكثري  يف  الياأ�ض  يجلب  الذي  التطرف  عن  بعيدة  ن�ضاالت  ل�ضن 

�ضيا�ضيًا على املدى البعيد.

ا�ضتخدام الو�ضائل التكنولوجية احلديثة من اإعالم وتنظيم جماهريي وات�ضاالت مع القوى   -
اخلرية لدى ال�ضعوب االأخرى لتفعيل حركات الت�ضامن الدولية, لعزل اإ�رسائيل ومقاطعتها 
الفل�ضطيني.  لل�ضعب  وامل�رسوعة  العادلة  للمطالب  تر�ضخ  واأكادمييًا, كي  وثقافيًا  اقت�ضاديًا 

هذا هو الطريق ال�ضاق, وال اأظن اأن هناك طريقًا غريه يو�ضلنا اإىل حقوقنا.

-  التم�ضك بال�رسعية الدولية, والقانون الدويل, كمرجعية رئي�ضة حلقوقنا الوطنية.
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حقوق الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان على �صوء

التعديالت الت�رشيعية العام 2010: درا�صة حتليلية مقارنة
اأ�رشف �صيام

املقدمة  .1
كبرية  اأجزاء  االإ�رسائيلية  ال�ضهيونية  الع�ضابات  احتالل   ,1948 عام  نتائج حرب  اأبرز  من  كان 
من االأرا�ضي الفل�ضطينية, وت�رسيد مئات االآالف من الفل�ضطينيني اإىل الدول العربية املجاورة, 
املهاجرين  اإحالل  بهدف  وذلك  وم�رس,  و�ضوريا  ولبنان  االأردن  من  كل  اإىل  مكثف  وب�ضكل 
بل  االإن�ضاين,  الدويل  القانون  لقواعد  وا�ضحة  خمالفة  وهذه  االأ�ضليني,  ال�ضكان  حمل  اليهود 
ب�ضاأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   )46( املادة  تن�ض  اإذ  كافة؛  بفروعه  الدويل  القانون  ولقواعد 
حماية االأ�ضخا�ض املدنيني وقت احلرب عام 1949 على اأنه: "ُيحظر النقل اجلماعي اأو الفردي 
لالأ�ضخا�ض املحميني اأو نفيهم من االأرا�ضي املحتلة اإىل اأرا�ضي دولة االحتالل اأو اإىل اأرا�ضي اأي 

دولة اأخرى, حمتلة اأو غري حمتلة, اأيًَّا كانت دواعيه..."

واعتربت املادة )147( من اتفاقية جنيف الرابعة النفي اأو النقل غري امل�رسوع لالأ�ضخا�ض املدنيني 
على  ذاتها  االتفاقية  من   )146( املادة  ن�ضت  التي  اجل�ضيمة,  املخالفات  قبيل  من  هو  املحميني 
م�ضتوى  على   – املنا�ضبة  الت�رسيعية  االإجراءات  باتخاذ  املتعاقدة  الدول  قيام  اآلية  عرب  حماربتها 
ت�رسيعاتها اجلزائية الداخلية – لفر�ض عقوبات جزائية فعالة على االأ�ضخا�ض الذين يقرتفون اأو 
ياأمرون باقرتاف املخالفات اجل�ضيمة, اإ�ضافة اإىل ذلك, يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني 
اأيًَّا كانت جن�ضيتهم  املحاكمة  اإىل  باقرتافها, وتقدميهم  باالأمر  اأو  املخالفات اجل�ضيمة,  باقرتاف 

ومكان ارتكابهم املخالفة اجل�ضيمة )وهو ما بات يعرف باالخت�ضا�ض العاملي(.

فاالحتالل االإ�رسائيلي هو من يتحمل كامل امل�ضوؤولية عن جعل الفل�ضطينيني الجئني م�رسدين يف 
بلدان غري بلدهم االأ�ضلي )فل�ضطني(, اإال اأن م�ضوؤولية االحتالل االإ�رسائيلي ال تعني بال�رسورة 
"نف�ض الدول العربية يدها" – وبخا�ضة امل�ضت�ضيفة منها لالجئني الفل�ضطينيني – من م�ضوؤوليتها 
جتاه الالجئني الفل�ضطينيني, فالواقع ي�ضري اإىل اأن جزءاً من هذه الدول قد منح الالجئني الفل�ضطينيني 
كامل حقوقهم كما يف احلالة االأردنية, ومنها من منحهم جزءاً كبرياً ومهمًا من حقوقهم كما 
يف احلالة ال�ضورية, ومنهم من مل مينحهم اإال اجلزء الي�ضري من حقوقهم وحرمهم من اجلزء الكبري 
واملهم منها, كحق التملك والعمل وغريها, وهذا يظهر يف احلالة اللبنانية؛ اإذ اأن الو�ضع املعي�ضي 
وال�ضحي واالجتماعي واالقت�ضادي والثقايف لالجئ الفل�ضطيني يف لبنان, لهو االأ�ضواأ من نوعه, 
اأن  طائلة  الفل�ضطينيني حقوقهم حتت  الالجئني  منح  ترف�ض  تزال  وال  رف�ضت  اللبنانية  فالدولة 
منحهم احلقوق يعني توطينهم يف لبنان, وبالتايل التاأثري �ضلبًا على حقهم يف العودة اإىل بلدهم 
االأ�ضلي )فل�ضطني(, الذي تكفله لهم قرارات ال�رسعية الدولية, وبخا�ضة القرار )194( ال�ضادر 

عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1948.
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ابتداًء  الت�ضاوؤالت,  من  الكثري  لبنان  يف  الفل�ضطيني  الالجئ  يعي�ضه  الذي  القانوين  الو�ضع  يثري 
الالجئني  جتاه  اللبنانية  احلالة  خ�ضو�ضية  ظل  يف  وبخا�ضة  به,  يتمتع  الذي  القانوين  املركز  من 
مع  الفل�ضطينيني  بالالجئني  املتعلقة  اللبنانية  الت�رسيعات  ان�ضجام  مبدى  مروراً  الفل�ضطينيني, 
القانون الدويل لالجئني, وبالتحديد مع االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني ل�ضنة 1951, واتفاقية 
الدار البي�ضاء عام 1965, والقرارات التي تبناها جمل�ض جامعة الدول العربية فيما يخ�ض ق�ضية 
على  اللبناين  النواب  جمل�ض  اأدخلها  التي  الت�رسيعية  بالتعديالت  وانتهاًء  الفل�ضطينيني,  الالجئني 

بع�ض الت�رسيعات ومدى تاأثريها على حقوق الالجئ الفل�ضطيني.

القانوين  املركز  التالية: ما هو طبيعة  الت�ضاوؤالت  الباحث عن  الدرا�ضة �ضوف يجيب  ويف هذه 
الفل�ضطيني  يتمتع بها الالجئ  التي  لبنان؟ وهل احلقوق  الفل�ضطيني يف  به الالجئ  يتمتع  الذي 
وهل  لالجئني؟  الدويل  القانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  احلقوق  مع  تتعار�ض  اأم  تتوافق  لبنان  يف 
التعديالت الت�رسيعية التي اأدخلها الربملان اللبناين على بع�ض القوانني اللبنانية موؤخراً �ضوف ت�ضهم 
يف حت�ضني حقوق الالجئ الفل�ضطيني يف لبنان وحرياته؛ �ضواء احلقوق االقت�ضادية – مثل حق 

العمل والتملك – اأو احلقوق املدنية مثل حقي االإقامة والتنقل وغريها من احلقوق؟

الفل�ضطيني  الالجئ  به  يتمتع  الذي  القانوين  املركز  طبيعة  معرفة  الدرا�ضة يف  هذه  اأهمية  تظهر 
يف لبنان, وبالتايل م�ضتوى احلقوق واحلريات االقت�ضادية واملدنية واالجتماعية التي يتمتع بها 
واالتفاقيات  االإعالنات  مع  ان�ضجامها  ومدى  اللبنانية,  املخيمات  داخل  الفل�ضطيني  الالجئ 
الدولية, باالإ�ضافة اإىل معرفة طبيعة التعديالت الت�رسيعية التي اأدخلها جمل�ض النواب اللبناين يف 
اآب 2010 على بع�ض الت�رسيعات املتعلقة بتنظيم حقوق الالجئني الفل�ضطينيني, ومدى تاأثريها 

�ضلبًا اأو اإيجابًا على حقوقهم.

الن�ضو�ض  حتليل  �ضيجري  اإذ  املقارن؛  التحليلي  املنهج  الدرا�ضة  هذه  يف  الباحث  يتبع  �ضوف 
)االتفاقيات  الدولية  الن�ضو�ض  �ضواء   – الفل�ضطينيني  الالجئني  بحقوق  ال�ضلة  ذات  القانونية 
واالإعالنات( اأو الداخلية )الت�رسيعات اللبنانية( – هذا من جانب, ومن جانب اآخر �ضوف يعمد 
احلقوق  جلهة  بالالجئني  املتعلقة  اللبنانية  والت�رسيعات  الدولية  الن�ضو�ض  بني  للمقارنة  الباحث 
اآلية  الدرا�ضة عرب  اإثراء هذه  الفل�ضطيني, مع �رسورة  توفرها كل منها لالجئ  التي  وال�ضمانات 

اإ�ضقاط الواقع املعا�ض لالجئني الفل�ضطينيني عليها, كلما اأمكن.

وعليه, �ضوف يتم تق�ضيم الدرا�ضة اإىل مبحثني رئي�ضيني: ففي املبحث االأول �ضوف تتم معاجلة 
املركز القانوين لالجئ الفل�ضطيني يف لبنان, ويف املبحث الثاين �ضوف يتم احلديث عن حقوق 

الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان واأثر التعديالت الت�رسيعية العام 2010.

املركز القانوين لالجئ الفل�صطيني يف لبنان  .2

لالتفاقيات  وفقًا  الفل�ضطيني  لالجئ  القانوين  املركز  عن  احلديث  يتم  �ضوف  املبحث  هذا  يف 
عام  الالجئني  بو�ضع  اخلا�ضة  واالتفاقية  الدولية  ال�رسعة  ن�ضو�ض  )وبخا�ضة  والعربية  الدولية 
القرارات ال�ضادرة عن جمل�ض جامعة  1965, وبع�ض  العام  البي�ضاء  1951, وبروتوكول الدار 
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الدول العربية التي تخ�ض ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني(. هذا باالإ�ضافة اإىل احلديث عن املركز 
القانوين لالجئ الفل�ضطيني يف ظل الت�رسيعات اللبنانية.

2-1. املركز القانوين لالجئ الفل�صطيني يف لبنان وفقاً لالتفاقيات الدولية والعربية

2-1-1. املركز القانوين لالجئ الفل�صطيني وفقاً لالتفاقيات الدولية

اأوًل. ال�صتثناء من تطبيق التفاقية اخلا�صة بو�صع الالجئني وبروتوكولها
تطرقت العديد من الن�ضو�ض الدولية اإىل بيان املق�ضود بالالجئ, ولكن الأغرا�ض هذا البحث 
التي   ,1951 عام  الالجئني  بو�ضع  اخلا�ضة  االتفاقية  اأوردته  الذي  التعريف  اإىل  التطرق  يكفي 
�ضوف ي�ضار اإليها فيما بعد باتفاقية 1951, والربوتوكول اخلا�ض بو�ضع الالجئني عام 1967, 

الذي �ضوف ي�ضار اإليه فيما بعد بربوتوكول 1967.

اإذ تن�ض املادة )1/اأ/2( من اتفاقية عام 1951 على انه: "الأغرا�ض هذه االتفاقية, تنطبق لفظة 
1951, وب�ضبب  الثاين  1 كانون  قبل  اأحداث وقعت  بنتيجة  يوجد,  الجئ على: كل �ضخ�ض 
فئة  اإىل  انتمائه  اأو  اأو جن�ضيته  دينه  اأو  عرقه  ب�ضبب  لال�ضطهاد  التعر�ض  من  يربره  ما  له  خوف 
ب�ضبب ذلك  يريد  اأو ال  ي�ضتطيع,  بلد جن�ضيته, وال  ال�ضيا�ضية, خارج  اآرائه  اأو  معينة  اجتماعية 
اخلوف, اأن ي�ضتظل بحماية ذلك البلد, اأو كل �ضخ�ض ال ميلك جن�ضية, ويوجد خارج بلد اإقامته 
املعتادة ال�ضابق بنتيجة مثل تلك االأحداث, وال ي�ضتطيع, اأو ال يريد ب�ضبب ذلك اخلوف, اأن يعود 
اإىل ذلك البلد. فاإذا كان ال�ضخ�ض يحمل اأكرث من جن�ضية, تعني عبارة "بلد جن�ضيته" كاًل من 
البلدان التي يحمل جن�ضيتها, وال يعترب حمرومًا من حماية بلد جن�ضيته اإذا كان, دون اأي �ضبب 
مقبول ي�ضتند اإىل خوف له ما يربره, مل يطلب اال�ضتظالل بحماية واحد من البلدان التي يحمل 
جن�ضيتها." ولقد تبنى بروتوكول عام 1967 تعريفًا �ضبيها بالتعريف ال�ضابق, اإال اأنه طور عليه 
بحذف القيد الزماين الوارد يف اتفاقية 1951, واأ�ضاف عبارة تفيد بعدم ح�رس تطبيق بروتوكول 

1967 مبنطقة جغرافية معينة.1

يبدو للوهلة االأوىل اأن التعريف الذي اأوردته اتفاقية, والذي اأكده بروتوكول 1967 مع بع�ض 
الفل�ضطيني  الالجئ  على  االنطباق  متام  – ينطبق  اأعاله  اإليها  – امل�ضار  والتعديالت  االإ�ضافات 

املادة )1/1+2( من الربوتوكول, اإذ تن�ّض على اأنه: "لغر�ض هذا الربوتوكول تعني لفظة "الجئ" با�ضتثناء حالة تطبيق   1
الفقرة الثالثة من هذه املادة, كل �ضخ�ض ينطبق عليه التعريف الوارد يف املادة )1( من االتفاقية كما لو مل ترد يف الفقرة 
"بنتيجة مثل هذه  )2( من الفرع األف منها الكلمات "نتيجة اأحداث وقعت قبل اأول كانون الثاين 1951" وكلمات 
االأحداث". 3. تطبق الدول االأطراف هذا الربوتوكول دون اأي ح�رس جغرايف با�ضتثناء اأن االإعالنات ال�ضادرة عن 
الدول التي هي بالفعل اأطراف يف االتفاقية ووفقًا للفقرة الفرعية )1( )اأ( من املادة )1( باء من االتفاقية تبقى �ضارية 
املفعول يف ظل هذا الربوتوكول ما مل يكن قد و�ضع نطاقها وفقا للفقرة )2( من املادة )1( باء من االتفاقية املذكورة." 
والأغرا�ض هذه املادة, تن�ض املادة )1/ب/1+2( من اتفاقية 1951 على اأنه: " باء- 1. الأغرا�ض هذه االتفاقية, يجب 
الواردة يف الفرع "األف" من املادة )1(, على اأنها  اأن تفهم عبارة "اأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاين/يناير 1951", 
2. الأي دولة متعاقدة اختارت ال�ضيغة  تعني: )اأ( اإما "اأحداثًا وقعت يف اأوروبا قبل 1 كانون الثاين/يناير 1951"..., 

)اأ(, يف اأي وقت, اأن تو�ضع التزاماتها باختيار ال�ضيغة )ب(, وذلك باإ�ضعار توجهه اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة."
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بوجه عام, والالجئ الفل�ضطيني يف لبنان بوجه خا�ض, اإذ اأنه:

الالجئ الفل�ضطيني وجد خارج بلد جن�ضيته االأم )فل�ضطني( قبل عام 1951.  -

الع�ضابات  احتالل  �ضاحبت  التي  واال�ضطهاد  العنف  اأحداث  ب�ضبب  بلده  خارج  وجد   -
ال�ضهيونية االأرا�ضي الفل�ضطينية عام 1948.

وجد خارج بلده م�ضتتًا يف بلدان �ضتى, منها لبنان البلد اجلار, ولكنه ال ي�ضتطيع العودة اإىل   -
بلده فل�ضطني ب�ضبب منعه من قبل �ضلطات االحتالل االإ�رسائيلي.

معظم الالجئني ينطبق عليهم و�ضف "كل �ضخ�ض ال ميلك جن�ضية", با�ضتثناء الجئي االأردن,   -
اإذ اأن االأردن البلد العربي الوحيد الذي منح الالجئ الفل�ضطيني اجلن�ضية.

1951, وبروتوكول  اأن ا�ضتكمال قراءة ن�ضو�ض اتفاقية  اإال  على الرغم من كل ما قيل �ضابقًا, 
1967, يك�ضف عن عقبات حتول دون انطباق احلماية التي توفرها اتفاقية 1951 وبروتوكول 
1967 على الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان – ولو ب�ضكل م�رسوط وموؤقت – اإذ اأن املادة )1/د( 
من اتفاقية 1951 تن�ض على اأنه: "ال تنطبق هذه االتفاقية على االأ�ضخا�ض الذين يتمتعون حاليًا 
بحماية اأو م�ضاعدة من هيئات اأو وكاالت تابعة لالأمم املتحدة غري مفو�ضية االأمم املتحدة ل�ضوؤون 

الالجئني."

اأو  اأنه ا�ضتثنى الالجئني الذين يتمتعون بحماية اأو م�ضاعدة من هيئات  وا�ضح من الن�ض ال�ضابق 
اتفاقية  انطباق  من  الالجئني,  ل�ضوؤون  املتحدة  االأمم  مفو�ضية  غري  املتحدة  لالأمم  تابعة  وكاالت 
1951 عليهم. وهذا ما ينطبق على الالجئني الفل�ضطينيني يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 
واالأردن و�ضوريا ولبنان, اإذ مبوجب القرار ال�ضادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )302( 
ال�رسق  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  وت�ضغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  تاأ�ضي�ض  مت   ,1949 عام 
االإغاثة وامل�ضاعدة لالجئني  لتقدم  االأونروا(,  بـ  بعد  فيما  اإليها  ي�ضار  "االأونروا" )�ضوف  االأدنى 
فل�ضطيني م�ضجلني  مليون الجئ   )4.7( يزيد على  ملا  امل�ضاعدة حاليًا  تقدم  الفل�ضطينيني, حيث 
لديها يف املناطق املذكورة �ضابقًا.2 وبالنتيجة, فاإن الفل�ضطينيني الذين يتمتعون بحماية "االأونروا" 
وم�ضاعدتها, م�ضتثنون تلقائيًا من انطباق اتفاقية 1951 عليهم, وكذلك من بروتوكول 1967 

)مبا اأنه تبنى تعريفًا م�ضابها للتعريف الوارد يف اتفاقية 1951 مع بع�ض التعديالت(.

يف  التفكري  منطلق  من  حتديداً  جاء  اال�ضتثناء  هذا  �ضياغة  فاإن  تاكنربغ,  لك�ض  تعبري  وح�ضب 
الالجئني الفل�ضطينيني؛3 ويقول )Hathaway(: اإن الهدف امل�ضرتك للدول العربية والغربية – 
من و�ضع هذا اال�ضتثناء – كان هو منع الفل�ضطينيني من اال�ضتفادة من النظام القانوين الذي تقوم 

http://www.unrwa.org/atemplate. االأونروا,  موقع  االأونروا,  عمل  ميادين  مراجعة  ميكن  للمزيد   2
php?id=86. متت زيارة املواقع االإلكرتونية التي �ضيتم االإ�ضارة اإليها يف هذا البحث بتاريخ: 2010/10/23.

 ,)2003 الفل�ضطينية,  الدرا�ضات  القانون الدويل )بريوت: موؤ�ض�ضة  الفل�ضطينيني يف  لك�ض تاكنربغ, و�ضع الالجئني   3
.116
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فاالأطراف  تواجدهم.4  مناطق  ت�ضاعدهم يف  )االأونروا(  املتحدة  االأمم  دامت  ما  االتفاقية  عليه 
العربية والغربية �ضعت اإىل ا�ضتبعاد الالجئني الفل�ضطينيني من نطاق اتفاقية 1951, وذلك جلملة 

من االأ�ضباب, اأهمها:5

اجلمعية  عن  ال�ضادر   )181( التق�ضيم  لقرار  نتيجة  ظهرت  الفل�ضطينيني  الالجئني  م�ضكلة   -
العامة لالأمم املتحدة عام 1947, وبالتايل فاإن االأمم املتحدة عليها حتمل ذلك.

اإن �ضائغي اتفاقية 1951 اأدركوا اأن الالجئني الفل�ضطينيني, هم الجئون حقيقيون ي�ضتحقون   -
احلماية وامل�ضاعدة اخلا�ضة.

معار�ضة الدول االأوروبية والغربية عمومًا اإدماج ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني �ضمن اإطار   -
احلرب  عن  الناجتة  اأوروبا  الجئي  ق�ضايا  حل  يف  من�ضغلني  كانوا  اأنهم  اإذ  1951؛  اتفاقية 
من  اأخرى  دفعة  بحماية  قانونيًا  اأنف�ضهم  الإلزام  اال�ضتعداد  لديهم  يكن  فلم  الثانية,  العاملية 

الالجئني, ق�ضيتهم باالأ�ضا�ض تختلف عن ق�ضية اللجوء املوجودة يف اأوروبا وقتئذ.

الفل�ضطينيني م�ضوؤولية خا�ضة باالأمم املتحدة  اإبقاء ق�ضية الالجئني  العربية على  الدول  اإ�رسار   -
والقلق  اخلوف  يف  واملتمثلة  باالأ�ضا�ض,  �ضيا�ضية  اأ�ضباب  غذته  االإ�رسار  هذا  اأن  اإذ  وحدها؛ 
العربي من تهمي�ض واإذابة ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني, و�ضياع حقوقهم, وبخا�ضة حقهم 
يف العودة يف حال مت دمج ق�ضيتهم داخل االإطار العام, هذا باالإ�ضافة اإىل ال�ضعي العربي اإىل 

ا�ضتمرار التمويل الغربي لعملية االإغاثة لالجئني الفل�ضطينيني.

فالدول العربية اأرادت من وراء هذه اخل�ضو�ضية توفري حماية خا�ضة لالجئني الفل�ضطينيني, اإال 
اأن القارئ للحالة العربية يدرك اأن ذلك ال يعترب ال�ضبب الوحيد من وراء مت�ضك الدول العربية 
وب�ضكل  العربية(  الدول  )اأي  �ضعت  اإنها  اإذ  الفل�ضطيني؛  بالالجئ  خا�ضة  حماية  نظام  بو�ضع 
�ضمني اإىل اإعفاء نف�ضها من حتمل امل�ضوؤولية القانونية واملبا�رسة عن االأعداد الهائلة من الالجئني 

الفل�ضطينيني الذين توجهوا �ضوب اأرا�ضيها واأقاموا فيها كالالجئني.

اأن حت�ضل يف حال مت حل  املمكن  من  التي  املخاطر  العربية  الدول  اأدركت  ذلك,  مقابل  ويف 
1951 ن�ضًا يقيد اال�ضتثناء الذي  اتفاقية  اإىل ت�ضمني  لذلك �ضعت  كان,  �ضبب  الأي  "االأونروا" 

4  James C. Hathaway, The Law of Refugee Status )Ontario: LexisNexis Butterworths, 1991(, 208. 

بحماية  اخلا�ض  الدليل  ـ  الدولية  احلماية  �ضد فجوات  "بديل",  والالجئني  املواطنة  مل�ضادر حقوق  الفل�ضطيني  املركز   5
الالجئني الفل�ضطينيني ـ احلماية يف الدول املوقعة على االتفاقية الدولية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني لعام 1951 )بيت حلم: 
�ضيف,  احلميد  عبد  حممد  واأي�ضًا   .82-81  ,)2009 "بديل",  والالجئني  املواطنة  حقوق  مل�ضادر  الفل�ضطيني  املركز 
حق الالجئني الفل�ضطينيني يف العودة والتعوي�ض يف �ضوء اأحكام القانون الدويل العام )بريوت: الدار العربية للعلوم, 
واملفاو�ضات  الدولية  ال�رسعية  بني  الفل�ضطينيني  الالجئني  حق  ح�ضاوي,  م�ضطفى  جنوى  واأي�ضًا   .46–44  ,)2002

الفل�ضطينية – االإ�رسائيلية )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�ضات واال�ضت�ضارات, 2008(, 97–99. واأي�ضا تاكنربغ, و�ضع 
الالجئني الفل�ضطينيني, 83-71.
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مت احلديث عنه �ضابقًا؛6 اإذ جاء يف ن�ض املادة )1/د( من االتفاقية: "فاإذا توقفت هذه احلماية اأو 
امل�ضاعدة الأي �ضبب دون اأن يكون م�ضري هوؤالء االأ�ضخا�ض قد �ضوي نهائيًا طبقًا ملا يت�ضل باالأمر 
من القرارات التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ي�ضبح هوؤالء االأ�ضخا�ض, بجراء ذلك, 

موؤهلني للتمتع مبزايا هذه االتفاقية".

ويظهر من ن�ض املادة )1/د( من اتفاقية 1951, اأنه يف حال توقف االأونروا عن تقدمي امل�ضاعدة 
واالإغاثة لالجئني الفل�ضطينيني, وبخا�ضة قبل ت�ضوية اأو�ضاعهم طبقًا لقرارات ال�رسعية الدولية, 
وبالتحديد قرار )194( ال�ضادر عن اجلمعية العامة عام 1948, الذي يكفل لالجئني الفل�ضطينيني 
العودة اإىل ديارهم وقراهم االأ�ضلية التي هجروا منها,7 فاإنهم ي�ضبحون ب�ضكل تلقائي موؤهلني 
للتمتع مبزايا اتفاقية 1951, اأي اأنهم حمميون مبوجب احلقوق وال�ضمانات املن�ضو�ض عليها يف 

هذه االتفاقية.

اإذن, مما �ضبق ميكن القول اأن العقبة االأوىل اأمام انطباق اتفاقية 1951 على الالجئني الفل�ضطينيني 
يف لبنان تتمثل يف االتفاقية ذاتها )عندما ا�ضتبعدت الالجئني الذين يتمتعون بحماية من وكاالت 
تابعة لالأمم املتحدة غري املفو�ضية من انطباق ن�ضو�ض االتفاقية ب�ضاأنهم, وبالتايل هذا ما ينطبق على 
الثانية فتتمثل يف عدم ان�ضمام  "االأونروا"(. واأما العقبة  الجئي لبنان لتلقيهم حماية خا�ضة من 
– اإىل  اليمن, م�رس, تون�ض, املغرب فقط(  العربية )املن�ضمة اجلزائر,  – بل واأغلب الدول  لبنان 
اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967, فلبنان مل يوقع على هاتني االتفاقيتني, وبالتايل فهو )اأي لبنان( 

غري ملزم قانونيًا ببنود هاتني االتفاقيتني جتاه الالجئني الفل�ضطينيني املتواجدين على اأرا�ضيه.8

فهل يعني ا�ضتثناء الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان من انطباق اتفاقية 1951 عليهم وبروتوكول 
1967, وعدم ت�ضديق لبنان على االتفاقية نف�ضها والربوتوكول نف�ضه حرمان الجئي لبنان من 

ال�ضمانات واحلقوق التي تن�ض عليها االتفاقيتان؟

اإن االإجابة عن هذا ال�ضوؤال يتطلب الرجوع اإىل ن�ضو�ض ال�رسعة الدولية )االإعالن العاملي حلقوق 
والعهد   ,1966 عام  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  والعهد   ,1948 عام  االإن�ضان 
الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية عام 1966(, باالإ�ضافة اإىل بروتوكول 

الدار البي�ضاء عام 1965.

6  �ضيف, حق الالجئني الفل�ضطينيني يف العودة والتعوي�ض, 46.
7  الفقرة )11( من القرار )194( ال�ضادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

 .http://74.208.102.33/resources/ratification.aspx?cg=1 ,العربية الدول  االإن�ضان يف  فهر�ض حقوق   8
الالجئون  لبنان," يف:   الدويل: حالة  القانون  الالجئني مبوجب  امل�ضيفة نحو  الدول  "التزامات  �ضعيد,  واأي�ضًا وديع 
 .206  ,)2003 العربية,  الوحدة  درا�ضات  مركز  )بريوت:  واآخرين  �ضعيد  اإدوارد  حترير  العودة.  حق  الفل�ضطينيون: 
22–23. واأي�ضا  الدولية,  "بديل", �ضد فجوات احلماية  املواطنة والالجئني  الفل�ضطيني مل�ضادر حقوق  املركز  واأي�ضا 

تاكنربغ, و�ضع الالجئني الفل�ضطينيني, 115.
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ثانياً. اإلزامية ن�صو�ص ال�رشعية الدولية للدولة اللبنانية 9
ت�ضري مقدمة الد�ضتور اللبناين املعدل عام 1990 اإىل اأنه: "ب. لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو 
ع�ضو موؤ�ض�ض وعامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها, كما هو ع�ضو موؤ�ض�ض وعامل 
يف منظمة االأمم املتحدة وملتزم مواثيقها واالإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان, وجت�ضد الدولة هذه 

املبادئ يف جميع احلقوق واملجاالت دون ا�ضتثناء."

تعتبر لبنان اإحدى الدول الثماين واالأربعني التي اأيدت اعتماد االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان.10 

ووا�ضح من مقدمة الد�ضتور اللبناين املعدل اأنها ت�ضري اإىل اإلزامية االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان 
لكون  وذلك  كا�ضف,  توكيدي  ن�ض  مبثابة  الن�ض  هذا  كان  وان  اللبنانية,  للدولة   1948 عام 
العرف  من  جزءاً  اأ�ضبح  قد  اأ�ضا�ضية,  وحريات  حقوق  من  يحويه  مبا  حلقوق,  العاملي  االإعالن 
الدويل امل�ضتقر عليه, وبالتايل فاأحكامه جزء من القانون الدويل, بغ�ض النظر عن اخلالف الفقهي 

ب�ضاأن قيمته القانونية.11

عام  الدوليني  العهدين  على  امل�ضادقة  الدول  من  تعترب  اللبنانية  الدولة  فاإن  �ضبق,  ما  اإىل  اإ�ضافة 
باحلقوق  اخلا�ض  والعهد   ,1966 للعام  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  )العهد   1966
االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية عام 1966(؛ اإذ اأنها �ضادقت عليهما بتاريخ 3 ت�رسين الثاين 

املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  والعهد   ,1948 لعام  االإن�ضان  حلقوق  العاملي  االإعالن  الدولية"  "ال�رَسْعة  بـ  يق�ضد   9
وال�ضيا�ضية لعام 1966, والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966.

االأول  اجلزء  ـ  الرقابة  وو�ضائل  امل�ضادر  االإن�ضان  حلقوق  الدويل  القانون  املو�ضى,  خليل  وحممد  علوان  يو�ضف  حممد   10
)عمان: دار الثقافة للن�رس والتوزيع, 2005(, 90–93.

اختلف الفقه حول القيمة القانونية لالإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان, فريى فريق كبري من الفقه اأن االإعالن ال يعترب وثيقة   11
ملزمة, بل جمرد وثيقة لها قيمة اأدبية ومعنوية. ويعللون راأيهم بالقول اإن االإعالن مت اإقراره مبوجب تو�ضية �ضادرة عن 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة, واأن التو�ضية لي�ض لها قيمة قانونية ملزمة بل جمرد قيمة اأدبية. اأما الراأي الثاين من الفقه فانه 
يذهب اإىل اإلزامية االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان, وله مربراته يف ذلك من اأهمها: �أواًل. على امل�ضتوى املحلي, اإن قيام 
عدد كبري من الدول باال�ضت�ضهاد مبواد االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان يف د�ضاتريها وت�رسيعاتها واأحكام حماكمها, يدلل 
على اكت�ضابه القوة االإلزامية. ثانياً. على امل�ضتوى الدويل, �ضكل االإعالن اخلطوة االأوىل ملجموعة اتفاقيات – ملزمة قانونًا 
بطبيعة احلال – اأكدت على م�ضمون االإعالن واملبادئ الواردة فيه مثل العهدين الدوليني حلقوق االإن�ضان لعام 1966. 
ثالثاً. كما اأن حمكمة العدل الدولية ا�ضتندت اإىل االإعالن يف بع�ض اآرائها اال�ضت�ضارية مثل الراأي اال�ضت�ضاري ال�ضادر يف 
ر�بعاً. ما جرى عليه العمل يف املنظمات   .1980 ق�ضية املوظفني الدبلوما�ضيني والقن�ضليني االأمريكيني يف طهران عام 
الدولية التي كثرياً ما اأكدت يف قراراتها وتو�ضياتها على تطبيق مواد االإعالن على اعتبار اأنها تعد قرينة على قواعد قانونية 
العاملي  اإىل االإعالن  االأمن  العامة وجمل�ض  اأ�ضارت اجلمعية  اأي�ضًا يف منا�ضبات عديدة  العام.  الدويل  القانون  ا�ضتقرت يف 
حلقوق االإن�ضان باعتباره مرجعًا يف حقوق االإن�ضان وحرياته, فمثاًل ا�ضتنكر جمل�ض االأمن يف قراره ال�ضادر عام 1972 
مبادئ  انتهكت  اأنها  اعتبار  ناميبيا على  االأفارقة يف  العمال  اإفريقيا �ضد  اتخذتها حكومة جنوب  التي  القمعية  التدابري 
االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان ون�ضو�ضه, بل اإنه دعا اإىل االلتزام بال�رسوط االأ�ضا�ضية لالإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان. 
واملعلومات  الدرا�ضات  مركز  اجلديدة:  )م�رس  االإن�ضان  حقوق  د�ضتورية  غربيال,  ثابت  وجدي  مراجعة  ميكن  للمزيد 
ـ درا�ضة  االإن�ضان  الدويل حلقوق  القانون  واأي�ضًا منى حممود م�ضطفى,   .99 – 97 ,)1993 االإن�ضان,  القانونية حلقوق 
 .51 – 45 ,)1989 العربية,  النه�ضة  ال�ضلم واحلرب )القاهرة: دار  القانونية االإن�ضانية املطبقة يف زمن  حتليلية للقواعد 
واأي�ضا اإبراهيم اجلندي, الالجئون الفل�ضطينيون بني العودة والتوطني )عمان: دار ال�رسوق للن�رس والتوزيع, 2001(, 23. 

واأي�ضًا حممد يو�ضف علوان وحممد خليل املو�ضى, القانون الدويل حلقوق االإن�ضان, 106 – 111.
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من العام 1972, ودخل االأول حيز النفاذ يف لبنان بتاريخ 23 اآذار من العام 1976, بينما دخل 
الثاين حيز النفاذ بتاريخ 3 كانون الثاين من العام 1976. اأي�ضًا فاإن الدولة اللبنانية تعترب اإحدى 
الدول امل�ضادقة على االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز بتاريخ 12 ت�رسين الثاين 

من العام 1971, التي دخلت حيز النفاذ يف لبنان بتاريخ 12 كانون االأول من العام 12.1971

امتيازات  من  حتتويه  مبا  الدولية  ال�رسعة  بن�ضو�ض  ملزمة  تعترب  اللبنانية  الدولة  فان  وبالنتيجة, 
االإن�ضان(,13  م�ضطلح  )ا�ضتخدمت  كان  اأ�ضا�ض  اأي  على  متييز  بدون  الب�رس  بني  لكل  وحقوق 
الفل�ضطينيني  الالجئني  مبنح  اللبنانية  الدولة  الإلزام  وعمليًا  �ضليمًا  مدخاًل  ذلك  يعترب  وبالتايل 
تعديل  اآلية  عرب  وذلك  الدولية,  ال�رسعة  عليها يف  املن�ضو�ض  كامل حقوقهم  اأرا�ضيها  القاطنني 
امللتزمة  الدولية  واالإعالنات  واملواثيق  يتواءم  ب�ضكل  الفل�ضطينيني  بالالجئني  املتعلقة  ت�رسيعاتها 
1967( ملا لها من قيمة  1951 وبروتوكول  بها, وحتى غري امللتزمة بها )ويق�ضد هنا معاهدة 

اأدبية ا�ضتئنا�ضية.

على الرغم من ذلك, فاإن الدولة اللبنانية قد انتهجت نهجًا متيزيًا �ضلبيًا جتاه الالجئني الفل�ضطينيني, 
عليه  ن�ضت  ما  وخمالفة  بل  الدولية,  واالتفاقيات  االإعالنات  كل  احلائط  عر�ض  بذلك  �ضاربة 
مقدمة د�ضتورها الذي ميثل قمة الهرم الت�رسيعي فيها؛ اإذ يرى اأمني �ضليبا اأن املجل�ض الد�ضتوري 
اللبناين قد بادر فوراً ويف القرار رقم )95/3(, مبنح مقدمة الد�ضتور اللبناين قيمة د�ضتورية موازية 

لقوة الن�ضو�ض الد�ضتورية املرقمة.14

2-1-2. املركز القانوين لالجئ الفل�صطيني يف لبنان وفقاً لالتفاقيات العربية

اأوًل. التحفظ على بنود بروتوكول الدار البي�صاء عام 1965
ومما ي�ضجل جلامعة الدول العربية اأنها �ضكلت "موؤمتر امل�رسفني على �ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني 
يف الدول العربية امل�ضيفة", وكان ذلك يف عام 1964, وكان من اأهم ثماره تبني "بروتوكول 
معاملة الفل�ضطينيني يف الدول العربية عام 1965"؛15 اإذ يف جل�ضة ا�ضتثنائية ملجل�ض جامعة الدول 
العربية – عقدت يف الدار البي�ضاء )اأو كازابالنكا( – باملغرب, اأقر املجتمعون بروتوكواًل �ضمي 

http://www.arabhumanrights.org/:برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ـ فهر�ض حقوق االإن�ضان يف الدول العربية  12

ratification/country.asp?cid=17. واأي�ضا ناجي �ضفا, "الالجئون الفل�ضطينيون يف لبنان," يف: ج�رس العودة 

القاهرة  مركز  )القاهرة:  الدين حممد ح�ضن  ع�ضام  الت�ضوية, حترير:  م�ضارات  الفل�ضطينيني يف ظل  الالجئني  حقوق 
حلقوق االإن�ضان, 2002(, 113.

13  تن�ض املادة )1( من االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان على اأنه: "يولد النا�ض اأحراراً ومت�ضاوين يف الكرامة واحلقوق..." 
هذا  املذكورة يف  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع  اإن�ضان حق  "لكل  اأنه:  على  نف�ضه  االإعالن  من   )2( املادة  وتن�ض 

االإعالن, دومنا متييز من اأي نوع, وال�ضيما التمييز ب�ضبب العن�رس, اأو اللون..."
14  للمزيد حول ذلك يرجى مراجعة اأمني عاطف �ضليبا, دور الق�ضاء الد�ضتوري يف اإر�ضاء دولة القانون "درا�ضة مقارنة" 

)طرابل�ض ـ لبنان: املوؤ�ض�ضة احلديثة للكتاب, 2002(, 246.
15  فاطمة خري, "البعد الدويل لق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني,"  �ضامد االقت�ضادي, عدد 105 )1996(: 148 - 149.
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بـ "بروتوكول معاملة الفل�ضطينيني يف الدول العربية" بتاريخ 11 اأيلول من العام 16,1965 الذي 
بات يعرف فيما بعد بـ "بروتوكول الدار البي�ضاء" ن�ضبة ملكان تبنيه. و�ضوف ي�ضار اإليه فيما بعد 

باال�ضم االأخري )اأي بروتوكول الدار البي�ضاء(.

لقد ت�ضمن بروتوكول الدار البي�ضاء جملة من االمتيازات وال�ضمانات – التي �ضوف يتم �رسحها 
مل  لكنه  العربية,  الدول  الفل�ضطيني يف  بها  يحظى  اأن  املتوقع  من  – والتي  بعد  فيما  بالتف�ضيل 
يذكر ب�ضكل �رسيح "الالجئ الفل�ضطيني", واكتفى بذكر عبارة "الفل�ضطينيني", اإال اأنه ومن باب 
اإدراك الدول العربية اأن الو�ضع القانوين للفل�ضطينيني غري الالجئني ال يختلف عنه للفل�ضطينيني 

الالجئني؛ فكلتا الفئتني حتتاج اإىل احلماية التي يوفرها الربوتوكول.17

من  اللبنانية,  الدولة  وبخا�ضة  العربية,  الدول  موقف  اإىل  االإ�ضارة  املرحلة  هذه  يف  يهم  وما 
حتفظ,  بدون  للربوتوكول  موؤيد  بني  ما  انق�ضمت  العربية  فالدول  البي�ضاء؛  الدار  بروتوكول 
وهي: االأردن, اجلزائر, العراق, ال�ضودان, �ضوريا, اليمن. وما بني موؤيد بتحفظ, ومثلت هذا 
الربوتوكول  بينما مل تودع كل من املغرب وال�ضعودية  لبنان والكويت وليبيا,  املوقف كل من 
بعد, ومل تكن باقي الدول العربية من�ضمة اإىل جامعة الدول العربية عند توقيع هذا الربوتوكول, 
با�ضتثناء تون�ض التي مل حت�رس اجتماع الدار البي�ضاء, ويعترب موقفها حيال بروتوكول الدار البي�ضاء 

غام�ضًا.18

وعلى الرغم من بع�ض املواقف االإيجابية, امل�ضار اإليها اأعاله, من بروتوكول الدار البي�ضاء, فاإن 
املمار�ضة اأثبتت التباين يف االلتزام العربي ببنود هذا الربوتوكول؛ اإذ قامت كل من االأردن و�ضوريا 
بتنفيذ بنود هذا الربتوكول ب�ضورة كاملة, ونفذته كل من م�رس وليبيا ب�ضورة غري منتظمة, بينما 
مل ت�ضَع كل من دول اخلليج ولبنان اإىل تنفيذ بنوده بالكامل.19 اإ�ضافة اإىل ذلك, فاإن الدول العربية 
البي�ضاء,20  الدار  بروتوكول  يتالءم وبنود  مبا  الداخلية  ت�رسيعاتها  تعديل  اإىل  تبادر  )معظمها( مل 

واملق�ضود هنا بالتحديد الدولة اللبنانية.

اأنها ح�ضنت  اإذن, الدولة اللبنانية قامت بتوقيع بروتوكول الدار البي�ضاء بتاريخ 3 اآب 1966, اإال 
التحفظ على جل  اللبنانية( من خالل  الدولة  يلقيها عليها )اأي على  التي  نف�ضها حيال امل�ضوؤوليات 
هذا  مثل  اإن  القول  ميكن  وبالنتيجة,  بعد.  فيما  مف�ضاًل  �رسحها  يتم  �ضوف  التي  الربوتوكول,  مواد 

16  بروتوكول معاملة الفل�ضطينيني يف الدول العربية )بروتوكول الدار البي�ضاء عام 1969(, لالطالع عليه يرجى مراجعة 

مي �ضبحي اخلن�ضاء, العودة حق ـ درا�ضة اجتماعية, �ضيا�ضية, قانونية مف�ضلة ملقا�ضاة ال�ضهاينة وفق القوانني والقرارات 
الدولية )بريوت: باحث للدرا�ضات, 2004(, 226-225 .

17  تاكنربغ, و�ضع الالجئني الفل�ضطينيني, 175–176.

18  للمزيد حول مواقف الدول العربية من بروتوكول الدار البي�ضاء, ميكن مراجعة اخلن�ضاء, العودة, 238–239.

19  نقال عن تاكنربغ, و�ضع الالجئني الفل�ضطينيني, 178.
       واأي�ضًا اإبراهيم العلي, "بروتوكول الدار البي�ضاء بني النظرية والتطبيق," جتمع العودة الفل�ضطيني واجب, 

http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4700&Itemid=97

20  ح�ضاوي, حقوق الالجئني الفل�ضطينيني, 176.
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الربوتوكول  يوفرها  اأن  املمكن  من  التي  احلماية,  م�ضتوى  اإ�ضعاف  يف  ت�ضاعد  �ضوف  التحفظات 
و�ضع  يف  الداخلية  اللبنانية  لل�ضلطات  العنان  يطلق  بدوره  وهذا  لبنان.  يف  الفل�ضطينيني  لالجئني 
القواعد القانونية التي تراها منا�ضبة للتعامل مع الالجئني الفل�ضطينيني, بعيداً عن القيود التي تفر�ضها 

املعاهدات الدولية واالإقليمية ذات ال�ضلة باللجوء.

ومل يقف االأمر عند حتفظ بع�ض الدول العربية, ومنها الدولة اللبنانية, على بروتوكول الدار البي�ضاء, 
بل قامت باإ�ضعاف اإ�ضايف للربوتوكول؛ اإذ ويف العام 1991 – ويبدو على خلفية مواقف القيادة 
من  كل  اخلليج"–تقدمت  "حرب  الكويت  على  حربها  يف  العراقية  للقيادة  الداعمة  الفل�ضطينية 
ال�ضعودية والكويت باقرتاح لتعديل الربوتوكول,21 وبالفعل اأُدخلت التعديالت على الربوتوكول 
مبوجب قرار جمل�ض جامعة الدول العربية رقم )5093/ د96( عام 1991, حيث �ضمح و�رسعن 
هذا التعديل للدول العربية اأن تعامل الفل�ضطينيني مبا فيهم الالجئون وفقًا للت�رسيعات املعمول بها 

يف كل دولة عربية على حدة.22

"القرار  بـ  �ضمي  الذي   ,)8( رقم  القرار   1982 عام  العرب  الداخلية  وزراء  جمل�ض  تبنى  كما 
يف  الواردة  البنود  على  القرار  هذا  اأكد  اإذ  العربية"؛  االأقطار  يف  الفل�ضطينيني  مبعاملة  اخلا�ض 
بروتوكول الدار البي�ضاء, هذا من جهة, اإال اأنه, من جهة اأخرى, اأ�ضاف بنداً مل يكن موجوداً 
يف الربوتوكول, يق�ضي ب�رسيان قوانني القطر العربي الذي يقيم فيه الفل�ضطيني يف حال ارتكب 

جرمية يف ذلك القطر.23

اإن هذا القرار ال�ضادر عن وزراء الداخلية العرب, واإن كان قد اأكد يف مطلعه على البنود الواردة 
– قد �ضكل  �ضابقًا  اإليه  – امل�ضار  البند االأخري  اأنه باحتوائه على  اإال  البي�ضاء,  الدار  يف بروتوكول 
ت�رسيعاتها  تطبيق  العربية  الدول  منح  �ضاأن  من  اأن  اإذ  البي�ضاء؛  الدار  لربوتوكول  جديدة  انتكا�ضة 
اأرا�ضيها,  على  جرمية  يرتكب  الذي  الفل�ضطيني(  )الالجئ  الفل�ضطيني  على  الداخلية  العقابية 
الالجئ  لتطبيقها على  االأكرث مالءمة  الت�رسيعات  �ضن  الدول يف  لهذه  ال�ضليم  االأ�ضا�ض  ي�ضكل  اأن 
الفل�ضطيني, التي قد ال تراعي بال�رسورة احلقوق وال�ضمانات التي ن�ضت عليها االتفاقيات الدولية 
واالإقليمية ذات ال�ضلة باللجوء, بقدر ما تراعي ال�رسورات االأمنية لكل بلد عربي, وبخا�ضة اإذا ما 
علمنا اأن بع�ض الدول العربية قد تعاملت مع ملف الالجئني الفل�ضطينيني على اعتبارهم من "الفئات 
وافيًا  �رسحًا  له  �ضيقدم  ما  وهذا  اللبنانية,  الدولة  اخل�ضو�ض  وجه  على  هنا  واملق�ضود  االأجنبية", 

ومدعمًا بالن�ضو�ض القانونية فيما بعد.

ثانياً. التفاقية العربية لتنظيم اأو�صاع الالجئني
و�ضعت جامعة الدول العربية " االتفاقية العربية لتنظيم اأو�ضاع الالجئني" عام 1993, وتعهدت 

21  تاكنربغ, و�ضع الالجئني الفل�ضطينيني, 181–182. واأي�ضا ح�ضاوي, حقوق الالجئني الفل�ضطينيني, 177.

22  ولالطالع على ن�ض القرار )5093( ميكن مراجعة اخلن�ضاء, العودة حق, 237–238.

23  لالطالع على ن�ض قرار معاملة الفل�ضطينيني يف االأقطار العربية رقم )8( لعام 1982 ميكن مراجعة تاكنربغ, و�ضع 

الالجئني الفل�ضطينيني, ملحق رقم 3, 471–472.
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فيها الدول العربية ببذل ق�ضارى جهدها ل�ضمان معاملة الالجئني )على وجه العموم( املتواجدين 
على اأرا�ضيها معاملة تليق بهم, ولي�ض كمعاملة االأجانب. كما اأن هذه االتفاقية توؤكد التزام الدول 
العربية بن�ضو�ض ال�رسعة الدولية )االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان عام 1948 والعهدان الدوليان 

عام 1966(, والتزامها اأي�ضًا بالقانون الدويل لالجئني )اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967(.24

بتوفري  الكفيلة  واالمتيازات  ال�ضمانات  من  قوي  جل�رس  االتفاقية  هذه  ت�ضمني  من  الرغم  على 
احلماية لالجئ بوجه عام, والالجئ الفل�ضطيني بوجه خا�ض, اإذا ما مت اإعمال ن�ضو�ضها, اإال اأنه 
مل يكتب لها ذلك؛ اإذ تعترب م�رس الدولة العربية الوحيدة التي �ضادقت عليها بعد عام من تبنيها, 

اأي �ضادقت عليها عام 25.1994

وهذا يعني اأن الدولة اللبنانية مل ت�ضادق على هذه االتفاقية, وبالتايل فهي غري ملزمة قانونًا بهذه 
اإنها ال ت�ضلح كحجة قانونية يدافع بها الالجئون الفل�ضطينيون يف  االتفاقية, ما ُيعجل بالقول 

لبنان عن حقوقهم.

ثالثاً. اإلغاء اتفاق القاهرة عام 1969
يف 3 ت�رسين الثاين من العام 1969, وقعت الدولة اللبنانية اتفاقًا مع منظمة التحرير الفل�ضطينية �رسيًا 
اأن  اإال  اإ�رسائيل,  اللبنانية جتاه  للغاية, يق�ضي بتنظيم العمل الفدائي الفل�ضطيني املنطلق من االأرا�ضي 
املخيمات  الفل�ضطينيني يف  الالجئني  للحديث عن حقوق  ُخ�ض�ض  االتفاق  االأول من هذا  الق�ضم 
اللبنانية, مبا فيها حت�ضني حقوقهم يف االإقامة والتنقل والعمل.26 وبالتايل, فاإن هذا االتفاق مبثابة �ضند 
قانوين جديد ي�ضاف اإىل ما �ضبقه, ميكن من خالله حت�ضني اأو�ضاع الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, 

واإلزام الدولة اللبنانية مبنح رعاية اأف�ضل لهم.

رقم  القانون  القاهرة( مبوجب  اتفاق  )اأي  االتفاق  باإلغاء هذا  قام  اللبناين  النواب  اأن جمل�ض  اإال 
)87/25( ال�ضادر يف 15 حزيران من العام 1987؛ اإذ جاء يف ن�ض املادة )2( من هذا القانون: 
"يعترب االتفاق املوقع بتاريخ 3 ت�رسين الثاين 1969 بني رئي�ض الوفد اللبناين العماد اإميل ب�ضتاين 
ورئي�ض منظمة التحرير الفل�ضطينية واملعروف باتفاق القاهرة الغيًا وكاأنه مل يكن و�ضاقطًا. كما 
تعترب جميع االتفاقات واملالحق املرتبطة باتفاق القاهرة واالإجراءات املتعلقة فيه الغيه وكاأنها 

مل تكن و�ضاقطة."27

القاهرة  مركز  )القاهرة:  الراهنة  ال�ضيا�ضية  والت�ضوية  الفل�ضطينيني  الالجئني  حقوق  �ضمانات  االأزعر,  خالد  حممد    24
لدرا�ضات حقوق االإن�ضان, 1998(, 11.

http://www.thanksunhcr.com/UNHCR/AboutUnhcr.php ,املفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئني/ بريوت  25

اتفاق القاهرة لعام 1969, لالطالع على ن�ضه بالكامل ميكن مراجعة حملق رقم 4 املوجود يف ن�رسي �ضالح حجاج,   26

الالجئون الفل�ضطينيون يف لبنان... اإىل متى؟ )رام اهلل: موؤ�ض�ضة ناديا للطباعة والن�رس واالإعالن والتوزيع, 2000(,47–
48. واأي�ضا اخلن�ضاء, العودة حق, 226 – 228.

اللبنانية  القاهرة, االإجازة املمنوحة للحكومة  اتفاق  اإلغاء  األغى مبعية  اللبناين, قد  النواب  اأن جمل�ض  ومما يلفت االنتباه   27
باإبرام اتفاق مع احلكومة االإ�رسائيلية؛ اإذ جاء يف املادة )1( من القانون رقم )25( لعام 1987 اأنه: "يلغى القانون ال�ضادر 
عن جمل�ض النواب بتاريخ 1983/6/14 والذي اأجاز للحكومة اإبرام االتفاق املعقود بني حكومة اجلمهورية اللبنانية 
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يظهر من املادة ال�ضابقة اأن الطرف اللبناين قد دق امل�ضمار االأخري يف نع�ض اتفاق القاهرة معلنًا نهايته, 
وهذا يعني خ�ضارة الالجئ الفل�ضطيني يف لبنان ل�ضمانة قانونية اأخرى )فيما �ضبق خ�رس حماية اتفاقية 

1951 وبروتوكول 1967( كانت من املمكن اأن ت�ضاعده للتمتع مبركز قانوين اأف�ضل.

ميكن  فاإنه  اإلغائه,  وظروف  االتفاق  هذا  توقيع  ظروف  حول  مالحظة  من  هناك  كان  واإذا 
اإن الظروف التي مهدت لتوقيع هذا االتفاق هي نف�ضها الظروف التي ت�ضببت باإلغائه؛  القول 
كفيلة  كانت  الفل�ضطينية  والثورة  اللبناين  اجلي�ض  بني  رحاها  دارت  التي  اال�ضتباكات  اأن  اإذ 
بتو�ضل الطرفني اإىل توقيع اتفاق القاهرة, وباملقابل فاإن اال�ضتباكات التي ن�ضبت بني الالجئني 
الفل�ضطينيني وحركة اأمل اللبنانية كانت كافية الإقدام جمل�ض النواب اللبناين على اإ�ضدار القانون 

رقم )25( عام 1987, الذي اأُلغى مبوجبه اتفاق القاهرة ومالحقه.28

2-2. املركز القانوين لالجئني الفل�صطينيني وفقاً للت�رشيعات اللبنانية

عند بداية و�ضول قوافل الالجئني الفل�ضطينيني اإىل لبنان عام 1948, رحب امل�ضتوى الر�ضمي 
الوزراء  رئي�ض  قال  كما  معهم"  اخلبز  رغيف  "القت�ضام  ا�ضتعداده  مبديًا  القوافل,  بهذه  اللبناين 
اللبناين ريا�ض ال�ضلح, لكن �رسعان ما اأدرك – اأي امل�ضتوى الر�ضمي اللبناين – فيما بعد اأن الوجود 
اللبنانية  الدولة  بداأت  اللحظة  هذه  ومن  يطول,  �ضوف  واأنه  موؤقتًا,  لي�ض  لبنان  الفل�ضطيني يف 
تر�ضم �ضيا�ضاتها للتعامل مع ملف الالجئني الفل�ضطينيني, فتعاملت معه على اأ�ضا�ض اأنه ملف امني 
بامتياز.29 ومما يدلل على ذلك, قيام الدولة اللبنانية باإحلاق ملف الالجئني الفل�ضطينيني بهيئات 
منها ما هو تابع لوزارة الداخلية, وهي ما بات يعرف بـ "اإدارة �ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني", 
ومنها ما هو ملحق بوزارة الدفاع, وهي ما بات يعرف بـ "املديرية العامة لالأمن العام", ومما يدلل 
اأي�ضًا على اأنه ملف اأمني قيام ال�ضلطات اللبنانية بتخويل وزير الداخلية متابعة هذا امللف عرب اآلية 
اإ�ضدار ع�رسات القرارات التي كان يراها منا�ضبة لتنظيم املركز القانوين لالجئ الفل�ضطيني, التي 

يراعي فيها اأمن لبنان وا�ضتقراره.

وا�ضتكمااًل للمعاملة ال�ضابقة, تعاملت الدولة اللبنانية مع الالجئني الفل�ضطينيني الذين جلاأوا اإليها 
"كاأجانب",30 وميكن االإ�ضافة "كاأجانب من فئة خا�ضة", ولي�ض كمعاملة االأجانب على وجه 
العموم, والغريب يف االأمر لي�ض اعتبار الالجئني الفل�ضطينيني "اأجانب" تنطبق عليهم االأنظمة 

وحكومة اإ�رسائيل بتاريخ 17 اأيار 1983«. ومما يلفت االنتباه اأي�ضًا اإن هذا االتفاق كان �رسيًا, اإذ تن�ض الفقرة )15( من 
اأنه: "يبقى هذا االتفاق �رسيًا للغاية وال يجوز االطالع عليه اإال من قبل القيادات فقط". ويبدو  اجلزء الثاين منه على 
اأن �رسيته نابعة من م�ضمونه؛ اإذ خ�ض�ض جزء منه لي�ض بالب�ضيط لتنظم العمل الفدائي الفل�ضطيني املنطلق من االأرا�ضي 

اللبنانية باجتاه دولة االحتالل االإ�رسائيلي.
فتحي كليب, اأمل النكبةـ  الالجئون الفل�ضطينيون يف لبنان امل�ضتقبل وامل�ضريـ  حق العودة لالجئني الفل�ضطينيني يف نظرية   28

القانون الدويل )دم�ضق: الدار الوطنية اجلديدة وبريوت: دار فرات, 2001(, 45–46.
"واقع الالجئني الفل�ضطينيني من منظار القانون الدويل )الجئو لبنان منوذجًا(", درا�ضات باحث, عدد  ناجي �ضفا,   29

.51-47 :)2005( 12 /11

عرفت املادة )1( من قانون تنظيم الدخول اإىل لبنان واالإقامة فيه واخلروج منه, االأجنبي بقولها: "يعد اأجنبيًا, باملعنى   30
املق�ضود بهذا القانون, كل �ضخ�ض حقيقي من غري التابعية اللبنانية."
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التي تنطبق على االأجانب عامة يف الظروف نف�ضها,31 ولكن الغريب اعتبارهم اأجانب من فئة 
خا�ضة, يخ�ضعون الأنظمة خا�ضة بهم يف معظم احلاالت, اأو تو�ضع اأحكام خا�ضة بهم �ضمن 
كل مر�ضوم اأو قرار؛ اإذ ا�ضدر وزير الداخلية اللبناين يف 2 اآب من العام 1962 القرار رقم )319( 
اخلا�ض بت�ضوية اأو�ضاع االأجانب يف لبنان, حيث تن�ض املادة )1( منه على اأنه: "على الرعايا غري 
يف  ويدخلوا  االإقامة,  حيث  من  اأو�ضاعهم  ي�ضححوا  اأن  لبنان  يف  حاليًا  املوجودين  اللبنانيني 
اإحدى الفئات اخلم�ض التالية:..., الثالثة: اأجانب ال يحملون وثائق هوية من بلدانهم االأ�ضلية 
ويقيمون يف لبنان مبوجب بطاقات اإقامة �ضادرة عن املديرية العامة لالأمن العام, اأو بطاقات هوية 

�ضادرة عن املديرية العامة الإدارة �ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان..."

وا�ضح من ن�ض املادة ال�ضابقة اأنها جاءت على ذكر الفئات التي تعد من قبيل االأجنبية يف لبنان, 
معتربة "الالجئني الفل�ضطينيني" اإحدى هذه الفئات. وعلى هذا االأ�ضا�ض ومنذ البداية تقريبًا )اأي 
بداية اللجوء الفل�ضطيني اإىل لبنان( حددت الدولة اللبنانية العالقة بينها وبني الالجئ الفل�ضطيني, 
وا�ضتمرت تعامله على اأنه فئة اأجنبية خا�ضة وغريبة عن الن�ضيج اللبناين الطائفي, فاأ�ضندت مهمة 
حتديد مركزه القانوين ب�ضكل اأ�ضا�ضي لل�ضلطة التنفيذية ممثلة برئي�ض اجلمهورية واحلكومة )رئي�ض 
الوزراء والوزراء(, اللذين تناوبا – اأي موؤ�ض�ضتي الرئا�ضة واحلكومة – يف تنظيم اأو�ضاع الالجئني 
الفل�ضطينيني, وهذا وا�ضح من خالل نوع الت�رسيع الذي ُتنظم به اأو�ضاع الالجئني الفل�ضطينيني, 
حيث اأنها يف جلها مرا�ضيم ا�ضرتاعية وعادية وقرارات, وعادة مثل هذه الت�رسيعات ت�ضدر عن 
ال�ضلطة التنفيذية, وبالتايل فاإن الدولة اللبنانية مل ت�ضند مهمة تنظيم اأو�ضاع الالجئني الفل�ضطينيني 
للربملان اللبناين – اإال يف املنا�ضبات – الذي ي�ضدر قوانني )ت�رسيعات عادية(, التي تفوق ت�رسيعات 
ال�ضلطة التنفيذية مرتبة, وتفوقها �ضمانة – بالعادة – لتعدد املراحل الت�رسيعية التي متر بها, ول�ضنها 

مب�ضاركة �ضعبية اأو�ضع )ممثلي ال�ضعب يف الربملان(.

ومل يقف االأمر عند هذا احلد, فقد ترك اخليار لبع�ض املديرين العامني اللبنانيني ليقوموا بو�ضع 
القرارات التي تنظم وجود الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, والتي كانت يف بع�ض االأحيان تتخذ 

على اأ�ضا�ض انتماءاتهم الطائفية وال�ضيا�ضية.32

لالجئ  القانوين  املركز  اإفراغ  ذلك  �ضاأن  من  اأن  اإذ  امل�ضهد؛  بخطورة  للقول  يدفع  بيانه  �ضبق  ما 
الفل�ضطيني من م�ضمونه, الأن ال�ضلطة التنفيذية ال يهّمها حقوق الالجئ الفل�ضطيني وحرياته بقدر 
ما يهّمها فر�ض االأمن والنظام العام يف اأرجاء البالد, ولو على ح�ضاب حقوق الالجئ الفل�ضطيني, 

وهذا ما اأظهرته املرا�ضيم والقرارات ال�ضادرة عنها, التي �ضوف يتم تف�ضيلها فيما بعد.

ومما يدلل على معاملة الدولة اللبنانية لالجئني الفل�ضطينيني معاملة االأجانب, ما جاء يف املادة )1( 
من القرار رقم )136( عام 1969 اخلا�ض باإثبات وجود االأجانب يف لبنان؛ اإذ تن�ض على اأنه: 

اإذ جاء يف ن�ض املادة )26( من اتفاقية 1951 اأنه: "متنح كل من الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني ب�ضورة نظامية يف   31
اإقليمها حق اختيار حمل اإقامتهم والتنقل احلر �ضمن اأرا�ضيها, على اأن يكون ذلك رهنًا باأية اأنظمة تنطبق على االأجانب 

عامة يف نف�ض الظروف."
32  الكليب, اأمل النكبة, 50–51.
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"على كل اأجنبي يقيم يف لبنان با�ضتثناء الفئات املبينة يف املادة الرابعة من هذا القرار..." ويظهر 
من املادة )4/هـ( من القرار ذاته اأن الالجئني الفل�ضطينيني يعتربون اإحدى هذه الفئات. واأي�ضًا 
املادة )19/اأ( من قانون تنظيم الدخول اإىل لبنان واالإقامة فيه واخلروج منه؛ اإذ تن�ض على اأنه: 
"يجوز ملدير عام االأمن العام اأن مينح االأجانب الذين ال يحملون اأية وثيقة �ضفر, جواز مرور اإىل 
البلدان التي يق�ضدونها يف احلالتني االآتي ذكرهما: اأ. اإذا كان االأجنبي الجئًا اأو من جن�ضية غري 
معينة..." وهذا ما ينطبق على الفل�ضطيني املقيم يف لبنان, فهو الجئ ال يحمل جن�ضية معينة, 

اإذن هو -اأي الالجئ الفل�ضطيني- بالنتيجة اأجنبي وفقًا للن�ض اآنف الذكر.

ومما يدعم عمليا القول, باأن الدولة اللبنانية تعاملت مع الالجئ الفل�ضطيني ب�ضفته اأجنبيًا, قيامها 
– اأي الدولة اللبنانية – باتباع "نظام ت�ضكيل الهيئات واللجان" لتعنى بال�ضاأن التنظيمي االإداري 

لالجئني الفل�ضطينيني, وميكن ح�رس هذه اللجان باأربع, وهي:33

اللجنة املركزية ل�ضوؤون الالجئني: اأن�ضاأتها الدولة اللبنانية العام 1950, اإال اأنه مل يكتب لها   -
اال�ضتمرار.

اإدارة �ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني, التابعة لوزارة الداخلية: بعد ف�ضل اللجنة ال�ضابقة, اأ�ضدر   -
والقا�ضي   ,1959 العام  من  اآذار   31 بتاريخ   )42( رقم  ا�ضرتاعيًا  مر�ضومًا  اللبناين  الرئي�ض 
 )1( املادة  الداخلية", واإ�ضارات  الفل�ضطينيني يف وزارة  ل�ضوؤون الالجئني  اإدارة  "باإحداث 
من هذا املر�ضوم اإىل اأنه يناط بهذه االإدارة االهتمام بالالجئني الفل�ضطينيني ورعايتهم, على 
اأن حتدد �ضالحياتها مبر�ضوم اآخر. وبالفعل ويف التاريخ نف�ضه الذي �ضدر فيه املر�ضوم رقم 
 ,)927( اللبناين املر�ضوم رقم  الرئي�ض  – اأ�ضدر   1959 العام  اآذار من   31 يف  اأي   –  )42(
التي  الداخلية,  وزارة  الفل�ضطينيني يف  الالجئني  �ضوؤون  اإدارة  مهام  مبوجبه  ُحددت  الذي 

كانت على النحو االآتي:34

	 االت�ضال باالأونروا, لتاأمني االإغاثة وامل�ضاعدة لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, والعناية •
ب�ضوؤونهم الثقافية وال�ضحية واالجتماعية.

	 بالالجئني • اخلا�ضة  لبنان  خارج  اإىل  ال�ضفر  جوازات  على  احل�ضول  طلبات  ا�ضتالم 
يف  املخت�ضة  اجلهات  اإىل  اإحالتها  ثم  ب�ضاأنها,  الراأي  واإبداء  ودرا�ضتها  الفل�ضطينيني, 

االأمن العام.

	 وزواج • والدة  من   – الفل�ضطينيني  بالالجئني  اخلا�ضة  ال�ضخ�ضية  االأحوال  وثائق  قيد 

االإن�ضان,  حلقوق  اللبنانية  اجلمعية  املدنية,"  وحقوقهم  لبنان  يف  "الفل�ضطينيون  جمعة,  نعمة  مراجعة  ميكن  للمزيد   33

http://www.aldhom.org/dirasat/20060530falastin.htm. واأي�ضًا �ضهيل الناطور ودالل يا�ضني, الو�ضع 

القانوين لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان و�ضبل التعاي�ض معه )دم�ضق: املركز الفل�ضطيني للتوثيق واملعلومات, 2007(, 
.21–20

وزارة  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  �ضوؤون  اإدارة  مهام  حتديد  ب�ضاأن   1959 للعام   )927( رقم  املر�ضوم  من   )1( املادة    34
الداخلية.
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لقانون  وفقًا   – وغريها  والدين  املذهب  وتغري  االإقامة,  حمل  وتعديل  ووفاة,  وطالق 
قيد وثائق االأحوال ال�ضخ�ضية اللبناين عام 1951. وفيما يتعلق بالزواج, فاإن لالإدارة 
�ضالحية املوافقة على طلبات الزواج املقدمة لالقرتان بالجئ اأو الجئة من املقيمني يف 

لبنان بالجئ اأو الجئة من املقيمني يف بلد عربي اآخر.

	 املوافقة على طلبات مّل �ضمل االأ�رس امل�ضتتة وفقًا لقرارات جامعة الدول العربية, واإعفاء •
القادمني من فل�ضطني لالن�ضمام اإىل اأ�رسهم يف لبنان من الر�ضوم اجلمركية.

	 التي • االأرا�ضي  وا�ضتمالك  وا�ضتئجار  لبنان,  الفل�ضطينية يف  املخيمات  اأو�ضاع  متابعة 
حتتاج اإليها.

	 منح الالجئ الفل�ضطيني الرخ�ضة الالزمة, التي جتيز له االنتقال من خميم اإىل اآخر, والتي •
تخ�ضع لل�ضلطة التقديرية لالإدارة.

	 نقل الالجئ الفل�ضطيني من خميم اإىل اآخر وفقًا ملقت�ضيات االأمن والنظام.•
	 املوافقة على ت�ضليم االأموال املجّمدة والواردة اإىل اأ�ضحابها من الالجئني الفل�ضطينيني •

عن طريق م�رسف لبنان و�ضوريا.
	 ت�ضحيح االأخطاء االإح�ضائية التي من املمكن اأن تقع يف البطاقات ال�ضخ�ضية لالجئني •

الفل�ضطينيني, فيما يتعلق باأ�ضمائهم وهوياتهم واأعمارهم.
حقوق  مت�ض  اأنها  الفل�ضطينيني,  الالجئني  ل�ضوؤون  العامة  للمديرية  املوكلة  املهام  من  وا�ضح 
ال�ضلطات  امتالك  ُيالحظ  فمثاًل  اللبناين؛  القومي  االأمن  بذريعة  الفل�ضطيني,  الالجئ  وحريات 
اللبنانية املخت�ضة ال�ضلطة التقديرية فيما يتعلق بقبول اأو رف�ض طلبات تغيري الالجئ الفل�ضطيني 
ملحل اإقامته, بل اإنها متلك تغيري مكان اإقامته عنوة, ويف ذلك انتهاك الأب�ضط حقوق االإن�ضان, 
واملتمثل يف حق التنقل واالإقامة. ولكن هذا ال يعني خلو هذه املهام من الوجه االإيجابي؛ اإذ اأن 
اإعفاء القادمني من فل�ضطني لالن�ضمام اإىل اأ�رسهم يف لبنان من الر�ضوم اجلمركية, ومتابعة اأو�ضاع 
اإليها وغريها, من  التي حتتاج  االأرا�ضي  وا�ضتمالك  وا�ضتئجار  لبنان,  الفل�ضطينية يف  املخيمات 

�ضاأنه اأن يح�ضن املوقف اللبناين من ق�ضية الالجئني الفل�ضطينيني.
وا�ضتمرت "اإدارة �ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني يف وزارة الداخلية", القيام مبهامها على الوجه 
املبني يف املر�ضوم رقم )927( عام 1959, اإىل تاريخ قيام جمل�ض الوزراء اللبناين باإ�ضدار املر�ضوم 
رقم )4082( بتاريخ 2000/11/2, واملتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات, الذي يق�ضي 
ال�ضيا�ضية  لل�ضوؤون  العامة  "املديرية  اإىل  وحتويلها  الفل�ضطينيني"  الالجئني  �ضوؤون  "اإدارة  باإلغاء 
�ضيغة  يف  موجوداً  كان  الذي  "الفل�ضطينيني"  م�ضطلح  املر�ضوم(  )اأي  ُم�ضقطًا  والالجئني", 
1959, ومعداًل على بع�ض املهام الواردة يف مر�ضوم 1959, وحتديداً اإعفاءها من املهام الواردة 

يف املادة )2/1+8( من مر�ضوم 35.1959

الناطور  واأي�ضا   .58 :)2010(  30 لبنان," ت�ضامح, عدد  الفل�ضطينيني يف  الالجئني  اأو�ضاع  "حول  الناطور,  �ضهيل    35

ويا�ضني, الو�ضع القانوين لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, 21–22.
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 1960 ني�ضان عام   26 بتاريخ  التابعة لوزارة اخلارجية:  الفل�ضطينية,  لل�ضوؤون  العليا  الهيئة   -
لل�ضوؤون  عليا  هيئة  باإن�ضاء  والقا�ضي   ,)3909( رقم  املر�ضوم  اللبناين  الرئي�ض  اأ�ضدر 
رئا�ضة اجلمهورية, وممثل  املدنية يف  للغرفة  العام  واملدير  ال�ضفري,  وتتاألف من  الفل�ضطينية. 
الداخلية,  وزارة  الفل�ضطينيني يف  الالجئني  �ضوؤون  اإدارة  عام  االأونروا, ومدير  لدى  لبنان 
ق�ضم  ورئي�ض  وال�ضياحة,  الوطني  االقت�ضاد  وزارة  يف  اإ�رسائيل  مقاطعة  مكتب  ورئي�ض 
وزارة  يف  والثقافية  االقت�ضادية  ال�ضوؤون  ومدير  واملغرتبني,  اخلارجية  وزارة  يف  فل�ضطني 
الفل�ضطينية  يتعلق بامل�ضكلة  اأن تكون اخت�ضا�ضها متابعة كل ما  اخلارجية واملغرتبني. على 
ال�ضهيوين  الن�ضاط  والع�ضكرية وغريها, وتعقب  ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية  نواحيها؛  مبختلف 

يف اخلارج ب�ضتى اأ�ضكاله ومقاومته.36

املديرية العامة لالأمن العام: اإذ مت تخ�ضي�ض جزء منها ملتابعة اأو�ضاع الالجئني الفل�ضطينيني,   -
تقوم  وفعليًا هي  بهم,  اخلا�ضة  االأمنية  وامللفات  اإح�ضائهم,  �ضجالت  على  يحتوي  حيث 

باإ�ضدار وثائق �ضفر لهم.37

مما �ضبق يخل�ض الباحث اإىل اأن الت�رسيعات اللبنانية كّيفت املركز القانون لالجئ الفل�ضطيني على 
اأ�ضا�ض اأنه فئة اأجنبية خا�ضة, يخ�ضع لقوانني واأنظمة خا�ضة به, تبني حقوقه وواجباته. ومع اأن 
دولة االحتالل االإ�رسائيلي هي امل�ضئوؤولة ب�ضكل مبا�رس واأ�ضا�ضي عن طرد الفل�ضطينيني من ديارهم 
الجئني  اإىل  اآمنني  مواطنني  من  وحتويلهم  الدويل,  للقانون  خمالف  ب�ضكل  ومزارعهم  وقراهم 
م�ضتتني يف خمتلف اأرجاء العامل, وبالتايل يجب اأن تتحمل دولة االحتالل وزر عملها, ويجب 
حماكمتها عن اأفعالها هذه جتاه ال�ضعب الفل�ضطيني لدى املحافل الدولية املختلفة, اإال اأن كل ذلك 
ال يعني اإخالء الدول امل�ضيفة لالجئني الفل�ضطينيني مبا فيها الدولة اللبنانية م�ضوؤوليتها عن توفري 
الرعاية واحلماية لالجئني الفل�ضطينيني املقيمني فيها, وبخا�ضة اأن دولة االحتالل ال ت�ضمح لهم 
بالعودة اإىل ديارهم ومنازلهم االأ�ضلية, فما ذنب الالجئ الفل�ضطيني اأن يعامل معاملة ال تليق به؟!

حقوق الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان واأثر التعديالت الت�رشيعية عام 2010  .3
لبنان,  يف  الفل�ضطيني  لالجئ  املدنية  احلقوق  بع�ض  عن  احلديث  يتم  �ضوف  املبحث  هذا  يف 
اإىل احلديث عن بع�ض احلقوق االقت�ضادية  باالإ�ضافة  االإقامة والتنقل.  التحديد حقا  وعلى وجه 
واالجتماعية لالجئ الفل�ضطيني, وعلى وجه التحديد حق العمل وال�ضمان االجتماعي والتملك.

3-1. حقا الإقامة والتنقل

من   )13( املادة  تن�ض  اإذ  الدولية,  القانونية  الن�ضو�ض  من  اأ�ضا�ضهما  والتنقل  االإقامة  يكت�ضب حقا 
االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان على اأنه: "1. لكل فرد حق يف حرية التنقل ويف اختيار حمل اإقامته 
اإىل  العودة  ويف  بلده,  ذلك  يف  مبا  بلد,  اأي  مغادرة  يف  حق  فرد  لكل   .2 الدولة.  حدود  داخل 
بلده." وباملعنى نف�ضه جاء ن�ض املادة )12( من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية عام 

36  املادة )1( من املر�ضوم رقم )3909( لعام 1960 ب�ضاأن اإن�ضاء هيئة عليا لل�ضوؤون الفل�ضطينية.

37  الناطور ويا�ضني, الو�ضع القانوين لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, 21.
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38.1966 كما اأن هذا احلق مت التاأكيد عليه يف اتفاقيات اأخرى �ضادقت عليها الدولة اللبنانية )اأي 
ملزمة لها(, كما هو احلال بالن�ضبة لالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�رسي عام 
1996؛ اإذ اأكدت املادة )5( منها على �رسورة احرتام احلق يف حرية احلركة واالإقامة داخل حدود 

الدولة, واحلق يف مغادرة اأي بلد.

"فرد" و"بلد",  بالعمومية, مثل  ا�ضتخدمت م�ضطلحات تت�ضف  اأنها   )13( املادة  وا�ضح من ن�ض 
وجاء ذلك بهدف �ضمول هذا الن�ض لكل الب�رسية, ولكل اإن�ضان, وعدم ح�رسه بفئة معينة اأو �ضعب 
معني اأو عرق معني اأو جن�ض معني... وكفل هذا الن�ض لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان اإقامته, 
وحرية ال�ضفر والعودة اإىل مكان اإقامته, وهذا الن�ض يعترب ن�ضًا ملزما للدولة اللبنانية, حيث يجب 
ن�ضو�ض  قررته  ملا  وفقًا  واالإقامة  بالتنقل  يتعلق  فيما  الفل�ضطينيني  الالجئني  حقوق  مراعاة  عليها 
ال�رسعة الدولية, واإن كانت هي لي�ضت ال�ضبب وراء ن�ضوء اللجوء الفل�ضطيني, ولكن على اعتبار 

اأنها الدولة امل�ضيفة لهم, والدولة التي جلاأوا اإليها.

ومن باب اال�ضتئنا�ض, ال بد من االإ�ضارة اإىل موقف اتفاقية 1951, واتفاق القاهرة عام 1969 
اإلزامية هذه  من حقي االإقامة والتنقل )اأُ�ضتخدم م�ضطلح "اال�ضتئنا�ض" الأنه تبني فيما �ضبق عدم 
 1951 اتفاقية  منحت  فقد   .)1987 عام  األغي  القاهرة  اتفاق  والأن  اللبنانية,  للدولة  االتفاقية 
اإقليم دولة طرف يف هذه االتفاقية, احلق  الالجئ على وجه العموم, املقيم ب�ضورة نظامية يف 
يف اختيار حمل اإقامته والتنقل احلر �ضمن اأرا�ضيها, على اأن يكون ذلك رهنًا باأية اأنظمة تنطبق 
على االأجانب عامة, ويف الظروف نف�ضها. ولت�ضهيل تنقل الالجئني اإىل خارج االإقليم, ح�ضت 
االتفاقية الدول املتعاقدة على اإ�ضدار وثائق �ضفر لالجئني املقيمني على اإقليمها ب�ضورة نظامية, 
ذلك  ومع  العام,  النظام  اأو  الوطني  باالأمن  تت�ضل  قاهرة  اأ�ضباب  ذلك,  خالف  تتطلب,  مل  ما 
اإىل  العطف  بعني  تنظر  اأن  اأرا�ضيها,  على  الالجئ  املوجود  املتعاقدة  الدولة  على  يتوجب  فاإنه 
من  �ضفر  وثيقة  على  احل�ضول  عليهم  يتعذر  الذين  لالجئني  النوع  هذا  من  �ضفر  وثيقة  اإ�ضدار 
لبنان  والجئي  عامة,  الفل�ضطينيني  الالجئني  على  ينطبق  الو�ضف  )وهذا  النظامية  اإقامتهم  بلد 
بطاقة هوية �ضخ�ضية  ت�ضدر  اأن  املتعاقدة على  الدول   1951 اتفاقية  خا�ضة(. وكذلك ح�ضت 

لالجئني املوجودين على اأرا�ضيها, وبخا�ضة للذين ال ميلكون وثيقة �ضفر �ضاحلة.39

وفيما يتعلق باتفاق القاهرة عام 1969, جاء يف مطلعه: "مت االتفاق على اإعادة تنظيم الوجود 
يف  املقيمني  للفل�ضطينيني  والتنقل  واالإقامة  العمل  حق   .1 اأ�ضا�ض:  على  لبنان  يف  الفل�ضطيني 
املقيمني  الفل�ضطينيني  م�ضالح  لرعاية  املخيمات  يف  فل�ضطينيني  من  حملية  جلان  اإن�ضاء   .2 لبنان. 
فيها, بالتعاون مع ال�ضلطات املحلية و�ضمن نطاق ال�ضيادة اللبنانية... 4. ال�ضماح للفل�ضطينيني 

38  تن�ض املادة )12( من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية على اأنه: "1. لكل فرد يوجد على نحو قانوين 
داخل اإقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اإقامته. 2. لكل فرد حرية مغادرة اأي بلد, مبا يف ذلك 
بلده. 3. ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة اأعاله باأية قيود غري تلك التي ين�ض عليها القانون, وتكون �رسورية حلماية 
االأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�ضحة العامة اأو االآداب العامة اأو حقوق االآخرين وحرياتهم, وتكون متم�ضية مع 

احلقوق االأخرى املعرتف بها يف هذا العهد. 4. ال يجوز حرمان اأحد, تع�ضفًا, من حق الدخول اإىل بلده."
39  املواد )26–28( من اتفاقية 1951.
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مبادئ  �ضمن  امل�ضلح  الكفاح  خالل  من  الفل�ضطينية  الثورة  يف  بامل�ضاركة  لبنان  يف  املقيمني 
الالجئني  حقوق  اهتماماته  اأبرز  من  كان  االتفاق  هذا  اأن  ويظهر  و�ضالمته..."40  لبنان  �ضيادة 
الفل�ضطينيني, ال�ضيما حقهم يف االإقامة والتنقل والعمل. اإال اأن هذا االتفاق مل يرتجم بت�رسيعات 

ت�ضمن �ضموده يف ظل املتغريات والتطورات املختلفة.41

قد كفلت  العربية  الدول  ال�ضادرة عن جمل�ض جامعة  والقرارات  العربية  االتفاقيات  فاإن  اأي�ضًا, 
حقي االإقامة والتنقل لالجئني الفل�ضطينيني.

تعالج و�ضع  التي  القرارات  العربية ع�رسات  الدول  القرارات, �ضدر عن جامعة  م�ضتوى  فعلى 
االأ�رس الفل�ضطينية امل�ضتتة, ومنح الالجئني الفل�ضطينيني وثائق �ضفر موحدة, واإ�ضدار جواز �ضفر 
لالجئني  واالإقامة  ال�ضفر  اإجراءات  وتعالج  اجلن�ضية,  الفل�ضطينيني  الالجئني  ومنح  بهم,  خا�ض 
بتاريخ  ال�ضادر   )16 )424/د  رقم  القرار  باكورتها  وكان  العربية.  الدول  يف  الفل�ضطينيني 
1952/9/14, والقا�ضي مبوافقة اللجنة ال�ضيا�ضية يف جمل�ض جامعة الدول العربية, على التو�ضية 
التي تقدمت بها جلنة فل�ضطني الدائمة, بال�ضماح لالأ�رس الفل�ضطينية امل�ضتتة بجمع �ضملها, واتخاذ 
التدابري الالزمة لذلك, كما اأنها )اأي اللجنة ال�ضيا�ضية( اأو�ضت بتكليف جلنة فل�ضطني الدائمة ملتابعة 
اإ�ضدار وثائق �ضفر موحدة تعطى ملن ي�ضاء من الالجئني الفل�ضطينيني, وبالفعل, عام 1954, قرر 
جمل�ض جامعة الدول العربية �رسف وثائق �ضفر موحدة لالجئني الفل�ضطينيني مبوجب القرار رقم 
)714/د 20( ال�ضادر بتاريخ 1954/1/27, وكذلك قرر املجل�ض اإعفاء الالجئني الفل�ضطينيني 
من دفع ر�ضوم التاأ�ضرية, وجتديد جوازات ال�ضفر مبوجب القرار رقم )715/د 20( ال�ضادر بتاريخ 

1954/1/27, وهكذا توالت القرارات ت�ضدر عن جمل�ض جامعة الدول العربية.42

ومن اجلدير بالذكر اأي�ضًا يف هذا ال�ضياق االإ�ضارة اإىل ما ت�ضمنه قرار جمل�ض وزراء الداخلية العرب 
اإذ ح�ض هذا  العربية"؛  االأقطار  الفل�ضطينيني يف  مبعاملة  اخلا�ض  "القرار   ,1982 عام   )8( رقم 

القرار الدول العربية على:43

معاملة وثيقة ال�ضفر اخلا�ضة بالالجئني الفل�ضطينيني ال�ضادرة عن اأية دولة عربية نف�ض معاملة   -
جواز ال�ضفر اخلا�ض مبواطني ذلك البلد العربي.

امل�ضدرة  الدول  الفل�ضطينيني معاملة رعايا  الالجئني  الفل�ضطيني احلامل وثيقة �ضفر  معاملة   -
لهذه الوثيقة فيما يتعلق باالإقامة والتنقل والعمل. ولتنفيذ البندين ال�ضابقني, يتم التن�ضيق مع 

منظمة التحرير الفل�ضطينية.

الدار  بروتوكول  يف  جاء  مبا  اال�ضت�ضهاد  االأهمية  من  فاإنه  العربية,  االتفاقيات  م�ضتوى  على  اأما 

40  اتفاق القاهرة لعام 1969.

41  الكليب, اأمل النكبة, 45–46.

42  لالطالع على القرارات ال�ضادرة عن جامعة الدول العربية ذات ال�ضلة بالالجئني الفل�ضطينيني ميكن مراجعة, اخلن�ضاء, 

العودة حق, 220– 251.
43  البنود االأول والثاين والثالث من القرار رقم )8( للعام 1982 اخلا�ض مبعاملة الفل�ضطينيني يف االأقطار العربية.
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الدول  خارجية  وزراء  جمل�ض  وافق  "فقد  الربوتوكول:  ن�ض  يف  جاء  حيث  1965؛  عام  البي�ضاء 
ودعا  االآتية,  االأحكام  على   1965 عام  اأيلول  من   10 يوم  البي�ضاء  بالدار  اجتماعه  االأع�ضاء يف 
للفل�ضطينيني  يكون   )2( التنفيذ:  مو�ضع  لو�ضعها  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ  اإىل  االأع�ضاء  الدول 
والعودة  منها  اخلروج  يف  احلق  ذلك,  م�ضلحتهم  اقت�ضت  ومتى  اأرا�ضي...  يف  حاليًا  املقيمني 
اإليها.44 )3( يكون للفل�ضطينيني املقيمني يف اأرا�ضي الدول العربية االأخرى احلق يف الدخول اإىل 
اأرا�ضي... واخلروج منها متى اقت�ضت م�ضلحتهم ذلك, وال يرتتب على حقهم يف الدخول احلق 
ال�ضلطات  اأجله, ما مل توافق  الذي دخلوا من  للمدة املرخ�ض لهم بها, وللغر�ض  اإال  االإقامة  يف 
املخت�ضة على غري ذلك.45 )4( مينح الفل�ضطينيون املقيمون حاليًا يف اأرا�ضي... وكذلك من كانوا 
يقيمون فيها و�ضافروا اإىل املهاجر, متى رغبوا يف ذلك, وثائق �ضاحلة ل�ضفرهم, وعلى ال�ضلطات 
املخت�ضة اأينما وجدت �رسف هذه الوثائق اأو جتديدها بغري تاأخري. )5( يعامل حاملو هذه الوثيقة 

يف اأرا�ضي دول جامعة الدول العربية معاملة رعايا دول اجلامعة ب�ضاأن التاأ�ضريات واالإقامة."

وا�ضح من ن�ض بروتوكول الدار البي�ضاء ال�ضابق اأنه:

اأكد على حق الفل�ضطينيني )الالجئني الفل�ضطينيني( يف مغادرة البلد العربي الذي يقيمون   -
اإليه, وربط ذلك بتقدير الفل�ضطينيني اأنف�ضهم بقوله "متى اقت�ضت م�ضلحتهم  فيه والعودة 
ذلك", على اأن احلق يف الدخول ال يخولهم احلق يف االإقامة اإال للفرتة امل�ضموح بها, ما مل 

توافق ال�ضلطات املخت�ضة على خالف ذلك.

حاليًا,  فيها  املقيمني  الفل�ضطينيني(  )الالجئني  الفل�ضطينيني  ملنح  العربية  الدول  دعا  كما   -
اإىل  اأنه دعاهم  ل�ضفرهم, كما  فيها ثم �ضافروا, وثائق �ضفر �ضاحلة  يقيمون  الذين كانوا  اأو 
جتديدها دون تاأخري, على اأن يتم منح جواز ال�ضفر لالجئني الفل�ضطينيني بناء على رغبتهم.

الدول  من  املمنوحة  ال�ضفر  وثيقة  احلامل  الفل�ضطيني(  )الالجئ  الفل�ضطيني  يعامل  اأي�ضًا   -
الدول  دول جامعة  رعايا  بها  يحظى  التي  نف�ضها  باملعاملة  الالجئ  فيها  يقيم  التي  العربية 

العربية, فيما يتعلق بتاأ�ضرية الدخول واالإقامة.

بعد ا�ضتعرا�ض ما جاءت به مقررات جامعة الدول العربية )�ضواء القرارات اأو االتفاقيات ال�ضادرة 
فجاءت  واالإقامة,  التنقل  يف  الفل�ضطيني  الالجئ  حق  راعت  اأنها  ُيالحظ  موؤ�ض�ضاتها(,  عن 
جاء  ما  وبخا�ضة  فاقتها,  االأحيان  بع�ض  يف  اأنها  درجة  اإىل  الدولية  االتفاقيات  لن�ضو�ض  موافقة 
يف بروتوكول الدار البي�ضاء, اإال اأن هناك اأمرين يقلالن من اأهمية موقف بروتوكول الدار البي�ضاء 
اللبنانية  الدولة  حتفظ  االأول  االأمر  والتنقل؛  االإقامة  يف  لبنان  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  حق  من 

44  لقد حتفظت الدولة اللبنانية على البند الثاين من بروتوكول الدار البي�ضاء لعام 1965, باإ�ضافة ما يلي اإليه: "وذلك اأ�ضوة 

باللبنانيني و�ضمن نطاق القوانني واالأنظمة املرعية االإجراء." لالطالع على ن�ض التحفظ ميكن مراجعة اخلن�ضاء, العودة 
حق, 239.

45  حتفظت الدولة اللبنانية على البند الثالث من بروتوكول الدار البي�ضاء لعام 1969, بالقول: "ي�ضاف بعد عبارة )متى 
اقت�ضت م�ضلحتهم ذلك(, وي�ضرتط حلق الدخول اإىل االأرا�ضي اللبنانية احل�ضول م�ضبقًا على �ضمة دخول من ال�ضلطات 

اللبنانية املخت�ضة". لالطالع على ن�ض التحفظ ميكن مراجعة اخلن�ضاء, العودة حق, 239.
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اللبنانية  الدولة  �ضعت  التحفظات  مبوجب  حيث  الربوتوكول,  من  والثالث  الثاين  البندين  على 
اللبنانية؛  االأرا�ضي  داخل  والتنقل  االإقامة  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  حقوق  على  الت�ضييق  اإىل 
اإليه خا�ضع للقوانني واالأنظمة املرعية, كما  اأن يكون حق اخلروج من لبنان والعودة  فا�ضرتطت 
اأنها ا�ضرتطت حلق الدخول اإىل االأرا�ضي اللبنانية احل�ضول م�ضبقًا على �ضمة دخول من ال�ضلطات 
تعر�ض  للتكرار(  منعًا  احلقوق  باقي  على  ين�ضحب  االأمر  )هذا  الثاين  االأمر  املخت�ضة.46  اللبنانية 
الربوتوكول للتعديل مبوجب قرار جمل�ض جامعة الدول العربية رقم )5093/د 96( ال�ضادر بتاريخ 
1991/9/12, حيث مت مبوجب هذا التعديل اإ�ضافة عبارة "وفق النظم والقوانني املعمول بها يف 
فقط,  الربتوكول  عنوان  فالتعديل طال  الفل�ضطينيني",  معاملة  "بروتوكول  عبارة  دولة" بعد  كل 
فاأ�ضبح كالتايل: "بروتوكول معاملة الفل�ضطينيني وفق النظم والقوانني املعمول بها يف كل دولة", 
بداًل من "بروتوكول معاملة الفل�ضطينيني يف الدول العربية". وبهذا, فاإن جمموع الدول العربية – 
ولي�ض لبنان وحدها – قد اأ�ضهمت يف اإفراغ بروتوكول الدار البي�ضاء من م�ضمونه, عندما ُمنحت 
كل دولة عربية معاملة الفل�ضطيني )الالجئ الفل�ضطيني( وفقًا مل تقت�ضيه ت�رسيعاتها الداخلية, التي 

رمبا ال تراعي االتفاقيات الدولية اأو اتفاقية الدار البي�ضاء.

وقبل القفز للحديث عن حق الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان يف االإقامة والتنقل عمليًا, ال بد من 
العودة والتذكري مبوقف القانون اللبناين من هذه امل�ضاألة )اأي حقي االإقامة والتنقل( اإذ مبوجب 
اإىل  القانونية اخلا�ضة بدخول االأجانب  1962 مت تنظيم االأحكام  10 متوز  القانون ال�ضادر يف 
لبنان واالإقامة فيه واخلروج منه, واإن كان هذا القانون مل يذكر الالجئني الفل�ضطينيني على وجه 
اخل�ضو�ض, اإال اأن اأحكامه تنطبق عليهم على اعتبار اأنهم اإحدى الفئات االأجنبية – ح�ضب القرار 
الفئة الثالثة – وفقًا لت�ضنيف القرار رقم )319( عام 1962 اخلا�ض بت�ضوية اأو�ضاع االأجانب يف 
لبنان, حيث اأوجب هذا القرار على االأجانب الذين ال يحملون وثائق هوية من بلدانهم االأ�ضلية 
ويقيمون يف لبنان مبوجب بطاقات اإقامة �ضادرة من املديرية العامة لالأمن العام, اأو �ضادرة من 
اإدارة �ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني, اأن ي�ضححوا اأو�ضاعهم من حيث االإقامة.47 وتن�ض املادة 
)4( من القرار )319( على اأنه: "تتخذ املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي واملديرية العامة لالأمن 
 ,1962/9/30 تاريخ  قبل  والرابعة  الثالثة  الفئتني  االأجانب من  الالزمة كي مينح  التدابري  العام 
وكرتجمة  والدتهم..."  وتاريخ  وحمل  و�ضهرتهم  ا�ضمهم  تذكر  دائمة  اأو  موؤقتة  اإقامة  بطاقات 
على  واحل�ضول  اأو�ضاعهم  ت�ضوية  الفل�ضطينيني  الالجئني  معظم  ا�ضتطاع  الن�ض,  لهذا  فعلية 
الفل�ضطينيني.48  الالجئني  ل�ضوؤون  العامة  املديرية  من  بهم  اخلا�ضة  والتعريف  االإقامة  بطاقات 
وبعد ا�ضتعرا�ض ن�ضو�ض الت�رسيعات اللبنانية ذات ال�ضلة باملو�ضوع, يظهر انتهاكها لالتفاقيات 
عاملته  بينما  كاملواطن,  الفل�ضطيني  الالجئ  ملعاملة  تدعو  التي  والعربية,  الدولية  واالإعالنات 

الت�رسيعات اللبنانية كاالأجنبي من فئة خا�ضة.

46  اخلن�ضاء, العودة حق, 239.

47  املادة )3/1( من القرار رقم )319( لعام 1962 املتعلق بت�ضوية اأو�ضاع االأجانب يف لبنان.

الالجئني  حقوق  العودة  ج�رس  يف  ولبنان,"  االأردن  يف  الفل�ضطينيون  "الالجئون  طاهري,  وحممد  ديدوناتو  ماريا   48

االإن�ضان,  القاهرة حلقوق  مركز  )القاهرة:  الدين حممد ح�ضن  الت�ضوية, حترير: ع�ضام  م�ضارات  الفل�ضطينيني يف ظل 
.141 ,)2002
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للن�ضو�ض  وفقًا  والتنقل  االإقامة  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  حق  اإىل  ي�ضري  �ضبق  ما  كل  كان  اإذا 
القانونية املجردة النظرية, فاإنه ال بد من بيان الواقع املعا�ض حلق الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان 

يف االإقامة والتنقل.

فمن خالل واقع اإقامة الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, ميكن تق�ضيمهم من حيث االإقامة اإىل فئتني 
رئي�ضيتني, هما:

الفئة االأوىل: من حملة اجلن�ضية اللبنانية, فهذه الفئة اكت�ضبت اجلن�ضية اللبنانية, وهي فئة قليلة   -
اأغلبها من امل�ضيحيني االأغنياء, وبخا�ضة الذين منحوا اجلن�ضية بني االأعوام 1952–1958, 
وذلك بهدف املحافظة على التوازن ال�ضكاين الطائفي ما بني امل�ضيحيني وامل�ضلمني.49 وت�ضري 
اإح�ضائيات االأونروا حتى عام 1987 اإىل اأن حوايل ثالثني األف الجئ فل�ضطيني ح�ضلوا على 
اجلن�ضية  1994, مت منح  للعام   )5247( اجلن�ضية رقم  اللبنانية.50 ومبوجب مر�ضوم  اجلن�ضية 

اللبنانية حلوايل خم�ضني األف الجئ فل�ضطيني, جلهم من امل�ضيحيني االأغنياء.51
الفئة الثانية: عدمية اجلن�ضية )ال حتمل اجلن�ضية اللبنانية(, وت�ضم املجموعات التالية:52  -

	 لبنان ب�ضورة �رسعية وقانونية, وذلك الأنه • املجموعة االأوىل: هذه املجموعة تقيم يف 
الدولية  واللجنة  االأونروا  قبل  من   )1952( اخلم�ضينات  مطلع  يف  اإح�ضاوؤها  جرى 
الداخلية  االأونروا ووزارة  اأنها م�ضجلة يف �ضجالت  اإىل  باالإ�ضافة  االأحمر,  لل�ضليب 
وت�ضري  العام.  االأمن  ومديرية  الفل�ضطينيني  الالجئني  �ضوؤون  اإدارة  لدى  اللبنانية 
اإح�ضائيات االأونروا يف لبنان اإىل اأن هناك حوايل )422,000( الجئ فل�ضطيني م�ضجل 
لديها, والعديد منهم يعي�ض يف املخيمات االثني ع�رس املوجودة يف لبنان.53 واأفراد هذه 

املجموعة ت�ضدر لهم وثيقة �ضفر �ضاحلة ل�ضنة واحدة وقابلة للتجديد ثالث مرات.

	 اإقامتها قانونية و�رسعية, لكن مل ت�ضملها • اأي�ضًا تعترب  الثانية: هذه املجموعة  املجموعة 

تاكنربغ, و�ضع الالجئني الفل�ضطينيني, 195.  49

ح�ضاوي, حقوق الالجئني الفل�ضطينيني, 178.  50

لور�ضة  لبنان" )بحث مقدم  الفل�ضطيني يف  الالجئ  اإقامة  تنظم  التي  للقوانني  التمييزية  القانونية  "االأبعاد  قبعة,  كمال   51
عمل: الفل�ضطينيون يف لبنان تقيمها دائرة �ضوؤون الالجئني يف منظمة التحرير الفل�ضطينية, رام اهلل, فل�ضطني, 28 اأيار, 

.11 ,)2005

فيما يتعلق بالفئة الثانية يراجع: ن�ض وثيقة احلقوق املدنية واالجتماعية لل�ضعب الفل�ضطيني يف لبنان التي قدمها الوفد   52
القيادي الفل�ضطيني اإىل جلنة الوزيرين امل�ضكلة من الوزير �ضوقي فاخوري والوزير عبد اهلل االأمني يف اآب عام 1991 
 ,)1993 العربي,  التقدم  دار  ن�رس:  مكان  )بدون  لبنان  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأو�ضاع  الناطور,  �ضهيل  بـ  امللحقة 
الو�ضع  ويا�ضني,  الناطور  واأي�ضا   .196  –  195 الفل�ضطينيني,  الالجئني  و�ضع  تاكنربغ,  اأي�ضا  ويراجع   .143–142

القانوين لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, 18–19. واأي�ضا اخلن�ضاء, العودة حق, 81–83. واأي�ضا اأمل عيتاين واآخرون, 
اأو�ضاع الالجئني الفل�ضطيني يف لبنان, حترير: حم�ضن حممد �ضالح )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�ضات واال�ضت�ضارات, 

2008(,61–62. واأي�ضًا الكليب, اأمل النكبة, 25–26.

.http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=130 ,53  ميادين عمل االأونروا ـ اإقليم لبنان, موقع االأونروا
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يف  مدرجة  غري  الثانية(  املجموعة  )اأي  وهي  االأوىل,54  املجموعة  اإح�ضائيات 
�ضجالت االأونروا – وبالتايل ال يحق لها احل�ضول على م�ضاعدات من االأونروا, اإال 
م�ضجلة  اأنها  غري  املجموعة55  لهذه  اخلدمات  بع�ض  بتقدمي  االأونروا  بداأت  عمليًا  اأنه 
هذه  الأفراد  وت�ضدر  اللبناين,  العام  االأمن  ومديرية  االأحمر  ال�ضليب  موؤ�ض�ضات  لدى 
ما  لكن  مرات,  ثالث  للتجديد  قابلة  واحدة  �ضنة  ملدة  �ضاحلة  �ضفر  وثيقة  املجموعة 
مييزها عن وثيقة املجموعة االأوىل اأنها )اأي وثيقة املجموعة الثانية( حتتوي على عبارة 
اإثبات وجودها يف لبنان مبوجب القرار  للعودة." وهذه املجموعة معفاة من  "�ضالح 
رقم )79( ال�ضادر يف 23 اأيار من العام 1967, اإال اأن هذا القرار األغي مبوجب القرار 
باإثبات وجود االأجانب  1969 واملتعلق  اأيلول من العام   20 )136( ال�ضادر يف  رقم 
يف لبنان, وتن�ض املادة )1( منه على اأنه: "على كل اأجنبي يقيم يف لبنان با�ضتثناء الفئات 
اإثبات وجود له..." وتن�ض  القرار..., احل�ضول على  الرابعة من هذا  املادة  املبينة يف 
هـ.  التالية:  الفئات  التدبري  هذا  ي�ضمل  "ال  اأنه:  على  نف�ضه  القرار  من  هـ(   /4( املادة 
الالجئون الفل�ضطينيون املقيمون يف لبنان مبوجب بطاقات هوية �ضادرة عن املديرية 

العامة الإدارة �ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان."

	 هذه • اأن  حيث  قانونية,  غري  لبنان  يف  اإقامتها  تعترب  املجموعة  هذه  الثالثة:  املجموعة 
املجموعة قليلة العدد, قدمت اإىل لبنان بعد نك�ضة حزيران عام 1967, وهي غري م�ضجلة 
لدى اأية جهة كانت – �ضواء اأكانت االأونروا )وبالتايل ال تتلقى خدمات من االأونروا( 
ال�ضليب  موؤ�ض�ضات  اأم  الفل�ضطينيني  الالجئني  �ضوؤون  مديرية  اأم  اللبناين  العام  االأمن  اأم 

االأحمر, وت�ضدر لهم وثيقة �ضاحلة لثالثة اأ�ضهر خمتومة بعبارة "غري �ضالح للعودة".

وكنتيجة التفاق القاهرة عام 1969, �ُضلمت الأفراد هذه املجموعة بطاقات من منظمة التحرير 
اأية قيمة  اإقامتهم يف لبنان ب�ضورة نظامية, لكن هذه البطاقات مل تعد لها  اإىل  الفل�ضطينية توؤدي 
قانونية بعد رحيل منظمة التحرير من لبنان عام 1982, واإن كان جزء كبري من اأفراد هذه املجموعة 
قد غادر لبنان على اأثر خروج املنظمة عام 1982, اإال اأن جزءاً منهم ما زالوا يع�ضون يف لبنان, 
ويواجهون ويالت العذاب ب�ضبب عدم امتالكهم االأوراق الثبوتية الإقامتهم يف لبنان؛ اإذ �رسح 
العديد منهم باأنه ال ميكن لهم الزواج اأو الطالق لعدم امتالكهم االأوراق التي تبني حالتهم املدنية, 
واأن كثرياً منهم قد تعر�ض لالعتقال واالإيقاف, فمثاًل اأفاد ممثلو اللجنة ال�ضعبية ملخيم عني احللوة 
يف لبنان باإنه مت �ضجن عدد من الالجئني الفل�ضطينيني من خميم عني احللوة حلوايل ال�ضهر, ومن ثم 

54  وتعود اأ�ضباب عد �ضملهم باإح�ضائيات االأونروا يف مطلع اخلم�ضينات الأ�ضباب عدة, اأهمها: اأواًل, ظن بع�ض الالجئني 
الفل�ضطينيني اأن جلوءهم لن يطول, و�ضوف يعودون بيوتهم قريبًا. ثانيًا, بع�ض امل�ضمولني الفل�ضطينيني مل يكونوا بحاجة 
للم�ضاعدة, وبخا�ضة اأن االأونروا كانت يف البداية تقدم امل�ضاعدة للفقراء واملحتاجني من الالجئني. ثالثًا, جزء منهم 
قدموا اإىل لبنان العام 1956, وجرى اعتماد اإقامتهم ب�ضورة قانونية, ثم متت اإ�ضافتهم اإىل ال�ضجالت اخلا�ضة باالإدارة 
املجموعة  باإح�ضائيات  امل�ضمولني  الفل�ضطينيني  الالجئني  من  جزءاً  اإن  رابعًا,  الفل�ضطينيني.  الالجئني  ل�ضوؤون  العامة 
االأوىل مت �ضطب قيودهم من �ضجالت االأونروا, الأنهم ح�ضلوا على عمل, لكنهم احتفظوا بت�ضجيلهم لدى االإدارة 

العامة ل�ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني. للمزيد ميكن مراجعة الكليب, اأمل النكبة, 26.
55  عيتاين واآخرون, اأو�ضاع الالجئني الفل�ضطينيني, 62.
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تغرميهم بـ 200 دوالر, لعدم امتالكهم االأوراق التي تثب �ضحة اإقامتهم يف لبنان.56 ويبلغ عدد 
اأفراد هذه املجموعة حوايل 3000 الجئ وفق اإح�ضائيات �ضدرت عام 57.2004

وللتدليل على معاناة الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان جلهة حقهم يف التنقل واالإقامة, ي�ضت�ضهد 
بالقرار رقم )478( – واإن األغي فيما بعد – ال�ضادر عن وزير الداخلية اللبناين عام 1995, ملعاجلة 
ما نتج عن قرار الرئي�ض الليبي معمر القذايف جلهة الفل�ضطينيني, الذي ق�ضى باإبعاد كل االأجانب 
1995, وكان من بني هوؤالء  اأيلول من عام  االأ�ضلية, وذلك يف  بلدانهم  اإىل  ليبيا  العاملني يف 
العمال االأجانب عمال فل�ضطينيون كانوا ميلكون حق االإقامة يف لبنان باعتبارهم من الجئيه, 
وعندما طردوا من ليبيا فما كان منهم اإال اأن توجهوا �ضوب لبنان على اعتبار اأنهم يتمتعون بحق 
االإقامة فيه بعد اأن طردهم االحتالل االإ�رسائيلي, والأنهم ال ي�ضتطيعون العودة اإىل فل�ضطني بلدهم 
االأ�ضلي ملنعهم من قبل االحتالل, اإال اأن وزير الداخلية اأ�ضدر القرار رقم )478( يف 22 اأيلول 
لبنان  اإىل  الفل�ضطينيني  دخول  بتنظيم  املتعلقة  االإجراءات  بتحديد  والقا�ضي   ,1995 العام  من 
وخروجهم منه, فتن�ض املادة )1( منه على اأنه: "على الفل�ضطينيني الالجئني اإىل لبنان عام 1948 
الراغبني يف مغادرته احل�ضول على �ضمة خروج مع عودة ل�ضفرة واحدة اأو اأكرث, تعطى لهم من 
ِقبل دوائر االأمن العام املخت�ضة بعد ت�ضديد الر�ضم املحدد قانونًا..." وتن�ض املادة )2( منه على 
اأنه: "على هذه الفئة من الفل�ضطينيني املتواجدين خارج االأرا�ضي اللبنانية احل�ضول على تاأ�ضرية 
دخول اإىل لبنان عرب البعثات اللبنانية يف البلدان املتواجدين فيها, وتعطى هذه التاأ�ضرية بعد موافقة 
املديرية العامة لالأمن العام عرب وزارة اخلارجية, وي�ضتثنى من طلب هذه التاأ�ضرية الفل�ضطينيون 
الالجئون اإىل لبنان عام 1948 املقيمون يف اجلمهورية العربية ال�ضورية مبوجب اإقامات �ضورية 
دخولهم  عند  يبلغوا  اأن  على  االإقامات  هذه  مبوجب  بالدخول  لهم  وي�ضمح  �ضنوية,  اأو  دائمة 
وجوب احل�ضول على وثائق �ضفر اأو جوازات مرور جديدة بال�ضمة املن�ضو�ض عنها يف املادة 
االأوىل من هذا القرار, بعد دفع الر�ضم املحدد قانونًا,..." ولقد اأعفى هذا القرار الفل�ضطينيني 
الذين غادروا لبنان بعد 1995/6/1 من طلب تاأ�ضرية للدخول اإىل لبنان.58 وا�ضح من هذا القرار 
اأنه جاء للت�ضييق على الالجئني الفل�ضطينيني يف تنقلهم من بلد اإىل اآخر؛ اإذ ا�ضرتطت على الالجئ 
الفل�ضطيني املتواجد خارج لبنان احل�ضول على تاأ�ضرية للدخول اإىل لبنان اإذا ما رغب يف العودة 
اإليه )اأي اإىل لبنان(. ووا�ضح اأن هذا القرار - بكل ما يرتتب عليه من نتائج – يخالف املبادئ 
والقواعد القانونية التي اأر�ضتها االتفاقيات واالإعالنات الدولية, وال�ضيما االإعالن العاملي حلقوق 
االإن�ضان عام 1948, والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية؛ اإذ اأن 
هذه املواثيق اأقرت للفرد حرية التنقل ومغادرة البلد, مع احتفاظه باأحقيته بالعودة اإليه كما تبني 
ولتح�ضن  من جهة,  القرار  هذا  لها  تعر�ض  التي  لالنتقادات  وكنتيجة  فقرات.  من  �ضلف  فيما 

56  ديدوناتو وطاهري, الالجئون الفل�ضطينيون يف االأردن, 142-141.

57  عيتاين واآخرون, اأو�ضاع الالجئني الفل�ضطينيني, 62.

لبنان  اإىل  الفل�ضطينيني  بتنظيم دخول  املتعلقة  االإجراءات  ب�ضاأن حتديد   1995 للعام   )478( رقم  القرار  من   )4( املادة   58
الدرا�ضات  وثائق عربية, جملة  بـ  ملحق  القرار  فاإن   ,1995 للعام   )478( رقم  القرار  لالإطالع على  منه.  وخروجهم 
http://www.palestine-studies.org/ar_journals.  ,221  :)1996 )�ضتاء   25 عدد   ,7 الفل�ضطينية, جملد 

.aspx?href=issue&jid=3&iid=25
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اإلغاء هذا  العالقات اللبنانية – الفل�ضطينية من جهة اأخرى, فقد اأقدمت احلكومة اللبنانية على 
القرار يف كانون الثاين عام 1999, فاأ�ضبح باإمكان الالجئ الفل�ضطيني ال�ضفر من لبنان والعودة 

اإليه دون احلاجة اإىل تاأ�ضري عودة )دخول(.59

وبالنتيجة اأ�ضبح تنقل الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان ب�ضكل عام مباحًا على االأقل من الناحية 
النظرية, التي حتتاج اإىل احل�ضول على الوثائق الر�ضمية وال�ضحيحة لتتحول اإىل الناحية العملية, 
ب�ضفرهم  املتعلقة  الوثائق  ر�ضوم  من  الفل�ضطينيني  الالجئني  اأعفت  قد  اللبنانية  الدولة  اأن  علمًا 
مبوجب املر�ضوم رقم )7706( ال�ضادر بتاريخ 29 كانون االأول من العام 1954؛ فتن�ض املادة 
)1( منه على اأنه: "يعفى الالجئون الفل�ضطينيون من دفع ر�ضوم التاأ�ضري على جوازات �ضفرهم 
ور�ضوم  ال�ضفر  وثائق  على  احل�ضول  ر�ضوم  دفع  من  وكذلك  اآخر,  اإىل  قطر  من  انتقالهم  عند 
متديدها وجتديدها." اإال اأنها )اأي الدولة اللبنانية( عادت واألغت هذا املر�ضوم, واأ�ضبح مطلوبًا 

من الالجئ الفل�ضطيني دفع ر�ضوم وثائق ال�ضفر اأ�ضوة باملواطن اللبناين.60

القت�صادية والجتماعية احلقوق   .2-3
الجتماعي وال�صمان  العمل  احلق يف   .1-2-3

يجد احلق يف العمل اأ�ضا�ضه القانوين يف االتفاقيات واالإعالنات الدولية, فتن�ض املادة )23( من 
االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان عام 1948 على اأنه: "1. لكل �ضخ�ض حق العمل, وفى حرية 
اختيار عمله, وفى �رسوط عمل عادلة ومر�ضية, وفى احلماية من البطالة. 2. جلميع االأفراد, دون 
اأي متييز, احلق يف اأجر مت�ضاٍو على العمل املت�ضاوي. 3. لكل فرد يعمل حق يف مكافاأة عادلة 
بو�ضائل  االقت�ضاء,  عند  وت�ضتكمل,  الب�رسية,  بالكرامة  الئقة  عي�ضة  والأ�رسته  له  تكفل  ومر�ضية 
اأخرى للحماية االجتماعية. 4. لكل �ضخ�ض حق اإن�ضاء النقابات مع اآخرين واالن�ضمام اإليها من 
اأجل حماية م�ضاحله." وتن�ض املادة )24( منه على اأنه: "لكل �ضخ�ض حق يف الراحة واأوقات 

الفراغ, وخ�ضو�ضًا يف حتديد معقول ل�ضاعات العمل وفى اإجازات دورية ماأجورة."

مثل  العمومية,  امل�ضطلحات  م�ضتخدمًا  العمل  بحق  اأقر  اأنه  اأعاله   )23( املادة  ن�ض  وا�ضح من 
التي حتكم  املبادئ والقواعد  بينا  ال�ضابقني  الن�ضني  اأن  االأفراد". كما  و"جلميع  �ضخ�ض"  "لكل 
هذا احلق, ومن اأبرزها: حرية اختيار نوع العمل وطبيعته, اأن تكون �رسوطه )اأي العمل( عادلة 
ومر�ضية, احلق يف االأجر )املقابل( الذي يكفل العي�ض الكرمي للفرد والأ�رسته, التنا�ضب بني االأجر 
والعمل, عدم التمييز بني �ضخ�ض واآخر, احلق يف احل�ضول على �ضاعات للراحة واإجازات دورية 
مدفوعة االأجر, احلق يف اإن�ضاء جمعيات ونقابات حلماية العمال و�ضون حقوقهم وممار�ضة كافة 
املتعلقة  وال�ضيا�ضات  القرارات  �ضنع  يف  وامل�ضاركة  االإ�رساب  يف  احلق  من  النقابية  الن�ضاطات 
اخلا�ض  الدويل  العهد  )6–8( من  املواد  ن�ضت  نف�ضها,  والقواعد  املبادئ  بالعمال. وعلى هذه 

�ضعيد, التزامات الدول امل�ضيفة نحو الالجئني, 218–222.  59

�ضهيل الناطور, "الفل�ضطينيون والتطورات يف لبنان – نقا�ض قانوين يف اآثار القرار )1559(," درا�ضات باحث, عدد   60
.18 :)2005( 12/11
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للق�ضاء  الدولية  لالتفاقية  بالن�ضبة  االأمر  والثقافية,61 وكذلك  االقت�ضادية واالجتماعية  باحلقوق 
اإذ اأكدت على حق االإن�ضان يف العمل دون  1965؛  اأ�ضكال التمييز العن�رسي عام  على جميع 

متييز على اأي اأ�ضا�ض كان.62
وفيما يتعلق بال�ضمان االجتماعي, فاإن املادة )22( من االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان قد ن�ضت 
على اأنه: "لكل �ضخ�ض بو�ضفه ع�ضواً يف املجتمع, حق يف ال�ضمان االجتماعي, ومن حقه اأن 
توفر له, من خالل املجهود القومي والتعاون الدويل, ومبا يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها, 
احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي �ضخ�ضيته يف حرية."
وا�ضح من الن�ض ال�ضابق اأنه يكفل لكل �ضخ�ض احلق يف احل�ضول على ال�ضمانات االجتماعية, 
التي ت�ضمل حقوقه كافة, �ضواء ذات الطابع االقت�ضادي اأو االجتماعي اأو الثقايف اأو غريه, االأمر 
الذي اأكده العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية يف املواد )9–11(.63

61  تن�ض املادة )6( من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية على اأنه: "تعرتف الدول االأطراف 
يف هذا العهد باحلق يف العمل, الذي ي�ضمل ما لكل �ضخ�ض من حق يف اأن تتاح له اإمكانية ك�ضب رزقه بعمل يختاره 
اأو يقبله بحرية, وتقوم باتخاذ تدابري منا�ضبة ل�ضون هذا احلق. 2. يجب اأن ت�ضمل التدابري التي تتخذها كل من الدول 
االأطراف يف هذا العهد لتاأمني املمار�ضة الكاملة لهذا احلق, توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني, واالأخذ 
يف هذا املجال ب�ضيا�ضات وتقنيات من �ضاأنها حتقيق تنمية اقت�ضادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف 
ظل �رسوط ت�ضمن للفرد احلريات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية االأ�ضا�ضية." وتن�ض املادة )7( من العهد نف�ضه على اأنه: "تعرتف 
الدول االأطراف يف هذا العهد مبا لكل �ضخ�ض من حق يف التمتع ب�رسوط عمل عادلة ومر�ضية تكفل على اخل�ضو�ض: 
دون اأي  العمل  قيمة  ت�ضاوى  لدى  مت�ضاوية  ومكافاأة  من�ضفا,  اأجر   "1" اأدنى:  )اأ( مكافاأة توفر جلميع العمال, كحد 
متييز, على اأن ي�ضمن للمراأة خ�ضو�ضا متتعها ب�رسوط عمل ال تكون اأدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل, وتقا�ضيها اأجرا 
ي�ضاوى اأجر الرجل لدى ت�ضاوى العمل, "2" عي�ضا كرميا لهم والأ�رسهم طبقا الأحكام هذا العهد, )ب( ظروف عمل 
تكفل ال�ضالمة وال�ضحة, )ج( ت�ضاوى اجلميع يف فر�ض الرتقية, داخل عملهم, اإىل مرتبة اأعلى مالئمة, دون اإخ�ضاع 
ذلك اإال العتباري االأقدمية والكفاءة, )د( اال�ضرتاحة واأوقات الفراغ, والتحديد املعقول ل�ضاعات العمل, واالإجازات 
 .1 اأنه:  على  نف�ضه  العهد  من   )8( املادة  وتن�ض  الر�ضمية.  العطل  اأيام  عن  املكافاأة  وكذلك  االأجر,  املدفوعة  الدورية 
اآخرين  باال�ضرتاك مع  النقابات  )اأ( حق كل �ضخ�ض يف تكوين  يلي:  ما  العهد بكفالة  االأطراف يف هذا  الدول  تتعهد 
االقت�ضادية  تعزيز م�ضاحله  ق�ضد  املعنية, على  املنظمة  قواعد  �ضوى  قيد  يختارها, دومنا  التي  النقابة  اإىل  االن�ضمام  وفى 
واالجتماعية وحمايتها. وال يجوز اإخ�ضاع ممار�ضة هذا احلق الأية قيود غري تلك التي ين�ض عليها القانون وت�ضكل تدابري 
�رسورية, يف جمتمع دميقراطي, ل�ضيانة االأمن القومي اأو النظام العام اأو حلماية حقوق االآخرين وحرياتهم, )ب( حق 
اإليها, )ج( حق  اأو االن�ضمام  نقابية دولية  اإن�ضاء احتادات..., وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات  النقابات يف 
النقابات يف ممار�ضة ن�ضاطها بحرية, دومنا قيود غري تلك التي ين�ض عليها القانون وت�ضكل تدابري �رسورية, يف جمتمع 
�رسيطة  االإ�رساب,  حق  )د(  وحرياتهم.  االآخرين  حقوق  حلماية  اأو  العام  النظام  اأو  القومي  االأمن  ل�ضيانة  دميقراطي, 

ممار�ضته وفقا لقوانني البلد املعنى."
62  املادة )5( من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�رسي لعام 1965.

تن�ض املادة )9( من العهد الدول اخلا�ض باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية على اأنه: "تقر الدول االأطراف يف   63
هذا العهد بحق كل �ضخ�ض يف ال�ضمان االجتماعي, مبا يف ذلك التاأمينات االجتماعية. وتن�ض املادة )10( من العهد 
اجلماعية  الوحدة  ت�ضكل  التي  االأ�رسة,  منح  يلي:1. وجوب  مبا  العهد  هذا  االأطراف يف  الدول  "تقر  اأنه:  على  نف�ضه 
الطبيعية واالأ�ضا�ضية يف املجتمع, اأكرب قدر ممكن من احلماية وامل�ضاعدة, وخ�ضو�ضًا لتكوين هذه االأ�رسة وطوال نهو�ضها 
اإكراه  اأن ينعقد الزواج بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ر�ضاء ال  مب�ضوؤولية تعهد وتربية االأوالد الذين تعيلهم. ويجب 
فيه. 2. وجوب توفري حماية خا�ضة لالأمهات خالل فرتة معقولة قبل الو�ضع وبعده. وينبغي منح االأمهات العامالت, 
اأثناء الفرتة املذكورة, اإجازة ماأجورة اأو اإجازة م�ضحوبة با�ضتحقاقات �ضمان اجتماعي كافية. 3. وجوب اتخاذ تدابري 
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ومرة اأخرى وعلى �ضبيل اال�ضتئنا�ض بكل من اتفاقية 1951 )لقيمتها االأدبية دون القانونية بالن�ضبة 
للدولة اللبنانية كما تبني �ضابقًا(, واتفاق القاهرة عام 1969 )الأنه األغي عام 1987(, ال بد من 

االإ�ضارة اإىل القيمة القانونية التي منحاها حلقي العمل وال�ضمان االجتماعي.
اأما بالن�ضبة التفاقية عام 1951, فاإنه ميكن القول اإنها �ضمت قواعد حماية مميزة للحق يف العمل 
يكن  مل  فاإذا  االأف�ضل,  املعاملة  الالجئني  معاملة  على  اأطرافها  اإذ حثت  االجتماعي؛  وال�ضمان 
باالإمكان, فيجب عليها اأن تعاملهم معاملة االأجانب عامة, �ضواء فيما يتعلق مبمار�ضتهم عماًل 
املهن  مبمار�ضتهم  يتعلق  فيما  اأو  يدوية...,  زراعة وحرف  من  احلر(  )العمل  اخلا�ض  حل�ضابهم 
احلرة طاملا اأنهم يحملون ال�ضهادات املعرتف بها من قبل �ضلطات الدولة املخت�ضة, التي توؤهلهم 
ملمار�ضة ما يرغبون من مهن حرة, مثل املحاماة, اأو الطب, اأو ال�ضيدلة... . كذلك فاإنها اأعفت 
من  االأجانب  ا�ضتخدام  اأو  على عمل  املفرو�ضة  التقييدية  والقواعد  التدابري  تطبيق  من  الالجئ 
اأن  طاملا  باملثل",  "املعاملة  قاعدة  القواعد  هذه  راأ�ض  وعلى  الوطنية,  العمل  �ضوق  اأجل حماية 
الالجئ ا�ضتوفى اأحد هذه ال�رسوط: االإقامة يف بلد امللجاأ املتعاقد ملدة ثالث �ضنوات, الزواج من 
فتاة حتمل جن�ضية بلد اإقامته, اأن يكون له ولد اأو اأكرث يحمل جن�ضية بلد اإقامته.64 كما اأن املادة 
)24( من اتفاقية عام 1951 حثت الدول املتعاقدة على منح الالجئني املقيمني ب�ضورة نظامية يف 
اإقليمها املعاملة نف�ضها املمنوحة للمواطنني فيما يخ�ض ال�ضمان االجتماعي )االأحكام القانونية 
اخلا�ضة باإ�ضابات العمل, واأمرا�ض املهنة, واالأمومة, واملر�ض, والعجز, وال�ضيخوخة, والوفاة, 
القوانني  تن�ض  اأخرى  طوارئ  واأية  اخلدمة,  نهاية  تعوي�ض  ونظام  العائلية,  واالأعباء  والبطالة, 

واالأنظمة على جعلها م�ضمولة بنظام ال�ضمان االجتماعي(.
الفل�ضطينيني  فاإنه ن�ض يف مطلعه على حق الالجئني   ,1969 القاهرة عام  بالن�ضبة التفاق  واأما 

بجملة من احلقوق, وعلى راأ�ضها احلق يف العمل.65

حماية وم�ضاعدة خا�ضة ل�ضالح جميع االأطفال واملراهقني, دون اأي متييز ب�ضبب الن�ضب اأو غريه من الظروف. ومن 
على  يعاقب  القانون  جعل  يجب  كما  واالجتماعي.  االقت�ضادي  اال�ضتغالل  من  واملراهقني  االأطفال  حماية  الواجب 
االأذى  اإحلاق  اأو  باخلطر  حياتهم  تهديد  اأو  ب�ضحتهم  االإ�رسار  اأو  اأخالقهم  اإف�ضاد  �ضاأنه  من  عمل  اأي  يف  ا�ضتخدامهم 
بنموهم الطبيعي. وعلى الدول اأي�ضًا اأن تفر�ض حدوداً دنيا لل�ضن يحظر القانون ا�ضتخدام ال�ضغار الذين مل يبلغوها يف 
عمل ماأجور ويعاقب عليه." وتن�ض املادة )11( من العهد نف�ضه على اأنه: "1. تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق 
كل �ضخ�ض يف م�ضتوى معي�ضي كاٍف له والأ�رسته, يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والك�ضاء واملاأوى, وبحقه يف حت�ضني 
ال�ضدد  هذا  معرتفة يف  احلق,  الإنفاذ هذا  الالزمة  التدابري  باتخاذ  االأطراف  الدول  وتتعهد  املعي�ضية.  لظروفه  متوا�ضل 
باالأهمية االأ�ضا�ضية للتعاون الدويل القائم على االرت�ضاء احلر. 2. واعرتافًا مبا لكل اإن�ضان من حق اأ�ضا�ضي يف التحرر من 
اجلوع, تقوم الدول االأطراف يف هذا العهد, مبجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل, باتخاذ التدابري امل�ضتملة 
على برامج حمددة ملمو�ضة والالزمة ملا يلي: )اأ( حت�ضني طرق اإنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية, عن طريق اال�ضتفادة 
الكلية من املعارف التقنية والعلمية, ون�رس املعرفة مببادئ التغذية, وا�ضتحداث اأو اإ�ضالح نظم توزيع االأرا�ضي الزراعية 
بطريقة تكفل اأف�ضل اإمناء للموارد الطبيعية واالنتفاع بها, )ب( تاأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعًا عاداًل يف �ضوء 

االحتياجات, ي�ضع يف اعتباره امل�ضاكل التي تواجهها البلدان امل�ضتوردة لالأغذية وامل�ضدرة لها على ال�ضواء."
املواد )7 و17–19( من اتفاقية عام 1951.  64

اتفاق القاهرة لعام 1969.  65
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الالجئني  حق  فاإن  العربية,  الدول  بجماعة  اخلا�ضة  واالتفاقيات  القرارات  م�ضتوى  وعلى 
 )8( رقم  العرب  الداخلية  وزراء  جمل�ض  قرار  من   2 البند  فين�ض  مكفول؛  بالعمل  الفل�ضطينيني 
عام 1982 اخلا�ض مبعاملة الفل�ضطينيني يف االأقطار العربية على اأنه: "يعامل الفل�ضطيني احلامل 
االإقامة  الوثيقة يف حرية  لهذه  امل�ضدرة  الدول  رعايا  معاملة  الفل�ضطينيني  الالجئني  �ضفر  وثيقة 
والعمل..." وكذلك االأمر بالن�ضبة لربوتوكول الدار البي�ضاء؛ اإذ ين�ض البند 1 منه على اأنه: "مع 
االحتفاظ بجن�ضيتهم الفل�ضطينية يكون للفل�ضطينيني املقيمني حاليًا يف اأرا�ضي... احلق يف العمل 

واال�ضتخدام اأ�ضوة باملواطنني."

وا�ضح من الن�ضو�ض ال�ضابقة اأنها اجتهت نحو اإحقاق حق مميز يف العمل لالجئ الفل�ضطيني الذي 
– اإىل درجة معاملته املعاملة نف�ضها التي يحظى  لبنان  – ال�ضيما دولة  يعي�ض يف الدول العربية 
اللبنانية قد ن�ضفت  الدولة  اأن  اإال  العمل واال�ضتخدام,  يتعلق بحق  الدولة فيما  بها مواطن تلك 
ال�ضمانة التي ن�ض عليها بروتوكول الدار البي�ضاء – �ضابقة الذكر – وذلك عرب حتفظها على هذه 
ال�ضمانة؛ حيث جاء ن�ض التحفظ على النحو االآتي: "مع االحتفاظ بجن�ضيتهم الفل�ضطينية وبقد 
ما ت�ضمح به اأحوال اجلمهورية اللبنانية االجتماعية واالقت�ضادية, يعطى الفل�ضطينيون املقيمون 
حاليًا يف اأرا�ضيها احلق يف العمل واال�ضتخدام اأ�ضوة باملواطنني."66 وبالتايل, فاإن معاملة الالجئ 
الفل�ضطيني يف لبنان جلهة حقه يف العمل اأ�ضبح مبوجب هذا التحفظ رهن االأحوال االجتماعية 
واالقت�ضادية للجمهورية اللبنانية, التي ال يخفى على اأحد اأنها اأحوال متذبذبة, ما �ضيرتتب اأثرها 

�ضلبًا على حق الالجئ الفل�ضطيني يف العمل.

كان كل ما �ضبق هو موقف االإعالنات واالتفاقيات الدولية من احلق يف العمل, وفيما يلي بيان 
ملوقف الت�رسيعات اللبنانية من احلق يف العمل.

املادة  فن�ضت  العمل؛  احلق يف  واالأجنبي جلهة  املواطن  بني  اللبنانية  العمالية  الت�رسيعات  فرقت 
االأجراء  يتمتع   ..." اأنه:  على   1946/9/23 بتاريخ  ال�ضادر  اللبناين  العمل  قانون  من   )59(
االأجانب عند �رسفهم من اخلدمة باحلقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على �رسط املعاملة 

باملثل, ويرتتب عليهم احل�ضول من وزارة االقت�ضاد على اإجازة العمل..."

ال �ضك يف اأن هذا الن�ض و�ضع قبل جلوء الفل�ضطينيني اإىل لبنان عام 1948؛ اإذ مل يكن مبخيلة 
امل�رسع اللبناين الالجئ الفل�ضطيني وقت قيامه )اأي امل�رسع اللبناين( ب�ضن هذا القانون, اأي مبعنى 
اآخر مل يكن املق�ضود بهذا القانون الالجئ الفل�ضطيني النعدام حالة جلوء الفل�ضطينيني وقتئذ. 
وظاهر من الن�ض ال�ضابق اأنه و�ضع االأ�ضا�ض للتعامل مع العمال االأجانب من قبل الدولة اللبنانية؛ 
اللبنانيون  العمال  بها  يتمتع  التي  باحلقوق  االأجانب  العمال  لتمتع  �رسطني  توافر  ا�ضرتطت  اإذ 
عند �رسفهم من العمل )اخلدمة(, وهما: االأول, �رسط املعاملة باملثل؛ اأي تعامل الدولة اللبنانية 
االأجنبي جلهة منحه حقوقه العمالية عند �رسفه باملعاملة نف�ضها التي يتلقاها العامل اللبناين لدى 
البلد الذي ينتمي اإليه االأجنبي الذي ي�رسف من عمله يف لبنان, فاإذا كانت الدولة االأجنبية متنح 
اللبناين مثل هذه احلقوق من تعوي�ض نهاية اخلدمة وغريها, فاإن العامل االأجنبي الذي يعمل على 

لالإطالع على ن�ض التحفظ, ميكن مراجعة اخلن�ضاء, العودة حق, 238.  66
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اأرا�ضي الدولة اللبنانية �ضوف يحظى بهذه احلقوق فيها. والثاين, احل�ضول على اإجازة عمل من 
اجلهات املخت�ضة.

وجود  لعدم  العمل  قانون  من   )59( املادة  ن�ض  من  م�ضتهدفًا  الفل�ضطيني  الالجئ  يكن  مل  اإذاً, 
الفل�ضطيني على االأر�ض اللبنانية بهذه ال�ضفة عام 1946 )وقت �ضن امل�رسع اللبناين هذا الن�ض(, 
اإال اأنه فيما بعد )بعد جلوء جزء من الفل�ضطينيني اإىل لبنان بعد نكبة 1948( يبدو اأن ال�ضلطات 
الالجئني  عمالة  ق�ضية  مع  للتعامل  الذكر  �ضالف   )59( املادة  ن�ض  قد وظفت  املخت�ضة  اللبنانية 
لهذا  ت�رسيعات  ب�ضن  اللبنانية(  ال�ضلطات  )اأي  فقامت  اأرا�ضيها؛  على  املتواجدين  الفل�ضطينيني 
واملتعلق   1964 عام  اأيلول   18 بتاريخ  ال�ضادر   )17561( رقم  املر�ضوم  راأ�ضها  وعلى  الغر�ض 

"بتنظيم عمل االأجانب".

لتنظيم دخول وخروج وعمل واإقامة االأجانب  اأول مر�ضوم  "بعد �ضدور  الناطور:  يقول �ضهيل 
يف لبنان بتاريخ 1962/7/10, بداأ ال�ضغط لوقف عمل الفل�ضطينيني يف 1963/6/2, ون�رست 
جملة "االأ�ضبوع العربي" يف بريوت, اأن وزير العمل وال�ضوؤون االجتماعية اآنذاك ال�ضيد جان عزيز, 
طالب ب�ضدة مبنع الالجئني الفل�ضطينيني من العمل يف لبنان..., يومها ت�ضدى الكثري من ال�ضحافيني 
وال�ضيا�ضيني اللبنانيني لهذا املطلب الذي اأثار زوبعة احتجاج وا�ضحة. لكن مل مي�ِض عام واأ�ضهر 

حتى �ضدر املر�ضوم رقم )17561( بتاريخ 18/ اأيلول 1964. املتعلق بعمل االأجانب..."67

ومبا اأن الالجئ الفل�ضطيني يعترب من الفئات االأجنبية وفقًا ملا مت بيانه �ضابقًا, فاإنه يخ�ضع جلهة حقه 
اأربع قواعد للتعامل مع  )17561( �ضابق الذكر, وهذا املر�ضوم و�ضع  يف العمل للمر�ضوم رقم 

العامل االأجنبي الذي يريد العمل يف لبنان, وهي:

مبداأ املعاملة باملثل؛ اإذ تن�ض املادة )1( من املر�ضوم رقم )17561( على اأنه: "مع مراعاة مبداأ   -
املعاملة باملثل, والقوانني والن�ضو�ض اخلا�ضة املرعية االإجراء,... يخ�ضع الرتخي�ض بالعمل 

لالأجانب على االأرا�ضي اللبنانية..."

اأجنبي  "على كل  اأنه:  )17561( على  املر�ضوم رقم  )2( من  املادة  تن�ض  اإذ  امل�ضبقة؛  املوافقة   -
اأن يح�ضل م�ضبقًا  اأو بدون اأجر,  اأو عمل, باأجر  اإىل لبنان لتعاطي مهنة  يرغب يف الدخول 
على موافقة وزارة العمل وال�ضوؤون االجتماعية قبل جميئه اإليه, اإال اإذا كان فنانًا فيح�ضل على 
اأنه ميكن لوزارة العمل وال�ضوؤون االجتماعية  هذه املوافقة من مديرية االأمن العام."68 علمًا 

�ضهيل الناطور, احلق يف العمل لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان مقارنة بني الواقع ال�ضيا�ضي, الو�ضع القانوين, واملطلب   67

االإن�ضاين )ورقة عمل مقدمة يف ندوة حوارية حول احلق يف العمل لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, بريوت, لبنان, 28 
ت�رسين الثاين, 2008(,

http://www.palhumanrights.org/Right-to-work/papers/Suhiel%20El-Natour%20

Concept%20Paper.pdf.

تن�ض املادة )4/6( من قانون الدخول اإىل لبنان واالإقامة فيه واخلروج منه عام 1962 على اأنه: "وعلى االأجنبي الراغب   68
يف الدخول اإىل لبنان لتعاطي مهنة اأو عمل اأن يح�ضل م�ضبقًا على موافقة وزارة العمل وال�ضوؤون االجتماعية اإال اإذا كان 

فنانًا فيح�ضل على هذه املوافقة من املديرية العامة لالأمن العام."
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اإىل  احل�ضور  له عن  املمنوحة  ال�ضخ�ض  بعد �ضدورها يف حال تخلف  امل�ضبقة  املوافقة  اإلغاء 
الفل�ضطينيني  لالجئني  �ضيئًا  يعني  ال  ال�رسط  هذا  كان  واإن  عمل.69  باإجازة  ال�ضتبدالها  لبنان 
املتواجدين )املقيمني( اأ�ضاًل على االإقليم اللبناين كنتيجة حلالة اللجوء الق�رسي, الذي ت�ضببت 

به لهم دولة االحتالل االإ�رسائيلي.

املادة  تن�ض  اإذ  امل�ضبقة؛  املوافقة  على  احل�ضول  بعد  تاأتي  هذه  عمل,  اإجازة  على  احل�ضول   -
)6( من املر�ضوم رقم )17561( على اأنه: "على االأجنبي الذي يح�ضل على موافقة م�ضبقة 
اأيام على االأكرث من تاريخ دخول لبنان, من وزارة العمل  للعمل, اأن يتقدم, خالل ع�رسة 
وال�ضوؤون االجتماعية بطلب احل�ضول على اإجازة العمل املن�ضو�ض عليها يف املادة )25( من 
القانون ال�ضادر بتاريخ 1962/7/10."70 ويبدو اأن هذا املر�ضوم ي�ضتمد االأ�ضا�ض القانوين 
للح�ضول على اإجازة عمل من قوانني �ضابقة عاجلت يف جزء منها عمالة االأجانب, وعلى 
وجه التحديد القانون ال�ضادر يف 10 متوز 1962 ب�ضاأن تنظيم الدخول اإىل لبنان واالإقامة 

فيه واخلروج منه, ومن قبله قانون العمل اللبناين عام 1946.

مبداأ املفا�ضلة, اأي تف�ضيل العامل اللبناين على غريه من العمال االأجانب؛ اإذ تن�ض املادة )8(   -
االأجنبي  اللبناين ميكن منح  تف�ضيل  "مع مراعاة مبداأ  اأنه:  املر�ضوم رقم )17561( على  من 
اإجازة عمل اأو جتديدها, �ضواء اأكان من املقيمني على االأرا�ضي اللبنانية اأو من الراغبني يف 
اأن  ال�ضابق  الن�ض  من  للعمل..." ويبدو  م�ضبقة  موافقة  اإليها مبوجب  الدخول  الدخول يف 
من  اأكان  – "�ضواء  الن�ض  اأي   – فيذكر  �ضمنية؛  ب�ضورة  به  م�ضتهدف  الفل�ضطيني  الالجئ 
املقيمني على االأرا�ضي اللبنانية اأم...," والالجئون الفل�ضطينيون ينطبق عليهم هذا الو�ضف 

بالدرجة االأوىل مع وجود اأجانب غريهم, لكن الالجئني الفل�ضطينيني ميثلون االأكرثية.

ي�ضاعد  التي  ال�رسوط  من  )17561( و�ضع جملة  املر�ضوم رقم  فاإن  �ضبق,  ما  اإىل كل  باالإ�ضافة 
توافر اأحدها يف اإمكانية منح االأجنبي اإجازة عمل يف لبنان؛ اإذ تن�ض املادة )8( من املر�ضوم رقم 
)17561( على اأنه: "... ميكن منح االأجنبي اإجازة عمل اأو جتديدها, �ضواء اأكان من املقيمني 
يف االأرا�ضي اللبنانية اأم من الراغبني يف الدخول اإليها مبوجب موافقة م�ضبقة للعمل اإذا توافر فيه 

اأحد هذه ال�رسوط التالية:

اأن يكون اخت�ضا�ضيًا اأو خبرياً ال ميكن تاأمني عمله بوا�ضطة لبناين.  -

اأو اأن يكون مقيمًا يف لبنان قبل اأول �ضنة 1954 ويعمل يف اإحدى املوؤ�ض�ضات بدون انقطاع   -
مدة ت�ضعة اأ�ضهر على االأقل يف ال�ضنة.

اأو اأن يكون متاأهاًل من لبنانية, واأن يكون قد م�ضى على زواجه مدة �ضنة واحدة على االأقل.  -

املادة )2/6( من املر�ضوم رقم )17561( لعام 1964 ب�ضاأن تنظيم عمل االأجانب.  69

تن�ض املادة )25( من قانون الدخول اإىل لبنان واالإقامة فيه واخلروج منه لعام 1962 على اأنه: "يحظر على االأجنبي غري   70

الفنان اأن يتعاطى عماًل اأو مهنة يف لبنان ما مل يكن مرخ�ضًا له بذلك من وزارة العمل وفقًا للقوانني واالأنظمة النافذة."
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اأو اأن يكون مولوداً من اأم لبنانية, اأو من اأ�ضل لبناين.  -

اأو اأن يكون من مديري ال�رسكات االأجنبية, اأو روؤ�ضاء املحا�ضبة, اأو معاوين املدير, وفروع   -
هذه ال�رسكات يف لبنان, اأو التي تعمل يف ال�رسق االأو�ضط.

اأو اأن يكون من ممثلي ال�رسكات االأجنبية.  -

فيه  يتوافر  اأن  �رسيطة  ال�ضناعات,  اأو  املهن  اأو  احلرف  اأو  االأعمال  اأ�ضحاب  من  يكون  اأن  اأو   -
�رسطان؛ االأول: اأن يكون مقيمًا يف لبنان قبل اأول �ضنة 1954, واأن يكون قد با�رس عمله قبل اأول 
كانون الثاين من �ضنة 1960. والثاين: اإذا كان من الذين قدموا اإىل لبنان بعد االأول من كانون 
الثاين �ضنة 1960, اأو من الذين يريدون القدوم اإليه مبوجب موافقة م�ضبقة, عليه )من الواجب 

عليه( اأن ال يقل راأ�ضماله عن اخلم�ضني األف لريه لبنانية, واأن ي�ضتخدم على االأقل ثالثة لبنانني.
"يحدد وزير العمل وال�ضوؤون االجتماعية,  اأنه:  على  من املر�ضوم رقم )17561(  وتن�ض املادة )9( 
خالل �ضهر كانون االأول من كل عام, بناء على اقرتاح املدير العام, وبعد ا�ضتطالع راأي االإدارات 
والهيئات املخت�ضة عند االقت�ضاء, االأعمال واملهن التي ترى الوزارة �رسورة ح�رسها باللبنانيني فقط."
وبناًء على هذا الن�ض, داأب وزراء العمل اللبنانيون, على اإ�ضدار قرارات تبني االأعمال واملهن 
الواجب ح�رسها باللبنانيني فقط. وكان اآخر هذه القرارات, القرار رقم )1/10( ال�ضادر عن 
الواجب  "املهن  بـ  واملتعلق   ,2010 عام  �ضباط   3 بتاريخ  حرب  بطر�ض  اللبناين  العمل  وزير 
ح�رسها باللبنانيني فقط".71 لقد تواترت القرارات ال�ضادرة عن وزير العمل – ب�ضاأن االأعمال 
واملهن اخلا�ضة باللبنانيني – على ذكر قائمة باالأعمال واملهن اخلا�ضة بالعمال اللبنانيني ح�رساً, 
مع اإمكانية وجود اال�ضتثناءات اإذا توافر يف العامل االأجنبي اأحد ال�رسوط املن�ضو�ض عليها يف 

املادة )8( من املر�ضوم رقم )17561( عام 1962 امل�ضار اإليها �ضابقًا.
تتعلق بح�رس  �ضبقه من قرارات  األغى ما  2010 )الذي  )1/10( عام  القرار االأخري رقم  فمثاًل, 
يزيد على  ما  املجال( ح�رس  بهذا  يتعلق  فيما  فقط  ال�ضاري  اأي هو  باللبنانيني,  االأعمال واملهن 
خم�ضني عمل ومهنة باللبنانيني, وهذا ما ينطبق على العمال االأجانب واأرباب العمل االأجانب؛ 
مثل  اللبناين  بالعامل  اأنواعها  اختالف  على  والتجارية  وامل�رسفية  االإدارية  االأعمال  فح�رس 
والطب  واملحاماة  كالهند�ضة  احلرة  املهن  وكذلك  وال�ضكرتري,...  واملحا�ضب,  ونائبه,  املدير 
وال�ضيدلة... اإال اأن ما مييزه )اأي القرار رقم )1/10( عن غريه من القرارات ال�ضابقة, با�ضتثناء 
الفل�ضطينيني  الالجئني  ا�ضتثنى   )1/10( رقم  القرار  )اأي  اأنه   ,2008 عام   )1/94( رقم  القرار 
املهن  ممار�ضة  الفل�ضطينيني(  لالجئني  )اأي  لهم  يحق  وبالتايل  واالأعمال,  املهن  ح�رس  قرار  من 
واالأعمال, ولكن ب�رسط اأن يكون الالجئ الفل�ضطيني امل�ضتفيد من هذا اال�ضتثناء من املولودين 
وقبل  اللبنانية,  الداخلية  وزارة  �ضجالت  ر�ضمي يف  ب�ضكل  وامل�ضجلني  اللبنانية  االأرا�ضي  على 
اأو  اأمام الالجئ الفل�ضطيني جلهة احل�ضول على عمل  كل ذلك يحتفظ اللبناين مبعاملة تف�ضيلية 

بتاريخ  ال�ضادر   )1/289( رقم  القرار  فقط؛  باللبنانيني  واملهن  االأعمال  ح�رس  ب�ضاأن  ال�ضادرة  القرارات  اأهم  من   71

بتاريخ  ال�ضادر   )1/621( رقم  والقرار   ,1993/1/11 بتاريخ  ال�ضادر   )1/3( رقم  والقرار   ,1982/12/18

1995/1/25, والقرار رقم )1/79( ال�ضادر بتاريخ 2005/6/2, والقرار رقم )1/94( ال�ضادر بتاريخ 2008/5/24.
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مهنة.72 ويبدو اأن امل�رسع اللبناين يخفف على الالجئ الفل�ضطيني جلهة حقه يف العمل عرب اآلية 
ا�ضتثنائه من بع�ض القيود هذا من جهة, ولكنه يعود من جهة اأخرى ويثقل ن�ض اال�ضتثناء مبزيد 
من القيود لتحل حمل القيود التي اأزالها. وباملح�ضلة يعود بالالجئ الفل�ضطيني اإىل نقطة ال�ضفر.

اأي�ضًا, اإن اإتاحة االإمكانية لالجئ الفل�ضطيني من ممار�ضة االأعمال واملهن يف لبنان, مكبلة مبزيد 
من القيود )غري التي ي�ضعها ن�ض اال�ضتثناء مبا�رسة(, فمثاًل تن�ض االأنظمة اخلا�ضة بكل نقابة على 
�رسوط معينة الإمكانية االنت�ضاب اإىل هذه النقابات, ك�رسط اجلن�ضية اللبنانية واملعاملة باملثل امل�ضار 

اإليه فيما �ضبق.73
عام   )13955( رقم  املر�ضوم  من   )2+1  /3/9( املادة  فاإن  االجتماعي,  بال�ضمان  يتعلق  وفيما 
1963 ب�ضاأن ال�ضمان االجتماعي, تن�ض على اأنه: "1. يخ�ضع االأجراء االأجانب العاملون على 
االأرا�ضي اللبنانية املرتبطون برب عمل واحد اأو اأكرث..., جلميع املوجبات املن�ضو�ض عليها يف 
قانون ال�ضمان االجتماعي بال�رسوط املحددة فيه,... 2. ي�ضتفيد االأجراء االأجانب املذكورون 
يكونوا حائزين على  اأن  االجتماعي, �رسط  ال�ضمان  قانون  عليها يف  املن�ضو�ض  التقدميات  من 
للبنانيني  اإليها تقر  ينتمون  التي  الدولة  املرعية, واأن تكون  القوانني واالأنظمة  اإجازة عمل وفق 

مبداأ امل�ضاواة يف املعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بال�ضمان االجتماعي."
ملنح  اللبنانية,  العمل  ت�رسيعات  تتطلبها  التي  نف�ضها  ال�رسوط  على  احتوت  املادة  اأن هذه  يظهر 
االأجانب –ومنهم الالجئون الفل�ضطينيون – فر�ضة عمل يف لبنان, وهي: �رسط املعاملة باملثل, 

و�رسط احل�ضول على اإجازة عمل من اجلهات اللبنانية املخت�ضة.
اإن ا�ضرتاط امل�رسع اللبناين, �ضواء يف قانون العمل اأو ال�ضمان االجتماعي, لقاعدة املعاملة باملثل, 
واحل�ضول على اإجازة عمل من ال�ضلطات املخت�ضة, �ضمن حزمة من ال�رسوط االأخرى, هي من 
اأهم االأ�ضباب التي اأدت اإىل الت�ضييق على حرية العمل بالن�ضبة لالجئ الفل�ضطيني يف لبنان؛ اإذ اأن 
ا�ضرتاط "املعاملة باملثل" لهو �ضبب كاٍف وحده حلرمان الفل�ضطيني من احلق يف العمل وال�ضمان 
االجتماعي, كون الالجئ الفل�ضطيني ال دولة له )اأر�ضه حمتلة من قبل االحتالل االإ�رسائيلي(, وال 
عمالة لبنانية على االأرا�ضي الفل�ضطينية كنتيجة لهذا االحتالل, ما يعجل للقول اإن هذا ال�رسط 
ا�ضتحقاقات  على  احل�ضول  ومن  العمل  من  لبنان  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  ملنع  وحده  كاٍف 
وتقدميات ال�ضمان االجتماعي. وي�ضاف اإىل ال�ضبب االأول �ضبب )تكميلي(, اأال وهو احل�ضول 
اأو منعها. واإن كانت  اإىل حرية منحها  التي لها  ال�ضلطات املخت�ضة,  اإجازة عمل من قبل  على 
بع�ض ال�رسوط التي ا�ضرتطتها الت�رسيعات اللبنانية -التي يوؤدي توافرها اإىل ت�ضهيل احل�ضول على 
اإجازة عمل- قد تتوافر يف الالجئ الفل�ضطيني, كاأن يكون االأجنبي مقيمًا يف لبنان منذ الوالدة, 

اأو من اأ�ضل لبناين, اأو مولوداً من اأم لبنانية, اأو متاأهاًل من لبنانية منذ اأكرث من �ضنة.74

املادة )1/2( من قرار وزير العمل اللبناين رقم )1/10( لعام 2010.  72

الناطور, اأو�ضاع ال�ضعب الفل�ضطيني, 125.  73

74  اإبراهيم العلي, "بروتوكول الدار البي�ضاء بني النظرية والتطبيق," جتمع العودة الفل�ضطيني واجب,
http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4700&Itemid=97.
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وا�ضح اأن ما جاءت به الت�رسيعات اللبنانية يخالف ما ن�ضت عليه االإعالنات واالتفاقيات الدولية 
فيما يخ�ض احلق يف العمل وال�ضمان االجتماعي, وبخا�ضة فيما يتعلق بالتدابري التقييدية, ك�رسط 
املعاملة باملثل, الذي حثت اتفاقية عام 1951 على عدم االأخذ به, واأي�ضًا فاإن بروتوكول الدار 
يف  حقه  جلهة  املواطن  بها  يحظى  التي  نف�ضها  املعاملة  الفل�ضطينيني  الالجئني  منح  قد  البي�ضاء 
لالإعالن  ي�ضكل خرقًا  اأن ذلك  اإال  اللبنانية,  للدولة  بالن�ضبة  اأدبية  قيمة  لذلك  واإن كان  العمل, 
على  ن�ضا  اللذين  والثقافية,  واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  والعهد  العاملي 

احلرية يف العمل لكل بني الب�رس, دون ح�رسها بجن�ض اأو لون اأو جن�ضية معينة اأو...
البطالة  ن�ضبة  اأن  الفل�ضطيني  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  يعدها  فل�ضطينية  درا�ضة  ك�ضفت  وقد 
العامة يف اأو�ضاط الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان تتجاوز %35, فيما ت�ضل يف عني احللوة اأكرب 
املخيمات الفل�ضطينية, والبالغ تعداد �ضكانه اأكرث من 70 األف, اإىل ن�ضبة بطالة تزيد على 75.65%
يف ظل التعديالت: اإال اأن موقف ت�رسيعات العمل اللبنانية املعلن عنه �ضابقًا قد تغري موؤخراً؛ اإذ 
2010 بتعديل املادة )59( من قانون العمل  17 اآب من عام  اللبناين بتاريخ  النواب  قام جمل�ض 
اللبناين عام 1946 مبوجب القانون )129(, وتعديل املادة )9( من قانون ال�ضمان االجتماعي 

للعام 1963 مبوجب القانون رقم )128(.
تن�ض املادة )1( من القانون رقم )129( عام 2010 ب�ضاأن تعديل املادة )59( من قانون العمل 
)59( من قانون  الثالثة من املادة  "تعدل الفقرة  اأنه:  1946/9/23 على  اللبناين ال�ضادر بتاريخ 
العمل اللبناين ال�ضادر بتاريخ 1946/9/23 لت�ضبح على ال�ضكل التايل: يتمتع االأَُجراء االأجانب 
عند �رسفهم من اخلدمة باحلقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون �رسط املعاملة باملثل, ويرتتب 
عليهم احل�ضول من وزارة العمل على اإجازة عمل. ي�ضتثنى ح�رساً االأَُجراء الفل�ضطينيون الالجئون 
ال�ضيا�ضية  – مديرية ال�ضوؤون  امل�ضجلون وفقًا لالأ�ضول يف �ضجالت وزارة الداخلية والبلديات 
والالجئني – من �رسوط املعاملة باملثل, ور�ضم اإجازة العمل ال�ضادرة عن وزارة العمل." وتن�ض 
االجتماعي  ال�ضمان  قانون  من  التا�ضعة  املادة  تعديل  ب�ضاأن   )128( رقم  القانون  من   )1( املادة 
على اأنه: "تعدل الفقرة الثالثة من املادة )9( من قانون ال�ضمان االجتماعي باإ�ضافة البنود التالية, 
لبنان  املقيم يف  العامل  الفل�ضطيني  1. يخ�ضع الالجئ  التايل:  ال�ضكل  بحيث ي�ضبح ن�ضها على 
اأحكام  – اإىل  – وزارة الداخلية والبلديات  ال�ضيا�ضية والالجئني  ال�ضوؤون  وامل�ضجل يف مديرية 
قانون العمل دون �ضواه جلهة تعوي�ض نهاية اخلدمة وطوارئ العمل. 2. يعفى امل�ضتفيد من العمال 
الالجئني الفل�ضطينيني من �رسوط املعاملة باملثل املن�ضو�ض عنه يف قانون العمل وقانون ال�ضمان 
العامل  فيها  ي�ضتفيد  التي  بال�رسوط  اخلدمة  نهاية  تعوي�ض  تقدميات  من  وي�ضتفيد  االجتماعي, 
اللبناين. 3. يتوجب على اإدارة ال�ضندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي اأن تفرد ح�ضابًا منف�ضاًل 
م�ضتقاًل لديها لال�ضرتاكات العائدة للعمال من الالجئني الفل�ضطينيني على اأن ال تتحمل اخلزينة اأو 
ال�ضندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي اأي التزام اأو موجب مايل جتاهه. 4. ال ي�ضتفيد امل�ضمولون 

باأحكام هذا القانون من تقدميات �ضندوقي �ضمان املر�ض واالأمومة والتقدميات العائلية."

املوؤ�ض�ضة الفل�ضطينية حلقوق االإن�ضان )�ضاهد(, "التقرير ال�ضنوي الأو�ضاع الالجئني الفل�ضطينيني يف خميمات وجتمعات   75

لبنان لعام 2009," املوؤ�ض�ضة الفل�ضطينية حلقوق االإن�ضان )�ضاهد(, http://www.pahrw.org/, متت زيارة املوقع 
بتاريخ 2010/11/3.
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من الن�صني ال�صابقني، ميكن اإبداء املالحظات الآتية:76
اأعفى الن�ضان ال�ضابقان الالجئ الفل�ضطيني العامل وحده دون غريه من العمال االأجانب من   -
"�رشط املعاملة باملثل" الذي كان من�ضو�ضًا عليه يف قانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي 
اللبناين, وبالتايل اأزيلت اأول عقبة اأمام عمل الالجئ الفل�ضطيني يف لبنان, التي مت اعتبارها 
فيما �ضبق اأنها �ضبب كاٍف حلرمان الالجئني الفل�ضطينيني من العمل داخل لبنان, ولكن مل 
العمالية  الت�رسيعات  عليه  ن�ضت  الذي  الثاين  ال�رسط  من  العامل  الفل�ضطيني  الالجئ  يعَف 
االجتماعية  وال�ضوؤون  العمل  وزارة  من  عمل  اإجازة  على  احل�ضول  يف  واملتمثل  اللبنانية, 
اللبنانية, واإمنا اكتفى امل�رسع اللبناين – مبوجب التعديل – باإعفاء الالجئ الفل�ضطيني العامل 
من ر�ضوم احل�ضول على اإجازة العمل دون اإعفاءه من االإجازة نف�ضها, هذا باالإ�ضافة اإىل اأن 
االإعفاء من ال�رسط االأول "املعاملة باملثل" م�رسوط بكون الالجئ الفل�ضطيني العامل م�ضجاًل 
يف �ضجالت مديرية ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية والالجئني التابعة لوزارة الداخلية والبلديات وفقًا 
الفل�ضطيني  الالجئ  اأنه يخفف على  اإذ  نف�ضه؛  يكرر  اللبناين  امل�رسع  اأن  لالأ�ضول. وا�ضح 
جلهة حقه يف العمل عرب اآلية ا�ضتثنائه من بع�ض القيود هذا من جهة, ولكنه يعود من جهة 
اأخرى ويثقل ن�ض اال�ضتثناء مبزيد من القيود لتحل حمل القيود التي اأزالها. وباملح�ضلة, يعود 
بالالجئ الفل�ضطيني اإىل نقطة ال�ضفر, ولكن مع هذا يعترب ذلك مبثابة تخفيف على الالجئ 

الفل�ضطيني جلهة حقه يف العمل اأف�ضل مما �ضبقه.

اأ�ضبح الالجئ الفل�ضطيني العامل امل�ضجل يف �ضجالت مديرية ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية والالجئني   -
وتعديالته,   1946 عام  اللبناين  العمل  لقانون  يخ�ضع  والبلديات,  الداخلية  لوزارة  التابعة 
ولي�ض لقانون ال�ضمان االجتماعي عام 1963 )كما كان �ضابقًا(, فيما يتعلق مب�ضاألتي تعوي�ض 
نهاية اخلدمة وطوارئ العمل, وبالتايل اأ�ضبح بذلك يحظى باملعاملة نف�ضها التي يحظى بها 
العامل اللبناين فيما يتعلق بهذه امل�ضائل, الأنها اأ�ضبحت تخ�ضع لقانون واحد )قانون العمل( 
اأخرى,  وبكلمات  �ضواء.  على حد  العامل  الفل�ضطيني  والالجئ  اللبناين  العامل  له  يخ�ضع 
اأ�ضبح الالجئ الفل�ضطيني ال يعامل معاملة االأجنبي فيما يتعلق بتعوي�ض نهاية اخلدمة وطوارئ 
العمل, بل يعامل معاملة املواطن جلهة هاتني امل�ضاألتني. اإال اأنه ال ي�ضتفيد الالجئ الفل�ضطيني 
كان ا�ضمه مدرجًا يف �ضجالت مديرية ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية والالجئني التابعة لوزارة  – واإن 

الداخلية والبلديات – من تقدميات �ضندوقي �ضمان املر�ض واالأمومة والتقدميات العائلية.

العمل  قانوين  على  اللبناين  النواب  جمل�ض  اأدخلها  التي  االأخرية  الت�رسيعية  التعديالت  حول  املعلومات  من  للمزيد    76

م�ضاريع  �ضوء  يف  لبنان...  يف  الفل�ضطينيني  "حقوق  الالجئني,  �ضوؤون  دائرة  مراجعة:  ميكن  االجتماعي  وال�ضمان 
واأي�ضا   .http://www.snawd.org/Details.aspx?id=2629 الالجئني,  �ضوؤون  دائرة  املقرتحة,"  القوانني 
راأفت مرة, "تعديالت الربملان اللبناين على حقوق العامل الفل�ضطيني ت�ضهيالت �ضكلية فارغة من اأي م�ضمون حقوقي 
http://www.alawda-mag.com/default.as ,)2010( 37 العودة, عدد  اإن�ضاين عادل," جملة  اأو  قانوين  اأو 

التعديالت  "بعد  دروي�ض,  ويا�رس  خليل  عا�ضم  واأي�ضا   .p?issueId=38&contentid=1413&MenuID=86

القانونية اجلديدة التي اأقرها جمل�ض النواب اللبناين حول حقوق الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان," جريدة االأيام, 19 
اأيلول, 2010, 22.
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اأوجب التعديل على اإدارة ال�ضندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي اأن تفرد ح�ضابًا منف�ضاًل   -
ال  االأحوال  كل  يف  ولكن  العمال,  الفل�ضطينيني  لالجئني  العائدة  لال�ضرتاكات  وم�ضتقاًل 
تتحمل اخلزينة )خزينة الدولة اللبنانية( اأو ال�ضندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي اأي التزام 
التي تتحمل تزويد هذا احل�ضاب  للت�ضاوؤل عن اجلهة  مايل جتاه هذا احل�ضاب. وهذا يقود 

باملال, اأهي االأونروا اأم َمن؟

اإن الذي يدقق يف تعديالت جمل�ض النواب اللبناين االأخرية لقانوين العمل وال�ضمان االجتماعي, 
اأن�ضاف حلول لق�ضية حق  اإيجاد  يتعني عليه اخلروج مبقولة اإن جمل�ض النواب اللبناين قد تعمد 

الالجئني الفل�ضطينيني يف العمل, وهذا ما �ضوف يتم التدليل عليه من خالل اجلدول االآتي:

وجه املقارنة: من حيث �رشوط ح�صول الالجئ الفل�صطيني على عمل
ما بعد �لتعديلما قبل �لتعديل

وال�ضمــان  العمــل  ت�رسيعــات  كانــت 
االجتماعــي اللبنانيــة ت�ضــرتط �رسطني: 
املعاملــة باملثــل, واحل�ضول علــى اإجازة 
وال�ضــوؤون  العمــل  وزارة  مــن  للعمــل 

االجتماعية.

الالجــئ  تعفــي  لــة  املعدَّ الت�رسيعــات  اأ�ضبحــت 
الفل�ضطيني من ال�ــرسط االأول "املعاملة باملثل", اإال 
اأنها اأبقت على ال�رسط الثاين "احل�ضول على اإجازة 
للعمــل من وزارة العمل وال�ضــوؤون االجتماعية." 
وهنا تظهر مقولة اأن�ضاف احللول؛ اإذ حلت ن�ضف 
امل�ضكلــة "االإعفــاء من املعاملــة باملثــل", ولكنها 
اأبقت علــى ن�ضفها االآخر "احل�ضول على اإجازة", 
ويبــدو ذلك كي تبقي ال�ضلطــات اللبنانية الالجئ 
الفل�ضطينــي العامل يف خانة االأجانب, واإال اأ�ضبح 
مثلــه مثل املواطن اللبناين العامل اإذا مت اإعفاوؤه )اأي 

الالجئ الفل�ضطيني( من ال�رسطني ال�ضابقني.



77

وجه املقارنة: من حيث التقدميات الجتماعية
ما بعد التعديلما قبل التعديل

كان الالجــئ الفل�ضطينــي العامــل يخ�ضــع 
لقانون ال�ضمــان االجتماعي املنظم مبوجب 
مر�ضوم رقم )13955( عام 1963 فيما يتعلق 
بتقدميــات تعوي�ــض نهاية اخلدمــة وطوارئ 
العمل و�ضمــان املر�ض واالأمومــة وغريها, 
وكان يعامل معاملة االأجنبي بالكامل )اأي مل 
يكــن ي�ضتفيد من اأيٍّ مــن التقدميات ال�ضابقة 
ال�ضرتاط املعاملة باملثل واحل�ضول على اإجازة 

للعمل(.

اأ�ضبــح الالجــئ الفل�ضطينــي العامل يخ�ضع 
لقانون العمــل فيما يتعلــق مب�ضاألتي تعوي�ض 
نهاية اخلدمة وطوارئ العمل فقط, اأي اأ�ضبح 
ي�ضتفيد مــن تقدميات تعوي�ــض نهاية اخلدمة 
وطــوارئ العمل مثله مثــل املواطن اللبناين, 
لكنــه )اأي الالجئ الفل�ضطينــي العامل( بقي 
حمرومًا مــن اال�ضتفادة مــن تقدميات �ضمان 
املر�ض واالأمومة والتقدميــات العائلية. وهنا 
تظهــر اأي�ضًا مقولة اأن�ضاف احللول؛ اإذ حلت 
م�ضكلــة "تعوي�ــض نهاية اخلدمــة, وطوارئ 
العمــل", ولكنهــا اأبقــت �ضمــان املر�ــض 

واالأمومة والتقدميات العائلية وغريها.

ومل يكتِف جمل�ض النواب اللبناين بو�ضع اأن�ضاف حلول مل�ضكلة الالجئني الفل�ضطينيني العاملني 
كما يظهر من اجلدول اأعاله, بل اإنه اأ�ضاف قيداً على ن�ضف احلل, واملتمثل يف ا�ضرتاط اأن يكون 
التابعة  والالجئني  ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤون  العامل م�ضجاًل يف �ضجالت مديرية  الفل�ضطيني  "الالجئ 
وهذا  احللول,  اأن�ضاف  من  ي�ضتفيد  لكي  لالأ�ضول",  وفقا  اللبنانية  والبلديات  الداخلية  لوزارة 
ل يف  جَّ �رسط م�ضبق, وهذا يعني بب�ضاطة ومبفهوم املخالفة اإن الالجئ الفل�ضطيني العامل غري املُ�ضَ
�ضجالت مديرية ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية والالجئني التابعة لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية, �ضوف 
له وال جمل", وبالتايل لن يح�ضل على جمرد  ناقة  "وال  اأن�ضاف احللول,  يكون خارج معادلة 

ن�ضف حل مل�ضكلة عمله اأ�ضوة بزميله الالجئ الفل�ضطيني امل�ضجل. فماذا يفعل؟؟

3-2-2. احلق يف التملك

يجد احلق يف التملك اأ�ضا�ضه القانوين يف االإعالنات واالتفاقيات الدولية؛ اإذ تن�ض املادة )17( 
من االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان على اأنه: "1. لكل فرد حق يف التملك, مبفرده اأو باال�ضرتاك 
مع غريه. 2. ال يجوز جتريد اأحد من ملكه تع�ضفا." وتن�ض املادة )5( من االتفاقية الدولية للق�ضاء 
على جميع اأ�ضكال التمييز العن�رسي عام 1965 على اأنه: "تتعهد الدول االأطراف بحظر التمييز 
العن�رسي والق�ضاء عليه باأ�ضكاله كافة, وب�ضمان حق كل اإن�ضان, دون متييز ب�ضبب العرق اأو اللون 
اأو االأ�ضل القومي اأو االثني, يف امل�ضاواة اأمام القانون, ال�ضيما ب�ضدد التمتع باحلقوق التالية: حق 

التملك مبفرده اأو باال�ضرتاك مع اآخرين..."
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وا�ضح اأن االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان عام 1948 قد اأقر "لكل فرد" باملعنى الوا�ضع للعبارة 
دون تقييدها, باحلق يف امللكية �ضواء ب�ضكل فردي اأو ب�ضكل جماعي )ت�ضاركي(, وكذلك االأمر 
الن�ضو�ض  وهذه  العن�رسي.  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  للق�ضاء  الدولية  االتفاقية  لن�ض  بالن�ضبة 
ملزمة للدولة اللبنانية من الناحية القانونية, وبالتايل يجب عليها مراعاتها عندما ت�ضع الت�رسيعات 
الفل�ضطيني  لالجئ  ال�ضماح  االأقل  على  لبنان,  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  متلك  مل�ضاألة  املنظمة 
بامتالك ال�ضكن الكرمي الذي يوؤويه وعائلته, فالالجئ الفل�ضطيني يف ظل الظروف التي يعي�ض 

ال يطمح الأبعد من ذلك.

اأما اتفاقية عام 1951, فقد حثت الدول املتعاقدة على منح كل الجئ اأف�ضل معاملة ممكنة, ويف 
لالأجانب  نف�ضها,  الظروف  املمنوحة, يف  تلك  اأدنى رعاية من  اأال تكون  االأحوال يجب  كل 
املرتبطة  االأخرى  واحلقوق  املنقولة  وغري  املنقولة  االأموال  بامتياز  يتعلق  فيما  وبخا�ضة  عامة, 
بها, وباالإيجار وغريه من العقود املت�ضلة مبلكية االأموال املنقولة وغري املنقولة. واإن كانت هذه 
التي  القانونية,  فاإنه ال �ضيء مينع من اال�ضتئنا�ض بن�ضو�ضها  اللبنانية,  االتفاقية غري ملزمة للدولة 
ت�ضع من خاللها املبادئ والقواعد العامة للتعامل مع الالجئ, وبخا�ضة عندما ت�ضدد )اأي اتفاقية 
عام 1951( يف اأكرث من مادة منها على �رسورة معاملة الالجئ اأف�ضل معاملة ممكنة, بحيث ال 

تنزل يف كل االأحوال عن معاملة االأجانب عامة.

الدولية جلهة منح  لالإعالنات واالتفاقيات  ا�ضتمرت يف خمالفتها  قد  اللبنانية  الت�رسيعات  اأن  اإال 
الالجئ احلق يف التملك, فلم تعامل الالجئ الفل�ضطيني معاملة االأجانب عامة, بل اإنها تعمدت 
قواعد  و�ضعت  اإنها  القول  ميكن  اآخر  ومبعنى  الفل�ضطيني,  الالجئ  بها  ق�ضدت  �رسوط  و�ضع 

قانونية ال تنطبق اإال على الالجئ الفل�ضطيني, وهي يف غري �ضاحله جلهة حقه يف التملك.

اإن ما يثبت ما قيل اأعاله, قيام جمل�ض النواب اللبناين بتعديل بع�ض مواد القانون املنفذ باملر�ضوم رقم 
)11614( ال�ضادر بتاريخ 1969/1/4, واملتعلق باكت�ضاب غري اللبنانيني احلقوق العينية العقارية 
يف لبنان؛ اإذ جرى التعديل مبوجب القانون رقم )296( ال�ضادر بتاريخ 3 ني�ضان 77.2001 وتن�ض 
املادة )1( من القرار رقم )296( على اأنه: "تلغى املواد )1 و3 و5 و7 و8 و11 و13 و19( من 
القانون املنفذ باملر�ضوم رقم )11614( ال�ضادر بتاريخ 1969/1/4 )اكت�ضاب اللبنانيني احلقوق 
العينية العقارية يف لبنان( وي�ضتعا�ض عنها مبا يلي: املادة )1( اجلديدة: ال يجوز الأي �ضخ�ض غري 
لبناين, طبيعيًا كان اأم معنويا, كما ال يجوز الأي �ضخ�ض معنوي لبناين يعتربه هذا القانون بحكم 
االأجنبي, اأن يكت�ضب بعقد اأو عمل قانوين اآخر بني االأحياء, اأي حق عيني عقاري يف االأرا�ضي 
اإال بعد احل�ضول على  اأو اأي حق عيني من احلقوق االأخرى التي يعينها هذا القانون,  اللبنانية, 
املالية. وال ي�ضذ عن هذه  بناء على اقرتاح وزير  ترخي�ض يعطى مبر�ضوم يتخذ يف جمل�ض الوزراء 
اأو يف ن�ض خا�ض. ال يجوز  القانون  املن�ضو�ض عليها �رساحة يف هذا  اإال يف االأحوال  القاعدة 

77  مت الطعن بد�ضتورية هذا القانون اأمام املجل�ض الد�ضتوري اللبناين بعد ن�رسه يف اجلريدة الر�ضمية اللبنانية )ن�رس يف اجلريدة 

الر�ضمية بتاريخ 5 ني�ضان من العام 2001, اإال اأن املجل�ض الد�ضتوري رد هذا الطعن معترباً اأن القانون رقم )296( هو 
قانون د�ضتوري ال يخالف الد�ضتور اللبناين. للمزيد حول هذا املو�ضوع, ميكن مراجعة �ضهيل الناطور, "الفل�ضطينيون 

يف لبنان وتعديل قانون امللكية العقارية," جملة الدرا�ضات الفل�ضطينية, عدد 50 )ربيع 2002(: 125–138.
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متلك اأي حق عيني من اأي نوع كان الأي �ضخ�ض ال يحمل جن�ضية �ضادرة عن دولة معرتف بها, 
اأو الأي �ضخ�ض اإذا كان التملك يتعار�ض مع اأحكام الد�ضتور جلهة رف�ض التوطني."78

"ال  بالتحديد, وذلك من خالل ذكره  الفل�ضطيني  الالجئ  ي�ضتهدف  ال�ضابق  الن�ض  اأن  وا�ضح 
دولة  عن  �ضادرة  جن�ضية  يحمل  ال  �ضخ�ض  الأي  كان  نوع  اأي  من  عيني  حق  اأي  متلك  يجوز 
معرتف بها", وقوله "اأو الأي �ضخ�ض اإذا كان التملك يتعار�ض مع اأحكام الد�ضتور جلهة رف�ض 
الالجئ  بها هو  دولة معرتف  لديه جن�ضية �ضادرة عن  ولي�ض  لبنان  يقيم يف  التوطني." فالذي 
الد�ضتور  مبوجب  لبنان  يف  توطينه  رف�ض  والذي  له,  دولة  ال  اإذ  االأوىل؛  بالدرجة  الفل�ضطيني 
اأر�ض  لبنان  "اأر�ض  اأنه:  اللبناين على  الد�ضتور  تن�ض مقدمة  اإذ  الفل�ضطيني؛  الالجئ  اللبناين هو 
واحدة لكل اللبنانيني. فلكل لبناين احلق يف االإقامة على اأي جزء منها والتمتع به يف ظل �ضيادة 
توطني." اإىل  تق�ضيم وال  انتماء كان, وال جتزئة وال  اأي  اأ�ضا�ض  لل�ضعب على  فرز  فال  القانون, 
جانب ذلك فاإنه )اأي الن�ض ال�ضابق( ا�ضتهدف االأجانب عامة, ومنهم الالجئون الفل�ضطينيون؛ 
اإذ منعهم من متلك احلقوق العينية )العقارية( – �ضواء اأكانوا اأ�ضخا�ضًا معنوية اأم طبيعية – اإال بعد 

احل�ضول على ترخي�ض من جمل�ض الوزراء مبوجب مر�ضوم ي�ضدر عنه.

فالن�ض ال�ضابق ق�ضى على كل حلم لالجئ الفل�ضطيني للتملك يف االأرا�ضي اللبنانية؛ اإذ اإنه كّبّله 
بقيود متينة, فا�ضرتط عليه اجلن�ضية ومن دولة, ولي�ضت اأية دولة, بل من دولة معرتف بها )وهذا 
هو ال�رسط االأول(, ولعله بات م�رسوعًا الت�ضكيك بجدوى ودقة و�ضع اجلزء االأخري من ال�رسط 
االأول )اأي م�ضاألة االعرتاف(, وبخا�ضة يف ظل عدم اعتبار القانون الدويل االعرتاف بالدول 
كما  ال.  اأم  باالعرتاف  حظيت  �ضواء  واقعيًا  وموجودة  قائمة  فالدولة  قيامها,  اأركان  من  ركنًا 
فيما  وبخا�ضة  اللبناين,  الد�ضتور  مع  التملك  احلق يف  يتعار�ض  ال  اأن  ا�ضرتط  ال�ضابق  الن�ض  اأن 
يتعلق ببند رف�ض التوطني )وهذا هو ال�رسط الثاين(, ومتلك الالجئ الفل�ضطيني ح�ضب اللبنانيني 
ما  لبنان, وهو  توطينهم يف  العودة, ويدعم  الفل�ضطينيني يف  يتعار�ض مع حق  )اأو جزء منهم( 
العيني,  التملك  الفل�ضطينيني(  الالجئني  )اأي  لهم  يجوز  ال  حكمًا  وبالتايل  اللبنانيون,  يرف�ضه 
وهذان ال�رسطان على �ضبيل التخيري, لو�ضع امل�رسع بينهما حرف العطف "اأو", وهذا يعني توافر 

اأحدهما يكفي للقول بجواز التملك اأو عدم جوازه ح�ضب االأحوال.

االأول  ال�رسط  ملتطلبات  الفل�ضطيني  الالجئ  ا�ضتيفاء  يوؤدي  اأال  الثاين,  ال�رسط  فر�ض �ضحة  وعلى 
)العقاري( يف  العيني  التملك  احلق يف  منحه  اإىل  بها(  معرتف  دولة  جن�ضية  يحمل  ي�ضبح  )كاأن 
اأخرى  بعبارات  اأي  الثاين,  ال�رسط  اللبناين من �ضياغة  امل�رسع  يناق�ض م�ضعى  لبنان, وبالتايل هذا 
التملك  يف  احلق  منحه  اإىل  بها  معرتف  ما  دولة  جلن�ضية  الفل�ضطيني  الالجئ  اكت�ضاب  يوؤدي  اأال 
العيني والعقاري يف لبنان, وهذا يدعم توطني الفل�ضطينيني يف لبنان – االأمر الذي يرف�ضه لبنان – 

78  كانت تن�ض املادة )1( من املر�ضوم رقم )11614( قبل التعديل على اأنه: "ال يجوز ال �ضخ�ض غري لبناين, طبيعيًا كان اأم 

معنويًا, كما ال يجوز الأي �ضخ�ض معنوي لبناين يعتربه هذا القانون بحكم االأجنبي, اأن يكت�ضب بعقد اأو عمل قانوين 
اآخر بني االأحياء, اأي حق عيني عقاري يف االأرا�ضي اللبنانية, اأو اأي حق عيني من احلقوق االأخرى التي يعينها هذا 
القانون اإال بعد احل�ضول على ترخي�ض يعطى مبر�ضوم يتخذ يف جمل�ض الوزراء بناًء على اقرتاح وزير املالية. وال ي�ضذ عن 

هذه القاعدة اإال يف االأحوال املن�ضو�ض عليها �رساحة يف هذا القانون اأو يف ن�ض خا�ض."
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ويتعار�ض مع مبداأ عودة الالجئني الفل�ضطينيني اإىل بلدهم فل�ضطني؟79 اإن طرح مثل هذه االإ�ضكالية 
هو مبثابة دعوة للم�رسع اللبناين كي يعيد النظر يف ال�رسطني اللذين و�ضعهما - على �ضبيل التخيري 

– لي�ضكال حجر عرثة اأمام الالجئ الفل�ضطيني, فيحرمانه من متلك امل�ضكن الكرمي.

اخلامتة  .4
تبني من هذه الدرا�ضة اأن االإعالنات واالتفاقيات الدولية )االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان عام 
1948, والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية عام 1966, والعهد الدويل اخلا�ض 
الالجئني  بو�ضع  اخلا�ضة  واالتفاقية   ,1966 عام  والثقافية  واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلقوق 
 ,1965 عام  العن�رسي  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  للق�ضاء  الدولية  واالتفاقية   ,1951 عام 
وبروتوكول معاملة الفل�ضطينيني يف الدول العربية/بروتوكول الدار البي�ضاء عام 1965, واتفاق 
القاهرة املنعقد بني منظمة التحرير الفل�ضطينية واحلكومة اللبنانية عام 1969, وبع�ض القرارات 
)الالجئ  الالجئ  معاملة  على  كلها  اأجمعت  قد  العربية(  الدول  جامعة  موؤ�ض�ضات  تبنتها  التي 
الفل�ضطيني( اأف�ضل معاملة, اإىل درجة م�ضاواته باملواطنني جلهة منحه حقوقه املدنية واالقت�ضادية 
واالجتماعية, ويف اأ�ضعف االإميان معاملته معاملة االأجانب عامة يف الظروف نف�ضها, وبالتايل 

منحته مركزاً قانونيًا متقدمًا ومر�ضيًا, ويليق بو�ضعه كالجئ.

اإال اأنه تبني من هذه الدرا�ضة اأن االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني عام 1951 وبروتوكولها عام 
1967, ال ينطبقان على الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, ل�ضببني: االأول يعود لتلقيهم احلماية 
وامل�ضاعدة من وكالة من وكاالت االأمم املتحدة غري مفو�ضية االأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني )اإذ 
اأن انطباق النظام القانوين املن�ضو�ض عليه يف اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 مرهون بعدم 
احل�ضول على م�ضاعدة اأو حماية من غري مفو�ضية االأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني كما ا�ضرتطت 
ن�ضو�ض االتفاقية(, وهذا يعترب �ضببًا كافيًا ال�ضتثناء الالجئني الفل�ضطينيني من اتفاقية 1951, ومن 
اللبنانية على  الدولة  فيتمثل يف عدم م�ضادقة  الثاين  ال�ضبب  اأما   .1967 ثم من بروتوكول عام 
اأن الدولة اللبنانية قد حتفظت  اأنه تبني  1967 لغاية االآن. كما  1951 وبروتوكول عام  اتفاقية 
اأنها  كما  م�ضمونه,  من  اإفراغه  لدرجة   ,1965 عام  البي�ضاء  الدار  بروتوكول  بنود  ُجل  على 
الفل�ضطينيني  بالالجئني  املتعلقة  كافة  ال�ضمانات واحلقوق  باإ�ضقاط  قامت  اللبنانية(  الدولة  )اأي 

املن�ضو�ض عليها يف اتفاق القاهرة باإقدامها على اإلغاء االتفاق كليًا عام 1987.

وبالنتيجة, فلم يتبَق لالجئ الفل�ضطيني من الن�ضو�ض الدولية لكي يحتمي بها من ق�ضوة احلياة 
و�ضلطة الدولة اللبنانية, اإال االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان عام 1948, والعهد الدويل اخلا�ض 
باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية عام 1966, والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية 

والثقافية عام 1966, وهذه االإعالنات واالتفاقيات ملزمة قانونيًا للدولة اللبنانية.

الالجئني  القانوين  املركز  تنظيم  تولت  التي  اللبنانية  الت�رسيعات  اأن  الدرا�ضة  هذه  من  ويظهر 

للمزيد حول هذا املو�ضوع, ميكن مراجعة موؤ�ض�ضة �ضاهد حلقوق االإن�ضان, " تقرير ملوؤ�ض�ضة �ضاهد: قراءة يف قانون منع   79

متلك الفل�ضطينيني يف لبنان من الناحية القانونية واالإن�ضانية," موؤ�ض�ضة �ضاهد حلقوق االإن�ضان,
http://www.pahrw.org/Default.asp?ContentID=280&menuID=8K.
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االإعالنات  عليه  ن�ضت  ما  و�رسيح,  وا�ضح  وب�ضكل  خالفت,  قد  لبنان,  يف  الفل�ضطينيني 
واالتفاقيات الدولية جلهة حقوق الالجئ )الالجئ الفل�ضطيني(؛ اإذ اأنها )اأي الت�رسيعات اللبنانية( 
�ضنفت الالجئني الفل�ضطينيني كاإحدى الفئات االأجنبية اخلا�ضة التي تقيم على االأرا�ضي اللبنانية, 
وبكلمات اأخرى, فاإن الت�رسيعات اللبنانية قد منحت الالجئني الفل�ضطينيني مركزاً قانونيًا خا�ضًا 
بهم على اعتبار اأنهم "فئة اأجنبية خا�ضة" يخ�ضعون الأنظمة وقوانني خا�ضة بهم دون �ضواهم من 
االأجانب املقيمني يف لبنان, علمًا اأن االتفاقيات الدولية تنادي مبعاملة الالجئني معاملة االأجانب 

عامة, اإن مل ت�ضتطع الدول امل�ضت�ضيفة لهم اأن توفر لهم املعاملة االأف�ضل.
ويظهر اأن املركز القانوين الذي يتمتع به الالجئ الفل�ضطيني كان مرهونًا بعالقة منظمة التحرير 
الفل�ضطينية مع الدولة اللبنانية هذا من جهة )فمثاًل عندما �ضاءت العالقة مع الدولة اللبنانية قامت 
باإلغاء اتفاق القاهرة عام 1987(, وعالقتها مع باقي الدول العربية من جهة اأخرى )فمثاًل عندما 
الكويت,  على  حربه  يف  للعراق  دعمه  عرفات  يا�رس  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  رئي�ض  اأبدى 
جلهة  البي�ضاء  الدار  بروتوكول  لتعديل  باقرتاح  ال�ضعودية  والعربية  الكويت  من  كل  تقدمت 

الت�ضييق على حقوق الفل�ضطينيني "الالجئني الفل�ضطينيني" وبالفعل اأقر التعديل(.
والتنقل  االإقامة  الفل�ضطينيني يف  الالجئني  تنظم حق  التي  اللبنانية  الت�رسيعات  فاإن  وباملح�ضلة, 
الالجئ  حقوق  مل�ضائل  تنظيمها  يف  ا�ضتندت  قد  والتملك,  االجتماعي  وال�ضمان  والعمل 
الفل�ضطيني يف االإقامة والتنقل والعمل والتملك اإىل القاعدة التي تفيد باأن "الالجئ الفل�ضطيني 
يف لبنان فئة اأجنبية خا�ضة", وعلى هذا االأ�ضا�ض يجب اأن مينح احلق يف االإقامة والتنقل والعمل 

وال�ضمان االجتماعي والتملك.
اأما جلهة احلق يف االإقامة والتنقل, فاإن الت�رسيعات اللبنانية قد و�ضعت معايري معينة وخا�ضة باإقامة 
على  احل�ضول  الأغرا�ض  املجموعات  نظام  اإىل  تق�ضيمهم  مثل  وتنقلهم,  الفل�ضطينيني  الالجئني 

وثائق ال�ضفر والتنقل و�رسعية االإقامة من عدمها, ومت اإحلاقهم بهيئات وجلان خا�ضة بهم.
العقاري  التملك  االأجنبي  على  حرمت  اللبنانية  الت�رسيعات  فان  التملك,  يف  احلق  جلهة  واأما 
اأنها  ال�رسوط  امل�ضتخدمة يف هذه  ال�ضياغة  معينة, ويظهر من  توافرت �رسوط  اإذا  اإال  لبنان,  يف 
ا�ضتهدفت �رسيحة الالجئني الفل�ضطينيني, للق�ضاء على اآخر ب�ضي�ض اأمل لهم يف اإمكانية التملك 
العيني يف لبنان, مثل ا�ضتخدام هذه ال�ضياغة "ال يجوز متلك اأي حق عيني من اأي نوع كان الأي 
�ضخ�ض ال يحمل جن�ضية �ضادرة عن دولة معرتف بها, اأو الأي �ضخ�ض اإذا كان التملك يتعار�ض 

مع اأحكام الد�ضتور جلهة رف�ض التوطني."
واأخرياً جلهة احلق يف العمل, فاإن التعديالت الت�رسيعية التي اأدخلها جمل�ض النواب اللبناين على 
حلول  تقدمي  يف  تفلح  مل   ,2010 العام  من  اآب  �ضهر  يف  االجتماعي  وال�ضمان  العمل  قانوين 
كاملة مل�ضكلة الالجئني الفل�ضطينيني يف العمل, بل ميكن و�ضفها بـ "البطة العرجاء"؛ اإذ اأنها اأتت 
باأن�ضاف حلول مل�ضكلة الالجئني الفل�ضطينيني يف العمل, �ضحيح اأنها خففت من وطاأة وق�ضوة 
ال�رسوط ال�ضابقة الواجب توافرها للح�ضول على عمل, اإال اأنها مل تفلح يف اإنهاء معاناة ما يزيد 

على �ضتني عامًا لالجئ الفل�ضطيني العامل.



الالَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات

82

املراجع  .5
5-1. املقالت والأبحاث
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اللبناين حول حقوق الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان." جريدة االأيام, 19 اأيلول 2010.

 105 عدد  االقت�ضادي,  �ضامد  الفل�ضطينيني."  الالجئني  لق�ضية  الدويل  "البعد  فاطمة.  خري, 
.152-140 :)1996(

لبنان منوذجًا(."  القانون الدويل )الجئو  "واقع الالجئني الفل�ضطينيني من منظار  �ضفا, ناجي. 
درا�ضات باحث, عدد 11/ 12 )2005(: 58-41.

قبعة, كمال. "االأبعاد القانونية التمييزية للقوانني التي تنظم اإقامة الالجئ الفل�ضطيني يف لبنان." 
بحث مقدم لور�ضة عمل: الفل�ضطينيون يف لبنان تقيمها دائرة �ضوؤون الالجئني يف منظمة التحرير 

الفل�ضطينية, رام اهلل, فل�ضطني, 28 اأيار 2005.

5-2. الإعالنات والتفاقيات والقرارات الدولية

االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان عام 1948, واملن�ضور على املوقع االإلكرتوين:   -

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية, واملن�ضور على املوقع االإلكرتوين:  -

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html 

املوقع  على  واملن�ضور  والثقافية,  واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد   -
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html:االإلكرتوين

االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني عام 1951, واملن�ضورة على املوقع االإلكرتوين:   -

 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b082.htm  -

االإلكرتوين:  املوقع  على  واملن�ضور   ,1967 عام  الالجئني  بو�ضع  اخلا�ض  الربوتوكول   -
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http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b083.html

املوقع  على  واملن�ضورة  العن�رسي,  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  للق�ضاء  الدولية  االتفاقية   -
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html :االإلكرتوين

بروتوكول معاملة الفل�ضطينيني يف الدول العربية )بروتوكول الدار البي�ضاء( عام 1965.  -

االتفاقية العربية لتنظيم اأو�ضاع الالجئني عام 1993.  -

اتفاق القاهرة عام 1969, املربم بني احلكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفل�ضطينية.  -

القرار )194( ال�ضادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1948.   -

القرار رقم )8( عام 1982 اخلا�ض مبعاملة الفل�ضطينيني يف االأقطار العربية.  -

قرار جامعة الدول العربية رقم )424/د 16( عام 1952.  -

قرار جامعة الدول العربية رقم )714/د 20( عام 1954.  -

قرار جامعة الدول العربية رقم )715/د 20( 1954.  -

5-3. الت�رشيعات:80

الد�ضتور اللبناين لعام 1926 وتعديالته.  -

 ,2010 لعام   )129( رقم  القانون  مبوجب  وتعديالته   ,1946 لعام  اللبناين  العمل  قانون   -
واملن�ضور )اأي التعديل( يف لبنان. قانون رقم )129( لعام 2010 ب�ضاأن تعديل املادة )59( 

من قانون العمل. )اجلريدة الر�ضمية: عدد 41. تاريخ 2010/9/2م( �ض81.5142

قانون ال�ضمان االجتماعي املنفذ باملر�ضوم رقم )13955( لعام 1963, وتعديالته مبوجب   -
القانون رقم )128( لعام 2010, واملن�ضور )اأي التعديل( يف لبنان. قانون رقم )128( لعام 
2010 ب�ضاأن تعديل املادة التا�ضعة من قانون ال�ضمان االجتماعي. )اجلريدة الر�ضمية: عدد 

41. تاريخ 2010/9/2( �ض5141 ـ 82.5142

قانون رقم )87/25( لعام 1987 ب�ضاأن اإلغاء االإجازة للحكومة باإبرام اتفاق 17 اأيار 1983   -
واعتبار اتفاق القاهرة الغيًا وكاأنه مل يكن.

مت احل�ضول على الت�رسيعات اللبنانية من قاعدة البيانات اخلا�ضة بقوانني ال�رسق )www.Eastlaws.com(, واملوجودة   80

يف مكتبة حقوق جامعة بيزريت.
مت توثيق تعديل قانون العمل اللبناين بطريقة التوثيق نف�ضها التي تقرتحها مكتبة احلقوق يف جامعة بريزيت, راجع  81

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=363

جامعة  يف  احلقوق  مكتبة  تقرتحها  التي  نف�ضها  التوثيق  بطريقة  اللبناين  االجتماعي  ال�ضمان  قانون  تعديل  توثيق  مت    82

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=363:بريزيت, راجع
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قانون تنظيم الدخول اإىل لبنان واالإقامة فيه واخلروج منه ال�ضادر يف 10 متوز لعام 1962.  -

اللبنانيني  غري  اكت�ضاب  ب�ضاأن   1969 لعام   )11614( رقم  مبر�ضوم  �ضادر  قانون  م�رسوع   -
احلقوق العينية العقارية يف لبنان, وتعديالته مبوجب القانون رقم )296( لعام 2001.

املر�ضوم رقم )17561( لعام 1964 ب�ضاأن تنظيم عمل االأجانب.  -

املر�ضوم رقم )7706( لعام 1954 ب�ضاأن اإعفاء الالجئني الفل�ضطينيني من دفع ر�ضوم التاأ�ضري   -
على جوازات �ضفرهم ومن ر�ضوم احل�ضول على وثائق ال�ضفر ومتديدها وجتديدها.

املر�ضوم اال�ضرتاعي رقم )42( لعام 1959 ب�ضاأن اإحداث اإدارة ل�ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني   -
يف وزارة الداخلية.

املر�ضوم رقم )927( لعام 1959 ب�ضاأن حتديد مهام اإدارة �ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني يف   -
وزارة الداخلية.

املر�ضوم رقم )3909( لعام 1960 ب�ضاأن اإن�ضاء هيئة عليا لل�ضوؤون الفل�ضطينية.  -

قرار وزير العمل اللبناين رقم )1/10( لعام 2010 يتعلق باملهن الواجب ح�رسها باللبنانيني   -
فقط.

قرار وزير العمل رقم )1/94( لعام 2008 يتعلق باملهن الواجب ح�رسها باللبنانيني فقط.  -

ح�رسها  الواجب  واملهن  باالأعمال  يتعلق   2005 لعام   )1/79( رقم  العمل  وزير  قرار   -
باللبنانيني فقط.

ح�رسها  الواجب  واملهن  االأعمال  ب�ضاأن   1995 لعام   )1/621( رقم  العمل  وزير  قرار   -
باللبنانيني.

القرار رقم )478( لعام 1995 ب�ضاأن حتديد االإجراءات املتعلقة بتنظيم دخول الفل�ضطينيني   -
اإىل لبنان وخروجهم منه

وثيقة احلقوق املدنية واالجتماعية لل�ضعب الفل�ضطيني يف لبنان التي قدمها الوفد القيادي   -
الفل�ضطيني اإىل جلنة الوزيرين امل�ضكلة من الوزير �ضوقي فاخوري والوزير عبد اهلل االأمني يف 

اآب العام 1991.
القرار رقم )136( لعام 1969 ب�ضاأن اإثبات وجود االأجانب يف لبنان.  -

القرار رقم )79( لعام 1967 ب�ضاأن توزيع بطاقات اإثبات وجود االأجانب املوجودين يف   -
لبنان والراغبني يف الدخول اإليه.

القرار رقم )319( لعام 1962 املتعلق بت�ضوية اأو�ضاع االأجانب يف لبنان.  -



85

5-4 الكتب باللغة العربية والإجنليزية:

الراهنة.  ال�ضيا�ضية  والت�ضوية  الفل�ضطينيني  الالجئني  حقوق  �ضمانات  خالد.  حممد  االأزعر, 
القاهرة: مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإن�ضان, 1998.

تاكنربغ, لك�ض. و�ضع الالجئني الفل�ضطينيني يف القانون الدويل. بريوت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات 
الفل�ضطينية, 2003.

للن�رس  ال�رسوق  دار  عمان:  والتوطني.  العودة  بني  الفل�ضطينيون  الالجئون  اإبراهيم.  اجلندي, 
والتوزيع, 2001.

حجاج, ن�رسي �ضالح. الالجئون الفل�ضطينيون يف لبنان اإىل متى؟ رام اهلل: موؤ�ض�ضة ناديا للطباعة 
والن�رس واالإعالن والتوزيع, 2000.

واملفاو�ضات  الدولية  ال�رسعية  بني  الفل�ضطينيني  الالجئني  حق  م�ضطفى.  جنوى  ح�ضاوي, 
الفل�ضطينية ـ االإ�رسائيلية. بريوت: مركز الزيتونة للدرا�ضات واال�ضت�ضارات, 2008.

اخلن�ضاء, مي �ضبحي. العودة حق ـ درا�ضة اجتماعية, �ضيا�ضية, قانونية مف�ضلة ملقا�ضاة ال�ضهاينة 
وفق القوانني والقرارات الدولية. بريوت: باحث للدرا�ضات, 2004.

ج�رس  يف:  ولبنان."  االأردن  يف  الفل�ضطينيون  طاهري."الالجئون  وحممد  ماريا,  ديدوناتو, 
العودة: حقوق الالجئني الفل�ضطينيني يف ظل م�ضارات الت�ضوية. 125 - 154. حترير: ع�ضام 

الدين حممد ح�ضن. القاهرة: مركز القاهرة حلقوق االإن�ضان, 2002.

�ضعيد, وديع. "التزامات الدول امل�ضيفة نحو الالجئني مبوجب القانون الدويل: حالة لبنان." يف: 
الالجئون الفل�ضطينيون: حق العودة.197-234  حترير: اإدوارد �ضعيد واآخرون. بريوت: مركز 

درا�ضات الوحدة العربية, 2003.

اأحكام  �ضوء  يف  والتعوي�ض  العودة  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  حق  احلميد.  عبد  حممد  �ضيف, 
القانون الدويل العام. بريوت: الدار العربية للعلوم, 2002.

"  يف: ج�رس العودة حقوق الالجئني الفل�ضطينيني  �ضفا, ناجي. "الالجئون الفل�ضطينيون يف لبنان.
حلقوق  القاهرة  مركز  القاهرة:  ح�ضن.  حممد  الدين  ع�ضام  حترير:  الت�ضوية,  م�ضارات  ظل  يف 

االإن�ضان, 2002. 

�ضليبا, اأمني عاطف. دور الق�ضاء الد�ضتوري يف اإر�ضاء دولة القانون "درا�ضة مقارنة". طرابل�ض 
- لبنان: املوؤ�ض�ضة احلديثة للكتاب, 2002.

علوان, حممد يو�ضف, وحممد خليل املو�ضى. القانون الدويل حلقوق االإن�ضان امل�ضادر وو�ضائل 
الرقابة - اجلزء االأول. عمان: دار الثقافة للن�رس والتوزيع, 2005.

عيتاين, اأمل, زياد ح�ضن, علي هويدي, حممود حنفي, معني مناع, ونافد ابو ح�ضن. اأو�ضاع 
الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان. حترير: حم�ضن حممد �ضالح. بريوت: مركز الزيتونة للدرا�ضات 

واال�ضت�ضارات, 2008.
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غربيال, وجدي ثابت. د�ضتورية حقوق االإن�ضان. م�رس اجلديدة: مركز الدرا�ضات واملعلومات 
القانونية حلقوق االإن�ضان, 1993.

العودة  حق  وامل�ضري:   امل�ضتقبل  لبنان:  يف  الفل�ضطينيون  الالجئون  النكبة:  اأمل  فتحي.  كليب, 
دار  وبريوت:  اجلديدة  الوطنية  الدار  دم�ضق:  الدويل.  القانون  نظرية  يف  الفل�ضطينيني  لالجئني 

فرات, 2001.

الدولية:   احلماية  فجوات  �ضد  "بديل".  والالجئني  املواطنة  حقوق  مل�ضادر  الفل�ضطيني  املركز 
الدليل اخلا�ض بحماية الالجئني الفل�ضطينيني:  احلماية يف الدول املوقعة على االتفاقية الدولية 
املواطنة  حقوق  مل�ضادر  الفل�ضطيني  املركز  حلم:  بيت   .1951 لعام  الالجئني  بو�ضع  اخلا�ضة 

والالجئني "بديل", 2009.

القانونية  للقواعد  حتليلية  درا�ضة  االإن�ضان:   حلقوق  الدويل  القانون  حممود.  منى  م�ضطفى, 
االإن�ضانية املطبقة يف زمن ال�ضلم واحلرب. القاهرة: دار النه�ضة العربية, 1989.

الناطور, �ضهيل, ودالل يا�ضني. الو�ضع القانوين لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان و�ضبل التعاي�ض 
معه. دم�ضق: املركز الفل�ضطيني للتوثيق واملعلومات, 2007.

---. اأو�ضاع ال�ضعب الفل�ضطيني يف لبنان. د.م: دار التقدم العربي, 1993.

Hathaway, James C. The Law of Refugee Status. Ontario: LexisNexis 
Butterworths, 1991. 

5-5. املواقع الإلكرتونية:83

ميادين عمل االأونروا, موقع االأونروا, 
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=86.

فهر�ض حقوق االإن�ضان يف الدول العربية,
http://74.208.102.33/resources/ratification.aspx?cg=1.

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ـ فهر�ض حقوق االإن�ضان يف الدول العربية,
http://www.arabhumanrights.org/ratification/country. 
asp?cid=17

اإبراهيم العلي, "بروتوكول الدار البي�ضاء بني النظرية والتطبيق," جتمع العودة الفل�ضطيني واجب, 
http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view
&id=4700&Itemid=97.

83  متت زيارة املواقع امل�ضتخدمة يف هذا البحث بتاريخ 2010/10/23.
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 http://www.thanksunhcr.com/UNHCR/AboutUnhcr.php.

نعمة جمعة, "الفل�ضطينيون يف لبنان وحقوقهم املدنية," اجلمعية اللبنانية حلقوق االإن�ضان,
 http://www.aldhom.org/dirasat/20060530falastin.htm.
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اإبراهيم العلي, "بروتوكول الدار البي�ضاء بني النظرية والتطبيق," جتمع العودة الفل�ضطيني واجب,
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&id=4700&Itemid=97.
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م�رشوعية الإبعاد الق�رشي لل�صكان املقد�صيني يف ظل

اأحكام القانون الدويل الإن�صاين: ق�صية النواب املقد�صيني
حممود اأبو �صوي

مقدمة  .1
من   ,1967 عام  منذ  الفل�ضطينيني  املواطنني  اإبعاد  على  املتعاقبة  االإ�رسائيلية  احلكومات  عملت 
خالل ممار�ضة عمليات طرد ال�ضكان عن اأر�ضهم ووطنهم واأ�رَسهم باأ�ضكال جماعية وع�ضوائية, 
االأمر الذي اأثار ردود فعل عربية ودولية دفعت اإ�رسائيل اإىل تقلي�ض حجم عمليات االإبعاد خالل 
الفرتة ما بني 1971-1974, اإال اأنها عادت وقامت باإبعاد ع�رسات املواطنني بعد هذه الفرتة. 
وبخا�ضة  لبنان,  جنوب  اإىل  الفل�ضطينيني  مئات  اإ�رسائيل  اأبعدت,  االأوىل  االنتفا�ضة  فرتة  ويف 
اإ�رسائيل  ا�ضتمرت  الثانية, فقد  اأما يف ظل االنتفا�ضة  الزهور,  اإىل منطقة مرج  االإبعاد اجلماعي 
باّتباع �ضيا�ضة االإبعاد ب�ضكل خطري, حيث قامت باإبعاد العديد من الفل�ضطينيني خارج االأرا�ضي 

الفل�ضطينية.

اأما فيما يتعّلق مبمار�ضات االإبعاد يف مدينة القد�ض حتديداً, فقد كان اآخر ممار�ضات االإبعاد �ضد 
ال�ضكان املقد�ضيني هو ق�ضية النواب املقد�ضيني, فعقب اإجراء االنتخابات الت�رسيعية الفل�ضطينية 
الثانية عام 2006, وانتخاب ممثلني عن كتلة االإ�ضالح والتغيري لتمثيل �ضكان القد�ض باملجل�ض 
اإىل وزير  النواب املقد�ضيني, باالإ�ضافة  الفل�ضطيني, قامت القوات االإ�رسائيلية ب�ضجن  الت�رسيعي 
�ضوؤون القد�ض ال�ضابق, وكان وزير الداخلية االأ�ضبق, قد اأ�ضدر اأوامر ب�ضحب هويات النواب بعد 
رف�ضهم تقدمي ا�ضتقالتهم من املجل�ض الت�رسيعي بعد انتخابهم مطلع عام 2006, وبعد االإفراج 
عنهم اأ�ضدرت احلكومة االإ�رسائيلية بتاريخ 2010/5/19 قراراً ب�ضحب هوياتهم واإبعادهم عن 
القد�ض, وقد �ضادقت املحكمة العليا االإ�رسائيلية على القرار ال�ضابق بتاريخ 2010/6/20, ما 
اإىل مقر ال�ضليب االأحمر بالقد�ض, خوفًا من تنفيذ  اإىل اللجوء  النواب املهددين بالطرد  ا�ضطر 
بح�ضب  الإ�رسائيل  الوالء  تقدمي  النواب  رف�ض  ظل  يف  القرار  هذا  وياأتي  بحقهم,  االإبعاد  قرار 
القد�ض,  ُمقيمون مبدينة  الت�رسيعي, لكونهم  املجل�ض  ا�ضتقالتهم من  اّدعائها عند رف�ضهم تقدمي 
التي تّدعي اإ�رسائيل باأنها جزء من اأرا�ضيها من خالل �ضمها واعتبارها عا�ضمة لدولة اإ�رسائيل, 
ما اأثار ردود فعل غا�ضبة منددة بقرار االإبعاد بال�ضارع الفل�ضطيني, التي اعتربت اأن هذا القرار 
ياأتي �ضمن �ضيا�ضة التطهري العرقي �ضد الفل�ضطينيني املقد�ضيني وتهجريهم من املدينة عرب �ضل�ضلة 
واأحكام  الدولية  لل�رسعية  املخالفة  القمعية  واالإجراءات  واملمار�ضات  املمنهجة  ال�ضيا�ضات  من 
الق�رسي  االإبعاد  قرارات  م�رسوعية  مدى  يف  البحث  اإىل  يدفعنا  ما  االإن�ضاين,  الدويل  القانون 
بتو�ضيات  اخلروج  على  للعمل  االإن�ضاين,  الدويل  القانون  اأحكام  �ضمن  املقد�ضيني  لل�ضكان 
ُت�ضاهم يف ر�ضم الُطرق القانونية لل�ضري بها نحو اإلغاء اأي قرار يهدف اإىل اإبعاد ال�ضكان املقد�ضيني 
عن اأر�ضهم, وحتقيق مكا�ضب قانونية على ال�ضعيدين الداخلي والدويل, وذلك من خالل تناول 
مو�ضوع ق�ضية النواب املقد�ضيني كحالة للدرا�ضة, والبحث يف التكييف القانوين للقرار ال�ضادر 
االإن�ضاين.  الدويل  القانون  واأحكام  الدويل  املجتمع  قرارات  ظل  يف  املقد�ضيني  النواب  باإبعاد 
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فال�ضكوت عن مثل هذه القرارات دون معاجلتها مبختلف الطرق واالأ�ضاليب؛ �ضواء القانونية اأو 
ال�ضيا�ضة اأو غريها, �ضيوؤدي اإىل ت�ضكيل �ضابقة يرتتب عليها تبعات تخّول اإ�رسائيل القيام باإبعاد اأي 

�ضخ�ض ُيعار�ض �ضيا�ضات االحتالل االإ�رسائيلي يف القد�ض م�ضتقباًل.

االإبعاد  واإجراءات  قرارات  م�رسوعية  مدى  يف  تتمحور  املو�ضوع  هذا  يف  القائمة  فاالإ�ضكالية 
التي تتخذها اإ�رسائيل بحق ال�ضكان املقد�ضيني, يف ظل قواعد القانون الدويل االإن�ضاين, اإذ تّدعي 
اإ�رسائيل, وبالتايل يتوجب على جميع املتواجدين داخل  اأن القد�ض هي عا�ضمة لدولة  اإ�رسائيل 
حدود دولة اإ�رسائيل؛ �ضواء مواطنني اأو �ضكان اأو غريهم, تقدمي الوالء والطاعة لدولة اإ�رسائيل, ما 
يعطيها احلق بطرد اأي �ضخ�ض ُيقدم على االنت�ضاب اأو العمل مع جهات معادية لها. ومن جهة 
اأخرى, يرى الفل�ضطينيون اأن القد�ض هي اأر�ض حمتلة تخ�ضع الأحكام اتفاقية جنيف الرابعة, واأن 
اإ�رسائيل هي قوة غريبة وحمتلة, وال يحق لها ح�ضب قواعد القانون الدويل االإن�ضاين اتخاذ اإجراءات 
من هذا النوع, فال يجوز لدولة االحتالل �ضم االأقاليم املحتلة اإىل اأرا�ضيها والتعامل معها على 
االإن�ضاين  الدويل  القانون  قواعد  لدولة االحتالل بح�ضب  اإقليمها, كما ال يجوز  اأنها جزء من 
يعترب  املواطن ال  فاإن  لدولة االحتالل. وعليه,  الوالء  تقدمي  املُحتلة على  االأقاليم  �ضعوب  اإجبار 
خائنًا اإذا ما رف�ض تقدمي والئه لدولة االحتالل, اأو اأقدم على ممار�ضة اأعمال مناه�ضة ل�ضيا�ضات 
لالأ�ضخا�ض  والفردي  اجلماعي  اجلربي  النقل  الرابعة  اتفاقية جنيف  حتّرم  كما  االحتالل,  دولة 
املحميني اأو نفيهم من االأرا�ضي املحتلة, وبالتايل ال يجوز الإ�رسائيل االإقدام على اإ�ضدار اأي قرار 
بطرد ال�ضكان املقد�ضيني, باعتبار القد�ض اأر�ضًا حُمتلة تخ�ضع الأحكام اتفاقية جنيف الرابعة, فهذا 

االإجراء يتعار�ض مع قواعد القانون الدويل االإن�ضاين وُي�ضّكل انتهاكًا الأحكامه.

االإبعاد  واإجراءات  قرارات  م�رسوعية  مدى  ما  التايل:  الت�ضاوؤل  نطرح  االإ�ضكالية,  هذه  وحلل 
الق�رسي التي تتخذها اإ�رسائيل بحق ال�ضكان املقد�ضيني يف ظل قواعد القانون الدويل االإن�ضاين؟

ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال نت�ضاءل عدداً من الت�ضاوؤالت الفرعية, التي �ضنجيب عنها من خالل 
هذه الدرا�ضة:

ما هو املركز القانوين ملدينة القد�ض بعد االحتالل االإ�رسائيلي؟  -

ما مدى اإمكانية تطبيق اتفاقيات جنيف على �ضكان القد�ض ال�رسقية؟  -

ما هي حاالت االإبعاد الق�رسي التي �ضهدتها االأرا�ضي الفل�ضطينية منذ االحتالل االإ�رسائيلي؟  -

ما هو موقف املجتمع الدويل من حاالت االإبعاد الق�رسي عن فل�ضطني؟  -

ما هو التكييف القانون لالإبعاد الق�رسي وفقًا الأحكام القانون الدويل االإن�ضاين؟  -

بغية حتقيق اأكرب قدر من الفائدة, �ضنقوم باالإجابة عن هذه الت�ضاوؤالت من خالل اعتماد املنهج 
القرارات  الرتكيز على  اأجزائه, من خالل  البحث يف جميع  اإعداد هذا  التحليلي يف  الو�ضفي 
البحث,  مبو�ضوع  املتعلقة  موادها  لتف�ضري  حماولة  يف  وذلك  ال�ضلة,  ذات  الدولية  واملعاهدات 
عام,  ب�ضكل  ال�رسقية  بالقد�ض  املقد�ضيني  ال�ضكان  وحتديداً  الفل�ضطيني,  الواقع  على  واإ�ضقاطها 

وق�ضية النواب املقد�ضيني كحالة للدرا�ضة ب�ضكل خا�ض.
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نخ�ض�ضه  متهيدي  مبحث  اإىل  باالإ�ضافة  مبحثني,  خالل  من  الدرا�ضة  مو�ضوع  معاجلة  و�ضتتم 
االإبعاد  عن  للحديث  االأول  املبحث  ونخ�ض�ض  القد�ض,  ملدينة  القانوين  املركز  عن  للحديث 
الق�رسي عن فل�ضطني, متحدثني عن حاالت االإبعاد الق�رسي يف فل�ضطني بعد عام 1967, وعن 

االأدوات القانونية االإ�رسائيلية ملمار�ضة عمليات االإبعاد الق�رسي.

ونخ�ض�ض املبحث الثاين للحديث عن التكييف القانوين لقرارات االإبعاد الق�رسي للمقد�ضيني 
يف ظل اأحكام القانون الدويل االإن�ضاين, متناولني املوقف الدويل من عمليات االإبعاد الق�رسي, 

وق�ضية النواب املقد�ضيني يف ظل اأحكام القانون الدويل االإن�ضاين )كحالة للدرا�ضة(.

املركز القانوين ملدينة القد�ص  .2

االحتالل  بعد  ال�رسقية  القد�ض  ملدينة  القانوين  الو�ضع  عن  للحديث  املبحث  هذا  �ضنخ�ض�ض 
�ضعار  قيامها على جعل  منذ  املتعاقبة  االإ�رسائيلية  اإذ عملت احلكومات   ,1967 االإ�رسائيلي عام 
"القد�ض عا�ضمة اإ�رسائيل االأبدية" اأمراً واقعًا, وذلك يف �ضباق مع الزمن من اأجل تهويد املدينة 
عا�ضمة  لت�ضبح  و�ضمها  املدينة  احتالل  فبعد  واقع,  كاأمر  عليها  االإ�رسائيلية  ال�ضيطرة  واإحكام 
لدولة "اإ�رسائيل", جرى تغيري حدود املدينة وتركيبها الدميوغرايف, ناهيك عن عملية عزل املدينة 
بجدار ال�ضم والتو�ضع, عن باقي االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة, لت�ضهد القد�ض زيادة مّطردة يف 
م�ضميات  واملمتلكات حتت  االأر�ض  على  اال�ضتيالء  واالإمعان يف حماوالت  اال�ضتيطان,  عملية 
�ضتى, وال�ضغط على مواطنيها الفل�ضطينيني لدفعهم اإىل الهجرة من املدينة, وذلك بت�ضييق اخلناق 
عليهم بال�ضبل كافة, وكل ذلك يندرج يف �ضل�ضلة ال�ضيا�ضات االإ�رسائيلية التي بداأت منذ اللحظة 
درا�ضة  اإىل  يدفعنا  الذي  االأمر  وهويتها,  املحتلة  املدينة  واقع  تغيري  اأجل  من  لالحتالل,  االأوىل 
الو�ضع القانوين للقد�ض للنظر يف مدى اإمكانية تطبيق اتفاقيات جنيف على ال�ضكان املقد�ضيني, 
وذلك متهيداً للحديث عن م�رسوعية االإبعاد الق�رسي لل�ضكان املقد�ضيني يف ظل اأحكام القانون 

الدويل االإن�ضاين.

2-1. احتالل مدينة القد�ص و�صمها

بقيت القد�ض جزءاً من فل�ضطني ومل تتميز عن �ضائر اأجزائها, حتى اتخاذ االأمم املتحدة بتاريخ 
القد�ض  لتمنح  يهودية,  واأخرى  عربية  دولة  لدولتني,  فل�ضطني  تق�ضيم  قرار   1947-11-29
ح�ضب قرار التق�ضيم رقم )181( مكانة "كيان منف�ضل, تتوىل االأمم املتحدة اإدارته بنظام دويل 
اأّي  ال�ضالح, وخالية من  ال�ضيغة منطقة حيادية منزوعة  القد�ض بح�ضب هذه  خا�ض, ولتكون 
ن�ضاط ع�ضكري, غري اأن قرار التق�ضيم مل ينفذ نتيجة اندالع احلرب بني الدول العربية واحلركة 
على  وعملت  القد�ض,  ملدينة  الغربي  اجلزء  باحتالل  ال�ضهيونية  الع�ضابات  فقامت  ال�ضهيونية, 
البلدة  على  االأردنية  القوات  �ضيطرت  حني  يف  الجئني,  لي�ضبحوا  العرب  �ضكانها  كل  ت�رسيد 
 1967 حزيران  حرب  بعد  اإ�رسائيل  لتكمل  ال�رسقي",  "اجلزء  فيها  املحيطة  واالأحياء  القدمية 

احتالل ما ُيعرف بـ "القد�ض ال�رسقية".1

1  نزار اأيوب. التهجري الق�رسي والتطهري العرقي. انتهاكات اإ�رسائيل حلق الفل�ضطينيني يف االإقامة يف القد�ض )القد�ض: 
االئتالف االأهلي للدفاع عن حقوق الفل�ضطينيني يف القد�ض, 2008(, 30.
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ففي ال�ضابع من حزيران عام 1967, اأمت اجلي�ض االإ�رسائيلي احتالل القد�ض ال�رسقية, وت�ضّكلت 
اإدارة ع�ضكرية للمدينة بقيادة "�ضلومو الهط", ومنذ اليوم االأول لقيام اإ�رسائيل باحتالل ال�ضطر 
ال�رسقي ملدينة القد�ض, عملت على اتخاذ االإجراءات الكفيلة بتهويد مدينة القد�ض ب�ضكل خا�ض, 
بوا�ضطة اإفراغها من �ضكانها العرب, وبناء امل�ضتوطنات, وجلب اليهود لتوطينهم فيها, ومعاملة 
العرب الفل�ضطينيني من �ضكان القد�ض على اأنهم مقيمون باملدينة لي�ض اإال. فقد عملت اإ�رسائيل 
منذ عام 1976 على تغيري الو�ضع القانوين ملدينة القد�ض من خالل �ضن القوانني وو�ضع الرتتيبات 
قوانني  مل�ضاريع  مقرتحات  ثالثة  االإ�رسائيلية  احلكومة  قدمت   ,1967-6-25 فبتاريخ  اجلديدة, 
بخ�ضو�ض القد�ض, متثلت يف قانون تعديل قانون اأنظمة ال�ضلطة والق�ضاء )رقم 11( عام 1967 
لي�ضبح من املمكن تطبيق القانون واأنظمة ال�ضلطة واالإدارة بوا�ضطة اإ�ضدار اأوامر حكومية يف 
جميع املناطق التي تعترب جزءاً من "اأر�ض اإ�رسائيل", وثانيًا قانون تعديل نظام البلديات )رقم 6( 
قانون  وثالثًا  ال�رسقية,  القد�ض  على  نفوذها  الغربية  القد�ض  بلدية  ب�ضطت  بحيث   ,1967 عام 

املحافظة على االأماكن املقد�ضة عام 2.1967

التي  املناطق  يف  لل�ضكان  اإح�ضاء  باإجراء  االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  قامت   ,1967/6/26 وبتاريخ 
بتاريخ  االإ�رسائيلي  الربملان  قام  قانونيًا,  غطاء  ال�ضيا�ضي  ال�ضم  قرار  يكت�ضب  ولكي  �ضمها,  �ضيتم 
1967/6/27 مبناق�ضة م�ضاريع القوانني الثالثة التي و�ضعتها احلكومة, واأقرها خالل ثالث �ضاعات 
قانون   ,1967 ل�ضنة   )11( رقم  والق�ضاء  ال�ضلطة  اأنظمة  قانون  التالية:  القوانني  و�ضنت  ون�ضف, 

تعديل نظام البلديات )رقم 6( ل�ضنة 1967, قانون املحافظة على االأماكن املقّد�ضة ل�ضنة 3.1967

ووفقًا ملر�ضوم اأنظمة ال�ضلطة والق�ضاء, ب�ضطت �ضلطات االحتالل االإ�رسائيلي واليتها الق�ضائية 
 11( املادة  اإ�ضافة  على  منه  االأوىل  املادة  ن�ضت  حيث  ال�رسقية,  القد�ض  مناطق  على  واالإدارية 
ب( التي تن�ض على �رسيان قانون الدولة وق�ضائها واإدارتها على كل م�ضاحة من اأر�ض اإ�رسائيل 
التي حتددها احلكومة مبوجب مر�ضوم.4 وقد اأكد خطاب وزير العدل اآنذاك يعقوب �ضم�ضون, 
الهدف من القانون وهو تطبيقه على القد�ض ال�رسقية من خالل خطابه الذي ت�ضّمن "اإن اجلي�ض 
اأ�ضبوعني حتت  منذ  الواقعة  اإ�رسائيل  اأر�ض  من  اأجزاء كثرية,  الغرباء  نري  من  قد حرر  االإ�رسائيلي 
�ضيطرته... وف�ضاًل عن �ضيطرة اجلي�ض االإ�رسائيلي, هناك حاجة اإىل اإجراء الإثبات ال�ضيادة من قبل 
الدولة, حتى ي�ضبح الق�ضاء االإ�رسائيلي �ضاري املفعول على منطقة كهذه". ومبوازاة ذلك, قام 
وزير الداخلية االإ�رسائيلي باإ�ضدار مر�ضوم "اإعالن القد�ض", الذي ن�ض على تو�ضيع نفوذ بلدية 
البلدة القدمية لت�ضبح  القد�ض لي�ضمل القد�ض ال�رسقية, والقرى والبلدات املجاورة لها, مبا فيها 

القد�ض املحتلة �ضمن �ضلطة بلدية "القد�ض االإ�رسائيلية".5

اأ�ضامة حلبي, حدود املكان ووجود االإن�ضان )رام اهلل,: مركز القد�ض للم�ضاعدة القانونية, 2001(, 10.  2
اأ�ضامة حلبي, الو�ضع القانوين ملدينة القد�ض ومواطنيها العرب )بريوت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 1997(, 7.  3

اإ�رسائيل, '' قانون بتعديل قانون اأنظمة ال�ضلطة والق�ضاء رقم )11( ل�ضنة 1948م," كتاب القوانني  "�ضيفر هحوكيم",   4
عدد 499 )1967(, 74.

حلبي, الو�ضع القانوين ملدينة القد�ض ومواطنيها العرب, 9.  5
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االأ�ضا�ضي  القانون  ب�ضن  االإ�رسائيلي  الكني�ضت  قيام  ال�ضعيد,  هذا  على  االإجراءات  اأخطر  ومن 
والتوجهات  النوايا  بذلك  لتت�ضح   1980/7/30 بتاريخ  وذلك  اإ�رسائيل",6  عا�ضمة  "القد�ض 
االإ�رسائيلية الهادفة اإىل �ضم وتهويد املدينة, فقد ن�ض قانون ال�ضم على اعتبار " القد�ض الكاملة 
واملوحدة عا�ضمة اإ�رسائيل", و�ضدد على �رسورة تكثيف وتثبيت املوؤ�ض�ضات الر�ضمية للدولة يف 
املدينة كمقر رئي�ض الدولة, والكني�ضت, ومقر املحكمة العليا, واحلكومة االإ�رسائيلية, كما ن�ض 
على لزوم تخ�ضي�ض منحة �ضنوية "لبلدية القد�ض املوحدة" من قبل احلكومة االإ�رسائيلية من اأجل 
تطوير املدينة. وعمليًا, مل ياأِت القانون االأ�ضا�ضي بجديد فيما يتعّلق باجلانب القانوين مل�ضاألة �ضم 

القد�ض, فقد جاء لي�ضادق على ما �ضبق اأن �ضودق عليه.7

املوقف الإ�رشائيلي  .2-2

قانونية,  اآراء وحتليالت  الذين قدموا  الدويل  القانون  فقهائها يف  باجتهادات  اإ�رسائيل  ت�ضلحت 
الإ�ضفاء ال�رسعية على �ضيا�ضات اإ�رسائيل جتاه االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة, مبا فيها القد�ض ال�رسقية 

على النحو التايل:

اأوًل. اكت�صاب ال�صيادة على القد�ص ال�رشقية عن طريق احلرب
فقد كانت احلروب و�ضيلة الكت�ضاب االأرا�ضي يف املا�ضي, اإذ ُتعطي املنت�رس حق اكت�ضاب االأر�ض 

عن طريق احلرب, وقد كان هذا �ضائداً يف الع�ضور الو�ضطى يف اأوروبا وغريها من الدول.8

اإال اأن احلرب, ومبوجب قواعد القانون الدويل, قد اأ�ضبحت و�ضيلة غري م�رسوعة يف اكت�ضاب 
االحتالل عن طريق  يرتتب على  وبالتايل ال  دولية,  وتعترب جرمية  بل  بالقوة,  االآخرين  اأرا�ضي 

احلرب اإك�ضاب دولة االحتالل حق ال�ضيادة على االإقليم املحتل.

ويف هذا ال�ضدد, ت�ضتند اإ�رسائيل بادعاء �ضيادتها على القد�ض على ما يلي:

قرار التق�ضيم الذي ن�ض على اإقامة دولة يهودية على جزء من فل�ضطني.  .1

اأما االأرا�ضي التي احتلتها اإ�رسائيل جتاوزاً لقرار التق�ضيم, فقد اآلت اإليها مبوجب حق   .2
االكت�ضاب باحلرب.

تّدعي اإ�رسائيل اأنها يف حرب 1967 كانت يف حالة دفاع عن النف�ض, واإن من حقها   .3
االحتفاظ باالأرا�ضي التي حاز عليها املحاربون.9

 244 عدد  هحوكيم",  "�ضيفر  القوانني  كتاب  1980م,"   ل�ضنة  اإ�رسائيل  عا�ضمة  القد�ض  اأ�ضا�ضي  "قانون  اإ�رسائيل,   6
.69 ,)1985(

حلبي, الو�ضع القانوين ملدينة القد�ض ومواطنيها العرب, 24.  7

جا�رس العناين, القد�ض درا�ضات قانونية وتاريخية )عمان: د.ن, 2001(, 155.  8
املرجع ال�ضابق, 156.  9
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ثانياً. نظرية ملء الفراغ
فل�ضطني  اإن  يقول  الذي  بلخت"  لوفر  "الياهو  اّدعاء  على  النظرية  هذه  تطبيق  يف  اإ�رسائيل  ت�ضتند 

اأ�ضبحت بعد رحيل االنتداب الربيطاين عنها يف و�ضع ينطبق عليه مبداأ )فراغ ال�ضيادة(.

ُتعلن عن �ضيادتها على منطقة  اأن  الفراغ, ولها  اأن من حقها ملء هذا  اإ�رسائيل  ومن هنا, ترى 
القد�ض ال�رسقية تبعًا لهذا الو�ضع النا�ضئ.

اإال اأن فل�ضطني, مبا فيها القد�ض, مل تكن يف يوم من االأيام بال �ضيادة, ومل تكن اأر�ضًا خالية غري 
الربيطاين, فقد  الفل�ضطيني قبل االنتداب  لل�ضعب  ثابتة  فال�ضيادة على فل�ضطني والقد�ض  ماأهولة, 
مبادئ  من  نافذاً  مبداأ  ُتعترب  ال�ضيادة ال  فراغ  نظرية  اأن  العثمانية, كما  االإمرباطورية  اإليه من  اآلت 
احتالل  على  يرتتب  فال  امل�ضري,  تقرير  يف  ال�ضعوب  حق  مبداأ  مع  يتنافى  فهذا  الدويل,  القانون 

اإ�رسائيل ملدينة القد�ض, نقل ال�ضيادة اإليها, بل تبقى ال�ضيادة لل�ضعب الفل�ضطيني.10

ثالثاً. نظرية الغزو الدفاعي
تقول هذه النظرية اإن من حق املنت�رس الذي يقود حربًا دفاعية, اأن ي�ضم االأرا�ضي التي احتلها, اأو 

على االأقل اأن يحتفظ بها, حتى يتقرر م�ضريها بعقد اتفاقية �ضالم.

االآثار  حيث  من  الهجومي,  والغزو  الدفاعي  الغزو  بني  ميّيز  ال  الدويل  القانون  اأن  واحلقيقة 
ُتن�ضئ من  اأن  اأنها حتاول  اإال  القانونية, واأن هذه التفرقة ال مُتثل الو�ضع احلايل للقانون الدويل, 

جديد �ضببًا الكت�ضاب االأقاليم خالفًا للقانون.11

الدفاعي"  "الغزو  لنظرية  ا�ضتناداً  املتعلق ب�ضم االأرا�ضي املحتلة  االإ�رسائيلي  اأن هذا االإجراء  كما 
يتعار�ض مع مبداأين من اأهم مبادئ القانون الدويل املعا�رس, وهما:

اآثار قانونية نتيجة  اإن�ضاء اأي  عدم جواز احتالل االأرا�ضي واكت�ضابها بالقوة, وعدم جواز   .1
لهذا االحتالل, مهما كان املربر لهذا االحتالل, بحيث ال يجوز التفريق بني غزو هجومي, 

اأو غزو دفاعي.

مبداأ "حق ال�ضعب يف تقرير امل�ضري", فمن حق ال�ضعب الفل�ضطيني اأن يتمتع به كغريه من   .2
ال�ضعوب.12

�ضكان  من  ومرفو�ض  باطل,  ا�ضتناد  املحتلة  االأرا�ضي  ب�ضم  االإ�رسائيلي  االإجراء  اأن  نرى  وعليه 
االأرا�ضي املحتلة.

العناين, القد�ض بني م�ضاريع احللول ال�ضيا�ضية والقانون الدويل )عمان: دار الياموزي للن�رس, 2002(, 236.  10

العناين, القد�ض درا�ضات قانونية وتاريخية, 158.  11

العناين, القد�ض بني م�ضاريع احللول ال�ضيا�ضية, 240.  12
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رابعاً. مبداأ انتفاء احليازة ال�صابقة
ترى اإ�رسائيل اأن ال�ضيادة االأردنية على مدينة القد�ض ال ت�ضتند اإىل اأي اأ�ضا�ض قانوين, اإذ ترى اأن 
هذه ال�ضيادة جاءت نتيجة لغزو هجومي, اأما احتالل اإ�رسائيل لها عام 1967, فقد جاء نتيجة 
عمل دفاعي, ومن هنا فاإن اإ�رسائيل بح�ضب وجهة نظرها هي االأوىل بال�ضيادة على هذه املدينة.

اإن الوجود االأردين يف القد�ض, مل يكن اإال باإرادة ال�ضعب الفل�ضطيني مل�ضاعدته يف تقرير م�ضريه, 
وقد اكت�ضب هذا الوجود و�ضعًا د�ضتوريًا يف اإعالن الوحدة بني ال�ضفتني, كما اكت�ضب قبواًل 
عامًا من املجتمع الدويل ومن اإ�رسائيل نف�ضها عندما وّقعت اتفاقية الهدنة مع االأردن. ومن هنا, 

تنتفي حجة اإ�رسائيل بانتفاء االأ�ضا�ض القانوين للحيازة ال�ضابقة.13

2-3. موقف القانون الدويل

حّرم القانون الدويل �ضم االأرا�ضي واالأقاليم عن طريق ا�ضتخدام القوة, واألزم القوات املحتلة 
اإدارة موؤقتة  االإقليم, وهي  اإدارة  التي ت�ضتوجبها  ال�ضيقة  اإال باحلدود  االإقليم  الت�رسف يف  بعدم 
اقت�ضاها واقع االحتالل الق�رسي لالإقليم. وعليه, فاإن ت�رسفات �ضلطات االحتالل ال�ضهيوين يف 
القد�ض مقّيدة يف حدود ما ا�ضتقر عليه القانون الدويل, وقواعد االحتالل الع�ضكري بالذات, 
واإن اأي اإجراء خمالف لتلك القواعد ال يرتب اأي اأثر قانوين, وهو ت�رسف باطل وخمالف للنظام 

القانوين الذي ا�ضتقر عليه و�ضع القد�ض يف االأمم املتحدة.14

التي  املحتل, وال�ضلطة  االإقليم  ال�ضيادة على  املحتلة حق  ال�ضلطة  فاالحتالل احلربي ال يك�ضب 
االحتالل,  مدة  خالل  العام  واالأمن  النظام  حفظ  اأجل  من  واقعية  فعلية  �ضلطة  هي  ميار�ضها 
من الئحة الهاي   )43( ولي�ضت �ضلطة ت�ضتند اإىل حق ال�ضيادة على االإقليم, حيث تن�ض املادة 
يد  اإىل  فعلية  ب�ضورة  ال�رسعية  القوة  �ضلطة  انتقلت  "اإذا  اأنه:  على  الربية  احلرب  بقواعد  اخلا�ضة 
قوة االحتالل, يتعني على هذه االأخرية, قدر االإمكان, حتقيق االأمن والنظام العام و�ضمانه, مع 

احرتام القوانني ال�ضارية يف البالد, اإال يف حاالت ال�رسورة الق�ضوى التي حتول دون ذلك."

االأرا�ضي  فوق  فال�ضيادة  املحتلة؛  الدولة  اإىل  بنقلها  يقوم  وال  ال�ضيادة,  يلغي  ال  اإذاً  فاالحتالل 
املحتلة تبقى للدولة املحتلة واإن تعطلت عن ممار�ضتها فرتة االحتالل املوؤقت.15

ويوؤكد القانون الدويل وقرارات ال�رسعية الدولية اأن مدينة القد�ض ال�رسقية, كغريها من االأرا�ضي 
املحتلة عام 1967, هي اأرا�ض فل�ضطينية حُمتلة, ولعل من اأهم القرارات التي تناولت مو�ضوع 
النزاع العربي االإ�رسائيلي هما: القرار رقم )2/181( يف 29 ت�رسين الثاين ل�ضنة 1947, املُت�ضّمن 

العناين, القد�ض درا�ضات قانونية وتاريخية, 159.  13

زياد حميدان, الو�ضع القانوين لل�ضكان الفل�ضطينيني يف القد�ض. مركز املعلومات البديلة. 11 اآب 2010. متوفر على   14
الرابط التايل:

http://www.alternativenews.org/arabic/index.php/topics/jerusa-

lem/2721-2010-08-11-21-04-03

15  جمعة �ضباط, حماية املدنيني واالأعيان املدنية وقت احلرب )جامعة القاهرة: "ر�ضالة دكتوراه", 2003(, 339.
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م�رسوع تق�ضيم فل�ضطني وتدويل القد�ض – اأي و�ضع القد�ض حتت الو�ضاية الدولية16- والقرار 
)181( احلدود املقرتحة للدولتني, يف  1967. فقد عنّي القرار  )242( ت�رسين الثاين ل�ضنة  رقم 
ان�ضحاب  وجوب  على  ن�ض  حيث  عام,  ب�ضكل  احلدود  بو�ضف   )242( القرار  اكتفى  حني 

اإ�رسائيل الكامل من جميع االأرا�ضي املحلة عام 1967 وحتى حدود الرابع من حزيران.17

باعتباره  ملزم  اأو غري  ملزمًا  وكونه   ,)181( التق�ضيم  لقرار  القانونية  الطبيعة  عن  النظر  وبغ�ض 
تو�ضية من التو�ضيات, فاإن تدويل القد�ض ن�ضاأ العتبارات تتعّلق بحمايتها من احلرب, وحفظ 

املوؤ�ض�ضات الدينية من خطرها.

اأما بخ�ضو�ض قرار جمل�ض االأمن )242(, وعلى الرغم من ا�ضتناده الأحكام الف�ضل ال�ضاد�ض من 
ميثاق االأمم املتحدة, اإال اأن ال�ضفة امللزمة لهذا القرار تكمن يف املبادئ التي اأوردها هذا القرار, 
والتي ا�ضتندت اإىل ميثاق االأمم املتحدة, فقد و�ضع هذا القرار عدة مبادئ عامة يف ديباجته, منها 

"عدم جواز اكت�ضاب االأقاليم عن طريق احلرب."18

بناء على القرارين ال�ضابقني, فاإن مركز القد�ض يف اإطار الت�ضويات املطروحة ال يخرج عن حالني:

العودة اإىل ما كان قائمًا قبل 5 حزيران 1967 وهو و�ضع موؤقت.  .1

و�ضع املدينة حتت االإدارة الدولية, وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقرار التق�ضيم رقم )2/181(.19  .2

جتاهلت  التي  االإ�رسائيلية  االإجراءات  و�رسعية  بقانونية  االعرتاف  عدم  على  التاأكيد  جرى  كما 
الذي  االأول  كانون   9 بتاريخ   )303( رقم  القرار  العامة  اجلمعية  اأ�ضدرت  اإذ  الدويل,  القانون 
دعا اإىل اإعادة تاأكيد و�ضع القد�ض حتت نظام دويل, كما اأ�ضدرت اجلمعية العامة القرار )2253(
بتاريخ 4/ 7/ 1967 20  الذي دعا الكيان ال�ضهيوين اإىل اإلغاء التدابري كافة املتخذة ب�ضاأن القد�ض, 
واالمتناع عن اأي عمل من �ضاأنه تغيري و�ضع املدينة, ثم ليتكرر امل�ضمون نف�ضه بالقرار )2254(
بتاريخ 21,1968/7/14 حيث اعترب جميع االإجراءات االإدارية والت�رسيعية واالأعمال التي قام بها 
الكيان ال�ضهيوين, والتي من �ضاأنها تغيري الو�ضع القانوين للقد�ض هي اإجراءات باطلة, وال ميكن 
اأن ُتغري من و�ضع القد�ض كمدينة حمتلة. كما تال ذلك قرار جمل�ض االأمن 8/252 ل�ضنة 22,1968 
فيها  مبا  "اإ�رسائيل"   اتخذتها  التي  كافة  االإدارية  والت�رسيعات  واالأعمال  االإجراءات  اعترب  الذي 
انتزاع االأرا�ضي واملمتلكات, والتي من �ضاأنها تغيري الو�ضع القانوين للقد�ض, باطلة وعاجزة عن 

16  قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )181(, بتاريخ 1947/11/29.

17  قرار جمل�ض االأمن رقم )242( بتاريخ 1967/11/24.

18  العناين, القد�ض درا�ضات قانونية وتاريخية, 164-162.

19  املرجع ال�ضابق, 166.

20  قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )2253( بتاريخ 1967/7/4.

21  قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )2254( بتاريخ 1967/7/14.

قرار جمل�ض االأمن رقم )252( بتاريخ 1968/5/21.  22
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تغيري هذا الو�ضع القانوين, وتال ذلك القرار رقم )250( ل�ضنة 23,1968 الذي دعا اإ�رسائيل اإىل 
االمتناع عن اإقامة العر�ض الع�ضكري يف القد�ض. لياأتي الرد على ما اأ�ضدرته احلكومة االإ�رسائيلية 
املوحدة  القد�ض  اإعالن  ت�ضمن  الذي  للقد�ض  االأ�ضا�ضي  القانون  واملتمثل يف   ,1980/7/31 يف 
يف  و)478(25   24)476( القرارين  االأمن  جمل�ض  اأ�ضدر  حيث  ال�ضهيوين,  للكيان  اأبدية  عا�ضمة 
القانون,  "اإ�رسائيل" ب�ضبب �ضدور ذلك  اإىل  اللوم  1980, والذي وجه  العام  حزيران واآب من 
اأن مينع ا�ضتمرار �رسيان اتفاقية جنيف الرابعة  اأنه يخالف القانون الدويل, ولي�ض من �ضاأنه  واأكد 

1949 على القد�ض.

يتبني لنا من خالل هذه القرارات اأن املجتمع الدويل باأ�رسه قد عرّب عن موقفه جتاه القد�ض, واأكد 
على عدم جواز ا�ضتخدام القوة امل�ضلحة للح�ضول على اأرا�ضي الغري و�ضم االأقاليم املُحتلة, واأن 
القد�ض اأر�ض حمتلة, واأدان �ضيا�ضة فر�ض االأمر الواقع التي تنتهجها ال�ضلطات االإ�رسائيلية يف القد�ض.

2-4. املوقف الفل�صطيني

قررت منظمة التحرير االإعالن عن الدولة الفل�ضطينية, ومت تبّني وثيقة اإعالن دولة فل�ضطني يف 
الدورة اال�ضتثنائية الـ 19 للمج�ض الوطني الفل�ضطيني املنعقد باجلزائر يف 1988/11/15, حيث 
ن�ضت الوثيقة على قيام دولة فل�ضطني فوق االأرا�ضي الفل�ضطينية وعا�ضمتها القد�ض ال�رسيف, 

وفقًا لقرارات االأمم املتحدة منذ عام 1947.

الثابت  موقفهم  الفل�ضطينيون  اأبرز  واإ�رسائيل,  العرب  بني  ما  ال�ضلمية  العملية  انطالق  وبعد 
بخ�ضو�ض خمتلف الق�ضايا املطروحة على طاولة املفاو�ضات, واأهمها ق�ضيتا القد�ض والالجئني, 
الفل�ضطينيني  القادة  وت�رسيحات  اجلهات,  ملختلف  بها  بعثوا  التي  املذكرات  من خالل  وذلك 

بهذا اخل�ضو�ض.

ويتلّخ�ض املوقف الفل�ضطيني القا�ضي باعتماد قرارات ال�رسعية الدولية اأ�ضا�ضًا حلل ق�ضية القد�ض 
بالنقاط التالية:

وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  دولته  واإقامة  م�ضريه,  تقرير  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  بحق  االعرتاف   .1
القد�ض.

جميع  من  اإ�رسائيل  ان�ضحاب  ووجوب  الفل�ضطينية,  لالأرا�ضي  االإ�رسائيلي  االحتالل  اإنهاء   .2
االأرا�ضي التي احتلت عام 1967 حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967.

القد�ض عا�ضمة الدولة الفل�ضطينية.  .3
فيما يتعّلق باالأماكن املقّد�ضة, يتم �ضمان حرية الو�ضول اإىل االأماكن املقّد�ضة يف فل�ضطني,   .4

جلميع اأبناء الديانات والعبادة واإقامة ال�ضعائر الدينية.

قرار جمل�ض االأمن رقم )250( بتاريخ 1968/4/27.  23

قرار جمل�ض االأمن رقم )476( بتاريخ 1980/6/30.  24

قرار جمل�ض االأمن رقم )478( بتاريخ 1980/8/20.  25
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2-5. خال�صة

بناًء على ما �ضبق, يتّب لنا اأن القد�ض ال�رسقية منطقة حمتلة مبوجب القانون الدويل, وال يوجد اأي 
�ضند قانوين لالإدعاءات ال�ضهيونية بحقها يف ال�ضيادة على مدينة القد�ض, وعليه يجب اأن حتكم 
القانون  قواعد  الفل�ضطينيني  و�ضكانها  ال�رسقية  القد�ض  وبني  حمتلة  كقوة  اإ�رسائيل  بني  ما  العالقة 
املدنيني يف زمن احلرب عام  الرابعة حلماية  اتفاقية جنيف  الدويل االإن�ضاين واأحكامه, واأهمها 

1949, اإ�ضافة اإىل اأنظمة الهاي امللحقة باتفاقية الهاي عام 1907.

ومبا اأن �ضكان القد�ض مدنيون يعي�ضون يف منطقة حمتلة, فاإن االحتالل ال ميكنه اإيجاد عالقة والء 
ذلك  فر�ض  اأو  املحتلة  الدولة  مواطنني يف  اعتبارهم  ميكن  وال  املحتلة,  ال�ضلطات  وبني  بينهم 
اأو فر�ض  القد�ض و�ضمانها وعدم االنتقا�ض منها,  عليهم, ويجب عليه احرتام حقوق �ضكان 

قيود عليهم, اإال �ضمن ما ي�ضمح به اأو يقر به القانون الدويل.26

تغيريات يف حالة االإقليم املحتل, كما  اأية  باإجراء  املحتل  يقوم  اأال  يجب  االأ�ضا�ض  هذا  "وعلى 
رتبتها �ضلطات ال�ضيادة القانونية – دولة االأ�ضل – واإدارتها ال�رسعية ال�ضابقة, �ضواء من النواحي 
االقت�ضادية اأو الت�رسيعية اأو غريها من جوانب احليات العامة, ما دام ذلك يخرج عن احلدود التي 

ت�ضطرها �ضالمة جيو�ضها واإدارتها الفعلية."27

الإبعاد الق�رشي عن فل�صطني  .3
عملت اإ�رسائيل منذ احتالل االأرا�ضي الفل�ضطينية, على تهويد االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة وفق 
اإ�ضرتاتيجية �ضيا�ضية ممنهجة, ب�ضكل يكفل تنفيذ امل�ضاريع املعدة م�ضبقًا واملتمثلة باال�ضتيالء على 
االأرا�ضي وم�ضادرتها, وت�ضييد امل�ضتوطنات ونقل امل�ضتوطنني اليهود اإليها وتوطينهم فيها, ومن 
اأخطر االإجراءات التي اتبعتها احلكومات االإ�رسائيلية املتعاقبة بحق الفل�ضطينيني, �ضيا�ضة االإبعاد 
الق�رسي عن االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة, ويف هذا املبحث �ضنقوم باحلديث عن االإبعاد الق�رسي 
عن  الق�رسي  االإبعاد  حاالت  عن  للحديث  االأول  نخ�ض�ض  مطلبني  خالل  من  فل�ضطني,  عن 
فل�ضطني منذ عام 1967, والثاين للحديث عن االأدوات القانونية االإ�رسائيلية ملمار�ضة عمليات 

االإبعاد الق�رسي.

3-1. حالت الإبعاد الق�رشي عن فل�صطني منذ عام 1967

االأرا�ضي  يف  خمططاتها  لتنفيذ  االإ�رسائيلية  واالأ�ضاليب  االأدوات  اإحدى  االإبعاد  �ضيا�ضة  تعترب 
املحتلة  العربية  االأرا�ضي  من  الفل�ضطينيني  من  العديد  اإبعاد  اإ�رسائيل يف  وقد جنحت  الفل�ضطينية, 
ا�ضتناداً اإىل اللوائح والقوانني التي كانت �ضارية يف االأرا�ضي الفل�ضطينية قبل احتاللها, والتي كانت 
جتيز االإبعاد, ومنها املادة )112( من نظام الدفاع )الطوارئ( ل�ضنة 1945, امللغي قبل االحتالل 
الق�رسي يف فل�ضطني منذ عام  االإبعاد  اإىل بع�ض حاالت  �ضنتطّرق  1967, ويف هذا املطلب  عام 

1967, مبا فيها حاالت االإبعاد الق�رسي عن القد�ض ال�رسقية.

26  حلبي, الو�ضع القانوين ملدينة القد�ض ومواطنيها العرب, 80.

27  عز الدين فوده, القد�ض يف حميط العالقات الدولية )بريوت: مركز االأبحاث, 1969(, 235.
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جمع  خالل  من  اجلماعي,  االإبعاد  عمليات  مبمار�ضة  االحتالل  بداية  منذ  اإ�رسائيل  قامت  فقد 
املواطنني يف االأحياء والقرى واملخيمات, واختيار اأعداد كبرية من ال�ضبان على اأ�ضا�ض اال�ضتباه 
بتنفيذ عمليات  االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  باإبعادهم, حيث قامت  باأنهم ع�ضكريون, ومن ثم تقوم 

االإبعاد بطريقة وح�ضية تعّر�ض خاللها املبعدون اإىل اخلطر واملعاملة الالاإن�ضانية.

وفيما يلي جدول تقريبي باأعداد ال�ضخ�ضيات املبعدة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف االأعوام 
ما بني 28:1978-1967

قطاع غزةال�ضفة الغربية
عدد املبعدينال�ضنةعدد املبعدينال�ضنة

1967519678000
19686919687
1969233196936
19704061970146
19713061971144
197291197247
1973101973--
1974111974--
19751319753
197621976--
197761977--
197891978--

-1967 بني  ما  الفرتة  ا�ضتدت يف  االإبعاد  اأن عمليات  نالحظ  اأعاله  اجلدول  على  وباالإطالع 
1972, ومت تقلي�ض حجم عمليات االإبعاد خالل عام 1972 وبعده, ب�ضبب ردود الفعل العربية 

والدولية يف ذلك الوقت.

اإال اأنها عادت وقامت باإبعاد العديد من الفل�ضطينيني خارج االأرا�ضي الفل�ضطينية مّتبعة �ضيا�ضة 
االنتفا�ضة  اندالع  فبعد  االأوىل,  االنتفا�ضة  اندالع  بعد  وتريتها  ا�ضتّدت  التي  الق�رسي,  االإبعاد 
بحق  االإبعاد  �ضيا�ضة  باتباع  االحتالل  �ضلطات  ا�ضتمّرت   ,1987 عام  االأوىل  الفل�ضطينية 
الفل�ضطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, ففي عام 1988, مت اإبعاد 22 فل�ضطينيًا من قيادات 
ونا�ضطي االنتفا�ضة من اأرا�ضي ال�ضفة الغربية, ويف عام 1989 مت اإبعاد 16 فل�ضطينيًا من اأرا�ضي 

ال�ضفة الغربية.29

ر�ضاد املدين وزياد اأبو �ضالح, املبعدون الفل�ضطينيون خالل االنتفا�ضة )القد�ض: رابطة ال�ضحافيني العرب يف االأرا�ضي   28

املحتلة, 1991(, 14-12.
املدين  واأبو �ضالح, املبعدون الفل�ضطينيون خالل االنتفا�ضة, 17.  29
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االأوىل  االنتفا�ضة  بداية  منذ  غزة  قطاع  اأبناء  من  الفل�ضطينيني  املبعدين  عدد  بخ�ضو�ض  اأما 
وحتى نهاية عام 1991, فقد بلغ 29 مبعداً, مت اإبعادهم اإىل لبنان30 �ضمن جمموعات عدة 

على النحو التايل:

املجموعة االأوىل: �ضمت خم�ضة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 1988/4/12.  -

املجموعة الثانية �ضّمت مبعدين اثنني اأبعدا بتاريخ 1988/8/1.  -

املجموعة الثالثة �ضّمت اأربعة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 1988/8/17.  -

املجموعة الرابعة �ضّمت �ضتة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 1989/1/1.  -

املجموعة اخلام�ضة �ضّمت اأربعة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 1989/6/29.  -

املجموعة ال�ضاد�ضة �ضمت اأربعة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 1991/1/8.  -

املجموعة ال�ضابعة �ضّمت اأربعة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 1991/5/18.  -

ُنالحظ مما �ضبق قيام اإ�رسائيل مبمار�ضة االإبعاد الق�رسي خالل فرتة االنتفا�ضة االأوىل بحق قيادات 
االنتفا�ضة وكوادرها ب�ضورة متفرقة �ضمت جمموعات باأعداد متفاوتة, وذلك يف حماولة لردع 

قيادات االنتفا�ضة وكوادرها والعمل على وقف �ضريها يف تلك الفرتة.

ويف خطوة ت�ضعيديه لتكري�ض الهيمنة االإ�رسائيلية من خالل ممار�ضة �ضيا�ضة االإبعاد الق�رسي, قامت 
اإ�رسائيل باتباع �ضيا�ضة الطرد اجلماعي عام 1992, وهو ما عرف: باالإبعاد اجلماعي عام 1992, 
حيث قامت ال�ضلطات االإ�رسائيلية بتاريخ 1992/12/17 باإبعاد جماعي الأربعمائة وخم�ضة ع�رس 
فل�ضطينيًا دفعة واحدة, وذلك على خلفية �ضل�ضلة من العمليات اجلهادية, حيث قامت ال�ضلطات 
قادة  من  غزة,  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  اأبناء  من  فل�ضطينيًا   )415( يقارب  ما  بتجميع  االإ�رسائيلية 
اجلنوب  اإىل  نفيهم  ومت  واملنازل,  ال�ضجون  من  وكوادرهما  االإ�ضالمي  واجلهاد  حركتي حما�ض 
اللبناين من معرب زامبيا م�ضاء يوم 1992/12/17, يف حافالت حملت املبعدين مع�ضوبي االأعني 

وموثقي االأيدي, ومكبلي االأرجل.31

�ضمال  يف  الواقع  "زامبيا"  معرب  اجتياز  على  مبعداً  ع�رس  وخم�ضة  االأربعمائة  اأجرب  لذلك,  تبعًا 
املنطقة االأمنية التي اأقامها وي�ضيطر عليها اجلي�ض االإ�رسائيلي والقوات اللبنانية املتعاونة معه, وقد 
مت اإبعاد 408 منهم بعد �ضدور اأوامر اإبعاد بحقهم, يف حني مت اإبعاد ال�ضبعة االآخرين دون اأية 
اأوامر اإبعاد, بعد اأن متت م�ضادرة بطاقات هوياتهم جميعًا, وبعد ذلك ا�ضطر املبعدون اإىل اإقامة 
بني  احلدود يف  نقطة  من  باملرور  لهم  ال�ضماح  اللبنانية  ال�ضلطات  رف�ضت  اأن  بعد  موؤقت  خمّيم 

املرجع ال�ضابق, 29.  30

عبد الفتاح العوي�ضي, �ضجل املبعدين الفل�ضطينيني يف مرج الزهور )لندن: من�ضورات فل�ضطني امل�ضلمة, 1994(, 8.  31
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نوفل, التي تقع يف جنوب املنطقة التي ي�ضيطر عليها اجلي�ض اللبناين.32

اأما فيما يتعلق بحاالت االإبعاد الق�رسي التي طالت املقد�ضيني من �ضكان مدينة القد�ض, فقد مور�ضت 
من خالل عمليات �ضحب الهويات واإلغاء االإقامة, اأو من خالل عمليات الطرد االإجباري.

فبعد قيام ال�ضلطات االإ�رسائيلية ب�ضم مدينة القد�ض ال�رسقية, كما اأ�ضلفنا �ضابقًا, عملت على اإفراغ 
املدينة من مواطنيها العرب من خالل انتهاج �ضيا�ضة االإبعاد عن املدنية, وعمليات �ضحب الهوية, 

واإلغاء حق املواطنة اأو االإقامة الدائمة, وبالتايل مغادرة مدينة القد�ض.

ويو�ضح اجلدول االآتي عدد ال�ضكان الذين األغي لهم حق االإقامة الدائمة من اأبناء القد�ض ال�رسقية, 
يف االأعوام ما بني 1987 وحتى عام 1998, من خالل البيانات ال�ضادرة عن وزارة الداخلية 

االإ�رسائيلية:33

عدد ال�ضكان الذين األغي لهم حق املواطنةال�ضنة
198723
19882
198932
199036
199120
199241
199332
199445
199596
1996689
1997606
1998346

 ,1995 املواطنة بعد عام  الطرد واإلغاء حق  ازدياد عمليات  ال�ضابق  ونالحظ من خالل اجلدول 
اأي بعد قيام ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, االأمر الذي يدفعنا اإىل حماولة اإيجاد تف�ضري لهذه العالقة, 
اإ�رسائيل, وبعد قيام ال�ضلطة الفل�ضطينية, كّر�ضت حماوالتها لتفريغ مدينة  اإن  اإىل القول:  ما يدفعنا 
حق  �ضحب  اأي  الداخلي,  باالإبعاد  ُي�ضمى  ما  ممار�ضة  خالل  من  االأ�ضليني  �ضكانها  من  القد�ض 

االإقامة, وبالتايل مغادرة القد�ض اإىل االأرا�ضي اخلا�ضعة لل�ضلطة.

وقد كانت اآخر ممار�ضات االإبعاد �ضد ال�ضكان املقد�ضيني هي ق�ضية النواب املقد�ضيني, فعقب 

اأجنيال جاف, وهم من ال�رسعية: حتليل قانوين الإبعاد اإ�رسائيل اجلماعي للفل�ضطينيني يف 17 كانون االأول 1992 )رام   32

اهلل: احلق, 1993(, 6.
حممد �ضالح وحممود اأبو غدير, الطرد الهادئ م�ضتمر... �ضيا�ضة اإ�رسائيل يف طرد ال�ضكان العرب من القد�ض )القاهرة:   33

مركز الدرا�ضات ال�رسقية, 1999(, 51.
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اإجراء االنتخابات الت�رسيعية الفل�ضطينية الثانية عام 2006, وانتخاب ممثلني عن كتلة االإ�ضالح 
االإ�رسائيلية  القوات  قامت  الفل�ضطيني,  الت�رسيعي  املجل�ض  يف  القد�ض  �ضكان  لتمثيل  والتغيري 
الداخلية  وزير  وكان  ال�ضابق,  القد�ض  �ضوؤون  وزير  اإىل  باالإ�ضافة  املقد�ضيني,  النواب  ب�ضجن 
املجل�ض  من  ا�ضتقالتهم  تقدمي  رف�ضهم  بعد  النواب  هويات  ب�ضحب  اأوامر  اأ�ضدر  قد  االأ�ضبق 
االإ�رسائيلية  اأ�ضدرت احلكومة  االإفراج عنهم  2006, وبعد  انتخابهم مطلع عام  بعد  الت�رسيعي 
املحكمة  �ضادقت  وقد  القد�ض,  عن  واإبعادهم  هوياتهم  ب�ضحب  قراراً   2010/5/19 بتاريخ 
العليا االإ�رسائيلية على القرار ال�ضابق بتاريخ 2010/6/20, ما ا�ضطر النواب املهددين بالطرد اإىل 

اللجوء اإىل مقر ال�ضليب االأحمر يف القد�ض, خوفًا من تنفيذ قرار االإبعاد بحقهم.34

و�ضنقوم بتناول هذه الق�ضية كحالة للدرا�ضة يف هذا البحث من خالل املبحث الثاين, وذلك يف 
اإطار درا�ضة مدى م�رسوعية االإبعاد الق�رسي لل�ضكان املقد�ضيني يف ظل اأحكام القانون الدويل 

االإن�ضاين.

طالت  قد  املطلب,  هذا  يف  ذكرناها  التي  االإبعاد  حاالت  من  العديد  اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 
مدنيني مل ميار�ضوا اأعمااًل ع�ضكرية, وينتمون اإىل فئات اجتماعية خمتلفة, من اأكادمييني, وطالب 

جامعات, ونقابيني, ون�ضطاء �ضيا�ضيني.35

3-2. الأدوات القانونية الإ�رشائيلية ملمار�صة عمليات الإبعاد الق�رشي

بعد اأن تطرقنا اإىل حاالت االإبعاد الق�رسي التي طالت الفل�ضطينيني يف االأرا�ضي املحتلة منذ عام 
1967, �ضنعمل من خالل هذا املطلب على عر�ض اأهم االأ�ضانيد القانونية التي تتبناها ال�ضلطات 
الفل�ضطينيني, من خالل فرعني  ال�ضكان  املتخذة بحق  االإبعاد  لعمليات  االإ�رسائيلية يف ممار�ضاتها 
اآلية  عن  للحديث  والثاين  الربيطانية,  "الطوارئ"  الدفاع  اأنظمة  عن  للحديث  االأول  نخ�ض�ض 

�ضحب الهويات واإبعاد الفل�ضطينيني يف القد�ض ال�رسقية.

3-2-1. ال�صند القانوين ملمار�صة عمليات الإبعاد الق�رشي يف فل�صطني

اأوًل. اأنظمة الدفاع "الطوارئ" الربيطانية
 ,1945 عام  الربيطانية  "الطوارئ"  الدفاع  اأنظمة  اإىل  االإ�رسائيلي  االحتالل  �ضلطات  ا�ضتندت 
كاأ�ضا�ض قانوين الإبعاد املواطنني الفل�ضطينيني عن االأرا�ضي املحتلة منذ االحتالل االإ�رسائيلي عام 
1967, وكان االنتداب الربيطاين قد ا�ضتعمل هذه االأنظمة �ضد الفل�ضطينيني واليهود, عندما 

كانت فل�ضطني خا�ضعة لالنتداب الربيطاين.36

اأمر  اإ�ضدار  ال�ضامي �ضالحية  باملندوب  "تناط  على:  االأنظمة  هذه  من   )1/112( املادة  وتن�ض 

"نواب القد�ض.. بني �ضحب املواطنة واالإبعاد الق�رسي". موقع �ضابرون. متوفر على الرابط التايل:  34

http://www.sabiroon.org/news/specialNewsDetails.php?code=3764&category=7.

35  وزارة االإعالم, ا�ضتمرار االإبعاد ال يخدم عملية ال�ضالم. )رام اهلل: وزارة االإعالم, اآب 1995, 3.

املرجع ال�ضابق, 5.  36
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)ي�ضار اإليه فيما يلي من هذا النظام باأمر االإبعاد( يكّلف فيه اأي �ضخ�ض مبغادرة فل�ضطني والبقاء 
خارجها".

اأما الفقرة الثانية من املادة )112(, فتن�ض على: "يرتتب على ال�ضخ�ض الذي ي�ضدر بحقه اأمر 
كهذا اأن يبقى خارج فل�ضطني ما دام ذلك االأمر نافذ املفعول... ."

اأما من حيث �رسوط تنفيذ االإبعاد, فقد ت�ضّمنتها املادة )108( من اأنظمة الدفاع التي تن�ض على: 
املندوب ال�ضامي اأو اأي قائد ع�ضكري مبقت�ضى هذا الف�ضل, ب�ضاأن اأي �ضخ�ض  اأمر من  ي�ضدر  "ال 
من االأ�ضخا�ض, اإال اإذا راأى املندوب ال�ضامي اأو القائد الع�ضكري – ح�ضبما تكون احلال – اأن من 
ال�رسوري اأو من املالئم اإ�ضدار ذلك االأمر لتاأمني ال�ضالمة العامة اأو الدفاع عن فل�ضطني اأو املحافظة 

على النظام العام, اأو اإخماد ع�ضيان اأو ثورة اأو �ضغب".37

ومن خالل ن�ض املادة اأعاله, نالحظ اأن عبء تقدير ما اإذا كانت الظروف تتطّلب اإ�ضدار اأوامر 
االإبعاد, يقع على املندوب ال�ضامي اأو القائد الع�ضكري.

غري  اإجراء  هو  االإبعاد  بعمليات  للقيام  كاأ�ضا�ض  االأنظمة  هذه  اإىل  باال�ضتناد  اإ�رسائيل  قيام  اأن  اإال 
مبوجب  وذلك   ,1948/5/14 من  اعتباراً  بريطانيا,  ملك  قبل  من  اإلغاوؤها  مت  حيث  قانوين, 

مر�ضوم االإلغاءات ال�ضادر بتاريخ 1948/5/14, اأي قبل انتهاء االنتداب الربيطاين بيومني.38

كما اأن ال�ضلطات االأردنية التي حكمت ال�ضفة الغربية, وال�ضلطات امل�رسية التي حكمت قطاع 
اأو  الد�ضاتري  �ضواء عن طريق  االإبعاد,  التي جتيز  االأنظمة  األغت  قد  1967, كانت  قبل عام  غزة 

القوانني االأخرى التي مت اإ�ضدارها يف تلك الفرتة.39

احلكومة  وا�ضلت  فقد   ,1945 عام  الربيطانية  الدفاع  اأنظمة  اإلغاء  و�ضوح  من  الرغم  وعلى 
االإ�رسائيلية العمل مبوجبها واعتبارها اأ�ضا�ضًا قانونيًا �ضليمًا الأوامر االإبعاد, كما ح�ضل يف عملية 

االإبعاد اجلماعي عام 1992, وغريها من عمليات االإبعاد التي مت تنفيذها بحق الفل�ضطينيني.

ثانياً. الأوامر الع�صكرية الإ�رشائيلية
الع�ضكري  االأمر  وهي  الق�رسي,  االإبعاد  جتيز  ع�ضكرية  اأوامر  االحتالل  قوات  اأ�ضدرت  كما 
رقم )290( الذي ُطبق على قطاع غزة, واالأمر الع�ضكري رقم )329( الذي ُطبق على ال�ضفة 
الغربية, والذي جاء فيه بن�ض املادة )23( اإعطاء القائد الع�ضكري االإ�رسائيلي ال�ضالحية بطرد اأي 

�ضخ�ض فل�ضطيني خارج البالد �ضواء اتهم باأي جرم اأم ال.40

جاف, وهم من ال�رسعية, 34.  37

وزارة االإعالم, "ا�ضتمرار االإبعاد ال يخدم عملية ال�ضالم", 6.  38

39  املدين واأبو �ضالح, املبعدون  الفل�ضطينيون خالل االنتفا�ضة, 5.

40  �ضبري, عبد الكرمي. االإبعاد يف القانون الدويل. متوفر على الرابط التايل:
 http://drshbair.ps/articles/banishment.htm.
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3-2-2. ال�صند القانوين ملمار�صة عمليات الإبعاد بحق املقد�صيني

مدينة  �ضم  على  الفل�ضطينية  لالأرا�ضي  االإ�رسائيلي  االحتالل  منذ  االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  عملت 
القد�ض, لت�ضبح جزءاً من عا�ضمتها الكاملة, وبالتايل لت�ضبح القوانني االإ�رسائيلية يف املجاالت 
املختلفة �ضارية املفعول على املدينة املحتلة و�ضكانها, اإال اأن �ضم القد�ض ال�رسقية اإىل اإ�رسائيل مل 

ّمت مدينتهم اإليها. ي�ضحبه �ضم لل�ضكان مبعنى اعتبارهم مواطنني يف الدولة التي �ضُ

اأواًل. التكييف االإ�رسائيلي للو�ضع القانوين لل�ضكان الفل�ضطينيني يف القد�ض ال�رسقية

وقررت  املقد�ضّيون,  ال�ضكان  حملها  التي  االأردنية  اجلوازات  على  االإ�رسائيلية  احلكومة  اأبقت 
ولّد  ما  اإ�رسائيل,  االإقامة يف  التي هي موؤ�رس على  االإ�رسائيلية,  الهوية  اإح�ضاء منحهم  اإجراء  بعد 
و�ضعًا قانونيًا غريبًا اأ�ضبح مبوجبه �ضكان القد�ض ال�رسقية مواطنني اأردنيني ومقيمني يف اإ�رسائيل 

يف الوقت نف�ضه.41

وعلى الرغم من اعتبار اإ�رسائيل الفل�ضطينيني من �ضكان القد�ض ال�رسقية, مقيمني وال يتمتعون بحق 
بني  اخللط  تتعّمد  ما  عادة  االإ�رسائيلية,  وامل�ضادر  الكتابات  من  العديد  فاإن  اإ�رسائيل,  يف  املواطنة 
وهما  ال�رسقية,  القد�ض  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  باأبناء  اإ�رسائيل  عالقة  يحددان  مهمني  م�ضطلحني 

"تو�ضاف" الذي يعني مقيم اأو �ضاكن, و"اإزراح" التي تعني مواطن.

واملق�ضود مب�ضطلح "تو�ضاف" ب�ضورة ر�ضمية يف اإ�رسائيل هو من يح�ضل على ت�رسيح باالإقامة الدائمة 
يف اإ�رسائيل, دون اأن يكون مواطنًا بال�رسورة, وعلى امل�ضتوى العملي ي�ضري هذا امل�ضطلح اإىل من يقيم 
يف اإ�رسائيل ب�ضكل دائم, بحيث يتوّجب على هذا املقيم اأن ي�ضّجل نف�ضه يف دوائر ت�ضجيل ال�ضكان 
دون اأن يكون متمتعًا باجلن�ضية االإ�رسائيلية بال�رسورة, والذي له اأن يح�ضل على اجلن�ضية االإ�رسائيلية 
احلاالت  اأغلب  يف  املقيم  يتمتع  ما  وعادة  املخت�ضة,  االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  حتددها  معينة  بظروف 
املتعلقة  ال�ضيا�ضية  با�ضتثناء بع�ض احلقوق  الدولة,  التي يتمتع بها مواطن  مبعظم احلقوق والواجبات 

باالنتخاب والرت�ضيح وغريهما.

وعليه, يتبنّي لنا اأن ال�ضلطات االإ�رسائيلية تتعمد اخللط يف تعامالتها مع الفل�ضطينيني من �ضكان 
القد�ض ال�رسقية, ما بني هذين امل�ضطلحني, فتاأخذ منها ما تراه يف �ضاحلها, وت�ضتبعد منها ما تراه 

�ضد م�ضلحتها.42

عن  الفل�ضطينية  الهوية  تغييب  حاولت  االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  اأن  ن�ضتنتج  �ضبق,  ما  خالل  من 
القد�ض, معتربة اأ�ضحابها الفل�ضطينيني "اأجانب" يقيمون اإقامة دائمة يف القد�ض عا�ضمة اإ�رسائيل, 
دون اأن يكونوا مواطنني فيها, وبالتايل مل تعتربهم مواطنني مدنيني حتت االحتالل, وال مواطنني 
يف اإ�رسائيل, ويف كال احلالتني كان الهدف هو جعل حق البقاء للفل�ضطينيني يف القد�ض حقًا غري 
دائم, ما يتعار�ض مع مبادئ القانون الدويل االإن�ضاين, اإذ ال يجوز لالحتالل اأن ُيحدث اأي تاأثري 

على جن�ضية ال�ضكان اأو والئهم للدولة �ضاحبة االإقليم املُحتل.

حلبي, الو�ضع القانوين ملدينة القد�ض ومواطنيها العرب, 83.  41

�ضالح و اأبو غدير, الطرد الهادئ م�ضتمر, 24.  42
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ثانياً. اآليات �صحب حق الإقامة واإبعاد الفل�صطينيني من القد�ص ال�رشقية
عملت وزارة الداخلية االإ�رسائيلية يف القد�ض على تطبيق قانون الدخول اإىل اإ�رسائيل عام 1952, 
ال�رسقية  القد�ض  �ضكان  االإ�رسائيلية  احلكومة  اعتربت  فقد  ال�رسقية,  بالقد�ض  الفل�ضطينيني  على 
�ضادقت  وقد  الإ�رسائيل,  الدخول  قانون  الأحكام  فهم خا�ضعون  وبالتايل  بها,  دائمني  مقيمني 
اأي�ضًا, وطبقًا لهذا القانون, فاإن املقيم الدائم يفقد  املحكمة العليا االإ�رسائيلية على هذا املوقف 

اإقامته عند انطباق اأي حالة من احلاالت الواردة باملادة )11(, وهي:

البقاء خارج حدود اإ�رسائيل ملدة �ضبع �ضنوات على االأقل.  -

احل�ضول على ت�رسيح اإقامة يف دولة اأخرى.  -

احل�ضول على جن�ضية دولة اأخرى بطريق التجّن�ض.43  -

وتعمل وزارة الداخلية االإ�رسائيلية على تنفيذ �ضيا�ضة �ضحب االإقامة واالإبعاد منذ عام 1995, من 
خالل القيام باخلطوات التالية:

�ضلب حق االإقامة من �ضكان القد�ض ال�رسقية الذين اأقاموا خارج حدود املدينة, ما اأدى اإىل قيام   .1
وزارة الداخلية بالطلب من اآالف الفل�ضطينيني املقيمني يف القد�ض ال�رسقية, مغادرة منازلهم.

يتم اإلغاء حق االإقامة دون اأن تتاح للفل�ضطيني الذي �ُضلب منه هذا احلق اإمكانية اأن يطعن بالقرار.  .2

تطلب الوزارة ب�ضكل متكرر من الفل�ضطينيني املقيمني يف القد�ض ال�رسقية اأن يقدموا اأمام   .3
موظفيها ما يثبت اأنهم ما زالوا يقيمون يف املدينة.44

لقرارات الإبعاد الق�رشي بحق املقد�صيني يف ظل اأحكام القانون الدويل  القانوين  التكييف   .4
الإن�صاين.

بعد اأن تطرقنا اإىل احلديث عن االإبعاد الق�رسي لل�ضكان الفل�ضطينيني يف املبحث ال�ضابق, وذلك 
من خالل التطّرق اإىل بع�ض حاالت االإبعاد التي قامت بها ال�ضلطات االإ�رسائيلية بحق ال�ضكان 
الفل�ضطينيني, واحلديث عن االأدوات القانونية التي ت�ضتخدمها ال�ضلطات االإ�رسائيلية يف ممار�ضتها 
لعمليات االإبعاد الق�رسي بحق الفل�ضطينيني ب�ضكل عام, وبالقد�ض ب�ضكل خا�ض, �ضنقوم يف هذا 
املبحث باحلديث عن التكييف القانوين لقرارات االإبعاد الق�رسي بحق املقد�ضيني يف ظل اأحكام 
الدويل من  املوقف  للحديث عن  االأول  االإن�ضاين, من خالل مطلبني نخ�ض�ض  الدويل  القانون 
القانون الدويل  اأحكام  النواب املقد�ضيني يف ظل  عمليات االإبعاد, والثاين للحديث عن ق�ضية 

االإن�ضاين "كحالة للدرا�ضة".

حلبي, الو�ضع القانوين ملدينة القد�ض, 91.  43

�ضالح و اأبو غدير, الطرد الهادئ م�ضتمر, 39.  44
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4-1. املوقف الدويل من عمليات الإبعاد الق�رشي بحق الفل�صطينيني

�ضنقوم يف هذا املطلب باحلديث عن املوقف الدويل من عمليات االإبعاد الق�رسي بحق الفل�ضطينيني 
الق�رسي يف ظل  االإبعاد  للحديث عن  االأول  املحتلة, من خالل فرعني نخ�ض�ض  االأرا�ضي  يف 
قرارات هيئة االأمم املتحدة ذات العالقة, والثاين للحديث عن موقف اتفاقية جنيف الرابعة من 

االإبعاد الق�رسي.

4-1-1. الإبعاد الق�رشي يف ظل قرارات املجتمع الدويل

اإبعاد مواطنني فل�ضطينيني من االأرا�ضي  ال�ضادرة بخ�ضو�ض  الدويل,  عرّبت قرارات جمل�ض االأمن 
ارتكبتها  التي  االإبعاد  الإجراءات  الدويل  املجتمع  اإدانة  عن  ال�رسقية,  القد�ض  ذلك  يف  مبا  املحتلة, 

�ضلطات االحتالل االإ�رسائيلي منذ احتاللها االأرا�ضي الفل�ضطينية عام 1967.

فقد اأ�ضدر جمل�ض االأمن الدويل العديد من القرارات بهذا ال�ضاأن, التي تدين قيام اإ�رسائيل بعمليات 
االإبعاد الق�رسي بحق املواطنني الفل�ضطينيني, من االأرا�ضي التي حتتلها اإ�رسائيل منذ عام 1967, مبا 

فيها القد�ض ال�رسقية, وتعتربها منتهكة التفاقية جنيف الرابعة,45 وهي:

قرار رقم )605( عام 1987 بتاريخ 22 كانون االأول 1987, الذي �ضجب مبوجبه جمل�ض   .1
االأمن املمار�ضات االإ�رسائيلية التي تنتهك حقوق االإن�ضان لل�ضعب الفل�ضطيني يف االأرا�ضي 
املدنيني  املتعلقة بحماية  باتفاقية جنيف  وبدقة  تتقيد فوراً  اأن  اإ�رسائيل  املحتلة, ويطلب من 

وقت احلرب.46

قرار رقم )607( عام 1988 بتاريخ 5 كانون الثاين 1988, طالب فيه جمل�ض االأمن اأن متتنع   .2
اإ�رسائيل عن ترحيل مدنيني فل�ضطينيني عن االأرا�ضي املحتلة.47

اأمر  اإلغاء  اإ�رسائيل  1988, يطلب من  5 كانون الثاين  1988 بتاريخ  قرار رقم )608( عام   .3
ترحيل املدنيني الفل�ضطينيني وكفالة عودة من مت ترحيلهم فعاًل.48

قرار رقم )636( عام 1989 بتاريخ 6 متوز 1989 يطلب من اإ�رسائيل اأن تكفل العودة اإىل   .4
واأن   )1989 29 حزيران  فل�ضطينيني يف  مدنيني  )ثمانية  اإبعادهم  مت  ملن  املحتلة  االأرا�ضي 

تكف اإ�رسائيل عن اإبعاد اأي فل�ضطينيني مدنيني اآخرين.49

http://www.palestine-info. :قرارات جمل�ض االأمن الدويل تدين االإرهاب ال�ضهيوين. متوفر على الرابط التايل  45

.info/arabic/terror/articles/qararat.htm

قرار جمل�ض االأمن رقم )605( بتاريخ 1987/9/22.  46

47  قرار جمل�ض االأمن رقم )607( بتاريخ 1988/1/5.

48  قرار جمل�ض االأمن رقم )608( بتاريخ 1988/1/5.

49  قرار جمل�ض االأمن رقم )636( بتاريخ 1989/6/6.
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اإبعاد  اإ�رسائيل يف  ا�ضتمرار  1989, ي�ضجب  اآب   30 بتاريخ   1989 قرار رقم )641( عام   .5
من  ويطلب   )1989 اآب   27 يف  فل�ضطينيني  مدنيني  خم�ضة  )اإبعاد  الفل�ضطينيني  املدنيني 

اإ�رسائيل اأن تكفل العودة االآنية والفورية ملن مت اإبعادهم.50

اإ�رسائيل  قرار  ي�ضجب   ,1990 االأول  كانون   20 بتاريخ   1990 عام   )681( رقم  قرار   .6
ا�ضتئناف اإبعاد املدنيني الفل�ضطينيني يف االأرا�ضي املحتلة.51

اإبعاد اإ�رسائيل للفل�ضطينيني  اأيار 1991, ي�ضجب  قرار رقم )694( عام 1991 بتاريخ 24   .7
الذي ميثل انتهاكًا التفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب.52

قرار جمل�ض االأمن رقم )726( عام 1992 بتاريخ 6 كانون الثاين 1992, يطلب من اإ�رسائيل   .8
حتا�ضي قرارات االإبعاد )2(.53 

قرار )799( للعام 1992 بتاريخ 19 كانون الثاين 1992, يدين قيام اإ�رسائيل باإبعاد 415   .9
فل�ضطينيًا اإىل جنوب لبنان منتهكة التزاماتها مبوجب اتفاقية جنيف.54

ن�ضتنتج مما �ضبق رف�ض املجتمع الدويل ل�ضيا�ضة االإبعاد التي ترتكبها ال�ضلطات االإ�رسائيلية بحق 
جنيف  التفاقية  �ضارخًا  انتهاكًا  مُتّثل  لكونها  و�رسيح,  وا�ضح  ب�ضكل  واإدانتها  الفل�ضطينيني, 

الرابعة, املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب.

4-1-2. موقف اتفاقية جنيف الرابعة من الإبعاد الق�رشي

عاجلت اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 م�ضاألة االإبعاد الق�رسي يف املواد )45, و46, و49(55 

50  قرار جمل�ض االأمن رقم )641( بتاريخ 1989/8/30.

51  قرار جمل�ض االأمن رقم )681( بتاريخ 1990/12/20.

52  قرار جمل�ض االأمن رقم )649( بتاريخ 1991/5/24.

53  قرار جمل�ض االأمن رقم )726( بتاريخ 1992/1/6.

54  قرار جمل�ض االأمن رقم )799( بتاريخ 1992/19.

اعتمدت   ,1949 اآب   12 يف  املوؤرخة  احلرب,  وقت  يف  املدنيني  االأ�ضخا�ض  حماية  ب�ضاأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية   55
احلروب  دولية حلماية �ضحايا  اتفاقيات  لو�ضع  الدبلوما�ضي  املوؤمتر  قبل  من  واالن�ضمام  والت�ضديق  للتوقيع  وعر�ضت 
املعقود يف جنيف خالل الفرتة من 21 ني�ضان اإىل 12 اآب 1949, تاريخ بدء النفاذ: 21 ت�رسين االأول 1950.املادة 
"ال يجوز نقل االأ�ضخا�ض املحميني اإىل دولة لي�ضت طرفًا يف هذه االتفاقية. ال يجوز اأن ي�ضكل هذا احلكم باأي   :)45(
حالة عقبة اأمام اإعادة االأ�ضخا�ض املحميني اإىل اأوطانهم اأو عودتهم اإىل بلدان اإقامتهم بعد انتهاء االأعمال العدائية. ال يجوز 
اأن تنقل الدولة احلاجزة االأ�ضخا�ض املحميني اإىل دولة طرف يف هذه االتفاقية, اإال بعد اأن تتاأكد من اأن الدولة املذكورة 
راغبة يف تطبيق االتفاقية وقادرة على ذلك. فاإذا مت نقل االأ�ضخا�ض املحميني على هذا النحو, اأ�ضبحت م�ضوؤولية تطبيق 
االتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال املدة التي يعهد بهم اإليها. ومع ذلك, ففي حالة تق�ضري هذه الدولة يف تطبيق 
اأحكام االتفاقية يف اأي نقطة مهمة, يتعني على الدولة التي نقلت االأ�ضخا�ض املحميني اأن تتخذ, بعد اإ�ضعار الدولة احلامية 
بذلك, تدابري فعالة لت�ضحيح الو�ضع, اأو اأن تطلب اإعادة االأ�ضخا�ض املحميني اإليها. ويجب تلبية هذا الطلب. ال يجوز 
نقل اأي �ضخ�ض حممي يف اأي حال اإىل بلد يخ�ضى فيه اال�ضطهاد ب�ضبب اآرائه ال�ضيا�ضية اأو عقائده الدينية. ال ت�ضكل اأحكام 
هذه املادة عقبة اأمام ت�ضليم االأ�ضخا�ض املحميني املتهمني بجرائم �ضد القانون العام طبقًا ملعاهدات ت�ضليم املجرمني التي 
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وكذلك  املحميني,  لالأ�ضخا�ض  الفردي  اأو  اجلماعي  اجلربي  النقل  مبوجبها  وحظرت  منها, 
ترحيل االأ�ضخا�ض املحميني من االأرا�ضي املحتلة اإىل اأرا�ضي دولة االحتالل اأو اإىل اأرا�ضي اأي 

دولة اأخرى حمتلة, اأو غري حمتلة اأيًَّا كانت دواعيه.

وقد ا�ضرتطت املادة )49( من االتفاقية اأنه يف حال قامت دولة االحتالل بنقل اأو اإخالء مواطنني 
من االأرا�ضي املحتلة, اأن تتحقق اإىل اأق�ضى حد ممكن, من توفري اأماكن االإقامة املنا�ضبة ال�ضتقبال 
االأ�ضخا�ض املحميني, ومن اأن عمليات النقل اجلربي جتري يف ظروف ُمر�ضية, من وجهة نظر 

ال�ضالمة وال�رسوط ال�ضحية واالأمن والتغذية وعدم تفريق اأفراد العائلة الواحدة.

اأوًل. تطبيق اتفاقية جنيف على الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة
على الرغم من قيام اإ�رسائيل بالتوقيع على هذه االتفاقية يف 1949/12/8, والت�ضديق عليها يف 
املحتلة,56  االأرا�ضي  قانوين على  ب�ضكل  انطباقها  فاإنها م�رسة على عدم  اأنها  اإال   ,1952/1/6
حيث تّدعي ال�ضلطات االإ�رسائيلية اأن االتفاقية ال تطبق اإال حيث اأُق�ضيت دولة �رسعية ذات �ضيادة 
م�رس يف  وال حال  الغربية,  بال�ضفة  االأردنية  اململكة  لي�ض حال  هذا  واأن  املحتلة,  االأر�ض  عن 
ملزمة  تكون  اأن  دون  االإن�ضانية",  "اأحكامها  مبوجب  العمل  نيتها  عن  تعلن  بينما  غزة,  قطاع 

باحرتامها.57

ومن اجلدير باملالحظة قيام اإ�رسائيل باملوافقة على االلتزام باتفاقية جنيف الرابعة باملادة )35( من 
املن�ضور رقم )3( ال�ضادر يف 1967/6/7, غري اأن القيادة الع�ضكرية االإ�رسائيلية مل تلبث اأن اأوقفت 
اإ�ضداره, فقد ُحذفت املادة  اأ�ضهر من  اأربعة  )35( من املن�ضور ال�ضالف بعد  �رسيان ونفاذ املادة 
)35( من املن�ضور رقم 3 مبوجب االأمر الع�ضكري رقم )144( ال�ضادر بتاريخ 1967/10/11. 

تكون مربمة قبل ن�ضوب االأعمال العدائية".
"تلغى التدابري التقييدية التي اتخذت اإزاء االأ�ضخا�ض املحميني باأ�رسع ما ميكن بعد انتهاء االأعمال العدائية, ما مل  املادة )46(: 
تكن قد األغيت قبل ذلك. وتبطل التدابري التقييدية التي اتخذت اإزاء ممتلكاتهم باأ�رسع ما ميكن بعد انتهاء العمليات العدائية 

طبقًا لت�رسيع الدولة احلاجزة".
"يحظر النقل اجلربي اجلماعي اأو الفردي لالأ�ضخا�ض املحميني اأو نفيهم من االأرا�ضي املحتلة اإىل اأرا�ضي دولة  املادة )49(: 
اأن تقوم  اأيًا كانت دواعيه. ومع ذلك, يجوز لدولة االحتالل  اأو غري حمتلة,  اأرا�ضي اأي دولة اأخرى, حمتلة  اإىل  اأو  االحتالل 
باإخالء كلي اأو جزئي ملنطقة حمتلة معينة, اإذا اقت�ضى ذلك اأمن ال�ضكان اأو الأ�ضباب ع�ضكرية قهرية. وال يجوز اأن يرتتب على 
عمليات االإخالء نزوح االأ�ضخا�ض املحميني اإال يف اإطار حدود االأرا�ضي املحتلة, ما مل يتعذر ذلك من الناحية املادية. ويجب 

اإعادة ال�ضكان املنقولني على هذا النحو اإىل مواطنهم مبجرد توقف االأعمال العدائية يف هذا القطاع.
وعلى دولة االحتالل التي تقوم بعمليات النقل اأو االإخالء هذه, اأن تتحقق اإىل اأق�ضى حد ممكن من توفري اأماكن االإقامة املنا�ضبة 
واالأمن  ال�ضحية  وال�رسوط  ال�ضالمة  من وجهة  مر�ضية  االنتقاالت جتري يف ظروف  اأن  ومن  املحميني,  االأ�ضخا�ض  ال�ضتقبال 
والتغذية, ومن عدم تفريق اأفراد العائلة الواحدة. ويجب اإخطار الدولة احلامية بعمليات النقل واالإخالء مبجرد حدوثها. ال يجوز 
لدولة االحتالل اأن حتجز االأ�ضخا�ض املحميني يف منطقة معر�ضة ب�ضكل خا�ض الأخطار احلرب, اإال اإذا اقت�ضى ذلك اأمن ال�ضكان 

اأو الأ�ضباب ع�ضكرية قهرية. ال يجوز لدولة االحتالل اأن ترحل اأو تنقل جزءاً من �ضكانها املدنيني اإىل االأرا�ضي التي حتتلها".
جاف, وهم من ال�رسعية, 22.   56

فيليت�ضيا النغر, "تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة ل�ضمان حماية ال�ضعب الفل�ضطيني يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة."  جملة   57

الدرا�ضات الفل�ضطينية 3, عدد 11 )1992(: 89. 
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وبعد ذلك, ويف �ضنة 1970, حل حمل املن�ضور رقم 3 االأمر الع�ضكري )378( الذي خال من 
اأي اإ�ضارة اإىل معاهدة جنيف. وقد عللت اإ�رسائيل قرارها بـ: "اإن اأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ال 
تتمتع بال�ضمو واالأف�ضلية على القانون االإ�رسائيلي وتعليمات القيادة الع�ضكرية, واإن ما ت�ضمنته 

املادة )35( من االإ�ضارة التفاقية جنيف الرابعة جاء بطريق اخلطاأ, لذا مت اإلغاوؤه.58

اإال اأننا نرى اأن حماولة اإ�رسائيل التمييز بني التعليمات االإن�ضانية باملعاهدة وبني تلك غري االإن�ضانية, 
اإن�ضاين وعلى  يتناق�ض مع جوهر معاهدة جنيف وغاياتها, فجميع تعليمات املعاهدة لها طابع 

اإ�رسائيل احرتامها, بكل بنودها دون حتفظ.

كما نالحظ اأن املجتمع الدويل دعا اإ�رسائيل اإىل تطبيق اتفاقية جنيف على االأرا�ضي املحتلة من 
بهذا  االأمن  جمل�ض  قرارات  واأقدم  املتحدة,  لالأمم  العامة  واجلمعية  االأمن  جمل�ض  قرارات  خالل 
�ضكان  �ضالمة  ت�ضون  اأن  اإىل  اإ�رسائيل  دعا  الذي   ,1967 ل�ضنة   )237( رقم  القرار  اخل�ضو�ض, 
اأ�ضف  اأيلول   27 ويف  الرابعة.  جنيف  التفاقية  وفقًا  وم�ضاحلهم,  وحقوقهم  املحتلة  االأرا�ضي 

جمل�ض االأمن يف قراراه رقم 259, للتاأخري يف تطبيق قراره الذي �ضدر يف 1967/6/14.

ويف 15 كانون االأول ل�ضنة 1970, دعت اجلمعية العامة اإ�رسائيل اإىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب 
اتفاقية جنيف الرابعة, املتعلقة بحماية املدنيني زمن احلرب.

ويف 22 اآذار عام 1979, �ضدر قرار اآخر عن جمل�ض االأمن ذو �ضاأن كبري, وهو القرار رقم )466(, 
الذي يوؤكد مرة اأخرى اأن اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية االأ�ضخا�ض املدنيني زمن احلرب, تطّبق 

على االأرا�ضي العربية التي حتتلها اإ�رسائيل منذ عام 1967, مبا فيها القد�ض.59

روؤية  وبح�ضب  الدويل  القانون  بح�ضب  احتالل  �ضلطة  هي  اإ�رسائيل  اأن  نرى  �ضبق  ما  على  بناء 
املجتمع الدويل, من خالل قرارات جمل�ض االأمن واجلمعية العامة, وبالتايل فاإن القانون الدويل 
االإن�ضاين, وحتديداً اتفاقية جنيف الرابعة, تنطبق على االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة مبا فيها القد�ض, 

وبالتايل فاإن ن�ضو�ض اتفاقيات جنيف هي ملزمة الإ�رسائيل جتاه االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.

قامت  بل  منها,   )49( املادة  فح�ضب مبوجب  الق�رسي  االإبعاد  الرابعة  اتفاقية جنيف  حتّرم  ومل 
باإدراج االإبعاد الق�رسي �ضمن املادة )147(,60 واعتربته من املخالفات اجل�ضيمة التفاقية جنيف 

جاف, وهم من ال�رسعية, 26.  58

النغر, تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة, 99.  59

اإليها املادة ال�ضابقة هي التي تت�ضمن اأحد االأفعال  اتفاقية جنيف الرابعة, املادة )147(, "املخالفات اجل�ضيمة التي ت�ضري   60

التالية, اإذا اقرتفت �ضد اأ�ضخا�ض حمميني اأو ممتلكات حممية باالتفاقية: القتل العمد, والتعذيب اأو املعاملة الالاإن�ضانية, مبا 
يف ذلك التجارب اخلا�ضة بعلم احلياة, وتعمد اإحداث اآالم �ضديدة اأو االإ�رسار اخلطري بال�ضالمة البدنية اأو بال�ضحة, والنفي 
اأو النقل غري امل�رسوع, واحلجز غري امل�رسوع, واإكراه ال�ضخ�ض املحمي على اخلدمة يف القوات امل�ضلحة بالدولة املعادية, 
اأو حرمانه من حقه يف اأن يحاكم ب�ضورة قانونية وغري متحيزة وفقًا للتعليمات الواردة يف هذه االتفاقية, واأخذ الرهائن, 

وتدمري واغت�ضاب املمتلكات على نحو ال تربره �رسورات حربية وعلى نطاق كبري بطريقة غري م�رسوعة وتع�ضفية."
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الرابعة, وذلك لطبيعة اخلطر الذي ينجم عنه, ما يفّعل االخت�ضا�ض العاملي باملادة )146(,61 التي 
ُتلزم االأطراف املوقعة على االتفاقية, بالبحث والك�ضف عن مرتكبي هذه اجلرائم, وحماكمتهم 

اأمام املحاكم املحلية.

ثانياً. التربيرات الإ�رشائيلية ل�رشعنة عمليات الإبعاد الق�رشي
حاولت اإ�رسائيل اإيجاد تف�ضريات وذرائع قانونية ل�رسعنة عمليات االإبعاد الق�رسي, عرب تف�ضريات 
الق�ضاء االإ�رسائيلي, وبخا�ضة القا�ضي )�ضامغاز( بخ�ضو�ض قراراته املتعلقة باإبعاد الفل�ضطينيني, 
التي حاولت التمّل�ض من املادة )49( من اتفاقية جنيف, من خالل التمييز ما بني االإبعاد الفردي, 
انتهاكًا التفاقية  ُيعد  فقط  اجلماعي  االإبعاد  اأن  على  مبني  التمييز  اجلماعي, وهذا  االإبعاد  وبني 
جنيف الرابعة, اأما االإبعادات الفردية, فهي غري منافية لروح االتفاقية وال تنتهكها, زاعمة اأن 
الق�ضد من املادة )49( من اتفاقية جنيف هو منع تكرار التهجري اجلماعي الذي مار�ضه النازيون 

خالل احلرب العاملية الثانية.62

اإال اأننا نرى اأن ن�ض املادة )49( جاء وا�ضحًا فيما يتعّلق بتحرمي اأ�ضكال االإبعاد الق�رسي كافة؛ �ضواء 
الفردي اأو اجلماعي, ما ي�ضكل �ضببًا كافيًا ال�ضتبعاد مثل هذا التف�ضري, ودح�ض اأي ادعاءات حتاول 

�رسعنة االإبعاد الق�رسي من خالل التمييز ما بني االإبعاد الفردي اأو اجلماعي.

بناء على ما �ضبق, يتبنّي لنا اأن اتفاقية جنيف الرابعة حرمت اللجوء اإىل االإبعاد الق�رسي باأ�ضكاله 
باأحكام هذه  اإ�رسائيل  التزام  كافة, واعتربته من االنتهاكات اجل�ضيمة لالتفاقية, واأي�ضًا وجوب 
االتفاقية ك�ضلطة حمتلة جتاه ال�ضكان الفل�ضطينيني يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة, مبا فيها القد�ض 
ال�رسقية, وبالتايل عدم م�رسوعية قرارات واإجراءات االإبعاد التي تتخذها ال�ضلطات االإ�رسائيلية 

بحق الفل�ضطينيني يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة, مبا فيها القد�ض ال�رسقية.

4-2. ق�صية النواب املقد�صيني يف ظل اأحكام القانون الدويل الإن�صاين

بعد اأن بّينا املركز القانوين ملدينة القد�ض ال�رسقية و�ضكانها الفل�ضطينيني, وتو�ضلنا اإىل كون مدينة 
لالإدعاءات  قانوين  �ضند  اأي  وجود  وعدم  الدويل,  القانون  مبوجب  حمتلة  منطقة  ال�رسقية  القد�ض 
ال�ضهيونية بحقها يف ال�ضيادة على مدينة القد�ض, وبالتايل يجب اأن حتكم العالقة ما بني اإ�رسائيل 

لفر�ض  يلزم  ت�رسيعي  اإجراء  اأي  تتخذ  باأن  املتعاقدة  ال�ضامية  االأطراف  "تتعهد   ,)146( املادة  الرابعة,  جنيف  اتفاقية   61

عقوبات جزائية فعالة على االأ�ضخا�ض الذين يقرتفون اأو ياأمرون باقرتاف اإحدى املخالفات اجل�ضيمة لهذه االتفاقية, 
باالأمر  اأو  اجل�ضيمة,  املخالفات  هذه  مثل  باقرتاف  املتهمني  مبالحقة  متعاقد  طرف  كل  يلتزم  التالية.  املادة  يف  املبينة 
باقرتافها, وبتقدميهم اإىل حماكمة, اأيًا كانت جن�ضيتهم. وله اأي�ضًا, اإذا ف�ضل ذلك, وطبقًا الأحكام ت�رسيعه, اأن ي�ضلمهم 
اإىل طرف متعاقد معني اآخر ملحاكمتهم, ما دامت تتوفر لدى الطرف املذكور اأدلة اتهام كافية �ضد هوؤالء االأ�ضخا�ض".
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابري الالزمة لوقف جميع االأفعال التي تتعار�ض مع اأحكام هذه االتفاقية بخالف املخالفات 
عن  مالءمة  تقل  ال  احلر  والدفاع  للمحاكمة  ب�ضمانات  االأحوال  جميع  يف  املتهمون  وينتفع  التالية.  املادة  يف  املبينة  اجل�ضيمة 
ال�ضمانات املن�ضو�ض عنها يف املواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف ب�ضاأن معاملة اأ�رسى احلرب, املوؤرخة يف 12 اآب 1949.

جاف, وهم من ال�رسعية, 22.  62
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كقوة حمتلة وبني القد�ض ال�رسقية و�ضكانها الفل�ضطينيني قواعد القانون الدويل االإن�ضاين واأحكامه, 
واأهمها اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني يف زمن احلرب, التي حّرمت االإبعاد الق�رسي باأ�ضكاله 
كافة, �ضنتناول يف هذا املطلب ق�ضية النواب املقد�ضيني كحالة للدرا�ضة يف ظل البحث مبو�ضوع 
و�ضنقوم  االإن�ضاين,  الدويل  القانون  اأحكام  املقد�ضيني يف ظل  لل�ضكان  الق�رسي  االإبعاد  م�رسوعية 
باحلديث عن ق�ضية النواب املقد�ضيني من خالل فرعني نخ�ض�ض االأول للحديث عن وقائع ق�ضية 

اإبعاد النواب املقد�ضيني, والثاين للحديث عن م�رسوعية قرار االإبعاد بحق النواب املقد�ضيني.

4-2-1. وقائع ق�صية اإبعاد النواب املقد�صيني

اأوًل. اعتقال النواب املقد�صيني
ووزراء  الت�رسيعي,  املجل�ض  نواب  من  كبري  عدد  باعتقال  االإ�رسائيلي  االحتالل  قوات  قامت 
احلكومة, بتاريخ 2006/6/29, ومن �ضمنهم النواب املقد�ضيون وهم حممد اأبو طري, واأحمد 
باملجل�ض  ع�ضويتهم  بحجة  وذلك  عرفة,  اأبو  خالد  القد�ض  ووزير  طوطح,  وحممد  عطون, 
اإ�رسائيلية, وحكم عليهم بال�ضجن  اأمام حماكم ع�ضكرية  الت�رسيعي واحلكومة, ومتت مقا�ضاتهم 

لفرتات متفاوتة ت�ضل اإىل اأربعة اأعوام, حيث ق�ضوا مدة حمكومّياتهم كاملة.63

ثانياً. قرار الإبعاد
احلكومة  اأ�ضدرت  االحتالل,  �ضجون  من  ووزيرها  القد�ض  نواب  عن  االإفراج  اأعقاب  يف 
القد�ض, وقد �ضادقت  واإبعادهم عن  ب�ضحب هوياتهم  قراراً   2010/5/19 بتاريخ  االإ�رسائيلية 
املحكمة العليا االإ�رسائيلية على القرار ال�ضابق بتاريخ 2010/6/20, وكان وزير الداخلية االأ�ضبق 
الت�رسيعي  املجل�ض  من  ا�ضتقالتهم  تقدمي  رف�ضهم  بعد  النواب  هويات  ب�ضحب  اأوامر  اأ�ضدر  قد 
بتاريخ  طري  اأبو  حممد  النائب  اإ�ضعار  فرتة  انتهت  وقد   ,2006 عام  انتخابات  بعد  واحلكومة 
2010/6/19, فيما انتهت فرتة كل من النائب اأحمد عطون, والنائب حممد طوطح, ووزير 
النواب,  من  كامل  برف�ض  القرار  هذا  قوبل  وقد   ,2010/7/2 بتاريخ  عرفة  اأبو  خالد  القد�ض 
االحتالل  قوات  اأقدمت   ,2010/6/30 تاريخ  القد�ض. ويف  من  اأن ال خروج  قرارهم  وكان 
على اعتقال النائب حممد اأبو طري بحجة التواجد غري ال�رسعي يف مدينة القد�ض, ما ا�ضطر بقية 
النواب املهددين باالإبعاد اإىل اللجوء اإىل مقر ال�ضليب االأحمر يف القد�ض, خوفًا من تنفيذ قرار 

االإبعاد بحقهم.64

ثالثاً. املربرات الإ�رشائيلية لقرار الإبعاد
اإبعاد النواب املقد�ضيني قد اُتخذ يف ظل رف�ض  من وجهة نظر احلكومية االإ�رسائيلية, فاإن قرار 
النواب تقدمي الوالء لدولة اإ�رسائيل, وذلك عند رف�ضهم تقدمي ا�ضتقالتهم من املجل�ض الت�رسيعي, 

الدائرة االإعالمية للنواب االإ�ضالميني بال�ضفة الغربية, جملة خيمة االعت�ضام )فل�ضطني: املجل�ض الت�رسيعي الفل�ضطيني,   63

.2 ,)2010

املرجع ال�ضابق, 3.  64
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لكونهم ُمقيمون يف مدينة القد�ض, التي تّدعي اإ�رسائيل اأنها جزء من اأرا�ضيها من خالل �ضمها 
واعتبارها عا�ضمة لدولة اإ�رسائيل, وبالتايل فاإن اإ�رسائيل تربر قرارها باإبعاد النواب املقد�ضيني باأن 
لدولة  لوالئهم  خيانة  هي  الفل�ضطينية  واحلكومة  الفل�ضطيني  الت�رسيعي  املجل�ض  يف  ع�ضويتهم 

اإ�رسائيل.65

4-2-2. م�رشوعية قرار الإبعاد بحق النواب املقد�صيني

بعد اأن بينيا من خالل هذه الدرا�ضة اأن القد�ض اأر�ض حمتلة, وبالتايل يتعنّي على اإ�رسائيل ك�ضلطة حمتلة 
التي بدورها حرمت  �ضكانها,  بينها وبني  العالقة  لتحكم  الرابعة  اتفاقية جنيف  باأحكام  االلتزام 
جلوء �ضلطات االحتالل اإىل االإبعاد الق�رسي بحق �ضكان االأرا�ضي املحتلة, وا�ضتناداً اإىل هذه النتائج 
التي تو�ضلنا اإليها, وبالرجوع اإىل اأحكام اتفاقية جنيف الرابعة, �ضنعمل على اإعطاء الراأي القانوين 

يف قرار اإبعاد النواب املقد�ضيني على النحو التايل:

اأوًل. عدم م�رشوعية �صم القد�ص، وانطباق معاهدة جنيف الرابعة على القد�ص ال�رشقية
تعترب القد�ض ال�رسقية منطقة حُمتلة مبوجب القانون الدويل, وال يوجد اأي �ضند قانوين لالإدعاءات 
ال�ضهيونية بحقها يف ال�ضيادة على مدينة القد�ض, وعليه يجب اأن حتكم العالقة ما بني اإ�رسائيل 
كقوة حمتلة وبني القد�ض ال�رسقية و�ضكانها الفل�ضطينيني قواعد القانون الدويل االإن�ضاين واأحكامه, 
اأنظمة  اإىل  اإ�ضافة   ,1949 عام  احلرب  زمن  يف  املدنيني  حلماية  الرابعة  جنيف  اتفاقية  واأهمها 

الهاي امللحقة باتفاقية الهاي عام 1907.

ثانياً. حظر الإبعاد الق�رشي بحق النواب املقد�صيني مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة
حظرت اتفاقية جنيف الرابعة مبوجب املادة )49( منها, قيام �ضلطات االحتالل باللجوء اإىل اإبعاد 
ال�ضكان الواقعني حتت االحتالل, واعتربت القيام مبثل هذا االإجراء من االنتهاكات اجل�ضيمة التي 
باإبعاد  اأن قيام احلكومة االإ�رسائيلية باإ�ضدار قرار  )147(. وعليه, نرى  مت الن�ض عليها يف املادة 
النواب املقد�ضيني والوزير ال�ضابق, وال�رسوع باإجراءات االإبعاد, ُي�ضّكل انتهاكًا �ضارخًا للمادة 
ت عليها املادة )147(,  )49( من اتفاقية جنيف الرابعة, ويعترب من االنتهاكات اجل�ضيمة التي ن�ضّ
ما يفّعل االخت�ضا�ض العاملي باملادة )146(, التي ُتلزم االأطراف املوقعة على االتفاقية, بالبحث 

والك�ضف عن مرتكبي هذه اجلرائم, وحماكمتهم اأمام املحاكم املحلية.

ثالثاً. الإدعاء بعدم ولء النواب املقد�صيني لدولة اإ�رشائيل
اتهمت ال�ضلطات االإ�رسائيلية النواب املقد�ضيني بعدم الوالء لدولة اإ�رسائيل, واتخذت من ذلك 
ذريعة الإبعادهم, ولكن من الناحية القانونية ال يجوز لدولة االحتالل اأن تقوم بفر�ض جن�ضيتها 
على ال�ضكان, اأو اأن تقوم باإجبارهم على حلف ميني الوالء لها, وهذا ما اأكدته قرارات املحاكم 
اأو من جن�ضية  املحتلة  االأرا�ضي  يغري من جن�ضية  احلربي ال  االحتالل  باأن  اأقرت  الدولية, حني 

"القد�ض يف خطر �ضديد واإبعاد النواب املقد�ضيني مقدمة خلططات التهجري الكربى". جريدة اللواء. متوفر على الرابط   65

. http://www.al-liwa.com/News.aspx?id=86638&sid=4:التايل
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�ضكانها, بل تبقى لكليهما جن�ضيته القومية االأ�ضلية.66 وهذا ما ن�ضت عليه املادة )45( من الالئحة 
الرابعة امللحقة باتفاقية الهاي, حني ن�ضت �رساحة على اأنه: "يحظر اإرغام �ضكان االأرا�ضي املحتلة 

على تقدمي الوالء للقوة املعادية."67

ومن ناحية اأخرى, جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لتوؤكد على اأن الوالء ال ميكن اأن يكون لدولة 
االحتالل, باعتبار اأن الفرد الذي يحمل جن�ضية الدولة املحتلة يرتبط بواجب الوالء لدولته فقط, 
وعليه, فاإن املواطن ال ينتمي لدولة االحتالل بجن�ضيته, وال يعترب خائنًا اإذا ما رف�ض تقدمي والئه 
اإال بعد  باإعدام �ضخ�ض حممي  اإ�ضدار حكم  "...ال يجوز  )68( على:  املادة  لها, حيث ن�ضت 
توجيه نظر املحكمة ب�ضفة خا�ضة اإىل اأن املتهم لي�ض من رعايا دولة االحتالل, وهو لذلك غري 

ملزم باأي واجب للوالء نحوها..."68

بناًء على ما �ضبق, يتّب لنا اأن الو�ضع القانوين ل�ضكان القد�ض يتمثل يف اأنهم مدنيون يعي�ضون يف 
منطقة حمتلة, وبالتايل فاإن االحتالل ال ميكنه اإيجاد عالقة والء بينهم وبني �ضلطاته املحتلة, وال 
ميكن اعتبارهم مواطنني يف الدولة املحتلة اأو فر�ض ذلك عليهم, وعليه, فاإن االدعاء اأن م�ضاركة 
النواب ووزير القد�ض ال�ضابق يف موؤ�ض�ضات ال�ضلطة هي خيانة لدولة اإ�رسائيل هو مربر �ضعيف 
وباطل, يتنافى مع اأحكام القانون الدويل االإن�ضاين, وبخا�ضة اتفاقية جنيف الرابعة التي حتظر 
اأخرى  االحتالل من جهة, ومن جهة  لدولة  الوالء  تقدمي  املحتلة على  االأرا�ضي  �ضكان  اإرغام 
يتنافى مع املنطق, وذلك الأن ال�ضلطات االإ�رسائيلية قد �ضمحت باإجراء االنتخابات يف القد�ض, 

وقد �ضمحت لهم بالرت�ضيح اأ�ضاًل منذ البداية ومل متنعهم.

النواب  من  االإقامة  حق  �ضحب  حق  ميلك  ال  االإ�رسائيلي  الداخلية  وزير  فاإن  ذلك,  اإىل  اإ�ضافة 
والوزير ال�ضابق وفقًا للقانون االإ�رسائيلي, حيث اأن قانون الدخول اإىل اإ�رسائيل عام 1952 الذي 
يعتمد عليه وزير الداخلية يف قراراه, يعطيه �ضالحية اإلغاء اإقامة �ضكان القد�ض يف حالة مل تعد 

القد�ض مركزاً حلياتهم كما اأ�ضلفنا �ضابقًا.69

وعليه, يتبنّي لنا اأن قانون الدخول اإىل اإ�رسائيل عام 1952 املطّبق على ال�ضكان الفل�ضطينيني يف 
اإلغاء املواطنة عن النواب املقد�ضيني والوزير  القد�ض ال�رسقية, ال ُيعطي وزير الداخلية �ضالحية 

ال�ضابق, الأن القد�ض ال تزال حتى هذا الوقت هي مركز حياتهم وم�ضكنهم.

رابعاً. تناق�ص قرار الإبعاد مع موقف احلكومة الإ�رشائيلية بالق�صايا امل�صابهة
يف  االإ�رسائيلية  احلكومة  موقف  مع  يتناق�ض  ال�ضابق,  والوزير  املقد�ضيني  النواب  اإبعاد  قرار  اإن 
باإلغاء  الداخلية  لوزير  ال�ضماح  مرة  من  اأكرث  رف�ضت  اأنها  حيث  امل�ضابهة,  الق�ضايا  من  العديد 

معتز العبا�ضي, التزامات الدولة املحتلة اجتاه البلد املحتل )بريوت: من�ضورات احللبي احلقوقية, 2009(, 122.  66

اأنظمة الهاي )امللحقة باتفاقية الهاي( ل�ضنة 1907, املادة )45(.  67

اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية االأ�ضخا�ض املدنيني يف وقت احلرب, املادة )68(.  68

الدائرة االإعالمية للنواب االإ�ضالميني بال�ضفة الغربية, جملة خيمة االعت�ضام, 7.  69
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قاتل  يغئال عامري  مثل  ُتعد خيانة الإ�رسائيل,  باأعمال  قيامهم  ب�ضبب  اإ�رسائيليني  جن�ضية مواطنني 
الق�ضائي  امل�ضت�ضار  دافع  حيث  فعنونو,  ومرديخاي  رابني,  ا�ضحاق  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ض 
للحكومة عن هذا املوقف بقوله اإن هذه ال�ضالحية �ضالحية خطرية جداً, وال يجوز ا�ضتعمالها 
اإال يف حاالت نادرة جداً, كما اأنه ال يوجد اأي دولة دميقراطية لديها مثل هذا القانون.70 وعليه, 

ُيوؤكد هذا التناق�ض الوا�ضح, اأن هذا القرار قد مت اتخاذه على اأ�ض�ض �ضيا�ضية وغري قانونية.

بناًء على ما �ضبق, يتّب لنا عدم م�رسوعية قرارات االإبعاد بحق النواب املقد�ضيني والوزير ال�ضابق, 
يف ظل اأحكام القانون الدويل االإن�ضاين, بو�ضفهم �ضكانا مدنيني يف القد�ض ال�رسقية, التي ُتعترب 
االإ�رسائيلي,  االحتالل  �ضلطات  مع  الرابعة يف عالقتهم  اتفاقية جنيف  حمتلة, وحتكمهم  منطقة 
لكونها ُت�ضّكل انتهاكًا �ضارخًا الأحكام القانون الدويل االإن�ضاين, وحتديداً اتفاقية جنيف الرابعة 
ب�ضاأن حماية االأ�ضخا�ض املدنيني يف وقت احلرب, والئحة الهاي, وعليه نرى اأن هذه القرارات 

قد مت اتخاذها على اأ�ض�ض عن�رسية و�ضيا�ضية غري قانونية اأو مو�ضوعية.

املرجع ال�ضابق, 7.  70
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5. اخلامتة
يف �ضوء ما �ضبق, ومن خالل درا�ضة مو�ضوع م�رسوعية االإبعاد الق�رسي لل�ضكان املقد�ضيني يف 
ظل اأحكام القانون الدويل االإن�ضاين "ق�ضية النواب املقد�ضيني", يف مبحث متهيدي تطرقنا من 
خالله اإىل احلديث عن املركز القانوين ملدينة القد�ض, باالإ�ضافة اإىل مبحثني تطرقنا من خاللهما 
اإىل احلديث عن االإبعاد الق�رسي عن فل�ضطني من حيث حاالت االإبعاد الق�رسي عن فل�ضطني منذ 
عام 1967, واالأدوات القانونية االإ�رسائيلية ملمار�ضة عمليات االإبعاد الق�رسي, ومن ثم تطرقنا 
اإىل احلديث عن التكييف القانوين لقرارات االإبعاد الق�رسي للمقد�ضيني يف ظل اأحكام القانون 
الدويل االإن�ضاين, من حيث املوقف الدويل من عمليات االإبعاد الق�رسي, و�ضواًل اإىل احلديث عن 

ق�ضية النواب املقد�ضيني يف ظل اأحكام القانون الدويل االإن�ضاين.

فقد تو�ضلنا اإىل نتائج عدة جنملها مبا يلي:

املجتمع الدويل باأ�رسه قد عرّب عن موقفه جتاه القد�ض, واأكد على عدم جواز ا�ضتخدام القوة   -
امل�ضلحة للح�ضول على اأرا�ضي الغري و�ضم االأقاليم املُحتلة, واأن القد�ض اأر�ض حمتلة مبوجب 
االإ�رسائيلية يف  ال�ضلطات  تنتهجها  التي  الواقع  االأمر  فر�ض  �ضيا�ضة  واأدان  الدويل,  القانون 
ال�رسقية  القد�ض  وبني  حمتلة  كقوة  اإ�رسائيل  بني  ما  العالقة  حتكم  اأن  يجب  وعليه  القد�ض, 

و�ضكانها الفل�ضطينيني قواعد القانون الدويل االإن�ضاين واأحكامه.
اأ�ضحابها  معتربة  القد�ض,  عن  الفل�ضطينية  الهوية  تغييب  االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  حاولت   -
يكونوا  اأن  دون  اإ�رسائيل,  عا�ضمة  القد�ض  دائمة يف  اإقامة  "اأجانب" يقيمون  الفل�ضطينيني 
مواطنني فيها, وبالتايل مل تعتربهم مواطنني مدنيني حتت االحتالل وال مواطنني يف اإ�رسائيل, 

ويف كلتا احلالتني كان الهدف هو جعل حق البقاء للفل�ضطينيني يف القد�ض حقًا غري دائم.
تعترب �ضيا�ضة االإبعاد اإحدى االأدوات واالأ�ضاليب االإ�رسائيلية لتنفيذ خمططاتها يف االأرا�ضي   -
الفل�ضطينية, وقد جنحت اإ�رسائيل يف اإبعاد العديد من الفل�ضطينيني من االأرا�ضي العربية املحتلة 

ا�ضتناداً اإىل اللوائح والقوانني التي كانت �ضارية يف االأرا�ضي الفل�ضطينية قبل احتاللها.
من  فل�ضطينيني  مواطنني  اإبعاد  بخ�ضو�ض  ال�ضادرة  الدويل,  االأمن  جمل�ض  قرارات  عرّبت   -
االأرا�ضي املحتلة, مبا يف ذلك القد�ض ال�رسقية, عن اإدانة املجتمع الدويل الإجراءات االإبعاد 
التي ارتكبتها �ضلطات االحتالل االإ�رسائيلي منذ احتاللها االأرا�ضي الفل�ضطينية عام 1967.

من  واعتربته  كافة,  باأ�ضكاله  الق�رسي  االإبعاد  اإىل  اللجوء  الرابعة  جنيف  اتفاقية  حرمت   -
ك�ضلطة  االتفاقية  هذه  باأحكام  اإ�رسائيل  التزام  ووجوب  لالتفاقية,  اجل�ضيمة  االنتهاكات 
الفل�ضطينية املحتلة, مبا فيها القد�ض ال�رسقية,  الفل�ضطينيني يف االأرا�ضي  حمتلة جتاه ال�ضكان 
االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  تتخذها  التي  االإبعاد  واإجراءات  قرارات  م�رسوعية  عدم  وبالتايل 
بحق الفل�ضطينيني يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة, مبا فيها القد�ض ال�رسقية, وبالتايل عدم 
م�رسوعية قرارات االإبعاد بحق النواب املقد�ضيني والوزير ال�ضابق, يف ظل اأحكام القانون 

الدويل االإن�ضاين, بو�ضفهم �ضكانًا مدنيني يف القد�ض ال�رسقية.
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القد�ض. القد�ض: االئتالف االأهلي للدفاع عن حقوق الفل�ضطينيني يف القد�ض, 2008.
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للن�رس, 2002.

 ---. القد�ض... درا�ضات قانونية وتاريخية. عمان: د.ن, 2001.
العوي�ضي, عبد الفتاح. �ضجل املبعدين الفل�ضطينيني يف مرج الزهور. لندن: من�ضورات فل�ضطني 

امل�ضلمة, 1994.
فودة, عز الدين. القد�ض يف حميط العالقات الدولية. بريوت: مركز االأبحاث, 1969.

االأرا�ضي  الفل�ضطيني يف  ال�ضعب  الرابعة ل�ضمان حماية  اتفاقية جنيف  فيليت�ضيا."تنفيذ   النغر, 
الفل�ضطينية املحتلة". جملة الدرا�ضات الفل�ضطينية 3, عدد 11 )1992(: 89.

رابطة  القد�ض:  االنتفا�ضة.  خالل  الفل�ضطينيون  املبعدون  �ضالح.  اأبو  وزياد  ر�ضاد,  املدين, 
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6-2. مواقع اإلكرتونية:71

املعلومات البديلة. متوفر على الرابط التايل:
http://www.alternativenews.org/arabic/index.php/topics/ 
jerusalem/2721-2010-08-11-21-04-03.

�ضبري, عبد الكرمي. االإبعاد يف القانون الدويل. متوفر على الرابط التايل:
http://drshbair.ps/articles/banishment.htm

"نواب القد�ض. بني �ضحب املواطنة واالإبعاد الق�رسي."  موقع �ضابرون. متوفر على الرابط التايل:

http://www.sabiroon.org/news/specialNewsDetails. 
php?code=3764&category=7

"القد�ض يف خطر �ضديد واإبعاد النواب املقد�ضيني مقدمة ملخططات التهجري الكربى." جريدة 
اللواء. متوفر على الرابط التايل:

http://www.al-liwa.com/News.aspx?id=86638&sid=4

"قرارات جمل�ض االأمن الدويل تدين االإرهاب ال�ضهيوين."  متوفر على الرابط التايل:

http://www.palestine-info.info/arabic/terror/articles/qararat.htm

6-3. الت�رشيعات

اإ�رسائيل, "قانون اأ�ضا�ضي القد�ض عا�ضمة اإ�رسائيل ل�ضنة 1980." كتاب القوانني "�ضيفر هحوكيم": 
عدد 244, 1985, 69.

اإ�رسائيل, "قانون بتعديل قانون اأنظمة ال�ضلطة والق�ضاء رقم )11( ل�ضنة 1948." كتاب القوانني 
"�ضيفر هحوكيم": عدد 499, 1967, 74.

6-4. املعاهدات واملواثيق الدولية

 1949 اآب   12 املوؤرخة يف  احلرب  املدنيني يف وقت  االأ�ضخا�ض  ب�ضاأن حماية  اتفاقية جنيف 
لو�ضع  الدبلوما�ضي  املوؤمتر  قبل  من  واالن�ضمام  والت�ضديق  للتوقيع  وعر�ضت  اعتمدت 
اتفاقيات دولية حلماية �ضحايا احلروب املعقود يف جنيف خالل الفرتة من 21 ني�ضان اإيل 

12 اآب 1949 تاريخ بدء النفاذ: 21 ت�رسين االأول 1950.

اأنظمة الهاي )امللحقة باتفاقية الهاي( ل�ضنة 1907.

متت الزيارة للمواقع االإلكرتونية امل�ضتخدمة يف هذا البحث بتاريخ 2010/11/10.  71
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6-5. قرارات الأمم املتحدة

قرار اجلمعية العامة رقم )181( بتاريخ 1947/11/29.  -

قرار اجلمعية العامة رقم )2254( بتاريخ 1967/7/14.  -

قرار اجلمعية العامة رقم )2253( بتاريخ 1967/7/4.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )242( بتاريخ 1967/11/24.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )252( بتاريخ 1968/5/21.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )250( بتاريخ 1968/4/27.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )476( بتاريخ 1980/6/30.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )478( بتاريخ 1980/8/20.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )605( بتاريخ 1987/9/22.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )607( بتاريخ 1988/1/5.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )608( بتاريخ 1988/1/5.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )636( بتاريخ 1989/6/6.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )641( بتاريخ 1989/8/30.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )681( بتاريخ 1990/12/20.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )649( بتاريخ 1991/5/24.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )726( بتاريخ 1992/1/6.  -

قرار جمل�ض االأمن رقم )799( بتاريخ 1992/19.  -

7. قائمة املالحق
قرار وزير الداخلية االإ�رسائيلي, روين بار اأون �ضحب حق املواطنة من وزير �ضوؤون القد�ض   .1

والنواب املقد�ضيني.

اأمر اإبعاد الوزير ال�ضابق, خالد اأبو عرفة.  .2

اأمر اإبعاد النائب حممد طوطح.  .3
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ملحق رقم )1(:
القد�ص  �صوؤون  املواطنة من وزير  اأون �صحب حق  بار  الإ�رشائيلي روين  الداخلية  قرار وزير 

والنواب املقد�صيني
اأبو طري, واأحمد عطون,  جاء يف ن�ض قرار وزير الداخلية االإ�رسائيلي املوجه اإىل النواب حممد 

وحممد طوطح, ووزير �ضوؤون القد�ض خالد اأبو عرفة:

املو�ضوع: اإعالن نيتي ا�ضتعمال �ضالحياتي مبوجب البند 11/اأ لقانون الدخول اإىل "اإ�رسائيل" 
ال�ضادر عام 1953.

اأعلمكم بهذا اأنني اأدر�ض اإمكانية اإلغاء ت�رسيح اإقامتكم الدائم يف "اإ�رسائيل" مبوجب �ضالحياتي 
ح�ضب البند 11/اأ لقانون الدخول الإ�رسائيل.

ين�ض البند على: يحق لوزير الداخلية اإلغاء ت�رسيح االإقامة الذي منح مبوجب هذا القانون.

اإن ع�ضويتك الفعالة من قبل منظمة "حما�ض" يف املجل�ض الت�رسيعي الفل�ضطيني الذي مقره رام 
اهلل, حيث اأنك تعترب نا�ضطًا مركزيًا يف موؤ�ض�ضات "حما�ض" "االإرهابية", هو ال�ضبب ال�ضتعمال 

�ضالحياتي مبوجب القانون.

"لدولة  الوالء  واجبكم  ومن  القانون,  هذا  مبوجب  اإ�رسائيل"  "دولة  يف  مواطنني  تعتربون  اأنتم 
اإ�رسائيل", لكن اأعمالكم تدل على عك�ض ذلك, وتدل على والئكم لل�ضلطة الفل�ضطينية.

قبل اأن اأتخذ قراري بحقكم اأمهلكم 30 يومًا من تاريخ ا�ضتالمكم كتابي هذا, باأن تعلنوا عن 
اأبو  خالد  للوزير  املوجه  الكتاب  يف  )واحلكومة  الفل�ضطيني  الت�رسيعي  املجل�ض  من  ا�ضتقالتكم 
عرفة(, وبهذا اأعدل عن قراري, اأو اأن تقدموا يل رداً خطيًا ملا جاء يف كتابي هذا الأمتكن من 

درا�ضة ردكم قبل اأن اأتخذ القرار بحقكم.

روين بار اأون

وزير الداخلية الإ�رشائيلي
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ملحق رقم )2(
اأمر اإبعاد الوزير ال�صابق، خالد اأبو عرفة
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ملحق رقم )3(
اأمر اإبعاد النائب حممد طوطح
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امل�رشدون داخلياً؛ اأي نظاٍم للحماية؟* الوطن:  "الالجئون" يف 
رانيا زبانة

1. مقدمة
"االأ�ضخا�ض اأو جمموعات االأ�ضخا�ض الذين اأجربوا اأو ا�ضطّروا للهرب اأو ترك ديارهم اأو اأماكن 
انتهاكات حلقوق  اأو  عام,  اأو حاالت عنف  م�ضلح,  لنزاع  كنتيجة  وبخا�ضة  املعتادة,  اإقامتهم 
ولكنهم  االأو�ضاع,  هذه  اآثار  لتفادي  اأو  االإن�ضان,  �ضنع  من  اأو  طبيعية,  كوارث  اأو  االإن�ضان, 
مل يعربوا احلدود الدولية املعروفة للدولة"؛ هوؤالء هم امل�رسدون داخليًا مبوجب التعريف الوارد 
يف الفقرة )2( من مقدمة املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي,1 ال�ضادرة عن جلنة حقوق 
االإن�ضان,2 التابعة للمجل�ض االقت�ضادي واالجتماعي بتاريخ 11 �ضباط 1998... وهم نحو27 
ليعي�ضوا  اإقامتهم,  اأماكن  بلدانهم, خارج  الذين علقوا داخل  املعمورة,3 من  �ضكان  مليونًا من 

ظروفًا تكاد تكون ال اإن�ضانية يف 50 دولة على االأقل!4
ما بني اللجوء والت�رسد الداخلي, تت�ضابه االأ�ضباب وتتكرر املاأ�ضاة؛ بازدياد مّطرد الأعداد امل�رسدين 
داخليًا, وبخا�ضة مع انتهاء احلرب الباردة, يف الوقت الذي اأخذت فيه النزاعات �ضكاًل جديداً, 
ُيرتك  ال�ضيادة  الدويل, وبذريعة  التدخل  اأمام  عائقًا  احلدود  تبقى  داخلية؛5  واأ�ضبحت مبعظمها 

امل�رسدون داخليًا لقدرهم, يف دولهم التي ال ت�ضتطيع اأو ال ترغب يف اأن توفر لهم احلماية.
وعليه, يكمن االختالف الرئي�ض بني امل�رسدين داخليًا والالجئني يف اأنه حني يعرب املدين هربًا, 
حدوداً دولية, ي�ضبح الجئًا؛ فيح�ضل على العون, واحلماية وامل�ضاعدة الدولية مبوجب االتفاقية 
1967, والنظام االأ�ضا�ضي  1951, والربوتوكول امللحق بها عام  اخلا�ضة بو�ضع الالجئني عام 
ملفو�ضية االأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني. ولكن يف ظل الظروف ذاتها, بل اأ�ضعب,6 مُي�ضي من 
ال يعرب احلدود م�رسداً يف دولته, بعيداً عن مكان اإقامته, وعندئذ تت�ضم م�ضاعدته وحمايته بقدر 

* تلخ�ض هذه الورقة اأجزاء من ر�ضالة املاج�ضتري يف الدميقراطية وحقوق االإن�ضان التي مت تقدميها جلامعة بريزيت بتاريخ 23 
حزيران 2007.

االإ�ضافة الثانية من تقرير فئات حمددة من اجلماعات واالأفراد: النزوح اجلماعي واالأ�ضخا�ض امل�رسدون, ملمثل االأمني   1
.E/CN.4/1998/53.Add.2 العام فرن�ضي�ض دينغ, رقم

تقرر اإن�ضاء جمل�ض حقوق االإن�ضان كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة بتاريخ 15 اآذار, بناًء على قرار اجلمعية العامة رقم   2
RES.60/251 عام 2006, ليحل حمل جلنة حقوق االإن�ضان.

هذه االأرقام, كما اأوردتها IDMC, تت�ضمن امل�رسدين داخليًا ب�ضبب النزاعات وانتهاكات حقوق االإن�ضان فقط.  3
4 Jens-Hagen Eschenbächer, ed., Internal Displacement: A Global Overview of Trends and Developments in 2005 

)Geneva: IDMC, 2006(, 6.

5 Thomas Weiss, “Whither International Efforts for Internally Displaced Persons?” Journal of 

Peace Research 36, no. 3 )1999(: 364.

6 Luke Lee, “The London Declaration of International Law Principles on Internally 

Displaced Persons,” The American Journal of International Law 5, no.2 )2001(: 457.
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اأكرب من التعقيد.
لي�ض للم�رسدين داخل بلدانهم اتفاقية خا�ضة بهم, متنع الت�رسد, حتميهم وتغيثهم يف حال وقوعه, 
اأو ا�ضطروا, مثلما هو احلال  الرحيل عنها  اأجربوا على  التي  اإىل ديارهم  اإعادتهم  وتعمل على 
غري  كانت  واإن  الذكر,  اآنفة  الداخلي,  الت�رسد  ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  وتكاد  الالجئني,  مع 
ملزمة, اأن تكون اأقرب ما يكون لذلك. تتناول الوثيقة التي جاءت يف ختام تقرير ملمثل االأمني 
العام ال�ضابق املعني بامل�رسدين داخليًا؛ فرن�ضي�ض دينغ, عدداً من املبادئ ذات ال�ضلة واملتناثرة يف 

ال�ضكوك الدولية.

احلماية  توفري  ب�ضاأن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  تبنتها  التي  القرارات  ع�رسات  اإىل  باالإ�ضافة 
والهر�ضك  بالبو�ضنة  املتعلقني  االأمن  جمل�ض  وقراري  داخليًا,  امل�رسدين  لالأ�ضخا�ض  وامل�ضاعدة 
الالجئني  ب�ضاأن  اأبابا  اأدي�ض  وثيقة  ومنها  االإقليمية,  االإعالنات  كانت  ال�ضابقة,7  ويوغو�ضالفيا 
 ,1994 العام  الوحدة االإفريقية  تبنتها ندوة منظمة  التي  اإفريقيا,  لل�ضكان يف  الق�رسي  والت�رسد 
على �ضبيل املثال, لت�ضلط مزيداً من ال�ضوء على ق�ضية الت�رسد الداخلي, كما كان لعمل عدد من 

املنظمات غري احلكومية اأن يكر�ض االهتمام بالق�ضية.
يتمتع امل�رسدون داخليًا باحلماية مبوجب:8

القوانني املحلية؛كونهم مل يغادروا حدود دولهم, وال يزالون رعايا لها, خا�ضعني لواليتها   .1
القانونية.

القانون الدويل االإن�ضاين, يف حال تواجدهم يف بلد يجري فيه نزاع م�ضلح, يحق للم�رسدين   .2
االأعمال  يف  امل�ضرتكني  من  يكونوا  اأال  ب�رسط  للمدنيني,  املكفولة  باحلماية  التمتع  داخليًا 
العدائية. بيد اأنه غالبًا ما تكون انتهاكات القانون الدويل االإن�ضاين ال�ضبب االأ�ضلي للت�رسد, 
ما يجعل من امل�رسدين يف بلدانهم ب�ضبب النزاعات االأكرث ت�رسراً ولرمبا االأكرث عر�ضة للخطر.

قانون حقوق االإن�ضان, ال�ضاري وقت ال�ضلم واحلرب, الذي يعد ذا اأهمية ملنع الت�رسد   .3

الداخلي يف اإطار ما يفر�ضه من حظر على التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو 
الالاإن�ضانية, واعرتافه باحلق يف التمتع باملمتلكات يف �ضالم, والتمتع بال�ضكن واحلياة 
االأ�رسية... وغريها, واملت�ضل كذلك بتقدمي احلماية للم�رسدين داخليًا, بتاأكيده احلق 
اإىل  باالإ�ضافة  والعمل,  والتعليم  واملاأوى  الغذاء  يف  واحلق  ال�ضخ�ضية,  ال�ضالمة  يف 

بع�ض احلقوق ذات ال�ضلة بق�ضية العودة.

 A/RES/52/130  ,1996 عام   A/RES/50/195  ,1994 عام   A/RES/48/135 العامة:  اجلمعية  قرارات  ومنها   7
A/و  2003 عام   A/RES/58/177  ,2002 عام   A/RES/56/164  ,2000 عام   A/RES/54/167  ,1998 عام 

RES/60/168 عام 2005... وقرارا جمل�ض االأمن: S/RES/1010 عام 1995 وS/RES/1239 عام 1999.

بلدانهم.  داخل  للنازحني  القانونية  احلماية  والنزوح:  احلرب  املركزية:  امل�ضائل  االأحمر:  لل�ضليب  الدولية  اللجنة   8
ال�ضفحة االإلكرتونية:

 http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/iwpList128/37DEAD0E83D5EEB041256D1100462CE8



125

يغطي القانون الدويل جوانب خمتلفة تتعلق بحماية امل�رسدين داخليًا اإذاً, لكنه ُيبقي جماالت عدة 
دون اأن يوفر فيها حماية كافية, نتيجة لعدم و�ضوح االإطار, وافتقاده لالإلزام, لوجود ثغرات 

قانونية اأو مع�ضالت حتول دون ترجمة هذه احلماية على االأر�ض.

حول ال�ضيادة والتدخل حلماية امل�رسدين داخليًا, تكرث الت�ضاوؤالت وتربز االإ�ضكاليات, فبموجب 
على  ما  عليهم  وي�رسي  القانونية,  لواليتها  يخ�ضعون  بالدهم,  يف  امل�رسدون  يبقى  التعريف 
مواطنيهم من قوانني ومييزهم عنهم ما يجعل منهم م�رسدين من اأ�ضباب؛ اأبرزها االنتهاكات التي 
ال ت�ضتطيع دولهم حمايتهم منها, اأو ال ترغب يف ذلك, ومنها الكوارث الطبيعية اأو االإن�ضانية, 
وامل�ضاريع التنموية التي تدفع بهم اإىل الت�رسد ق�رساً. ويف ظل غياب احلماية وامل�ضاعدة املحلية, 
تكون احلاجة لتدخل دويل, ال يتي�رس توفريه دومنا موافقة اأو رغبة الدولة املعنية, كما ال ي�ضهل 
التاأكد من ح�ضن النية املتوخاة اأو عدمه, حني عر�ضه اأو فر�ضه من دول اأخرى, وذلك للحفاظ 

على ما كان, اإىل حني, اأ�ضا�ضًا للعالقات الدولية؛ اأال وهو ال�ضيادة؛ مبفهومها الكال�ضيكي.

املتوفرة,  احلماية  اأطر  بتقييم  متر  بالتعريف,  تبداأ  داخليًا,  امل�رسدين  بق�ضية  ت�ضاوؤالت عدة حتيط 
الرتكيز  ال�ضارية, وبالتايل  بالقوانني  يتعلق باالكتفاء  يت�ضدرها �ضوؤال  ال�ضيادة...  وتنتهي مبفهوم 
اأو بوجوب التوجه نحو  على تعزيز احلماية للم�رسدين داخليًا مبوجب ما هو قائم من قوانني, 
تبني �ضك قانوين خا�ض بامل�رسدين داخليًا, اأو تو�ضيع ذلك اخلا�ض بالالجئني لي�ضمل امل�رسدين 

داخليًا, تخطيًا للحدود, وجتاوزاً ملفهوم ال�ضيادة؟

�ضيتم التطرق لتعريف امل�رسدين داخليًا يف حماولة ال�ضتكمال ر�ضم اإطار مفاهيمي, ال يكتمل اإال 
مبقارنتهم والالجئني؛ من حيث التعريف, والبواعث والعنا�رس, وعلى راأ�ضها مفهوم االغرتاب, 
باالنتهاء اإىل �رسعية و�ضفهم كـ"الجئني" داخل دولهم, واأركان انتهاء هذا اال�ضتحقاق. وفيها 
اأي�ضًا, درا�ضة م�ضتفي�ضة الأحكام ال�ضكوك الدولية ذات ال�ضلة, وتقييم ما هو قائم منها, والبحث 
عن  وما متخ�ض  الالجئني,  على  ال�ضارية  القواعد  اإىل  باالرتكاز  تطويره  اإىل  احلاجة  يف جدلية 

درا�ضات لفقهاء القانون.

2. ما بني اللجوء والت�رشد الداخلي ال ي�ضهل تاأمني احلماية وامل�ضاعدة دومنا تعريف املحتاجني 
اإليها, ومن هنا كانت ال�رسورة لو�ضع تعريف للم�رسدين داخليًا, ذلك بعد اأن دفع تردي 

االأو�ضاع بالق�ضية اإىل املنابر, ووجه اإليها بع�ضًا من االهتمام.

امللجاأ  وطلب  االغرتاب  يبقى  الداخلي,  والت�رسد  اللجوء  بني  ما  واالختالف  الت�ضابه  اإطار  يف 
ال�ضلة االأقوى وال�ضبب االأكرب للخلط ما بني احلالتني, بغ�ض النظر عن الظروف التي اأجربتهم 
واملالذ  احلماية  طلب  مبعنى  "الجئون"؛  داخليًا  فامل�رسدون  املتوخاة؛  الوجهة  اأو  الهرب  على 
اأي بخروجهم من حدود دولهم لالأ�ضباب التي  القانوين؛  االآمن, واإن مل يكتمل اللجوء مبعناه 
تن�ض عليها االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني والربوتوكول امللحق بها, ولهذا كانت الت�ضمية: 

"الالجئون" يف الوطن.
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1-2. تعريف امل�رشدين داخلياً

قبل اخلو�ض يف التفا�ضيل املتعلقة باإيجاد تعريف, من االأجدى اأن يكون البدء مبا ُيحوج اإىل التعريف 
بامل�رسدين داخليًا, حيث تنبع االأهمية القانونية لتعريف اأية فئة من �رسورة حتديد القواعد ال�ضارية 
عليها, متا�ضيًا مع املبداأ القائل اإن اخلا�ضعني للقانون يجب اأن يعرفوا كيف يت�رسفون من حيث احلقوق 
والواجبات؛9 وعليه, كانت ال�رسورة باإيجاد تعريف للم�رسدين داخليًا لتحديد من يتاأهل للح�ضول 
على احلماية وامل�ضاعدة يف الدرجة االأوىل, باالإ�ضافة اإىل اأن اعتماد تعريف من �ضاأنه اأن ي�ضهل عملية 
جمع االإح�ضاءات والبيانات االأخرى, �ضيكون مفيداً لعمل الوكاالت يف امليدان,10 كما �ضي�ضيف 

اإىل مراجعة القوانني ال�ضارية على امل�رسدين داخليًا ويعّرف بالثغرات يف تلك القائمة.11
من ال�ضودان يبداأ التاريخ, اأقله ذلك املتعلق مبفهوم امل�رسدين داخليًا, ففيها كانت اأوىل حاالت 
الت�رسد الداخلي التي ا�ضتقطبت اهتمامًا عامليًا يف اأوائل ال�ضبعينيات, ومن رحمها ولد اال�ضطالح 
املفو�ضية  من  واالجتماعي  االقت�ضادي  املجل�ض  طلب  حني  امل�رسدون",  "االأ�ضخا�ض  االأول: 
ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئني, عام 1972, تقدمي امل�ضاعدة "لالجئني العائدين من اخلارج, وكذلك 
لالأ�ضخا�ض امل�رسدين داخل البالد".12 مرت �ضنوات عدة وبقي اال�ضتخدام كما هو: "االأ�ضخا�ض 
امل�رسدون", يف اإطار عمليات االإغاثة الطارئة دون اأي ت�ضور لتوفري احلماية,13 ودومنا متييز بني 

من ت�رسد اإىل داخل البالد اأو خارجها.
امل�رسدين  تعريف  واملق�ضود  التعريف"؛14  م�ضمون  حول  تام  "اتفاق  هناك  يكن  مل  حني,  اإىل 
داخليًا, واالقتبا�ض من تقرير ملمثل االأمني العام املعني بامل�رسدين داخليًا عام 1995... فقد اأثار 
اإليه  امل�ضار  التحليلي,  العام  االأمني  تقرير  من   )17( الفقرة  يف  الوارد  االأول,  العملي  التعريف 
الهرب  اأجربوا على  الذين  "االأ�ضخا�ض  داخليا" باأنهم:  "امل�رسدون  ُعرف  وفيه  اجلدل,  �ضابقًا, 
باأعداد كبرية من منازلهم على نحو مفاجئ وغري متوقع, نتيجة لنزاع م�ضلح اأو �رساع داخلي, 
اأو انتهاكات م�ضتمرة حلقوق االإن�ضان, اأو لكوارث طبيعية, اأو من �ضنع االإن�ضان؛ والذين هم 

داخل اأرا�ضي بلدهم ذاته".15
البالد  البقاء داخل حدود  الهرب,  االإجبار على  االأهم, وهما:  العن�رسين  اإىل  التعريف  تعر�ض 

ذاتها,16 لكنه اأبقى اأ�ضئلة دومنا جميب:17

9 Francis Deng, "The International Protection of the Internally Displaced," International Journal 
of Refugee Law, Special Issue )1995(: 80.

الفقرة )126( من تقرير امل�رسدون داخليًا, ملمثل االأمني العام فران�ضي�ض دينغ, رقم E/CN.4/1995/50, �ضباط 1995.  10

11 Niles Geissler, "The International Protection of the Internally Displaced," International Journal 
of Refugee Law 11, no. 3 )1999(: 453.

12 Catherine Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons )Cambridge, 2004(, 7.

13 Ibid, 14.

الفقرة )118( من تقرير "امل�رسدون داخليًا", ملمثل االأمني العام فران�ضي�ض دينغ, رقم E/CN.4/1995/50 , �ضباط 1995.  14

الفقرة )17( من التقرير التحليلي عن امل�رسدين داخليًا لالأمني العام لالأمم املتحدة, رقم E/CN.4/1992/23, �ضباط 1992.  15

16 Deng, "The International Protection of the Internally Displaced," 77.

17 David Korn, Exodus within Borders: An Introduction to the Crisis of Internal Displacement, )Washington D.C.: 

Brookings Institution Press, 1999(, 12.
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جاء يف التعريف "... باأعداد كبرية"؛ يف كولومبيا, مثاًل, ماليني امل�رسدين داخليًا الذين مل   -
لتفادي االأنظار... ماذا عن هوؤالء  باأعداد كبرية, بل يف جماعات �ضغرية  يهاجروا �ضويًا 
الذين يهربون اأو يت�رسدون يف جماعات �ضغرية متتالية؟ هذا, باالإ�ضافة اإىل مع�ضلة الن�ضبية, 

فاأي االأعداد ميكن اعتباره كبرياً!؟
كما جاء فيه "... على نحو مفاجئ وغري متوقع"؛ ماذا عمن طردوا ق�رساً؟ ففي احلاالت   -
�ضبيل  العراق, على  البو�ضنة واالأكراد يف  االآالف من م�ضلمي  مئات  االأكرث جدية مت طرد 
يرتبط  اأن  العدل  اأو  املنطق  من  يبدو  ال  معقولة...  مهلة  اأعطوا  اأن  بعد  احل�رس,  ال  املثال 
اإدراكهم الإمكانية  اأو عدم  بناًء على جهلهم,  اإليها  للمحتاجني  امل�ضاعدة  اأو  توفري احلماية 
الفاعل  احتياجهم للحماية الحقًا, فاالإبالغ امل�ضبق بق�ضف من�ضاآت مدنية مثاًل, ال يعفي 

من م�ضوؤولياته, وال يجعل من الق�ضف "قانونيًا", كما ال يحجب حق املت�رسرين!
هذه الق�ضايا واأخرى تتعلق با�ضتخدام م�ضطلحات كـ"املنازل", و"بلدهم ذاته", تطرق اإليها ممثل 
1995, وبخا�ضة بعد حتلل دول كاالحتاد  العام املعني بامل�رسدين داخليًا يف تقريره عام  االأمني 
التقرير  )125( من  الفقرة  االإ�ضارة يف  الت�ضعينيات.18 فتمت  بداية  ال�ضوفييتي ويوغو�ضالفيا يف 
اإىل تو�ضية اآلت اإىل تعديل التعريف العملي لي�ضبح: "االأ�ضخا�ض اأو جمموعات االأ�ضخا�ض الذين 
متوقع,  مفاجئ وغري  نحو  على  العادية  اإقامتهم  اأماكن  اأو  منازلهم,  من  الهروب  على  اأجربوا 
نتيجة لنزاع م�ضلح اأو �رساع داخلي اأو انتهاكات م�ضتمرة حلقوق االإن�ضان اأو لكوارث طبيعية 

اأو من �ضنع االإن�ضان؛ والذين مل يعربوا احلدود املعرتف بها دوليًا لدولة من الدول."19

خطوة اأخرى اإذاً, متثلت يف تو�ضيع املفهوم, لي�ضمل عدداً اأكرب من املحتاجني للحماية وامل�ضاعدة 
ممن جتمعهم م�ضاكل وخ�ضائ�ض هذه الفئة, وثالث خطوات حتى التعريف االأكرث �ضمواًل, الوارد 
العام املعني بامل�رسدين  الداخلي وامللحق بتقرير ممثل االأمني  الت�رسد  التوجيهية ب�ضاأن  املبادئ  يف 

داخليًا عام 1998, حيث متت معاجلة ق�ضايا:

االإجبار اأو اال�ضطرار للهرب, وهي ق�ضية �ضائكة ترتبط مبفهوم املوافقة واالإرادة.  -

ح يف مثال البو�ضنة والعراق اأعاله. عن�رس املفاجئة, املو�ضّ  -

حتديد اأ�ضباب الت�رسد الداخلي, ب�ضكل داليل مرن ل�ضمول من هم بحاجة للحماية وامل�ضاعدة   -
اخلا�ضة وبدقة, حتى يكون التعريف قاباًل للتطبيق العملي, باإبقاء الباب مواربًا بعدم ا�ضتثناء 

اأ�ضباب اأخرى.
باإحلاق من ا�ضطر الهرب مبن اأجرب عليه, حذف عن�رس املفاجئة, واإ�ضافة "بخا�ضة" لت�ضبق اأ�ضباب 
جمموعات  اأو  "االأ�ضخا�ض  التعريف:  بات  م�ضتقباًل,20  م�ضبب  اأي  ا�ضتثناء  دومنا  الداخلي  الت�رسد 
االأ�ضخا�ض الذين اأجربوا اأو ا�ضطروا للهرب اأو ترك ديارهم اأو اأماكن اإقامتهم املعتادة, وبخا�ضة 

18 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 35.

الفقرة )125( من تقرير "امل�رسدون داخليًا", ملمثل االأمني العام فران�ضي�ض دينغ, رقم E/CN.4/1995/50 , �ضباط 1995.  19

20 Korn, Exodus within Borders, 14.
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كنتيجة لنزاع م�ضلح اأو حاالت عنف عام, اأو انتهاكات حلقوق االإن�ضان اأو كوارث طبيعية اأو من 
�ضنع االإن�ضان, اأو لتفادي اآثار هذه االأو�ضاع, ولكنهم مل يعربوا احلدود الدولية املعروفة للدولة."21
اأو  حول �ضحب تعريف الالجئني على امل�رسدين داخليًا, باعتبارهم الجئني مل يعربوا احلدود, 
تو�ضيع تعريف الالجئني باإ�ضقاط عبور احلدود كاأحد �رسوط منح ال�ضفة, تتعدد االآراء؛ فالبع�ض 
يرى اإجحافًا يف املقاربة, واآخرون يرون يف اخللط اأو يف تو�ضيع تعريف الالجئني تهديداً لنظام 
اللجوء وتقوي�ضًا له, اأما البع�ض االآخر فيجد يف و�ضع احلدود �رسطًا �رسوريًا لتعريف الالجئني.

قانوين  تعريف  اأي  فو�ضع  و�ضفية,  املجمل  تعترب يف  ال�ضابقة  التعريفات  اأن  اإىل  االإ�ضارة  بقيت 
لدولهم وحتت  القانونية  احلماية  اإطار  لواقع وجودهم يف  يثري حتديًا حقيقيًا  داخليًا  للم�رسدين 
نظر  من وجهة  هذه  تكمن  كهذا, حيث  تعريف  �ضياغة  اخلطورة يف  عن  ناهيك  �ضيادتها... 
التي تعي�ض ظروفًا  الفئات االأخرى  اأكرث من  اأولوية واأهمية  امل�رسدين داخليًا  اإعطاء  العديد, يف 
م�ضابهة وتت�ضارك واإياهم باالحتياجات, ك�ضحايا احلرب الذين مل يرتكوا ديارهم,22 وغريهم 

من �ضحايا خروقات حقوق االإن�ضان.23
التطبيق لالأغرا�ض العملية؛ حيث ت�ضمل  ال�ضابقة الذكر, �ضهل  التعريفات  اأيٌّ من  كما ال يبدو 
اإىل حد  كثرياً  احتياجاتهم  تختلف  الذين  االأفراد  من  متباينة جداً  التعريفات جمموعات  معظم 
اأنها تتخطى قدرات وخربات اأية منظمة منفردة. وبناًء على ذلك, حتيد منظمات اإن�ضانية عدة 
عن التعريف ال�ضامل الوارد يف املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي عند ال�ضعي اإىل تعريف 
اأن�ضطتها وواليتها, فالبع�ض يطبق معايري ت�ضيق فئات االأ�ضخا�ض  االأ�ضخا�ض الواقعني يف جمال 
مو�ضع االهتمام, بالرتكيز على �ضحايا اال�ضطهاد, واآخرون يتجاوزون التعريف ب�ضم الالجئني 

العائدين اأو اجلنود امل�رسحني من اخلدمة.24

2-2. من هو الالجئ؟

يتمتع الالجئون على الرغم من ماأ�ضاتهم, بامتيازات ال ميكن لغريهم على �ضفا الكارثة احل�ضول 
عليها: م�ضاعدة دولية تت�ضمن االإغاثة, حق اللجوء واالإقامة الدائمة...25 ولفهم ا�ضتثناء امل�رسدين 

داخليًا من تعريف الالجئني, ال بد من التعر�ض لفهم االأخري.

قد يظن البع�ض اأن ا�ضتح�ضار معنى اللجوء �ضهل, اإن مل يكن قانونيًا فعلى االأقل من ناحية املفهوم؛ 
ففي املخيلة تتعدد �ضور اللجوء, لقوارب حتمل ع�رسات املنكوبني, قوافل من املركبات تقطر 
ما تي�رس حمله اأو نقله, الأطفال حفاة, ون�ضاء مثقالت مبا ا�ضتطعن اإنقاذه من ممتلكات هربًا من 

النزاعات اأو الكوارث.

الفقرة )2( من مقدمة املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي, 1998.  21

22 Michael Barutciski, “Tensions between the refugee concept and the IDP debate,” Forced 

Migration Review 3 )1998(: 13.

23 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 26.

"االأ�ضخا�ض النازحون داخليًا: والية ودور اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر,"  املجلة الدولية لل�ضليب االأحمر 838   24

.492 :)2000(

25 Andrew Shacknove, “Who Is a Refugee?” Ethics 95, no. 2 )1985(: 276.
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لكن, ما بني املفهوم والتعريف القانوين ثلة من التفا�ضيل, فلالجئني تعريفات تختلف باختالف 
االأطر القانونية, وملعظم الدول تعريفاتها املحلية, التي تتما�ضى مبجملها واالتفاقية اخلا�ضة بو�ضع 
"كل �ضخ�ض يوجد وب�ضبب  بـ  الالجئني والربوتوكول امللحق بها,26 هذه التي تعرف الالجئ 
فئة  اإىل  انتمائه  اأو  اأو جن�ضيته  دينه  اأو  عرقه  ب�ضبب  لال�ضطهاد  التعر�ض  من  يربره  ما  له  خوف 
ب�ضبب ذلك  يريد  اأو ال  ي�ضتطيع,  بلد جن�ضيته, وال  ال�ضيا�ضية, خارج  اآرائه  اأو  معينة  اجتماعية 

اخلوف, اأن ي�ضتظل بحماية ذلك البلد."27
ُبني هذا التعريف �ضمنيًا على اأ�ضا�ض:28

طبيعي  كاأ�ضا�ض  والدولة  املواطن  بني  ما  وم�ضاعدة  حماية  اإخال�ض,  ثقة,  رابط  وجود  اأ. 
للمجتمع.

يف حالة اللجوء, يقطع هذا الرابط. ب. 
املظاهر امللمو�ضة النقطاع الرابط هي اال�ضطهاد واالغرتاب.29 ج. 

ت�ضكل هذه املظاهر ال�رسوط ال�رسورية والكافية لتحديد اللجوء. د. 
ناق�ضت  عدة  اأدبيات  يف  انعك�ض  جدل  مو�ضع  اأخرى,  اأمور  بني  من  واال�ضطهاد,  االغرتاب 
مفهوم االغرتاب, مبعناه احل�ضي املتمثل بعبور احلدود املعروفة للدولة واال�ضطهاد كاأحد مظاهر 

انقطاع ال�ضلة ما بني املواطن والدولة.

2-2-1. عبور احلدود

يرى �ضاكنوف )Shacknove( يف االغرتاب مبفهومه احل�ضي؛ اأي بعبور احلدود املعرتف بها 
اإمكانية  متثل  اأكرب,  فئة  من  ويعتربه جزءاًً  اللجوء,  عنا�رس  �رسطًا غري �رسوري الكتمال  للدولة, 
احلدود  �ضقوط عبور  الرغم من  املحميني...30 وعلى  لالأ�ضخا�ض غري  الدويل  املجتمع  و�ضول 

26 Ibid, 275.

الفقرة )اأ, 2( من املادة )1( يف االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني, 1951.  27

28 Shacknove, “Who Is a Refugee?“ 275.

ي�ضكل مفهوم االغرتاب عن�رساً رئي�ضيًا يف الفكر املارك�ضي على وجه اخل�ضو�ض؛ ببعديه الذاتي واملو�ضوعي, حيث   29

ُا�ضتخدم امل�ضطلح )Alienation( اأو )Entfremdung( باالأملانية, للتدليل على افتقاد العامل لواقعه؛ ففي ظروف 
الراأ�ضمايل, يفقد العامل ال�ضلة مع نتاج عمله حني يغدو االأخري نفيًا له, في�ضبح العمل  اأوجدها املجتمع  العمل التي 
و�ضيلة لك�ضب العي�ض الذي كان... هكذا كتب كارل مارك�ض يف "العمل املاأجور وراأ�ض املال" على اأ�ضا�ض املحا�رسات 
التي األقاها يف كانون االأول 1847: "كذا فاإن ن�ضاطه احليوي لي�ض, بالن�ضبة له, �ضوى و�ضيلة متكنه من العي�ض. فهو 
يعمل ليعي�ض. والعمل, بنظره, لي�ض جزءاً من حياته, اإمنا هو باالأحرى ت�ضحية بحياته. اإنه ب�ضاعة باعها ل�ضخ�ض اآخر. 
و لذا, فاإن نتاج ن�ضاطه لي�ض كذلك هدف ن�ضاطه". اأما املق�ضود باالغرتاب يف الدرا�ضة, فهو العن�رس الذاتي, وهو ذلك 
املتعلق بانف�ضال الفرد اأو اجلماعة عن املجتمع وافتقاد العالقة مع الدولة, عندما ال تعد االأخرية متثل اإرادة مواطنيها 

احلرة.
30 Shacknove, “Who Is a Refugee?”  277.
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ك�رسط من بع�ض تعريفات اللجوء, وبخا�ضة تلك التي �ضبقت االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني, 
اإال اأن االغرتاب مبفهومه املعنوي املتمثل بفقدان ال�ضلة ما بني املواطن والدولة وحرمان الدولة 

املعنية ملواطنيها من احلماية, كان دائم احل�ضور يف تعريفات اللجوء.31
تاريخيًا, خلت تعريفات الالجئني من احلدود اجلغرافية, فلم تو�ضع اأ�ض�ض الدول احلديثة اإال بعد 

معاهدة و�ضتفاليا عام 32.1648 واالأمثلة عدة, منها:33

يف تعريفها لالجئني الرو�ض, جاء يف املادة )1( من االتفاقية املتعلقة بو�ضع الالجئني دوليًا   -
عام 1933: "اأي �ضخ�ض من اأ�ضل رو�ضي ال يتمتع اأو مل يعد يتمتع بحماية حكومة احتاد 

اجلمهوريات اال�ضرتاكية ال�ضوفييتية, الذي ال يحمل جن�ضية اأخرى".
التعريف الوارد لالجئني يف د�ضتور املنظمة الدولية لالجئني عام 1946, جاء فيه: "االأ�ضخا�ض   -
الذين �ضكنوا اأملانيا اأو النم�ضا, من اأ�ضل يهودي اأو اأجانب اأو دومنا جن�ضية, كانوا �ضحايا 
اال�ضطهاد النازي ومت احتجازهم, اأو ا�ضطروا للهرب من, اأو اأجربوا على العودة اإىل اإحدى 

هذه الدول نتيجة الأفعال عدائية, اأو اأي ظروف مرتبطة باحلرب ومل يتم توطينهم هناك".
ويدافع �ضاكنوف واآخرون مثل يل )Lee(, عن عدم اإدراج عبور احلدود ك�رسط لتعريف الالجئني 
ا�ضتناداً اإىل الواقع على االأر�ض, وبخا�ضة يف تلك احلاالت التي يتمكن فيها عدد من املحرومني 
من عبور احلدود وتتقطع ال�ضبل باآخرين يبقون على الطرف االآخر منها... على احلدود العراقية 
الرتكية, على �ضبيل املثال, انت�رس االآالف من االأكراد العراقيني يف ني�ضان 1991, تف�ضل احلدود 

فيما بينهم وجتمعهم احلاجة للحماية والعون.34

ومن الناحية القانونية, قد يكون االعرتاف بحدود وا�ضحة مو�ضع خالف اأو نقا�ض, وبخا�ضة 
الغربية  اأملانيا  االأخرى...  الدول  دون  ما,  كيان  اأو  دولة  بحدود  الدول  بع�ض  تعرتف  عندما 
وال�رسقية, كوريا ال�ضمالية واجلنوبية, تق�ضيمات االحتاد ال�ضوفييتي ويوغو�ضالفيا �ضابقًا وغريها, 

حاالت كان الف�ضل فيها ما بني امل�رسدين داخليًا والالجئني �ضبابيًا.35

ال�ضوفييتي خارج رو�ضيا,  االحتاد  يدعى  ما كان  مليون رو�ضي يف   65 اأكرث من  بات  انهياره,  بعد 
عاملتهم ال�ضلطات الرو�ضية كالجئني حينًا, وكم�رسدين داخليًا اأحيانًا اأخرى دومنا متييز, على الرغم 
من اأن مديرة خدمات الهجرة الرو�ضية قالت ملمثل االأمني العام املعني بامل�رسدين داخليًا خالل زيارة 
اإن من يحمل اجلن�ضية الرو�ضية, وهي متاحة الأي مواطن �ضابق يف االحتاد   ,1992 له لرو�ضيا عام 

31 Luke Lee, “Internally Displaced Persons and Refugees: Toward a Legal Synthesis?” Journal 

of Refugee Studies 6, no. 1 )1996(: 30.

ب�ضيادة  املتعلقة  املبادئ  كونها ج�ضدت  الدولية,  ال�ضيا�ضية  العالقات  تاريخ  مف�ضاًل يف   1648 عام  و�ضتفاليا  اتفاقية  ت�ضكل   32

الدول, وامل�ضاواة القانونية بني الدول, واإلزام االتفاقات بني الدول ومبداأ عدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول االأخرى.
33 Lee, “Internally Displaced Persons and Refugees,” 31ff.

34 Ibid, 33.

35 Ibid, 34.
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ال�ضوفييتي, يعامل كم�رسد داخليًا عندما يعود اإىل رو�ضيا.36

باالإ�ضافة اإىل ما تقدم, لعبت الظروف ال�ضيا�ضة بنظر العديد دوراً كبرياً, انعك�ض يف تعريف الالجئني 
مبوجب االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني, هذه التي خطتها دول اأوروبا الغربية والواليات املتحدة 
دومنا م�ضاركة الكتلة ال�ضيوعية يف و�ضع الن�ض اأو يف الت�ضويت,37 وفيها اتخذت احلدود اجلغرافية 
ال�ضتار  بزوال  وعليه,  الباردة...  احلرب  اإبان  اأوروبا  يف  احلديدي  ال�ضتار  بوجود  ق�ضوى  اأهمية 
احلديدي منذ عقود وبتغري الظروف ال�ضيا�ضية, يجادلون, ال توجد �رسورة للتم�ضك بعبور احلدود 

ك�رسط ال�ضتكمال عنا�رس تعريف الالجئني.38

مع ذلك, يوؤكد �ضاكنوف اأن و�ضع الالجئني يف القانون الدويل خمتلف عن و�ضع امل�رسدين داخليًا, 
فقدرة املجتمع الدويل على الو�ضول وتقدمي امل�ضاعدة اإليهم حمدودة على عك�ض الالجئني, ب�ضبب 
وجود عن�رس احلدود, الذي يرتجم اغرتابهم بعدم قدرة املجتمع الدويل على الو�ضول اإليهم, ويبني 
احتياجاتهم  حماية  يف  حكوماتهم  تف�ضل  الذين  "االأ�ضخا�ض  اأنهم  على  لالجئني  تعريفه  بالتايل 
االأ�ضا�ضية, الذين مل يعد اأمامهم مالذ �ضوى البحث عن تعوي�ض دويل لهذه االحتياجات, والواقعني 

حيث ميكن اأن ت�ضلهم امل�ضاعدة الدولية."39

يف اجلهة املقابلة, ُيرجع البع�ض ا�ضتثناء امل�رسدين داخليًا من تعريف الالجئني اإىل �رسورة احلفاظ 
)Simpson(, وهاثاوي  على االغرتاب مبعنى عبور احلدود كعماد للتعريف, مثل �ضيمب�ضون 
جوهرية  �ضفة  ويعتربه  احلدود  بعبور  االغرتاب  �ضيمب�ضون  يعرف  حيث  )Hathaway(؛ 

لو�ضفهم كمغرتبني غري حمميني.40

ويعزز الراف�ضون الإزالة عبور احلدود ك�رسط موقفهم باأن احلقوق التي متنح لالجئني ت�ضبح دومنا 
اأن الغر�ض منها هو منحهم حقوقًا  اإذ  معنى فيما لو منحت للم�رسدين داخل حدود بلدانهم, 

اأ�ضا�ضية ت�ضمح لهم العي�ض يف دولة ال يتمتعون بحقوق املواطنة فيها.41
مبداأ اآخر ذو �ضلة بعبور احلدود ومفهوم االغرتاب احل�ضي, ي�ضطف خلفه املعار�ضون, هو عدم 
اإىل حدود بلد يخ�ضون اال�ضطهاد فيه,  ُيعاد الالجئون  اأال  اأو الطرد الق�رسي, الذي يعني  الرد 
ويت�ضاءلون فيما لو اأن املجتمع الدويل �ضيطلب من الدول اأال تر�ضل رعاياها امل�رسدين داخليًا اإىل 

حدود خطرة؟42

36 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 15.

37 Ibid, 16-17.

38 Lee, “The London Declaration of International Law Principles on Internally Displaced 

Persons,” 457.

39 Shacknove, “Who Is a Refugee?” 284.

40 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 22.

41 Barutciski, “Tensions between the refugee concept and the IDP debate,” 12.

42 Ibid.
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وما بني الفريقني, املوؤيد واملعار�ض العتبار احلدود فا�ضاًل ما بني فئات الالجئني, يقف املنطق القائل 
اإن احلفاظ على عن�رس االغرتاب حا�ضم عند احلديث عن تعريف اللجوء, فاإن مل يكن االغرتاب 

مبعناه احل�ضي؛ اأي بعبور احلدود, �رسوريًا فهو كاٍف لقطع ال�ضلة ما بني املواطن والدولة.43

2-2-2. ال�صطهاد

بو�ضع  اخلا�ضة  االتفاقية  الالجئ كما جاء يف  تعريف  اأ�ضا�ضيًا يف  ملا كان وجود عن�رس اخلوف 
الالجئني, كان العن�رس الذاتي واحداً من مقت�ضيات التعريف, واإىل جانبه كان العن�رس املو�ضوعي 

املرتبط ببيان مربرات هذا اخلوف: اال�ضطهاد.44

االأ�ض�ض  على  اال�ضطهاد  مبفهوم  الالجئني  بو�ضع  اخلا�ضة  االتفاقية  يف  الوارد  التعريف  ارتباط 
اخلم�ضة: العرق, الدين, اجلن�ضية, االنتماء اإىل فئة اجتماعية معينة, االآراء ال�ضيا�ضية, يعتربه البع�ض 
مقيداً... حاالت االغت�ضاب وا�ضعة النطاق التي طالت ما يزيد على 20,000 امراأة يف البو�ضنة, 
واأكرث من 500,000 اأخريات يف رواندا,45 �ضلطت ال�ضوء على معاناة العديد من الن�ضاء الالتي 
يرتبط ا�ضطهادهن باجلن�ض اأو نوع اجلن�ض, ما دفع بعدد من الدول اإىل اعتبار اال�ضطهاد املرتبط 
باجلن�ض اأو نوع اجلن�ض, �ضببًا من اأ�ضباب اللجوء...46 ومع ذلك, ال تزال العديد من الن�ضاء الالتي 
تعر�ضن لالغت�ضاب, حتى لو كان الدافع من االغت�ضاب �ضيا�ضيًا, خارج اإطار التعريف يف دول 
االأ�ضخا�ض  اأو  اجلن�ضي  التوجه  اأ�ضا�ض  على  لال�ضطهاد  يتعر�ضون  من  اأخرى,47 حالهم كحال 
الذين يهربون من ديارهم يف حاالت النزاع امل�ضلح, والذين ال ي�ضتطيعون االإثبات فرادى اأنهم 

�ضيتعر�ضون لال�ضطهاد فيما لو عادوا.48
املواطنني حماية  اأو حرمان  غياب  مظاهر  من  واحداً  اإال  لي�ض  البع�ض  اإليه  ي�ضري  كما  اال�ضطهاد 
1969؛  عام  االإفريقية  الوحدة  منظمة  تبنته  الذي  الالجئ  تعريف  يف  وارد  والدليل  دولهم,49 
"... كل   )1( اإىل ما جاء يف االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني, ت�ضيف هذه يف املادة  فباالإ�ضافة 
�ضخ�ض يجرب على ترك حمل اإقامته املعتادة ب�ضبب اعتداء خارجي, اأو احتالل, اأو هيمنة اأجنبية, اأو 
اأحداث تعكر النظام العام ب�ضكل خطري يف كل اأو جزء من بلد من�ضئه اأو جن�ضيته, من اأجل البحث 

43 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 22-23.

املفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني, دليل االإجراءات و املعايري الواجب تطبيقها لتحديد و�ضع الالجئ:   44

مبقت�ضى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 اخلا�ضني بو�ضع الالجئني )جنيف, 1979(, 18.
45 For further information, see: Women’s Commission for Refugee Women & Children: 

Reports and Investigations, Gender-based Violence Tools Manual: For Assessment and Program Design, 

Monitoring and Evaluation in Conflict-affected Settings, 7. http://www.womenscommission.org/pdf/
glsgbv03.pdf 

46 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 18.

47 Natasha Walter, “Rape by Soldiers – Isn’t that Persecution?” New Statesman 135, no. 4792 

)2006(: 32.

48 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 18-19.

49 Shacknove, “Who Is a Refugee?” 277.
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عن ملجاأ يف مكان اآخر خارج بلد من�ضئه اأو جن�ضيته."50
 )3( املادة  يف  في�ضيف   ,1984 عام  االأمريكية  الدول  منظمة  عن  ال�ضادر  كارتاغينا  اإعالن  اأما 
"االأ�ضخا�ض الذين هربوا من بلدانهم ب�ضبب خوف يتهدد حياتهم, �ضالمتهم اأو حريتهم نتيجة 
ظروف  اأو  االإن�ضان  حلقوق  هائلة  انتهاكات  داخلية,  نزاعات  اأو  اأجنبي,  اعتداء  معمم,  لعنف 

اأخرى كدرت النظام العام,"51 اإىل تعريف االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني.
جليًا تبدو تاأثريات الظروف ال�ضيا�ضية واالأطر التاريخية املحيطة بالتعريفات, ففي حني تنح�رس 
اأعمال  يتهددهم خطر  الذين  باأولئك اخلائفني  الالجئني  االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع  الفئة مبوجب 
ذات �ضبغة متييز, يف الغالب من قبل �ضلطاتهم,52 تتجاوز االتفاقية التي حتكم اجلوانب املختلفة 
ما بني  ال�ضلة  اأخرى النقطاع  اأوجه  اإىل  واإعالن كارتاغينا ذلك,  اإفريقيا  الالجئني يف  مل�ضاكل 

املواطن والدولة, كاالحتالل اأو االعتداء االأجنبي واالأحداث التي تعكر النظام العام وتكدره.
 ,1998 عام  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االأ�ضا�ضي  روما  نظام  )7( يف  املادة  من   )1( الفقرة  يف 
اعُترب اال�ضطهاد "الأ�ضباب �ضيا�ضية اأو عرقية اأو قومية اأو اإثنية اأو ثقافية اأو دينية, اأو متعلقة بنوع 
�ضد  جرمية  يجيزها",  ال  الدويل  القانون  اأن  عامليًا  امل�ضلم  من  اأخرى  الأ�ضباب  اأو  اجلن�ض... 
االإن�ضانية, كما وُتعرف املحكمة اجلنائية الدولية اال�ضطهاد باأنه:53 "حرمان جماعة من ال�ضكان 
اأو جمموع ال�ضكان حرمانًا متعمداً و�ضديداً من احلقوق االأ�ضا�ضية, مبا يخالف القانون الدويل, 

وذلك ب�ضبب هوية اجلماعة اأو املجموع."
الدول,  لوجود  داٍع  ال  بدونه  الذي  االأ�ضل  ال�ضبب  هي  عنهم  والدفاع  املواطنني  حماية 
يجادلون, فكما اال�ضطهاد واحد من مظاهر التق�ضري يف حماية املواطنني, هناك التهديدات 
اأي�ضًا, ت�ضكل �ضببًا �رسعيًا  الطبيعي, هذه  بـ: ال�رسوريات االقت�ضادية احلياتية والقوت  املتعلقة 

ال�ضتحقاق اللجوء.54
ومن املطلق اإىل الواقع, يدافع اآخرون, اأنه وللحفاظ على دعم �ضيا�ضي ول�ضمان اللجوء كحق, 
اإبقاء تعريف الالجئني �ضيقًا,55 فاالإمكانيات املادية املتاحة ال ت�ضمح بان�ضمام فئات  ال بد من 

جديدة مل�ضتحقي احلماية وامل�ضاعدة الدولية.

الفقرة )2( من املادة )1( يف االتفاقية التي حتكم اجلوانب املختلفة مل�ضاكل الالجئني يف اإفريقيا, 1969.  50

51 Para )2( of Art )3(, Cartagena Declaration on Refugees, 1984.

52 Deng, “The International Protection of the Internally Displaced,” 77.

الفقرة )ز, 2( من املادة )7( يف نظام روما االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية, 1998.  53

54 Shacknove, “Who Is a Refugee?” 278ff.

55 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 18.
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w2-3. اأوجه الت�صابه والختالف

على الرغم من اأن عبور احلدود يعد الفرق االأبرز ما بني الفئتني املغرتبتني, فاإنه لي�ض العالمة الوحيدة 
التي متيز الالجئني عن امل�رسدين داخليًا... فالنهج الذي يف�ضله البع�ض, كاملفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون 
تبني  اإىل  ليوؤدي  اإال  يكن  تركوا دولهم,56 مل  لو  فيما  داخليًا الجئني  امل�رسدين  باعتبار  الالجئني, 
نزاعات داخلية  تنتج عن  الداخلي  الت�رسد  للم�رسدين داخليًا؛ فمعظم حاالت  مفهوم �ضيق جداً 
التعريف  ي�ضملها  ال  اأ�ضباب  وهي  االإن�ضان,  حلقوق  م�ضتمرة  وانتهاكات  معمم  عنف  م�ضلحة, 

الوارد يف االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني.57

يف هذا ال�ضياق, تعترب التعريفات االإقليمية الواردة يف االتفاقية التي حتكم اجلوانب املختلفة مل�ضاكل 
الالجئني يف اإفريقيا عام 1969, واإعالن كارتاغينا ال�ضادر عن منظمة الدول االأمريكية عام 1984, 
اأكرث قربًا لتعريف امل�رسدين داخليًا, حيث تت�ضابه الفئتان باإ�ضافة من يجربون على ترك منازلهم جراء 
ب�ضكل خطري يف كل اأو جزء من بلد من�ضئه اأو جن�ضيته" اأو "...  العام  النظام  تعكر  اأحداث   ..."

انتهاكات هائلة حلقوق االإن�ضان اأو ظروف اأخرى كدرت النظام العام" اإىل التعريف.

ق�ضية اأخرى, ترتبط بعبور احلدود, هي خروج الالجئني من نطاق �ضيادة دولهم, وبالتايل تعزيز 
قدرة املجتمع الدويل للو�ضول اإليهم, وتي�ضري اكت�ضابهم حلمايته, بينما تبقى امل�ضوؤولية فيما يتعلق 

بامل�رسدين داخليًا ملقاة على عاتق دولهم اأواًل, كونهم ال يزالون فيها, وت�رسي عليهم قوانينها.58

واإمنا  بدياًل,  اأال تكون  بالن�ضبة لالجئني, يجب  الدولية, كما هي  اأن احلماية  اإىل  االإ�ضارة  جتدر 
القانون, فال  التكامل يف  ملبداأ  عالج للق�ضور يف توفري احلماية على ال�ضعيد املحلي, وجت�ضيداً 

تكون احلماية دولية اإال بعد ا�ضتنفاذ ال�ضبل املحلية اأو عدم توفرها.59

احلماية  هو  اللجوء  اإطار  يف  الدولية"  بـ"احلماية  تاريخيًا  املق�ضود  اأن  االعتبار  بعني  االأخذ  مع 
البلد امل�ضيف حلني  اأن يعي�ض يف  التي ت�ضمح للمغرتب يف حال عوز  القانونية, وبخا�ضة تلك 
اإيجاد حل دائم لق�ضيته, ولي�ض حماية حقوق االإن�ضان من االنتهاكات حتى ال ي�ضطر للهرب 
الالجئني,  بو�ضع  اخلا�ضة  االتفاقية  يف  املتوفرة  احلماية  وهي  االأوىل,60  الدرجة  يف  دياره  من 

والربوتوكول امللحق بها, والنظام االأ�ضا�ضي للمفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئني.

التباين الوا�ضح فيما يتعلق بعبور احلدود, دفع ميلندر )Melander( اإىل تبني عن�رس اال�ضطهاد 
الت�رسد  اأ�ضباب  من  �ضبب  فاال�ضطهاد  عليه,  غبار  ال  ما  وهو  الفئتني,  بني  ما  م�ضرتك  كعامل 

حممد �ضايف يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم )دار النه�ضة العربية, 2004(, 22.  56

57 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 29.

58 Erin Mooney, “The Concept of Internal Displacement and the case for Internally 

Displaced Persons as a Category of Concern,” Refugee Survey Quarterly 24, no. 3 )2005(: 14.

59 Chaloka Beyani, Internally Displaced in International Law )Oxford: Refugee Study Program, 

unpublished study, 1995(, 23.

60 Barutciski, “Tensions between the refugee concept and the IDP debate,” 12.
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الداخلي, واإن مل يكن ال�ضبب الوحيد. وعلى اأ�ضا�ض اأن هناك نوعني من الالجئني بنى النظرية 
القائلة اإن هناك "الجئي قانون دويل اإن�ضاين" و"الجئي حقوق اإن�ضان."61

فبينما يتمتع "الجئو حقوق االإن�ضان" باحلماية مبوجب االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني, يحظى 
"الجئو القانون الدويل االإن�ضاين" ب�ضقف اأدنى للحماية يوفره القانون الدويل االإن�ضاين, وي�ضتمر 
منطق ميلندر الذي يناق�ض اأن هناك من ا�ضطر لرتك دياره لتفادي خروقات مرتبطة بالقانون الدويل 
التعر�ض  من  يربره  ما  له  خوف  ب�ضبب  دياره  ترك  من  وهناك  حدوداً,  يعرب  اأن  دون  االإن�ضاين, 
ما  اإىل  باالإ�ضافة  كذلك...  يعرب حدوداً  االإن�ضان, ومل  ب�ضبب خروقات حلقوق  اأي  لال�ضطهاد؛ 
ي�ضتطيع املرء اإثارته عن خلط ميلندر ما بني اال�ضطهاد وخروقات حقوق االإن�ضان, ال يبدو عمليًا اأو 
�رسوريًا تق�ضيم امل�رسدين داخليًا اإىل ق�ضمني: الجئو حقوق اإن�ضان, والجئو قانون دويل اإن�ضاين.62

قلة املوارد, واحليلولة دون اأن تعمد الدول اإىل اإلقاء تبعة رعاية رعاياها على غريها, والتخوف 
اأ�ضباب رئي�ضية  من اأن تعد اأي حماولة لتلبية احتياجات امل�رسدين داخليًا انتهاكًا ل�ضيادة الدول؛ 
حمدد  مفهوم  من  نابعة  املدافعون  يعتربها  ال  الالجئني,  تعريف  من  داخليًا  امل�رسدين  ال�ضتبعاد 
للم�ضطلح: فقلة املوارد لي�ضت بال�ضبب املقبول يف ع�رس حقوق االإن�ضان, كما اأن التذرع بعدم 
التدخل بات واهيًا, بنظرهم, الأن التدخل ال يوؤدي يف كل حالة اإىل انتهاك �ضيادة الدول املعنية, 

فقد يكون ذلك باإذن منها, اأو مبوجب تخويل من جمل�ض االأمن.63

يف خ�ضم اللغط, يجب اأال يقو�ض اأي تعريف للم�رسدين داخليًا اأو اأي حماولة الحتواء اأزمتهم اأو 
حلها, على الرغم مما قد يعك�ضه اإيجابيًا يف احلد من اأعداد الالجئني, حقهم يف طلب اللجوء, 
خارج  مباأمن  فيها  يكونون  اأماكن  اإىل  واللجوء  بلدانهم  لرتك  حاجة  يف  البع�ض  يبقى  حيث 

حدودها.64

2-4. انتهاء الت�رشد الداخلي

ال ي�ضبح ال�ضخ�ض م�ضتحقًا لو�ضع الالجئ واحلماية املرتتبة على ذلك عندما "تنتهي الظروف 
التي اعترب الجئًا مبقت�ضاها",65 كما حتدد الفقرة )ج( من املادة )1( يف االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع 

الالجئني. معايري انتهاء اللجوء, هي:66

اإذا ا�ضتاأنف باختياره اال�ضتظالل بحماية بلد جن�ضيته.  .1

61 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 28.

62 Ibid, 29.

63 Bonaventure Rutinwa, “How tense is the tension between the refugee concept and the 

IDP debate?” Forced Migration Review 4 )1999(: 29ff.

64 Beyani, Internally Displaced in International Law, 20.

65 Erin Mooney, “Bringing the End into Sight for Internally Displaced Persons,” Forced 

Migration Review 17 )2003(: 5.

الفقرة )ج( من املادة )1( يف االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني, 1951.  66
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اإذا ا�ضتعاد باختياره جن�ضيته بعد فقدانه لها.  .2

اإذا اكت�ضب جن�ضية جديدة واأ�ضبح يتمتع بحماية هذه اجلن�ضية اجلديدة.  .3

الذي ظل مقيمًا خارجه خوفًا من  اأو  الذي غادره,  البلد  اإىل االإقامة يف  اإذا عاد باختياره   .4
اال�ضطهاد.

اإذا اأ�ضبح, ب�ضبب زوال االأ�ضباب التي اأدت اإىل االعرتاف له ب�ضفة الالجئ, غري قادر على   .5
موا�ضلة رف�ض اال�ضتظالل بحماية بلد جن�ضيته.

اإذا كان �ضخ�ض ال ميلك جن�ضية واأ�ضبح, ب�ضبب زوال االأ�ضباب التي اأدت اإىل االعرتاف له   .6
ب�ضفة الالجئ, قادراً على اأن يعود اإىل بلد اإقامته املعتادة ال�ضابق.

ترتبط  حيث  الالجئني,  بو�ضع  داخليًا  امل�رسدين  و�ضع  مقارنة  تتيح  ال  ال�ضابقة  ال�ضتة  املعايري 
جميعها, با�ضتثناء االأخرية لرمبا, ارتباطًا وثيقًا مبفهوم احلماية الدولية لالجئني خارج دولهم,67 
ولي�ض مبواطنني ال يزالون يف دولهم يفرت�ض اأنهم يتمتعون بحمايتها, لكنها نقطة ارتكاز لالإجابة 
عن اأحد العنا�رس املهمة التي تنق�ض تعريف امل�رسدين داخليًا؛ اأال وهي متى ينتهي الت�رسد الداخلي.

زوال  حال  يف  وبالتحديد  داخليًا,  بامل�رسدين  الالجئني  و�ضع  مقاربة  ولدى  اأخرى,  جهة  من 
ي�ضكل  ال  اللجوء  و�ضع  انتهاء  اأن  الوقائع  اأثبتت  بال�ضفة,  االعرتاف  اإىل  توؤدي  التي  االأ�ضباب 
بال�رسورة عاماًل فا�ضاًل يف حتديد توقيت انتهاء الت�رسد الداخلي؛ قرار املفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون 
الالجئني بانتهاء و�ضع اللجوء بالن�ضبة لالجئني القادمني من موزمبيق عام 1996, اعترب عاماًل 
حا�ضمًا يف تكوين االآراء حول عدم وجود م�رسدين داخليًا يف موزمبيق, مع العلم باأن عدداً كبرياً 
منهم اأحجم عن العودة اإىل مناطق مروا فيها بتجارب مروعة, الأ�ضباب تتعلق بعدم ثقتهم يف 

اإمكانية دوام ال�ضالم.68

كما اأن انتهاء و�ضع اللجوء, قد يوؤدي اإىل زيادة عدد امل�رسدين داخليًا, وذلك جراء زيادة اأعداد 
العائدين الذين مل يتمكنوا من الرجوع اإىل اأماكن �ضكناهم االأ�ضلية, وهو ما حدث يف البو�ضنة 

يف اأعقاب اتفاق دايتون, وقيل اأنه تكرر مع عودة الالجئني االأفغان اإىل بالدهم عام 69.2002

زوال االأ�ضباب التي توؤدي اإىل االعرتاف باللجوء اأو بالت�رسد الداخلي, يف بحث الإمكانية انتهاء 
للجوء  خالفًا  الداخلي  الت�رسد  فاأ�ضباب  اآخر,  نوع  من  حتديات  تطرح  اأ�ضبابه,  بانتهاء  الت�رسد 
الداخلي  الت�رسد  نهاية  حُتدد  االأخرى...  عن  تختلف  منها  كل  تبعات  اأن  كما  حمددة,  لي�ضت 
املقرتن بت�ضييد م�رسوع تنموي مثاًل, بناًء على هدف الت�رسد غري الطوعي, فاإذا كان الت�رسد نابعًا 

67 Walter Kälin, “ Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations,” Studies in 

Transnational Legal Policy, no.32 )2000(: 15.

68 Mooney, “Bringing the End into Sight for Internally Displaced Persons,” 5.

69 Ibid.
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من �ضيا�ضة متعمدة, وكان له �ضند قانوين, تكون نهاية الت�رسد الداخلي حمددة على اأ�ضا�ض هذه 
ال�ضيا�ضة, حيث ينتهي الت�رسد الداخلي عندما يحقق امل�رسدون داخليًا م�ضتوى معي�ضيًا اأف�ضل من 

ال�ضابق, اأو عندما ي�ضتعيدون امل�ضتوى املوازي ملعي�ضتهم ال�ضابقة.70

كما اأن انتهاء النزاع, اأو تغيري احلكومة, على �ضبيل املثال, كمعيار النتهاء الت�رسد املقرتن بالنزاع 
امل�ضلح, ال يعني انتهاء الت�رسد.71 ما يحدث يف ال�ضودان, مثااًل, حيث تعرقل حتديات عدة عودة 
االآالف اإىل جنوبي البالد؛ منها اآثر النزاع, التخوف من عدم م�ضاركة جمموعات من املتمردين 
يف التوقيع على اتفاق ال�ضالم املربم يف اأيلول من العام 2005, وه�ضا�ضة البناء االإداري حلكومة 

اجلنوب احلديثة, وعدم جاهزيتها ال�ضتقبال العائدين.72

يف اجلهة املقابلة, قد ال يكون يف م�ضلحة امل�رسدين داخليًا اأن يعاملوا كذلك يف احلاالت التي 
يطول فيها النزاع, حيث يبقون يف غياب ت�ضوية غري قادرين على العودة اإىل ديارهم اأو االندماج 

يف املجتمعات التي فروا اإليها, كما هو احلال يف جورجيا واأذربيجان.73

انتهاء االأ�ضباب اإذاً, ال يعني بال�رسورة انتهاء حالة الت�رسد, بل اإنهاوؤها قبل االأوان, كما قد يوؤدي 
مرتبطًا  يكون  قد  الت�رسد  انتهاء  داخليًا...  بامل�رسدين  االإ�رسار  اإىل  الداخلي  الت�رسد  حالة  دوام 

باإيجاد حلول, كما ينطوي يف املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي:74

العودة: حيث تنتفي عن امل�رسدين داخليًا هذه ال�ضفة, عندما "يعودون اإىل ديارهم اأو اأماكن   -
هذه  اإىل  بحاجة  ظلوا  طاملا  العائدين  بحقوق  متمتعني  يظلون  لكنهم  املعتادة",  اإقامتهم 
احلماية... وما اأن يندجموا اأو ي�ضرتدوا اأمالكهم اأو يح�ضلوا على تعوي�ضات عنها, بحيث ال 
يغدون معر�ضني للتمييز ب�ضبب ت�رسدهم, حتى ينتهي �رسيان املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد 

الداخلي عليهم.

ال�صتقرار: ما ينطبق يف حال العودة ينطبق على امل�رسدين داخليًا الذين "انتقلوا لال�ضتقرار   -
اأن يكون  املبادئ, على  اإىل احلماية يف ظل  البلد," ومل يعودوا بحاجة  اآخر من  يف مكان 

اال�ضتقرار را�ضخًا ودائمًا.

املبادئ  �رسيان  ينتهي  حتى  االأ�ضلي,  موطنه  داخليًا  امل�رسد  يغادر  اأن  ما  التوطني:  اإعادة   -
التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي عليه.

70 Michael Cernea, “The question not asked: when does displacement end?” Forced Migration 

Review 17 )2003(: 25.

71 Mooney, “Bringing the End into Sight for Internally Displaced Persons,” 5.

72 IDMC: Countries: Sudan.

 http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/)httpCountrySummaries(/05D

0971832C19C22802570C00056B701?OpenDocument&count=10000

73 Mooney, “Bringing the End into Sight for Internally Displaced Persons,” 6.

74 Walter Kälin, “The Legal Dimension,” Forced Migration Review 17 )2003(: 15-16.
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اآمنة, وقد ال تكون  اأو م�ضتدامة, فقد ال تكون مناطق العودة  لكن احللول قد ال تكون دائمة 
املعونات املخ�ض�ضة الإعادة االندماج كافية, وقد ال تكون تعوي�ضات عن االأمالك املفقودة, وقد 
يواجه امل�رسدون داخليًا م�ضاكل اأخرى ترتبط مب�ضكلة االإ�ضغال غري القانوين لالأرا�ضي, اأو عدم 

القدرة على الت�ضويت, اأو االنتفاع باخلدمات العامة, اأو ا�ضتخراج وثائق �ضخ�ضية.75

الذين ي�ضتطيعون االنتفاع بحماية ورعاية  اأولئك  تبقى االحتياجات, وينطبق هذا املعيار على 
حكوماتهم, والذين مل تعد لديهم احتياجات مرتبطة بكونهم م�رسدين داخليًا وال يحتاجون اإىل 

حماية اأو م�ضاعدة دولية,76 اأو ا�ضتوفوا احلماية وح�ضلوا على امل�ضاعدة الدولية.

بيد اأن اأيًا من املعايري الثالثة: االأ�ضباب, احللول, االحتياجات, ي�ضكل منفرداً املف�ضل يف حتديد 
خ�ضو�ضية  وياأخذ  بينها  ما  يجمع  متكامل  نهج  على  االعتماد  اأن  يبدو  وعليه  الت�رسد,  انتهاء 
احلاالت املحددة بعني االعتبار, هو املخرج االأ�ضلم الأزمة حتديد انتهاء الت�رسد الداخلي, وبالتايل 

انتهاء احلاجة اإىل احلماية وامل�ضاعدة.

3. القانون الدويل للم�رشدين داخلياً
ببقائهم داخل حدود دولهم, ال يوفر القانون الدويل اإطار حماية خا�ضًا بامل�رسدين داخليًا, كما 
يوفر لالجئني, باعتبارهم �ضاأنًا داخليًا لتلك الدول التي يتواجدون فيها... لكن القانون الدويل 

مل يغفلهم كمواطنني يف هذه الدول, يعي�ضون ظروفًا خا�ضة جعلت منهم م�رسدين داخلها.

ت�ضري  واأخرى  الالجئني,  كقانون  اأحكامها  اإىل  االرتكاز  ميكن  قائمة  واأخرى  جديدة  قواعد 
اإىل حقوق حددتها بالفعل ال�ضكوك الدولية التي تت�ضم بطابع االإلزام القانوين, ُتعالج الق�ضور 
الت�رسد  ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  حتتويها  داخليًا,  بامل�رسدين  واملتعلقة  القائمة  القوانني  تلك  يف 
الداخلي؛ الوثيقة التي �ضيغت للتوجيه بالدرجة االأوىل, تفتقر ب�ضكلها احلايل اإىل االإلزام, وال 

ت�ضكل قانونًا.

1-3. الإطار القانوين القائم حلماية امل�رشدين داخلياً

يتواجد  قد  احلاالت  بع�ض  ففي  املحيطة,  الظروف  باختالف  الداخلي  الت�رسد  مظاهر  تختلف 
اأخرى  ويف  واحلماية,  للم�ضاعدة  ما�ضة  بحاجة  وهم  حمددة,  جتمعات  يف  داخليًا  امل�رسدون 
ينخرطون يف املجتمعات املحلية دومنا توفر املكان اأو اخلدمات, وقد يعمدوا يف ثالثة اإىل االختباء 
اأو الت�ضتت ملا قد يحققه ذلك من �ضعوبة يف التعرف اأو الو�ضول اإليهم,77 كما تختلف احتياجاتهم 
وفقًا للم�ضببات وتباعًا تختلف االأطر القانونية. وبينما تبقى انتهاكات حقوق االإن�ضان ال�ضبب 

75 Mooney, “Bringing the End into Sight for Internally Displaced Persons,” 6.

76 Ibid.

77 Roberta Cohen and Jacques Cuenod, Improving Institutional Arrangements for the Internally Displaced 

)Washington D.C.: Brookings Institution and Refugee Policy Group Project on Internal 

Displacement, 1995(, 4.
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االأول للحاجة اإىل احلماية يف اأوقات ال�ضلم واحلرب, ال ينفك القلق اأن ين�ضب على توفري ال�ضقف 
االأدنى من احلقوق الأولئك الذين اجربوا اأو ا�ضطروا اأن يكونوا يف اأوطانهم الجئني.

انتهاكات ُت�ضاف اإىل االنتهاكات التي دفعت بامل�رسدين داخليًا اإىل الت�رسد؛ فبعيداً عن ديارهم 
امل�رسدون  ي�ضبح  منف�ضلني عن جمتمعاتهم, خارج دعم عائالتهم وبدون موارد,  وممتلكاتهم, 
اأكرث ُعر�ضة للهجمات؛78 من هنا, تتخذ احلماية القانونية مراحل عدة, تبداأ باحلماية من الت�رسد, 

وت�ضتمر خالل حدوثه وبعده, وتنتهي بتلك املتزامنة والالحقة للعودة اأو التوطني.79

التي  املراحل  اأغلب  اإحلاحًا يف  االأكرث  الهاج�ض  االأمن  يبقى  املختلفة,80  االحتياجات  ومن بني 
يت�رسد فيها اأولئك بحثًا عن مكان يحفظون فيه �ضالمتهم, وعليه يت�ضدر احلق يف احلياة واحلماية 
من التعذيب وغريه من �رسوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املُهينة, �ضلم اأولويات 
امل�رسدين داخليًا, اإىل جانب احلاجة اإىل امل�ضاواة وعدم التمييز, واحلرية ال�ضخ�ضية وحرية احلركة 
وما يتبع هذه االحتياجات من �رسورة توفر وثائق ر�ضمية.81 ومتامًا كاحتياجهم للطعام واملاأوى 
والرعاية ال�ضحية وغريها من امل�ضاعدات, يحتاج امل�رسدون داخليًا اإىل اخلدمات اليومية املرتبطة 
يتم  حني  وبخا�ضة  اآخر,  نوع  من  قلقًا  ت�ضكل  فقد  العودة,  احتياجات  اأما  ديارهم.  برتكهم 

اال�ضتيالء على منازل وممتلكات امل�رسدين داخليًا اأو حرمانهم تع�ضفًا منها.82

الدولية,  ال�ضكوك  يف  هذا  ينعك�ض  قانونية؛83  �ضفة  اأية  ي�ضفي  ال  قائم  و�ضع  الداخلي  الت�رسد 
التي مل تاأت على ذكر امل�رسدين داخليًا كفئة ت�ضرتعي االنتباه, با�ضتثناء ما ورد يف املادة )16( من 
االتفاقية رقم 169 ب�ضاأن ال�ضعوب االأ�ضلية والقبلية يف البلدان امل�ضتقلة بخ�ضو�ض حظر ترحيل 
هذه ال�ضعوب من االأرا�ضي التي ت�ضغلها اإال وفق جمموعة من ال�ضوابط والقيود؛84 اإال اأن هذا ال 
يعني اأن امل�رسدين داخليًا ال يتمتعون باحلماية مبوجب القانون الدويل االإن�ضاين والقانون الدويل 
حلقوق االإن�ضان القائم,85 الذي يوؤ�ض�ض حلماية حقوق االإن�ضان من خالل و�ضع معايري مقبولة 

78 Erin Mooney, “Principles of Protection for Internally Displaced Persons,” International 

Migration 38, no. 6 )2001(: 81-101.

الفقرة )5( من تقرير فئات معينة من االأفراد واجلماعات: النزوح اجلماعي وامل�رسدون, ملمثل االأمني العام فالرت كالني,   79

رقم E/CN.4/2006/71, كانون الثاين 2006.
80 For further analysis of the applied legal norms, see Para. )48 – 358( of “compilation and 

analysis of legal norms” report by Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. 

Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

81 Roberta Cohen and Francis Deng, Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement 

)Washington D.C.: Brookings Institution Press, 1998(, 77.

82 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 40.

83 Guillermo Bettocchi and Raquel Freitas, “A UNHCR perspective,” Forced Migration Review 17 

)2003(: 13.

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 34.  84

85 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 39.
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دوليًا لل�ضلوك والت�رسف... معايري بات بع�ضها قواعد اآمرة, ت�ضكل التزامات ال ميكن جتاهلها 
جتاه املجتمع الدويل باأ�رسه, واأخرى تعرتف بها الدول يف املعاهدات واالتفاقيات,86 تلتزم بها 

وتتعهد بعد م�ضادقتها بتطبيقها واإدماجها تلقائيًا اأو ت�رسيعيًا يف قوانينها املحلية.

1-1-3. القانون الدويل الإن�صاين

يوفره  الذي  االأدنى من احلقوق, هذا  بد من احلفاظ على احلد  القا�ضية, ال  النزاع  يف ظروف 
والو�ضائل  القتال  ت�ضيري  على  ين�ضب  الذي  الهاي  قانون  بفرعيه:  االإن�ضاين  الدويل  القانون 
واالأ�ضاليب التي ُيباح ا�ضتخدامها يف احلرب, وقانون جنيف الذي يتعلق باأحوال �ضحايا احلرب 

الذين يقعون حتت �ضيطرة العدو.87
والتخفيف  امل�ضلح  النزاع  �ضحايا  �ضيغت حلماية  التي  االتفاقيات  هذه  االأ�ضا�ضية يف  االأحكام 
من ويالت ال�رساع, اكت�ضبت طابعًا عرفيًا,88 ي�رسي على الدول كما على اجلماعات امل�ضلحة؛ 
ما يجعل القانون الدويل االإن�ضاين اأكرث �ضمواًل من منظور االأطراف امللتزمة بالتطبيق,89 ومينحه 

اأهمية اأكرب يف حاالت النزاع متعددة االأ�ضكال,90 حيث تزداد اأعداد امل�رسدين داخليًا.
جمموعة القواعد الهادفة اإىل حماية غري امل�ضاركني يف النزاعات امل�ضلحة, وتقييد و�ضائل واأ�ضاليب 
احلرب يف حاالت النزاع امل�ضلح الدولية, تعاجلها اتفاقية الهاي اخلا�ضة باحرتام قوانني واأعراف 
احلرب الربية عام 1907, واتفاقيات جنيف االأربع عام 1949, باالإ�ضافة اإىل الربوتوكول االأول 
الثاين,  الربوتوكول  اإىل  باالإ�ضافة  االأربع,  االتفاقيات  بني  امل�ضرتكة   )3( املادة  اأما  بها,  املحلق 

فت�رسي يف حاالت النزاع امل�ضلح غري الدولية.91
�ضلبًا ُتعرف اتفاقيات جنيف املدنيني, باأنهم اأولئك غري امل�ضاركني يف النزاع من قوات م�ضلحة 
اأو اأع�ضاء يف ملي�ضيات ت�ضتويف ال�رسوط املن�ضو�ض عليها واملعّرفة يف املواد )43( يف الربوتوكول 
امللحق االأول, البنود )1(, و)2(, و)3( و)6( من الفقرة )-4اأ( يف اتفاقية جنيف الثالثة, اأ�ضف اإىل 
ذلك ما جاء يف الفقرة )1( من املادة )50( يف الربوتوكول امللحق االأول اأنه اإذا "ثار ال�ضك حول 

86 Beyani, Internally Displaced in International Law, 46ff.

فريت�ض كالهوفن وليزابيث ت�ضغفيلد. �ضوابط حتكم خو�ض احلرب: مدخل للقانون الدويل االإن�ضاين )اللجنة الدولية   87

لل�ضليب االأحمر, 2004(, 18.
88 Para. )22( of the “compilation and analysis of legal norms” report by Representative of the 

Secretary-General, Mr. Francis M. Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

دولة  و163  االأول,  االإ�ضايف  الربوتوكول  على  دولة  و167  االأربع,  جنيف  اتفاقيات  على  دولة   194 �ضادقت   89

http://www.icrc.org/ihl.nsf/ مراجعة:  ميكن  املعلومات  من  ملزيد  الثاين,  امللحق  الربوتوكول  على 
 CONVPRES?OpenView

90 Emanuela-Chiara Gillard, “The Role of International Humanitarian Law in the Protection 

of Internally Displaced Persons,” Refugee Survey Quarterly 24, no. 3 )2005(: 39.

91 Karen Hulme, “Armed Conflict and the Displaced,” International Journal of Refugee Law 17, no. 1 

)2005(: 92.
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ما اإذا كان �ضخ�ض ما مدنيًا اأم غري مدين, فاإن ذلك ال�ضخ�ض يعد مدنيًا."92
هذه  اأكرث  ففي  الدولية,  وغري  منها  الدولية  امل�ضلحة,  النزاعات  يف  باهظًا  ثمنًا  املدنيون  يدفع 
النزاعات التزامًا بالقوانني, يقع املدنيون �ضحايًا للقتال؛ حيث يختار عدد منهم ترك منازلهم 

والرحيل عنها بحثًا عن ديار اأكرث اأمنًا, اأو ُيجربوا على ذلك ل�ضبب اأو الآخر.93
لهم,  فاإن  املدنيني,  من  امل�ضلح  النزاع  حاالت  يف  داخليًا  امل�رسدين  من  العظمى  الغالبية  والأن 
ب�ضفتهم تلك, احلق يف احلماية املمنوحة للمدنيني مبوجب القانون الدويل االإن�ضاين؛94 وممار�ضات 
الدول, واملوؤ�ض�ضات الدولية, واآراء الفقهاء والفقرة )3( من قرار جمل�ض االأمن )1296( الذي مت 

تبنيه باالإجماع يف ني�ضان 2000, توؤكد ذلك.95

اأوًل. يف حالت النزاع امل�صلح الدولية
االأطراف  من  اأكرث  اأو  بني طرفني  ين�ضب  اآخر  م�ضلح  ا�ضتباك  اأي  اأو  املعلنة,  احلرب  حالة  "يف 
االأربع,  جنيف  اتفاقيات  تنطبق  احلرب",  بحالة  اأحدها  يعرتف  مل  لو  حتى  املتعاقدة,  ال�ضامية 
عالوة على االأحكام التي ت�رسي يف وقت ال�ضلم, كما تنطبق اأي�ضًا "يف جميع حاالت االحتالل 
االحتالل  هذا  يواجه  مل  لو  حتى  املتعاقدة,  ال�ضامية  االأطراف  اأحد  الإقليم  الكلي  اأو  اجلزئي 
مقاومة م�ضلحة", هذا ما ورد يف املادة )2( امل�ضرتكة بني االتفاقيات, ويف الظروف ذاتها ينطبق 
الربوتوكول االأول امللحق بها...96 كما ت�رسي اتفاقية الهاي عام 1899 وتكون ُملزمة للدول 

املتعاقدة, كما حددت املادة )2( منها "يف حالة ن�ضوب حرب بني دولتني اأو اأكرث".97

االأحكام العامة يف اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية املدنيني, ت�رسي على من يجدون اأنف�ضهم 
"يف حلظة ما وباأي �ضكل كان, يف حالة قيام نزاع اأو اإحتالل, حتت �ضلطة طرف يف النزاع لي�ضوا 
من رعاياه اأو دولة احتالل لي�ضوا من رعاياها,"98 االإطار الذي من �ضاأنه اأن ي�ضتثني عدداً لي�ض 

بقليل من امل�رسدين داخليًا, ب�ضبب جلوئهم اإىل مكان ال تزال حكوماتهم ت�ضيطر عليه.99

يف هذه االأثناء, تبقى احلماية العامة لل�ضكان من بع�ض عواقب احلرب اأكرث �ضمواًل, ذلك اأنها 
ت�ضم جمموع �ضكان البلدان امل�ضاركة يف النزاع دون متييز, كما ن�ضت على ذلك املادة )13(, 
االأوىل من اأحكام الباب الثاين يف اتفاقية جنيف الرابعة؛ وفيه �ضمانات الإن�ضاء مناطق ومواقع 
ي�ضرتكون  واملدنيني ممن ال  واملر�ضى,  بهدف حماية اجلرحى,  واأمان ومناطق حمايدة  ا�ضت�ضفاء 

92  كالهوفن وت�ضغفيلد, �ضوابط حتكم خو�ض احلرب, 115.

93 Hulme, “Armed Conflict and the Displaced,” 92.

94  يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيا داخل دولهم, 41.

95 Eschenbächer, Internal Displacement: A Global Overview of Trends and Developments in 2004, 33.

الفقرات )3( و)4( من املادة )1( يف الربوتوكول االأول امللحق باتفاقيات جنيف, 1977.  96

كالهوفن وت�ضغفيلد, �ضوابط حتكم خو�ض احلرب, 44.  97

املادة )4( يف اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية االأ�ضخا�ض املدنيني يف وقت احلرب, 1949.  98

99 Cohen and Deng, Masses in Flight, 84.
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يف االأعمال العدائية, وال يقومون باأي عمل له طابع ع�ضكري اأثناء اإقامتهم يف هذه املناطق.100

ت�ضهيالت اأخرى تُهم امل�رسدين داخليًا وردت يف الباب الثاين التفاقية جنيف الرابعة, كحماية, 
املحا�رسة,  املناطق  والعجزة, واحلوامل من  واملر�ضى,  نقل اجلرحى,  ترتيبات  واإقرار  واحرتام 
وعدم الهجوم على امل�ضت�ضفيات املدنية, واحرتام وحماية املوظفني املخ�ض�ضني لت�ضغيل واإدارة 
العبادة  وم�ضتلزمات  الطبية  واملهمات  االأدوية  مرور  حرية  كفالة  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضت�ضفيات, 
الـ15  اإهمال االأطفال دون  اإىل املدنيني, كما االأغذية ال�رسورية واملالب�ض. عدم  املُر�ضلة ح�رساً 
من العمر الذين تيتموا اأو افرتقوا عن عائالتهم ب�ضبب احلرب, وتي�ضري اإعالتهم وممار�ضة دينهم 
اأفراد العائالت  اأعمال البحث التي تقوم بها  وتعليمهم, كما ميلي هذا الباب بوجوب ت�ضهيل 

امل�ضتتة ب�ضبب احلرب, من اأجل جتديد االت�ضال بينهم, واإذا اأمكن جمع �ضملهم.101

املواد )55( اإىل )59( من االتفاقية الرابعة تكفل للمدنيني التزود باالحتياجات االأولية؛ من موؤن 
ال�ضلطات  ومبعاونة  االحتالل  دولة  تطاَلب  اأي�ضًا  وفيها  وغريها...  طبية,  واإمدادات  غذائية, 
املحلية, ب�ضيانة املن�ضاآت, واخلدمات الطبية وامل�ضت�ضفيات, اأما امل�ضاعدة الروحية الأفراد الطوائف 
الدينية, فيجب اأن ُي�ضمح بها, كما يتوجب ال�ضماح بعمليات االإغاثة وتوفري الت�ضهيالت لها.102

ل�ضمان حماية الفئات االأكرث ت�رسراً يف اأوقات النزاع, اأجازت املواد )14( و)15( اإن�ضاء مناطق 
وامل�ضنني,  والعجزة,  واملر�ضى,  اجلرحى,  بحماية  لل�ضماح  منظمة  واأمان  ا�ضت�ضفاء  ومواقع 

واالأطفال دون الـ15 من العمر, واحلوامل واأمهات االأطفال دون ال�ضابعة.103

املدنيني  اإىل  ي�ضري  باتفاقيات جنيف  امللحق  االأول  الربوتوكول  فاإن  التطبيق,  فيما يخ�ض نطاق 
بوجه عام, وال يفرق بني اجلن�ضيات, لكنه ي�ضدد على �رسورة كون االأ�ضخا�ض الذين يتوجب 
الباب  فاإن  الغر�ض,  لهذا  ُم�ضَمم  اأنه غري  الرغم من  لذلك, وعلى  املحاربني.  �ضونهم من غري 
اأو تاأكيداً  الرابع منه ينطبق على امل�رسدين داخليًا,104 واإن كانت بع�ض املواد فيه ت�ضكل تكراراً 
على ما ورد يف االتفاقية الرابعة, غري اأنها ت�ضمل امل�رسدين يف املناطق اخلا�ضعة حلكوماتهم... 

وفيما يلي االأحكام االأكرث اأهمية فيه:

الع�ضوائية,  والهجمات  املدنيني,  ت�ضتهدف  التي  الهجمات  حُتظر  ومبوجبها   ,)51( املادة   -
وهجمات الردع, وكذلك اأعمال العنف اأو التهديد به الرامية اإىل بث الذعر بني املدنيني.105
اأ�ضاليب  من  كاأ�ضلوب  املدنيني  جتويع  ُيحظر  حيث   ,)54( املادة  من  و)2(   )1( الفقرتان   -

املادتان )14( و)15( يف اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية االأ�ضخا�ض املدنيني يف وقت احلرب, 1949.  100

املواد )16( اإىل )26( يف اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية االأ�ضخا�ض املدنيني يف وقت احلرب, 1949.  101

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 44.  102

103 Hulme, “Armed Conflict and the Displaced,” 99-100.

104 Cohen and Deng, Masses in Flight, 85.

الفقرات من )4( اإىل )6( من املادة )51( يف الربوتوكول االأول امللحق باتفاقيات جنيف, 1977.  105
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لبقاء  عنها  غنى  ال  التي  املواد  تعطيل  اأو  نقل  اأو  تدمري  اأو  مهاجمة  كذلك  حُتظر  احلرب. 
املدنيني, اإذا حتدد الق�ضد من ذلك يف منعها عنهم, مهما كان الباعث, �ضواء اأكان بق�ضد 

جتويع املدنيني اأم حملهم على الت�رسد اأم الأي باعث اآخر.
الدفاع,  و�ضائل  من  املجردة  املجتمعات  حماية  تتوجب  وفيهما  و)60(,   )59( املادتان   -

ويحظر مد العمليات الع�ضكرية اإىل املناطق التي اتفق عليها كمناطق منزوعة ال�ضالح.
كتوفري  املحتلة,  املناطق  �ضكان  من  املدنيني  اإغاثة  باأحكام  املعنية   ,)71( اإىل   )69( املواد   -
الك�ضاء, وو�ضائل االإيواء, وغريها من االإمدادات اجلوهرية لبقائهم على قيد احلياة, وت�ضهيل 

اإي�ضال االإمدادات اإليهم.
املادة )74(, املتعلقة بتي�ضري جمع �ضمل العائالت التي ت�ضتت نتيجة للنزاع امل�ضلح.  -

املادة )75(, وفيها ال�ضمانات االأ�ضا�ضية العامة التي ت�رسي على جميع االأ�ضخا�ض.  -

املواد )76( اإىل )78(, حيث اإجراءات احرتام وحماية الن�ضاء واالأطفال.  -

ويبقى "النقل الق�رسي اجلماعي اأو الفردي لالأ�ضخا�ض املحميني اأو نفيهم من االأرا�ضي املحتلة 
اإىل اأرا�ضي دولة االحتالل اأو اإىل اأرا�ضي اأي دولة اأخرى, حمتلة اأو غري حمتلة, اأيًا كانت دواعيه" 
املوؤمتر  اإىل ت�ضويت  الرابعة ت�ضري  اتفاقية جنيف  )49( من  باملادة  التعليقات اخلا�ضة  حمظوراً.106 
عن�رس  اإ�ضافة  اأ�ضباب  وُتبني  لتبنيه,  باالإجماع   1949 عام  جنيف  يف  ُعقد  الذي  الدبلوما�ضي 
يوافق  قد  احلاالت  بع�ض  ففي  حمظوراً؛  كافة  باأ�ضكاله  النقل  يبقى  اأن  بدل  الن�ض,  اإىل  االإجبار 
اإىل مكان  نقلهم  التمييز واال�ضطهاد على  اأو عرقية, ممن عانوا  �ضيا�ضية  املدنيون من جماعات 

يعتربونه اأكرث اأمنًا.107

مع ذلك, اأبقت املادة )49( يف فقرتها )2( الباب مواربًا الإمكانية اإخالء منطقة حمتلة ما, كاإجراء 
موؤقت,108 اإذا اقت�ضى اأمن ال�ضكان ذلك, اأو ا�ضطرت اإليه ال�ضلطات الأ�ضباب ع�ضكرية قهرية, 
داخل  اإجالوؤهم  مت  الذين  ال�ضكان  اإبقاء  �رسورة  مع  القاعدة,109  ال  اال�ضتثناء  االإخالء  ليكون 
االأرا�ضي املحتلة, ما مل يتعذر ذلك من الناحية املادية, واإعادتهم مبجرد توقف االأعمال العدائية 
اإىل موطنهم, باالإ�ضافة اإىل توفري اأق�ضى حد ممكن من اأماكن االإقامة املنا�ضبة ال�ضتقبال املحميني 

يف ظروف �ضحية واأمنية ُمر�ضية, مع مراعاة عدم تفريق اأفراد العائلة الواحدة.
اإجراء وقائي اآخر ُي�ضاف اإىل ما �ضبق من حظر �ضمني للرتحيل الق�رسي, ورد يف املادة )147(؛ 

الفقرة )1( من املادة )49( يف اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية االأ�ضخا�ض املدنيني يف وقت احلرب, 1949.  106

107 ICRC: Information resources: IHL Databases: Treaty Database: 1949 Conventions 

& Additional Protocols, & their Commentaries: “Convention (IV) relative to the Protection 

of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949”. http://www.icrc.org/ihl.nsf/

WebList?ReadForm&id=380&t=com 

108 Hulme, “Armed Conflict and the Displaced,” 102.

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 48.  109
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الرابعة,  جنيف  التفاقية  ج�ضيمة  خمالفة  مبثابة  امل�رسوع  غري  الق�رسي  الرتحيل  اأو  النقل  باعتبار 
من  على  لفر�ض عقوبات جزائية  ت�رسيعية  اإجراءات  باتخاذ  املتعاقدة  االأطراف  قيام  ت�ضتوجب 
امللحق  الربوتوكول  يف   )85( املادة  من   )5( الفقرة  عززته  ما  وهو  به,110  ياأمرون  اأو  يقرتفون 

االأول, باعتبار نقل املدنيني اأو ترحيلهم, من �ضمن خمالفات اأخرى, جرمية حرب.

ثانياً. يف حالت النزاع امل�صلح غري الدولية
القواعد الدنيا التي ت�رسي يف النزاعات امل�ضلحة غري الدولية اأر�ضتها املادة )3( امل�ضرتكة بني اتفاقيات 
جنيف االأربع, والتي اكت�ضبت طابعًا عرفيًا وباتت اإحدى اأبجديات االعتبارات االإن�ضانية,111 
ال�ضارية على االأطراف كافة يف اأوقات النزاع امل�ضلح الدويل وغري الدويل,112 وفيها: "يف حالة 
قيام نزاع م�ضلح لي�ض له طابع دويل يف اأرا�ضي اأحد االأطراف ال�ضامية املتعاقدة, يلتزم كل طرف 
الذين ال ي�ضرتكون مبا�رسة يف  1. االأ�ضخا�ض  التالية:  اأدنى االأحكام  باأن يطبق كحد  النزاع  يف 
واالأ�ضخا�ض  اأ�ضلحتهم,  عنهم  األقوا  الذين  امل�ضلحة  القوات  اأفراد  فيهم  مبن  العدائية,  االأعمال 
العاجزون عن القتال ب�ضبب املر�ض اأو اجلرح اأو االحتجاز اأو الأي �ضبب اآخر, يعاملون يف جميع 
االأحوال معاملة اإن�ضانية, دون اأي متييز �ضار يقوم على العن�رس, اأو اللون, اأو الدين, اأو املعتقد, 
اأو اجلن�ض, اأو املولد, اأو الرثوة, اأو اأي معيار مماثل اآخر. ولهذا الغر�ض, حتظر االأفعال التالية فيما 
يتعلق باالأ�ضخا�ض املذكورين اأعاله, وتبقي حمظورة يف جميع االأوقات واالأماكن: )اأ( االعتداء 
القا�ضية,  واملعاملة  والت�ضويه,  اأ�ضكاله,  بجميع  القتل  وبخا�ضة  البدنية,  وال�ضالمة  احلياة  على 
والتعذيب. )ب( اأخذ الرهائن. )ج( االعتداء على الكرامة ال�ضخ�ضية, وعلى االأخ�ض املعاملة 
املهينة واحلاطة بالكرامة. )د( اإ�ضدار االأحكام وتنفيذ العقوبات دون اإجراء حماكمة �ضابقة اأمام 
حمكمة م�ضكلة قانونيًا, وتكفل جميع ال�ضمانات الق�ضائية الالزمة يف نظر ال�ضعوب املتمدنة. 2. 

يجمع اجلرحى واملر�ضى ويعتنى بهم..."113
بينها,114  امل�ضرتكة   )3( املادة  ليطور ويكمل  باتفاقيات جنيف, جاء  امللحق  الثاين  الربوتوكول 
وعلى الرغم من اأنه اأكرث تف�ضياًل, فاإنه اأقل �ضمواًل؛ املادة )1( من الربوتوكول امللحق الثاين تر�ضم 
التي ال يغطيها الربوتوكول امللحق االأول, والتي تدور  النزاع  لتطبيقه يف حاالت  اأفقًا حمدوداً 
جماعات  اأو  من�ضقة  م�ضلحة  وقوات  امل�ضلحة  قواتها  بني  املتعاقدة,  االأطراف  اأحد  اإقليم  على 
القيام بعمليات ع�ضكرية متوا�ضلة ومن�ضقة,  اأخرى, متار�ض �ضيطرة متكنها من  نظامية م�ضلحة 
حتت قيادة م�ضوؤولة, على جزء من االإقليم, على اأن يتخطى القتال مرحلة اال�ضطرابات والتوتر 

املادتان )146( و)147( يف اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية االأ�ضخا�ض املدنيني يف وقت احلرب, 1949.  110

111 Para. )218( of ICJ “Case concerning military and paramilitary activities in and against 
Nicaragua” merits, June 1986.

112 Para. )22( of the “compilation and analysis of legal norms” report by Representative of the Secretary-
General, Mr. Francis M. Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

املادة )3( امل�ضرتكة بني اتفاقيات جنيف االأربع, 1949.  113

كالهوفن وت�ضغفيلد, �ضوابط حتكم خو�ض احلرب, 155.  114



145

الداخلي مثل ال�ضغب, واأعمال العنف العر�ضية, وغريها من االأعمال ذات الطبيعة املماثلة.115

ما ي�ضتاأهل الذكر, هو اأن اأحكام الربوتوكول امللحق الثاين ت�ضتبعد احلاالت التي يدور فيها القتال 
بني جماعات م�ضلحة خمتلفة, دون اأن ت�ضارك فيه القوات امل�ضلحة احلكومية, حتى واإن كان هذا 

القتال وا�ضع النطاق.116

املادة )4( من الربوتوكول الثاين امللحق اأعادت التاأكيد على احلماية التي توفرها املادة )3( امل�ضرتكة 
اإليها حظر االأعمال االإرهابية, واالغت�ضاب, واالإكراه  بني اتفاقيات جنيف للمدنيني, واأ�ضافت 
بجميع  الرقيق  وجتارة  الرق  وحظر  احلياء,  خد�ض  �ضاأنه  من  عمل  وكل  الدعارة,  ممار�ضة  على 
�ضورها, كما ن�ضت على �رسورة االهتمام باالأطفال ب�ضفة خا�ضة, وتوفري الرعاية واملعونة الالزمة 
لهم. حماية اإ�ضافية ن�ضت عليها املادة )5( من الربوتوكول الثاين امللحق ل�ضالح االأ�ضخا�ض الذين 

حرموا من حريتهم الأ�ضباب تتعلق بالنزاع امل�ضلح؛ �ضواء اأكانوا معتقلني اأم حمتجزين.117

و�ضاأنهم �ضاأن املدنيني اإبان النزاعات امل�ضلحة الدولية, يتمتع املدنيون يف النزاعات امل�ضلحة غري 
الدولية بحماية عامة من االأخطار الناجمة عن العمليات الع�ضكرية, فال يجوز اأن يكونوا حماًل 

للهجوم, كما حُتظر اأعمال العنف الرامية اإىل بث الذعر بني ال�ضكان املدنيني اأو التهديد به.118

يف حظر الت�رسد الق�رسي, ن�ضت الفقرة )2( من املادة )17( يف الربوتوكول الثاين امللحق على اأنه "ال 
يجوز اإرغام االأفراد املدنيني على النزوح عن اأرا�ضيهم الأ�ضباب تت�ضل بالنزاع", واملادة ذاتها اأجازته 
يف الفقرة )1( ب�رسوط م�ضبقة ترتبط باأمن املدنيني املعنيني اأو الأ�ضباب ع�ضكرية ملحة, وتلته ب�رسوط 

اأخرى كاتخاذ االإجراءات كافة ال�ضتقبال املدنيني يف ظروف ُمر�ضية.

�رسوط اأخرى, غِفلت عنها املادة )17( من الربوتوكول امللحق الثاين, وردت يف املادة )49( من 
اتفاقية جنيف الرابعة, ومنها: �رسورة اإعادة امل�رسدين اإىل موطنهم مبجرد انتهاء القتال ومراعاة 

عدم تفريق اأفراد العائلة الواحدة.119

يبدو جليًا اأن الت�رسد الق�رسي لي�ض االإجراء القانوين االأول, هذا من جهة, حيث ال يكون الت�رسيد 
الت�رسيد عملها هذا... ومن جهة  امل�ضوؤولة عن  يتبعه وجوب تربير االأطراف  اإجراًء جمرداً, بل 
اأخرى, تتحمل االأطراف ذات ال�ضلة امل�ضوؤولية ل�ضمان ظروف �ضكنية, �ضحية, واأمنية وغذائية 

ُمر�ضية للمت�رسرين.120

ب�ضكل عام, متيل الدول اإىل ت�ضنيف النزاعات امل�ضلحة غري الدولية كمجرد فو�ضى اأو حاالت 

املادة )1( يف الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقيات جنيف, 1977.  115

كالهوفن وت�ضغفيلد, �ضوابط حتكم خو�ض احلرب, 156.  116

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 46-45.  117

املادة )13( يف الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقيات جنيف, 1977.  118

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 50.  119

120 Beyani, Internally Displaced in International Law, 68.
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�ضغب داخلي لتفادي تطبيق املادة )3( امل�ضرتكة بني اتفاقيات جنيف, ويعود ذلك اإىل عدم وجود 
تعريف حمدد ملفهوم النزاع امل�ضلح غري الدويل.121 لكن, هذا التف�ضري لتفادي العمل باملادة )3( 
املذكورة اأعالة, يتناق�ض والتطبيق الذاتي املحدد فيها: "يف حالة قيام نزاع م�ضلح لي�ض له طابع 
اتفاقيات  امل�ضرتكة يف   )1( املادة  ومع  يطبق...,"122  باأن  النزاع  كل طرف يف  يلتزم  دويل..., 
جنيف حيث تتعهد االأطراف املتعاقدة باحرتام وكفالة احرتام االتفاقيات يف جميع االأحوال.123

الربوتوكول امللحق الثاين, وعلى الرغم من تاأكيده وتطويره ملا جاء يف ن�ض املادة )3( امل�ضرتكة 
االإ�ضكالية  وهذه  الدول,  ممار�ضات  يف  كبرية  اأهمية  يكت�ضب  مل  اأنه  اإال  جنيف,  اتفاقيات  بني 
ُت�ضاف اإىل ال�ضعف القائم يف االفتقار اإىل وجود اآليات �ضكاوى وتطبيق فعالة, ولتكون هذه ال 
بد من و�ضول املوؤ�ض�ضات املعنية اإىل االأ�ضخا�ض املحميني, االأمر الذي يزداد تعقيداً يف احلاالت 

التي ترف�ض الدول منح هذه املوؤ�ض�ضات حق الدخول اإىل اأرا�ضيها.124

اخلرب اجليد يف هذا ال�ضدد, هو تطور النظام الق�ضائي اجلنائي الدويل يف ال�ضنوات االأخرية واإن�ضاء 
املحكمة اجلنائية الدولية عام 2002 باتفاق 104 دول,125 كاآلية ملالحقة امل�ضوؤولني عن ارتكاب 
اأو العدوان,126 االأمر الذي  جرائم االإبادة اجلماعية, واجلرائم �ضد االإن�ضانية, وجرائم احلرب 

كان من �ضاأنه اأن يزيد من قوة االأحكام االأ�ضا�ضية الواردة يف القانون الدويل االإن�ضاين.

2-1-3. القانون الدويل حلقوق الإن�صان

ركيزة اأخرى لدعم حماية امل�رسدين داخليًا يف اأوقات النزاع امل�ضلح, اأر�ضتها القواعد واالأحكام 
االأ�ضا�ضية للقانون الدويل حلقوق االإن�ضان, هذه التي تنطبق يف احلاالت غري املن�ضو�ض عليها يف 
االتفاقيات الدولية, حيث يظل املدنيون واملقاتلون, على حد �ضواء, حتت حماية مبادئ القانون 

الدويل كما ا�ضتقر بها العرف ومبادئ االإن�ضانية وما مُيليه ال�ضمري العام.127

121 Cohen and Deng, Masses in Flight, 81.

122 ICRC: Information resources: IHL Databases: Treaty Database: 1949 Conventions 

& Additional Protocols, & their Commentaries: “Convention (IV) relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949”. http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/380-

600006?OpenDocument 

123 Beyani, Internally Displaced in International Law, 65.

124 Geissler, " The International Protection of the Internally Displaced,"460.

125 ICC: About the court. http://www.icc-cpi.int/about.html 

الفقرة )1( من املادة )5( يف نظام روما االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية, 1998.  126

بو�ضع  املتعلق  االإ�ضكال  حلل   1899 العام  الهاي  اتفاقية  ديباجة  يف  و�ضع  الذي  مارتنز,  بن�ض  يعرف  بات  ما  وهو   127

االعرتاف  االحتالل  دولة  على  يتعني  اإذا  وفيما  ال�ضالح,  بحمل  لبالدهم  عدو  احتالل  اأثناء  يقومون  الذين  املدنيني 
امللحقني  الربوتوكولني  التاأكيد عليه يف  اإعدامهم دون حماكمة كمحاربني غري نظاميني, والحقًا مت  اأم  بهم كمقاتلني 
باتفاقيات جنيف. اكت�ضب ن�ض مارتنز من الدالالت ما يتجاوز حدود االإ�ضكال الذي كان ليحله, اإىل املبداأ القائل 
بت�ضيري احلرب مبوجب مبادئ القانون الدويل القائمة, ب�رسف النظر عما قد تخفق الدول يف االتفاق عليه. ملزيد من 

املعلومات, ميكن مراجعة: كالهوفن وت�ضغفيلد, �ضوابط حتكم خو�ض احلرب, 26.
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جمموعة القواعد القانونية الدولية التي تهتم بحقوق االإن�ضان وحرياته االأ�ضا�ضية, والتي ُتعرف 
بالقانون الدويل حلقوق االإن�ضان,128 تنطبق على امل�رسدين داخليًا كما على كل االأ�ضخا�ض, يف 
معظم احلاالت بدون ا�ضتثناء...129 نظريًا, من �ضاأن احرتامها تاليف وقوع العديد من حاالت 
الت�رسد الداخلي من جهة, و�ضمان متتع من ت�رسدوا داخليًا اأثناء الت�رسد وحال عودتهم اأو اإعادة 

توطينهم بحقوق االإن�ضان كافة.130

اأن�ضاأ  الع�رسين,  القرن  من  الثاين  الن�ضف  يف  االإن�ضان  حلقوق  الدويل  للقانون  ال�رسيع  التطور 
جمموعة من القواعد التي اكت�ضبت طابعًا عرفيًا, وبات االلتزام الدويل بها خارج اإطار النقا�ض, 
الواردة  االأحكام  راأ�ضها ترتبع  العريف؛ على  الدويل  القانون  لب  ت�ضكل �ضُ اأ�ضبحت  اأنها  ذلك 
يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان التي حازت على قبول وا�ضع. اأحكام اأخرى ال تقل اأهمية 
اعُتربت "واجبات على الدول جتاه املجتمع الدويل" تت�ضمن منع االإبادة اجلماعية, واحلفاظ على 
العقوبة  اأو  واملعاملة  التعذيب  منع  احلياة,  واأهمها: احلق يف  لالأ�ضخا�ض؛131  االأ�ضا�ضية  احلقوق 

القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة, منع العبودية والتمييز العن�رسي.132

الدول, حتى  اإلزامها جلميع  املدّونة يف االتفاقيات, تقت�ضي �ضمنًا  القواعد,  العرفية لهذه  القيمة 
يف ميثاق   )2( اإىل ذلك ما ورد يف الفقرة )3( من املادة  التي لي�ضت طرفًا فيها,133 وُي�ضاق  تلك 
حيث  االإن�ضان,134  حلقوق  الدويل  للقانون  االأ�ضا�ض  احلجر  البع�ض  يعتربه  الذي  املتحدة,  االأمم 
"... تعزيز احرتام حقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية للنا�ض" واحداً من مقا�ضد الهيئة  ُي�ضكل 
ومبادئها, وتكون االإعانة على "حتقيق حقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية للنا�ض كافة بال متييز 
بينهم يف اجلن�ض, اأو اللغة, اأو الدين, وال تفريق بني الرجال والن�ضاء", واحدة من وظائف اجلمعية 
و�ضلطاتها,135 كما تعمل االأمم املتحدة مبوجب الفقرة )ج( من املادة )55( على اأن ي�ضيع يف العامل 
احرتام حقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية, رغبة يف تهيئة دواعي اال�ضتقرار والرفاهية ال�رسوريني 

لقيام عالقات �ضليمة وّدية بني االأمم.

كمبداأ عام, ال يوجد ما هو غري قانوين يف نقل اأ�ضخا�ض اأو جماعات يتم مبوافقتهم, ما يعني اأن 

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 34.  128

129 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 42.

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 34.  130

131 Para. )15( of the “compilation and analysis of legal norms” report by Representative of the Secretary-

General, Mr. Francis M. Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

132  Beyani, Internally Displaced in International Law, 46.

133 Ibid, 48.

134  حممد علوان وحممد املو�ضى, القانون الدويل حلقوق االإن�ضان: امل�ضادر وو�ضائل الرقابة )اجلزء االأول( )دار الثقافة للن�رس 

والتوزيع, 2004(, 49.
البند )ب( من الفقرة )1( من املادة )13( يف ميثاق االأمم املتحدة, 1945.  135
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هناك مبداأً �ضد النقل الق�رسي, واأن هذا االأخري هو اال�ضتثناء ال القاعدة!136 االإ�ضكال هنا هو اأن 
مفهوم املوافقة لي�ض مطلقًا, فقد تكون املوافقة ُم�ضتحثة, وقد تكون نتيجة الإجبار اأو اإكراه,137 

فاملوافقة ال تعني بال�رسورة وجود االإرادة اأو حتى الر�ضى.

فما بني من ينتقلون من ديارهم ق�رساً اأو من يجربون عليه, ومن ينتقلون من اأماكن �ضكناهم مبلء 
اإرادتهم وكنتيجة غري مبا�رسة النتهاكات حقوق االإن�ضان, يكت�ضب عن�رس املوافقة ثقاًل, ُيرتجم 

باختالف االأحكام ال�ضارية وااللتزامات امللقاة على عاتق االأطراف املعنية بحمايتهم.

الت�رسد  لقانونية  مقيا�ضًا  ُت�ضكل  منها,  االنتقا�ض  ميكن  ال  ثابتة  اأحكام  والأنها  العرفية,  االأحكام 
اأو  اأخرى؛ فال ميكن احل�ضول على موافقة االأ�ضخا�ض  واملحافظة على مفهوم املوافقة من جهة 
اجلماعات على النقل بتعري�ضهم للتعذيب, التطهري العرقي اأو العنف املنظم الذي ُيق�ضد به ت�ضتيت 
االأقليات بخا�ضة اأو حملهم على مغادرة اأماكن �ضكناهم...138 واالأمثلة كثرية عن ت�رسد داخلي 
الأ�ضباب غري قانونية؛ يف ال�ضودان ا�ضطر عدد هائل من املدنيني الرحيل عن ديارهم يف دارفور 
نتيجة ال�ضتهدافهم وترهيبهم, وعدد لي�ض بقليل مت اإجالوؤه نتيجة ل�ضيا�ضات التطهري العرقي يف 
عام  وجورجيا  و1994,   1993 العامني  بني  ما  ورواندا  الت�ضعينيات,  يف  ال�ضابقة  يوغو�ضالفيا 

1993, واالأكراد يف العراق خالل الثمانينيات.139

ينطبق القانون الدويل حلقوق االإن�ضان يف احلاالت كافة, كما ُذكر �ضابقًا, لكن االمتثال به ي�ضكل 
حتديًا من نوع خا�ض يف حاالت انتهاكات حقوق االإن�ضان, وبخا�ضة تلك الناجتة عن العنف 
املعمم اأو حاالت الفو�ضى التي ال ت�ضل اإىل م�ضتوى النزاع الداخلي؛ كال�ضغب, واأعمال العنف 
املتفرقة, وال�رساعات العرقية, حيث ال ميكن التغا�ضي عن اإمكانية احلد, والتقييد اأو االنتقا�ض 

من بع�ض احلقوق.140

ال  التي  االإن�ضان,  حلقوق  الدويل  القانون  الأحكام  العامة  ال�ضياغة  هو  �ضعوبة  االأمر  يزيد  ما 
التخفيف من  اأو  الت�رسد  الدويل االإن�ضاين, ملنع  القانون  متنح حماية �رسيحة, كما هو احلال يف 
عواقبه...141 بيد اأنه, وكما اعُترب االختفاء الق�رسي �ضمن احلق يف احلياة, ال يوجد ما مينع من 
اعتبار احلماية من النقل اأو الت�رسد الق�رسي اأحد اأوجه احلق يف حرية التنقل واختيار حمل االإقامة, 
التي متت االإ�ضارة اإليه يف الفقرة )1( من املادة )13( يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان والفقرتني 

)1( و)3( من املادة )12( يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.142

136 Beyani, Internally Displaced in International Law, 52.

137 Ibid, 49ff.

138 Beyani, Internally Displaced in International Law, 49.

139 Hulme, “Armed Conflict and the Displaced,” 104.

140 Cohen and Deng, Masses in Flight, 77-78.

141 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 46.

142 Cohen and Deng, Masses in Flight, 78.
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احلق يف حرية التنقل هو االأكرث اإ�ضكالية,143 ويعود ذلك اإىل اأن انتهاكه بتعري�ض االأ�ضخا�ض اأو 
حلقوق  الدويل  القانون  ي�ضمح  حيث  الداخلي,144  الت�رسد  ي�ضبب  الق�رسي  للنقل  املجموعات 
االإن�ضان بتقييد هذا احلق وفقًا ل�رسوط و�ضوابط تتطلبها ظروف ا�ضتثنائية تقت�ضي حماية االأمن 
القومي, والنظام العام, وال�ضحة العامة, واالآداب العامة اأو حقوق االآخرين وحرياتهم, كما جاء 

يف الفقرة )3( من املادة )12( يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.145
خطوط الدفاع االأوىل عن حق التنقل واختيار حمل االإقامة تتمثل يف:146

اإن احلد من حرية التنقل يجب اأن ُين�ض عليه بقانون, ما يعني اأن النقل يجب اأال يكون اأو   .1
)16( يف  املادة  )2( من  الفقرة  اأكرث تف�ضياًل يف  ُيفر�ض ق�رسيًا, وهو االأمر املو�ضح ب�ضكل 
االتفاقية رقم 169 ب�ضاأن ال�ضعوب االأ�ضلية والقبلية يف البلدان امل�ضتقلة, التي تن�ض على اأنه 
ال�ضعوب كتدبري ا�ضتثنائي, ال يجوز اأن يتم هذا الرتحيل اإال  اقت�ضى االأمر ترحيل هذه  "اإذا 
مبوافقتها احلرة والواعية...", اأ�ضف اإىل اأن القوانني املحلية ال ت�ضكل ا�ضتثناًء ملبادئ القانون 

الدويل التي ت�ضع اإطاراً ملا هو مقبول ولغري اجلائز.
�رسورة احلد من حرية التنقل تعتمد على مبداأ التنا�ضب؛ اأهمية النقل وكيفية تنفيذه مقابل حماية   .2
االأمن القومي, والنظام العام,و ال�ضحة العامة, واالآداب العامة اأو حقوق االآخرين وحرياتهم.

�رسعية احلد من حرية التنقل تعتمد على متا�ضي االنتقا�ض من هذا احلق واحلقوق االأخرى   .3
املعرتف بها يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.

واالأهم هو اأن احلد من احلقوق كحق للدول ال يحدث اإال بعد اإعالن حالة الطوارئ, الذي يتم 
اللجوء اإليه كاإجراء احرتازي موؤقت بهدف حماية الدولة. وما يهم ا�ضتعرا�ضه بهذا اخل�ضو�ض 

هو التايل:147

ال يجوز احلد اأو االنتقا�ض من احلقوق ومبادئ القانون الدويل العريف التي ت�ضكل قواعد اآمرة,   -
ومن �ضمنها: احلق يف احلياة, منع التعذيب, حظر العبودية, عدم اإدانة االأ�ضخا�ض ب�ضبب فعل 
اأو امتناع مل يكن ي�ضكل جرمية مبقت�ضى القانون وقت ارتكابه, االعرتاف بال�ضخ�ضية القانونية 
لالأ�ضخا�ض وعدم تعري�ضهم على نحو تع�ضفي اأو غري قانوين, للتدخل يف خ�ضو�ضياتهم وال 

الأي حمالت غري قانونية مت�ض �رسفهم اأو �ضمعتهم.
هناك قواعد حتكم احلد من اأو اإبطال بع�ض احلقوق, اأهمها: �ضبب االإبطال, ن�ضق االإبطال,   -

متا�ضي احلد, مبداأ عدم التمييز.

املواد )13( يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان, 1949, )12( يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية,   143

1966 والفقرة )-1د( من املادة )5( يف االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�رسي, 1965.
144 Beyani, Internally Displaced in International Law, 57.

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 36.  145

146 Beyani, Internally Displaced in International Law, 58ff.

الفقرتان )1( و)2( من املادة )4( يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية, 1966.  147
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يتوجب على الدولة املُعلنة اإعالم الدول االأطراف االأخرى باإعالن حالة الطوارئ, عن طريق   -
االأمني العام لالأمم املتحدة, باالأحكام التي مل تتقيد بها, وباالأ�ضباب التي دفعتها اإىل ذلك.

حظر املمار�ضات والتهديدات غري امل�رسوعة والتي قد يكون من �ضاأنها فقدان ال�ضعور باالأمان 
كا�ضتعمال العنف غري املربر, عمليات التفتي�ض املتوا�ضلة للمنازل, الهجوم الع�ضوائي, التن�ضت 
على  االإكراه  فيها  والتمادي  تكرارها  عن  ينتج  التي  املمار�ضات  من  وغريها  االت�ضاالت  على 
الت�رسد, وبخا�ضة اإذا ا�ضتخدمت ك�ضيا�ضة متعمدة �ضد جماعات بعينها, بق�ضد اإجبارهم على 
ترك منازلهم, هذه جميعها ميكن اإدراجها حتت احلق يف االأمن واحلرية ال�ضخ�ضية, املكفول يف 
املادة )3( من االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان, الفقرة )1( من املادة )9( يف العهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية واملادة )17( يف العهد عينه.148

الدويل  القانون  يكفله  اإغفاله,  الت�رسد ال ميكن  احلماية من  اأركان  من  اآخر  التمييز؛ ركن  حظر 
العهد  من  و)26(  االإن�ضان,  حلقوق  العاملي  االإعالن  من   )2( املواد  مبوجب  االإن�ضان  حلقوق 
الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية, باالإ�ضافة اإىل ما جاء بخ�ضو�ض حظر التمييز فياإعالن 
االأمم املتحدة للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�رسي  عام 1963, واالإعالن ب�ضاأن العن�رس 
اأ�ضكال التمييز العن�رسي  1978, واالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع  والتحيز العن�رسي عام 
عام 1965, واالتفاقية الدولية لقمع جرمية الف�ضل العن�رسي واملعاقبة عليها عام 1973, بينما 
وحتظر  التملك  يف  االأفراد  حق  م�ضاألة  االإن�ضان  حلقوق  العاملي  االإعالن  من   )17( املادة  تعالج 

جتريدهم من ممتلكاتهم ب�ضورة تع�ضفية.149

احلماية  توفري  �ضاأنها  من  اإليها,  امل�ضار  تلك  اإىل  باالإ�ضافة  االأطراف,  ومتعددة  ثنائية  اتفاقيات 
اإ�ضافية لفئات بعينها كاالأطفال, والن�ضاء,  للم�رسدين داخليًا, بل من �ضاأن بع�ضها توفري حماية 
العهد  االإن�ضان,  العاملي حلقوق  االإعالن  راأ�ضها:  ت�رسراً, على  االأكرث  الفئات  واالأقليات؛ وهي 
الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية, العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 
وال�ضيا�ضية, اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رسوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية 
على  الق�ضاء  اتفاقية  العن�رسي,  التمييز  اأ�ضكال  على جميع  للق�ضاء  الدولية  االتفاقية  املهينة,  اأو 

جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة, اإعالن حقوق الطفل.150

بقي ت�ضليط ال�ضوء على اخللل القائم يف القانون الدويل حلقوق االإن�ضان, على االأقل ذلك اجلزء 
اخلارج منه عن اإطار الُعرف, واملتعلق باملعاهدات واالتفاقيات:151

الدول  اإدماج  اأو  الدول على االتفاقيات,  تن�ضاأ جراء عدم م�ضادقة بع�ض  التي  ال�ضعوبات   .1
التي تعتمد ثنائية القانون ملا جاء يف تلك التي �ضادقت عليها يف قانونها املحلي, واإدخال 

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 34.  148

املرجع نف�ضه, 35-34.  149

150 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 42.

151 Geissler, “The International Protection of the Internally Displaced,” 459.
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جمل ُمقيدة اأو االنتقا�ض من بع�ض ال�ضمانات يف اأوقات الطوارئ لالنعتاق من الواجبات 
اأو االلتزامات املرتتبة عليها.

انتهاكات  مرتكبي  ملقا�ضاة  احلديثة  النزعة  با�ضتثناء  فعالة,  تطبيق  اآليات  اإىل  االفتقار   .2
حقوق االإن�ضان؛ فقد ف�ضل نظام التقارير وال�ضكاوى القائم يف التجاوب مع احتياجات 

امل�رسدين داخليًا.
كون اجلهات غري الدولية, امل�ضوؤولة يف عدد كبري من احلاالت عن ق�ضية الت�رسد الداخلي,   .3
غري ملزمة بقانون حقوق االإن�ضان؛ كاجلماعات امل�ضلحة من املتمردين, على �ضبيل املثال, 

ال احل�رس.152

3-1-3. القانون الدويل لالجئني

امللحق  والربوتوكول  الالجئني  بو�ضع  اخلا�ضة  االتفاقية  اأر�ضته  لالجئني  الدويل  القانون  اأ�ضا�ض 
تبني  الذي  لالجئني  الدويل  القانون  ينطبق  �ضواهم,153  دون  وحدهم,  الالجئني  وعلى  بها... 
جتاه  والتزاماته  وواجباته  وحقوقه,  ما,  �ضخ�ض  "الالجئ" على  اأحكامه �رسوط اإ�ضفاء و�ضف 

الدولة امللجاأ, باالإ�ضافة اإىل اآليات اإنفاذ قواعد احلماية الدولية لالجئني.154

تو�ضيع  يف�رس  ما  الغد؛ وهو  �ضيكون الجئًا يف  داخليًا  اليوم  من م�رسدي  مع ذلك, والأن عدداً 
اهتمام املفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئني بتو�ضيع بع�ض من عملياتها, كما �ضيت�ضح الحقًا,155 
ارتكاز  كنقطة  الالجئني  قانون  من  اال�ضتفادة  ميكن  الطائفتني,  احتياجات  ت�ضابه  وب�ضبب 
ومقارنة, من �ضاأنها اأن توحي بو�ضع معايري تخ�ض امل�رسدين داخليًا,156 مع الت�ضديد على عدم 
االنتقا�ض من احلق االأهم الذي مينحه القانون الدويل لالجئني؛ اأال وهو حقهم يف البحث عن 
ملجاأ,157 وبخا�ضة يف ظل ممار�ضات بع�ض الدول التي تقوم باإعادة طالبي اللجوء بحجة وجود 

ملجاأ اآمن يف مكان اآخر يف داخل دولهم.158
حظر الطرد اأو الرد, هو حجر الزاوية يف القانون الدويل لالجئني؛ احلق الوارد يف الفقرة )1( 
152 Cohen and Deng, Masses in Flight, 74-75.

اأما الالجئون الفل�ضطينيون, فقد مت ا�ضتثناوؤهم من تطبيق االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني العام 1951 واآليات   153

احلماية الواردة فيها, بناًء على ما جاء يف ن�ض البند )دال( من املادة )1(: "ال تنطبق هذه االتفاقية على االأ�ضخا�ض 
الذين يتمتعون حاليًا بحماية اأو م�ضاعدة من هيئات اأو وكاالت تابعة لالأمم املتحدة غري مفو�ضية االأمم املتحدة 
 ,1949 العام  الفل�ضطينيني  الالجئني  وت�ضغيل  املتحدة الإغاثة  االأمم  تاأ�ضي�ض وكالة  مت  الالجئني", حيث  ل�ضوؤون 

بهدف تقدمي االإغاثة املبا�رسة وبرامج الت�ضغيل لالجئني الفل�ضطينيني.
يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 52-51.  154

املرجع ال�ضابق, 53-52.  155

156 Para. )25( of the “compilation and analysis of legal norms” report by Representative of the Secretary-

General, Mr. Francis M. Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 54.  157

158 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 47.
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من املادة )33( يف االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني, ين�ض على اأنه: "ال يجوز الأية دولة متعاقدة 
اأو حريته  التي تكون حياته  االأقاليم  اإىل حدود  ال�ضور  باأية �ضورة من  ترده  اأو  اأن تطرد الجئًا 
مهددتني فيها ب�ضبب عرقه, اأو دينه, اأو جن�ضيته, اأو انتمائه اإىل فئة اجتماعية معينة, اأو ب�ضبب 

اآرائه ال�ضيا�ضية", اأ�ضبح حقًا عرفيًا, غري قابل للتعليق اأو االنتقا�ض.159
لالأمم  العامة  اجلمعية  قرارات  اأوائل  ففي  اإىل عقود م�ضت,  الطرد  اأو  الرد  احلق يف حظر  يعود 
املتحدة عام 1946, وفيما يتعلق مب�ضاألة الالجئني, اأو�ضحت اجلمعية العامة اأنه ال يجوز اإجبار 
"الالجئني واالأ�ضخا�ض امل�رسدين" الذين عرّبوا عن "اعرتا�ض مثبت" على العودة اإىل بالدهم.160
اأحد اأهم عنا�رس احلق يف حظر الرد اأو الطرد هو االعرتا�ض املثبت واملتمثل يف خطر التعر�ض 
اإىل اال�ضطهاد, وهذا ما ت�ضري اإليه الفقرة )1( من املادة )3( يف اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه 
من �رسوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة, عام 1984, وتعيد على تاأكيده.

وفيما يخ�ض امل�رسدين داخليًا, ميكن اال�ضتفادة من هذا احلق بعدم اإجبارهم على العودة اإىل حيث 
ال يطمحون, اأو متى ال تكون العودة اآمنة؛ يف قرب�ض, ويوغو�ضالفيا ال�ضابقة, واأذربيجان اأمثلة 
عدة, حيث مت ت�رسيد االأ�ضخا�ض الأ�ضباب تتعلق بالعرق, ما يزيد من اأخطار عودتهم, اأو يجعل 
منهم اأحجاراً يف لعبة ال�ضيا�ضة, يحركها املنتفعون... ويف رواندا املثال االأكرث ماأ�ضاوية, فهناك 
اأُزهقت اأرواح ما يرتاوح بني 4,000 اإىل 8,000 �ضخ�ض لدى حماولة احلكومة اإغالق خميمات 

امل�رسدين داخليًا الإجبارهم على العودة عام 161.1995

2-3. تقييم القائم من قوانني

ومركز  القائمة  القوانني  يف  احلماية  ثالوث  التمييز؛  ومنع  التعذيب,  وحظر  احلياة,  يف  احلق 
قوتها...162 وال�ضبب يف حال انتهاك هذه احلقوق يعود اإىل عدم رغبة الدول اأو القوى املتنازعة 
يف احرتام تعهداتها امللزمة, ولي�ض اإىل عدم وجود حماية قانونية كافية يف ال�ضكوك الدولية.163

فراغ  لالنتهاك,  واأكرث عر�ضة  اأقل و�ضوحًا  تبقى  متعددة  اأخرى يف جماالت  حقوق وحريات 
قانوين ين�ضاأ نتيجة غياب حقوق معينة, حيثما ال تنطبق املعايري القانونية يف جميع الظروف اأو 

يف احلاالت التي يوجد فيها معيار عام ال ين�ض على حق حمدد,164 اأهمها:

159  Guy Goodwin-Gill, The Principle of Non-Refoulement: Its Standing and Scope in International Law )A Study 

prepared for the Division of International Protection Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees, 1993(, 3.

الفقرة )ج( من قرار اجلمعية العامة RES 1/8 العام 1946.   160

161 Cohen and Deng, Masses in Flight, 286-287.

162 Geissler, “The International Protection of the Internally Displaced,”461.

163 Para. )414( of the “compilation and analysis of legal norms” report by Representative of the 

Secretary-General, Mr. Francis M. Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

روبرت جولدمان, "تدوين القواعد الدولية املتعلقة باالأ�ضخا�ض النازحني داخليا: جمال تراعى فيه اعتبارات حقوق   164

االإن�ضان والقانون االإن�ضاين," املجلة الدولية لل�ضليب االأحمر 324, )1998(: 464.
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واأخذ  داخليًا,  للم�رسدين  املُعدة  املغلقة  املخيمات  يف  الق�رسية  االإقامة  ال�ضخ�ضية:  احلرية   -
الرهائن, وا�ضتخدامهم كدروع اأو اإجبارهم على التجند؛ ممار�ضات تعد انتهاكات �ضارخة 
للحق يف احلرية ال�ضخ�ضية, تتم قبل الت�رسد وخالله. ويكمن االإ�ضكال يف اأن احلد من احلق 
يف احلرية ال�ضخ�ضية وارد مبوجب القانون ومقبول عمومًا طاملا ال يكون تع�ضفيًا اأو خارج 
اإطار القانون,165 واالأ�ضواأ هو عدم وجود �رسوط م�ضبقة للتوقيف القانوين يف خميمات مغلقة 

بحق امل�رسدين داخليًا يف القانون الدويل االإن�ضاين.166
التنقل: احلق االأكرث ه�ضا�ضة يف حاالت النزاع امل�ضلح غري الدولية كما مت التو�ضيح  حرية   -
�ضابقًا... ُي�ضاف اإىل هذا ال�ضعف ذلك القائم بعدم ذكر حق العودة,167 وا�ضتعادة املمتلكات 
والتعوي�ض, اإال يف الفقرة )3( من املادة )16( يف االتفاقية رقم 169 ب�ضاأن ال�ضعوب االأ�ضلية 
والقبلية يف البلدان امل�ضتقلة, واالكتفاء مبا ورد ب�ضكل غري مبا�رس يف التعر�ض اإىل حرية التنقل 
واختيار مكان ال�ضكن يف ال�ضكوك الدولية االأخرى. املمار�ضات الدولية وقرارات جمل�ض 
العودة  بتاأكيد حق  الفقهاء  اآراء  ال�ضاأن, كما بداأت  االأمن,168 متنح ب�ضي�ضًا من االأمل بهذا 

للم�رسدين داخليًا.
يوجد يف  فال  احلديث...  يطول  التعوي�ضات,  عن  التعوي�ض:  اأو  املمتلكات  ا�ضتعادة  حق   -
اأو عن تعوي�ض تلك  القانون اأي ن�ضو�ض عن ا�ضتعادة املمتلكات التي ُتفقد نتيجة للت�رسد 

التي تتم خ�ضارتها يف حاالت النزاع امل�ضلح.169
حق العودة: ويف جمال مت�ضل, ال يبدو اأن العودة تكون دائمًا طوعية, فغالبًا ما ي�ضود مناخ   -
من العداء يف مراحل ما بعد النزاع, ويف هذه احلاالت ي�ضكل مبداأ حظر الرد اأو الطرد نقطة 
ارتكاز ميكن التعويل عليها فيما يخ�ض عدم اإكراه امل�رسدين داخليًا على العودة اإىل حيث 

ميكن اأن يتعر�ضوا لال�ضطهاد.170
احلق يف وثائق �ضخ�ضية: وعلى الرغم من اأن االعرتاف بال�ضخ�ضية القانونية لالأفراد اأحد   -
االأحكام التي ال ميكن االنتقا�ض منها يف اأي ظرف كان, فاإنه ال يوجد الكثري يف القانون 
والق�ضية  االإن�ضاين...  الدويل  القانون  يف  وبخا�ضة  �ضخ�ضية,  وثائق  ا�ضت�ضدار  بخ�ضو�ض 
اإجراءات  ت�ضبح  �ضخ�ضية  وثائق  فبدون  بدونه؛  امل�ضي  ميكن  ر�ضمي  اإجراء  جمرد  لي�ضت 
كت�ضجيل املواليد, والزواج, والوفيات اأو احلق يف االنتخاب اأقرب اإىل امل�ضتحيل, ناهيك 

عن التمييز الذي قد يلحق بامل�رسدين داخليًا ب�ضبب افتقادهم لتلك الوثائق.171

165 Geissler, “The International Protection of the Internally Displaced,” 462.

166 Para. )156( of the “compilation and analysis of legal norms” report by Representative of the 

Secretary-General, Mr. Francis M. Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

167 Para. )284( of the “compilation and analysis of legal norms” report by Representative of the 

Secretary-General, Mr. Francis M. Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

قراري جمل�ض االأمن: S/RES/1009 عام 1995 وS/RES/876 عام 1993.  168

169 Korn, Exodus within Borders, 88.

170 Geissler, “The International Protection of the Internally Displaced,” 465.

171 Ibid, 466.



الالَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات

154

احلق يف مل �ضمل العائالت: ويف حاالت اال�ضطراب, والعنف املعمم, والكوارث البيئية,   -
والنزاعات امل�ضلحة غري الدولية, فجوة اأخرى ب�ضبب غياب اأحكام وا�ضحة بخ�ضو�ض مل 

�ضمل العائالت.172
اأحكام اأخرى تتعلق بالتمييز, والعنف القائم على اأ�ضا�ض نوع اجلن�ض وحماية امل�رسدين داخليًا 
من الن�ضاء على وجه اخل�ضو�ض,173 التجنيد االإجباري, و�رسورات االإعا�ضة, والرعاية الطبية, 
عامة  بامل�ضاعدة... جميعها حقوق  امل�رسدين  ال�ضيا�ضية, وحق  وامل�ضاركة  والتجمع,  والتعليم, 

قائمة, لكنها غري كافية لتلبية احتياجات امل�رسدين داخليًا اخلا�ضة.174
اإذا ما متت تنحية االإ�ضكاليات املرتبطة بتطبيق القائم من قوانني من حيث النطاق, اأو التخ�ضي�ض, 

اأو امل�ضادقة,175 فاإن الت�ضاوؤل يدور حول �ضبل معاجلة ال�ضعف يف ن�ض القائم منها.176
ت�ضاوؤالت  قوانني؛  من  بالقائم  االكتفاء  اأو  داخليًا  بامل�رسدين  خا�ض  قانوين  �ضك  تبني  �رسورة 

وتخوفات لها ما يربرها:

الجتاه القائل ب�رشورة تبني �صك قانوين خا�ص بامل�رشدين داخلياً اأ- 
من اأجل كل من ُي�رسد ق�رساً, داخل حدود بالده اأو خارجها, يدعون اإىل تبني اإطار قانوين واحد 
التقليل من اخلطر على  اإليه, هي  يجمع احتياجات الفئتني املتقاربة. ميزة الدمج بنظر الداعني 
مبداأ اللجوء يف حال مت تبني �ضك قانوين يخ�ض امل�رسدين داخليا...177 اآخرون يدعون اإىل العمل 
على اتفاق خا�ض بامل�رسدين داخليًا كفئة ت�ضرتعي االنتباه, الأهمية احلقوق التي ميكن تعليقها يف 
وتباين  النزاع  االآخرين يف حاالت  املدنيني  متييزهم عن  اإىل �رسورة  اإ�ضافة  الطوارئ,  حاالت 
احتياجاتهم. تتناثر القواعد واالأحكام ذات ال�ضلة يف ال�ضكوك الدولية املختلفة, انتهاًء باإعطاء 
فر�ضة للدول االإفريقية, املعنية بق�ضية الت�رسد ب�ضكل خا�ض, التي مل يت�ضَن لها امل�ضاركة يف و�ضع 

معظم قواعد القانون الدويل االإن�ضاين والقانون الدويل حلقوق االإن�ضان.178

172 Para. )301( of the “compilation and analysis of legal norms” report by Representative of the Secretary-

General, Mr. Francis M. Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

وعلى الرغم من عدم وجود �ضلة مبا�رسة بني االغت�ضاب واالإبادة اجلماعية, فاإن البع�ض يعترب االغت�ضاب و�ضيلة ب�ضعة   173

من  بد  ال  الداخلي,  الت�رسد  حاالت  يف  تزداد  واال�ضتغالل  لالإ�ضاءة  التعر�ض  فر�ض  والأن  العرقي...  التطهري  لتنفيذ 
توفري حماية للفتيات والن�ضاء على وجه اخل�ضو�ض, كونهن االأكرث عر�ضة لالإ�ضاءة, بناًء على هذا االأ�ضا�ض. ملزيد من 

.Beyani, Internally Displaced in International Law, 50 :املعلومات, ميكن مراجعة
174 Para. )415( of the “compilation and analysis of legal norms” report by Representative of the Secretary-

General, Mr. Francis M. Deng. UN Doc. E/CN.4/1996/52/Add.2, December 1995.

175 Korn, Exodus within Borders, 88.

176 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 52.

يوؤخذ على هذا الطرح, من بني اأمور اأخرى, اأنه ال ميكن اجلمع بني فئتني خمتلفتني قانونيًا يف �ضك واحد, االأمر الذي   177

من �ضاأنه اأن يقلل من و�ضوح ن�ض كهذا ويزيد من التعقيدات. ملزيد من املعلومات, ميكن مراجعة:
 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 54 -55.

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 60-58.  178
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ب- الجتاه القائل بعدم وجود �رشورة اإىل �صك قانوين خا�ص بامل�رشدين داخلياً
التخوف من تقوي�ض جمال وم�ضمون احلماية القائمة يف القوانني هو اإحدى احلجج الرئي�ضية التي 
حجة  اخل�ضو�ض.179  وجه  على  داخليًا  بامل�رسديني  خا�ض  قانوين  �ضك  تطوير  معار�ضو  ي�ضوقها 
اأخرى ال تقل اأهمية, تركز على اأن مكمن ال�ضعف يف القائم من القوانني هي املمار�ضة ال الن�ض, 
الن�ض  وا�ضعي  �ضي�ضطر  ما  داخليًا,  للم�رسدين  قانوين  تعريف  على  االتفاق  �ضعوبة  اإليها  ُي�ضاف 
الدولية  اللجنة  للخلف.180  خطوة  �ضي�ضكل  الذي  االأمر  الدنيا,  باحلقوق  االكتفاء  اإىل  املقرتح 
لل�ضليب االأحمر قادت هذا االجتاه, واأحد االأ�ضباب هو اأن ابتكار اأي اإطار جديد من �ضاأنه اأن يعيد 
�ضياغة اأحكام القانون الدويل االإن�ضاين برتكيز اأكرب على امل�رسدين داخليًا, دون املدنيني االآخرين. 
لتطوير معايري  تبني نهج  اأو  قانوين غري ملزم,  بناء  العمل على  اأن  املتحدة من جهتها, راأت  االأمم 
حقوق االإن�ضان ال�ضارية ب�ضكل تدريجي, �ضيكون اأكرث واقعية يف ظل النظام ال�ضيا�ضي القائم,181 
داخليًا  بامل�رسدين  املعني  العام  االأمني  ممثل  االإن�ضان من  ما ظهر جليًا يف طلب جلنة حقوق  وهو 
بتطوير اإطار دعته منا�ضبًا حلماية امل�رسدين داخليًا, دون اأن تذكر اللجنة اأي �ضيء عن اإطار قانوين.182

3-3. باجتاه املبادئ التوجيهية ب�صاأن الت�رشد الداخلي

القوانني, ومن  بالقائم من  اأو االكتفاء  يف مكان ما بني تبني �ضك قانوين خا�ض بامل�رسدين داخليًا 
منطلق اإعادة بيان املبادئ العامة حلماية امل�رسدين داخليًا بتف�ضيل حمدد بدرجة اأكرب, ومعاجلة اأوجه 
الغمو�ض والثغرات التي اأظهرتها تقارير ممثل االأمني العام, تلك التي اأعدتها موؤ�ض�ضات قانونية بعد 
بامل�رسدين داخليًا وفريق من اخلرباء ما بني  املعني  العام  م�ضاورات مع اخلرباء,183 عمل ممثل االأمني 
االأعوام 1995 و1997 لتطوير املبادئ التوجيهية ب�ضاأن امل�رسدين داخليًا, بغية ت�ضكيل جمموعة من 

القواعد العملية والفعالة اأكرث منه لو�ضع �ضك قانوين.184
ثالثة اأ�ضباب دفعت باجتاه �ضياغة املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي, هي:185

املرجع ال�ضابق, 56.  179

180 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 52.

181 Ibid, 52ff.

182 Para.)9( of the Commission on Human Rights Resolution 1996/52. UN Doc. E/CN.4/

RES/1996/52, April 1996: “calls upon the representative of the Secretary-General … 

to develop an appropriate framework in this regard for the protection of internally 

displaced persons…”.

جولدمان, "تدوين القواعد الدولية املتعلقة باالأ�ضخا�ض النازحني داخليًا," 464.  183

184 Bjorn Pettersoon, Complementarity between key instruments of international law - International human rights 

and humanitarian law merged into one operational instrument: the UN Guiding Principles on Internal Displacement 

)Global IDP Project, 2002(: 2.

185 Roberta Cohen, “The Guiding Principles on Internal Displacement: An Innovation in 

International Standard Setting,” Global Governance 10 )2004(: 464-465.
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للغاية,  الداخلي ح�ضا�ضة  الت�رسد  اتفاقية؛ فق�ضية  عدم وجود دعم من احلكومات ل�ضياغة   .1
والتخوف من انتهاك ال�ضيادة يبقى �ضيد املوقف.

عامل الوقت لعب دوراً كبرياً؛ ففي حني حتتاج �ضياغة االتفاقيات اإىل وقت طويل ن�ضبيًا,   .2
اإىل وثيقة الإر�ضاد عمل طواقمها على االأر�ض  كانت حاجة املوؤ�ض�ضات العاملة يف امليدان 

ملحة.186

بحاجة  كانت  �ضبق,  كما  لكنها  القائمة,  القوانني  يف  غائبة  تكن  مل  االأ�ضا�ضية  االأحكام   .3
لتو�ضيح وجتميع.

باإعادة �ضياغة االلتزامات يف اإطار املعايري ال�ضارية يف القانون الدويل االإن�ضاين والقانون الدويل 
لتعزيز  الفجوات,187  القوانني وج�رس  القائم من  الرمادية يف  املناطق  تو�ضيح  االإن�ضان,  حلقوق 
ال�ضلة؛  االأحكام ذات  تنفيذ  وتي�ضري  داخليًا,  امل�رسدين  الوعي مب�ضاكل  القائمة, وزيادة  احلماية 

كانت املبادئ التوجيهية الـ30 ب�ضاأن الت�رسد الداخلي.

بعد اجلزم بعدم امل�ضا�ض اأو االإخالل "باحلق يف طلب اللجوء اأو التمتع به يف بلدان اأخرى", اإبقاء 
"على عاتق ال�ضلطات الوطنية, يف املقام  واجب وم�ضوؤولية توفري احلماية وامل�ضاعدة االإن�ضانية 
االأول ويف نطاق واليتها", والتاأكيد على مبداأ عدم التمييز؛188 تعالج الوثيقة ال�ضاملة اأو�ضاع 
املتعلقة  املبادئ  ابتداًء من  باحل�ضبان:  الت�رسد  تاأخذ جميع مراحل  الداخلي كافة, حيث  الت�رسد 
باحلماية من الت�رسد, مروراً بتلك اخلا�ضة باحلماية اأثناءه, باالإ�ضافة اإىل امل�ضاعدة االإن�ضانية, انتهاًء 

بالعودة واإعادة التوطني واالندماج.

اأن يالحظ املرء غياب تعريف قانوين للم�رسدين داخليًا, واال�ضتعا�ضة عنه بتعريف  اإال  ال ميكن 
يف  الداخلي.  الت�رسد  ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  مقدمة  من   )2( الفقرة  يف  ورد  لهم,  و�ضفي 
احلوا�ضي التي اأ�ضافها والرت كالني؛ الذي �ضغل من�ضب ممثل االأمني العام املعني بامل�رسدين داخليًا 
اأن الت�رسد الداخلي ال ي�ضفي اأي �ضفة قانونية, كون  التاأكيد على  اأعاد  خلفًا لفران�ضي�ض دينغ, 
امل�رسدين ال يزالون يف حدود دولهم, وللت�ضديد على ذلك, بنظره, مت و�ضع التعريف يف مقدمة 

املبادئ ال يف املنت.189

ذاته  املعيار  التالية  الفقرات  ت�ضقل  بينما  العام,  املعيار  �ضياغة  ُتعيد  مبداأ  كل  من  االأوىل  الفقرة 

ملزيد من املعلومات, ميكن مراجعة " كتيب تطبيق املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي". ال�ضفحة االإلكرتونية:  186

  .http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/resources/HArabic.pdf واأي�ضًا:
 Manual on Field Practice on Internal Displacement: Examples from UN Agencies and Partner Organizations on Field Based”  

Initiatives Supporting Internally Displaced Persons” an IASC publication, 1999. http://www.internal-

displacement.org/8025708F004CFA06/)httpKeyDocumentsByCategory(/1DA10F231FE

D5CC4802570A0004954CA/$file/IDPManual.pdf

187  Pettersoon, Complementarity between key instruments of international law, 2ff.

املبادئ من )1( اإىل )3( يف املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي, 1998.  188

189 Kälin, “Guiding Principles on Internal Displacement”, 2-3.
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ليتنا�ضب واحتياجات امل�رسدين داخليًا بوجه خا�ض؛190 املبادئ )10(, و)11(, و)12(, و)17(, 
و)20( و)21( اأمثلة وا�ضحة على ذلك. بيد اأن وا�ضعي املبادئ جتاوزوا اأحيانًا ن�ض القائم من 
قوانني, واإن يف حاالت قليلة؛ اأبرزها مبداأ حظر الرد اأو الطرد,191 واملبادئ املتعلقة بامل�ضاعدة 
مل�ضاعدة  االإن�ضانية خدماتها  املنظمات  عر�ض  على  الدول  مبوافقة  ُتعنى  التي  وتلك  االإن�ضانية, 

امل�رسدين داخليا.192

با�ضتعادة  املتعلق   ,)29( املبداأ  من   )2( الفقرة  يف  ورد  ما  لرمبا  املعنى,193  بهذا  تطرفًا  االأكرث 
املمتلكات,194 الذي يكت�ضب اأهمية كبرية ملا يف ا�ضتعادة املمتلكات اأو التعوي�ض عنها من دور 
يف حتفيز العودة االآمنة واال�ضتقرار. ا�ضتناداً اإىل املادة )8( من االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان عام 
1949, جرت العادة يف املحاكم الدولية, االإقليمية منها واخلا�ضة, بتعوي�ض �ضحايا االنتهاكات؛ 
فاملحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�ضالفيا ال�ضابقة اأقرت لل�ضحايا با�ضتعادة ممتلكاتهم, ويف حالة 
امل�رسدين داخليًا من امل�ضكيتو يف نيكاراغوا اأو�ضت جلنة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�ضان بدفع 
تعوي�ضات لهم عن خ�ضارتهم ممتلكاتهم,195 ويف اأحدث هذه الق�ضايا راأت املحكمة االأوروبية 
اليونان  للقبار�ضة  ال�ضماح  بعدم  قرب�ض  بحق  تركيا  من  انتهاكًا   ,2002 عام  االإن�ضان  حلقوق 

با�ضتعادة ممتلكاتهم اأو التعوي�ض عن اإعاقة تركيا حقهم بالو�ضول اإليها.196

اأ�ضف اإىل ذلك ما ورد يف املادة )3( من اتفاقية الهاي عام 1907, واملادة )148( من اتفاقية 
)91( من الربوتوكول امللحق االأول بها؛ هذه املواد ال�ضارية يف حاالت  جنيف الرابعة واملادة 
النزاع امل�ضلح الدويل, ال تعفي االأطراف من امل�ضوؤوليات التي تقع عليها فيما يتعلق باملخالفات 
اجل�ضيمة التي ترتكبها. كما متنح املادة )75( من نظام روما االأ�ضا�ضي املحكمة اجلنائية الدولية, 
احلق يف و�ضع مبادئ فيما يتعلق بجرب االأ�رسار التي تلحق باملجني عليهم اأو فيما يخ�ضهم, مبا 

يف ذلك رد احلقوق والتعوي�ض ورد االعتبار.
االأوىل  اإليهما؛  التعر�ض  الداخلي يف  الت�رسد  ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  ُيوفق وا�ضعو  م�ضاألتان مل 
تتعلق باالأقليات التي مل تاأِت املبادئ على ذكرها �ضوى مرة يف املبداأ )9(, واأخرى ب�ضكل غري 
مبا�رس عند احلديث عن التطهري العرقي, يف البند2/اأ من املبداأ )6(, اأما الثانية فتتعلق باإن�ضاء مناطق 

190 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 58.

191 Kälin, “Guiding Principles on Internal Displacement”, 37.

192 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 58.

193 Cohen, “The Guiding Principles on Internal Displacement”, 465.

وفيها: "يقع على عاتق ال�ضلطات املخت�ضة واجب وم�ضوؤولية م�ضاعدة امل�رسدين داخليًا, العائدين و/اأو املُعاد توطينهم   194

على ا�ضرتداد اأموالهم وممتلكاتهم التي تركوها وراءهم, اأو انتزعت منهم وقت ت�رسيدهم, ما اأمكن ذلك. فاإذا تعذر 
اأو  الرت�ضية  اآخر من  بنوع  اأو  منا�ضب  تعوي�ض  بتقدمي  املخت�ضة  ال�ضلطات  تكفلت  واملمتلكات  االأموال  ا�ضرتداد هذه 

�ضاعدت هوؤالء االأ�ضخا�ض يف تعوي�ضهم اأو تر�ضيتهم".
195 Kälin, “Guiding Principles on Internal Displacement”, 72.

196 Para. )33( of ECHR “Case of Cyprus v. Turkey”, Application no. 25781/94, judgment, May 

2001. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html

&highlight=Cyprus%20%7C%2025781/94&sessionid=10154780&skin=hudoc-en 
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اآمنة, حيث مل تاأِت املبادئ على ذكرها البتة.197
التقليدي,  بال�ضكل  ملزمة  غري  وثيقة  حتى  وال  ملزمة,  وثيقة  ت�ضكل  ال  اأنها  من  الرغم  وعلى 
غري  وثائق  من  اإلزامًا  اأكرث  تكون  اأن  يف  جنحت  الداخلي  الت�رسد  ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  فاإن 
االإطار,  هذا  يف  الدولية  للمتطلبات  ا�ضتجابت  الأنها  الوثيقة  قبول  مت  فقد  اأخرى!198  ملزمة 
وت�ضمنت اأحكامًا ومعايري تلقى قبواًل دوليًا وا�ضعًا, والأن عملية تطويرها جمعت عدداً كبرياً من 
املوؤ�ض�ضات الدولية املوؤثرة واملنظمات غري احلكومية ذات ال�ضلة, مثل املفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون 
لل�ضليب  الدولية  واللجنة  العاملي,  الغذاء  وبرنامج  للطفولة,  املتحدة  االأمم  ومنظمة  الالجئني, 

االأحمر واآخرين, باالإ�ضافة اإىل عدد من احلكومات.
ب�ضكل حذر,  املبادئ  مع  املتحدة  لالأمم  العامة  واجلمعية  االإن�ضان  تعاملت جلنة حقوق  اأن  بعد 
واكتفت باالإ�ضارة اإليها يف باكورة القرارات ذات ال�ضلة, اأخذت اللهجة مع بداية 2003 تزداد 
من  عدد  بداأ  االإقليمي,  ال�ضعيد  وعلى  مهمة.  واأداة  كمعيار  املبادئ  اإىل  ُي�ضار  وبات  ح�ضمًا, 
املنظمات باالعتماد على املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي كلجنة البلدان االأمريكية التي 
اتخذت من املبادئ مرجعًا لتقييم حاالت الت�رسد يف عدد من بلدانها, ومنظمة الوحدة االإفريقية 

�ضابقًا؛ االحتاد االإفريقي احلايل, التي قبلت املبادئ ر�ضميًا.199
الطابع غري امللزم الذي تت�ضم به املبادئ منح مت�ضعًا اأكرب ملمثل االأمني العام املعني بامل�رسدين داخليًا 
الر�ضمية,  امل�ضادر  من  اعتبارها جزءاًً  لدرجة  بها  االأخرية  ثقة  وزاد  احلكومات,  مع  للتفاو�ض 
كما يف بوروندي, واأنغوال, وكما اعتربتها املحكمة العليا يف كولومبيا.200 وكذلك احلال يف 
اأفغان�ضتان  ويف  اأ�ضا�ضها,  على  مبني  قانون  بتبني   2004 عام  الربملاين  جمل�ضها  قام  التي  البريو, 
حيث ت�ضتخدم املبادئ ل�ضياغة مر�ضوم للعودة االآمنة, وحتى اجلهات غري الدولية بداأت ت�ضري اإىل 
املبادئ وت�ضتخدمها؛ كاجلي�ض ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان الذي خط وثيقة عن الت�رسد الداخلي, 
وحركة منور التاميل يف �ضرييالنكا التي بداأت عنا�رسها حت�ضل على تدريب يف املبادئ التوجيهية 

ب�ضاأن الت�رسد الداخلي.201
ال�ضعيد  على  عامًا  قبواًل  تلقى  واملُن�ضئة,  الكا�ضفة  بقواعدها  االإن�ضائية,  الطبيعة  ذات  الوثيقة 
اأن  البع�ض  لدى  االعتقاد  ي�ضود  حيث  ذلك,  من  واأكرث  اإذاً...202  والوطني  االإقليمي  الدويل, 
اإىل عامل  االنتقال  اأدنى من  اأو  قو�ضني  قاب  باتت  فيها  الواردة  االإن�ضائي  الطابع  االأحكام ذات 

القانون الدويل من اأو�ضع اأبوابه: العرف.203

197 Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, 65.

198 Walter Kälin, How Hard is Soft Law? The Guiding Principles on Internal Displacement and the Need for a Normative 

Framework )Ralph Bunche Institute for International Studies, 2001(, 6. 

199 Cohen, “The Guiding Principles on Internal Displacement”, 468ff.

200 Kälin, How Hard is Soft Law? 7.

201 Cohen, “The Guiding Principles on Internal Displacement”, 471.

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 83.   202

املرجع ال�ضابق, 86.  203
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4. اخلامتة
يبقى البحث يف ق�ضية الت�رسد الداخلي مفعمًا باجلدل. فعلى الرغم من ات�ضاع دائرة الت�رسد وتزايد 
اأعداد �ضحاياه ومعظمهم من الن�ضاء واالأطفال؛ بتحول النزاعات يف معظمها مع منت�ضف القرن 
املا�ضي اإىل داخلية, وبخا�ضة اإبان احلرب الباردة, فاإن االهتمام بالق�ضية على ال�ضعيد الدويل جاء 

متاأخراً,204 وبح�ضب املعطيات القائمة؛ ال يبدو اأنه كاٍف.

يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية ا�ضتجاب املجتمع الدويل اإىل حاجة اأفواج الالجئني التي تدفقت 
اإىل الدول املجاورة, اإىل اأن بات قانون الالجئني دعامة لنظام العمل الدويل االإن�ضاين. ويف فرتة 
احلرب الباردة التي اأ�ضفرت عن ت�رسد املاليني داخليًا, لتخلق اأزمة لي�ضت اأقل حدة وال اأكرث ي�رساً 
من اأزمة الالجئني,205 حيث الظروف االإن�ضانية ال�ضعبة التي تفر�ض على عدد كبري منهم البقاء 
يف حدود دولهم بني فكي النزاع, اأو جتعل منهم طرفًا فيه, كان ال بد من اهتمام دويل, دفعت 
باجتاهه موؤ�ض�ضات غري حكومية, ا�ضطدمت بجدار ال�ضيادة الذي منعها الو�ضول اإىل امل�رسدين 
داخليًا, وكر�ضت جهودها بالت�ضافر مع بع�ض وكاالت االأمم املتحدة يف �ضبيل بناء اإطار متكامل 

حلماية وم�ضاعدة هوؤالء.

اإليه, اعتبار عدد من الدول التي يتواجد امل�رسدون على  اأما التاأخر يف الرد, فمن بني ما ُيعزى 
اأقاليمها ولردح طويل من الزمن, اإياهم �ضاأنًا داخليًا ال ينبغي على املجتمع الدويل التدخل فيه. 
تدخل  دون  احليلولة  االإن�ضان,  حقوق  حماية  نظام  �ضاأن  من  كان  كذلك,  قريب  وقت  واإىل 

املجتمع الدويل الإ�ضفاء حماية خا�ضة بامل�رسدين داخليًا.206

م�ضاركتهم  واقع  يفر�ضه  الذي  ذاك  الالجئني,  وبني  بينهم  الكبري  الت�ضابه  من  الرغم  وعلى 
باالغرتاب عن �ضلطاتهم جراء عدم قدرتها اأو رغبتها يف متثيل اإرادتهم؛ بق�ضورها اأو تق�ضريها 
اأو  يجربون  الذين  داخليًا  امل�رسدين  فاإن  اأن  اإال  اإياها,  �ضلبهم  اأو  االأ�ضا�ضية  احتياجاتهم  تلبية  يف 
ي�ضطرون للهرب اأو ترك ديارهم اأو اأماكن اإقامتهم املعتادة, وببقائهم يف حدود دولهم وعلى 
حلمايتهم  اإليهم؛  بالو�ضول  الدويل  للمجتمع  ي�ضمح  ما  املعطيات  من  ميتلكون  ال  اإقليمها, 
وم�ضاعدتهم, كاأ�ضخا�ض خا�ضعني لوالية الدول التي يقبعون فيها, وذلك احرتامًا ملبداأ �ضيادة 
الدول وعدم التدخل يف �ضوؤونها الداخلية... بينما يرتجم الالجئون اغرتابهم بعبورهم احلدود 
يتاأهلون للح�ضول على  بالتايل خارج نطاق �ضيادتها؛ وعليه  املعرتف بها لدولهم, وي�ضبحون 

احلماية الدولية التي توفرها االتفاقية اخلا�ضة بو�ضع الالجئني والربوتوكول امللحق بها.

ح�رس  �ضعوبة  هو  القانوين,  باملعنى  الجئني  داخليًا  امل�رسدين  اعتبار  لعدم  اآخر,  عملي  �ضبب 
اإىل  تتعداه  بل  عند اخلوف من اال�ضطهاد,  اأبداً  للت�رسد, والتي ال تقف  تدفعهم  التي  االأ�ضباب 

اأ�ضكال خمتلفة من انتهاكات حقوق االإن�ضان.

تعريف  كان  لو  اللجوء, وهم الجئون  االغرتاب وطلب  مبعنى  اإذاً, الجئون  داخليًا  امل�رسدون 

املرجع ال�ضابق, 161.  204

205 Korn, Exodus within Borders, 122.

يو�ضف, احلماية الدولية للم�رسدين ق�رسيًا داخل دولهم, 161.  206
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اللجوء ي�ضتطيع اأن يوؤمن لهم احلماية الدولية وهم داخل دولهم, ولو كان لتعريف الالجئني اأن 
يت�ضع لي�ضمل اآخرين ممن تعر�ضوا النتهاكات حقوق االإن�ضان كما عّرفته منظمة الوحدة االإفريقية 
�ضابقًا, واإعالن كارتاغينا ال�ضادر عن منظمة الدول االأمريكية... وبب�ضاطة, لو كان االغرتاب 
جوهر اللجوء, وكان عبور احلدود هو ال�ضكل, فامل�رسدون داخليًا الجئون من حيث اجلوهر, 

ال من حيث ال�ضكل.

�ضحب تعريف الالجئني على امل�رسدين داخليًا اأو تو�ضيع تعريف الالجئني لي�ضملهم, ما كان اإال 
ليزيد من التعقيد تعقيداً. فلي�ض الهدف من التعريف اإق�ضاء فئات من امل�رسدين داخليًا بو�ضعهم 

خارج اإطاره, وال تقوي�ض نظام اللجوء باإ�ضافة ما ال ميكن ملنظمة احتماله اأو لدولة قبوله!

جتدر االإ�ضارة هنا اإىل اأن احلدود, وال�ضيادة, واالحتياجات, ومنظومة احلماية؛ جميعها عنا�رس 
ت�رسب جذورها يف االغرتاب الذي يتخذ ُبعداً ح�ضيًا بعبور احلدود. فلوال عبور احلدود لبقي 
الالجئون يف حدود دولهم وباتوا م�رسدين داخلها, ولو مل تكن للدول �ضيادة على اأرا�ضيها, ملا 
كان هناك اإ�ضكال يف تدخل املجتمع الدويل حلماية امل�رسدين داخليًا, هذا من جهة... ومن اجلهة 
االأخرى, عندما يعرب الالجئون حدود دولهم, فاإن احتياجاتهم تختلف متامًا عن اأولئك الذين ال 
يزالون يف دولهم, على االأغلب بالقرب من �ضبب ت�رسدهم, بل واأكرث عر�ضة النتهاكات اأخرى.

ال �ضك يف اأن و�ضع تعريف قانوين خا�ض بامل�رسدين داخليًا, ي�ضكل حتديًا حقيقيًا, كونه �ضي�ضطدم 
ال حمالة مبفهوم الدول التقليدي لل�ضيادة, وعليه �ضيتم التعامل معه كتدخل. ناهيك عن اخلطورة 
يف �ضياغة تعريف كهذا, التي تكمن يف اإعطاء امل�رسدين حقوقًا, لرمبا, ال يكفلها القانون الآخرين 
يف حال عوز... واالأ�ضواأ اأن تتم االإ�ضارة اإىل التعريف ومنظومة احلماية التي �ضتقوم على اأ�ضا�ضه, 

كنفي خليار اللجوء اإىل خارج احلدود.

عدم وجود تعريف قانوين للم�رسدين داخليًا, ال مينع متتعهم باحلماية القانونية؛ فاحلاجة لوجود 
تعريف يف حالتهم, تتجاوز االإطار القانوين وُتعنى, من بني ما تعنى به من ت�ضهيل عمل الوكاالت 
فامل�رسدون  بت�رسدهم؛  املرتبطة  احلقوق  لتحديد  العملي  باجلانب  اأخرى,  ومهمات  امليدان  يف 
داخليًا ك�ضحايا النتهاكات حقوق االإن�ضان يتمتعون باحلماية التي يتمتع بها املدنيون االآخرون 
الواقعون حتت والية دولهم يف وقت النزاع واأوقات ال�ضلم, مبوجب القوانني الوطنية, والقانون 
الدويل االإن�ضاين, والقانون الدويل حلقوق االإن�ضان... ما يو�ضع, حقيقة, اإطار احلماية املمنوحة 

لهم ب�ضكل نظري, لتتجاوز ال�ضوؤال املتعلق باجلغرافيا اإىل ذلك املرتبط باحلقوق.

لي�ض من �ضاأن الوارد يف اأحكام وقواعد القانون القائم, اإن مت تطبيقه, اأن يوؤدي اإىل تاليف عدد 
كبري من حاالت الت�رسد الداخلي فح�ضب, بل اأي�ضًا اإىل كفالة متتع امل�رسدين داخليًا بكافة حقوق 
االإن�ضان وحرياته االأ�ضا�ضية. بيد اأن االإ�ضكال يقع يف حاالت عدة عندما تقوم ال�ضلطات يف دولة 
ما بتعليق عدد من االأحكام يف اأوقات الطوارئ واحلاالت اال�ضتثنائية, كحاالت العنف املعمم, 
بالدرجة  ت�رسدهم  يف  تت�ضبب  التي  الطبيعية  الكوارث  اأو  الداخلية  واال�ضطرابات  والفو�ضى, 

االأوىل.207

املرجع ال�ضابق, 164.  207
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قليلة هي املجاالت التي مل ي�رّسع فيها القانون القائم, وكثرية تلك الدول التي مل تكن لتدعم 
لالأحكام  زخم  اإعطاء  على  بالعمل  االجتاه  كان  هنا,  من  ب�ضوؤونها.  تدخاًل  فيه  تخ�ضى  اتفاقًا 
بتطوير مبداأ حظر  الت�رسد كافة؛  للتجاوب مع مراحل  املبهم منها و�ضقلها  ال�ضارية, وتو�ضيح 
الرد اأو الطرد, وباإ�ضافة مبادئ تتعلق بواجب قبول امل�ضاعدة االإن�ضانية, واأخرى تتعلق با�ضتعادة 
املمتلكات؛ كانت املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي املخرج االأ�ضلم من م�ضيق ال�ضيادة, 

والوثيقة االأف�ضل من حيث توفري املرجع للموؤ�ض�ضات العاملة يف امليدان.

عدم ت�ضكيل املبادئ التوجيهية اأي اإلزام على الدول, قد ال يكون بال�ضوء املتوقع, حيث بددت 
الوثيقة التخوف واالرتياب من نوايا حمل راية حقوق االإن�ضان الأغرا�ض اأخرى, كما �ضهلت 

من تفاو�ض ممثل االأمني العام املعني بامل�رسدين داخليًا مع احلكومات املعنية.208
الذي  اأواًل,  ن�ضها  مراجعة  �ضوى  له  لي�ض  التوجيهية,  املبادئ  جدوى  من  مرتابًا  يزال  ال  وملن 
يحتوي اأحكامًا ذات طابع عريف, ثم متابعة تطورات ال�ضنون االأخرية, التي �ضهدت, باالإ�ضافة 
قرار  يف  وموؤخراً  املتحدة,  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرارات  التوجيهية يف  املبادئ  اإىل  االإ�ضارة  اإىل 
ملجل�ض االأمن بخ�ضو�ض بوروندي,209 تبني عدد من الدول واملنظمات االإقليمية لها ...هذه 
جميعها تدلل على اأن تاأكيد �ضمانات واإجراءات حماية حقوق االإن�ضان املعرتف بها, لهو اأكرث 

ي�رساً من حمل الدول على االن�ضمام اإىل اتفاقية جديدة.210
والأن �ضبل حماية حقوق امل�رسدين داخليًا يف القانون الدويل تتخطى حدود االهتمام االأكادميي؛ 
للبحث  اإحلاحًا  اأكرث  احلاجة  كانت  االإن�ضان؛211  حقوق  اأب�ضط  يناق�ض  ذاته  بحد  الت�رسد  كون 
وانتهاًء  جتاههم  الدول  م�ضوؤولية  من  ابتداًء  داخليًا,  امل�رسدين  حلماية  املتاحة  االآليات  طيف  يف 

بالتدخل الدويل.
امل�رسدين  حلقوق  االأ�ضا�ضي  وال�ضامن  احلامي  فهي  الدولة,  عاتق  على  ُتلقى  االأوىل  امل�ضوؤولية 
داخليًا على اأر�ضها, بيد اأنها ال ت�ضتطيع اأحيانًا اأن توفر لهم احلماية, وهذه م�ضيبة, لكن امل�ضيبة 
تكون اأعظم عندما ال ترغب الدول بتوفري هاك احلماية للم�رسدين داخليًا! عندها يذهب مفهوم 
م�ضوؤولية الدولة, كممثلة الإرادة هوؤالء, اأدراج الرياح, وعندها فقط اأو يف حال طلب الدولة 

املعنية, ُيطرح التدخل الدويل بدياًل اأو متممًا.
يبقى التدخل الرقم االأ�ضعب يف معادلة واجبات املجتمع الدويل واحرتام �ضيادة الدول, وبخا�ضة 
لو كان اإجراء يرتتب عليه فعل ع�ضكري, قانوين كان مبوجب قرار ملجل�ض االأمن اأو غري ذلك. 
االإ�ضكال هنا مرتبط باالأ�ضا�ض بعدم وجود منط للتدخل, فيما يتعلق مبن امل�ضتهدف من التدخل, 

ومن القائم عليه, اأهدافه و�ضبل حتقيق هذه االأهداف.212

208 Cohen, “The Guiding Principles on Internal Displacement,” 475.

قرار جمل�ض االأمن S/RES/1286 العام 2000.  209

210 Beyani, Internally Displaced in International Law, 27.

211 Cohen and Deng, Masses in Flight, 73.

212 Richard Falk, “Sovereignty and Human Rights: The Search for Reconciliation,” Issues of 

Democracy 5, no. 1 )2000(.
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بالفعل, قد يكون اإيجاد منط معني للتدخل مهمة �ضعبة, وبخا�ضة اإذا ما اأُخذ االختالف الكبري 
يف ال�ضياقات التي يحدث فيها الت�رسد بعني االعتبار, ويكفي ذكر االأزمات احلديثة ذات الطابع 
�رسيعة,  ا�ضتجابة  ا�ضتدعت  التي  ال�رسقية,  تيمور  اأو  كو�ضوفو,  مثل  النطاق؛  والوا�ضع  املفاجئ 
ال�ضودان,  من  معينة  مناطق  على  توؤثر  التي  تلك  مثل  طويلة,  لفرتات  دامت  التي  والنزاعات 
اأ�ضاًل يف حالة فقر مدقع, وحيث  واأجنوال, واأفغان�ضتان, والتي خلفت وراءها �ضكانًا �ضعفاء, 
يكون تدخل املنظمات االإن�ضانية حمدوداً, ب�ضبب الظروف االأمنية غري امل�ضتقرة اأو لعدم ال�ضماح 
لها بالو�ضول اإىل ال�ضحايا. "النزاعات املجمدة" كتلك الدائرة يف رواندا, وجورجيا, والبو�ضنة 
والهر�ضك, منط ثالث, يتطلب وجوداً م�ضتدميًا بعد فرتة طويلة من انتهاء ذروة العنف, واالأمثلة 
واخليارات  احللول  على  دويل  توافق  اأو  اإجماع  وجود  هو  املطلوب,  فاإن  لذلك  كرث...213 
امل�ضتخدمة  احللول  فيه  تبقى  الذي  الوقت  يف  وبخا�ضة  داخليًا,  امل�رسدين  حلماية  املطروحة 

خا�ضة, كما تكون يف الغالب ق�رسية.214

فر�ض  ولي�ض  داخليًا,  للم�رسدين  احلماية  يوفر  الذي  الع�ضكري  التدخل  وحده  لي�ض  �ضبق؛  مما 
اأزمة  الوحيدة حللحلة  ال�ضغط  و�ضيلة  املتحدة  االأمم  ميثاق  ال�ضابع من  الف�ضل  عقوبات مبوجب 
مما  اأو�ضع  احلماية  مفهوم  من  يجعل  التعقيد,  من  اأكرب  بقدر  تت�ضم  التي  هذه  داخليًا,  امل�رسدين 
مبفهومه  التدخل,  يكون  فقد  اإليها؛  االإ�ضارة  متت  التي  املتعددة  لالأ�ضباب  البع�ض,  يت�ضوره  قد 
االأو�ضع: بالو�ضاطة, حتفيز مفاو�ضات حلل االأزمة اأو للتو�ضل اإىل اتفاقيات اأو تفاهمات ر�ضمية 
اأو ل�ضنع ال�ضالم, وباملهمات  باإر�ضال قوات حلفظ ال�ضالم  اأو غري ر�ضمية مع االأطراف املعنية, 
املختلفة التي تقوم بها املوؤ�ض�ضات الدولية, احلكومية منها وغري احلكومية, جزءاً, ولو كان غري 

مبا�رس, من حماية امل�رسدين داخليًا.

جتدر االإ�ضارة هنا, اإىل اأن جتاوب الدول يوحي بهيمنة مفهوم امل�ضاعدة على احلماية, فعدد كبري 
من الدول تنظر اإىل احلماية كن�ضاط �ضيا�ضي وتقبلها برتدد خوفًا من القيود التي قد ُتفر�ض على 

�ضيادتها.215

قانوين  بتبني �ضك  داخليًا يكمن  امل�رسدين  اأن خال�ض  يبدو  البدء؛ ال  النهاية من حيث  لتكون 
تبديها  معار�ضة  من  االأول  يثري  ملا  عليهم؛  �ضحبه  اأو  الالجئني  مفهوم  بتو�ضيع  اأو  بهم  خا�ض 
الدور  اللجوء. من هنا, ميكن تفّهم  لنظام  اإ�ضعاف  الثاين من  يتاأتى على  املعنية, وملا قد  الدول 
املركزي للمبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�رسد الداخلي التي اأعدها ممثل االأمني العام املعني بامل�رسدين 
داخليًا, حيث تلقى الوثيقة قبواًل على ال�ضعيد الدويل, واالإقليمي, والوطني؛ وما تبني عدد من 
الدول واملنظمات الأحكامها اإال دليل على توجه عام لتعزيز فهم ال�ضيادة كم�ضوؤولية: م�ضوؤولية 
الدول اأواًل جتاه امل�رسدين داخليًا كمواطنني, ويف حال تقاع�ضها, اأو اإحجامها, اأو ف�ضلها, تبقى 

االأحمر," املجلة الدولية لل�ضليب االأحمر 838  لل�ضليب  الدولية  اللجنة  النازحون داخليا: والية ودور  "االأ�ضخا�ض   213

.500-491 :)2000(

214 Beyani, Internally Displaced in International Law, 29.

215 Geissler, “The International Protection of the Internally Displaced,” 470.
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م�ضوؤولية املجتمع الدويل جتاههم ك�ضحايا حلقوق االإن�ضان, ويكون التدخل ل�ضاحلهم حقًا لهم 
باحلماية, بداًل من اعتباره حقًا للمجتمع الدويل يخ�ضع للم�ضالح الدولية وموازين القوى.
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حترير الفيل اخلرايف: ترقيم الأر�صيف ال�صفوي
روجر هيكوك وكارولني مال-ديبيا�صي

ترجمة: لورد حب�ص

ين�صى." حكمة عاملية �ضعبية ل  "الفيل 

"ل ميكن اأن يكون هناك قوة �صيا�صية دون ال�صيطرة على الأر�صيف، اإن مل يكن على الذاكرة." 
جاك دريدا

مقدمة: اإعادة تقييم الأر�صيف  .1
"بقوة  اخلا�ض  افرتا�ضه  بنى  حني  �ضواب  على  كان   )Derrida( دريدا  اأن  جداًل  نقبل  دعنا 
اأن  القائمة على  انطالقًا من احلقيقة  اللغوي )فيولوجيا(,  الفقه  اأ�ضا�ض  اأر�ضيفات احلا�رس" على 
هذا امل�ضطلح م�ضتق من الكلمة االإغريقية )Arkhe( التي تعني )البداية(, وتعرف اأي�ضًا بالو�ضية 
)Commandment(. ويف طبيعة احلال, واإذا ما �ضّلمنا بهذه احلقيقة, فاإن وجود االأر�ضيف 

ياأخذنا اإىل البدايات ويقودنا للتعاطي معه من اأبجدياته, وميلي علينا التحرك من تلك النقطة.

مكان؛  كل  ويف  وهناك  هنا  املتوفرة  االأر�ضيفات  من  و�ضخم  هائل  عدد  يوجد  فل�ضطني,  يف 
�ضت�ضعنا  االأر�ضيفات  والتعامل معها. وهذه  بها  لالأخذ  الالزمة  باخلطوات  نقوم  اأن  منا  منتظرة 
االنتقالية  بالفرتات  مروراً  ومعطياته,  الفل�ضطيني  املجتمع  واقع  لفهم  ال�ضحيح  الطريق  على 
واملتخطية حلدوده اجلغرافية, متمثال يف ت�ضتته الذي مر به ابتداًء من العام 1948؛ و�ضواًل اإىل 

احتماالت حتوالته امل�ضتقبلية.

اإن غالبية املجتمع الفل�ضطيني الجئون و/اأو اأبناء الجئني, ولذلك, وحيث اأن االأقلية العظمى من 
املجتمع الفل�ضطيني من غري الالجئني, فلي�ض اأمامهم اإال االندماج واالنخراط يف تركيبة املجتمع 
الفل�ضطيني االأو�ضع, الذي اأ�ضبح تاريخه منوطًا ب�ضبكة معقدة من املَواطن املت�ضابكة عرب حدود 
دول امل�رسق العربي. لذلك, فاإن هذه املقالة تنظر اإىل اأر�ضيف ال�ضعب الفل�ضطيني -غري املوجود 
وغري الر�ضمي- كاأنه حالة منفردة وعابرة للحدود, التي اأدت, وب�ضكل طوعي, اأو ق�رسي, اإىل 
حما�رسة هذه االأر�ضيفات واختزالها يف حيٍز اأو اآخر. وب�ضكل خا�ض, فاإن هذه املقالة �ضرتكز على 
ال�ضفة الغربية يف اإطارها التجريبي, مع العلم اأن النموذج العام املقرتح واملراحل املنهجية التي مت 

تبنيها يف هذه الدرا�ضة, قابلتان للتطبيق على هذا احلقل باأكمله.

الأر�صيفات �صابقاً وحا�رشاً  .2
النظرة التقليدية اإىل االأر�ضيف ترى فيه حا�ضنًة اأو م�ضتودعًا للحقائق الر�ضمية على �ضكل اأ�رسار 
 Derrida( دريدا  جاك  مقولة  وبح�ضب  كامن.  اأو  حقيقي  عنف  بوؤرة  اأ�ضبحت  التي  دولة, 
التي على املحك هنا ... هي عنف االأر�ضيف ذاته؛ كاأر�ضيف, كعنف  الق�ضية  7 ,1996( "اإن 
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فاالأر�ضيف  وتقليدي.  ثوري  وحمافظ,  مثقف  ذاته  الوقت  يف  هو  اأر�ضيف  كل   ... اأر�ضيفي 
تقول  كاأن  بطريقة غري طبيعية  املزدوج يحتفظ ويحفظ ويوفر. ولكن  املعنى  بهذا  االقت�ضادي 
�ضن القانون )nomos( اأو جعل النا�ض يحرتمونه. فاالأر�ضيف له قوة القانون, القانون الذي هو 
قانون املنزل )oikos(, املنزل على اعتباره مكانًا, عائلة, مكان اإقامة, ن�ضبًا, اأو قانون املوؤ�ض�ضة."

االأملانية  الوثائق  1945, ومع اال�ضتيالء على ماليني من  العام  الع�رسين, وحتديداً يف  القرن  منذ 
على  االأر�ضيفات  اإىل  العامة  النظرة  اأ�ضبحت  الزمان,  من  قرنًا  تغطي  التي  خمتلفة,  م�ضادر  من 
تاريخ  اأو خم�ضة عقود من  اأربعة  اأو  ثالثة  فرتة  بعد  اإليها  الو�ضول  وثائق ومعطيات ميكن  اأنها 
منت�ضف  اإىل  يعود  الذي  الفوتوغرايف  الت�ضوير  بتاريخ  مرتبطة  لالأر�ضيف  الروؤية  هذه  اإنتاجها. 
يومًا  الدولة,  فهذه  بالدولة.  لالإن�ضان  الطبيعي  املنظر  ت�ضبيه  فكرته  والذي  ع�رس,  التا�ضع  القرن 
لالأر�ضيف  التقليدية  النظرة  هذه  وقرارات.  اأعمال  من  بداخلها  ما  واإظهار  تعريتها  �ضيتم  ما, 
اأكرث عن  معرفة  وتوفر  واملجتمع,  الدولة  اأ�رسار  قادرة على ك�ضف  �ضحرية  قوى  متنح  اأن  ميكن 
املا�ضي والتعريف "بحقيقة وخفايا االأمور" بح�ضب ما قال املوؤرخ الرو�ضي العظيم ليوبولد فون 
الو�ضعيني وهو  املوؤرخني  باأول واأعظم  متاأثراً  الذي كان   ,)Leopold von Ranke( رانك
ثيو�ضيديد�ض )Stroud 1987(. مع العلم اأن هذه الروؤية الو�ضعية ت�ضكل تب�ضيطًا لالأمور, ولكن 
يف الوقت ذاته, وب�ضب احرتامنا لالأر�ضيف, فاإننا عادة ما نعتقد اأن االأر�ضيف هو الناطق باحلقائق 
الكربى, ويعترب م�ضمونه مفتاح مملكة اإنتاج املعرفة. ولكن هذا الفهم التقليدي يتعر�ض ب�ضكل 
اإىل االأر�ضيفات كجوانب يدر�ضها  باأ�ضاليب حديثة, ينظر من خاللها  للتحدي والتفنيد  متزايد 
االإن�ضان لي�ض ملعرفة ما تقوله هذه االأر�ضيفات, واإمنا تدر�ض ملعرفة كيف تقال االأ�ضياء؛ اأي اأنها ال 
تدر�ض من منطلق واأ�ضا�ض ي�ضتند اإىل الوجود بقدر ما ي�ضتند اإىل املعرفة, حيث اأن هدف الدرا�ضة 

يكون مبنيًا على اأ�ضا�ض معريف اأكرث مما هو وجودي.

اإن التحول من التفكري باالأر�ضيفات كم�ضتودع لتخزين ال�ضجالت اإىل االأر�ضفة كنموذج ل�ضناعة 
وال�ضلطة  البالغية  واالأ�ضكال  وال�ضيا�ضية  االجتماعية  العالقات  اإىل  االنتباه  يلفت  ال�ضجالت, 

.)Papailias 2005, 6( الزمنية املركبة واملولدة ملركبات اأر�ضيفية متنوعة

تتحدث عن   )Ann Laura Stoler( �ضتولر  لورا  اإن  ا�ضم.  ولي�ض  فعل  هو  اإذن  "االأر�ضيف" 
 Stoler,( املردود االأر�ضيفي يف امل�ضتقبل على اأنه حتول من النظر لالأر�ضيف كم�ضدر اإىل مو�ضوع
44 ,2009(. وهذه احلقيقة من ال�رسوري فهمها يف ال�ضياق الفل�ضطيني: فاإن ما يوؤخذ على اأنه 
ينبغي  اأ�ضا�ض اجلن�ض(  املبني على  العائلي  العنف  الغا�ضم )واأحيانًا  �ضهادات خمفية عن االحتالل 
اأن يعامل كوثيقة اأر�ضيفية خرجت من �ضدر اإن�ضان تابع وم�ضطهد, وهو االآن يروي ويعرب عن 
نف�ضه. لذلك, فاإن اأهمية االأر�ضيف الفل�ضطيني, تكمن يف قدرته على اإعادة خلق نف�ضه ليعو�ض 

به غياب دولة فل�ضطني, اأو باالأحرى هو انعكا�ض لدولة فل�ضطني.

هنالك بالطبع �ضل�ضلة من املنظمات التي حتتفظ باأر�ضيفات التاريخ املعا�رس لفل�ضطني؛ مثل وكالة 
اإ�ضافة  الفل�ضطينية,  ال�ضلطة  واالآن  الفل�ضطينية,  التحرير  ومنظمة  العربية,  واجلامعة  االأونروا, 
اإىل دول خمتلفة كانت لفرتة طويلة اأو ق�ضرية م�ضيفة ملجموعات خمتلفة من املجتمع الفل�ضطيني 
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ر العابر للحدود مثل؛ م�رس, و�ضوريا, ولبنان, واالأردن, واإ�رسائيل. ال ميكن اإنكار اأنه يف  املُهجَّ
حال تفكيك االأر�ضيفات الفل�ضطينية اأو تفنيدها, فاإن هذا االأمر �ضيكون اأكرث �ضعوبة من العمل 
يف اأر�ضيف دولة واحدة. ففي املقام االأول, تطبق معظم املنظمات والدول التي مت ذكرها, قوانني 
�ضارمة للدخول اإىل اأر�ضيفاتها: يف بع�ض احلاالت, كما يف م�رس, ي�ضتحيل على الباحث الدخول 
اإىل االأر�ضيف, وبخا�ضة اإذا كان املو�ضوع يتعلق باأمر ذي ح�ضا�ضية للدولة اأو لالأ�ضخا�ض املعنيني. 
ويف املقام الثاين, فاإن البيانات امل�ضرتجعة تكون يف اأح�ضن االأحوال م�رسذمة, وبخا�ضة عندما 
ت�ضف هذه البيانات واقعًا اجتماعيًا, فاإننا جند اأر�ضيفات جمزاأة وم�رسذمة, هذا اإذا مل تكن بدائية يف 
و�ضفها �ضورة النا�ض املعنيني وواقعهم. وحتى يف احلاالت التي ال توجد فيها معوقات للدخول 
االإ�ضارة  وميكن  م�ضوهة.  روؤية  توفر  ما  غالبًا  فاإنها  املوؤ�ض�ضات,  هذه  اأر�ضيفات  من  اأجزاء  اإىل 
للتدليل على ذلك اإىل الطرق املتباينة التي يتم على اأ�ضا�ضها ت�ضنيف الالجئني الفل�ضطينيني وحتديد 
اأهليتهم ومعاملتهم على �ضبيل املثال يف االأردن ولبنان. ويف املقام الثالث, ال يوجد اإجماع اإىل 
لالإ�رسائيليني هم  بالن�ضبة  االأر�ضيفات؟  اإليهم يف هذه  ينظر  الالجئون؟ وكيف  ينتمي هوؤالء  من 
جزء من االأقلية العربية, وحتى يف االأرا�ضي املحتلة يعاملون كفئة ثانوية من ال�ضكان. وبالن�ضبة 
التمييز  اإىل  باالإ�ضافة  االأردين,  املواطن  مع  مت�ضاوين  لي�ضوا  ولكن  مواطنون,  فاإنهم  لالأردنيني 
لل�ضلطة  وبالن�ضبة   .)Massad 2001( اأو خارجها  املخيمات  �ضكناهم يف  مكان  اأ�ضا�ض  على 
الفل�ضطينية, فقد اأ�ضبحوا اأمراً واقعيًا, ويف ظل اتفاقات اأو�ضلو, فالو�ضع القانوين مقت�رس على 
املخيمات يف ال�ضفة الغربية مع ا�ضتثناء القد�ض وغزة. اأما بالن�ضبة لل�ضلطة يف غزة, وا�ضتناداً اإىل 

جناحهم يف انتخابات 2006, فهم يّدعون اأنهم يتحدثون با�ضم ال�ضعب الفل�ضطيني باأكمله.

الظروف  لروؤية  الوثائق  على  واالطالع  االأر�ضيف  حتول  ملتابعة  اأخرى  اأ�ضباب  هنالك  بالتاأكيد 
التي اأنتجت يف ظلها, وبالتايل للتزود مبعلومات عن اأولئك الذين اأنتجوها بدل االعتماد عليهم 
ومكانية  زمانية  ظروف  يف  حتى  الفل�ضطيني,  املجتمع  يف  االأو�ضاع  حال  ملعرفة  كموؤ�رسات 
اأغلبه خمفيًا, فاإنه وعلى العك�ض متامًا ملا  حمدده. وبخ�ضو�ض االأر�ضيف الفل�ضطيني الذي ما زال 
ت�ضفه �ضتولر )Stoler( عندما �رسحت كيف مت تدري�ضهم "ليفكروا من االأدنى اإىل االأعلى", وجد 
يف  التابع  مع  والفاعل  امل�ضتعمرة,  الدولة  مع  امل�ضتعمر  تركيبة  اال�ضتعمارية  احلقبة  يف  الباحثون 

.)Stoler 2009, 47( ,اإمياءات ب�ضيطة تعرب عن الرف�ض وال�ضمت بني الواقعني حتت اال�ضتعمار

هنا نحن ال نتعامل مع االأر�ضيف اال�ضتعماري, ولكن مع اأر�ضيف مناه�ض لال�ضتعمار, فهو بالتايل 
اأر�ضيف م�ضتعمر اإىل حد كبري, فواجب اأولئك الذين �ضيوفرون اأر�ضيفًا فل�ضطينيًا اأن يحرروا هذا 

االأر�ضيف من اال�ضتعمار.

البحث عن اأر�صيف غري ر�صمي  .3
ما  اأر�ضيف  فيها  اأنتج  التي  الظروف  عن  نبحث  و�ضوف  اأر�ضيفيًا,  حتواًل  هنا  ونتوقع  �ضنتابع 
عو�ضًا عن النظر اإليه بب�ضاطة على اأنه موؤ�رس على حياة الفل�ضطينيني مبعزل عن حياتهم. وامل�ضّلمة 
حياة  تخ�ض  وثائق  فيه  جمتمع  اأي  يف  موجود  الفل�ضطيني  االأر�ضيف  اأن  هي  منها  �ضننطلق  التي 
اإىل  وبحاجة  والبحث  التنقيب  قيد  زالت  ما  املجتمعات  هذه  اأن  العمل  وفر�ضية  الفل�ضطينيني. 
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حتديد وحترير وثائقها. وهذا ال يعني اأنه يف امل�ضتقبل عندما تتم ا�ضتعادة االأر�ضيفات لت�ضبح متوفرة 
اأنه ال  للجميع -على �ضبيل املثال يف جامعة بريزيت- �ضيتم التعامل معها مبوؤ�رسات مغايرة؛ اأي 
ميكن التعامل مع املجتمعات الفل�ضطينية ب�ضكل جماعي وموحد. يف الوقت احلايل يجب التاأكيد 
على اأننا ال نتعامل هنا مع اأي نوع ر�ضمي من االأر�ضيف على الرغم من �ضبابية التعبري, وبخا�ضة 
الفل�ضطينية  فال�ضلطة  دولة.  اأر�ضيف  يوجد  ال  حيث  للفل�ضطينيني,  دولة  وجود  عدم  حال  يف 
لديها وزارات, ولكنها هي بحد ذاتها جمرد اأوهام ت�ضري اإىل ماذا �ضتكون وظائفها يف امل�ضتقبل, 
وعلى اأية حال, هذا املبحث ال يت�ضمن اأي منظمات كموؤ�ض�ضات دولة, وبداًل من ذلك, ين�ضب 
االهتمام هنا على املنظمات غري احلكومية والعائالت واالأفراد الذين بحوزتهم وثائق, وبالتايل 
اأر�ضيفات ذات عالقة بالتاريخ وال�ضيا�ضة واملجتمع الفل�ضطيني. واأكرث حتديداً, فاإن معظمها عبارة 

عن تاريخ �ضفوي ولكن االإفادات اخلطية )املكتوبة( والوثائق االأخرى م�ضمولة.

يف هذا ال�ضياق, هناك نقطة اأخرية وغاية يف االأهمية ال بد من االإ�ضارة اإليها؛ وهي اأن الوثائق 
التي نبحث عنها بحكم اأنها ذات طبيعة �ضفوية اأو اإفادات خطية, هي بالتاأكيد كا�ضفة وب�ضكل 
اأنا�ض,  اإىل ظروف ومتاعب حياة  اأنها ت�ضري جميعًا  التبعية يف فل�ضطني: حيث  رئي�ض لظروف 
اأم من غريهم, معظمهم ينتمون ل�رسائح املجتمع املهّم�ضة من فقراء,  اأكانوا من الالجئني  �ضواء 
والجئني, ومطلوبني لل�ضلطات, و�ضجناء, وحمررين, ون�ضاء, وعمال, وفالحني وم�رسدين. بهذا 
املعنى, فاإن االأر�ضيف املرقم املرتقب يف جامعة بريزيت ميثل اأكرث بكثري من جمرد اأدوات اإ�ضافية 
الفل�ضطيني.  املجتمع  من  ال�ضاحقة  الغالبية  حلياة  الزمن  عرب  بانورامية  روؤية  ميثل  اإنه  للباحثني؛ 
الأولئك  م�ضتمراً  املواطنون ميتلكون وكالة من نوع خميف, وقيمة متثيلية ت�ضكل تهديداً  هوؤالء 
الذين يحكمونهم؛ كما تبني يف معظم ما ظهر خالل اخلم�ض وع�رسين �ضنًة املا�ضية. وبالتايل, 
يبدو اأننا نواجه مرة اأخرى العنف الذي هو مغرو�ض يف االأر�ضيف. وبالتايل, فاإن اأهمية امل�رسوع 
وبع�ض امل�ضاكل, تكمن يف "اإمكانية اأن التابع ميكن اأن ي�ضبح ع�ضواً كاماًل يف املجتمع؛ القرية, 
واحلي, واملدينة" )Pandey 2008, 275(. وفقًا لت�ضاترجي )Chatterjee 2004( فاإنه من 
التابعني يو�ضفون  اأن هوؤالء  "املدين", يف حني  ال�ضعب تعداد هذه العوامل كجزء من املجتمع 
باأنهم "لي�ضوا مدنيني" على الرغم من و�ضوح ارتباطهم باملظهر ال�ضيا�ضي. با�ضتطاعة ال�ضخ�ض 
اأن ينظر اإىل املهمة احلالية كجزء من جهد جماعي ي�ضعى اإىل ال�ضمولية لدعم اآالف من اأولئك 
االأ�ضخا�ض الذين يحتفظون بجزء من حياتهم يف مكان للجز باأنف�ضهم اإىل ال�رسيحة املدنية من 
بالتاأكيد يو�ضح �ضبب ا�ضتعداد الكثري منهم وحتم�ضهم للحديث عن  الفل�ضطيني. هذا  املجتمع 

ق�ضتهم, خماطرين اأحيانًا ب�ضمعتهم اأو حتى �ضالمتهم.

اأخرى غري ناطقة, نحن  "خر�ضاء", بعبارة  اأ�ضار دريدا, بنف�ضها وعن نف�ضها  االأر�ضيفات, كما 
اأن تكون هذه االأر�ضيفات خر�ضاء -وب�ضورتها  من يجعل االأر�ضيفات تتحدث. وعليه, وقبل 
املجازية- فاإنه يجب عر�ضها على �ضخ�ض ما – هنا, الباحث, وهناك ال�ضيا�ضي, ويف مكان اآخر 
اإىل حالة  اأخرى, تتحرك االأر�ضيفات من حالة عدم الوجود  املواطن املعني باالأمر. وبكلمات 
عدم الروؤية, اإىل حالة عدم النطق, انتهاًء وو�ضواًل اإىل حالة التعبري. النا�ض, �ضواء اأكانوا نا�ضئني 
اأم حمرتفني, ياأخذون االأر�ضيفات عرب هذه املراحل. وهذا هو االإجراء الذي �ضنحذو حذوه هنا. 
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اهتمامنا هو يف التعريف, واإيجاد ون�رس ودرا�ضة االأر�ضيفات غري الر�ضمية اأينما وجدت, بداية 
املنظمات غري  من  �ضل�ضلة  اإىل  مبدئية  بزيارات  قمنا  النتيجة,  ولتحقيق هذه  الغربية.  ال�ضفة  يف 
احلكومية, حتديداً من املنطقة الو�ضطى يف رام اهلل حتى بيت حلم, مروراً بنقطة االت�ضال املهمة 
اأنها �ضتت�ضمن وثائق  جداً مدينة القد�ض. االأر�ضيفات التي نبحث عنها كانت تلك التي �ضعرنا 
جوهرية مبنية على اأ�ضا�ض �ضفوي مكتوب, واأحيانًا مواد م�ضورة تخ�ض حياة الفل�ضطينيني, �ضواء 
من اأولئك الالجئني اأو غريهم, ونتذكر ملاذا كلهم يعاملون على اأنهم الجئون, حيث كلهم اإما 

طردوا من اأر�ضهم, واإما دفعوا اإىل التواجد يف اأماكن جلوئهم.

التعريف والبتكار  .4
اهلل  رام  حمافظات  يف  احلكومية  غري  املنظمات  من  �ضل�ضلة  زيارة  متت  امل�رسوع,  هذا  اإطار  يف 
والبرية والقد�ض وبيت حلم واخلليل. وهناك �رسورة لبذل جهود اإ�ضافية يف املرحلة الثانية ترتكز 
يف اجتاهني؛ االأول الت�ضبيك مع منظمات يف حمافظات ال�ضمال مثل نابل�ض وجنني وحمافظات 
اأخرى, والثاين يتطلب العودة اإىل االأماكن التي متت زيارتها الإكمال عملية االأر�ضفة. ويف حالة 
ا�ضتمرارية امل�رسوع وتو�ضعه ب�ضكل كبري, فاإنه بالتاأكيد �ضي�ضمل غزة, باالإ�ضافة اإىل جمع وثائق 

االأر�ضيفات املحفوظة يف دول اجلوار, وبخا�ضة لبنان.

لقد مت اإجراء مقابالت عدة مع اأفراد ميثلون منظمات غري حكومية متنوعة, مبا فيها اجلامعات 
واأحيانًا اجلدل.  النقا�ض  املقابالت طابع  بريزيت. وقد طغى على هذه  الفل�ضطينية عدا جامعة 
لقد قررنا احرتام هوية املنظمات واالأفراد الذين متت مقابلتهم, ليت�ضنى لنا اإبقاء الباب مفتوحًا 
اأمام نقا�ضات اإ�ضافية تاأتي بثمارها على االأمد الطويل, وبهدف جتميع وترقيم القدر املمكن من 
املثال  �ضبيل  اإىل جمموعات على  بت�ضنيفها  املوؤ�ض�ضات  التفرقة بني  العالقة. و�ضتتم  الوثائق ذات 

جمموعة )اأ(-)ب(-) ج( وهكذا, والرجوع اإىل امللحق رقم )1( لروؤية اأ�ضماء املوؤ�ض�ضات.

اأكرث من  بها  نقوم  وقد عقدت اجتماعات عدة مع منظمات غري حكومية خمتلفة, واأحيانًا كنا 
مرة, وذلك بهدف التحقق من اأحاديث املديرين وامل�رسفني واملوثقني واملوؤر�ضفني واالعتبارات 
املحتملة يف ثنايا حوارهم. وهنا وجدنا اأن االأر�ضيف الكامن كان هائاًل, وكاأنه فيل اأجزاوؤه قابعة 
يف العديد من املكاتب التي زرناها. ولكن يف هذه املرحلة الفيل ما زال وهميًا, وبالتايل امل�رسوع 
الذين  واالأفراد  املنظمات  نوع  اإن  امل�ضتقبل.  يف  والعزمية  احلما�ض  من  مبزيد  قدما  حمله  يجب 
توا�ضلنا معهم, كان من اأولئك الذين يتعاملون مع التاريخ ال�ضفوي ب�ضكل عام, مع ما يتذكره 
بالت�ضل�ضل  يتعلق  وفيما  قانونية.  ق�ضايا  اإىل  باالإ�ضافة  واالأطفال,  والن�ضاء  وال�ضجناء  الالجئون 
الزمني, جمعت هذه الوثائق من قبل هذه املنظمات بدءاً, ب�ضكل اأ�ضا�ضي, من اأواخر ال�ضبعينيات 
ومرة  اأو�ضلو,  بفرتة  مروراً   ،)1993-1987( واأثناءها  االأوىل  االنتفا�ضة  قبل  ذروتها  وو�ضلت 

اأخرى من 2007-2003.



الالَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات

176

الت�صالت الأوىل، النقا�صات الأوىل  .5

فيما يلي �ضرن�ضم �ضورة امل�ضاكل التي تواجه الباحثني الراغبني يف احل�ضول على �ضورة وا�ضحة 
عن حمتويات االأر�ضيف, الذين يبدون التزامًا حقيقيًا للتعاون يف جعلها عامة مفتوحة عن طريق 
ال�ضماح جلامعة بريزيت بن�ضخ وترقيم الوثائق التي تندرج يف اإطار هذا امل�رسوع. امل�ضاكل التي 

�ضيتم و�ضفها, ب�ضكل عام, ظهرت يف كل حالة من النقا�ضات مع ممثلني عن تلك املنظمات.

يف املقام االأول, من امل�ضني لتلك املنظمات التي عملت �ضنوات واأحيانًا عقوداً يف جمال جتميع 
املعلومات وال�ضهادات واالإفادات يف ظروف �ضعبة, واأحيانًا يف ظروف خطرية, وفجاأة يتم 
الطلب منها اأن ت�ضارك املعلومات مع منظمة اأخرى مل يكن لها دور يف عملية جمع املعلومات, 
ومل تخاطر كما فعلت املوؤ�ض�ضة. ولكن فقط ملجرد اأنها تعتقد اأنه يف املدى البعيد �ضيكون هذا 
�ضببًا يف  الفل�ضطيني. هذا االعتبار قد يكون يف حد ذاته  ال�ضعب  فائدة عامة على  امل�رسوع ذا 
رف�ض اإعطاء الوثائق, وحتى عندما تكون متوفرة تعطى حتت �رسوط حمددة الأفراد من الباحثني 

فقط ولي�ض ملوؤ�ض�ضات )ث(.

بع�ض  امليداين, وذلك الأن يف  العمل  يبداأ  اأن  قبل  لدينا حتى  امل�رسوع كانت معروفة  اأهمية  اإن 
اإ�رسائيليني اأو حتى اختفت. ولكن تبني خالل البحث  احلاالت ال�ضاذة �رسقت الوثائق من قبل 
اأن  اأخرى, ذكر  اأو مهرتئة )ذ(. ويف حاالت م�ضابهة  اأي�ضًا وثائق قدمية جداً  اأن هناك  امليداين 
عليها,  العثور  يتم  مل  املقابالت  كذلك  )ح(,  مكانها  معرفة  من  نتمكن  ومل  اختفت  الوثائق 
واالأقرا�ض املدجمة مل تكن يف مكانها, ورمبا اأن اأحد املوظفني الذين غادروا من فرتات وجيزة 

قد اأخذها معه )�ض(.

وان�ضجامًا مع روح التعاون, قدم اأحد معاهد التدري�ض العايل الن�ضح لنا بعدم ا�ضتخدام متطوعني 
التزام,  للتوثيق والت�ضجيل والت�ضوير والرتقيم, الأن عملهم عادة يكون �ضكليًا دون  الطلبة  من 

واأحيانًا غري مفيد )�ض(.

م�صوؤولية املوؤ�ص�صات  .6
منذ �ضهر اأيار وحتى �ضهر اآب 2010, قمنا بزيارة �ضل�ضلة من املنظمات غري احلكومية التي من 
مثرية  نتائج  اإىل حتقيق  الزيارات  اآلت هذه  وثائق, وقد  اأر�ضيف يحوي  لديها  يكون  اأن  املتوقع 
لالهتمام, ولكن غري م�ضجعة. ب�ضكل عام, هذا ال يعني اأن النتائج لن يتم حتقيقها عندما ن�رسع 

بجمع املواد وترقيمها وبذل اجلهود احلثيثة.

التعامل مع ق�ضية الوثائق يف املنظمات غري احلكومية هي  اأولية تواجهنا عند  اأكرب م�ضكلة  رمبا 
هرم  قمة  يف  يكون  اأن  بال�رسورة  لي�ض  ال�ضحيح  وال�ضخ�ض  ال�ضحيح.  املوظف  اإىل  التحدث 
املنظمة. فكما اأن عامل املكتبة اأو عامل التوثيق �ضيقول اإن عليه ا�ضت�ضارة رئي�ضه )اأ, ث(, فاإنه 
باإمكان الرئي�ض امل�ضئول, اإذا كان لديه �ضك يف ما اإذا كان يرغب يف اإعطاء املعلومات اأو اإكمال 
احلديث, اأن يقول اأن هذا من �ضاأن املوظف املخت�ض, الذي رمبا يكون �ضخ�ضًا خارجيًا؛ على �ضبيل 
املثال حمامي املوؤ�ض�ضة. اإذا كان ال�ضخ�ض املعني غائبًا, فهناك حاجة للعودة. ولكن يف حاالت 
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عديدة عندما عدنا لزيارة املوؤ�ض�ضة, وجدنا اأن املوظف الذي متت مقابلته يف املرة ال�ضابقة غري 
موجود, وبالتايل متت اإعادة النقا�ض ال�ضابق من ال�ضفر مع املوظف االآخر. وهذا يتطلب تقدمي 
�رسح عن االأهداف مرة اأخرى, وهناك احتمال قائم اأن يكون الرد م�ضابهًا. هذه ال�ضل�ضلة من 
التعامالت تكررت مبقية بذلك الباحثني عالقني. هذه التاأخريات غري املتناهية ت�ضبح جزءاً من 
بناء امل�رسوع, الأن املوظفني كل واحد منهم يدفع نحو االآخر يف حماولة لتجنب امل�ضوؤولية )ب(.
يف اإحدى احلاالت, مت رف�ض مقابلة الباحثني للمرة الثانية )ز(. ويف حاالت اأخرى طلب توجيه 
ر�ضائل ر�ضمية من اجلامعة, وبالطبع هذه مت اإر�ضالها, ولكنها مل تاأِت بالنتائج املرجوة )ث, د(. 
بعبارات فنية, هناك معوقات عدة, ولكنها مرتبطة باأ�ضباب اأخرى جوهرية: فقد يكون هنالك 
اهتمام اأكرث لو اأن املنظمة اعتربت اأن املطالب ذات اأهمية بالن�ضبة لها اأو للبلد. بخ�ضو�ض املعوقات 
الفنية, فهي تتمثل, عادًة, يف عملية اإجراء االت�ضاالت: فر�ضائل الربيد االإلكرتوين كانت تهمل, 
ويف حاالت الزيارة ال�ضخ�ضية تبني اأن االأ�ضخا�ض ذوي العالقة غري موجودين اأو من�ضغلني, وعرب 
الهاتف غالبًا ما ظهر اأن النا�ض غري متحم�ضني للحديث )Mall-Diabisi 2010(. وهنا ال بد 
من ذكر اأن هنالك على االأقل حالة واحدة اأبدت حما�ضًا كبرياً للم�رسوع, ولكن ال نخفي القول 
اإنه كان لدينا خ�ضية من اأن يبقى امل�رسوع عالقًا وال يدخل حيز التطبيق على املدى البعيد ب�ضبب 

نق�ض االإرادة اأو التمويل )خ(.
ويف اأثناء زياراتنا املتعددة ات�ضح اأي�ضًا اأن موظفني يف منا�ضب متعددة اأعطوا اإجابات متناق�ضة 
اإجاباتهم  اأو �رسوحًا خمتلفة الأ�ضئلة مماثلة تتعلق بوجود وتوفر وثائق معينة. وهذا انعك�ض على 
املتعلقة باأعداد الوثائق املتوفرة التي تباينت اعتماداً على من الذي مت التحدث معه, فرتاوحت 
االأعداد من ب�ضع وثائق اإىل مئات. وحدث اأي�ضًا اأن املوظف نف�ضه عندما متت مقابلته يف زيارات 
عدة للموؤ�ض�ضة, اأعطى اإجابات خمتلفة حول وجود اأو غياب وثائق ذات عالقة, ولي�ض فقط عن 
توفرها. ميكن اأن يكون ذلك ناجت عن جهل, اأو اأحيانًا كجزء من اأ�ضلوب التجنب )ا(. وهناك 
وثائق,  اأية  باإنكار وجود  البداية  ات�ضمت يف  اأخرى  موؤ�ض�ضات  قبل  من  اأخرى  فعل  ردة  اأي�ضًا 
اإىل وجود بع�ض  االإ�ضارة  ال�ضحف, والحقًا متت  اأن كل ما متلكه هو مق�ضو�ضات من  مدعية 
ل�ضورة  مرتبط  الأنه  لالهتمام  مثرياً  كان  هذا  )ر(.  فقط  الباحثني  الطالع  هي  ولكن  الوثائق, 

الذات لطريف النقا�ض, وتعريف ما هو الباحث: هل هو �ضخ�ض اأو موؤ�ض�ضة؟
ومقابالت  �ضهادات  لديها  اأن  ذكرت  فقد  مميزة,  اإجابات  لديها  فكان  اأخرى  موؤ�ض�ضات  اأما 
واإمنا  معينة,  بظروف  م�رسوطًا  اأو  حمدوداً  لي�ض  اإليها  والو�ضول  �رسية,  كلها  ولكن  واإفادات, 
الذين  لهوؤالء  حتى  وال  اأحد,  الأي  متوفرة  غري  الوثائق  اأن  كان  فاجلدل  كامل.  ب�ضكل  حمظور 
بحاجة للمعلومات مثل املحامني. اإ�ضافة اإىل ذلك, مل يكن هنالك اأية اإ�ضارة اإىل اأن الو�ضع ميكن 

اأن يتغري يف امل�ضتقبل, فاحلا�رس جمّمد, وهو كذلك اإىل ما ال نهاية )ب(.
يف اإحدى احلاالت, قيل, بب�ضاطة وو�ضوح, اإنه ال ميكن الو�ضول اإىل املادة اخلام, ولي�ض هناك 
نية لرتقيمها, واأنه على الباحث اأن ينتظر حلني �ضدور هذه املواد وتوفرها على �ضكل ن�ضخ ورقية 
)ز(. هذا اجلواب بحد ذاته كان مدعاة للقلق, الأن املنظمة �ضاحبة ال�ضاأن هي واحدة من تلك 

املنظمات الفقرية واله�ّضة التي ميكن اأن يكون م�ضريها الفناء.
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�ضيقومون  اأواًل  بها, ولكن  تزويدنا  كلها, ميكن  ولي�ض  املعلومات,  بع�ض  اأن  اإخبارنا  مت  اأحيانًا 
باإجراء حمكم يخفي هوية االأ�ضخا�ض, واأنهم هم من �ضيقوم بذلك, واأن ذلك �ضي�ضتغرق وقتًا. 
باالإ�ضافة اإىل ذلك, �ضيكون املو�ضوع حم�ضوراً فقط مبا يتعلق باالنتهاكات االإ�رسائيلية, ولن ي�ضمل 
ق�ضايا املجتمع الفل�ضطيني )د(. وال بد من االإ�ضارة هنا اإىل اأنه يف تلك املرحلة املبكرة مل يكن 
اإن ا�ضتدعت ال�رسورة اإىل حني ال�ضماح  هناك اعتبار لعمل ترتيبات )الإخفاء هوية املعلومات( 
لها بالتعميم خالل عدد من ال�ضنوات. ات�ضح من خالل الزيارات اأنه من بني االأ�ضخا�ض االأكرث 
تقدمًا وحت�رساً يف املجتمع الفل�ضطيني يعتربون اأن الق�ضايا وامل�ضاكل اخلارجية هي فقط التي من 

املمكن اإعادة �رسدها, اأما الداخلية فال بد من اأن تبقى طي الكتمان ب�ضبب العار املالزم لهم.

يف بع�ض احلاالت, كنا جند اعرتافًا وا�ضحًا اأن املادة املطلوبة موجودة باأعداد هائلة تقدر باملئات 
االإنرتنت,  على  متوفرة  �ضتكون  واأنها  الت�ضجيالت,  من  ال�ضاعات  مئات  ومتثل  املنظمة,  لدى 
وعندها باإمكاننا اأخذ ن�ضخ عنها. هذا كان يبدو موؤ�رساً على اإمكانية التعاون يف امل�ضتقبل, ولكن 
–لالأ�ضف- نتائج زيارتنا الثانية كانت غري وا�ضحة, ويعزى ذلك مرة اأخرى اإىل التناق�ضات يف 
اأجوبة املوظفني )ت(. وبقي ال�ضوؤال دون رد وا�ضح: هل لديهم وثائق اأم ال؟ وعندما مت توجيهنا 
اإىل املوقع على ال�ضبكة العنكبوتية ملعرفة تفا�ضيل عن الوثائق التي ميتلكونها, تبني اأن املوقع مل 

يكن متوفراً, اأو لي�ض �ضهل اال�ضتخدام )ب(.

اأ�ضبح وا�ضحًا اأن االأمكنة احلقيقية لبع�ض الوثائق املهمة والنادرة مل يكن يف حقيقة االأمر معروفًا 
اأن بع�ض الوثائق  اإىل  اأ�ضاروا  الأنا�ض مت تكليفهم بحفظها وحمايتها )ا(. وبالفعل, بع�ض النا�ض 
كانت لدى منظمات اأخرى, ظن موظفوها بدورهم اأنها يف منظمة ثالثة )ت(. اإحدى االإجابات 
املتكررة كانت ت�ضري اإىل اأن املعلومات هي حتت االإن�ضاء. لقد اأخربنا اأن االأر�ضيف قيد الفهر�ضة, 
ن خارج املنظمة, اأو اأن املوؤ�ض�ضة يف مرحلة انتقالية, ولذلك ال ميكن احل�ضول  والرتقيم, اأو خمزَّ
عليه. وهذه العملية قد ت�ضتغرق �ضهرين, ورمبا حتى مطلع اخلريف, اأو فقط اأ�ضبوعني اإ�ضافيني, 
قبل اأن ت�ضبح جاهزة لالّطالع عليها. وعليه فاإن, النوايا احل�ضنة والتقيد باجلدول الزمني املنا�ضب 
يبقى بحاجة للفح�ض, مع اإبقاء امل�ضتقبل مفتوحًا على كل االحتماالت "كظل فيل" متجه نحو 
ال�رسق �ضاعة امل�ضاء )ت, ث, ج(. وهذا اجلدل �ضيقود اإىل اإحدى هاتني النتيجتني: اإما اأن يدعى 
الباحث ملعاودة الزيارة حال انق�ضاء الفرتة املذكورة )ت, ث(, واإما اأن يخرب اأن االأمر قيد النظر 

التخاذ قرار رمبا من قبل كل قيادات املنظمة ليقرروا اإذ كان م�ضاركة الوثائق من �ضاحلهم.

الق�ضية االأكرب التي يثريها جدل "الظل املتحرك" يتمثل يف ال�ضوؤال املتكرر )ما امل�ضلحة امل�ضرتكة 
الفل�ضطيني  ال�ضياق  يف  اأخرى؟(.  منظمات  مع  البيانات  م�ضاركة  جراء  من  حتقيقها  ميكن  التي 
عامًا  م�ضتودعًا  متثل  ولكنها  مناف�ضة,  �رسكة  لي�ضت  بريزيت  باأن جامعة  الر�ضالة  تو�ضيل  ي�ضعب 
اأقدميته م�ضمونة ولي�ض له م�ضالح ذاتية. بل على العك�ض, اإن املوؤ�ض�ضة �ضيتم مكافاأتها بالتقدير يف 
عملية الرتقيم, اإ�ضافة اإىل اأن عمل املنظمة �ضيعرف من قبل جمهور عري�ض من الباحثني والقراء.

اإن تنفيذ امل�رسوع على اأر�ض الواقع يتطلب من جامعة بريزيت م�ضتوى عاليًا من الدبلوما�ضية, 
وذلك يعود الأ�ضباب عدة: اأولها يتعلق بال�رسية والالمركزية يف مقاومة االحتالل, وثانيها يتعلق 
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باالن�ضقاقات احلزبية الفل�ضطينية التي هي عامل تاريخي ما زال حا�رساً ب�ضكل جزئي, ما يجعل 
هذا جداًل من ال�ضعب �ضياغته بطريقة مقنعة.

هذا ال يعني -باأي �ضكل من االأ�ضكال- اأن املنظمات التي متت زيارتها اأو بع�ضها مل تبِد نوايا 
املثال,  �ضبيل  فعلى  را�ضخة.  وقيم  توا�ضل  م�ضكلة  راأينا-  كما  كانت,  امل�ضكلة  اإن  بل  ح�ضنة, 
جادلت اإحدى املوؤ�ض�ضات عن كيفية م�ضاركة وثائقها وعن حماية حقوق الن�رس لها, ومن ثم 
ا�ضتوعبت هدف  اأخرى  منظمة  وهناك  )ح(.  اأولية  كتجربة  وثائقها  بن�ضخ  بالبدء  لنا  �ضمحت 
امل�رسوع )د( ولكنها اأعربت عن ترددها يف التفريط يف وثائق ثمينة ب�ضبب طبيعتها احل�ضا�ضة, 
احلاالت,  اإحدى  ويف  وعر�ضها.  املعلومات  على  للح�ضول  �ضارمة  �رسوط  مناق�ضة  فاقرتحت 
وبعد نقا�ضات عدة نتجت عنها اتفاقية مبدئية ن�ضت على اأنه يف اأح�ضن االأحوال بع�ض الوثائق 
�ضيتم حجبها ب�ضبب �رسيتها, ولكن دون اأ�ض�ض وا�ضحة ملثل هذا ال�رسط )ث(. اإن هذه ال�رسية 
ميكن تفهمها الأن التفريط بال�رسية -يف ال�ضياق املحلي- ب�ضكل جزئي, �ضعب, والتخلي عنه 

غري وارد.

اإن غمو�ض م�رسوعنا يف مرحلته احلالية, الذي يعود اإىل كونه يف مرحلة البلورة, قد ترك الباب 
م�ضبق  ك�رسط  )ح(  والتفا�ضيل  اال�ضتف�ضارات  من  العديد  لطرح  املوؤ�ض�ضات  من  لعدد  مفتوحًا 
اإىل  اأواًل  بحاجة  هم  ولكن  الوثائق,  من  العديد  هناك  لنا  قيل  املعلومات, وكما  للم�ضاركة يف 

و�ضوح اآليات العمل وحتديدها.

يف بع�ض االأحيان, مت رف�ض طلبنا للقاء م�ضوؤولني على م�ضتوى عال يف املنظمات غري احلكومية, 
وميكننا اأن نت�ضور اأنه لو عقدت هذه اللقاءات لتمكنا من حتقيق النتائج املرجوة. اإن االنطباع 
العام لدى الباحثة اأن كثرياً من املنظمات مل تَر فائدة من م�ضاركة عملها, وبخا�ضة اأنها تعترب اأنها 
�ضتعطي بياناتها وعملها دون مقابل, وكانوا حري�ضني على عدم اإعطاء معلومات مهمة حول 
املادة التي بحوزتهم )Mall-Diabisi 2010(. وعليه, فاإنه من االأف�ضل لو قمنا بالتوا�ضل مع 

منظمات مثل )خ( الذين اثبتوا يف البداية حما�ضهم للتحرك قدمًا.

وعلى م�ضتوى اأعلى من التجريد, وجدنا اأن فكرة امل�ضادر االأولية مل يتم ا�ضتيعابها وفهمها من 
قبل املوظفني واملديرين يف املنظمات املخت�ضة. هذا لي�ض حماولة للطعن يف قدرة هوؤالء النا�ض, 
بل, على العك�ض, اإنهم �ضهادة حية على حقيقة اأن امل�ضادر االأولية بحاجة اإىل ابتكار يف ال�ضياق 
االأوىل  املحاولة  هذه  خلف  يكمن  الذي  امل�رسوع  هدف  من  جزء  هذا  وبالفعل  الفل�ضطيني, 

الإنتاج اأبحاث مكتوبة.

7. النتيجة
الذي  ال�ضخ�ض  ملك  اأهي  هي؟  من  ملك  ال�ضهادات:  تن�ضاأ  حاملا  نف�ضه  يطرح  الذي  ال�ضوؤال 
اأعطاها؟ ولكن, هم مل يتحدثوا من منرب عام. اأهي ملك املنظمة امل�ضجلة؟ هذه الظاهرة كانت 
واالأ�ضخا�ض  الباحثة  بني  عقدت  التي  النقا�ضات  كل  يف  مبا�رس  غري  اأو  مبا�رس  ب�ضكل  حا�رسة 
املخت�ضني يف هذا املجال. االأمالك توحي اإىل امللكية اخلا�ضة, وبالتايل "اخل�ضو�ضية" مع اإمكانية 
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باب  من  بها  البوح  يكون  حتى  حتفظ,  واالأ�رسار  اإلزاميًا,  لي�ض  ولكن  بها,  بالبوح  ال�ضماح 
اأر�ضيفات الدولة تعمل بال�ضبط بطريقة االأر�ضيفات غري  ال�رسورة. وهنا ال بد من التو�ضيح اأن 
الر�ضمية نف�ضها التي نحن ب�ضددها. االأمالك تعرف على اأنها عامة ولي�ضت خا�ضة, ولكن فكرة 
عامة تقت�ضي االأمن, حيث اأن الدولة مكلفة باأمن مواطنيها �ضد اأعداء خارجيني اأو حمليني ممن 
اأمالكهم  املجتمع, وجمموع  من  الدولة  اإىل  امل�ضوؤوليات  تفو�ض  التعاقد  فنظرية  مواطنون.  هم 
خم�ضخ�ضة من قبل الدولة. وعلى هذا النحو, االأفراد يف ال�ضياق الفل�ضطيني ال يعرتفون بطبيعة 
ن�ضاطاتهم االأر�ضيفية اإال باحلد الذين هم اأنف�ضهم م�ضتعدون لتعميمها باأ�ضكال متنوعة من الوثائق 

واملن�ضورات االأولية, واملكتوبة اأو ال�ضفوية.

الأ�ضخا�ض  هناك دخول جماين  يكون  فرمبا  احلكومية.  غري  املنظمات  على  نف�ضه  االأمر  وينطبق 
داخل  من  يتولد  العرقي  البحث  اأ�ض�ض  فاإن  الطريقة,  بهذه  املوؤر�ضفة.  املواد  بع�ض  اإىل  حمددين 
حيث  الغربية,  ال�ضفة  يف  احلكومية  غرب  املنظمات  من  عدد  على  ينطبق  وهذا  االأر�ضيف. 
العام عن  االإفراج  معينة. ولكن  اإليها حتت ظروف  بالو�ضول  ال�ضماح  مع  اأ�ضرية  الوثائق  تبقى 
خطوة  هي  نف�ضها"  عن  "باحلديث  النظرية  املقدمة  يف  و�ضفنا  كما  لها  وال�ضماح  االأر�ضيفات 
اإ�ضافية وجريئة, وقلة هم امل�ضتعدون اأن يخطوها. وبالفعل, فاإن االأنواع املتكررة من االتفاقات 

لتربير ال�ضلوك احلايل م�ضابهة لتلك املوجودة يف اأماكن اأخرى كاليونان مثاًل.

قام  اأن فرداً  "جمموعة" التي تعني  اأن ي�ضتخدم كلمة  اأو ف�ضل  اأن يكون البع�ض قد توقع  وميكن 
بتجميعها بنف�ضه, وبالتايل تعطي انطباعًا بامللكية. ومبا اأن اإجراءات جمع وتنظيم املواد واالإقبا�ض 
عليها هي نف�ضها يف عملية االأر�ضفة والتجميع, فيظهر هنا الرتابط والتداخل بني العر�ض واالإخفاء 

.)Papailias 2005, p.3( كما بني اخلا�ض واملجاالت العامة

اإن التناق�ض بني االعتبارات العامة, بخ�ضو�ض كون االأر�ضيف مفتوحًا من جهة, وحقيقة وجود 
االأر�ضيفات غري الر�ضمية التي هي خا�ضعة بدورها لنظام حمدود من اال�ضتقاللية من جهة اأخرى, 
يدفع باجتاه االنفتاح, وبالتايل, بعبارات دريدية "اإىل نهاية العنف." واإذا كان ذلك يتطلب يف 
بع�ض االأحيان حجب االأ�ضماء, فهذا ميكن اأخذه بعني االعتبار, ومن ثم تنفيذه ما دامت وثيقة 
ما )مكتوبة اأو �ضفوية( ال تتعر�ض للت�ضويه. وهذا مت جتربته بنجاح من فرتة قريبة من قبل فريق 
اإنتاج وثائق  اأعاد  اأر�ضيفه ال�ضخم. ومن قبل االإعالم املكتوب الذي  الويكي ليك�ض الذي ن�رس 
اأ�ضخا�ض اأكرث مما هو  اإن الهدف من هذا احلجب لالأ�ضماء, هو حماية  ويكي ليك�ض وحللها. 
حماية جمتمعات باأكملها. فاملجتمعات حتمي نف�ضها بنف�ضها, وهي ت�ضتفيد فقط من االنفتاح, 
والف�ضاد,  واجل�ضع,  عنه,  املتحدث  اخلفي وغري  العنف  تهم  الك�ضف عن  من جراء  تعاين  ولن 

والتمييز النوعي والعرقي والديني والطبقي.

فقط  ولي�ض  ممكنًا,  وتقييمها  البيانات  تف�ضري  جعل  هو  ترقيمي  م�رسوع  الأي  االأ�ضمى  الهدف 
املقدرة على عر�ضها. من اأجل اأن ن�ضتطيع التف�ضري يجب اأواًل اأن منتلك. وذلك ي�ضمل بالطبع 
بعيد  اإىل حد  اإ�رسائيل )وهي  االأر�ضيفات مع  اإ�رسائيل وال�ضدام حول معنى  الطويل مع  ال�رساع 
ي�ضهل  �ضوف  النهاية,  يف  متلك(  اإعادة  احلقيقة  )يف  العام  التملك  هذا  بطبيعتها(.  ا�ضتعمارية 
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اإىل  النظر  امل�ضتحيل  �ضيجعل من  النهاية  الذي يف  اال�ضتعمار  اأر�ضيفي �ضد  اإمكانية خلق ج�ضم 
الرواية الفل�ضطينية االأولية على اأنها منحازة وذاتية ومبالغ فيها ومفتعلة.

والوحدات  واالأطراف  والعائالت  واملوؤ�ض�ضات  النا�ض  من  العديد  طويلة.  اأمامنا  الطريق  اإن 
االجتماعية عليها اأن تقتنع. وهذا حتدٍّ �ضاق, ولالأ�ضف فر�ض جناحه غري موؤكدة. كما الحظ اأحد 
املوؤلفني لهذه املقالة الذي قام بالعمل امليداين "اأحيانًا املنظمات بب�ضاطة, مل تَر الفائدة يف البحث 
اأن اأهداف الن�رسة وامل�ضاندة اأكرث اأهمية" )Mall-Diabisi 2010(. هذا  اأو التوثيق, معتربين 
يدلل على اأن بع�ض النا�ض ما زال م�ضتكينًا يف ذهنية ت�ضارعية. وهذا النوع من ال�رساع مفهوم, 

ولكنه, يف حقيقة االأمر, ال يتما�ضى مع �ضيطرة التوجهات البحثية ومناهجها.

للفيل  االأوان  اآن  اأما  هنا:  املطروح  وال�ضوؤال  عظيمة.  كهذا  �ضخم  مل�رسوع  الف�ضل  خماطر  اإن 
الوهمي )االأ�ضطوري( اأن يتحرر وياأخذ بالت�ضكل؟ واأما اآن االأوان اأي�ضًا للمعلومات اأن ت�ضتخرج 
من اأغلفتها ال�رسية؟ هنالك اإمكانية باأن االأ�ض�ض التي �ضتو�ضع لهذا امل�رسوع �ضتوؤدي اإىل نوع من 
ال�رساع الثقايف حول الكم الهائل من رواية الذات املكت�ضفة واملن�ضورة. هذه خماطر ال بد منها 
من اأجل م�ضتقبل تت�ضكل فيه �ضفافية تاريخية واجتماعية يف جميع النطاقات الفل�ضطينية العابرة 

للحدود.
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ملحق رقم )1(  .9

املوؤ�ض�ضات التي متت زيارتها اأو االت�ضال بها

رام اهلل:
موؤ�ض�ضة ال�ضمري لرعاية االأ�ضري وحقوق االإن�ضان 	•

مركز بي�ضان للبحوث واالإمناء 	•

جامعة بريزيت: مركز التعليم امل�ضتمر 	•

مركز الدميقراطية وحقوق العاملني 	•

احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال )فرع فل�ضطني( 	•

موؤ�ض�ضة احلق 	•

احلريات 	•

جمعية اإنعا�ض االأ�رسة 	•

الهيئة امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان 	•

موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية. 	•

مركز خليل ال�ضكاكيني الثقايف. 	•

موؤ�ض�ضة مفتاح 	•

موؤ�ض�ضات 	•

املوؤ�ض�ضة الفل�ضطينية لدرا�ضة الدميقراطية؛ مواطن 	•

املوؤ�ض�ضة الفل�ضطينية للتبادل الثقايف 	•

مركز املراأة الفل�ضطينية لالأبحاث والتوثيق 	•

املركز الفل�ضطيني حلقوق االإن�ضان 	•

بانوراما -املركز الفل�ضطيني لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع 	•

اجلمعية الفل�ضطينية االأكادميية لل�ضوؤون الدولية 	•
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دائرة �ضوؤون الالجئني – م. ت. ف 	•

مركز الفن ال�ضعبي 	•

�ضم�ض 	•

منتدى �ضارك ال�ضبابي 	•

موؤ�ض�ضة تامر للتعليم املجتمعي 	•

مركز املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي 	•

طاقم �ضوؤون املراأة 	•

اأبو دي�ص:
متحف اأبو جهاد ل�ضوؤون احلركة االأ�ضرية 	•

بيت حلم:
مركز املعلومات البديلة 	•

معهد االأبحاث التطبيقية )اأريج( 	•

بديل/املركز الفل�ضطيني مل�ضادر حقوق املواطنة والالجئني, مركز تراثنا حلفظ الرتاث  	•
– جامعة بيت حلم

مركز تراثنا الفل�ضطيني – جامعة بيت حلم 	•

مركز حفظ الرتاث الفل�ضطيني 	•

مركز حفظ الرتاث الثقايف 	•

مركز اإن�ضان 	•

مركز اإبداع الثقايف 	•

مركز الجئ – خميم عايدة 	•

املركز الفل�ضطيني ال�ضتطالع الراأي 	•

نادي االأ�ضري  	•



185

اخلليل:
جامعة اخلليل 	•

مركز اأبحاث االأرا�ضي 	•

القد�ص:
جمعية الدرا�ضات العربية 	•

امللتقى الفكري العربي 	•

بت�ضيلم 	•

االئتالف االأهلي للدفاع عن حقوق الفل�ضطينيني يف القد�ض 	•

مركز القد�ض للن�ضاء 	•

املجموعة الفل�ضطينية ملراقبة حقوق االإن�ضان 	•

)Kenyon( موؤ�ض�ضة كنيون 	•

اجلمعية الفل�ضطينية االأكادميية لل�ضوؤون الدولية 	•

�ضندوق االأمم املتحدة االإمنائي للمراأة )اليونيفيم( 	•

مركز الدرا�ضات الن�ضوية – بيت حنينا 	•

دائرة تطوير ال�ضباب 	•

نابل�ص:
مركز يافا الثقايف 	•

جنني:
جمعية كي ال نن�ضى 	•
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التحول يف الهوية ال�صيا�صية لالجئي املخيمات يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة
جمدي املالكي

املقدمة  .1
يتوزع املجتمع الفل�ضطيني على ت�ضكيالت اجتماعية وجمتمعات �ضغرى متعددة, نتيجة حلروب 
متوالية ابتداأت بحرب عام 1948, التي عزلت قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية, وحرب حزيران 
عام 1967, التي عزلت ال�ضفة الغربية عن باقي الدول العربية املحيطة, ال�ضيما االأردن, ما اأثر 
انتفا�ضة  واآخرها  االنتفا�ضات  توالت  ثم  والثقايف1. ومن  االجتماعي  الن�ضيج  �ضلبًا على وحدة 
االأق�ضى, التي عزلت اإ�رسائيل خاللها ال�ضفة الغربية عن قطاع غزة مرة اأخرى, وعزلت املحافظات 
الفل�ضطينية عن بع�ضها البع�ض, وعزلت املدن عن قراها, وهو ما اأدى اإىل هدم التوا�ضل اجلغرايف 
متناثرة  واقت�ضادية  واجتماعية  جغرافية  مناطق  اإىل  الفل�ضطيني  املجتمع  و�رسذمة  واملجتمعي, 
ت�ضامنية  ثقافة  )local communities( بكل ما متثله من  للمحلية  تعزيزاً  اأحدث  ما  معزولة, 
ع�ضبوية, وموؤ�ض�ضات بطريركية تقليدية, وانتماءات جهوية. وقد �ضاهم ذلك يف احلد من اإمكانية 

اإر�ضاء "عقد اجتماعي" فل�ضطيني, وااللتقاء حول اإ�ضرتاتيجية �ضيا�ضية وتنموية وطنية �ضاملة.
يف هذا االإطار, يالحظ اأن الظروف املعي�ضية واالأو�ضاع احلياتية وال�ضيا�ضية ال�ضائدة يف ال�ضفة 
الفل�ضطينيني  املواطنني  لدى  �ضعوراً  ولدت  االأق�ضى  انتفا�ضة  اندالع  منذ  غزة  وقطاع  الغربية 
باالنك�ضاف وعدم االأمان, ما عّزز الوعي لديهم باأهمية العائلة والعالقات القرابية والت�ضامنيات 
املحلية كمالذ اأخري لتوفري االأمن واحلماية واالحتياجات االأ�ضا�ضية لالأفراد واالأ�رس, ومن ثم تر�ضيخ 
االأن�ضطة  املحلي من خالل  املجتمع  اأو  احلمولة  اأو  العائلة  اأ�ضبحت  فقد  االجتماعية؛  ال�رسذمة 
 )informal support activities( املماأ�ض�ضة(  وغري  )املماأ�ض�ضة  الر�ضمية  غري  التكافلية 
ال�ضكان االقت�ضادية واالأمنية, واأ�ضبحت تلك  االأدنى من احتياجات  لتدبري احلد  االأ�ضا�ض  هي 
)sphere( الذي يدور يف فلكه االأفراد, والو�ضيط بينهم وبني  املوؤ�ض�ضات االجتماعية الف�ضاء 
االأ�ضا�ضية  املرجعية  اإىل  املحلي,  احلمولة واملجتمع  اأو  العائلة  وبالتايل, حتولت  اخلارجي.  العامل 
ل�ضلوكيات االأفراد وقيمهم يف ظل تراجع دور موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية التي اأ�ضبحت عاجزة 
عن تقدمي احلماية والعون للمواطن خالل الظروف ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية ال�ضعبة التي �ضادت 
باالإحباط جتاه  عامًا  �ضعوراً  الثانية. وقد ولد ذلك  االنتفا�ضة  اندالع  الفل�ضطينية منذ  االأرا�ضي 
املوؤ�ض�ضات الوطنية, ما عزز بدوره ان�ضحاب املواطنني اإىل عائالتهم وجمتمعاتهم املحلية وبروز 
العديد من املواقف ال�ضلبية جتاه الق�ضايا املجتمعية العامة, كالبناء املوؤ�ض�ضاتي, ومكافحة الف�ضاد, 

وامل�ضاركة يف العملية الدميقراطية, وغريها من الق�ضايا التي مل تعد تعني الكثري للجمهور.2

ملزيد من التفا�ضيل حول التاأثريات االجتماعية النف�ضال ال�ضفة الغربية عن قطاع غزة انظر مقالة: �ضليم متاري, "   1
التحول يف املجتمع الفل�ضطيني: الت�رسذم واالحتالل," يف: املجتمع الفل�ضطيني يف غزة وال�ضفة الغربية والقد�ض 

العربية )بريوت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 1994(, 25-17.
جمدي املالكي يا�رس ال�ضلبي,وح�ضن لدادوة, املجتمع الفل�ضطيني يف مواجهة االحتالل: �ضو�ضيولوجيا التكيف املقاوم   2

)رام اهلل: مواطن, املوؤ�ض�ضة الفل�ضطينية لدرا�ضة الدميقراطية, 2004(, 262-260.
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يف هذا ال�ضياق االجتماعي, تفح�ض هذه الدرا�ضة الهوية ال�ضيا�ضية اخلا�ضة بالجئي املخيمات 
)الذين ما زالوا ي�ضكنون املخيمات( مقارنة باملجتمعات املحلية االأخرى. وتفرت�ض الدرا�ضة اأن 
هوية الجئي املخيمات قد حتولت مالحمها خالل العقود املا�ضية منذ عام 1967 تبعًا للظروف 

ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية, وحتديداً فرتة ما قبل اأو�ضلو وما بعدها.

يق�ضد بالهوية ب�ضكل عام الوعي للذات وامل�ضري التاريخي الواحد, املت�ضكل من موقع الظروف 
وامل�ضالح  ال�ضمات  وبفعل  االجتماعية,  البنية  يف  ب�رسية  جمموعة  وت�ضغله  والروحية,  املادية 
امل�ضرتكة التي حتدد توجهاتهم وت�ضوراتهم لالآخر, واأهدافهم اخلا�ضة, وم�ضاحلهم امل�ضرتكة التي 
متيزهم عن غريهم, وتدفعهم للعمل معًا لتثبيت وجودهم, واملحافظة على منجزاتهم, وحت�ضني 
االإن�ضان  وعي  هي  معًا,  وذاتيًا  مو�ضوعيًا  اأمراً  كونها  حيث  من  فالهوية  وموقعهم.3  و�ضعهم 
اإنها  العام.  االإن�ضاين  االنتماء  اإطار  اأو طبقة يف  اأو جماعة  اأمة  اأو  اإىل جمتمع  بانتمائه  واإح�ضا�ضه 
معرفتنا بـ اأين نحن؟ واإىل اأين من�ضي؟ وما نريد الأنف�ضنا ولالآخرين؟ وموقعنا يف خريطة العالقات 

والتناق�ضات وال�رساعات القائمة.

عن  بتميزها  �ضكانية  فئة  لدى  املتكون  ال�ضعور  ذلك  املحلية,  ال�ضيا�ضية  بالهوية  هنا  ونق�ضد 
ال�ضيا�ضية  بتميز مكانتها  الفئة  باإح�ضا�ض هذه  ال�ضعور  ال�ضكانية االأخرى, ويتكون هذا  الفئات 
واالجتماعية واالقت�ضادية عن الفئات االأخرى يف املجتمع, ومتيز ما�ضيها وم�ضتقبلها ال�ضيا�ضي 
مقارنة مع املجتمع املحيط. ويف حالة الجئي املخيمات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, يالحظ 
اأن واقعهم ال�ضيا�ضي املميز )ما�ٍض وم�ضتقبل( هو الذي مييز موقعهم االجتماعي واالقت�ضادي يف 
قلب املجتمع الكلي يف ال�ضفة الغربية والقطاع. وينعك�ض هذا االإح�ضا�ض بالتميز يف �ضلوكيات 
وقد  املخيم.  وهو  حمدد  مبكان  بارتباطها  املكانة  هذه  وتتعزز  واجتماعية,  واقت�ضادية  �ضيا�ضية 

برزت هذه الهوية ح�رساً يف املخيمات قبل عام 1967 ل�ضببني رئي�ضني, هما:

التوطني,  رف�ض  �ضعار  اإطار  يف  املخيمات  على  احلفاظ  وهو  ال�ضيا�ضي:  التاريخي  العامل   -
ورف�ض العمل على اإدماج املخيمات يف املدن.

على  التمييز  ذلك  وانعك�ض  دخيلة,  �ضكانية  فئة  باعتبارهم  تاريخيًا  الالجئني  �ضد  التمييز   -
العالقات االجتماعية واالقت�ضادية والثقافية.

اعتمدت الدرا�ضة على بيانات مت جمعها من عينة من املخيمات و�ضط ال�ضفة الغربية وجنوبها 
و�ضمالها, وكذلك قطاع غزة؛ حيث مت اإجراء مقابالت �ضبه موجهة مع جمموعة من �ضكان هذه 
املخيمات من ال�ضباب ومتو�ضطي ال�ضن )يف االأربعينيات واخلم�ضينيات من العمر(. وقد �ضملت 
الدهي�ضة يف بيت حلم, وخميم جنني, وخميم خان  العينة خميم االأمعري يف رام اهلل, وخميم  هذه 

يون�ض يف قطاع غزة.

وقد مت الرتكيز على جمع بيانات مقارنة حول:

حليم بركات, املجتمع العربي يف القرن الع�رسين )بريوت: مركز درا�ضات الوحدة العربية, 2000(, 59.  3
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اأ.  طبيعة العمل ال�ضيا�ضي واحلزبي يف فرتة ال�ضبعينيات والثمانينيات, وفرتة ما بعد اأو�ضلو, 
وخالل االنتفا�ضة.

وطبيعة  واالأندية,  التطوعي,  العمل  كلجان  املخيمات  يف  فاعلة  كانت  التي  اللجان  ب. 
ن�ضاطاتها, والقائمني عليها, مقارنة مع ما هو موجود اليوم.

اأمناط عالقة �ضكان املخيم مع املجتمع املحيط, وت�ضوراتهم ومواقفهم نحو االآخر. ج. 
اأمناط مواجهتهم لالأحداث الطارئة خالل االنتفا�ضتني االأوىل والثانية. د. 

والوالء  الت�ضامن  درجة  حيث  من  املخيم,  يف  الداخلية  االجتماعية  العالقات  طبيعة  ه. 
العائلي واجلهوي مقارنة بالوالء احلزبي.

الهوية ال�صيا�صية خالل ال�صبعينيات والثمانينيات  .2
2-1 العوامل املوؤثرة يف ت�صكيل الهوية ال�صيا�صية لالجئني خالل هذه الفرتة

�ضاهمت عوامل عدة متداخلة يف التاأثري على ت�ضكيل الهوية ال�ضيا�ضية لالجئني الفل�ضطينيني يف 
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, اأهمها:

اإ�رسائيل اإىل ارتفاع م�ضتوى الدخل لدى غالبية �ضكان  اإ�رسائيل: اأدى العمل يف  العمل يف   .1
املخيمات, واكت�ضاب مهارات حرفية مميزة, وبالتايل �ضاهم يف اإحداث حراك مهني مهم 

يف املخيمات, وبخا�ضة بني العائالت ذات االأ�ضول الريفية.
ارتفاع م�ضتوى املعي�ضة: فقد اأدى العمل يف اإ�رسائيل اإىل ارتفاع امل�ضتوى املعي�ضي, وبالتايل   .2
تراجع الفجوة الطبقية بني الالجئني ب�ضكل عام, و�ضكان املخيمات ب�ضكل خا�ض, مقارنة 
مع �ضكان الريف و�رسائح كبرية من املدن. وقد �ضاهم يف انت�ضار االن�ضجام االجتماعي العام 
عملية ترييف املدن ومتدين الريف؛ حيث تعززت الثقافة الريفية يف املدن التي اأعيق تطورها 
اأما الريف  اإليها.  وتو�ضعها ب�ضبب االحتالل, و�رْسب منوها االقت�ضادي, وهجرة الريفيني 
فقد هجر �ضكانه العمل الزراعي ل�ضالح العمل يف اإ�رسائيل, وبداأوا بتبني اأمناط حياة مدينية. 
ال�ضبعينيات, مثل  للحراك االجتماعي خالل  الو�ضع ظهور ميادين جديدة  وقد عزز هذا 
التعليم, والعمل يف اإ�رسائيل, والهجرة اإىل اأمريكا. يف هذا االإطار, اأ�ضبحت االختيارات 
اأين  "من  اأهمية؛ بحيث مل يعد يوؤخذ باحل�ضبان  الفردية لطرز احلياة والهويات هي االأكرث 
اليومية, وطموحات  احلياة  االإقامة و�رسوط  الذهاب؟". فموقع  تريد  اأين  "اإىل  اأتيت؟" بل 
ال�ضباب يف تغيري �رسوط حياتهم اأ�ضبحت عوامل مهمة يف حتديد هويات الفئات ال�ضابة, 

وحتديد درجة دافعيتهم ال�ضتغالل الفر�ض املتاحة.
بع�ض  املعي�ضة يف متكني  م�ضتوى  ارتفاع  �ضاهم  املدن:  لل�ضكن يف  املخيمات  اخلروج من   .3
املدن.  يف  لل�ضكن  واالنتقال  املخيمات  من  اخلروج  من  املخيمات  ل�ضكان  ال�ضابة  االأ�رس 
هذا االنتقال املكاين اأ�ضبح رمزاً مهمًا للمكانة االقت�ضادية واالجتماعية اجلديدة, والتحول 
املرحلة خروجًا  �ضهدت هذه  عام,  وب�ضكل  املخيمات.  �ضكان  بع�ض  معي�ضة  م�ضتوى  يف 
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وانتقااًل مت�ضارعًا لالجئني من املخيمات اإىل املدن. اإن قرب املخيمات من املدن كان عاماًل 
�ضوى  ذلك  يكن  مل  ولكن  دائمًا,  املدن  اأحياء  داخل  املخيمات  �ضكان  دمج  يف  م�ضاهمًا 
دمج على م�ضتوى العمالة والعمل )اأي دمج اقت�ضادي ومهني(؛ حيث �ضكلت املخيمات 
جتمعات لالأيدي العاملة الرخي�ضة. وبعد عام 1967 اأ�ضبح باإمكان هذه ال�رسائح االندماج 

على نطاق اأو�ضع؛ حيث اأ�ضبحوا مواطنني حتت االحتالل كغريهم.
الظروف ال�ضيا�ضية بعد االحتالل: خلق احتالل اإ�رسائيل لل�ضفة الغربية وقطاع غزة ظروفًا   .4
�ضيا�ضية واقت�ضادية واجتماعية موحدة, و�ضعت �رسائح املجتمع و�ضكان املخيمات والقرى 
واملدن كافة,اأمام حتديات م�ضرتكة, و�ضاد ال�ضعور بالتهديد اخلارجي وامل�ضري امل�ضرتك يف 

مواجهة املمار�ضات االإ�رسائيلية ال�ضيا�ضية.
منظمة  ف�ضائل  ا�ضتطاعت  لقد  ال�ضكان:  بني  م.ت.ف  ملوؤ�ض�ضات  التدريجي  االنت�ضار    .5
 ,1982 التحرير الفل�ضطينية التغلغل بني �ضفوف ال�ضباب الفل�ضطيني, وبخا�ضة بعد عام 
اأن  والن�ضوية, وا�ضتطاعت  الطالبية والعمالية  �ضبكة جماهريية وا�ضعة, كاالأطر  من خالل 
التي  الطالبية  باجلامعات, واحلركة  االلتحاق  ا�ضتطاعوا  الذين  املخيمات  �ضباب  اإىل  ت�ضل 
كانت ال�رسيحة االجتماعية الطليعية يف مواجهة االحتالل, واالأكرث ت�ضيي�ضًا مقارنة بال�رسائح 

االجتماعية االأخرى.

2-2 طبيعة هوية الالجئني خالل ال�صبعينيات والثمانينيات

متيز �ضكان املخيمات خالل هذه الفرتة ب�ضيادة ثقافة جماعية تعرب عن هويتهم ال�ضيا�ضية تتمحور 
يف م�ضتويني:

الأول: ثقافة توؤكد على العتزاز بكونهم لجئني يحملون الهم الوطني كونهم ال�صحية الأوىل 
لكارثة فل�صطني وللنكبة.

ال�صيا�صية  الظروف  جممل  عليهم  تفر�صه  الذي  التهمي�صي  الواقع  من  اخلروج  حماولة  الثاين: 
والقت�صادية والجتماعية.

هذه الثقافة تعك�ض نف�ضها يف الهوية ال�ضيا�ضية االجتماعية فيما يلي:

هوية �ضيا�ضية مقاومة ومندجمة على امل�ضتوى الوطني ون�ضطة قوميًا. اأ. 
مع  وم�ضاركة  واالجتماعي,  االقت�ضادي  التهمي�ض  حالة  من  للخروج  مثابرة  هوية  ب. 

ال�رسائح االأخرى يف مقاومة التهمي�ض ال�ضيا�ضي.
هوية �ضيا�ضية تنزع نحو االإجماع على امل�ضتوى الوطني, اأو مع املجتمع االأكرب  ج. 
بالنزاع  ال�ضعور  النزاع معه. جمتمع ي�ضوده  املجاور كاملدينة, مقارنة مع توجهها نحو 
االأ�ضا�ضي مع االحتالل, ويهم�ض النزاعات االجتماعية باأ�ضكالها العمودية واالأفقية كافة 
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)الطبقية, التناق�ضات بني االأجيال, التناق�ضات بني �ضكان املدينة واملخيم والقرية(.4
اخللف,  اإىل  وعادت  هم�ضت  ولكنها  تختِف,  مل  التناق�ضات  هذه  اأن  يف  �ضك  ال  د. 
مواجهة  يف  االأ�ضا�ضي  التناق�ض  مع  مقارنة  �رسيحة  وغري  كامنة  تناق�ضات  واأ�ضبحت 
االحتالل. وقد تّوج هذا ال�ضعور خالل االنتفا�ضة االأوىل, واإن كان قد برز يف نهايتها 
التناق�ضات  �ضياق  ال�ضن, يف  املتقدمني يف  االأ�رس  واأرباب  ال�ضباب  خالفات بني جيل 
وحماوالت التمرد على النظام االأبوي, وكل ما ي�ضاحبه من قمع للنزعات نحو الفردانية 

والتحرر من قيود االأ�رسة و�ضغوطات �ضبكات القرابة.
ا�ضتمرت االنتماءات العائلية واجلهوية كما كان احلال خالل فرتة ما قبل النكبة طوال  ه. 
�ضنوات اخلم�ضينيات وال�ضتينيات, ولكن بعد االحتالل اأي بعد عام 1967 تراجعت 
هذه االنتماءات داخل املخيم ل�ضالح االندماج يف املجتمع الكلي, وذلك بف�ضل العمل 
يف اإ�رسائيل, وب�ضبب كون املجتمع االأكرب بداأ يعي�ض ظروفًا م�ضابهة. وبالتايل, الثورة 
مل يكن للثورة دور كبري, وبخا�ضة يف البداية, للتاأثري على الهوية االندماجية ل�ضكان 
املخيمات كما هو حا�ضل يف لبنان, بل جمموعة الظروف االجتماعية ال�ضيا�ضية التي 

تولدت خالل االحتالل.

ومتثلت مظاهر هذه الهوية يف تلك الفرتة يف:

بني  فوا�ضل  وجود  دون  ن�ضطائها  خالل  من  املخيمات,  يف  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  انت�ضار   .1
الت�ضكيالت احلزبية داخل املخيم وخارجه.

انخراط �ضباب املخيمات يف احلركات االجتماعية الن�ضوية وال�ضبابية والعمالية, وكذلك   .2
جلان العمل التطوعي خارج املخيم التي كان لها ن�ضاطات داخله.

الهوية ال�ضيا�ضية ل�ضكان املخيمات بعد اأو�ضلو وخالل االنتفا�ضة  .3
ظهرت عوامل جديدة �ضاهمت يف التاأثري على الهوية ال�ضيا�ضية ل�ضكان املخيمات بعد اأو�ضلو, 
وكان من �ضاأنها فرز هوية �ضيا�ضية خا�ضة اأو فرعية عن املجتمع, مبن يف ذلك الالجئون الذين 

�ضكنوا املدينة. واأهم هذه العوامل:
من  وحتديداً  الفل�ضطينية,  الوطنية  ال�ضلطة  قبل  من  تبنيها  مت  التي  ال�ضيا�ضات   .1
االأن�ضطة  يف  حريات  ومنحه  املخيم  ميز  حيث  عمار؛  اأبو  الرئي�ض  مكتب  قبل 
عن  عاليتني  وا�ضتقاللية  وح�ضانة  الداخلي,  والتنظيم  وال�ضيا�ضية,  االقت�ضادية 
م�ضتقلة  جزراً  املخيمات  �ضكلت  وقد  املحافظ.  و�ضلطات  املحلية  ال�ضلطات 

قانونًا و�ضيادة عن ال�ضلطة, ال�ضيما اأجهزتها التنفيذية, وحتديداً االأمنية.

اأويل فريدريك اأوغالند و�ضليم متاري, "مظاهر الرتاتب االجتماعي", يف: املجتمع الفل�ضطيني يف غزة وال�ضفة الغربية   4
والقد�ض العربية )بريوت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 1994(, 272-270.
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ارتباطها  وا�ضتمرار  املحلية,  ال�ضلطات  عن  االإدارية  الناحية  من  املخيمات  متيز   .2
ال�ضلطات  اإدارة  حتت  ولي�ض  الفل�ضطينيني,  الالجئني  وت�ضغيل  غوث  بوكالة 
املحلية, ورف�ض اأهل املخيمات امل�ضاركة يف االنتخابات املحلية. وقد حافظت 
للمكان  اأعطى  ما  وهو  املتميزة,  االإدارة  هذه  على  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة 
)املخيم( و�ضعًا اقت�ضاديًا اجتماعيًا و�ضيا�ضيًا خا�ضًا متميزاً عن املجتمعات الريفية 
واملدينية. انعك�ض ذلك يف اجتماع ممثلي املخيمات يف ال�ضفة يف خميم الدهي�ضة 
بالقرب من بيت حلم عام 1996, اإثر النقا�ضات حول اإمكانية م�ضاركة الالجئني 
الجئي  اعتبار  "يجب  فيه  جاء  بيانًا  اأ�ضدروا  حيث  املحلية؛  االنتخابات  يف 
املخيمات وحدة اجتماعية, و�ضيا�ضية وقانونية فريدة, لها خ�ضائ�ض هوية مميزة 
يجب املحافظة عليها, وبالتايل ال يجوز يف اأي حال من االأحوال اإجبارها على 
امل�ضاركة يف االنتخابات املحلية".5 ويف هذا ال�ضياق, مت الت�ضجيع والبدء بالعمل 
املعلومات  كجمعية  الالجئني,  بق�ضايا  تعنى  وموؤ�ض�ضات  جلان  ت�ضكيل  على 
البديلة, و�ضمل, وموؤ�ض�ضات �ضبابية ون�ضائية واإغاثية تعنى ب�ضباب ون�ضاء املخيم 
اللجان  بت�ضكيل  النه�ضوية  املخيمات, وتوجت هذه احلركة  ال�ضهداء يف  واأ�رس 
الإدارة  ال�ضلطة  قبل  من  بها  معرتف  م�ضوؤولة  كهيئات  املخيمات,  يف  ال�ضعبية 
تن�ضيقية وتطويرية  املخيمات, وهي جلان  انتخابها يف  املخيمات, ويتم  �ضوؤون 
ذات طابع �ضيا�ضي واجتماعي م�ضتقلة متامًا عن ال�ضلطات املحلية.6 ومن هنا, 

بداأ �ضكان املخيم ي�ضكلون عمليًا جمموعة �ضغط ذات تاأثري كبري على ال�ضلطة.
الذي منح للمخيمات؛  التميز  الرغم من  تدين املكانة االقت�ضادية للمخيم على   .3
بعد  وبخا�ضة  املخيمات,  يف  احلياة  ونوعية  املعي�ضة  م�ضتويات  تدنت  حيث 
اإغالق �ضوق العمل االإ�رسائيلي. بالتايل, حدث فرز طبقي مل يكن ل�ضالح �ضكان 
الوطنية  ال�ضلطة  اإن وجود  تتعزز عملية تهمي�ض اجتماعي لهم.  املخيمات, وبداأت 
يعنيه من نخب  القومي, مبا  ال�ضيا�ضي  االأوىل, وجود احلقل  للمرة  الفل�ضطينية طرح, 
�ضيا�ضية واقت�ضادية حاكمة ومهيمنة, متثل درجة االقرتاب منها, اأو البعد عنها, طبيعة 

5 Aude Signoles, »Réfugiés des camps, réfugiés des villes et familles autochtones : vers 

une reconfiguration des pouvoirs locaux en Cisjordanie» 315-338, in La Palestine en transition. 

Crise du projet national et construction de l’Etat, Les Annales de l’autre Islam, No. 8 )Paris: INALCO-

ERISM, Paris 2001(.

اأثري جدل وا�ضع خالل التح�ضري النتخابات البلدية عام 1996-1997 بني الجئي املخيمات وال�ضلطة حول اإمكانية   6
ا�ضرتاكهم يف هذه االنتخابات؛ حيث اأ�ضار م�رسوع قانون االنتخابات املحلية الثاين يف اأيلول 1996, اإىل حق �ضكان 
ال�ضفة والقطاع كافة بامل�ضاركة يف االنتخابات املحلية دون اأية ا�ضتثناءات لالجئني, وهو ما اعترب بداية لعملية توطني 
وتراجع ر�ضمي عن حق العودة. لذلك, اجتمع ممثلون عن املخيمات املختلفة يف ال�ضفة يف الفرتة نف�ضها, واأ�ضدروا 
اخلا�ضة  هويتهم  على  للمحافظة  املحلية,  االنتخابات  يف  امل�ضاركة  رف�ضهم  على  فيه  يوؤكدون  لل�ضلطة  موجهًا  بيانًا 

وحقوقهم كالجئني. ومت يف هذا االجتماع ت�ضكيل حركة الدفاع عن حقوق الالجئني.
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الرثوة االجتماعية, والنفوذ  اأو تلك, وطبيعة توزيع  الفئة  التي حتظى بها هذه  املكانة 
الفل�ضطيني داخل  املجتمع  برزت الأول مرة يف  ال�ضياق,  املادي واملعنوي. ويف هذا 
االإدارية  للمنا�ضب  باحتكارها  متيزت  جديدة  �ضيا�ضية  نخب  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 
قوتها  النخب  هذه  ا�ضتمدت  وقد  الفل�ضطينية.  الوطنية  ال�ضلطة  يف  العليا  وال�ضيا�ضية 
االأ�ضا�ضية من املنا�ضب العليا التي ت�ضغلها يف االأحزاب الفل�ضطينية؛ حيث زاوج هوؤالء 
يف اآن واحد بني مواقع قيادية يف منظمة التحرير الفل�ضطينية, ويف اأحزابهم, ومواقع 

عليا يف موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية.

تهمي�ض الجئي املخيمات اجتماعيًا ترافق مع تهمي�ض �ضيا�ضي لق�ضيتهم االأ�ضا�ضية التي   .4
من  عنها  نتج  وما  النكبة  �ضكلت  لقد  العودة.  حق  وهي  اأال  دائما؛  توحدهم  كانت 
التي توحد  الفل�ضطينية  للهوية  املكونة  االأ�ضا�ضية  العنا�رس  اأحد  معاناة وت�رسد وحرمان 

الفل�ضطينيني كافة, وبخا�ضة الالجئني.

اإن حتمل نتائج النكبة والت�رسد كان بف�ضل �ضعار حق العودة, ولكن هذا احلق بداأ يتال�ضى واقعيًا 
واعرتاف  العودة,  �ضعار حق  عن  الرتاجع  اإن  اأو�ضلو.  املطروحة خالل  ال�ضيا�ضية  الت�ضويات  يف 
الر�ضمي  والتنظري   ,1967 الفل�ضطينية على حدود عام  الدولة  باإقامة  باإ�رسائيل, وقبولها  املنظمة 
من قبل ال�ضلطة الأهمية ممار�ضة حق العودة, ح�ضب قرارات االأمم املتحدة, اأي العودة والتعوي�ض 
مبقابل اإنهاء ال�رساع قد فر�ض نف�ضه على هواج�ض الالجئني يف املخيمات الفل�ضطينية ومواقفهم 
الر�ضمي  الوطنية  ال�ضلطة  موقف  اأ�ضبح  وقد  وال�ضتات.  الفل�ضطينية  االأرا�ضي  يف  و�ضلوكياتهم 
يتمثل يف احللول ال�ضيا�ضية املطروحة يف اإطار اأو�ضلو, كونها تعد حلواًل مقبولة �ضيا�ضيًا, ولكنها 
لي�ضت بال�رسورة حلواًل عادلة. ولكن املطلوب كثمن لهذه احللول هو اإنهاء ال�رساع, وبالتايل فاإن 
االإقرار باإنهاء ال�رساع ي�ضكل قبواًل نهائيًا باالإجحاف التاريخي الذي حلق بالفل�ضطينيني, وحتديداً 
بالالجئني. فالتخلي عن حق العودة هو مبثابة تنكر للذات, وتخلٍّ عن اأحد اأهم مكونات الهوية 
الفل�ضطينية, وحتديداً هوية الالجئني ال�ضيا�ضية. كردة فعل على هذا التحول يف اخلطاب ال�ضيا�ضي 
مالمح  تتغري  بداأت  العام,  وال�ضيا�ضي  واالقت�ضادي  االجتماعي  باالإحباط  وال�ضعور  الر�ضمي, 
الهوية ال�ضيا�ضية واملواقف العامة لالجئني يف خميمات ال�ضفة. وقد حددت هذه املواقف طبيعة 
اجلديدة  ال�ضيا�ضية  الهوية  هذه  متيزت  فقد  االأكرب؛  واملجتمع  ال�ضلطة  نحو  املوجهة  ال�ضلوكيات 
بعالقة توتر مع املجتمع االأكرب, ومع موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية املختلفة, وتدرجت حدة التوتر 
من عالقات مناكفة مع ال�ضلطات املحلية )البلديات, واملجال�ض القروية املجاورة, وبع�ض االأحياء 
احل�رسية ...الخ( اإىل مواجهات م�ضلحة وعنيفة, توجت باإطالق الر�ضا�ض يف حميط املقاطعة يف 
رام اهلل, واإجبار اأ�ضحاب املحالت التجارية على اإغالق اأبواب حمالتهم, والت�ضادم امل�ضلح مع 

اأهايل بع�ض االأحياء احل�رسية, وفر�ض �رسائب )خاوات( على املحالت ... الخ.

متثلت طبيعة الهوية ال�ضيا�ضية ومالحمها لالجئي املخيمات بعد اتفاقية اأو�ضلو يف ما يلي:

جماعية  ومواقف  قناعات  على  اأ�ضا�ضًا  تقوم  اأ�ضبحت  حيث  �ضيا�ضية؛  هوية  اأنها  يالحظ   .1
املجتمعي  املحيط  االنف�ضال عن  نحو  تنزع  لالآخر  واقت�ضادية واجتماعية, وروؤية  �ضيا�ضية 
االأكرب, وت�ضع نف�ضها يف مواجهة االآخر )القيادة ال�ضيا�ضية يف ال�ضلطة الوطنية اأو املجتمع 

االأكرب اأو االحتالل(.
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كذلك يالحظ اأنها هوية �ضيا�ضية حملية اأ�ضا�ضًا, تعترب اأن اأهل املخيم هم اأكرث اخلا�رسين �ضيا�ضيًا   .2
من اتفاقيات اأو�ضلو, وبالتايل فهم االأكرث ا�ضتهدافًا من االحتالل, وهم االأكرث مقاومة له ويف 

مواجهة دائمة معه.

اأ�ضبحت هوية مرتبطة مكانيًا باملخيم, وت�ضتند اإىل املخيم وجمتمع املخيم, كما ت�ضتند اإىل   .3
حالة اللجوء لتمييز نف�ضها عن املجتمع املحيط الذي مل يعد يكرتث �ضيا�ضيًا بحق العودة, 

واجتماعيًا اأو تنمويًا باملخيم, كما يراه اأهله.

كذلك اأ�ضبحت هوية �ضيا�ضية تغذيها ثقافة ت�ضامنية جهوية وعائلية حملية, ويف الوقت ذاته   .4
تعزز هذه الثقافة الت�ضامنية املحلية يف اإطار عالقة تبادلية؛ فتعزيز االنتماءات العائلية واملحلية 
لدى االأفراد اأ�ضعف قيم املواطنة, ما اأثر �ضلبًا على الثقافة ال�ضيا�ضية املجتمعية. وقد تراجع 
املفرت�ض  من  التي  الداخلي  والردع  االجتماعي  لل�ضبط  كاآلية  ومعايريها  املواطنة  قيم  دور 
التكوينات  على  اأولوية  وتعطيه  االأكرب,  للمجتمع  واالحرتام  والوالء  االنتماء  تعمق  اأن 
االجتماعية االأ�ضغر, بحيث يراعي االأفراد واجلماعات يف اإدارة حياتهم و�رساعاتهم اأن ال 

يتجاوزوا احلد الذي يهدد الكيان االجتماعي االأكرب, اأو يحرمهم من ع�ضويته.

الفل�ضطينية,  الوطنية  ال�ضلطة  يف  املمثلة  والروادع  اخلارجية  الكوابح  تراجع  مع  ذلك  وترافق 
وتراجع القوانني التي متار�ض قهراً منظمًا على االأفراد واجلماعات, كخط دفاع اأخري حلفظ كيان 
املجتمع, اإذا ف�ضلت اأو تعرثت اآليات ال�ضبط الثقافية والقيمية. فمدى امتثال االأفراد واجلماعات 
لهذه االآليات الرادعة, يتوقف على مدى وعيهم واإح�ضا�ضهم باأن ع�ضويتهم يف الكيان املجتمعي 
القائم هي اأف�ضل اخليارات املمكنة املتاحة لهم, الإ�ضباع حاجاتهم املادية والروحية والرمزية. اإال 
اأنه يف احلالة الفل�ضطينية وب�ضبب �ضعف موؤ�ض�ضات الدولة, وتراجع هيبة ال�ضلطة الردعية, وثقة 
املواطنني بها, مت التوجه اإىل القيم العائلية, واإىل تعزيز ثقافات ت�ضامنية حملية, وقد مت تعميم هذه 

القيم على خمتلف موؤ�ض�ضات املجتمع مبا فيها املوؤ�ض�ضات احلكومية.

ومن اأهم مظاهر هوية املخيمات ال�ضيا�ضية يف هذه الفرتة ما يلي:

بروز ثقافة ت�ضامنية حملية يف املخيمات ترتبط جدليًا, وب�ضكل رئي�ض بوجود هوية �ضيا�ضية   .1
حملية فيها.

فقد اأظهرت حاالت املخيمات املبحوثة بروز ثقافة ت�ضامنية ت�ضتند اأ�ضا�ضًا اإىل الهوية ال�ضيا�ضية 
اخلا�ضة, وتتاأطر يف املكان الذي يحمل دالالت �ضيا�ضية تاريخيًا. لقد �ضكلت الهوية ال�ضيا�ضية 
املحلية املوجودة تاريخيًا, العامل الرئي�ض يف تفعيل ثقافة ت�ضامنية خا�ضة باملخيم اأثناء االنتفا�ضة 
يف اإطار تطوير اأفعال التكيف املقاوم, بغ�ض النظر عن مدى االن�ضجام يف الن�ضيج االجتماعي؛ 

حيث اإن الن�ضيج االجتماعي يف املخيمات يتمحور اأ�ضا�ضًا حول االنتماءات اجلهوية.

وقد اأظهرت احلاالت املبحوثة من املخيمات وجود م�ضتويني ال�ضتخدام الهوية ال�ضيا�ضية املحلية 
يف تفعيل الثقافة الت�ضامنية والفعل اجلماعي 7.

املالكي, �ضلبي ولدادوة, املجمتمع الفل�ضطيني, 186 - 190.  7
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فمن  لالحتالل,  املقاومة  ال�ضيا�ضية  االأن�ضطة  جممل  اإىل  ت�ضتند  ت�ضامنية  ثقافة  هو  �الأول  �مل�ستوى 
ال�ضيا�ضية وتوحيدها يف مواجهة االحتالل,  االأن�ضطة, غالبًا ما مت تفعيل االأحزاب  خالل هذه 
حيث تعززت مظاهر التن�ضيق والتحالف فيما بينها على ال�ضعيد املحلي, بغ�ض النظر عن طبيعة 
العالقات بني هذه االأحزاب على امل�ضتوى الوطني, وقد برز هذا ب�ضكل وا�ضح يف خميم جنني, 

وميكن اإي�ضاح ذلك كما يلي:

عملت االأحزاب ال�ضيا�ضية يف خميم جنني على تن�ضيق جهودها يف مواجهة االحتالل من جهة, 
ورفع درجة فعاليتها يف املخيم, يف اإطار تنظيم اأفعال التكافل, وتنظيم العالقات الداخلية من 
التكافلية,  االقت�ضادية  املمار�ضات  من  اأ�ضكااًل  والتعاون  التن�ضيق  هذا  اأخذ  وقد  اأخرى.  جهة 
واأ�ضكااًل  االجتماعية,  وال�ضلوكيات  العالقات  وتنظيم  اخلالفات,  كحل  جمتمعية,  واأ�ضكااًل 
�ضيا�ضية وع�ضكرية مقاومة, دجمت بها فئات اجتماعية وا�ضعة كاالأطفال والن�ضاء. وباملقابل, كان 
لالأفعال احلزبية املقاومة دور مهم يف تطوير ثقافة ت�ضامنية �ضيا�ضية داخلية على م�ضتوى املخيم, 
وكثفت ال�ضعور لدى جميع املواطنني باأن "الكل م�ضتهدف, وال بد من املواجهة وال�ضمود", 
وهو ما ترجم اأي�ضًا يف جملة من االأن�ضطة التكيفية املقاومة. فمن جهة, عززت الثقافة وال�ضعور 
العام ب�رسورة التعا�ضد, على م�ضتوى املخيم ككل, الفعل واملمار�ضة اجلماعية املقاومة ال�ضيا�ضية 
املبا�رسة, اأو االقت�ضادية التكافلية. ومن جهة ثانية, عززت املمار�ضة واملقاومة اجلماعية والتهديد 

اخلارجي, بدورها, الثقافة اجلماعية يف وحدة جدلية تعزز بع�ضها البع�ض.

اأما امل�صتوى الثاين, فهو تطوير ثقافة ت�ضامنية حملية بناًء على الهوية ال�ضيا�ضية القائمة يف مواجهة 
واملدينية  الريفية  املحلية  املجتمعات  اأو  املحلية  وال�ضلطات  ال�ضيا�ضية  كال�ضلطة  الوطني  االآخر 
االأخرى. وباالإ�ضافة اإىل العوامل ال�ضابقة, كان حلدة القمع الذي حلق باملخيمات, وتهمي�ضها من 
قبل ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, وال�ضعور ال�ضائد الذي ت�ضكل لالأحزاب الرئي�ضة, واملوؤ�ض�ضات 
االأ�ضا�ضية  االحتياجات  وتوفري  املحلي,  املجتمع  اإعالة  اجتاه  بامل�ضوؤولية  املخيمات,  يف  الفاعلة 
لل�ضكان, اأثره يف تفعيل ثقافة ت�ضامنية وهوية �ضيا�ضية حملية. وقد متثل ذلك يف بتعبريات ثقافية 
املخيم",  اأبناء  "نحن  مثل,  جنني,  خميم  وبخا�ضة  املخيمات,  �ضكان  بني  انت�رست  ومقوالت 
التي ت�ضخر من  النكات  الفل�ضطيني يف ني�ضان", وغريها من  و"نحن من حمى كرامة ال�ضعب 
بع�ض الرموز يف ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, اأو من �ضكان بع�ض املناطق التي متيزت مقاومتهم 

بال�ضعف مثل �ضكان مدينة رام اهلل.

ب�ضكل وا�ضح  اأو�ضلو, وتعززت  بعد  برزت  التي  املحلية  ال�ضيا�ضية  الهوية  اأهم مظاهر  من   .2
ال�رساع  للتاأقلم مع ظروف  املخيم  الداخلي يف  التنظيم  االنتفا�ضة, تطوير م�ضتوى  خالل 
ال�ضعبية يف جممل  اللجان  تفعيل  اأنه جرى  االإ�رسائيلي؛ حيث يالحظ  املبا�رس مع االحتالل 
املخيمات املبحوثة, وبخا�ضة على �ضعيد دورها يف تنظيم اأمور املخيم الداخلية, والتن�ضيق 
مع وكالة غوث وت�ضغيل الالجئني الفل�ضطينيني, وموؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, 
وكحلقة  احلي,  اأمور  الإدارة  اأحياء  ت�ضكيل جلان  كما جرى  االأخرى.  الداعمة  واجلهات 
و�ضل مع اللجنة ال�ضعبية يف املخيم, وجرى ت�ضكيل جلان متخ�ض�ضة يف هذه املخيمات, مثل 
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جلان اإعادة بناء البيوت املهدمة, واإيواء �ضكانها, وجلان احلرا�ضة, وجلان لتنظيم وا�ضتدراج 
وتوفري  العامة,  االأمالك  على  املحافظة  على  اللجان  هذه  وقد عملت  االجتماعي.  الدعم 
فر�ض عمل للعاطلني عن العمل, وتاأمني املواد التموينية وامل�ضاعدات النقدية للمحتاجني 
ال�ضلطة,  وموؤ�ض�ضات  العمال,  كنقابات  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  مع  والتن�ضيق  واملت�رسرين, 
وموؤ�ض�ضات احلكم املحلي, والتن�ضيق مع املوؤ�ض�ضات الدولية كاالأونروا وغريها, وعملت, 
كذلك, على اإعادة تاأهيل امل�ضاكن املت�رسرة, والبحث عن م�ضاكن بديلة ل�ضاكنيها, وتاأ�ضي�ض 
م�ضاريع ت�ضغيلية مع اجلهات املمولة واملانحة املحلية منها والدولية. وقد عملت هذه اللجان 

املتخ�ض�ضة باملجمل يف اإطار التن�ضيق مع اللجان ال�ضعبية يف املخيمات.
فعلى �ضبيل املثال, قام �ضكان حي التفاح يف خميم خان يون�ض باإفراز جلان عدة ملواجهة الظروف 
يف  املحلي  تنظيمهم  درجة  لزيادة  وكاآلية  احلي,  يف  االحتاليل  القمع  فر�ضها  التي  اال�ضتثنائية 
التن�ضيق  عليها,  املختلفة  اللجان  التي عملت  املهام  اأبرز  من  وكان  املحتلني.  مع  ال�رساع  اإطار 
من  للمت�رسرين  الدعم  جتنيد  بهدف  وخارجه,  املخيم  داخل  املختلفة  املوؤ�ض�ضات  مع  واملتابعة 
�ضكانه, وبخا�ضة اأن هذا احلي تعر�ض لقمع مبا�رس مكثف, اأدى اإىل حرمان ع�رسات االأ�رس من 
م�ضاكنها وم�ضدر رزقها, وت�ضبب يف اإفقاره, فقد اأ�ضارت تقديرات اجلهات املختلفة التي تقدم 
امل�ضدر  امل�ضاعدة  وت�ضكل  الفقر,  من  يعانون  �ضكانه  من   80% اأن  اإىل  املخيم  يف  امل�ضاعدات 
الرئي�ض لتغطية احتياجاتهم االأ�ضا�ضية. وقد ت�ضكلت جلان عدة يف احلي, وعملت هذه اللجان 
يف اإطار التن�ضيق مع موؤ�ض�ضات املخيم, ومع املوؤ�ض�ضات الفاعلة يف مدينة خان يون�ض, ال�ضيما 
واالإ�ضالمية.  الوطنية  القوى  البلدي, وجلنة  املجل�ض  املخيم, ومع  لالأونروا يف  املمثلة  الهيئات 
وقد جنحت اللجان املختلفة التي عملت يف احلي يف ا�ضتدراج دعم متنوع امل�ضادر, وجنحت, 

كذلك, يف احل�ضول على م�ضاعدات خمتلفة.8

8  ميكن ح�رس اللجان التي ت�ضكلت يف حي التفاح يف خميم خان يون�ض بالتايل:
. جلنة احلي, حيث ت�ضكلت 4 جلان اأحياء يف خميم خان يون�ض يف بداية االنتفا�ضة تغطي "البلوكات" التي يت�ضكل منها.   1
وت�ضكلت هذه اللجان اإثر االإغالق وتعطل العمال عن اأعمالهم, وتتكون كل جلنة حي من 7 اأفراد من الن�ضطاء نقابيًا, 
اأو �ضيا�ضيًا, وقامت هذه اجلان ب�ضكل عفوي, وكان دورها حمدوداً, وتلقت م�ضاعدات متوينية ملرة واحدة وزعتها على 

االأ�رس املحتاجة. وانتهى دورها عندما بداأت عمليات هدم البيوت.
اأ�ضحاب  اللجنة من  7 بيوت. وت�ضكلت  الذي طال  للبيوت  االأول  الهدم  اإثر  االأول: ت�ضكلت  الهدم  جلنة مت�رسري   .2
مع  تن�ضق  وبداأت  املدمرة,  البيوت  باأ�ضحاب  حلقت  التي  االأ�رسار  بت�ضجيل  اللجنة  هذه  وقامت  املدمرة.  البيوت 
تعوي�ض  بهدف  املوقع,  خارج  من  احلكومية  وغري  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  االأونروا  وبخا�ضة  املختلفة,  املوؤ�ض�ضات 
اأ�ضحاب البيوت املدمرة. وا�ضتمر عمل هذه اللجنة ما يقارب 5 �ضهور, ومتكنوا من احل�ضول على م�ضاعدات عدة 
اأهمها: م�ضاعدة نقدية لكل من هدم بيته مببلغ 2000 دوالر من جمعية ال�ضالح االإ�ضالمية, وم�ضاعدات متوينية من وكالة 

الغوث وال�ضوؤون االجتماعية, وغريها اإال اأن هذه اللجنة انتهى دورها عندما بداأ الهدم الثاين.
جلنة املت�رسرين ممن هدمت بيوتهم يف املرة الثانية ت�ضمى )جلنة احلي(, ت�ضكلت عندما مت هدم 32 منزاًل دفعة واحدة يف   .3
اأوائل العام االأول لالنتفا�ضة, و�ضميت بلجنة احلي, وكان عدد اأفرادها 7 اأ�ضخا�ض, ميثلون اأ�ضحاب البيوت املدمرة, 
وجاء فرزهم من العائالت ح�ضب م�ضتوى تعليمهم وكفاءتهم ون�ضاط بع�ضهم ال�ضيا�ضي اأو االجتماعي, وقام هوؤالء 
باالت�ضال مع املوؤ�ض�ضات احلكومية وغري احلكومية بهدف تعوي�ض املت�رسرين, وكان دورهم يقوم على رفع ك�ضوفات 
باالأ�رسار التي حلقت بال�ضكان. اإال اأن هذه اللجنة مل ت�ضتمر طوياًل لفقدان النا�ض الثقة يف اآلية توزيع امل�ضاعدات التي 

ح�ضلت عليها اللجنة, وتركيزها على الذين هدمت بيوتهم, ما اأدى اإىل اعرتا�ضات من الفئات املت�رسرة االأخرى.
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الدعم  جتنيد  ت�ضتهدف  �ضيا�ضية  اأن�ضطة  بروز  املحلية,  ال�ضيا�ضية  الهوية  هذه  مظاهر  ومن   .3
والظروف  املخيمات  هذه  الحتياجات  واهتمامه  انتباهه  ولفت  وا�ضتدراجه  اخلارجي 
املعي�ضية فيها. وترتاوح هذه االأن�ضطة ال�ضيا�ضية بني املظاهر العلنية واملظاهر امل�ضترتة التحتية؛ 
املخيمات  بع�ض  تظاهر  اإليها  االإ�ضارة  ميكن  التي  العلنية  ال�ضيا�ضية  االأن�ضطة  جملة  فمن 
املطالبة  اأو  موؤ�ض�ضاتها,  لبع�ض  اأو  لل�ضلطة,  �ضيا�ضاتية  اأو  �ضيا�ضية  مواقف  على  احتجاجًا 
بحقوق ل�ضكان املخيم, ورف�ض ا�ضتقبال رموز يف ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية اأو التعاطي 
معها اأو مع املوؤ�ض�ضات الدولية وبع�ض رموز املجتمع املدين وال�ضلطات املحلية, ومواجهة 
بع�ض املخيمات لالأجهزة االأمنية بالتن�ضيق ما بني القوى احلزبية يف املخيم, وبخا�ضة حلماية 
من  بحقوق  مطالبة  وفود  اأو  احتجاجية  وفود  واإر�ضال  اعتقالها,  ومنع  احلزبية  الكوادر 
اإىل  اأو موؤ�ض�ضاتها, وو�ضلت مظاهر االحتجاج العلني يف بع�ض االأحيان  ال�ضلطة املركزية 

خطف بع�ض امل�ضوؤولني.

خامتة  .4

من  ن�ضبيًا  عالية  درجة  اإظهار  غزة  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  يف  الفل�ضطيني  املجتمع  ا�ضتطاع 
االن�ضجام االجتماعي طوال �ضنوات ال�ضبعينيات والثمانينيات. وتقل�ضت الفجوات الطبقية بني 
الثقافة  تغليب  �ضاهمت يف  عديدة,  واجتماعية  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  عوامل  بفعل  املختلفة  فئاته 
ال�ضيا�ضية املقاومة لالحتالل, واالنتماء اإىل املوؤ�ض�ضات الوطنية. اأما بعد اتفاقية اأو�ضلو فقد برزت 
وترتبط  حملي  بطابع  متتاز  باملخيمات  خا�ضة  �ضيا�ضية  ثقافة  تعزيز  يف  �ضاهمت  جديدة  عوامل 
مكانيًا باملخيم, وت�ضتند اإىل ت�ضامنها االجتماعي الداخلي يف مواجهة االآخر, وبخا�ضة ال�ضلطة 
ال�ضيا�ضية, وجمتمع املدينة املجاور. وت�ضاعد التوتر يف العالقة بني �ضكان املخيمات و�ضكان املدن 
املجاورة لها, وكذلك ت�ضاعدت العالقات الت�ضادمية مع ال�ضلطة واالأجهزة االأمنية التابعة لها يف 
اإطار حماوالت املخيمات فر�ض �رسعيتها اخلا�ضة, ا�ضتناداً اإىل "احل�ضانة" التي منحت لها من قبل 

بع�ض اجلهات العليا يف ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية طوال ال�ضنوات املا�ضية.

باالإ�ضافة اإىل ذلك, ت�ضكلت يف احلي جلان حرا�ضة, وهذه اللجان تتبع التنظيمات ال�ضيا�ضية املختلفة يف املوقع, وهي كثرية 
عنا�رس  ولديهم  ليلية,  مداهمات  اأو  اجتياح  توقع  وقت  وتن�ضط  االنتماء  متنوعة  وهي   , متدنٍّ تنظيمها  وم�ضتوى  العدد, 

للم�ضاعدة يف االإ�ضعافات ونقل امل�ضابني عند حدوث ق�ضف اأو اإطالق نار, ووقوع جرحى وم�ضابني.
وت�ضكلت منذ بداية االنتفا�ضة جلنة القوى الوطنية واالإ�ضالمية يف خان يون�ض, تتمثل فيها القوى الوطنية واالإ�ضالمية, وتعقد 
هذه اللجنة اجتماعات اأ�ضبوعية واأخرى ا�ضتثنائية وقت ال�رسورة, ويرتكز دورها يف تنظيم التظاهرات وامل�ضريات واالإ�رساف 

على الفعاليات ال�ضيا�ضية, والعمل على م�ضاندة �ضكان املوقع وقت وقوع ال�رسر, ح�ضب تعبري اأحد اأع�ضائها.
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درا�صة �صو�صيولوجيّة عن الُهويّة الجتماعيّة

لل�ّصباب الفل�صطيني يف خميّمني فل�صطينيني
اأباهر ال�صقا

1. مقّدمة
بقيت الُهوية الفل�ضطينّية م�ضدراً للجدال, من حيث اآليات تكونها ومنطها واأ�ضكال الّتعبري عنها, 
بني خطى الّتكوين الّتاريخي املرتبط بوالدة القومّيات يف امل�رسق العربي يف مرحلة اال�ضتعمار 
امل�رسوع  مع  الّت�ضارع  وبني  احلديثة,  الّدولة  ت�ضّكل  مرحلة  وخالل  بعد,  فيما  منه  واالنعتاق 
الُهوّية  يربط والدة  الذي  الّراأي  اأّننا �ضّد  بالفل�ضطنة -اأي  ال�ضعور  تنمية  �رّسع  الذي  هيوين  ال�ضّ
Gellner 1983, 52-( هيوين- وبني متازج الهوّية وتراتبها وفق جلرن الفل�ضطينّية بامل�رُسوع ال�ضّ
53(, وتداخل الهويّات بني املحلّية والوطنّية والقومّية )العربّية( والدينّية )االإ�ضالمّية وامل�ضيحّية( 
املختلفة, وعلى  الفل�ضطينّية  الّتجمعات  انعك�ض على  الهوّياتي  االأرق  )الكونّية(. هذا  والعاملّية 
الّتمايز  هذا  الكربى.  املجتمعات  عن  متمايزة  اأو  خا�ضة  هوّيات  حتمل  كجماعات  �ضعورهم 
الهوّياتي هو نتيجة لعوامل عدة, منها: الف�ضاء اجلغرايف واالجتماعي واأثره على تكون الهوّية 
االجتماعّية الفل�ضطينّية, وه�ضا�ضة الهوّية الوطنّية )كاأّي هويّة وطنّية اأخرى(, وغياب م�رسوع 
اجتماعي يلغى الّتمايز اجلهوي واحلمائلي واالأزمة غري امل�ضبوقة للم�رسوع الوطني الفل�ضطيني 
ور النمطّية للمجموعات االجتماعّية عن بع�ضها البع�ض. اإحدى  ب�ضورته احلالية. واأخرياً, ال�ضّ
بخ�ضو�ضّيتها  ال�ضباب  �رسيحة  هي  الكربى  املجموعات  عن  املنبثقة  الفرعّية  املجموعات  هذه 
املعهودة املرتبطة �ضو�ضيولوجيًا مبتغرّي اجليل, واأحد هذه الف�ضاءات االجتماعّية املمّيزة هو املخّيم, 
وذلك العتبارات عدة, منها: اأن املخّيم ُيعترب رمزاً للق�ضّية الفل�ضطينّية, ومكان معاناة م�ضتّمرة 
وم�ضدراً للثورة ومكانًا ملهما, ويف الوقت نف�ضه, مكان لرتكيز الفقر والّتهمي�ض والّنظرة الدونّية 
ور النمطّية. اإّن فئة ال�ضباب يف املخّيم, وحتديداً الهوّية االجتماعّية لل�ّضباب الفل�ضطيني يف  وال�ضّ
املخّيم من زاوية الفاعلني االجتماعيني )اأي فقط �ضباب املخّيم اأنف�ضهم( هي جمال بحثنا. وجلعل 

ذلك ممكنًا, �ضنختار البحث يف خمّيمني فل�ضطينيني مت�ضابهني باحلجم ويف بع�ض اخل�ضائ�ض.

تهدف هذه الّدرا�ضة اإىل االإجابة عن بع�ض الّت�ضاوؤالت الّتالية: كيف تتمثل �ضورة ال�ضباب حول 
تاأثري  املجتمع؟ مدى  اإىل  نف�ضه  بها  يقدم  اأن  يريد  واأّيها  املجتمع؟  له  ير�ضمها  اأيّة �ضورة  نف�ضه؟ 
املكان – املخيم – وعالقته بت�ضّكل الهوّية اجلمعّية للفل�ضطينيني, باعتباره رمزاً للّنكبة وللمعاناة 
ال�ّضباب  ت�ضّورات  اأخرى مثل:  فرعّية  ت�ضاوؤالت  لالإجابة عن  فيها حماولة  اأّن  الفل�ضطينّية. كما 
ة ب�ضباب  الفل�ضطيني الالجئ, عن نف�ضه وعن ُهوّيته االجتماعّية. هل ثّمة ُهويّة اجتماعّية خا�ضّ
املخّيم مقارنة بال�ّضباب الفل�ضطيني خارج املخّيم؟ هل ثّمة تنميط هوّياتى ذاتي مع تنميط هوّياتى 
ال�ضبابّية  االجتماعّية  للهويّة  املكّونة  العنا�رس  فهم  اأخرى؟  فل�ضطينّية  بتجّمعات  مقارنة  لالآخر 
الفل�ضطينّية/ الدينّية/ املحلّية/ ال�ضيا�ضّية/ الثقافّية. املمار�ضات االجتماعّية وال�ضلوكّيات لل�ضباب 
الفل�ضطيني داخل املخّيم وخارجه. هل هناك تنميط �ضلبي اأو اإيجابي؟ واأثر ذلك على ال�ّضباب 
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الفل�ضطيني. هل هناك فروقات بني عالقة املخّيم باملدينة, وذلك من خالل املقارنة بني مدينتي 
نابل�ض ورام اهلل.

لالجئني,  ع�ضكر  خمّيمي  يف  ال�ّضباب  لدى  االجتماعّية  الهويّة  م�ضاألة  امليداين  البحث  هذا  يناق�ض 
وحتديداً خمّيم ع�ضكر اجلديد, الواقع يف حمافظة نابل�ض, وخمّيم اجللزون يف رام اهلل.1 

اأوًل. خميم ع�صكر
لقد مت اختيار العّينة على اأ�ضا�ض ق�ضدي, وذلك من خالل الزّيارات امليدانّية لبع�ض املوؤ�ّض�ضات 
الر�ضمّية وغري الر�ضمّية, مثل: اللجنة املحلّية لتاأهيل املعاقني يف خميم ع�ضكر, وجمل�ض خدمات 
برفقة  املنزلّية  امليدانّية  الزّيارات  اإىل  اإ�ضافة  باملخّيم,  ة  اخلا�ضّ ال�ضحّية  الهيئة  وكذلك  املخّيم, 

معلومات عن املخّيمني:  1
فة الغربّية تقريبًا,  خمّيم اجللزون: يقع خمّيم اجللزون على ُبعد )7( كم اإىل ال�ضمال من مدينة رام اهلل يف و�ضط ال�ضّ اأواًل. 
القرع  دورا  قرية  وال�رّسق  اجلنوب  ومن  ال�ضمال,  جهة  من  وبريزيت  �ضينيا  وعني  جفنا  قرية  اأرا�ضي  به  وحتيط 
التي قامت ال�ضلطات االإ�رسائيلية ب�رسقة جزء كبري من اأرا�ضيها واأرا�ضي بتني, واأقامت فيها ما ُيعرف )مب�ضتعمرة 
بيت اإيل( التي تطل على خمّيم اجللزون. كما يحد املخّيم من الغرب قرية �رسدا. وقد اأن�ضئ املخّيم يف عام 1949 
على قطعة جبلّية تبلغ م�ضاحتها حوايل 240 دومنًا, وترتفع 760 مرتاً عن م�ضتوى �ضطح البحر, وذلك بعد اأن 
ثم  ا�ضتاأجرها ال�ضليب االأحمر من اأ�ضحابها االأ�ضليني من اأهايل قرية جفنا بعقود طويلة االأمد مدتها 99 عامًا. 
حتولت هذه العقود لوكالة الغوث الدولّية بعد اأن افتتحت مكاتبها خلدمة الالجئني. وقد تو�ّضعت هذه االأرا�ضي 
مع الّزمن لت�ضل اإىل 337 دومنًا. وتعترب غالبّية �ضكان املخّيم من الجئي 1948 الذين ي�ضكلون حوايل %99 من 
جمموع ال�ّضكان اإن مل يكن اأكرث. وجزء كبري من �ضكانه هم من الجئي قرية بيت نباال واللد ومن العبا�ضّية وعنابة 
والدوامية و)79( عائلة من ال�ضافرية واأم الزينات, وقرى اأخرى. وو�ضل عدد �ضكان املخّيم العام 1967 اإىل حوايل 
 .1989 العام  ن�ضمة   3900 اإىل حوايل  العدد حتى و�ضل  اأ�رسة, وتزايد هذا   635 ن�ضمة, موزعني على   3071

وتزايد حتى و�ضل اإىل ما يقارب 11000 عام 2005, موزعني على 2248 ا�رسة,  ولكّن العدد احلقيقي هو اأكرب 
من ذلك بح�ضب تقديرات اأهل املخّيم, حيث ت�ضل تقديرات موؤ�ض�ضات املخّيم املحلّية حاليًا اإىل ما يقارب )15-

16( األف ن�ضمة اأو يزيد. وهذه االإح�ضائّيات تعود ل�ضجالت االونروا عام 2005. وتعترب هذه االأرقام مر�ّضحة 

للزيادة تبعًا لعملّيات الّزواج املبكر يف املخّيم الذي يوؤّدي اإىل زيادة االأ�رس. ويعترب املخّيم حاليًا على الرغم من 
�ضوء اأحواله االقت�ضاديّة والعمرانّية واخلدمّية, من اأكرث املخّيمات تطوراً يف منطقة رام اهلل. هذه املعلومات هي من 

اللجنة ال�ضعبية ملخّيم اجللزون, فلهم كل ال�ضكر. 
خمّيم ع�ضكر: تاأ�ّض�ض خميم ع�ضكر عام 1950 فوق م�ضاحة من االأر�ض تبلغ 0.12 كيلومرت مربع �ضمن حدود  ثانيًا. 
بلديّة نابل�ض. وينحدر اأ�ضل �ضكان املخّيم من 36 قرية تابعة ملناطق اللد وحيفا ويافا. ومثله مثل باقي املخّيمات 
فة الغربّية, فقد بني املخيم فوق قطعة من االأر�ض قامت االأونروا با�ضتئجارها من احلكومة االأردنّية. ويف  يف ال�ضّ
عام 1965, اأّدى االكتظاظ ال�ّضديد يف املخّيم ب�ضكانه اإىل الّتو�ضع فوق 0.1 كيلومرت مرّبع اإ�ضايف من االأر�ض 
املجاورة؛ وي�ضري �ضكان املخّيم اإىل تلك املنطقة بعبارة "ع�ضكر اجلديد". وعلى اأيّة حال, فاإّن ع�ضكر اجلديد ال 
يعترب خمّيمًا من الّناحية الّر�ضمية, وبالّتايل فال يوجد فيه اأيّة من�ضاآت تابعة للوكالة. وعالوة على ذلك, فقد عمل 
اأكرب؛  ب�ضكل  واالأ�ضلي  اجلديد  املخّيم  تق�ضيم  على  اإ�رسائيل  الفل�ضطينّية وحكومة  ال�ّضلطة  بني  ال�ّضيطرة  تق�ضيم 
"اأ", وهو بالّتايل واقع حتت �ضيطرة ال�ّضلطة الفل�ضطينّية, فيما  اأ�ضبح املخّيم االأ�ضلي واقعًا �ضمن املنطقة  حيث 
هذه  امل�ضرتكة.  االإ�رسائيلّية  الفل�ضطينّية  ال�ّضيطرة  حتت  وبالّتايل  "ب",  املنطقة  �ضمن  واقعًا  اجلديد  املخّيم  �ضار 

. http://unrwa.org/atemplate.php?id=146:املعلومات من موقع االأونروا
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متطّوعني ذكور واإناث من املخيم, قّدموا الباحثني للمجتمع املحلي, و�ضّهلوا عملّية املقابالت, 
حارات  يف  ع�ضوائّية  عّينات  وكذلك  التجاريّة,  واملحال  املنازل  امليدانّية  الزيّارات  و�ضملت 
املخّيم. توّزعت العّينة على 50 ذكراً, قام باإجراء اال�ضتبيانات مع الذكور باحث, وباحثة اأخرى 

قامت باإجراء اال�ضتبيانات مع 50 اأنثى. وكذلك املقابالت.

ثانياً. خميّم اجللزون:
قام الباحثون بتوزيع عّينة الّدرا�ضة على الفئات العمرّية املطلوبة, حيث مّت االأخذ بعني االعتبار 
االأ�ضلّية لالجئني, من  املناطق  اأجزاء خمتلفة من  لي�ضمل  املبحوثني,  تنّوع  اأي  الّتنوع اجلغرايف؛ 
اأن  حيث  باملنطقة,  جّيدة  معرفة  لهم  باأ�ضخا�ض  باالت�ضال  الباحثون  وقام  التاريخية,  فل�ضطني 
ما �ضّهل عملية الو�ضول اإىل املبحوثني هو اأّن الباحثني من اأبناء املخّيم. مّت االأخذ بعني االعتبار 
االأ�ضول اجلغرافية لالأهل من فل�ضطني التاريخّية, وكذلك جمموعة من املتغريات املرتبطة بالعمر, 
واملهنة, وم�ضتوى الّتعليم, ودرجة الّتدين. ومت ا�ضتثناء ال�ّضوؤال عن االنتماء ال�ّضيا�ضي من العّينة, 
عب الّتعامل مع املبحوثني, و�ضبب ذلك  وذلك الأن اأثناء اإجراء العينة اال�ضتطالعّية كان من ال�ضّ
ال�ضك  ي�ضوده  الباحثني  مع  املبحوثني  تعامل  التي جتعل  احلالّية,  الداخلّية  الفل�ضطينّية  الظروف 
واخلوف. ا�ضُتخدمت يف البحث تقنّية اال�ضتمارة واملقابالت املبا�رسة. وا�ضتخدم الباحثون يف 
بع�ض احلاالت الّت�ضجيل, لكن جزءاً كبرياً من املبحوثني رف�ضه. وكانت عّينة الّدرا�ضة ت�ضتمل 

على 100 منا�ضفة بني الذكور واالإناث, واملقابالت على 30 مقابلة, بواقع 15 لكّل جن�ض.

�ضهر  يف  ة  وبخا�ضّ البحث,  تنفيذ  خالل  الباحثني  واجهت  التي  عوبات  ال�ضّ من  جملة  هناك 
وبخا�ضة  املبحوثني,  بع�ض  لدى  القلق  حالة  كذلك  املبحوثني,  على  اأثره  له  كان  ما  رم�ضان, 
اأّن اأ�ضئلة البحث تت�ضمن ب�ضكل رئي�ضي عالقتهم باملخّيم, ما اأدى اإىل اأن ي�ضعر بع�ض املبحوثني 
اأ�ضماء ورموز  ا�ضتخدام  يتم  اأن  اآثر  اأن جزءاً من املبحوثني واملبحوثات  بالّتوج�ض والقلق. كما 

م�ضتعارة بداًل من االأ�ضماء احلقيقّية, وظهر اأي�ضًا اأّن ثّمة تخّوفًا اأكرب لدى الفتيات عن الذكور.

2. مقاربة �صو�صيولوجيّة ملفهومي ال�ّصباب والُهويّة
بدءاً  ومتغرّي,  ُمغاير  فهم  عرب  وذلك  ومقايي�ضه,  معانيه  تغرّيت  اإ�ضكالّيًا,  مفهومًا  ال�ضباب  ُيعترب 
وانتهاًء  �ضيا�ضاتها,  على  بناًء  خمتلفة,  اجتماعّية  ك�ضنافّية  ال�ّضباب  ت�ضع  التي  الّدوالتية  بالّت�ضمية 
اللب�ض  من  الكثري  عليه  ينطوي  ما  العمريّة,  الوجهة  من  ال�ضبابّية  الظاهرة  مع  الّتعامل  باآليات 
واالختزال, بل اإنه قد يوؤدي اأي�ضًا اإىل اإق�ضاء فئات عري�ضة من ال�ضباب, وهذا ما يجعل تو�ضيف 
ال�ّضباب عملّية حمفوفة باملزالق العلمّية, ولهذا يت�ضاءل علماء االجتماع عن ماهّية ال�ضباب؟ اأهي 
جمّرد كلمة كما ذهب اإىل ذلك بيري بورديو )Bourdieu 1978, 143-154(؟ اأم اأنها ت�ضري اإىل 
فئة عمريّة اجتماعية لها من اخل�ضائ�ض ما يجعلها متمّيزة عن باقي فئات املجتمع, حمّققة جانبًا 
حتديد  اإىل  ال�ّضبعينيات  بداية  يف  ال�ضو�ضيولوجيني  بع�ض  انتهى  لقد  الّتماثل؟  اأو  االختالف  من 
عمري لل�ضباب يرتاوح مابني 15 و25 �ضنة, ثم تغرّي. ونحن نقرتح لبحثنا هذا اأن يبداأ بفئات ما 
فوق 18 �ضنة وينتهي بثالثني. ومن جهة اأخرى, يحاول الّتحليل ال�ضو�ضيولوجي تقدمي تعريف 
عوبات  حمّدد لكلمة ال�ضباب التي تظل جمرد كلمة على حد قول بيري بورديو, وذلك ب�ضبب ال�ضّ



الالَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات

202

اأو  االأعمار  بني  احلدود  يعترب  بورديو  ما جعل  هذا  ولعل  ذاتها,  الّتعريف  م�ضاألة  تطرحها  التي 
ال�رّسائح العمرّية حدوداً خمتلقة, فنحن ال نعرف اأين ينتهي ال�ضباب لتبداأ ال�ضيخوخة, كما اأّننا ال 
ميكننا اأن نقّدر اأين ينتهي الفقر ليبداأ الرثاء. وهذا يعني اأن الفئات العمريّة هي بال�رسورة نتاجات 
اجتماعّية تتطّور عرب الّتاريخ وتّتخذ اأ�ضكااًل ومفاهيم, ارتباطًا باالأو�ضاع واحلاالت االجتماعية. 
لي�ضت كتلة متجان�ضة وال  اإعادة االإنتاج, وهي  ال�ضباب بهذا املعنى هو مفهوم مرتبط ب�رسوط 
اع االجتماعي وبالتقاطبات  طبقة اجتماعّية, اإّنها فئة عمريّة تّت�ضم بالّتناق�ض االقت�ضادي وبال�رسّ

الفكرّية والقّيمة.

بتعبريات  الهتمامنا  الفل�ضطيني,  املجتمع  يف  اجتماعّية  كمجموعة  بال�ضباب,  بحثنا  يف  نهّتم 
الُهوّية, فاملبحث الذي ن�ضتغل فيه هو الّتعبري االجتماعي لبناء الهوّيات, وذلك من خالل منطق 
�ضو�ضيولوجّي يكتفي بتحليل الهويّات وتعبرياتها. فالعمق ال�ضو�ضيولوجّي الأّي باحث ينبغي اأن 
ياأخذ يف االعتبار اأّن الهوّيات غري ثابتة, فهي متحّولة ح�ضب ال�ّضياقات. الهوّية االجتماعّية هي 
رديف االنتماء اإىل فئة اجتماعية معّينة. متاثل الهويّة هو تكّيف اجتماعي للفرد داخل املجموعة, 
ب�ضفات  ويتخّلق  االآخرين,  الفرد عن  بها  يتمايز  �ضريورة  لكن يوجد اأي�ضًا عملية "متايز" وهي 
ة به, ويحاول اأن يوؤثر مب�ضاريعه على حميطه االجتماعي. اإذن الهوّية االجتماعّية ال تظهر  ٍخا�ضّ
اإنها كٌل  اأدواره االجتماعّية:  الفرد وانتمائه ويف  اأو جتميع يف �ضمري  انعكا�ض ب�ضيط  اأّنها  على 
ديناميكي تتفاعل جميع عنا�رسه يف تكاملّية اأو يف �رساع. وهي تنتج عن "اإ�ضرتاتيجّيات انتمائّية" 
يحاول الفرد من خاللها الّدفاع عن وجوده وروؤيته االجتماعّية, ودجمه يف املّتحد, ويف الوقت 
م ذاته ويبحث عن متا�ضكه املنطقي اخلا�ض به. اإّن هويّة املجموعة هي اإذاً رمز وجت�ضيد  نف�ضه يقوِّ
ر من  اجتماعي مبني, ومتعّلق باملتخّيل اأكرث منه طابع لواقع مو�ضوعي. اإّنه جت�ضيٌد واإبراٌز, ت�ضوِّ
بالّتمايز عن االآخرين, وت�ضكل فئة متماثلة حمّققة ذاتها, وت�ضنيفها  خالله جمموعة ما وحدتها 
ومتايزها, وحيث يّتم ذلك بوجودها ذاته. ال�ّضعور بالهويّة لي�ض معطى اأولّيًا يف الوعي الفردي, 
بل ح�ضيلة اآلية اجتماعّية متداخلة ومتوا�ضلة, وهي عملّية بناء اجتماعي بامتياز. كل ُهوّية ُتبنى 
)ي�ضبح  ا�ضتيعاب ومتّثل  العالقة م�ضنوعة من حركات  اأخرى. هذه  اإىل هويات  بالن�ضبة  د  وحُتدَّ
يوؤّكد خ�ضو�ضّيته  )بها  متايزّية  ومن حركات  لغريه(  مماثاًل  املجتمع  الفرد-  اأو  الفرد  بوا�ضطتها 
جتاه االآخرين(. هذه املجموعات االجتماعّية لي�ضت منعزلة, فهي تقيم عالقات مع جمموعات 
اأخرى. كما يرى ليفي �ضرتاو�ض يف الهوية مقراً افرتا�ضيًا ال يوجد ب�ضفته هدفًا حمققًا, لكننا نوؤمن 
 Levi-Strauss( به ونحتاج اإىل التعبري عنه بو�ضفنا فاعلني يتعلمون لنعي�ض ونن�ضط مع االآخرين
االجتماعّية  املجموعات  حال  حالها  الفل�ضطيني  املجتمع  يف  ال�ضبابّية  املجموعات   .)1977
وا�ضتعارات  مبادالت  اأي�ضًا  تقيم  لكّنها  متايزها,  وعي  اإىل  بالّتاأكيد  يوؤّدي  ما  وهذا  االأخرى, 
وحتوالت الهوّيات اجلماعية, التي هي مبثابة �ضريورات اجتماعّية ديناميكّية لتخ�ضع لتطّور وتغرّي 

م�ضتمّرين.

اإّن عملّية توكيد الهويّة لي�ض فقط اإظهار وانعكا�ض التجان�ض االجتماعي ملجموعة ما, بل اأي�ضًا 
اإحدى الو�ضائل التي حتاول املجموعة اأن تبني وحدتها بها, وتبنى حدوداً اجتماعّية بينها وبني 
لنف�ضها,  ت�ضنعها  حدوداً  ب�رسيّة  جمموعة  لكّل  اأّن  تعني  هنا  "حدود"  كلمة  اأخرى.  جمموعات 
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باالأ�ضا�ض حدود رمزّية, وعندما نقول رمزّية فهذا  بال�رسورة حدوداً جغرافّية, لكّنها  ولي�ضت 
الذهنّية  وبالت�ضّورات  وبالكلمات,  وباللغة,  بالذاكرة,  العالقة  ويف  التاريخ,  يف  حدوداً  يعني 
املتبادلة. هذه احلدود لي�ضت ثابتة, فهي ت�ضيق وتت�ضع وتتغرّي وتتبّدل ح�ضب ال�ّضياق. وتّكون 
كل جمموعة اجتماعّية �ضوراً عنها اإيجابّية و�ضلبّية, اإما للّتناق�ض واإما للّتعار�ض, املرتبط اأو املالزم 
لتكوين املجموعة, يعربَّ عنه بن�ضب �ضفات �ضلبّية للهوّية االأخرى. ففي الواقع ال حتّدد الهوّية 
فقط مبجموع ال�ّضمات االإيجابّية )التي يقرتحها املجموع كمثال( بل اأي�ضًا ب�ضمات �ضلبّية من 

خاللها يتعّلم الفرد م�ضبقًا ما يجب عليه اأن يتجّنبه.

وبذلك تبدو الهوية نظامًا ديناميكيًا مزدوجًا من ال�ّضمات االإيجابّية وال�ّضمات ال�ضلبّية. ونحن 
ت�ضادميًا, ون�ضتعري من  دينامي ولي�ض  تفاعلي  الهوّية �ضمن �ضكل  نعتمد يف حتليلنا على تخّيل 
و�رسيعة  ومتبّدلة  متعّددة  هوّيات  وجود  تفرت�ض  التي  التطويعّية"  "الهوّيات  تعبري  دوبار  كلود 

.)Dubar 2000, 222( الّزوال

3. الُهويّة الجتماعيّة لالجئني
"االإ�رسائيلي",2  الفل�ضطيني/العربي-  اع  ال�رسّ يف  االأ�ضا�ضّية  الق�ضايا  من  الالجئني  ق�ضّية  ُتَعد 
واملتخّيلة حلّل ق�ضّية  البديلة  وامل�ضاريع  اع,  ال�رسّ وفى الروؤيتني الفل�ضطينّية و"االإ�رسائيلّية" لنهاية 
الالجئني, وكذلك يف عالقة الكثري من الّتجمعات الفل�ضطينّية مع املجتمعات امل�ضيفة. كما اأن 
ق�ضّية الالجئني هي حمور اأ�ضا�ضي يف تكّون الهويّة الوطنّية الفل�ضطينّية, ويف دفع توّجه الفل�ضطنة 
م�ضوؤولية  "اإ�رسائيل"  تتحمل  معروف,  هو  كما   .1948 عام  نكبة  بعد  ال�ضباب  اأو�ضاط  داخل 
كاملة عن طرد الفل�ضطينيني. كما يظهر يف درا�ضة بنى موري�ض )Morris 1987(, ودرا�ضة اأبو 
التي  االأ�ضا�ضّية  املكّونات  الالجئني من  ق�ضّية  )Abu Sitta 2002, 200-204(. وكانت  �ضتة 
قامت عليها احلركة الوطنّية الفل�ضطينّية, حيث تخّيلت اأجيال كاملة العودة اإىل ديارها وقراها 
التي ُهّجرت منها, وبدا الهدف االأخري الآالف الالجئني هو العودة الفعلّية. وال يزال مو�ضوع 
املنادين  وبني  للعودة,  الفيزيقي  باملعنى  العودة  حق  دعاة  بني  وا�ضع  ل�ضجال  جمااًل  العودة  حق 
القرار  �ضناعة  دوائر  داخل  املختلفة  االأطراف  بني  الفعلّية  العودة  مبمار�ضة  ولي�ض  احلق,  باإقرار 
قراءة  من  اأكرث  العودة  ملفهوم حق  خمتلفة جتعل  تّيارات  وبني  الفل�ضطينّية,  الر�ضمّية  الهيئات  يف 
الر�ضمي  الفل�ضطيني  اخلطاب  بني  وا�ضح  تناق�ض  ثمة   .)El Sakka 2007, 44-45( ومقاربة 
وغري الر�ضمي, وبني �ضعارات احلركة الوطنّية الفل�ضطينّية, وذلك فيما يخ�ض حق العودة, �ضواء 
اأكان باملمار�ضة اأم بالّت�رسيحات املت�ضاربة الأطراف عديدة يف ال�ّضلطة الر�ضمّية, وخارج ال�ّضلطة 
الفل�ضطينية.3 ما يهم يف هذا البحث هو: الهويّة االجتماعّية لالجئني واآليات ت�ضّكلها, واأ�ضكال 

اأو  اال�ضطالحات  ت�ضع  التي  ال�ضو�ضيولوجية  للمقاربة  طبقًا  وذلك  مزدوجتني  "اإ�رسائيل" بني  ا�ضم  الباحث  ي�ضتخدم   2
قو�ضني, وذلك الأن  اأن اال�ضطالح بني  القائمة عنه, والإظهار  ال�ضجالت  لتبيان  العالئقية بني مزدوجتني  الت�ضميات 
"اإ�رسائيل" هي وت�ضميتها واالعرتاف بها جزء ال يتجزاأ من هذا ال�ضجال, ولو�ضع م�ضافة بني عامل االجتماع وامل�ضمى 

املتداول �ضمن م�ضعى الإعادة بناء امل�ضمى, ولي�ض التعامل معه كمعطى اجتماعي.
االعرتاف  بخ�ضو�ض  الفل�ضطينّية  الّتحرير  ملنظمة  التنفيذّية  اللجنة  �رس  اأمني  ربه,  عبد  يا�رس  ال�ّضيد  ت�رسيح  اآخرها  كان   3
بيهودّية "دولة اإ�رسائيل", التي �ضدرت عن اأعلى م�ضوؤول لهيئة فل�ضطينّية, هذا الّت�رسيح القى العديد من الّت�رسيحات 
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ت�ضّكل احلدود االجتماعّية بني الالجئني واالآخرين )القرويني واملدنيني(, حيث ثّمة حدود بني 
الالجئني واملواطنني االآخرين, وذلك على اأكرث من �ضعيد, اأواًل: على ال�ضعيد اجلغرايف, هنالك 
ف�ضاء جغرايف خا�ض بالالجئني ولكنه لي�ض منعزاًل عن املكّونات احل�رسّية والقروّية االأخرى. 
وقد يكون املخّيم جزءاً مال�ضقًا جغرافيًا للمدينة, لكن ثمة حدوداً اأخرى ذات طبيعة اجتماعّية 

تف�ضل جماعة اجتماعّية عن اأخرى.

4. املخيم: مكان اإنتاج هوياتى
تنت�رس يف املجتمع الفل�ضطيني ف�ضاءات اجتماعية خمتلفة, مرتبطة باملكان باعتبارها اأمكنة الإنتاج 
وبعد  م�ضرتكة.  اجتماعّية  وممار�ضات  بت�ضّورات  مرتبطة  خ�ضو�ضّية  ذات  اجتماعّية  هويات 
الغربية  ال�ضفة  الالجئون يف  توزع  االإ�رسائيلية,  الكولونيالية  ال�ضيطرة  بداية  مع  النكبة  حدوث 
19 خميمًا يف  والقرى, على  املدن  التاريخّية من  فل�ضطني  مناطق  املنحدرون من  وقطاع غزة, 
هوؤالء  اخلارج.  يف  اللجوء  اأماكن  اإىل  اإ�ضافة  غزة,  قطاع  يف  خميمات  وثمانية  الغربّية  فة  ال�ضّ
الالجئون واأبناوؤهم حملوا هويات اجتماعّية ارتبطت بجغرافيا املكان املقتلع. وكما هو معروف 
البني االجتماعّية واالقت�ضادّية  اإىل تغرّي  الفل�ضطينيني  الهائل من الالجئني  العدد  اأّدى قدوم هذا 
على  تاأثري  لها  زال  ما  املختلفة  لالأطراف  الت�ضّورات  من  ذلك جمموعة  الفل�ضطينّية, و�ضاحب 
بحالة  املتاأثرة  الالجئني  هويّة  خاللها  تكونت  املختلفة,  املكونات  بني  العالقات  هذه  طبيعة 
االقتالع والّنفي, وبقي الالجئون يف هذه الف�ضاءات اجلغرافية التي حتولت اإىل خميمات ثابتة؛ 
اأي اإىل ف�ضاءات معمارية ثابتة. ولقد �ضنع املخّيم ف�ضاًء اجتماعيًا مميزاً الأبنائه, من حيث طبيعة 
الّتنظيمات  املعي�ضة, وكذلك  ال�ضحّية وم�ضتوى  ال�ّضكن  الّتجمعات وظروف  العمران و�ضكل 
االجتماعّية وممار�ضات �ضيا�ضّية لها خ�ضو�ضّية مقارنة مع جتمعات فل�ضطينّية اأخرى. فيما يخ�ض 
امل�ضاركة االقت�ضادّية, �ضكلت املخيمات طوياًل االأيادي العاطلة الرخي�ضة للمن�ضاآت االقت�ضادّية 

املت�ضاربة: حيث ف�رّسه البع�ض اأّنه جمّرد بالون اختبار, وراأى فيه اآخرون اأّنه تنازل عن حق العودة, بينما ف�رّسه تّيار اآخر 
اأنه امتداد للممار�ضات التي تعك�ض رغبة بع�ض الّتيارات الفل�ضطينّية يف تهم�ض ق�ضّية الالجئني ل�ضالح ق�ضّية م�رسوع 
ال�ضلطة  ت�ضعى  التي  املناطق  �ضكان  ب�ضفتهم  غّزة,  وقطاع  الغربّية  فة  ال�ضّ �ضكان  على  بالرّتكيز  الفل�ضطينية,  ال�ّضلطة 
الفل�ضطينّية اعتبار نف�ضها م�ضوؤولة عنهم. ويعتقد اآخرون اأّن هذا املوقف ين�ضجم مع مبادرات �ضابقة لل�ضّيد عبد رّبه مبا 
يعرف بوثيقة جنيف, التي وقعها عبد ربه مع يو�ضى بيلن, والتي تت�ضّور عودة الالجئني اإىل اأرا�ضي ال�ّضلطة الفل�ضطينية, 
فة الغربية وقطاع غّزة والقد�ض ال�رسقّية, واإ�ضقاط حق عودة  التي تود ال�ّضلطة الفل�ضطينّية اإقامة دولة عليها, وهى ال�ضّ
اإ�رسائيلية", واأن ما ميكن حت�ضيله يف ميزان القوى هو  "مناطق  اأّنها  اإىل قراهم ومدنهم االأ�ضلّية, على اعتبار  لالجئني 
عودتهم اإىل مناطق ال�ّضلطة الفل�ضطينّية ولي�ض اإىل "اإ�رسائيل", الأّن ثمة اإجماعًا اإ�رسائيليًا برف�ض عودة لالجئني يرافق ذلك 
مبادرات متجددة عن حق الّتعوي�ض والّتوطني ودمج الالجئني يف م�ضاريع اقت�ضادّية يف البلدان امل�ضيفة وبلدان اأخرى 
واإمنا  الفل�ضطينية,  لل�ضلطة  ر�ضمية  مواقف  لي�ض  هذا  اأن  راأى  االآخر  البع�ض  الخ.  الجئني...  ال�ضتقبال  ا�ضتعداد  على 
اجتهادات �ضخ�ضّية. وهنا نود الّتذكري اأنه يجري الّتحليل يف منظورات علم االجتماع ال�ّضيا�ضي, اأن املعقولّية الداخلّية 
عب اأن تعرب هيئات �ضيا�ضّية ر�ضمّية عن موقف يتناق�ض مع امل�رسوع الّر�ضمي,  للموؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية تعترب اأّنه من ال�ضّ
واإذا كان الّتربير اأّن ثمة �ضياقًا فل�ضطينيًا خا�ضًا, فاإّن هذا ال�ّضياق هو �ضكل من اأ�ضكال الدمياغوجية ال�ضيا�ضّية التي تتبنى 
موقفًا معلنًا مغايراً عن املوقف الر�ضمي, الذي له تاأثري على م�ضتوى طموحات الالجئني وعالقتهم بهذه املوؤ�ّض�ضات 
التي تدير م�رسوعهم الوطني. وال نعتقد اأن ثمة خ�ضو�ضّية فل�ضطينّية ا�ضتثنائّية, ونعتقد اأّن هذه املحاججات �ضيكون 

لها تاأثري على هويّة االأفراد باعتبارهم م�ضكلني للف�ضاء الوطني نف�ضه.
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الفل�ضطينّية يف املدن, ولكن بدرجة اأكرب للم�ضانع الكولونيالّية االإ�رسائيلّية. اأّما ح�ضوره املتخّيل 
يف احل�ّض الفل�ضطيني امل�ضرتك, فاإن املخّيم هو "قلعة الثورة", واأبناوؤه الوقود, والأ�ضباب مرتبطة 
باحليز اجلغرايف فاإّنه تاريخيًا, قد ت�ضّكلت فيه خاليا للمقاومة امل�ضلحة بطريقة اأ�ضهل مما هي عليه 
يف بع�ض اأحياء املدن الفل�ضطينّية. اإذن, فاملخيم هو مكان متخّيل, كمكان عنيف من قبل ال�ّضلطة 
املخيم, والتدخل  ال�ضيطرة على  البداية مبحاولة  امل�ضتعمرين منذ  اهتمام  يف�رّس  ما  الكولونيالية, 
يف هند�ضته اجلغرافية, مبعنى ممار�ضة الرقابة واإعادة التق�ضيم احل�رسي للمخيم �ضمن منطق اأمني 
ومل�ضالح اأمنية. ولقد كان املخّيم دومًا, هو م�ضدر الثورة ونواتها ومركز الّت�ضادم مع القوات 
اندلعت من خمّيم   1993 - 1987 االأوىل  الفل�ضطينّية  االنتفا�ضة  اأن  االإ�رسائيلية, وللتذكري فقط 
االقت�ضادي,  الن�ضبي  التجان�ض  هي  اأخرى  �ضو�ضيولوجّية  خا�ضية  وثمة  غزة.  قطاع  يف  جباليا 
واأمناط املعي�ضة املت�ضابهة يف املخّيم, وفقًا للعوامل �ضابقة الذكر, هناك جمموعة من العوامل التي 

متّيز املكون االجتماعي املخيمي, وت�رسع جمموعة من املحّددات ال�ضو�ضيولوجّية املمّيزة به:

اأوًل. الالجئون لديهم مدرا�ض خا�ضة بهم, ويعي�ضون مع اأفراد ينحدرون من اأ�ضول اجتماعّية 
اأ�ضول مدينّية  اأو  اأ�ضول فالحّية  اأي ذات   – باالأ�ضل  – حتى واإن مل تكن مت�ضابهة  وجغرافّية 
فاإّن عي�ضهم يف ظروف اجتماعّية واقت�ضادّية ومدر�ضّية م�ضابهة, ي�ضنع �ضلوكّيات  الّنكبة,  قبل 
ثبوتّية  بطاقات  يحملون  كونهم  قانونّية  �ضبغة  ذو  اآخر  عن�رس  اإليها  ي�ضاف  مغايرة,  اجتماعّية 
وبطاقات  االأونروا,  مت�ضابهة:  اجتماعّية  اأو�ضاع  وخلق  اجتماعّية  هوّيات  ب�ضناعة  مرتبطة 

التموين,...الخ.

ثانياً. الأن الالجئني كمجموعة اجتماعّية مغايرة ملجموعة اجتماعّية اأخرى, فاإنها تظهر االنتماء 
الذاتي الذي يلعب دوراً يف تخيل االأفراد الأنف�ضهم, وذلك مقارنة مع املجموعات االجتماعّية 
االأخرى, يرافق ذلك جمموعة من الّت�ضورات االختالفّية �ضمن جمموعة من املرّبرات املعي�ضّية, 
مثل ق�ضوة املكان والّتنميط اخلارجي لهذه اجلماعات, باعتبارها جمموعات اجتماعّية متمايزة, 
املجموعات  هذه  تنميط  االجتماعّية, وكذلك  الدونّية  مثل  االعتبارات  من  تقع جمموعة  وهنا 
نف�ضها,  املجموعات  هذه  وتتخّيل  خمتلفة,  معي�ضّية  واأمناط  مغايرة,  �ضلوكّية  ممار�ضات  �ضاحبة 

وتعيد بناء تخيلها لذاتها ولالآخرين.
اأّنه  اأّن البحث يف مثل هذه الق�ضايا, يتم الّتعامل معه يف املجتمع الفل�ضطيني على  ندرك متامًا, 
املتجان�ض, ومت�ض كذلك امل�رسوع  الوطنّية والّن�ضيج االجتماعي  الوحدة  التي مت�ض  الق�ضايا  من 
يقوم  كال�ضيكي  ا�ضتعماري  خلطاب  مق�ضودة  غري  ورمبا  مق�ضودة,  كا�ضتجابة  برمته,  الوطني 

د". منطقه على "فّرق ت�ضُ

وقد يرى اآخرون اأّنها هام�ضّية, لذا ال يجدر البحث بها, ولكننا من منطلق بحث �ضو�ضيولوجي, 
فاإّننا نعتقد اأّن الهوّية لديها مقاربتان: تقوم االأوىل على الّذاكرة اجلماعّية باعتبارها �ضانعة للهوّية 
مع املحّددات االأخرى, اأي القوا�ضم امل�ضرتكة )اللغة, والعادات, والّتقاليد, ووحدة امل�ضري يف 
"الق�ضية الوطنية"... الخ(. اأما املقاربة الثانّية, فرتى اأن الهوّية ككل, تقوم على االختالف بني 
الهويّة وانتمائهم, وهنا  املكّونني لهذه  اإعالن ذاتي لالأفراد  جماعات اجتماعّية, وعلى قاعدة 



الالَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات

206

ن�ضتعري ت�ضّور فيرب )Weber 1971( الذي يرى اأّن الهويّة هي اإح�ضا�ض و�ضعور معلن, لالنتماء 
جلماعة اجتماعّية مقارنة بجماعة اجتماعية اأخرى, خمتلفة اأو متمايزة داخل اجل�ضم االجتماعي 
نف�ضه, التي تتطلب من اأفرادها االإعالن عن هوّيات اجتماعّية مغايرة. كما اأن مقاربتنا تّتفق مع 
ال�ضياق. كما  الرّتاتبات املتغرّية ح�ضب  الهوّية تعني جمموعة من  باأن   ,)Gellner( ت�ضور جلرن 
اأن الهوّية االجتماعّية ال تعني الّتماثل, واأن خ�ضو�ضّية الهوّيات االجتماعّية ال تلغي امل�ضرتك, 
ون�ضتذكر فيرب هنا جمدداً, فهو يعّرف الهوية ك�ضعور مماأ�ض�ض على ت�ضور ذاتي للكل االجتماعي 
نف�ضه, التي جتعل الوجود االجتماعي نف�ضه يقوم على متايز وا�ضح, ويرافق ذلك تخّيل جمموعة 
يف  �ضنحاول  "�ضلبّية".  و�ضور  "اإيجابّية"  ب�ضور  الأنف�ضهم,  لالأفراد  منطّية  اآلّيات  وفق  الأخرى 

النقطة التالية اأن نبحث هذه االفرتا�ضات لدى جمتمع بحثنا.

5. الُهويّة الجتماعيّة ل�صباب فل�صطينيني يف خميّم الالجئني
املخّيم,  باأن ثمة متييزاً �ضدهم ك�ضباب يف  واإناثًا, عن �ضعورهم  املبحوثني, ذكوراً  �ضوؤالنا  عند 
اأجاب %84 من الذكور, باأنّهم ي�ضعرون بتمييز �ضدهم, ويظهر لنا اأن ن�ضبة 92 % من االإناث 
ي�ضعرن بتمييز اأكرب من الذكور. تبدو م�ضاألة الّتمييز هذه ب�ضكل وا�ضح عند املبحوثني, فتقول 
اأّنني من املخّيم, وكاأن املخّيم  �ض, 26 عامًا, �ضيدالنّية: "اأ�ضعر اأن االآخر ي�ضدم عندما يعرف 
بقعة غريبة, غري ماألوفة". وتوؤكد ذلك م, 25 عامًا, باحثة يف وزارة االآثار, وطالبة ماج�ضتري: 
"لقد رف�ض ت�ضجيلي يف مدر�ضة ثانوية يف رام هلل, كوين من املخيم, ومور�ض �ضدي متييز لفظي, 
رمزي  هنا عنف  لنا  يظهر  قبولنا".  مّت  اإذا  املدر�ضة  �ضنحدث خلاًل يف  اأّننا  اتهمنا جهاراً  حيث 
وفق ت�ضور بورديو )Bourdieu 1972, 271(, ويوؤكد ن, 25 عامًا, عاطل عن العمل ذلك, 
حيث يرى: "نعم ثّمة متييز يف جمال العمل وتكافوؤ الفر�ض, فالفر�ض تكون اأكرب الأبناء القرى 
من اأبناء املخيمات." وترتفع الن�ضبة قلياًل يف خميم ع�ضكر عن خميم اجللزون, ورمبا يعود ذلك اإىل 
اأن احل�ضا�ضّيات اجلهوّية/املناطقّية اأعلى منها يف منطقة رام اهلل.4 يتم ترتيب التمييز يف مو�ضوع 
الزواج على اأنه االأعلى, اأي عدم رغبة االآخرين -كما يعتقد املبحوثني- بتزويجهم اأو الزواج 
منهم,5 مبعنى اأّن املجتمع الفل�ضطيني ما زال ميار�ض الّزواج الداخلي, حيث اأّن %30 من اأفراد 
العينة ي�ضعرون بتمييز �ضدهم, اأي اأنهم يعتقدون اأن النا�ض ال يرغبون يف الّزواج معهم, ويليه 
نوع ثاٍن من التمييز بن�ضبة %15 يف فر�ض العمل الأبناء الالجئني, وترتفع الّن�ضبة عند االإناث اإىل 
%38, حيث ي�ضعرن بالتمييز يف مو�ضوع الزواج, وكذلك ترتفع الن�ضبة فيما يخ�ض التمييز يف 
العمل, وتكافوؤ الفر�ض. ندرك هنا اأن التمييز موجه لفئة ال�ضباب اأكرث من الفئات االجتماعية 
االأخرى, �ضمن ت�ضور اأنهم اأقل احرتاما للتقاليد, وهم رواد الطي�ض وراء جرائم االأحداث �ضمن 

اعتقد اأن االعتبارات اجلهوية/ املناطقية يف مدينة رام اهلل الأ�ضباب �ضو�ضيولوجية قوامها اأن �ضكان مدينة رام اهلل اأقلية   4
مقارنة مع الوافدين اإليها من مناطق اأخرى, ومع ذلك ظهرت يف االآونة االأخرية �رساعات ناعمة, ذات طابع جهوي 

وتنميط جهوي عاٍل جتاه �ضكان مناطق �ضمال ال�ضفة الغربية. 
46 باملائة  اأن   ,1996 لنا درا�ضة قامت بها دائرة االإح�ضائيات بوزارة التخطيط والتعاون الدويل بغزة يف عام  تظهر   5
الدويل,  التخطيط والتعاون  يتزوجون من الجئات. راجع: وزارة  الالجئني  باملائة من  املواطنني و43  يتزوجون من 

اال�ضم احلايل وزارة اخلارجية لل�ضلطة الفل�ضطينية, درا�ضة رقم 1 ل�ضهر اآذار 1996.
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 Mauger( ت�ضور ي�ضميه موجييه خمتلقًا متعقاًل الآليات التف�ضري للظواهر ال�ضبابية و�ضلوكياتهم
53-44 ,2009(. ولكن هذا التمييز ال يبدو حكراً على ال�ضباب, بل يظهر لنا اأن ثمة متييزاً �ضد 
جزء كبري من املجموعات االجتماعية املخيمية.6 وعند �ضوؤال املبحوثني عن الّرغبة يف الّزواج, 
من داخل املخّيم اأو من خارجه. تقول د, 28 �ضنة, حما�ضبة, متزوجة ب�ضاب من داخل املخّيم: 
ل  "اأف�ضّ �ضنة, طالبة:   21 ترى ق,  بينما  املخّيم",  ال�ضباب خارج  الكثري من  قد رف�ضت  "اإنني 
الّزواج بال�ضباب من داخل املخّيم الأنهم اأكرث نخوة واأكرث رجولة". يف حني يف�ضل %64 من 
الذكور يف عينة البحث االرتباط بفتاة من املخّيم, وقّدمت االإناث من العينة ن�ضبة مماثلة لتف�ضيل 
الّزواج داخل املخيم. تقول هـ, 21 �ضنة, �ضكرترية: "�ضاأترك املخّيم يف حالة الّزواج برجل من 
خارج املخّيم, اأو الّرجوع اإىل الوطن االأ�ضلي." تقول جنالء, بائعة يف حمل مالب�ض, 23 �ضنة: 

"اإنها ال ت�ضتطيع ترك املخّيم, الأّنه جزء من حياتها.
الرمزي  املال  راأ�ض  اكت�ضاب ر�ضاميل )مبعنى  تتم عرب  منه  واآليات اخلروج  التمييز  وفيما يخ�ض 
اكت�ضاب  عملية  اأن  يعتقدون  املبحوثني  اأن  جند  حيث   ,)Bourdieu 1980, 2-3( لبورديو( 
البوردية هي مقاربة  الّتمييز االجتماعي, وهذه املقاربة  الّتقليل من  اإىل  ر�ضاميل مدر�ضية توؤّدي 
لراأ�ض املال الرمزي يف  اأن هناك دوراً  اأي يتخيل الفاعلني االجتماعيني  اأ�ضبحت االآن ماألوفة, 
ت�ضويغ الّت�ضورات الذهنّية جلماعة اجتماعّية ما, حيث اعتقد %87 من املبحوثني اأّن املهنة تلعب 
دوراً يف تقليل الّتمييز �ضد ال�ّضباب يف املخّيم, كما اعتقد %67 من املبحوثني اأّن طبيعة املهنة 
تلعب دوراً يف ال�ّضلوك االجتماعي, وكذلك بن�ضب مت�ضابهة خللقها هوّية اجتماعّية الأفرادها. 
الرمزي وال�ضعود  املال االجتماعي  راأ�ض  الرغبة يف دعم  اأن جتد  الّدوافع االجتماعية ميكن  اإن 
واالنخراط  التفاعل  بقدرة  رهينة  االجتماعيني  الفاعلني  جناح  ويبقى  االجتماعّية,  املراتبّية  يف 
املتبادل  الّتعارف  اإىل  ا�ضتناداً  االجتماعيني,  االأع�ضاء  مع  الفرد  يوؤ�ّض�ضها  التي  العالقات  ب�ضبكة 
)Interconnaissance(, واالعرتاف املتبادل )inter-reconnaissance(, ب�ضكل تتحّول 
 Bourdieu 1980,( والّت�رسيف  واالحرتام  االأهلّية  م�ضدر الكت�ضاب  اإىل  العالقات  هذه  معه 
3-2(. ويظهر هذا بو�ضوح اأهمّية الر�ضاميل, ملن يقيم معهم عالقات الّتبادل الذين يوؤلفون معًا 
يف  اال�ضتثمار  اأّن  املبحوثني  من  الكثري  ويرى  ورمزيًا(.  وثقافيًا,  )اقت�ضاديًا,  العالئقّية  ال�ّضبكة 
الّتعليم يلعب دوراً اأ�ضا�ضيًا يف احلراك االجتماعي, ولكن كما بينت اأعمال بورديو, فاإّن احلظوظ 
اإزاء الّتعليم موّزعة ب�ضكل غري عادل, وذلك ا�ضتناداً اإىل املكانة االجتماعّية االأ�ضلية. يتخّيل كل 
�ضكان ف�ضاء اجتماعي, اأّن ثمة هويّة خا�ضة بهم, حيث ينتج املكان هوّية جماعّية متخّيلة لالأفراد 
 Anderson( متخّيل  جمتمع  هو  باعتباره  متخّيل,  كمكان  واملخّيم  معني,  ملجتمع  امل�ضكلني 
املواطنني  من  الكثري  قبل  من  فيزيائيًا,  معروف  غري  مكان  للكثريين  بالّن�ضبة  فاملخّيم   ,)1991
الذين مل تطاأ اأقدامهم املخّيم قط يف حياتهم, باعتبار اأّنه ال مرّبر للّذهاب اإىل هناك, يف حني اأّن 
الرّتفيه...(.  اأماكن  اأو  الّدرا�ضة,  اأو  للت�ضوق,  )اإّما  املدينة  اإىل  للّذهاب  ي�ضطرون  املخّيم  �ضكان 
نتيجة  االجتماعي  االإق�ضاء  من  تعاين  التي  ال�ضكانّية  الّتجمعات  من  الكثري  املخّيم حال  وحال 
لغياب �ضيا�ضات اجتماعّية تهّتم باالأطراف ال�ضكانّية املختلفة, وترّكز على املدن الكبرية, وعلى 

قام الباحث نف�ضه باإجراء بحث غري من�ضور يف قطاع غزة, والحظ اأن اأ�ضكال التمييز املتبادلة تظهر جليًا يف قطاع غزة,   6
وانظر اأي�ضًا جمموعة من الباحثني, وحتديداً درا�ضة خميم االأمعرى لـ )اأبو دحو واآخرون 2010, 87-117(.
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يف  اجلغرايف,  باملعنى  احلدود  يخ�ض  فيما  اأما   .)Simmel 1999, 607( املركز  خ�ضو�ضّية 
احلقيقة, ال توجد يف كثري من االأحيان حدود فيزيائية وا�ضحة تف�ضل املخّيم عن املدينة, كما هو 
احلال بني خمّيم بالطة ومدينة نابل�ض, اأو خمّيم بيت عني املاء وحي رفيديا, اأو خمّيم ال�ضاطئ وحي 

الّرمال يف مدينة غزة. ولكن ثّمة حدوداً اجتماعّية متخّيلة تف�ضل املكانني.
اأي�ضًا حدود متخّيلة بني الالجئني من اأ�ضول قروّية, وبني لالجئني من اأ�ضول مدينّية,  وتوجد 
اإن�ضاء مدار�ض  ويظهر ذلك على اآليات الّزواج الّداخلي يف قطاع غزة.7 وعّززت هذه ال�ضور 
التجوال  منع  مي�ض  ال  وقد  التجول,  منع  حالة  حتت  اأحيانًا  املخّيم  وقوع  اإىل  اإ�ضافة  خا�ضة, 
املدينة... الخ اأو العك�ض. ويبدو املخيم يف "احل�ض امل�ضرتك" اأنه مكان ت�ضعب فيه احلياة مقارنة 
ور عن اأبناء املخيم كاأكرث "�ضطارة" واأكرث "حنكة" واأكرث "وطنية"... الخ  مع املدينة, وت�ضنع ال�ضّ
واأكرث "حميمّية يف العالقات االجتماعّية", واأكرث "ت�ضامنًا". ويلجاأ اأحيانًا اأع�ضاء املجموعات 
الكولونيالية,  ال�ضلطة  الّ�رساع مع  فيما يخ�ض  االأكرث م�ضا�ضًا  ال�ضحّية  لتخّيل موقع  االجتماعّية 
جغرافيًا  عزاًل  ثمة  اأن  الّتذكري  يجب  اأخرى.  مبجموعة  مقارنة  جمموعة  لكل  اأكرب  وت�ضحيات 
ال�ضور على  يعزز  ما  البع�ض,  بع�ضها  املناطق عن  يف�ضل  الذي  اال�ضتعماري,  الهند�ضي  باملنطق 

الرغم من وجود الكثري من القوا�ضم امل�ضرتكة, التي توّحد امل�ضري, والهوية اجلماعية.
حاولنا البحث عما اإذا كانت هذه ال�ضور مرتبطة بجيل معني, اأي البحث عن دور ال�ضريورة 
اأفراد عينتنا من ال�ضباب لديهم ت�ضور مغاير, ولكن  الزمنية يف تغري التخيل اجلمعي, واإن كان 
من وجهة نظر الفاعلني؛ اأي فقط ال�ضباب, يظهر لنا اأن ثمة فوارق جيلية يف النظر اإىل املخّيم, 
حيث عامل الزمن عن�رس اأ�ضا�ضي يف تغرّي نظرة االأجيال املختلفة للمخّيم, حيث اأجابت فئات 
تختلف عن عالقة  باملخّيم  ارتباطهم  قوة  اأن  املخيمني,  واالإناث يف كال  الذكور  من  ال�ضباب 
االآباء واالأجداد يف املخّيم. فرتى م, 24 �ضنة, حما�ضبة من خميم اجللزون, اأن عامل الزمن يلعب 
دوراً حا�ضمًا يف تغرّي الّنظرة اجليلية, حيث تقول: "هناك فارق يف الزمن املتخيل يف واقع الزمن 
املتغري." ويذهب �ضامر 24, �ضنة, دبلوم ت�ضميم ديكور, باالجتاه نف�ضه: "ثمة فارق كبري, فاالآباء 
اقتلعوا من ديارهم وعالقتهم باملكان ما زالت حية, اأما نحن فلم نَر هذا املكان حتى اللحظة." 
الذين  عن  يختلف  واخليام,  ال�ضفيح  بيوت  يف  عا�ض  من  "اإن  منزل:  ربة  �ضنة,   30 ن,  وترى 
عا�ضوا يف بيوت الباطون, وحتى اإن كانت الظروف االقت�ضادّية واالجتماعّية قا�ضية ولكنها اأقل 
ق�ضوة مما عاناه االآباء, ولذا ارتباطهم اأقوى." وت�ضاطرهم الراأي ن, 33 �ضنة, ربة منزل, دبلوم 
متو�ضط: "الذاكرة حمرك اأ�ضا�ضي للتفاعل مع الواقع املعا�ض, فنحن االأبناء ولدنا يف املخيم, ولكن 
ال يوجد لدينا معطيات �ضوى اأجدادنا واآبائنا, فذاكرة االأجداد متعلقة اأكرث باملخيم من االأبناء, 
وقد يكون االأمر كذلك باالآباء, اإن مل يهاجروا من البالد, فاحلنني ورف�ض الواقع هو ما يتم�ضك 
به االأجداد بعك�ض االأبناء, فهم اعتادوا على العي�ض يف تلك البقعة, ومل يروا بقعة اأخرى ليتاأملوا 
عليها." وحني يرى اآخرون اأن هناك خ�ضو�ضية جيلية ولكنها لي�ضت مف�ضلية كما تقول لنا ف, 
23 �ضنة, دبلوم �ضكرتارية: "ال يوجد فارق, فماذا �ضيكون هناك بيننا, فنحن تربينا من خالل 
ما  املخّيم,  يف  البدائّية  حياتهم  يف  عا�ضوها  التي  الّتجارب  من  الكثري  اأك�ضبونا  وهم  جتربتهم, 

درا�ضة غري من�ضورة قام الباحث باإجراها اأثناء حت�ضري اأطروحة الدكتوراه بني 2004-2000.  7



209

جعلنا نقّدر مدى اأهمّية املخّيم من منظروهم." نحن اإذن اأمام �ضور خمتلفة, منطني من الذاكرة, 
ذاكرة االأب وذاكرة االبن, االأب الالجئ ميلك ذاكرة حقيقية مبنّية على املعا�ض, واالبن ميلك 
ذاكرة متخّيلة ولكنها لي�ضت خيالّية, ويجب التو�ضيح هنا, هذه الذاكرة متخّيلة, ولكنها لي�ضت 
خيالّية باملعنى "االأ�ضطوري )mythique(", مبعنى اأن الغياب الفيزيائي عن االأر�ض الفل�ضطينية 
ملكية  اإثباتات  االأحيان  من  كثري  يف  ميتلك  الأنه  خيالية,  لي�ضت  الفل�ضطيني  لالجئ  بالن�ضبة 
االأر�ض التي �ضودرت اأو هاجر منها, مثل الكو�ضان, والطابو, املتجذرة يف "اأماكن الذاكرة" 
)Nora1992, 390- 401(, مبعنى بري نورا, ونحن نعرف دور الذاكرة اجلماعية يف �ضناعة 
الهوية, وبخا�ضة يف ال�ضياق الفل�ضطيني, واملخيم لهو الداللة الفيزيائية املثقلة عاطفيًا و�ضيا�ضيًا 
عن اللجوء. ولقد ت�ضكل عربه ذاكرة اجليل االأول املتناقل للجيل الثاين, كما اأنه موطن للذاكرة, 
اجل�ضم االجتماعي  الفاعلة داخل  بالذاكرة اجلماعية  املرتبطة  وتاأكيدها  الهوية  ل�ضناعة  ومكان 
)Halbwachs 1950, 123(. وبدورها تلعب العنا�رس املكونة للذاكرة اجلماعية الفل�ضطينية 
التي تربط التجمعات الفل�ضطينية املختلفة من خالل متثل ال�ضور املتناقلة من جيل اإىل اآخر عرب 
  El Sakka( لثقافة  وحتولها  املا�ضي  �ضور  ت�ضتعيد  اأن  ت�ضمح  بحيث  الذاكرة,  واجب  اآليات 
"بواجب  ماير:  ي�ضميه  مبا  لها عالقة  وتناقالت,  ب�رسديات  هنا  واملق�ضود   .)2001, 45 - 59

.)Mayer 1993, 45 - 57( الذاكرة", مبعنى اآليات اإعادة ا�ضتحواذ املا�ضي يف احلا�رس

6. اأثر الّدين على الُهويّة الجتماعيّة لل�ّصباب الالجئني
تتكّون الهوّية االجتماعّية من جمموعة من العنا�رس املمثلة "لروح املجموع" واالنتماء اإىل املّتحد, 
مكّونة بذلك و�ضيلة مهّمة لتقوية متا�ضكه وقدرته لتطوير الهوّية والثقافة. فهوّية املجموعة هي رمز 
ر من خالله جمموعة ما وحدتها بالتمايز عن  اإنها جت�ضيٌد واإبراٌز, ت�ضوِّ وجت�ضيد اجتماعي مبني, 
االآخرين, وت�ضكل فئة متماثلة حمققة ذاتها, وت�ضنيفها ومتايزها, وحيث يتم ذلك بوجودها ذاته. 
كما يوجد "�رساع الت�ضانيف", الذي تبحث من خالله املجموعات عن قبول واإبراز لهويتها, اأو 
ب اإليها. الهويّة متّكن الفرد من اأن يحّدد لذاته مو�ضعًا �ضمن الن�ضق االجتماعي, واأن  رف�ض ما ُين�ضَ
د االآخرون مو�ضعه اجتماعيًا, على اأّن الهوّية االجتماعّية ال تتعّلق باالأفراد وح�ضب, ذلك اأن  ُيحدِّ
لكل جمموعة هويّة تتنا�ضب مع تعريفها االجتماعي, ذلك الّتعريف الذي ميّكن من حتديد موقعها 
املجموعة:  د  اإنها حتدِّ معًا:  اآن  واإق�ضاء, يف  اإدماج  الهوّية االجتماعية  الكل االجتماعي,  �ضمن 
املجموعة من كانوا متماثلني, من ناحية ومُتيّزها عن املجموعات االأخرى  اأع�ضاء يف  "ُيعتربون 
من ناحية اأخرى. وحاولنا ت�ضخي�ض البعد الديني للهوّية االجتماعّية ال�ضبابّية يف املخيمني, حيث 
الهوّية  اأ�ضا�ضيًا يف ت�ضكيل  التدين تعلب درواً  اأن درجة  املبحوثني واملبحوثات  الكثري من  يعتقد 
االجتماعّية, واإذا اأخذنا بعني االعتبار ال�ضوؤال الرتاتبي الهوياتي, جند اأّن %76 من املبحوثني َمن 
عّرف نف�ضه بهوّيته الدينّية االإ�ضالمية – خلت عينة املبحوثني يف املخيمني من امل�ضيحيني – قبل 
اأي تراتب هوياتي اآخر, هنا ن�ضتطيع تلم�ض دور الّدين كمكّون مركزي يف الهويّة االجتماعّية 
لل�ّضباب الفل�ضطيني, وهذا ين�ضجم مع هيمنة اخلطاب الّديني على ت�ضورات ال�ضباب الأنف�ضهم 

وفق منظور اإيجابي, على اعتبار اأّن الّدين مينح االأفراد هوّية اجتماعّية.
بفعل االأزمة التي يعي�ضها امل�رسوع االجتماعي العربي "الدنيوي" اأو "الدهري", واأزمة امل�رسوع 
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وا�ضع,  انت�ضار  ويف  دائم  ح�ضور  يف  هو  الذي  الّديني  اخلطاب  حل  الفل�ضطيني,  االجتماعي 
وعلى الّرغم من توجهه املتغري, ينزع هذا اخلطاب ومييل اإىل الهيمنة, لكونه مي�ض جميع الفئات 
االجتماعّية, ويقدم نف�ضه باأّنه ميتلك اأجوبة عن جميع االأ�ضئلة؛ �ضواء االقت�ضاديّة اأو االجتماعّية 

اأو الثقافّية.

املرجعّية.  االنتماء وجمموعة  بني جمموعة  الّتمييز  اإّنه  اأي�ضًا,  تقليدي  اآخر, وهو  متييز  هناك  ثانيًا 
فمجموعة االنتماء هي التي ينتمي اإليها الفرد ب�ضكل فعلي, اأما جمموعة املرجعّية فهي التي تعطي 
الفرد قَيَمه و�ضوابطه, واأمناط مواقفه, واآراءه, و�ضلوكّياته. قد تكون جمموعة االنتماء هي نف�ضها 
املرجعّية  كانت  احلالة,  هذه  يف  االنتماء  تراتبّية  عن  العّينة  اأفراد  �ضوؤال  عند  املرجعّية.  جمموعة 
الدينّية هي االأ�ضا�ض االأول يف الرتاتب لدى فئات املبحوثني ال�ضباب, حيث حتمل الهوّية الدينّية 
جيدة,  مقارنات  على  مبنّية  اإيجابّية  اجتماعّية  هوّية  اأي  االجتماعّية  االأف�ضلّية  درجات  اأعلى 
االإجابة  فكانت  مرجعياتهم.  جمموعات  وبع�ض  انتماءاتهم  جمموعات  داخل  ذ  ُتنفَّ اأن  ميكن 
اأخرى موزعة بني  قليلة  %12, و%4 الجئ, ون�ضب  فل�ضطيني  يليه  %76 م�ضلم,  بالدرجة: 
عربية واإن�ضانية, وترتفع هذه الن�ضب قلياًل عند االإناث, اأي %78 م�ضلمة, و%16 فل�ضطينية, 
اأّن  اجلن�ض جند  متغرّي  اأ�ضفنا  واإذا  قرية.  وابن  بالّت�ضاوي بني عربي وعاملي  االأخرى  الن�ضب  اأما 
ن�ضبة املعلنني عن تدّينهم لدى االإناث اأعلى منها لدى الذكور, وقد يف�رّس ذلك باأّن اإعادة اإنتاج 
اخلطاب  انعكا�ض  لكن  املجتمع,  اأفراد كل  قبل  من  ينتج  معروف  الذكوري كما هو  اخلطاب 
اإنتاج  اإعادة  اآلّيات  �ضمن  الذكور  لدى  منه  اأعلى  اإنتاجه  اإعادة  واآليات  الن�ضاء  على  الذكوري 
الهيمنة الذكورّية )بورديو 2008, 83-81(, حيث اأّن الّن�ضاء ال�ّضابات, قد يتخّيلن �ضمن ت�ضور 
جمتمعي اأن عليهن اأن يكن اأكرث تدينًا من الذكور )عبد الوهاب 2000, 288-289(, مبعنى اأن 
اإنتاج  بعملية  اأي  ذاتيًا-جمتمعيًا,  اعتباراً  الفتاة  يك�ضب  االجتماعية  للهوية  التدّين  �ضفة  اإل�ضاق 
ذاتي ملا هو اجتماعي, وقد جند تعبريات ذلك يف ارتفاع ن�ضبة املوؤيدين للحركات االإ�ضالمّية بني 
الّن�ضاء اأكرث منه يف العامل العربي )الهرما�ضي 2004, 280(. وعند ربطنا متغري درجة الّتدين يف 
الّرغبة بالزواج داخل املخّيم اأو من خارجه, وجدنا اأن هناك رغبة يف الّزواج من داخل املخّيم 
املخّيم  اأن  باعتبار  �ضورة جماعية  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  اجلن�ضني,  لدى  املخّيم  من خارج  اأكرث 
املناطق االأخرى بفعل  اأعلى من  املراقبة وال�ضبط االجتماعّية تكون  اأدوات  مكان حمافظ, واأن 

تاأثري طبيعة الّتجاور ال�ضكاين وترابط العالقات االجتماعّية.

7. الهوية الجتماعية... ال�صور الإيجابية املتخيلة
الأنف�ضهم  لالأفراد  تنميطه  اآليات  وفق  االأخرى  ت�ضور  اجتماعية  جمموعة  كل  فاإن  اأ�ضلفنا,  كما 
بال�ضور  وبداأنا  املتخيلة,  ال�ضور  هذه  ن�ضت�ضعر  اأن  حاولنا  "�ضلبية".  و�ضور  "اإيجابية"  ب�ضور 
االإيجابية التي متيز �ضباب املخيم عن ال�ضباب خارج املخيم. قدم بع�ض املبحوثني جمموعة من 
القيم االإيجابية مثل "النخوة والنداء الوطني ووعى االنتماء, والت�ضامن االجتماعي, والتوحد, 
�ضباب  "ميتاز  بناء:  عامل  �ضنة,   25 اأ,  يعتقد  والغرية."  وال�ضجاعة,  التعليم,  م�ضتوى  وارتفاع 
املدن والقرى," يف حني يرى خ,  �ضباب  اأكرب من  الفل�ضطينية  الق�ضية  ل�ضالح  بالتحرك  املخيم 
على  املخيم  اأبناء  ل�ضالح  ونخوة  اأكرب  بت�ضامن  ميتازون  املخيم  �ضباب  "اإن  مدر�ض:  �ضنة,   28
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عند  البع�ض  بع�ضهم  جلانب  ووقوفهم  الن�ضال  وكذلك  لالآخرين,  وم�ضاعدتهم  االآخرين, 
"بالنخوة  ميتازون  املخيم  �ضباب  اأن  واملبحوثات  املبحوثني  من  كثري  وردد  امل�ضاكل".  حدوث 
والكرم والن�ضال وال�ضجاعة والت�ضحية والفداء... الخ." فرتى هـ, 23, بائعة من خميم اجللزون 
ويد  والن�ضال,  االآخرين,  وم�ضاعدة  متييز,  دون  املخيم  اأبناء  من  اجلميع  �ضالمة  على  "احلر�ض 
والتعاون  والرتابط  وال�ضهامة,  والرجولة  العايل,  الوطني  "باحل�ض  وكذلك  بامل�ضاكل."  واحدة 
االجتماعي." وكان وا�ضحًا من املبحوثني اأن ثمة �ضوراً اإيجابية مقارنة ب�ضورة �ضلبية لتو�ضيف 
�ضباب رام هلل " بالطنطات" وكيتكات )�ضوكوال( مبخيم ع�ضكر لتو�ضيف �ضباب مدينة نابل�ض, 

مبعنى اأن التنميط هنا يتم مبعاين لها عالقة بالرجولة, مقابل �ضور اأقل لالآخرين.

 .)Stigmates 1977( هنا جمموعة من مماثالت هوياتية تقدمها الذات وللذات مبعنى جوفمان
والتهور  "الزعرنة"  والزعرنة"  العنف   " فهي  املخيم  �ضباب  عن  املتخيلة  ال�ضلبية  ال�ضور  اأما 
وا�ضطناع امل�ضاكل والثاأر". ترى ع, 23 �ضنة, �ضكرترية اأن ال�ضباب يف املخيم "يطولوا اجللو�ض 
21 �ضنة, طالبة  "الزعرنة", وتذهب ف,  على املقاهي واختالق امل�ضاكل و"الطو�ض" وممار�ضة 
يف  وال�ضهر  االإلهية  الذات  و�ضب  البذيئة  "االألفاظ  تقول  حيث  نف�ضه  التوجه  اإىل  بكالوريو�ض 
ال�ضوارع والتدخل يف االآخرين". ات�ضمت العالقات بني املخيم واملدينة والقرية ببع�ض التوترات 
التوترات,  من  كبري  بكم  لل�ضكان  اليومية  الذاكرة  وتعج  �ضابقًا,  ذكرناها  التي  للعوامل  نتيجة 
وبني  ال�ضاطئ,  وخميم  الرمال  حي  بني  خمتلفة  فرتات  خالل  لوحظ  الذي  التوتر  �ضاد  تاريخيًا 
ال�ضجاعية وخميم ال�ضاطئ يف مدينة غزة, وبخا�ضة اأثناء األعاب كرة القدم, فتتحول املباريات اإىل 
�ضدامات على قاعدة خفية وهي �رساع ناعم بني املواطنني والالجئني, وتعج املدن الفل�ضطينية 
باأمثلة اأخرى. وتقدم لنا ليزا تراكي �ضوراً مماثلة عن عالقة خميم االأمعري مبدينة رام اهلل )اأبو دحو 
واآخرون 2010, 38(. هذه احل�ضا�ضيات بني املدينة واملخيم لي�ضت جديدة, ولكنها كما تقول 
لقد  الفل�ضطينية.  ال�ضلطة  وقدوم  او�ضلو  اتفاق  بعد  جليًا  ظهرت  وقد  مكبوحة,  كانت  تراكي 
اأ�ضا�ضيًا  املخيم دوراً  لعب  بل رمبا  الفل�ضطيني,  الوطني  امل�رسوع  الالجئني يف  متت عملية دمج 
ال�ضلم االجتماعي ويف توتراته داخل  اإحالل  الفل�ضطينية, حيث �ضارك يف  ال�ضيا�ضية  يف احلياة 
املخيم وخارجه اأي�ضًا. كما ت�رسد احلكايات يف املدن املختلفة عن ممار�ضات اأبناء املخيمات جتاه 
املدن... الخ والعك�ض, التي جتعل ال�رساعات االجتماعية هذه بني املكونات االجتماعية تظهر 
ب�ضكل اأكرث �ضطوعًا يف حلظات االأزمة. ويف احلالة الفل�ضطينية, فاإن ال�رساعات االجتماعية التي 
تخلق بني املكونات املختلفة تت�ضكل على قاعدة تباهي كل جماعة باأنها االأكرث وطنية, واالأكرث 
التي  ال�رساعات  هذه  العدو.  جتاه  واالأكرث �ضالبة  الوطني,  للم�رسوع  واالأكرث حماية  ت�ضحية, 
الفل�ضطينية  االجتماعية  املوؤ�ض�ضات  يف  االإيجابي  والتمييز  والكوتة  املحا�ض�ضة  منطق  كر�ضها 
هذه  باإبقاء  دوراً  لعبوا  االأخرى  االجتماعية  املكونات  عن  ممثلني  ا�ضتح�ضار  اأي  املختلفة؛ 
احل�ضا�ضيات التي جند تعبرياتها يف االأحزاب ال�ضيا�ضية واملوؤ�ض�ضات. هذه التعبريات االجتماعية 
هي اأي�ضًا نتيجة لالإق�ضاء االجتماعي و�ضعور املعاناة والتميز والتنميط الذي تعاين منه اجلماعات 
االجتماعية وال�ضعور مبوقع ال�ضحية. وت�ضري جتارب عر�ضية عادية اإىل انتقام اجتماعي تعرب عنه 
تعرب  ا�ضتثناًء- حيث  لي�ض  الفل�ضطيني  واملجتمع  م�ضهد كوين-  والذي هو  عادة,  �ضبابية  فئات 
فئات ال�ضباب املهم�ضة عن كوامن االإق�ضاء والتهمي�ض باأن تتخذ منها "جمااًل لالنتقام" لكل رموز 
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التي  االأماكن  االإق�ضاء, وكذلك  التي متار�ض  املوؤ�ض�ضات  اأو  الدولة  التي متثلها موؤ�ض�ضات  التميز 
العامل,  يف  التجارية  املحاالت  من  الكثري  ت�ضهد  حيث  املرفهة,  الفئات  على  حكر  اأنها  يعتقد 
كما حدث يف انتفا�ضة 1988 يف اجلزائر, ويف امل�ضاهد اليومية الأبناء الفقراء وال�ضواحي على 
اأثناء  الفل�ضطيني  ال�ضباب  لبع�ض  املمار�ضات  ببع�ض  ذلك  يف�رس  وقد  الراقية,  الباري�ضية  االأحياء 
االنتفا�ضتني االأوىل والثانية �ضمن هذا الت�ضور؛ اأي �ضباب املخيمات جزء من هذه النقمة على 

ما متثله هذه املوؤ�ض�ضات.8

املخيم رمز للق�صية الفل�صطينية ومكان �صانع للهوية وحمافظ على اأدوات الأمر الجتماعية  .8
واأ�ضناف   )intériorisation( واال�ضتيعاب  ال�ضلوك  يف  اأ�ضا�ضيًا  دوراً  املخيم/املكان  يلعب 
�ضمن  ومعياريًا  عاطفيًا  امل�ضحونة  وال�ضور  اجل�ضدي  واملظهر  بال�ضلوكيات  الذات  عن  التعبري 
اآليات ت�ضور اإدخايل, وجتلي ذلك عندما �ضاألنا �ضبابًا عن اأثر املخيم يف ال�ضلوكيات ال�ضخ�ضية, 
فوجدنا اأن %71 يرتفع �ضعورهم بتاأثري املخيم عليهم, وكانت الن�ضبة اأكرب بكثري لدى االإناث, 
حيث ت�ضعرن %92 اأن املخيم اأثر يف ال�ضلوك ال�ضخ�ضي. وعند �ضوؤالنا املبحوثني اإذا كان ثمة 
اأن  يروا  اأنهم  يعتقدون   82% اأن  فوجدنا  املخيم,  املخيم خارج  ل�ضباب  و�ضلوك خمتلف  ثقافة 
ثمة �ضلوكًا خمتلفًا لل�ضباب خارج املخيم. وهذا يعنى اأن ثمة �ضوابط داخلية لل�ضباب يف مناطق 
�ضكانهم مقارنة بالف�ضاءات االجتماعية املغايرة. كما اأ�ضلفنا �ضابقًا اأن املكان لعب دوراً حموريًا 
ال�ضلوك  على  املخيم  لتاأثري  تتبعنا  حماولة  وعند  املخيم,  لالجئي  االجتماعية  الهوية  �ضناعة  يف 
لدى هذه الفئة ال�ضبابية, وجدنا اأن املخيم يوؤثر ب�ضكل ملحوظ يف ال�ضلوك االجتماعي, ويتغري 
ح�ضب املكان, وهذا يذكرنا بت�ضور رالف اأن العالقة بني املكان والداخل اخلارج اأن تكون هنا 

.)Relph 1976, 49( وهناك, هنا مقابل هناك

وعند �ضوؤالنا املبحوثني عن امل�ضاكل التي يعاين منها املخيم تركزت املحاور على ظروف ال�ضكن 
املعي�ضية؛ مثل �ضيق ال�ضوارع, وتال�ضق البيوت, والفقر, وانقطاع املياه, وقلة االأماكن الرتفيهية, 
املياه, وانعدام  اأخرى مثل: قلة  البيئي. وعددت م�ضاكل  وغياب خ�ضو�ضية االأفراد, والتلوث 
النظافة, والبطالة, وانعدام اخل�ضو�ضية, وم�ضكلة ال�رسف ال�ضحي. وعند �ضوؤالنا املبحوثني عن 
الرغبة يف ترك املخيم, اأجاب %78 بال, وهذا يعني اأن املخيم ما زال ميثل الأبنائه اأكرث من مكان 
اأن  عي�ض وتعود عليه, اأي اأن االإجابات ال�ضابقة التي عدد فيها املبحوثني امل�ضاكل, �ضتظهر لنا 
املخيم لي�ض املكان االأكرث جمااًل, واأن ظروف املعي�ضة االقت�ضادية واالجتماعية على درجة عالية 
من الق�ضوة. وعلى الرغم من ذلك, يرى املخيم اأنه "مكان تعودنا عليه," وهو "حمطة انتظار", 
واالأ�ضدقاء".  والطفولة  "االأهل  ميثل  املخيم  اأن  الكثري  واعترب  "وطن",  اأنه  البع�ض  اآثر  يف حني 
باملخيم كج�ضد  الت�ضاق  والنحن �ضمن عملية  االأنا  بني  متاهيًا  ثمة  اأن  االإجابات  بع�ض  وتظهر 
اجتماعي باملعنى )اخللدوين( اأي ع�ضبية- ت�ضامن يف ج�ضد اجتماعي- وكما كما يقول نوربري 

اليا�ض )Elias 1991( ال توجد هوية لالأنا دون هوية لنحن.

كتب الكثري من علماء االجتماع الفرن�ضيني املعا�رسين عن هذه العالقة املعقدة بني اأبناء ال�ضواحي و�ضكان العا�ضمة   8
.)Béaud and Amrani 2005( الباري�ضية, انظر على �ضبيل املثال اأعمال
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اأما فيما يخ�ض اإذا كانت العالقات االجتماعية تتم وفق االأ�ضول اجلغرافية, ات�ضح اأن العالقات 
بني ال�ضباب يف املخيم ال تتم على اأ�ض�ض مناطقية جغرافية, اأي ح�ضب مناطق االنحدار اجلغرايف 
اجللزون,  منهن يف خميم   14% تتجاوز  فقط من ال  قليلة  ن�ضبة  با�ضتثناء   – مدينية  اأو  قروية   –
فكان ملفتًا اأن ن�ضبًا كبرية من الفتيات يقمن عالقات اجتماعية مع فتيات من االأ�ضول اجلغرافية 
نف�ضها. وهنا ين�ضح اأن ثمة عن�رسين؛ العن�رس االأول له عالقة باملخيم الفل�ضطيني امل�ضغر باملجتمع 
هو  الثاين  والعن�رس  بالعام.  بالتماهى  اجلديد  للجيل  ي�ضمح  الذي  امل�ضرتك,  االأكرب  الفل�ضطيني 
املكان اجلديد  ل�ضالح  اللجوء تال�ضت  بدايات  الالجئون يف  اأقامها  التي  املناطقية  العالقات  اأن 
املخيم, الذي اأ�ضبح املجال اجلغرايف اجلديد املانح لهوية الالجئ ابن املخيم, ت�ضاف اإىل ذلك 
تغريات معايري الهوية الفل�ضطينية )Khalidi 2003( التي اختلفت تراتباتها مقارنة مع ال�ضابق. 
وجند اأن ثمة اختالفًا يف حفاظ اجليل االأول على عالقات من الو�ضط االجتماعي نف�ضه, اأو من 
املنطقة اجلغرافية على الرغم من بقائها يف املخيم, حيث ما زالت ت�ضمى بع�ض التجمعات وفق 
اأ�ضكال  اأي  ال�ضتات,  يف  اأي�ضًا  امل�ضهد  هذا  وجند  الالجئون.  منها  هجر  التي  االأ�ضلية  املناطق 
التجمع على اأ�ض�ض مناطقية )Ghazzawi 1989, 36-38(. اأما اجليل اجلديد, وحتديداً جمموعة 
ال�ضباب اخلا�ضة باملخيمني, فاإنها ال تقيم عالقة اجتماعية على اأ�ض�ض مناطقية با�ضتثناء االإناث, 
وقد يف�رس ذلك باأن الف�ضاءات االجتماعية للم�ضاركة لدى الفتيات اأقل من الذكور, حيث �ضبكة 
اأكرب  قيوداً  الداخلي تفر�ض  الزواج  القائمة على  العالقات االجتماعية, والن�ضب, وامل�ضاهرة, 
على االإناث منها على الذكور. ويظهر املخيم كمكان موؤقت, حيث تظهر اإجابات املبحوثني, 
باعتبارهم فاعلني اجتماعيني, اأن املخيم كرمز للمعاناة والق�ضية الفل�ضطينية, حيث اأكد 80% 
املخيم هو حمطة الأخرى, حيث  اأن  اآخرون  القيمية, وراأى  ال�ضفة  ميثل هذه  اأنه  املبحوثني  من 
تعتقد ر, 30 �ضنة ربة منزل "اأنه مكان اإقامة موؤقتة حلني العودة". نحن الجئون موؤقتون, تن�ضجم 
مع قراءة اليا�ض �ضنرب )�ضنرب 1994, 281( عن العالقة اخلا�ضة التي تربط الفل�ضطينيني بالزمن 

بانتظار دائم ووحيد هو انتظار اللقاء.

وعند �ضوؤال املبحوثني اأثناء املقابالت املعمقة, ماذا يعني لك املخيم, فقد اأجاب الكثريون باأنه 
مكان �ضكن, اأو اأنه املكان الذي ترعرعوا فيه, واأجاب البع�ض االآخر اأنه "رائحة فل�ضطني عرب 
اللجوء", حيث  الفل�ضطينية", و"دليل  الق�ضية  "رمز  اأنه  اأو  "�ضجن جماعي",  اأنه  اأو  الجئيها", 
ترى ب, ربة منزل 33 �ضنة اأنه "مكان جلوء الجئني". ويظهر املخيم االأكرث متا�ضكًا ووعيًا لهوية 
اأبناء  من  ال�ضباب  اأن  يت�ضح  ف�ضاء  اجتماعي يف  تفاعل  وهناك  اأعلى,  اجلماعة  وم�ضاعر  اأبنائه, 
اإليه  تو�ضل  ما  مع  البحث  تتقاطع مالحظات  ورمبا  من غريهم,  اأكرث  بالتمييز  ي�ضعرون  املخيم 
بحث �ضابق ملخيم �ضابق؛ اذ تن�ضجم روؤى املبحوثني مع ما الحظته روال اأبو دحو يف )ابو دحو 
بعد  الالجئ حتى  وهوية  املخيم  هوية  ال�ضتمرار  درا�ضتها  عند   )110-115 ,2010 واآخرون 

خروج االأُ�رس منه لالإقامة يف مكان اآخر.

ويبقى حق العودة بالن�ضبة جليل ال�ضباب, حقًا اأ�ضا�ضيًا وم�ضدراً للحقوق, ويحمل جزء كبري منهم 
االأمل بالعودة اإىل الديار التي هجر منها االأجداد, حيث ترى ن, موظفة, 28 �ضنة "بالنهاية الزم 
نرجع الأنه احلق �ضيعود الأ�ضحابه, الن�ضبة ممكن تكون %80, اأنا باعتقادي يف %90 والـ 10% 
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نحن."  ل�ضنا  �ضتعود  القادمة  االأجيال  لكن ممكن  �ضنعود,  بالنهاية  ولكن  �ضكوك  اأ�ضميهم  ممكن 
بينما يعتقد �ض, 20 �ضنة, طالب "اأكيد اإذا م�ض اإحنا والدنا يعني ممكن". وتن�ضجم اإجابة د, 23 
�ضنة, طالبة مع �ضابقتها "نعم اأوؤمن اأحاول اأن اأكون عقالنية". لقد اأجاب الكثري من املبحوثني اأنه 
قد ال حتدث عودة فعلية لهذا اجليل, بينما �ضتكون العودة الأجيال اأخرى. يعنى ذلك اأن اآليات 
تناقل الذاكرة ما زالت قائمة وت�ضتمد قوتها من ا�ضتمرارية املعاناة واآثارها على ال�ضباب الالجئني, 
ويت�ضور الكثريون منهم اأن العودة قد تعنى نهاية معاناة م�ضتمرة الأجيال. وعند �ضوؤالنا عن اعتبار 
املخيم رمزاً للق�ضية, اأجاب %84 من الذكور اأن املخيم رمز للق�ضية واملعاناة الفل�ضطينية. وترتفع 

الن�ضب بدرجة عالية لدى االإناث اأنه كذلك بن�ضبة %98 يف خميم ع�ضكر.

يف  منهم  كبري  جزء  رغبة  من  الرغم  على  باملخيم  االرتباط  حالة  عام  ب�ضكل  املبحوثون  عك�ض 
التنظيم  �ضعيد  وعلى  االأ�ضلية.  وقراهم  ببلدانهم  االرتباط  اأي�ضًا  منهم  جزء  وعك�ض  املغادرة, 
االجتماعي, بدا اأن ثمة التزامًا كبرياً لدى ال�ضباب يف املخيم من خمتلف الفئات العمرية بالعادات 
نتيجة الأدوات  اأنه  االلتزام  منهم هذا  ف�رس كثريون  ذاته  ال�ضياق  باملخيم, ويف  اخلا�ضة  والتقاليد 
التن�ضئة االجتماعية املتوارثة من جيل اإىل اآخر, حيث ردد عدد من املبحوثني عن وجود جمموعة 
من كبار ال�ضن الذين يعتربون املرجعية االأ�ضا�ضية يف كل ما يخ�ض احلياة االجتماعية داخل املخيم 
ويعتقد  وا�ضح,  ب�ضكل  االجتماعي  الرتابط  ويتجلى  اخلالفات.  اأو  واالأتراح,  االأفراح,  مثل 
املخيمات  �ضواء  اجلغرافية,  التجمعات  باقي  عن  و�ضكانه  املخيم  متيز  خا�ضية  اأنها  املبحوثون 
يقوم  حيث  وامل�ضاندة,  االجتماعي  والتعا�ضد  اجلماعية  امل�ضاركة  وهي  اأال  االأخرى,  املدن  اأو 
املقتدرون يف املخيم والعائالت املختلفة واملوؤ�ض�ضات املدنية واالأحزاب ال�ضيا�ضية بامل�ضاركة يف 
تقدمي الدعم وامل�ضاندة ل�ضباب املخيم, �ضواء يف املنا�ضبات يف االأفراح اأو االأتراح, وكذلك تقدمي 
الدعم املايل لطلبة اجلامعة والعائالت املحتاجة, وهى م�ضدر فخرٍ  للرتابط االجتماعي يف املخيم.
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9. خامتة

اأ�ضكال العالقات االجتماعّية  اأّن هناك ممار�ضات متييزيّة لها انعكا�ضاتها على  الّدرا�ضة  لنا  تظهر 
والعمل, وحّتى �ضناعة الهوّيات املتخّيلة التنميطّية. ثمة متييز م�ضاعف هنا ل�ضنفني اجتماعيني: 
من  الكثري  للّتمييز يف  يتعّر�ضون  اأنهم  االجتماعيون  الفاعلون  ويتحدث  والالجئني,  ال�ضباب, 
بالّن�ضبة للجيل  اليومّية. ويبقى املخّيم؛ املكان اجلغرايف والف�ضاء االجتماعي  املجاالت احلياتّية 
واأظهرت  القدمي.  للجيل  بالّن�ضبة  كان  كما  للمعاناة,  ورمزاً  الفل�ضطينّية  للق�ضّية  رمزاً  اجلديد, 
اأ�ضا�ضيًا من  الّدرا�ضة اأي�ضًا اأّن حق العودة ما زال اأماًل وموطن اهتمام وم�ضدراً للحقوق وجزءاً 
اأن املخّيم ميتاز مبوؤ�ض�ضات اجتماعّية قويّة, وتنظيم  الّدرا�ضة  الفل�ضطينّية. وبينت  الهويّة الوطنّية 
اجتماعي يكفل ت�ضامن اأبنائه يف ج�ضم اجتماعي يقدم كموّحد. ويبدو لنا اأي�ضًا تناقل الهوّية عرب 
اأدوات الذاكرة اجلماعّية, والتم�ّضك مبناطق االأ�ضول اجلغرافّية على الرغم من تغرّي عالقة هذه 

االأجيال باملكان االأ�ضلي املتخّيل.
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بني الإكراه ال�صديد والختيار الفردي: حكايات فل�صطينيني يعملون يف اإ�رشائيل
فريونيك بونتو
ترجمة حممود �صعادة

املقدمة:
وح�ضل  اإ�رسائيل,  يف  بالعمل  ت�رسيح  على  فل�ضطينيًا  عاماًل   20280 ح�ضل   ,2008 اآذار  يف 
يف  بالعمل  ت�رسيح  على  اآخرين  و21162  القد�ض,  يف  بالعمل  ت�رسيح  على  اآخرين   3036
 3300 44478 ت�رسيحًا, كما منح  اأي ما جمموعه  الغربية,  امل�ضتعمرات االإ�رسائيلية يف ال�ضفة 
)PCBS( يقدر  2009. ولكن اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني  اإ�ضافية يف ني�ضان  ت�رسيح 
اأن اأعداد الفل�ضطينيني العاملني يف اإ�رسائيل وامل�ضتعمرات عام 2008 بلغ 75000 �ضخ�ض؛ اأي 
 S)International Labour. ت�رسيح  دون  هناك  عملوا  اأكرث(  )ورمبا  فل�ضطيني   25000 اأن 

Conference - 98th session 2009,  12(1

العمال  هوؤالء  لبع�ض  و2008   2007 العامني  يف  جمعت  حكايات  اإىل  املقال  هذا  ي�ضتند 
الفل�ضطينيني الذين يدخلون يف معظمهم اإىل اإ�رسائيل ويعملون فيها على نحو غري قانوين. وعلى 
الرغم من وجود بع�ض الدرا�ضات ب�ضاأن العمل الفل�ضطيني يف اإ�رسائيل, فقد ا�ضتند القليل منها اإىل 
الطريقة التي يعي�ض فيها العمال جتاربهم وروايتهم لها باأنف�ضهم, اإذ قال يل اأحدهم يومًا: "�ضوتنا 
م�ض م�ضموع". ولذلك, كان اأحد اأهداف هذه الدرا�ضة منح العمال م�ضاحة للحديث واإ�ضماع 
�ضوتهم. واإذ اأ�ضتند اإىل "احلديث عن امل�ضارات امل�ضلوكة الذي ي�رسده االأفراد )...( �رسداً مرتابطًا 
منطقيًا" )Vidal 2005, 100(, وانطالقًا من الفر�ضية التي تقول اإن هناك رابطًا وثيقًا بني ال�رسد 
الذاتي وبناء الهوية, فاإن هذا املقال يهدف اإىل فهم بع�ض املالمح املركزية لتجربة هوؤالء العمال من 
خالل الطريقة التي يعربون فيها عن هذه التجربة. من بني هذه املالمح, باالإ�ضافة اإىل الت�ضورات 
املختلفة للحدود, يرت�ضم التعبري عن جتربة جماعية تف�ضلهم عن غريهم من الفل�ضطينيني, وهي 

جتربة الهيمنة واالنك�ضاف التي توؤثر قبل كل �ضيء على ت�ضورهم لكرامتهم.

يف البداية, اأ�ضع مقابالتي يف �ضياق اأكرب لتاريخ العمل الفل�ضطيني يف اإ�رسائيل. فعلى الرغم من 
انطالق التغيري يف االقت�ضاد ال�ضيا�ضي لل�ضفة الغربية يف العامني 2007 و2008 من خالل "انفتاح" 
اقت�ضادي معلن, ال تزال املقابالت تت�ضم بتعبري االنك�ضاف. فانطالقًا من م�ضارات العمال, اأ�ضعى 
اإىل اإظهار االنقطاعات والتوا�ضالت بالطريقة التي يعيد فيها العمال اأنف�ضهم بناءها يف حديثهم, 
وكذلك اإظهار الت�ضورات املختلفة للحدود والقانونية. ومن ثم اأ�ضتند اإىل الفئات ال�رسدية التي 
متنح جتربة هوؤالء العمال �ضكاًل وتبنيها على ما هي عليه, حمددة بذلك جتربة م�ضرتكة وجماعية. 

وعليه, يكون ال�ضوؤال الذي يوجه حتليالتي هو �ضوؤال ترابط االإكراه واالختيار.
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1. درا�صة حكايات العمال
1.1.  ال�صياق التاريخي

”de-development“ 1.1.1.  العمل الفل�صطيني يف اإ�رشائيل وعك�ص التنمية

العاملة  القوى  ا�ضتخدام  �ضّكل   ,1967 العام  غزة  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  احتالل  من  انطالقًا 
الفل�ضطينية يف اإ�رسائيل عن�رساً جوهريًا يف بناء االقت�ضادين االإ�رسائيلي والفل�ضطيني, فبني العامني 
 .)Farsakh 2005, 1( اإ�رسائيل  يف  الفل�ضطينية  العاملة  االأيدي  ثلث  عمل  و1992,   1974
واأبقي حتى عام 1988 على حرية التنقل, االأمر الذي �ضهل تدفق االأيدي العاملة. وقد عّرفت 
الباحثة االأمريكية يف العلوم ال�ضيا�ضية Sara Roy ال�ضيا�ضة التي اتبعتها دولة اإ�رسائيل يف االأرا�ضي 
ت�ضتند  التي   ,)“de-development”( التنمية"  "عك�ض  �ضيا�ضة  باأنها  احلني  ذلك  يف  املحتلة 
براأيها اإىل ثالث عمليات. متثلت العملية االأوىل بامل�ضادرة, ال�ضيما م�ضادرة االأرا�ضي, وذلك 
باإقامة امل�ضتعمرات ال�ضكنية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, وكذلك اال�ضتيالء على م�ضادر املياه 
يف االأرا�ضي املحتلة. كما �ضملت �ضيا�ضُة "عك�ض التنمية" عملية "نزع املاأ�ض�ضة"؛ اأي عملية فر�ض 
القيود على جميع املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية. واأخرياً, متثلت الركيزة الثالثة لهذه ال�ضيا�ضة يف �ضم 
االأرا�ضي املحتلة اإىل االقت�ضاد االإ�رسائيلي من خالل فتح االأ�ضواق االإ�رسائيلية اأمام االأيدي العاملة 
الفل�ضطينية. وبذلك اأتاحت فر�ض العمل يف اإ�رسائيل بني عام 1967 والت�ضعينيات, للعديد من 
العمال الفل�ضطينيني, حت�ضني ظروفهم املعي�ضية. اإال اأن �ضيا�ضة عك�ض التنمية, كما اأ�ضارت �ضارة 
روي, التي اأتاحت اإثراء االأفراد, قد اأدت يف الوقت ذاته اإىل اإفقار الفل�ضطينيني ب�ضفتهم �ضعبًا, 
الأن هدفها كان منع اأي تنظيم جماعي للمجتمع املحلي. وكان املنطق, كما كتب جوردن, هو 
 Gordon 2008,( "...جعل ال�ضكان املحتلني من�ضاعني,وذلك بتح�ضني م�ضتوى معي�ضتهم"
30(. ويف مقابل التح�ضن املادي لالأ�رس واالزدياد الن�ضبي يف ثرائهم الفردي, زاد االعتماد على 
 ,1987 اإ�رسائيل. ومنذ اندالع االنتفا�ضة االأوىل يف كانون االأول من عام  الطلب والعمل يف 
العمل  تنقالت  من  التقليل  ا�ضتهدفت  اإجراءات  اإ�رسائيل  فر�ضت   1,1991 عام  بعد  وال�ضيما 
�ضفة  اأو�ضلو,اأ�ضفيت  عملية  وعقب  واالإغالقات.  الت�ضاريح  نظام  باإن�ضاء  وذلك  الفل�ضطينية, 
اإىل  ا�ضتناداً  اإ�رسائيل  العمل يف  اإىل  الو�ضول  فر�ض �رسوطًا على  الذي  النظام  الدميومة على هذا 
دوافع اأمنية وع�ضكرية. وعليه, مل يتوقف "عك�ض" اإ�رسائيل "لتنمية" االأرا�ضي املحتلة, بل على 
العك�ض من ذلك فقد تفاقم ذلك يف ظل نظام االإغالق الذي �ضيق اخلناق على االقت�ضاد, واأفقر 
 .)Roy1999, 68-78( ال�ضكان اإفقاراً �ضديداً جاعاًل اإياهم اأكرث اعتماداً على العمل يف اإ�رسائيل
اإ�رسائيل على االأرا�ضي املحتلة ب�ضكل متزايد �ضاعيًة  الثانية, فر�ضت  وعقب اندالع االنتفا�ضة 
اإىل التقليل من عدد العمال الفل�ضطينيني. فقد اأ�ضبح احل�ضول على ت�ضاريح بالعمل اأكرث فاأكرث 
�ضعوبة, مبا يف ذلك من اإجراءات بريوقراطية طويلة تكاد تكون غري �ضفافة. واأخرياً, منذ عام 

2002 جعل بناء جدار الف�ضل ظروف عبور اخلط االأخ�رس اأكرث خطورة بالن�ضبة للفل�ضطينيني.

االقت�ضاد  اأزمة  وا�ضلت  �ضعوبة,  فاأكرث  اأكرث  اأ�ضبح  اإ�رسائيل  اإىل  الدخول  اأن  من  وبالرغم 

1  ال�ضنة التي ن�ضبت فيها حرب اخلليج االأوىل.
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الفل�ضطيني دفع ال�ضكان اإىل البحث عن فر�ض عمل هناك. وقد تناق�ضت اأعداد العمال املتجهني 
 ,)Farsakh 2002, 13 - 14( 2اإ�رسائيل, ولكنها مل تنقطع من البانتو�ضتانات الفل�ضطينية اإىل 
الفل�ضطينيون  العمال  وجد  جداً,  خطرة  اأ�ضبحت  التي  جتربتهم  و�ضمة  التناق�ض  هذا  وب�ضبب 
اأنف�ضهم )ال�ضيما اأولئك الذين يعملون بدون ت�ضاريح( مهم�ضني مرتني, فقد اأ�ضبح العمل يف 
"حما�ض"  اأي�ضًا. وبعد فوز  الفل�ضطينيني  اإ�رسائيل جتربة جماعية واقعية ف�ضلتهم عن غريهم من 
التفتي�ض  نقاط  عدد  ت�ضاعف   ,2006 عام  فالت�رسيعية   ,2005 عام  البلدية  االنتخابات  يف 
واالإغالقات يف جميع اأنحاء ال�ضفة الغربية, وُفر�ضت اإجراءات رقابة غاية يف ال�ضدة ا�ضتندت اإىل 
عمر ال�ضخ�ض واأ�ضله اجلغرايف. كما اأن مقاطعة املجتمع الدويل قد فاقمت من االإفقار ال�ضديد 

القت�ضاد فل�ضطيني حما�رس.

2.1.1. ما بعد عام 2007: انفتاح اقت�صادي معلن وتباين يف اخلطاب

يف  االقت�ضادية  لل�ضيا�ضة  بالن�ضبة  مف�ضلية  فرتة  يف  املقال  هذا  اإليها  ا�ضتند  التي  املقابالت  جرت 
ال�ضفة الغربية. اإذ يعترَب تعيني حكومة �ضالم فيا�ض يف ال�ضفة الغربية, عقب االنقالب الذي قامت 
2007, مقدمًة للتحوالت يف العالقات بني  العام  من  حزيران  يف  غزة  قطاع  يف  "حما�ض"  به 
اإ�رسائيل واملجتمع الدويل )الواليات املتحدة واللجنة الرباعية( وال�ضفة الغربية, وكذلك مقدمة 
لتغري معلن عنه يف ال�ضيا�ضة من جانب االإ�رسائيليني جاء على �ضكل نية عمل "انفتاح" اقت�ضادي. 
وعليه, فاإن ال�ضغوط التي مار�ضتها الواليات املتحدة واللجنة الرباعية على اإ�رسائيل من اأجل تقليل 
"حت�ضن  اإىل  اأدت  املتزايد بني �ضلطة �ضالم فيا�ض واإ�رسائيل,  التفتي�ض والتعاون االأمني  عدد نقاط 
 International Labour Conference-( 2008 طفيف" على اقت�ضاد ال�ضفة الغربية عام
اإىل  االإ�رسائيلي  اجلي�ض  من  ال�ضيطرة"  "نقَل  رافق  وقد   .)98th session 2009, Preface iii
واعتباراً  العمل.  ت�ضاريح  من  مزيد  منُح  كنابل�ض وجنني,  املناطق  بع�ض  الفل�ضطينية يف  ال�ضلطة 
من عام 2009, بداأ احلديث فعليًا عن "ازدهار اقت�ضادي", ويعود ذلك لالإفراج عن امل�ضاعدات 
الكبرية من البلدان املانحة, ورفع عدد من احلواجز ونقاط التفتي�ض )ال�ضيما نقطة التفتي�ض الواقعة 
على مدخل نابل�ض من جهة حّوارة يف متوزمن العام 2009(. واعتباراً من عام 2009, اأكدت 

احلكومة االإ�رسائيلية برئا�ضة بنيامني نتنياهو نيتها ت�ضجيع التنمية االقت�ضادية يف ال�ضفة الغربية.

 .2008 و   2007 العامني  يف  اأجريتها  التي  املقابالت  يف  املتوا�ضعة  املقدمات  هذه  تظهر  ال 
"االنفتاح"  عن  احلديث  مع  تفاوت  يف  املقابالت  هذه  تبدو  هذه,  النظر  وجهة  من  وانطالقًا 
االقت�ضادي املعلن عنه يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املدعومة بامل�ضاعدات الدولية الكبرية والتعاون 
االأمن(  �ضوؤون  يف  وكذلك  واال�ضتثمارات  التجارة  �ضوؤون  )يف  اجلديد  الفل�ضطيني  االإ�رسائيلي 
الذي ُبدئ العمل به اعتباراً من عام 2007, واأ�ضبح وثيقًا بعد العامني 2008 و2009. ولناأخذ 
وجهة نظر باأثر رجعي, فاإن حكايات العمال ُتظهر جليا ُثقل الفرتة ال�ضابقة )2007-2000( 
املتزايد.  واالنك�ضاف  ال�ضديد  باالإفقار  املت�ضمة  الفرتة  تلك  احلياتي,  م�ضارهم  على  ونتائجها 

للتحديد, فاإن التنمية التي �ضتتبع تنح�رس يف ال�ضفة الغربية وال ت�ضمل قطاع غزة الذي مل يكن الإ�رسائيل اأبدا االدعاءات نف�ضها   2
باأحقية ملكية اأرا�ضيه كما هو احلال يف ال�ضفة الغربية, وهذا ما برهن عليه فك االرتباط اأحادي اجلانب العام 2005.
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مبنية  عن جتربة  تقريراً  تقدم  مقابالت غري ع�رسية  نتحدث عن  اإننا  القول  املعنى, ميكن  وبهذا 
ب�ضاأن زمانية “Temporality“ هوؤالء العمال يف وقت ما. ولكنها تي�رس باالأخ�ض طباقًا الفتًا 
للنظر بالن�ضبة لتلك االأحاديث املختلفة عن "االنفتاح", فهي تتيح ا�ضتعالم االأثر املمكن للتغريات 

املعلنة يف ال�ضيا�ضة على العامل االجتماعي للعمال الفل�ضطينيني العاملني يف اإ�رسائيل.

2.1 حكايات العمال: تقدمي ومنهجية

نوعًا ما عن اخلط  بعيدة  نابل�ض, وهي منطقة  اثني ع�رس عاماًل من ق�ضاء  اأجريت مقابالتي مع 
االأخ�رس والت�ضاريح املمنوحة ل�ضكانها قليلة ن�ضبيًا.3 يعمل معظم عمال ال�ضفة الغربية يف اإ�رسائيل 
على نحو غري قانوين, وياأتي معظمهم من قرى جماورة. ووفقًا الإح�ضائيات مكتب عمل نابل�ض, 
فاإن 2012 ت�رسيح عمل قد منح يف ت�رسين الثانيمن عام 2010 لهذا الق�ضاء, ولكننا نقدر اأن 
�ضعفي هذا العدد من العمال على االأقل يدخلون اخلط االأخ�رس بطرق حتايلية. ففي قرية اأ. على 
�ضبيل املثال, والواقعة على بعد ب�ضعة كيلومرتات من نابل�ض حيث اأجريت معظم املقابالت, كان 
عدد االأ�ضخا�ض احلا�ضلني على ت�رسيح عمل 129, ومن املرجح اأن �ضعفي هذا العدد على االأقل 

كان يعمل بدون ت�رسيح, وذلك من اأ�ضل 5000 ن�ضمة يقطنون هذه القرية.

اإن جميع العمال الذين اأجريت معهم املقابالت هم من الذكور, وتراوحت اأعمارهم بني 21 
و55 عامًا. ثالثة من هوؤالء العمال, يزيد ومراد ور�ضيد,4 هم من اأحد خميمات نابل�ض لالجئني, 
وهم يحملون ت�ضاريح عمل. وهناك �ضبعة اآخرون, اأحمد, ويعقوب, وو�ضام, وعلي, واأجمد, 
عندما  ت�رسيح  على  احلا�ضل  بينهم  من  الوحيد  هو  و�ضام  وكان  اأ.  قرية  من  وعماد,  وجميل, 
اأجريت املقابلة, ولكنه عمل طوياًل دون ت�رسيح. اأما اأبو حممد فهو من قرية ب؟؟. املجاورة وهو 
يحمل ت�رسيحًا. وعمرو من نابل�ض هو االأ�ضغر �ضنًا. وكلهم با�ضتثناء عمرو وجميل متزوجون 

ولديهم اأطفال عدة.

لقد ا�ضتندت يف بحثي فقط اإىل احلكايات التي جمعتها من العمال يف القرية, واأكون بذلك قد 
و�ضعت نف�ضي يف جهة واحدة من اخلط االأخ�رس. ولدي اأ�ضباب عدة لهذا االختيار: يف البداية, 
ونظراً لظروف العبور اخلطرة للغاية, مل يكن من الوارد بالن�ضبة يل اأن اأقوم بعمليات ر�ضد.5 لعله 
كان مبقدوري التخطيط ملالقاة العمال "على اجلانب االآخر" على مقربة من اأماكن عملهم, اإال 
اأو يعي�ضون يف ظروف  اأن معظمهم يختبئون هناك  اإذ  اأن تظهر,  اأن م�ضاعب جمة كان ميكن 
املقابالت يف  اأجري معهم  الذين كنت  العمال  اأن  للمهانة. واالأهم من ذلك  تعر�ض كرامتهم 
بيوتهم ما كانوا ليفهموا هذا النهج, ففي نظرهم كان وجودي عندهم من اأجل جمع �ضهاداتهم 

الواقعة على مقربة من اخلط  باملناطق  اإ�رسائيل عنيت  الفل�ضطينيني يف  العمال  االأنرثوبولوجية عن  البحوث  اإن معظم   3
 .)Bornstein2001(, )Kelly 2006( االأخ�رس. انظر

جميع هذه االأ�ضماء م�ضتعارة.  4
األفت كتابًا  2007, وقد  اأي عام  نف�ضها,  الفرتة  املغامرة يف  �ضعاد عامري خا�ضت  الكاتبة  املعمارية  املهند�ضة  اأن  اإال   5
اإ�رسائيل  )Amiry 2010( حتدثت فيه عن الرحلة التي قطعتها يف 18 �ضاعة بني قرية مزارع النوباين وبتاح تكفا يف 

ج على هذا الكتاب يف نهاية هذا املقال. مروراً بالزاوية وعزون. و�ضوف اأعرِّ
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اأنه  اإال  علمية,6  حتيزات  على  ينطوي  املوقف  هذا  اأن  يف  جرم  ال  اأقوالهم.  من  التحقق  ولي�ض 
كان بالن�ضبة يل اخليار الوحيد املمكن �ضيا�ضيًا واأخالقيًا. لقد �ضجلت جل املقابالت, ما اأتاح يل 
االلتزام بن�ض االأقوال وب�ضياق ال�رسد ونربته. ومن ناحية اأخرى, �رُسدت احلكايات بني االأقارب 
ت�ضور  تتيح  �رسوحًا  يقدمون  العمال  كان  ولذلك,  التجربة.  "خارج"  غالبًا  كانوا  والأقارب 
باأنهم  فهم هنا  اأعرِّ العامل االجتماعي, وهم من  اإىل هذا  ينتمون  الذين  التفاوت بني االأ�ضخا�ض 
 ,)Strauss  1995,  272  ( امل�ضرتك  اخلطاب  عامل  منها  عدة  اأمور  عن  الناجت  التجربة  جمتمع 

واأولئك الذين كانوا "خارجًا".

لقد �رسع معظم العمال يف �رسد حكاياتهم بطريقة مت�ضل�ضلة زمنيًا, فقد حكوا يل كيف بداأوا 
"ينزلون"7 اإىل اإ�رسائيل. وقد اأتاحت هذه العودة اإىل جتربتهم ال�ضابقة ت�ضليط ال�ضوء على االنقطاع 
بني "قبل" و"بعد" يف الفرتة بني العامني 2000 و2002 )االنتفا�ضة الثانية ومن ثم بناء جدار 

الف�ضل(.

2. مراحل انقطاع ومراحل ا�صتمرارية

1.2. "يف املا�صي، كان الأمر �صهاًل"

عمومًا, بداأ العمال البالغون من العمر حوايل اأربعني عامًا العمل يف اإ�رسائيل يف فرتة االنتفا�ضة 
االأوىل. غري اأن معظمهم كانوا "ينزلون" اإىل اإ�رسائيل قبل ذلك يف الرحالت املدر�ضية. اأما اأحمد 
مثاًل, الذي كان عمره 40 عامًا عندما اأجريت معه املقابلة وهو رب اأ�رسة, فقد بداأ العمل مع اأخيه 
اإ�رسائيل �ضهاًل وقليل  "النزول" اإىل  1983. حينها كان  العام  اأي  14 من العمر,  الكبري وهو يف 
الكلفة. كان العمال ي�ضتقلون حافالت فل�ضطينية اأو اإ�رسائيلية من اأجل الذهاب اإىل مكان �ضاحب 

العمل اأو اإىل املوقف, اأي الدّوار حيث يتجمع العمال �ضباحا كي يعر�ضوا خدماتهم باملياومة.

اأحمد: "كان في�ض ت�ضاريح, ال. كنا ننزل يف با�ض اإيغيد )...( كان 4 با�ضات تيجينا َع البلد 
)...( غري اإللي بريوح ب�ضيارته. كنا ندفع 4 �ضيكل َل تل اأبيب".

اعتباراً من عام 1991, ومع ن�ضوب حرب اخلليج االأوىل, اأن�ضئ نظام الت�ضاريح الفردية املرافقة 
للبطاقة املمغنطة. حينها بداأت اإغالقات االأرا�ضي الفل�ضطينية, وكذلك مراقبة االأ�ضخا�ض جتري 
وفقًا لت�ضورات اجلانب االإ�رسائيلي االأمنية, وذلك ح�ضب الو�ضع ال�ضيا�ضي. وعلي مثاًل الذي 
بداأ العمل عام 1989, كان يذهب اإىل املوقف يف تل اأبيب على مدى �ضنتني, ومن ثم توقف عن 

ذلك عام 1991 ولفرتة ق�ضرية.

علي: "وّقفت, �ضارت حرب �ضّدام, يف 91 )...( بعدين رجعت, الأنه في�ض بديل هني اأ�ضتغل. 

ب�ضاأن الطرق العلمية واملنهجية امل�ضتحدثة بوا�ضطة "ا�ضتخدام االأحاديث ال�ضادرة عن االأ�ضخا�ض الذين يتحدث عنهم   6
.)Vidal 2009( البحث", انظر

اإ�رسائيل  اإىل  "حتت" اإ�ضارة  اإ�رسائيل, ومن هنا جاءت كلمة  اإىل  الذهاب  "نزل" للحديث عن  الفعل  العمال  ي�ضتخدم    7
"جّوا", اأي داخل اخلط االأخ�رس.



الالَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات

224

)...( ما �ضددو�ض كثري َع الت�ضاريح... يعني كل واحد يدخل تهريب... )...( كنا نفوت من 
العمليات,  يخفف  العمال. يف وقت  على  ي�ضدوا  اليهود,  ي�ضري عملية �ضد  املخ�ضوم...  ورا 

يخففوا على العمال".
املعيقات  عن  قطعًا  يتحدثون  العمال  فاإن  احلالية,  الفرتة  مع  رجعي  باأثر  مقارنة  اأجرينا  ما  اإذا 
الو�ضع  "كان   ,1995 العام  العمل  بداأ  الذي  ليعقوب  فبالن�ضبة  ن�ضبيًا.  التفادي  �ضهلة  بو�ضفها 
طبيعي تقريبًا... )...( بتفوت, بتلف ع احلاجز �ضوي ... طبعا في�ض معك ت�رسيح... تلف, 
اإ�ضي ب�ضيط, بي�ضوفوك اجلنود... ب�ض ما كانوا يحكوا معنا, واإذا م�ضكونا باإ�رسائيل ما يحكوا".
بينما بداأ معظم العمال "النزول" اإىل اإ�رسائيل ب�ضبب "الظروف" االقت�ضادية ال�ضعبة, يعترب البع�ُض, 
مثل يعقوب )الذي كان عمره يف ذلك احلني 17 عامًا(, العمَل يف اإ�رسائيل طريقة اأي�ضًا للـ"ترويح 

ة هواء( ولال�ضتمتاع قلياًل باحلرية. عن النف�ض" ) �ضمِّ

2.2. النتفا�صة الثانية وبناء اجلدار: النقطاع

بالن�ضبة جلميع العمال, فاإن نقطة التحول احلا�ضمة هي اأواًل االنتفا�ضة الثانية طبعًا, ومن ثم بناء 
اأيلول من عام 2000, توقف معظمهم عن العمل  جدار الف�ضل اعتباراً من عام 2002. فبعد 

ل�ضهور عدة, واأحيانًا ل�ضنوات عدة. فلم ينزل علي مثاًل ملدة 9 اأ�ضهر.

علي: "�ضّلت الفرتة ممتازة َل �ضنة الـ2000. �ضنة الـ2000, �ضّكرت الطرق, ما �ضّل�ض طرق, 
في�ض اإمكانية الواحد يقدر يفوت على اإ�رسائيل. في�ض حدا بيقدر ينزل. )...( الو�ضع, ما حدا 

يعرف �ضو بيّدو ي�ضري...".
بالن�ضبة لو�ضام, فقد دام ذلك االأمر عامني: " بعد الـ2000, �ضارت االنتفا�ضة ... وما نزلت 
يعني... )...( ما حدا كان  بيخوف  الو�ضع  لي�ض... كان  الدار.  قاعد يف  واأنا  �ضنتني  �ضنتني. 

ي�ضرتجي يروح َل هناك".
ثم بداأ العمال الذين �ضاق عليهم اخلناق النزول التدريجي. ومذاك بداأ و�ضعهم " يف الداخل", 

ال�ضيما بالن�ضبة الأولئك الذين ال يحملون ت�ضاريح, يزداد انك�ضافًا.

اأن يزيد  )اإذ تطّلب  الت�ضاريح تقييداً  الثانية, تزايدت ظروف احل�ضول على  وبعد بداية االنتفا�ضة 
عمر املرء على 30 عامًا اأو 35 عامًا, واأن يكون لديه العديد من االأطفال( وتذبذبت ح�ضب الفرتة 
الزمنية. "يف الداخل", بداأ العمال الذين ال يحملون ت�ضاريح يتعر�ضون الأحكام قا�ضية بال�ضجن, 
اإذا ما اأوقفوا, بينما تزايدت خطورة عبور اخلط االأخ�رس, وكلفته منذ البدء ببناء اجلدار عام 2002.

3. خط اأخ�رش مالزم لهم
لكي يعرب العماُل اخلَط االأخ�رس بطرق حتايلية ) تهريب(, جلاأوا اإىل طرق عديدة لن اأطيل احلديث 
عنها: فهم يختبئون اإما داخل �ضيارة اأو حاوية ماء اأو �ضاحنة ب�ضائع اأو حتى داخل �ضاحنة خلط 
اخلر�ضانة ... ولكن غالبًا ما يعرب العمال اخلط االأخ�رس م�ضيًا على االأقدام بعد قطع اأحد االأ�ضالك 
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ال�ضائكة. اإذ ت�ضتقل جمموعة من 3 اإىل 4 اأ�ضخا�ض �ضيارة من قريتهم و�ضواًل اإىل اإحدى القرى 
املتاخمة للخط االأخ�رس فيجتازونه م�ضيًا على االأقدام بعد اأن يقطعوا م�ضافة كيلومرتات عدة عرب 
مناطق خطرة, اإذ اأنها تكون غالبًا جماورة الإحدى امل�ضتعمرات اأو ملع�ضكر اإ�رسائيلي. تكون نقاط 
العبور ثابتة ومدرجة يف قائمة نظرية, غري اأن الطرق التي ي�ضلكونها على االأقدام تتغري يف كل 

مرة, وهم ير�ضدون بع�ضهم بع�ضًا, اأو اأن اأحد "املهربني" ير�ضدهم اإىل الطريق.
و�ضام: "نقطع ال�ضيك م�ضي, ومنفوت من ورا. هون يف حدود, هو ]املهرب[ يبقى من ُجّوا, 

بيفرجينا كيف من�ضي, منفوت َل ُجّوا م�ضي".
ي�ضف العمال هذا العبور بلعبة القط والفاأر.

يعقوب: "ننزل من ال�ضيارة... )...( يف بيكون ال�ضيك مفتوح, حدا ق�ضه اأو فتحه, بيفوت منه 
العمال. طبعًا يف جي�ض. )...( فب�ضري عملية زي عملية الب�ض والفار: اجليب راح, بّدك تفوت. 

اجليب اأجا, بدك ت�رسد. �ضغالت زي هيك".
حاملا ي�ضبحون "يف الداخل" )ُجّوا( عليهم اأن يتكد�ضوا 20 اأو 25 �ضخ�ضًا داخل �ضيارة تقلهم 

اإىل مكان العمل اأو اإىل املوقف.

1.3. احلدود بو�صفها عتبة وو�صمة

من خالل الكلمات التي يختارها العمال, ُيك�ضف عن ت�ضور اخلط االأخ�رس, فهو بالن�ضبة اإليهم 
عتبة. يف الواقع, هناك داخٌل لهذا اخلط )ُجّوا( وخارج. وتختلط بهذا اخلط فرُق اجلنود املرابطة 
يف اأماكن ي�ضتحيل غالبًا التنبوؤ بها )Weizman 2007, 16(. لهذا ال�ضبب, ال يتم عبور هذه 
العتبة اأبداً من الناحية الفعلية: فبالن�ضبة للعمال, تتحول احلدود حاملا ي�ضبحون "يف الداخل" اإىل 
الدخول  قانونية  بعدم  اال�ضتباه  با�ضتباه مزدوج:  يثقل كاهلهم  اإخفاوؤها. وذلك  عليهم  و�ضمة 
املتمثلة  الفل�ضطيني  من �ضورة  االإ�رسائيليني  لدى  يثار  الذي  اخلوف  ذلك  واالأهم من  والعمل, 

بكونه اإرهابيا حمتمال. وعليه فاإن و�ضمة اال�ضتباه بـ" �ضخ�ض خطر". 

ويف  قانونيني".  "غري  لكونهم  منه  اأكرث  فل�صطينيني  لكونهم  تعود   )Shamir  2005,  199(
الواقع, ال تلجاأ ال�رسطة االإ�رسائيلية اإىل حمالت توقيف العمال اإال يف حال التوترات ال�ضيا�ضية 
 ,Tobias Kelly كاالعتداءات مثاًل(. كما يتعر�ض هوؤالء العمال يوميًا للو�ضاية. ويف كتاب لـ(

تقول جملته املعربة اإن: "فل�ضطينيي ال�ضفة الغربية يحملون اخلط االأخ�رس معهم اأينما ذهبوا"
.)Kelly 2006, 80(

الو�ضمة اإذن مثِقلة, وكذلك هي االأمور املالية, اإذ يذكر العمال جميع التكاليف التي يدفعونها 
ذهابًا واإيابًا وتبلغ يف املتو�ضط 300 �ضيكل )اأي اأجرة اأكرث من يوم عمل يف اإ�رسائيل(. وهذا اأحد 
اأ�ضبوع " يف الداخل". "ينزل" معظمهم يوم  االأ�ضباب التي تدفع العمال اإىل البقاء عمومًا مدة 
ال�ضبت ويعودون اإىل القرية يوم اخلمي�ض, واأحيانًا يبقون يف اإ�رسائيل مدة اأ�ضبوعني اأو حتى �ضهراً 
اإن لزم االأمر. اأما اأولئك الذين ال يجدون عماًل يف �ملوقف, فاإنهم يعودون يف غ�ضون االأ�ضبوع 

وي�ضطرون اإىل ا�ضتدانة اأجرة العودة.
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2.3. �رشوط "القانونية"

ال  ومن  الت�ضاريح  يحملون  من  بني  وا�ضحًا  ف�ضاًل  االجتماعي  العمال  عامل  يف  فاإن  لذلك, 
يحملونها, فالت�رسيح مينح �ضمانًا ن�ضبيًا مقارنة باالنك�ضاف الذي يعي�ضه من ال ت�رسيح بحوزته. 
القانوين" و"  " العمل  بني  الثنائي  التمييز  اأن  نالحظ  ما  �رسعان  الف�ضل,  هذا  من  الرغم  وعلى 
العمل غري القانوين" ال يتيح يف الواقع تف�ضري تنوع احلاالت والتجارب. تزايد اأمر احل�ضول على 
الت�رسيح تعقيداً, ال�ضيما بعد االنتفا�ضة الثانية, فقد اأ�ضيفت �رسوط من ال�ضعب تلبيتها يف اأغلب 
ال�ضاعة  من  املفعول  �ضارية  الت�ضاريح  الت�رسيح. ولذلك, كانت معظم  للح�ضول على  االأحيان 
اخلام�ضة �ضباحًا اإىل ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء, فيمنع املبيت يف اإ�رسائيل. ومن ناحية اأخرى, يجب 
على العمال الدخول اإىل اإ�رسائيل جواً واخلروج منها من خالل نقطة العبور نف�ضها. وبالن�ضبة 
لق�ضاء نابل�ض, يتم الدخول واخلروج عمومًا من خالل املعرب الذي ي�ضمى اإيال, وهو يقع بالقرب 
من قلقيلية. اإال اأن ظروف العبور �ضاقة للغاية نظراً الأعداد العمال الكبرية وطول فرتة االنتظار, 
لذلك يعرب العمال الذين يحملون الت�ضاريح اخلَط االأخ�رس يف اأغلب االأحيان بطريقة غري قانونية 
" �ضالكني طرقًا التفافية " بطرق حتايلية )تهريب( ب�ضحبة عمال ال ت�ضاريح لديهم. فهم ُيدفعون 

يف واقع احلال اإىل خمالفة القانون اأي اإىل "الالقانونية".

وهذا هو حال اأبي حممد الذي يحمل ت�رسيحًا منذ اأكرث من ثالث �ضنوات. فعندما �ضاألته اإذا ما 
اأنا بّطلت. مرقت عنه �ضنتني, وبعد ال�ضنتني,  كان يدخل من خالل معرب قلقيلية, اأجابني: "ال, 
�ضفت اإنه بدها ت�ضري م�ضاكل من كرث االأزمة )...( ه�ضا, بروح على ِنعلني اأنا. )...( بلف َع 
بّدو  وينتا  2000 واحد...  قدامي  ال�ضبحيات وبالقي   3 على  بطلع  اإذا   )...( اجلبل  اللفة يف 

يجيني الدور؟ )...( وينتا بدي اأ�ضل اأنا؟ بدل ما اأتاأخر بلف اأنا".
يف  قانوين  غري  نحو  على  يبيتون  فاإنهم  يوميًا,  واإيابهم  ذهابهم  ي�ضتحيل  ممن  اآخرون  وهناك 
اإ�رسائيل. ويحكي و�ضام مثال: "اأنا ما بقدر اأروح كل يوم. اأول اإ�ضي تعب. وبّدي اأروح اأ�ضف 
َع الدور, مع االأزمة والتعب, وبّدي اأدفع م�ضاري. وبّدي اأتاأخر كل يوم َع ال�ضغل. يعني ما 
ف النوم. لي�ض؟ الأنه ة ت�رسيحي مكتوب  بتزبط. �رست اأنام هناك. برغم النوم خطرة يعني. بتخوِّ
للـ7. من الـ5 للـ7. بعد الـ7 ودقيقة, اإذا بيجي �رسطي مب�ضكني, بوخذيل اياه. ممنوع يعني. �ضو 
بدك ت�ضوي... بدك تخاطر... بدك تعي�ض. )...( كل ليلة بنام, بوفر 70 �ضيكل, وبوفر تعب. 
ولو اإنه, اإذا مب�ضكوين وبوخذو ت�رسيحي, ب�ضحبوه مني وبتغلب, ب�ض... �ضو بدي اأ�ضاوي... 

حياة �ضعبة...".
)الالقانونية(.  نف�ضها من  تنبع  اأنها  كبرية لدرجة  قيوداً  "القانونية" فار�ضًة  وعليه, بدت �رسوط 
هو  وما  م�ضموح  هو  ما  يقرر  وهو  القانوين",  و"غري  "القانوين"  فئتي  االإ�رسائيلي  النظام  ينتج 
ممنوع, ويتطرق العمال يف حديثهم اإىل هاتني الفئتني دائمًا, ال�ضيما من خالل فئة ممنوع. لكن 
مغزاهما متقلب ويعاد تعريفه با�ضتمرار وفقًا للممار�ضات االإ�رسائيلية الق�رسية, والطرق املتعددة 

التي ي�ضعى بها الفل�ضطينيون اإىل االلتفاف عليها.
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جتربة جماعية  )4

1.4. فئاٌت تْبني اخلطاب

التجربة  معامل  حتدد  التي  الفئات  من  عدد  على  قابلتهم  الذين  العمال  حكايات  جميع  ُبنيت 
امل�ضرتكة واجلماعية.

اإىل  الكلمة  هذه  وت�ضري  ن�ض".  "ال�ضَ اأحيانا  العمال  ويقول  "احلظ",  هي  الفئات  هذه  اأوىل 
عبور اخلط االأخ�رس  لدى  ي�ضتعمل  الذي  الع�ضوائية, وذلك من خالل التعبري "اإنت وحظك", 
م�ضيًا على االأقدام )اإ�ضارة اإىل احتمال اأن يقب�ض اجلنود اأو حر�ض احلدود على العامل اأو اأن يحالفه 
احلظ فال يقب�ض عليه( وي�ضتعمل كذلك لدى االنتظار يف املوقف )بع�ض العمال يجدون فر�ضة 

عمل بينما يعود اآخرون �ضفر اليدين(.

يرتبط اخلوف بخو�ض جتربة التوقيف �ضبه احلتمية اأي االعتقال, ولكن العمال يقولون "املَ�ضكة". 
لقد اأوقف جميع العمال الذين قابلتهم يف ظروف خمتلفة, ودخل اأكرث من ن�ضفهم ال�ضجن. اإذ 
ك, يف اأي حلظة )...(  ينم�ضِ اإنه  يتوقع االحتمال  الواحد  داميًا  يقول اأحمد: "داميًا يف خوف. 

داميًا يف احتمال".
قد حت�ضل املَ�ضكة يف ال�ضارع يف مكان العمل, وذلك غالبًا يف الليل. ثم ُيقتاد العمال اإىل مركز 
ال�رسطة حيث يخ�ضعون اإىل ا�ضتجواب م�ضحوب اأحيانًا بال�رسب, و"يعتمد ذلك على ال�ضيفت 
]الوردية[" كما قال اأحدهم. فتوؤخذ ب�ضمتهم الرقمية ) الب�ضمة(, وبعد مرات عدة من التوقيف 
ُيفر�ض عليهم ما ي�ضمونه "�ضناي" واأ�ضلها الكلمة العربية "تناي" التي تعني "�رسط", اإ�ضارة اإىل 
بال�ضجن مع وقف  املرفق بحكم  لفرتة حمددة  اإ�رسائيل  اإىل  الدخول  باملنع من  امل�رسوط  االإفراج 

التنفيذ ل�ضهور عدة قابلة للرتاكم.

�ضنة  ملدة  اإ�رسائيل  تفوت  ممنوع  اإنك  عقاب  يعني...  "�ضناي,  قائاًل:  االأمر  يل  يعقوب  �رسح 
 4 3 �ضنني �ضناي, و�ضجن  اإذا بنم�ضك هاّل بي�ضري  اإ�رسائيل.  اأو �ضنتني... علي �ضنتني ممنوع يف 

�ضهور".
وعليه اإذا ما اأوقف العامل وبحقه �ضناي )وهذا ما ُيتحقق منه لدى اأخذ ب�ضمته(, فذلك يوؤدي 
كو كل  اإىل احلكم )ال�رسيع جداً وفقًا للرواية( فال�ضجن8. وهذا ما يلخ�ضه يعقوب قائال: "مِب�ضِ
اأو يف ال�ضارع. )...(  اأو مب�ضكوه يف مكان العمل,  واحد مثاًل مّرات ... وهو نامي... )...( 
بيوخذوك َع مركز ال�رسطة اإللي عندهم. ِبفح�ضوك. اإذا عليك ب�ضمات اأو عليك �ضغالت ... 
املحكمة  تاخذ  دقايق   5 جداً,  �ضهلة  عندهم  املحكمة  حمكمة,  بنزلوك  بوخذوك,  هيك,  قبل 
اأنا جربتها... "اإنت عندك م�ضكلة, اإنت كذا"... ما ِبخّلوك حتكي طبعًا, يف االأخري  عندهم, 

ِب�ضجنوك بكل ب�ضاطة".

لن اأقف يف هذا البحث على االإقامة يف ال�ضجن التي تعترَب جزءاً من جتربة العمال, ولكتها اأي�ضًا جتربة يعي�ضها فل�ضطينيون   8
اآخرون ُكرث, فمن �ضاأن ذلك التحليل اأن يدخلنا يف مو�ضوع اآخر ل�ضنا ب�ضدد احلديث عنه.



الالَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات

228

كما  البهدلة  اأي  االإذالل,  فئة  فهي  العمال  االأحيان يف حديث  اأغلب  تتكرر يف  التي  الفئة  اأما 
وعندما  اإيقافهم  عند  جتربتهم:  م�ضتويات  جميع  يف  البهدلة  اإىل  العمال  يتعر�ض  اإذ  يقولون. 
لي�ض بحوزتهم  الذين  العمال  اأن  اإذ  العمل,  اليومية يف  املهربون, وكذلك يف حياتهم  ي�ضتغلهم 
اأجرهم,  العمل  �ضاحب  لهم  يدفع  ال  كاأن  واالحتيال,  اال�ضتغالل  الأنواع  يخ�ضعون  ت�ضاريح 
وتلك ممار�ضات قّلما ميكن للعمال اأن يلجاأوا اإىل الق�ضاء �ضدها. لكنهم يعربون يف اأغلب االأحيان 
عن البهدلة لدى حديثهم عن الظروف التي ُيجربون فيها على املبيت يف اإ�رسائيل. وقد عرّب و�ضام 

عن ذلك قائاًل: "اأكرب بهدلة هي النوم يف اإ�رسائيل".

اأن  اأو  يعرفونهم  الذين  العمل  اأ�ضحاب  لدى  يقيموا  اأن  العمال  باإمكان  االأحوال,  اأف�ضل  ويف 
ي�ضتاأجروا بيتًا با�ضم اأحد االإ�رسائيليني, اأو اأن يناموا يف مكان العمل. ولكن يف اأغلب االأحيان 
بني  اأو  النفايات  واأحيانًا يف مكبات  اخلالء  اأي�ضًا يف  يبيتون  اأو  االإن�ضاء  قيد  املباين  يختبئون يف 
يوؤثر  الذي  املادي  لالنك�ضاف  فيه, وفقًا حلديثهم, رمزاً  ينامون  الذي  املكان  ال�ضجر. وي�ضبح 
والقذارة  الربد  ِذكر  على  مراراً  ياأتون  لكرامتهم. ويف حديثهم  اإدراكهم  على  االأوىل  بالدرجة 

ونق�ض املياه والنوم واالأكل اأر�ضًا وعدم القدرة على النوم.

ِم�ض  بنى جديد ه�ّضا.  يعني,  ن�ضتغل... دّورنا على عمارة, عمارة  املوقف  " نزلنا على  علي: 
جاهزة, ما فيها ق�ضارة وال ْبواب وال حاجة, بنجيب كل واحد كرتونة بّنام َع الكرتونة. كانت 
الكرتونة من حتت والكرتونة من فوق. ما يف وال حّمام وال اإ�ضي. واحد ِب�ضتغل وبيتعب, اإذا ما 

ِبتحّمم كل يوم, ما ِبنفع! ما كنا نتحمم".
فقد اأ�ضبحت عبارة النوم " بني ال�ضجر" اأو " حتت ال�ضجر", التي كنت اأ�ضمعها من اأفواه الذين 
حتدثت معهم, عبارًة رمزية النك�ضافهم. كما يعربَّ عن هذا االنك�ضاف يف �ضورة املر�ض, فقد 
قال علي: "مر�ض, يعني اإنت بتوخذ املر�ض, وبتجيبه َع الدار معك". واإذ يقول العمال ذلك, 
االأثر  وكذلك  �ضبابهم(  يف  وهم  ال�ضحية  امل�ضاكل  )ال�ضيما  اجل�ضدي  االأثر  ي�ضتذكرون  فهم 
النف�ضي واالجتماعي. اإذ اأنهم حينما يعودون اإىل بيوتهم م�ضاء يوم اخلمي�ض حيث يبقون اإىل يوم 
ال�ضبت ع�رساً, فاإنهم يجدون اأنف�ضهم يف فارق زمني مع القرية, فيمنعهم التعب من الزيارات 

واال�ضتمتاع مع عائلتهم اأو الذهاب اإىل نابل�ض املدينة املجاورة.

علي: "ال�ضبت بتقدر�ض حت�ضب ال�ضبت. ال�ضبت هذا ِبروح عليك, ِبَظل يوم اجلمعة. يوم اجلمعة 
بت�ضّلي الظهر, بظّل�ض اإ�ضي. ِف�ض وقت ِبتزور هذا مري�ض, هذا جاي من االأردن, ف�ض وقت... 
اأنا بقدر�ض اأروح على نا�ض. بروِح�ض على نابل�ض. )...( اإذا بروح على نابل�ض, وينتا بّدي اأروح 

َع اإ�رسائيل؟ بكون تعبان".

2.4. الف�صل واختبار احلياة الطبيعية

الرابط  فاإن  وبالتايل  هناك".  "النوم  فكرة  حول  تنظيمها(  يعاد  )اأو  كلها  حياتهم  تنتظم  وعليه 
االجتماعي قد اأعيدت �ضياغته يف اإطار هذه التجربة امل�ضرتكة. ولكنها تعترب جتربة من النوع الذي 
ال يو�ضف وال ميكن اإي�ضال فحواها اإىل من مل يُخ�ضها. ويظهر هذا ال�ضكل من �ضعوبة االإي�ضال يف 
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املقابالت التي اأجريتها يف عبارات مثل: " ال ميكنك اأن تتخيلي", " لو اأمكنك روؤيته ملا �ضّدقت". 
الذين كانوا  يوجهونه الأقاربهم  الذي كانوا  بالقدر  اإال  الكالم  يوجهون هذا  يكونوا  ولكنهم مل 

يح�رسون املقابلة, والذين مل يكونوا يعملون يف اإ�رسائيل, فهم " مل يكونوا يعلمون".

عام  اأخرج  الذي  هكانيون"  البناء  "موقع  التجاري"  "املجمع  بعنوان  الوثائقي  الفيلم  ويظهر 
�ضيئًا ف�ضيئًا عن  التي تف�ضلهم  التجربة  ال�ضمَة اجلماعية واملتناق�ضة على نحو مرير لهذه   2006
لقد  البناء.  قيد  جتاري  مركز  يف  ينامون  فل�ضطينيني  عمااًل  الفيلم  يف  نرى  الفل�ضطينيني.  باقي 
ب�ضيء,  لكم  اأعرتف  "�ضوف  املوجهة:  االأ�ضئلة  على  رداً  قال  عندما  اأحدهم  بحديث  عقت  �ضُ
اأ�ضل اإىل هنا يوم ال�ضبت م�ضاء واأبقى حتى اخلمي�ض م�ضاء. وعندما اأكون يف بيتي يوم اجلمعة, 
فاإنني اأ�ضتاق اإىل هذا املكان". ن�ضعر يف هذا الكالم االأثر العميق الذي يرتكه العمل يف اإ�رسائيل 
لدى هوؤالء العمال والطريق امل�ضدود الذي و�ضلوا اإليه. فاإذا كان من التناق�ض اأن ي�ضعروا باحلنني 
اإىل مكان يعي�ضون فيه ظروفًا بائ�ضة, فذلك الأن و�ضعهم برمته, كما اأ�ضار اأحد خمرجي الفيلم, 
هو عبارة عن تناق�ض. كما اأنه ال وجود فعلي للـ"عادي" يف حياتهم "العادية" يف ال�ضفة الغربية.

الذي  بالهدوء  دمت  �ضُ االأخ�رس,9  اخلط  عبور  ق�ض�ض  ال�ضيما  العمال,  ق�ض�ض  �ضماعي  لدى 
اأذهب,  اأن  اآ�ضف, يجب  "اأنا  قائلني:  ينه�ضوا  اأن  قبل  املوؤملة,  يروون جتاربهم  به وهم  يتحلون 
يجب اأن اأنزل بعد اأربع �ضاعات...". لذلك نالحظ نوعًا من االإ�رسار الذي يجعلهم يعتربون اأن 

خماطرتهم هذه لي�ضت اأ�ضواأ من احلياة التي يعي�ضونها.

ما هي حياتنا كلها خوف. كل حياتنا منخاف, �ضو بدنا نعمل؟   )...( اأخاف؟  عماد: "لي�ض 
هيك, تعودنا!".

وهكذا, فاإن "النزول" اإىل اإ�رسائيل يعترب بالن�ضبة لبع�ض ال�ضباب غري املتزوجني و�ضيلًة للهروب 
من حياتهم اليومية, على الرغم من اأنها متطرفة طبعًا. اإنها لعبة خطرة ولكنهم يعتقدون اأنه لي�ض 

لديهم �ضيء عظيم يخ�رسونه, واإن كانوا يتعر�ضون للزج يف ال�ضجن.

اأكرث من  املقابلة, وال�ضادر بحقه  اأجريت معه هذه  32 �ضنة حني  العمر  البالغ من  يقول جميل 
ز, ما عندي�ض اإ�ضي يف البلد. ما عندي م�ضوؤوليات. )...( اأنا عادًة يوم  �ضناي: "اأنا م�ض متجوِّ
اإنت الب�ض مزبوط  اإذا  البحر كمان.  َع  االثنني بروح بك�ضدر, ب�رسب قهوة ... )...( بروح 
خال�ض,  الأنه  للخوف,  لزوم  في�ض   )...( معك.  بتحكي  ما  ال�رسطة  بتخاف,  وما  ونظيف, 

م�ضكوين م�ضكوين, بالن�ضبة اإيل في�ض م�ضكلة, 3 �ضهور 3 �ضهور".

من  اإ�رسائيليني  �ضبان  على  تعرفوا  اإنهم  العمال(  بقية  من  العك�ض  )وعلى  عمومًا  يقولون  وهم 
عمرهم, واإنهم ال يقولون لهم اإنهم فل�ضطينيون.

وهكذا كنت اأق�ضي �ضاعات يف اال�ضتماع اإىل ق�ض�ضهم التي تروي مثاًل كيف وقع اأحدهم يف حفرة, وكيف اأُطلق النار   9
على اأحدهم, وغريها من الق�ض�ض.
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3.4. تناق�صات الختيار واحلياة الطبيعية امل�صتحيلة

بديل,  مافي�ض  اأعمل,  بدي  �ضو  جمبور,  يتكرر م�ضطلح االإكراه دائمًا يف روايات العمال: "اأنا 
مافي�ض حل تاين...". ومع ذلك, وعلى الرغم من اخلطورة الق�ضوى والظروف القا�ضية, فاإنهم 
جوهريًا  الراتب  مو�ضوع  ويعترب  اإ�رسائيل".  يف  اأف�ضل  "و�ضعنا  قائلني:  التاأكيد  يف  ي�ضتمرون 

بالطبع. فيقول يعقوب:
"اأنا ملا بروح ب�ضتغل يف اإ�رسائيل, بعمل كل يوم 300 )...( يعني �ضغل يوم يف اإ�رسائيل قد �ضغل 
اأ�ضتغل يف وطني, وحاب, وحاب,  العرب, حاب  اأ�ضتغل عند  اأنا حاب  العرب.  اأ�ضبوع عند 
اإ�رسائيل, الأنه الدخل ...  اأ�ضتغل يف  اأرجع  اأ�ضطر  اأرد  وحاب, وحاب, لكن م�ض قادر. الزم 

اأ�ضاًل اليهود نف�ضهم عودونا على هذا الدخل".
جند هنا م�ضطلح االإكراه )" الزم اأرد اأ�ضطر اأرجع اأ�ضتغل يف اإ�رسائيل"( مقرتنًا مب�ضطلح االعتماد 
االقت�ضادي على اإ�رسائيل )" اليهود نف�ضهم عودونا على هذا الدخل"(. يف اأول مقابلة مع عمرو 
عام 2007, وهو االأ�ضغر �ضنًا من بني العمال الذين قابلتهم, قال اإنه بعد �رسب ال�رسطة اإياه يف 
اإحدى املرات, اأراد اأن يتوقف عن العمل, واأن يعود اإىل الدرا�ضة. ويف 2008 عندما �ضاألت عن 

اأخباره, علمت اأنه ذهب ثانية للعمل يف اإ�رسائيل.
وعليه, يظهر تعاقب االإكراه واالختيار م�ضوهًا, اإنه اختيار فيه اإكراه �ضديد, وذلك يف و�ضع من 
االعتماد االقت�ضادي وغياب الدولة والوطن. يذلل العمال الفل�ضطينيون عقبات االحتالل من 
اأجل الذهاب اإىل العمل, ولكن كالم علي يعرب عن ُجل تناق�ض ممار�ضات االلتفاف هذه, التي 

تظهر جلية يف االعتماد على اإ�رسائيل: "في�ض عندنا اإ�ضي اإال اإ�رسائيل ن�ضتغل فيها".

5. اخلامتة
منذ  الغربية  ال�ضفة  اأو�ضاع  يف  اأثرت  التي  والتحوالت  االنقطاعات  خمتلف  من  الرغم  على 
اتفاقيات اأو�ضلو )فر�ض نظام االإغالق, واالنتفا�ضة الثانية, وبناء جدار الف�ضل, ومن ثم بدايات 
de-( "التنمية "عك�ض  اأن مفهوم  اأرى  فاإنني  اأواخر عام 2007(,  ابتداء من  اقت�ضادي  انفتاح 
development(, الذي اعُترب نظامًا �ضاماًل, يبقى مالئمًا لفهم واقع االحتالل والتبادالت بني 
اإ�رسائيل واالأرا�ضي املحتلة. مل تتخلَّ اإ�رسائيل عن ادعاءاتها باأحقية مكية اأرا�ضي ال�ضفة الغربية. 
ويبدو اأن احلذلقة احلالية, تفاخراً باالنفتاح و"الدعم من اأجل التنمية االقت�ضادية" يف االأرا�ضي 
املحتلة, اإمنا هي �ضدى خلطابات امل�ضوؤولني االإ�رسائيليني بعد احتالل عام 1967, الذين كانوا 
يتباهون "بجلب التقدم للفل�ضطينيني", ما رفع من م�ضتوى حياتهم. وبالن�ضبة لكثري من املحللني, 
فاإن "االنتعا�ض" االقت�ضادي احلايل لي�ض �ضوى �رساب ال مي�ض اإال بع�ض القطاعات املحددة من 
االقت�ضاد الفل�ضطيني,10 ويبدو هذا االقت�ضاد معتمداً اأكرث من اأي وقت م�ضى على امل�ضاعدات 

الدولية والعمل يف اإ�رسائيل.

انظر على �ضبيل املثال ال احل�رس حتليل:  10

Sam Bahour, “Economic Prison Zones,” Middle East Report, http://www.merip.org/mero/

mero111910.html, Consulted 29/01/2011.
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العمال  اأحاديث  يف  يظهر  اجلماعي,  امل�ضتوى  على  االعتماد  لذلك  اليومي  التعزيز  هذا  اإن 
لهذا  بناء اجلدار. كيف  االإغالق والتقدم يف  �ضيا�ضة  ب�ضبب  تعقيداً  يزداد  اعتماد  الفردية, وهو 
"االنفتاح" وهذا "االنتعا�ض" االقت�ضاديني يف ال�ضفة الغربية الوا�ضحني على االأر�ض, اأن يكون 
لهما تاأثري كبري على الفئة االجتماعية للعمال الذين يعملون ب�ضفة غري قانونية يف اإ�رسائيل؟ اإذا 
كان هناك من منو, فاإن امل�ضتثمرين ورجال االأعمال هم من ي�ضتفيدون منه بالدرجة االأوىل, وال 
يعني ذلك وجود تنمية حقيقية متنح العمال بدياًل عن العمل يف اإ�رسائيل. وليكن اأن هذا النمو 
وقتيًا  اإال  ُيح�ضن  اأن هذا ال  اإال  املمنوحة,  الت�ضاريح  تدريجي وحقيقي يف عدد  ارتفاع  يرافقه 
الو�ضع  اإىل  اأنف�ضهم  الت�رسيح ال حُت�ضنهم من تعري�ض  اأن حيازة  العمال, وقد راأينا  م�ضري بع�ض 
غري القانوين, فهم يلجاأون اإىل"االلتفاف" اأو اإىل املبيت يف اإ�رسائيل. يف هذا ال�ضياق, تظهر الفرتة 
انتقالية, ولكن  اأح�ضن االأحوال مرحلة  اأجريت فيها مقابالتي كاأنها يف  التي   2008 -2007
فقدان املرجعية فيها جليٌّ جداً. وذلك ما ا�ضتنتجته اأي�ضًا �ضعاد عامري يف ق�ضتها التي امتازت 
بروح الفكاهة امل�ضبوغة ببع�ض املرارة راويًة حلظة عبور اخلط االأخ�رس. جرت اأحداث الق�ضة 

يف عام 2007.

بنا يا �ضعاد, هيا نوا�ضل طريقنا. هذا املكان حرج  قال منري )العامل الذي كانت برفقته(: "هيا 
وخطري جداً. يجب اأن نرك�ض هنا باأ�رسع ما ميكن, هنا فعليًا املكان الذي يطلقون فيه النار علينا, 

هنا املكان الذي نعرب منه من ال�ضفة الغربية اإىل اإ�رسائيل".

�ضاألُت ب�ضوت عال: "هل قلت من ال�ضفة الغربية اإىل اإ�رسائيل؟ منري, هل تريد اأن تقول يل اإننا كنا 
يف "جهتنا" كل هذا الوقت؟ )...( فلماذا اإذن كانوا يطلقون النار علينا ويالحقوننا وي�رسبوننا 
الغربية؟ واإذا كان اجلدار يف�ضل  ال�ضفة  اأر�ضنا, من جهة  "جهتنا", على  ويوقفوننا ما دمنا يف 

فل�ضطني عن اإ�رسائيل, فلماذا اإذن يتعر�ضون اإلينا يف جهتنا؟".

ثم طماأنني منري قائاًل: "هيا يا �ضعاد, اإذا متكنا من عبور هذا اجلزء من اجلدار �ضنكون يف اأمان, 
ولن يتعر�ض اإلينا اأحد بعد ذلك, وميكننا بعدها الذهاب اإىل العمل...".

"اإذن, فهم ال يتعر�ضون اإلينا يف اإ�رسائيل, بل يفعلون ذلك عندما نكون يف فل�ضطني, فنحن اإذن 
باأمان يف اإ�رسائيل, ول�ضنا كذلك يف فل�ضطني )...(.

ال منطق يف ذلك, فلماذا اأكون اأنا منطقية يف كالمي؟"
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�صورة فل�صطني يف روايات الالجئني الفل�صطينيني: درا�صة مقارنة

بني خميم قلنديا يف فل�صطني وخميم الريموك يف �صوريا* 
لورا عدوان

1. مقدمة

اأم�ضيت الفرتة الواقعة بني �ضهري متوز وكانون االأول �ضنة 2008 يف خميمي قلنديا يف فل�ضطني 
يف  بالجئيهما  واألتقي  وحاراتهما  املخيمني  اأزقة  اأجوب  خاللها  كنت  �ضوريا,  يف  والريموك 
بحثي عن ال�ضورة الذهنية لفل�ضطني يف روايات الجئني والجئات من اأجيال خمتلفة, كنموذج 
املبا�رسة  اال�ضتعمارية  ال�ضيطرة  اإحداهما خارج حدود  للجوء,  الفل�ضطينية يف حالتني  للروايات 
اأمتلكها,  التي  البحث  اأدوات  تطويع  الدرا�ضة  هذه  يف  حاولت  داخلها.  واالأخرى  الإ�رسائيل, 
واإف�ضاح املجال للرواة الذين يعاي�ضون احلدث ل�رسد رواياتهم عن فل�ضطني, با�ضتخدام املقابالت 

1.)grounded theory( املعمقة, ومب�ضاعدة تقنيات منهجية النظرية املتجذرة

لقد اأدركت منذ البداية اأن "فل�ضطني" ي�ضعب ح�رسها يف �ضورة اأو جمموعة �ضور, لكني لغر�ض 
البحث, وبعد مراجعتي لعدد من االأدبيات والدرا�ضات النظرية واالإمربيقية يف املجال, قررت 
التي  التالية  التي �ضت�ضكل �ضورة فل�ضطني يف هذا البحث, �ضمن املحاور اخلم�ضة  حتديد االأطر 
ركزت حولها م�ضاهداتي واأ�ضئلتي املفتوحة يف املقابالت: 1( البعد املكاين اجلغرايف الذي يحدده 
الرواة لفل�ضطني. 2( ال�ضكل املادي الذي تتجلى به ال�ضورة يف حياة الالجئني, ب�ضكل عام, وحميط 
املخيم ب�ضكل خا�ض. 3( القيم واملعاين التي ي�ضبغها الالجئون على الوجود الفل�ضطيني. 4( البعد 
الالجئون يف �رسدياتهم حول  يرويها  التي  املا�ضية  يتجلى يف االأحداث  الذي  التاريخي  الزماين 
5( دور الفل�ضطيني,  فل�ضطني واملعاين التي يعطونها لتلك االأحداث اليوم وروؤيتهم للم�ضتقبل. 

الالجئ حتديداً هنا, يف امل�ضاركة يف �ضناعة احلدث وكتابته من خالل الروايات التي جمعتها.2
تختزل هذه املقالة فكرة وبع�ضًا من ا�ضتنتاجات البحث االأكادميي الذي اأجريته ال�ضتكمال متطلبات درجة املاج�ضتري   *

يف برنامج علم االجتماع من كلية الدرا�ضات العليا يف جامعة بريزيت باإ�رساف الدكتور �رسيف كناعنة.

قدمت �رسحًا اأو�ضع ملنهجية البحث وظروفه يف الف�ضل االأول من تقرير الر�ضالة.  1
There are several references on ‘grounded theory’ and qualitative research methods, the 
two main references which I have used here are )Strauss and Corbin 1998( and )Charmaz 
2006( they are listed in the reference’s list at the end of this article. 

للمكان   )Gieryn 2000( جيرين  ثوما�ض  تعريف  على  اعتماداً  البحث  هذا  يف  فل�ضطني  �ضورة  حمددات  طورت   2
�ضو�ضيولوجيًا باأبعاده الثالثة )املوقع اجلغرايف, وال�ضكل املادي, واال�ضتثمار يف املعنى والقيمة(. ومبا اأن وجود فل�ضطني 
فقد  اإفرازاتها,  اأحد  الالجئون  كان  التي  اال�ضتعمارية  احلالة  نتيجة  الطبيعي  بال�ضكل  يتطور  مل  �ضعبها  اأذهان  كمكان يف 
اأ�ضفت لتعريف جيرين عاملني وجدتهما اأ�ضا�ضيني لدرا�ضة املكان يف حالة التهجري الق�رسي بفعل ا�ضتعماري اإحاليل, وفق 
ما تو�ضلت اإليه بعد مراجعة عدد من الدرا�ضات حول املو�ضوع, هما: التاريخ )حيث حتتل االأحداث التاريخية وال�ضيا�ضية 
التي عاي�ضها الالجئون حيزاً كبرياً من رواياتهم كما ظهر, على �ضبيل املثال, يف درا�ضات ال�ضايغ )7919, 1998(, وموعد 
وعالن   ,)2005( وميعاري   ,)2005( وبيتيت   ,)2005( و�رسحان   ,)2004( والقلقيلي   ,)2003( وجرار   ,)2002(

)2007(, وعمرو )2007(, ويحيى )2006, 2008(, ودور الفاعل االجتماعي يف بناء عالقته مع املكان.
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مل يقت�رس هدف الدرا�ضة على جمع روايات �ضفوية غنية من الجئني ينتمون اإىل اأجيال خمتلفة يف 
املخيمني, لكنها �ضعت اإىل فهم املوؤثرات التي ت�ضهم يف ت�ضكيل الروايات املختلفة, وذلك من 
خالل قراءتها يف �ضوء ال�رسط اال�ضتعماري والظروف التي اأنتجتها القوى اخلارجية والداخلية 
امل�ضيطرة على الف�ضاء الفل�ضطيني اليوم. وال�رسط االآخر الذي ال يقل اأهمية هنا, هو التحول يف 
الر�ضمي من  الفل�ضطيني  الوطني  الذي نقل امل�رسوع  اأو�ضلو,  الفل�ضطيني بعد  الر�ضمي  اخلطاب 
م�رسوع حترير وعودة اإىل الوطن, اإىل م�رسوع دولة فل�ضطينية على جزء من االأر�ض, مع تاأجيل 
اإىل اأجل غري م�ضمى.3 وا�ضتدعى هذا بدوره ربط روايات الالجئني  بحث مو�ضوع الالجئني 
بالظروف املادية واالجتماعية وال�ضيا�ضية التي يعي�ضونها بفعل ا�ضتمرار حالة اللجوء, وتغييبهم 
الفكرية  و/اأو  احلزبية  و/اأو  ال�ضيا�ضية  وباالأيديولوجيات  جانب,  من  ال�ضيا�ضية  امل�ضاريع  من 
املهيمنة يف احليز الفل�ضطيني والعربي والعاملي من جانب اآخر, حيث مل يعد املخيم, يف احلالتني 
اللتني يغطيهما هذا البحث على االأقل, جزيرة معزولة عن البيئة التي حوله, ف�ضاكنوه, ك�ضكان 
حميطه, يختلطون باملحيط املحلي يف حياتهم اليومية, وباملحيط العاملي من خالل و�ضائل االإعالم 

املختلفة, وبحدود اأقل من خالل املوؤ�ض�ضات االأجنبية العاملة يف البلدين.

باخت�ضار, ين�ضب تركيز هذه الدرا�ضة على الرواية/ات الوطنية الفل�ضطينية وحتليلها, بغية التعرف 
على العوامل الرئي�ضية التي ت�ضهم يف بناء هذه الروايات عند الفئة املبحوثة هنا, الالجئني, خالل 
الر�ضمية,  الفل�ضطينية  ال�ضيا�ضية  اخلطابات  يف  الو�ضوح  وعدم  التخبط  ي�ضودها  تاريخية  فرتة 
ال�ضادرة عن الف�ضائل واالأحزاب الفل�ضطينية, وبخا�ضة تلك املتعلقة مب�ضتقبل فل�ضطني ب�ضكل 

عام, وبق�ضية الالجئني ب�ضكل خا�ض.

الذين  الالجئون  وهم  املُهّجرة  اجلماعات  من  حمددة  حالة  على  اأجريتها  التي  الدرا�ضة  ركزت 
اقتلعوا من اأرا�ضيهم �ضنة 1948, نتيجة لعمليات ممنهجة من التطهري العرقي كما اأورد العديد 
من الدار�ضني )كناعنة 2000؛ ال�ضباغ 2005؛ بابه 2007(. اإال اأن هذا ال يعني اأن اأثر االقتالع 
فل�ضطني  حدود  �ضمن  الباقون  الفل�ضطينيون  يزال  فال  فقط,  الالجئني  على  اقت�رس  والت�رسد 
الغربية وقطاع  ال�ضفة  اأو يف  القد�ض,  اأو يف   ,1948 الـ  �ضنة  املحتل  اجلزء  �ضواء يف  االنتدابية, 
غزة, يعانون من اال�ضطهاد وخطر االقتالع والت�رسيد: " االحتالل بحد ذاته وما يرتتب عليه 
من نتائج ميكن قراءته ك�رسط ت�ضتيتي (diasporic condition). ومن هذا املنطلق, فاإن �ضكان ال�ضفة 
يعانون من عملية اغرتاب م�ضتمرة عن االأر�ض" )Hanafi 2006(. لكن  الغربية وقطاع غزة 
�رسوط اللجوء؛ اأي جتربة االقتالع والت�رسيد التي عاناها الالجئون, والتهمي�ض الناجم عن العي�ض 
يف خميمات تختلف عن املجتمع املحيط, ال بد واأن تعمق االإح�ضا�ض باال�ضتالب واالغرتاب, مع 

بتاريخ  وا�ضنطن  يف  اإ�رسائيل  وحكومة  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  بني  توقيعه  مت  �ضالم  اتفاق  هو  اأو�ضلو  اتفاق   3
13/9/1993, �ضمي باتفاق اإعالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة االنتقالية الذاتية, اعرتفت منظمة التحرير مبوجبه 

باإ�رسائيل ر�ضميًا, ون�ض على اإقامة �ضلطة حكومة ذاتية انتقالية فل�ضطينية )�ضميت فيما بعد ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية( 
وجمل�ض ت�رسيعي منتخب يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, ون�ض االتفاق على تاأجيل املفاو�ضات حول الق�ضايا اخلا�ضة 
بالقد�ض, والالجئني, وامل�ضتوطنات, واحلدود, والرتتيبات االأمنية اإىل وقت الحق يف اإطار مفاو�ضات احلل النهائي, 

كما ن�ض على اإن�ضاء قوة �رسطة فل�ضطينية ل�ضمان النظام العام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
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اأن درجة االختالف تتباين ح�ضب الو�ضع ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي للمحيط امل�ضيف, مبا يجعل 
بع�ض املخيمات تبدو للوهلة االأوىل اأ�ضبه باأحياء ال�ضفيح, اأو ماأوى الفقراء )هذا ما مل�ضته مبعاينة 
خميمات لبنان وبع�ض خميمات غزة(, بينما تت�ضابه خميمات اأخرى مثل خميم الريموك مع االأحياء 
احل�رسية املجاورة لها, مبا يتوفر فيها من خدمات وبنية حتتية واأماكن ترفيهية. وقد عرب الكثريون 
ممن قابلتهم يف خميمي قلنديا والريموك, وبخا�ضة من اجليلني االأول والثاين, عن �ضعورهم باأن 
املخيم يعطيهم االإح�ضا�ض باالأمان واحلماية والقوة واالنتماء. ومن االإ�ضرتاتيجيات التي يالحظها 
اأي زائر للمخيم, قيام الالجئني باإعادة بناء الروابط العائلية والقروية التي كانت �ضائدة يف البالد 
املنطقة  الواحدة يف  البلد  اأو احلمولة واأحيانًا  العائلة  اأفراد  التهجري, حيث غالبًا ما يجتمع  قبل 
نف�ضها يف املخيم, وتاأخذ املنطقة ا�ضمها من ا�ضم العائلة )حارة املواعدة ن�ضبة اإىل اآل موعد من 
اأو �رسعة يف  �ضاري�ض,  فل�ضطني )حارة  االأ�ضلي يف  البلد  ا�ضم  اأو  الريموك(,  �ضفورية يف خميم 
خميم قلنديا, و�ضارع لوبية جتمع عائلة ال�ضهابي يف خميم الريموك وال�ضهري ب�ضوقه الكبري, وحارة 
املغاربة يف خميم الريموك, التي ت�ضم عائالت من اأ�ضول جزائرية كانت تعي�ض يف فل�ضطني, حني 

حدث التهجري يف عام 1948(.
مع  ومقابالتي  املخيمني  يف  م�ضاهداتي  من  عليها  ح�ضلت  التي  للمادة  مقارنة  حتليلية  بقراءة 
يعي�ضه  الذي  فالو�ضع  متعددة.  واأ�ضوات  روايات  بنتها  لفل�ضطني  �ضور  ت�ضكلت  املبحوثني,4 
الالجئون هو و�ضع كولونيايل/ا�ضتعماري بامتياز, يت�ضمن اال�ضتالب والطرد وال�ضيطرة. اإ�ضافة 
اإىل الفروقات الناجتة عن متايز الرواة يف العمر, واجلن�ض, واملوقع الطبقي الذي يتحدد ب�رسوط 
اإعادة اإنتاجهم لذواتهم وخياراتهم احلياتية: التعليم وفر�ض العمل املتوفرة لالجئ ولعائلته, وهذه 
جميعها حتدد بالتايل ال�ضور واملعاين التي يركبها الرواة لفل�ضطني اليوم يف ظل ال�رساع الثقايف/

االأفراد  اختيارات  اأو  وخيارات  املكانني,  يف  املهيمنة  الطبقات  اأيديولوجيا  بني  االإيديولوجي 
للو�ضع  جديدة  بقراءة  واإما  اأخرى,  باإيديولوجيات  بالت�ضلح  اإما  مقاومتها,  اأو  معها  للتماهي 
الفل�ضطيني وخلياراتهم فيه.5 يقدم هذا املقتطف الأحد الرواة بع�ض مالمح �ضورة فل�ضطني التي 

بنتها االثنتان وثمانون رواية التي جمعتها:
القميء, ما بي�ضمحلك حتكي باأريحية, اإذا بتحكي  الواقع  اأحالم موؤجلة و�ضكل  " اأحالمنا هي 
باأريحية بت�ضحكوا عليك العامل, يعني هيك �رست حت�ضي, اإنه اأنا بدي اأرجع على فل�ضطني وحق 
العودة وال�ضجرة وبدنا نقعد حتت ال�ضجرة ونزرع: اإيه اأنو �ضجرة واأنو تراب؟ ... يعني بتطلعلك 
وو�ضع  برحم,  ما  اإ�رسائيلي  وعدو  فل�ضطيني-فل�ضطيني,  االأر�ض: �رساع  على  الواقعية  الق�ضايا 
يعني  جميلة؟  اأحالم  واأنو  �ضجرة؟  اأنو  معابرها,  م�ضكرة  عربية  دولة  يعني  جداً,  خميف  اإن�ضاين 
حتى فل�ضطني الدولة وما بعد الدولة هي اأمر غيبي واأمر �ضبابي .. اأمر غري مفهوم .. يعني مالها 
اإنه اأخي بهاي الفرتة ما بدنا �ضي, بدنا تظل فل�ضطني  بهاجلمالية .. لهيك �ضار الواحد يحكي 

اأو   ,1948 اأي من ولدوا خارج فل�ضطني املحتلة �ضنة  الثاين والثالث من الالجئني؛  ركزت يف درا�ضتي على اجليلني   4
من خرجوا منها اأطفااًل -اأقل من �ضت �ضنوات- اإثر تهجري اأهلهم, لكن ال�ضدفة اأتاحت يل اإجراء ثالث مقابالت مع 

راويني وراوية اأكرب �ضنًا من خميم قلنديا, بلغت اأعمارهم �ضنة 2008, حني اأجريت البحث 71, و76, و80 عامًا.
يظهر تاأثري البعد الطبقي وا�ضحًا مبقارنة روايات كل من النمط الواقعي ال�ضيا�ضي والنمط املحبط.  5
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ب�ض حلم, فقط حلم الأنه الواقع راح يكون قميء جداً, يعني راح يكون �ضيئ, واأثبتت اأحداث 
غزة اإنه الواقع �ضيئ, يعني من يحا�رس الفل�ضطينيني هم امل�رسيون: العرب عم بحا�رسوا فل�ضطني, 
يعني الفل�ضطينية عم بقتتلوا يف ال�ضوارع ... ما بعرف هذا الطريق القذر اللي ودونا فيه, واالأمور 

املحزنة جداً, يعني م�ضان هيك: فل�ضطني احللم اأجمل من فل�ضطني الواقع رمبا!".6
هذا جزء من �ضورة فل�ضطني التي �رسدها جزء من الفل�ضطينيني الذين ي�ضكلون الوجود الفل�ضطيني, 
اإنتاج عالقات ال�ضيطرة  اإال �ضمن احلدود التي تعيد  مُيَنُعون من التدخل يف �ضناعته  ومع ذلك 
اال�ضتعمارية القائمة. اإن وجود روايات متنوعة وخمتلفة يف امل�ضمون وال�ضكل لفل�ضطني, يعك�ض 
الفل�ضطيني  املجتمع  يعي�ضها  التي  املعقدة  واحلالة  اأواًل,  واأدوارهم  االجتماعيني  الفاعلني  تنوع 
اأبرز  ثانيًا.  عدة  عوامل  ت�ضافر  نتيجة  امل�ضتمرة  واالقتالع  واال�ضتالب  اال�ضطهاد  ظروف  يف 
هذه العوامل, كما يظهر يف روايات الالجئني الذين قابلتهم هو ال�ضيطرة اال�ضتعمارية املبا�رسة؛ 
والهيمنة التي يفر�ضها اأطراف عدة: ال�ضلطة احلاكمة, االأحزاب ال�ضيا�ضية, املوؤ�ض�ضات االأخرى: 
العائلة, اجلهة امل�ضغلة اأو املانحة للفل�ضطيني ... الخ؛ اإ�ضافة اإىل ظروف اللجوء املادية والنف�ضية؛ 
عامل  وهناك  العوملة.7  زمن  يف  منابعها  تتعدد  التي  وال�ضيا�ضية  والفكرية  االإعالمية  واملوؤثرات 
مكبلة  االأخرى  هي  اللحظة,  وهذه  الرواية,  فعل  حلظة  يف  الفل�ضطيني  الالجئ  هو  هنا  اآخر 

مقتطف من رواية �ضجلتها مع �ضاب يف خميم الريموك يف �ضهر اآب 2008.  6

7  اعتمدت يف قراءتي للروايات على عدد من املداخل النظرية مبا ي�ضمح بفهم اأعمق للمعاين املبا�رسة ل�رسديات الرواة/
الالجئني, وتلك امل�ضترتة بحد تعبري �ضكوت يف كتابه �ملقاومة باحليلة )�ضكوت 1995, 34(. ووجدت ت�ضابهًا يف �ضيغ 
املقاومة  و�ضيغ  ال�ضيطرة  ملفاهيم  �رسحه  يف   )1972( فانون  اأوردها  التي  تلك  مع  جمعتها  التي  الروايات  وم�ضامني 
لال�ضتالب واال�ضطهاد التي عاي�ضها اجلزائريون يف فرتة اال�ضتعمار الفرن�ضي, كما بينت يف الف�ضل الثالث من تقرير 
االغرتاب  مناذج  قراءة  يف  �ضارتر  دركهامي,  هايدغر,  مارك�ض,  املنظرين:  من  عدد  مفاهيم  على  واعتمدت  الر�ضالة. 
قراءتي  ويف  وجماعة.  كاأفراد  الفل�ضطينيون  يعي�ضه  الذي  الالمعيارية  واالأنومي-  واال�ضتالب  بال�ضياع  واالإح�ضا�ض 
لهيمنة اخلطاب احلزبي والر�ضمي يف بع�ض الروايات, اعتمدت على مفهوم الـ )hegemony(, باملعنى الذي طوره 
غرام�ضي كجزء من نظريته حول املجتمع املدين؛ اأي الهيمنة االأيديولوجية اأو هيمنة اأيديولوجيا الطبقة احلاكمة, التي 
ت�ضكل م�ضدراً رئي�ضيًا لفر�ض �ضيطرتها دون اال�ضطرار للجوء اإىل القوة, مبعنى اأن تغلغل هذه الهيمنة �ضمن م�ضار احلياة 
اليومية للنا�ض وفكرهم, جتعلهم يف و�ضع من يطبق اأيديولوجيا ال�ضلطة, معتقدين اأنهم يقومون بذلك مبح�ض اإرادتهم. 
ولعل اأكرث مظاهر الهيمنة بروزاً -يف املجتمعات احلديثة- هو قمع االآراء املختلفة من خالل تاأ�ضي�ض معايري حتدد ما 
اأهم  االت�ضال من  التعليم وو�ضائل  ال�رسعي, واملمكن, والعقالين, والعملي, واجليد, واحلقيقي, واجلميل. ويعد  هو 
االأدوات لتكري�ض ال�ضيطرة. واإحدى النتائج التي تنجم عن عملية الهيمنة )hegemonic process( هي اأن غالبية ال�ضكان 
ي�ضبحون غري مدركني لوجود خيارات بديلة من القيم, وقراءات اأخرى خمتلفة للتاريخ )Sallach 1974, 41(. وهذا 
ما �رسحه األتو�ضري يف نقده للمناهج الدرا�ضية؛ كونها لي�ضت مكانًا حمايداً كما حتاول االأيديولوجيا امل�ضيطرة اأن ت�ضورها, 
بل اإنها حلت مكان الكني�ضة لتلعب دوراً حا�ضمًا يف جتديد اإنتاج عالقات اإنتاج منط معني من االإنتاج, مهدد يف وجوده 
ب�رساع طبقي عاملي. ومبا اأن االأفراد هم القوة الرئي�ضية لالإنتاج, فيتوجب اإعدادهم اإعداداً جيداً ليوؤدوا دورهم يف �ضوق 
العمل يف املجتمع الراأ�ضمايل, وهنا ياأتي دور الرتبية والتعليم, واأهم موؤ�ض�ضة فيها وهي املدر�ضة التي �ضنفها األتو�ضري على 
اأنها من اأهم اأجهزة الدولة االأيديولوجية, ال�ضيما اأنها اجلهاز الوحيد الذي يتمتع مب�ضتمعني مكرهني, خم�ضة اإىل �ضتة 

اأيام اأ�ضبوعيًا, وثماين �ضاعات يوميًا )األتو�ضري 1981, 97(.
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بتاأثري العوامل نف�ضها, ُي�ضاف اإليها ظروف الباحثة والبحث. ويظهر تاأثري جميع هذه العوامل 
بدرجات متفاوتة يف الروايات التي جمعها هذا البحث.

النهائي  التقرير  يف  ف�ضلني  لها  اأفردت  لفل�ضطني  خمتلفة  �ضوراً  املكانني  يف  الالجئون  ي�ضكل 
للر�ضالة �ضمن عنوانني: �ضورة فل�ضطني الواقع, و�ضورة فل�ضطني االأحالم وفقًا لدرجة اقرتاب 
بتاأثري  اليوم,  بوجودها"  "امل�ضموح  فل�ضطني  �ضورة  من  الرواة  ير�ضمها  التي  ال�ضور  ابتعاد  اأو 
الفل�ضطينيني,  بني  �رسدية وطنية موحدة  ال�ضورتان غياب  تعك�ض  اأعاله.  التي ذكرتها  العوامل 
وميكن اإيعاز ذلك اإىل الت�ضتت اجلغرايف للفل�ضطينيني ك�ضعب وقيادات, وغياب اأجهزة الهند�ضة 
االجتماعية التي ت�ضهم يف منو مقومات الهوية املوحدة: النظام التعليمي, االأحزاب واحلركات 
ال�ضيا�ضية, لُتْنِتج �ضورة لفل�ضطني تخدم غاياتها العملية, كما يو�ضح هوب�ضباوم: "�ضواء اأكانت 
الهوية القومية اأو الوطنية تقاليد خمرتعة, فهي مو�ضوعة يف خدمة "غاية عملية", تهدف اإىل �ضناعة 
جمتمع ودولة يرتبطان ببع�ضهما ب�ضكل متزايد" )Hobsbawm 1983 , 13 -14(. وال�ضورة 
بالن�ضبة  ال�ضيا�ضي هي االنق�ضام  ال�ضطح  اإليها من على  للناظر  اليوم  الفل�ضطينية  االأبرز يف احلالة 
فقط  يراها  اأعمق  ال�ضواء, لكن هناك �ضوراً  الداخل واخلارج على  الدولة يف  بناء  اإىل م�رسوع 
من ينغم�ض بني النا�ض الذين ما زالوا ي�ضارعون للحفاظ على اإن�ضانيتهم و�ضط �رسط ا�ضتعماري 

كولونيايل ما زال م�ضتمراً منذ �ضايك�ض بيكو.

2. ال�رشديات/الروايات واآليات بناء الذاكرة واملخيال الجتماعي
بالعودة اإىل املنظرين ال�ضو�ضيولوجني, ُتظهر فكرة دوركهامي اأن كل جمتمع يحتاج اإىل اأن 
ي�ضعر با�ضتمرارية املا�ضي, واأن هذا املا�ضي هو الذي مينح االأفراد واجلماعات هويتهم, هذه 
 Misztal( الفكرة ت�ضمح لنا بروؤية �لذ�كرة �جلماعية كاأحد االأ�ضكال املهمة للحياة االجتماعية
124 ,2003(. وقد تبلورت, الفكرة, من اهتمام دوركهامي باملا�ضي كحقيقة اجتماعية. 
"فحني نتذكر, ال نتذكر كاأفراد بل كاأع�ضاء يف جمموعات حملية اأو قومية. يتحدد ما نتذكره 
من  اأنف�ضنا  نعرف  فاإننا  اأكرث عمقًا,  اآخر  مبعنى  واأجدادنا,  اآباوؤنا  به  يخربنا  مبا  ما�ضينا  من 
خالل الذكريات الباقية من املجموعات التي ننتمي اإليها. وعندما تتزامن احلدود اجلماعية 
مع الذكريات امل�ضرتكة, فاإننا ن�ضعر بالفخر اأو باخلجل من االأحداث املا�ضية, التي قد تكون 
 ,)Halbwachs( وي�ضيف هالبواك�ض .)Schwartz 1996, 278( وقعت قبل اأن نولد
يتذكر من خالل مو�ضعة  الفرد  اإن  اأحدهم  "قد يقول  ال�ضياق نف�ضه:  تلميذ دركهامي, يف 
اإن  ُيقال  اأن  نف�ضه, ميكن  الوقت  اإليها, ولكن يف  ينتمي  التي  اجلماعة  منظور  ذاته �ضمن 
 .)Halbwachs 1992, 40( "ذاكرة اجلماعة تتحقق وتربز اأي�ضًا من خالل ذاكرة الفرد
 On( اجلماعية  الذاكرة  كتابه  ففي  اجتماعية,  وظيفة  الذاكرة  هالبواك�ض  ُيَحّمل  وبهذا 
Collective Memory(, قدم هالبواك�ض ت�ضوراً جديداً للكيفية التي يبني عربها االأفراد 
روايتهم للما�ضي, منطلقًا من اأن االأفكار واالهتمامات والطموحات التي يحملها االأفراد 

يف احلا�رس توؤثر يف ت�ضكيلهم لروؤى خمتلفة للما�ضي.

بهذا  يبدو  ال  االأمر  لكن  احلايل؛  الفل�ضطيني  ال�ضياق  على  هالبواك�ض  تف�ضري  مقاربة  حاولت 
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ات�ضع  الفرد �ضمن جماعة حمددة, وبخا�ضة يف وقت  اأفكار  ال�ضعب مو�ضعة  فمن  الو�ضوح, 
الداخل  يف  فاعلة  عديدة  قوى  منا  الفرد  لتتجاذب  والفكرية,  االإعالمية  املوؤثرات  انت�ضار  فيه 
واخلارج, بع�ضها ملمو�ض )�ضمن املحيط املادي الذي يعي�ضه الفرد( والكثري منها ياأتيه من خالل 
اأود  ما  االإنرتنت والف�ضائيات(.  امل�ضرتك على  االهتمام  باالفرتا�ضية )جماعات  ُتو�ضف  عوامل 
قوله هنا, باخت�ضار, هو اأن وجود كل هذه العوامل يجعل حتديد االإطار االجتماعي الذي ينتمي 
الفرد من ال�ضعوبة مبكان. حتى واإن كان احليز املكاين, كاملخيم, الذي يقطن فيه الرواة/ اإليه 
املكاين  التحديد  اأن  اإال  بو�ضوح,  الفيزيائية  حم�ضوراً, وميكن تخطيط حدوده  املبحوثون حيزاً 
وحده غري كاٍف. فهناك العديد من املوؤثرات التي تلعب دوراً يف ت�ضكيل الف�ضاء العام واخلا�ض 
االعتبار  بعني  ياأخذه هالبواك�ض  الذي مل  املهم  االآخر  املخيم. والعامل  ي�ضكنون  الذين  لالأفراد 
اإنتاج  واإعادة  بالوجود  واملجموعات  للفرد  ت�ضمح  التي  املادية  ال�رسوط  تلعبه  الذي  الدور  هو 
وجودهم, فهذه بال �ضك �ضتلعب دوراً يف بناء وحتديد االإطار اجلماعي الذي ينتمي اإليه الفرد 
مدفوعًا بدرجات خمتلفة بني الرغبة الفردية اأو االإكراه ب�ضبب تبعيته لعائلته اأو م�ضّغله, فحينها قد 
ي�ضطر اإىل ت�ضكيل ذاكرته لتتنا�ضب وفكر اأو اأيديولوجيا اجلماعة التي تتحكم مب�ضدر رزقه, حتى 
لو مل يكن مقتنعًا بهذا الفكر يف قرارة نف�ضه, ليدخل الفرد يف حلقة اأخرى من االغرتاب. ويف 
مقارنته الذاكرة بالتاريخ, يجادل هالبواك�ض اأنه بينما توجد طبعة واحدة فقط للتاريخ, توجد 
ذاكرات جماعية عديدة )several collective memories( )Halbwachs 1992, 38(. يبدو هنا 
وكاأن هالبواك�ض ي�ضف التاريخ باملو�ضوعية, مقارنة بالذاكرة, مع اأنه هو اأي�ضًا مرهون بذاكرة 

من يقوم بت�ضجيله.

قدم بيري نورا )Pierre Nora(, مقارنة خمتلفة قلياًل بني التاريخ والذاكرة, فهو يقارن بني التاريخ 
التاريخ ال  بينما  بطبيعتها حية,  الذاكرة  باأن  ليجادل  احلقيقية  والذاكرة  ي�ضميه,  امل�ضطنع, كما 
نورا,  اقرتح  الفرن�ضية,  اجلماعية  للهوية  درا�ضته  البناء. وخالل  الإعادة  واإمنا  للبناء  فقط  يخ�ضع 
اأو وجود مميز, بغ�ض  "كينونة  )Les Lieux de Mémoire( التي ت�ضري اإىل اأي  اأماكن الذاكرة  مفهوم 
النظر اإن كان ماديًا اأو رمزيًا, الذي اأ�ضهم التدخل الب�رسي اأو مرور الزمن يف حتويله اإىل اأحد الرموز 
التي ت�ضكل الذاكرة الرتاثية الأي جمتمع" )Nora 1996, xvii(.8 ويعزي نورا تكثف الذاكرة 
 Memory is constantly” :ب�ضكل م�ضتمر يف اأحاديثنا اليومية اإىل غيابها املادي عن حياتنا
on our lips because it no longer exists“. بعد اأن مت تذويب الذاكرة يف ال�رسديات 
الكربى )metanarratives( للتاريخ. وكما جاءت ال�رسديات الر�ضمية للتاريخ لتحل حمل التقاليد 
واالأعراف واخلربة املعا�ضة لالأحداث, جاءت اأماكن الذاكرة لتتكثف ذكريات اأحداث م�ضت 
حول الن�ضب التذكارية واالأعمال الفنية والكتب التاريخية واأيام الذكرى ال�ضنوية, فتحل حمل 
العوامل احلقيقية التي عاي�ض فيها النا�ض االأحداث املا�ضية. فت�ضعر, بحد تعبري نورا, وكاأن "اأماكن 
 Schwartz( والعفوي  الطبيعي  ب�ضكلها  الذاكرة  وجود  با�ضتحالة  لتقول  جاءت  الذاكرة" 

.)1998, 66

8 Sites of Memory. https://tspace.library.utoronto.ca/citd/holtorf/2.6.html, retrieved on 

16 April 2009.
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الفرن�ضية  اجلماعية  الذاكرة  �ضعبي(  ر�ضمي/عك�ض  )من  تر�ضيم  بها  مت  التي  للطريقة  نورا  َو�ضُف 
لتتجمع م�ضاعر احلنني )Nostalgia( واحلزن واالفتخار حول "اأماكن الذاكرة", يثري الت�ضاوؤل حول 
ال�ضكل الر�ضمي الذي تطورت به الذاكرة يف احلالة الفل�ضطينية, مع اأخذ خ�ضو�ضية احلالة بعني 
االعتبار:9 فهل حتولت التجارب املُعا�ضة لال�ضتالب واالقتالع التي ما زال ال�ضعب يعي�ض اآثارها 
اإىل اليوم اإىل جمرد اأماكن للذاكرة يف ال�رسدية الر�ضمية الفل�ضطينية؟ واأين "النكبة" و"املخيم", على 
ترى يف  الفل�ضطينية  القيادة  "ففي حني كانت  نورا؟  ي�ضفها  التي  الذاكرة  اأماكن  املثال من  �ضبيل 
ت�ضتهلكهم  �ضبابًا  ُينتجن  اللواتي  واالأمهات  وال�ضهداء  للفدائيني  خمزنًا  الثورة,  فرتة  يف  املخيم, 
دروب العودة اإىل الوطن, يبدو اأنها اأعادته اإىل ال�ضبات اليوم" )دراج 1996, 17(. وقد يكون 
هذا اأحد العوامل التي اأدت اإىل تعميق م�ضاعر االغرتاب لدى الالجئ, االأمر الذي يظهر بجالء يف 
روايات الالجئني الذين قابلتهم, وينعك�ض من خالل ردود فعل خمتلفة لديهم كما يت�ضح يف حتليلي 

لروايات الالجئني حول املخيم.

واإذا نظرنا اإىل الذاكرة اجلماعية من ناحية الوظيفة التي تقوم بها, فهي تعترب اأحد االأ�ض�ض املهمة 
لبناء ال�ضعور القومي والهوية القومية, فالذاكرة اجلماعية "لي�ضت �ضيئًا خامداً �ضلبيًا, واإمنا هي جمال 
فعالية يتم يف اإطاره انتقاء اأحداث املا�ضي واإعادة بنائها و�ضونها وحتويرها ومهرها بالدالالت 
ا�ضتعر�ضتها  التي  ونورا  هالبواك�ض  درا�ضات  ت�ضاعد  وقد   .)101  ,2002 )�ضعيد  ال�ضيا�ضية" 
بنائها  اإعادة  وعمليات  املا�ضية,  لالأحداث  اجلماعية  الذاكرة  بناء  عملية  فهم  هنا يف  باخت�ضار 
مبا يالئم حاجاتنا احلا�رسة,10 "لتتحول الذاكرة اإىل رموز مادية ظاهرة ت�ضتبدل املعاين ال�ضمنية 
مبا   ,)Olick and Robbins 1998, 121( عاي�ضوها"  من  حياة  يف  االأحداث  حتملها  التي 
اأن الذاكرة هي اأحد املكونات الرئي�ضية التي ُتبنى عليها الروايات التي تهتم بها هذه الدرا�ضة. 
اإال اأن حتليالت هالبواك�ض ونورا – التي ت�ضتند اإليها الكثري من الدرا�ضات احلديثة عن الذاكرة 
االأمم  ذاكرة  بناء  يف  والر�ضمية  االجتماعية  واملوؤ�ض�ضات  اجلمعي  الن�ضق  دور  فتحلل  اجلماعية, 
و�رسدياتها11 - ال تقدم مفاتيح جاهزة لتف�ضري عملية بناء الذاكرة وال�رسديات الوطنية يف جميع 
اآثاراً  اأن يرتك  "فهدم املكان و�ضياعه, ال بد  احلاالت, وبخا�ضة يف حالة االقتالع من املكان: 

اخلارجي  ال�رسط  اأواًل,  ت�ضكيلها:  وتعيد  �ضكلتها  التي  ال�رسوط  اإطار  خارج  الفل�ضطيني  اللجوء  جتربة  قراءة  ميكن  ال   9
اال�ضتعماري الذي ما زالت اآثاره م�ضتمرة يف املكانني بدرجات متفاوتة كما يظهر يف روايات الالجئني )االحتالل 
1948 تاريخيًا بقرن, منذ  االإ�رسائيلي هو امتداد زمكاين لال�ضتعمارات املتالحقة, يتعدى فل�ضطني جغرافيًا, وي�ضبق 
ن�ضاأة اال�ضتعمار الغربي احلديث(, وثانيًا, حالة اللجوء الق�رسي والعي�ض يف خميمات مبعرثة داخل فل�ضطني وخارجها 
– الأكرث من 62 عامًا – واإن تغريت بنية املخيمني املادية والدميوغرافية مبرور الزمن, وثالثًا, ال�رسط الداخلي الفل�ضطيني 

ببعديه ال�ضيا�ضي الر�ضمي وال�ضعبي.
10 As Halbwach declares that our understanding of the past is always instrumental to the 

solution of present problems quoted in )Schwartz 1982, 376(.

11 I noticed that several research works on the building of memory and national narratives 

are based on Halbwachs’ and Nora’s interpretations and representations of collective 

memory. See for example: Barry Schwartz’s articles )1982, 1991, 1996, 1998(, Jeffrey Olick 

)1998(, articles’ titles are listed in the reference section at the end of this article. 
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يوؤ�ض�ض لدور  الفردية واجلماعية,"12 ما  الذاكرة والهوية ب�ضيغتيهما  التاريخ وعلى  هدامة على 
اأكرب لعملية املخيال االجتماعي, التي تنعك�ض يف ال�رسديات ال�ضعبية لل�ضعوب امل�ضطهدة, والتي 
الباحثات  اإحدى  امل�ضيطرة, كما ورد يف و�ضف  القوى واالأيديولوجيات  اإنتاجها  تتحكم يف 
يف احلالة االأرمنية, فهنا واإن غاب ال�ضكل احلداثي للدولة, فاإن هذه ال�ضعوب تلجاأ اإىل اأ�ضكال 
بحثية  مراكز  بها  تقوم  تعليمية  مبادرات  خالل  من  االجتماعية  الهند�ضة  عمليات  من  اأخرى 
 permitted ("بوجودها امل�ضموح  "االأمة  اإنتاج  الإعادة  ن�ضطة  حماولة  �ضيا�ضية يف  ومنظمات 
عن  للحديث  الباحثة  تعبري  هنا  اأ�ضتعري  اأن  وميكن   .)nation( )Barseghyan 2004, 13

"الوجود الفل�ضطيني امل�ضموح به".

فما هو �ضكل الوجود الفل�ضطيني يف روايات الفل�ضطينيني اليوم؟ هل يتحدد بال�رسط الواقعي 
"امل�ضموح به" اأم يت�ضع به املخيال االجتماعي ليتجاوز حدود الزمان واملكان للوجود الفل�ضطيني 

املبعرث اليوم؟
اإذا حاولنا مقاربة اأفكار نورا وهالبواك�ض على احلالة الفل�ضطينية املدرو�ضة هنا, ال بد اأن ناأخذ بعني 
االعتبار غياب دور الدولة يف خلق ذاكرة جماعية عن املكان وتاريخه يف الوقت الذي يخ�ضع فيه 
الوجود الفل�ضطيني امل�ضتت جغرافيًا ل�رسط ا�ضتعماري ينفي جزءاً من االأر�ض وال�ضكان, ويطبق 
�ضيطرته الع�ضكرية على اجلزء الباقي. بينما ال�ضلطة احلاكمة الفل�ضطينية حمكومة باتفاقيات ال حتقق 
لها اأية �ضيادة على التجمعات الفل�ضطينية امل�ضتتة, اإ�ضافًة اإىل اأن ا�ضتمرار وجودها مرهون بااللتزام 
باأيديولوجيا الت�ضوية التي تعني هدم الرموز اجلماعية التي كانت توؤ�ض�ض للهوية الوطنية الفل�ضطينية 
والذاكرة اجلماعية, واأبرزها: نكبة عام 1948, اللجوء, العودة. لكن هل يوؤدي غياب قيادة ُتعنى 

بالذاكرة اجلماعية بال�رسورة اإىل تغييب الذاكرة لدى الفل�ضطينيني اأفراداً وجمموعات؟

هذا ما حاولت التعرف اإليه من خالل جمعي للروايات ال�ضفوية من الجئني يعي�ضون يف خميمني 
الالجئون  يلجاأ  حيث  للنكبة,  اجلماعية  الذاكرة  من  يتجزاأ  ال  جزءاً  كانت  فاملخيمات  خمتلفني. 
اأ�ضاليب خمتلفة الإعادة خلق وطن ي�ضكل امتداداً جلذورهم يف املا�ضي,  اإىل  املنفيون عن اأر�ضهم 
ويحقق طموحاتهم امل�ضتقبلية. لكن املخيم, يف الوقت نف�ضه, من خربتي ال�ضابقة يف العي�ض فيه, 
وكما ظهر يف االأبحاث التي ا�ضتعر�ضتها يف املراجعة االأدبية, هو ف�ضاء مكاين ي�ضكل حالة تهمي�ض 
وهذا  اخليال.  ال�ضليب يف  الوطن  بناء  اإعادة  اإىل  احلاجة  يعزز  ما  لقاطينه عن حميطهم,  واغرتاب 
يتوافق مع ما تو�ضلت اإليه الباحثة ليزا مالكي, باأن االأر�ض اأو الوطن, يف حالة اللجوء/النفي, مييل 
اإىل امليتافيزيقي والرمزي منه اإىل احلقيقي. واأن العالقة بني مفاهيم االأر�ض,  اأقرب  اأن يكون  اإىل 
والنفي اأو اللجوء واملقاومة هي عالقة معقدة. فالالجئون يف خميمات اللجوء يعيدون خلق �ضورة 
لوطنهم لي�ضاعدهم ارتباطهم بهذه ال�ضورة الذهنية يف اإعادة مو�ضعة اأنف�ضهم يف املكان والزمان 
اأعمق  البنية العقلية. فهي تربط  )Malkki 1992, 35(. تلعب املتخيلة دوراً مهمًا يف  اجلديدين 
النوع,  مناذج  حتر�ض  وهي  بالواقع.  احللم  )بالفن(,  ال�ضعور  نتاجات  باأعلى  الال�ضعور  طبقات 

واالأفكار اخلالدة ولكن املكبوتة, للذاكرة الفردية واجلماعية )ماركوز 2007, 159(.

12 Fullilove, as quoted in Gieryn 2000, 482.



241

تتخذ  اأي�ضًا,  الدرا�ضة  التي راجعتها ويف هذه  االأبحاث  الفل�ضطينيني يف  يظهر يف روايات  كما 
فل�ضطني �ضوراً خمتلفة يف اخليال, املا�ضي اجلميل, وبخا�ضة بني فئة الالجئني االأكرب �ضنًا, فحني 
ت�ضاأل واحدة من العجائز الفل�ضطينيني عن احلياة يف فل�ضطني قبل تهجري 1948, ت�ضمع اأغلبهم\نَّ 
يقول "كنا عاي�ضني يف اجلنة", وقد ُتعَترَب هذه الفكرة من قبل الواقعيني منا يوتوبيا, لكن الفل�ضطيني 
الذي كان يعي�ض معتمداً على خريات اأر�ضه بحياة فالحية اأقرب اإىل الب�ضاطة, ال بد اأن ي�ضتعيد 
املا�ضي يف خياله كاجلنة مقارنة باحلا�رس البائ�ض يف املخيم, ورغبة منه مب�ضتقبل خمتلف. وال يقت�رس 
اخليال على العودة اإىل املا�ضي, واإمنا كما قال ماركوز قد يتجه خيال الفرد به اإىل امل�ضتقبل, وهو 
ما ظهر يف هذا البحث يف روايات النمط احلامل بالغد االأجمل, لي�ضنع الراوي ما�ضي فل�ضطني يف 
خياله مبا يالئم ال�ضورة التي يريدها لفل�ضطني امل�ضتقبل. واأحيانًا يلجاأ الرواة اإىل اخليال االإبداعي, 
امل�رسح, مثل ال�ضابة ال�ضفورية يف خميم الريموك التي اختارت اأن تخربين بروايتها عن فل�ضطني من 
خالل العمل امل�رسحي الذي كتبته: ويبداأ بق�ضة االقتالع التي ترويها ب�رسد ق�ض�ض ثالث فتيات 
جمعتهن �ضداقة قدمية على اأر�ض الوطن, جت�ضدت ماديًا يف �ضورة التقطها لهم م�ضور لتحتفظ 
كل منهن بن�ضخة منها. لكن الفتيات يفرتقن بفعل اال�ضتعمار الق�رسي يف العام 1948, لتذهب 
كل واحدة منهن يف اجتاه, وتنتهي ق�ضة امل�رسحية بالتقاء الفتيات عندما يكربن, ويظهر هذا اللقاء 
مبكوناته  الوطن  اأجزاء  الإعادة جتميع  الراوية  يعي�ض يف خيال  كتعبري عن حلم  بينهن  ال�ضخ�ضي 

الثالثة: اأهل ال�ضفة وغزة, الجئو املخيمات, فل�ضطينيو عام 1948:

و�ضار  بفل�ضطني,  واحدة  مبنطقة  كانوا  هن  فل�ضطني,  اأوجاع  عن  بحكي  امل�رسحي  "عملي 
االحتالل وتبعرثوا, واحدة رجعت على ال�ضفة الأنها باالأ�ضل من نابل�ض, وواحدة طلعت لرّبا, 
وواحدة بقيت. اأنا عملت �ضوية حتليل, اإنه كيف كانوا و�ضلون طلعوا, عملت درا�ضة وحكاية. 
بقي وحدا هرب,  اإنه كيف طلعونا, حدا طلع, حدا   :48 الـ  ملا �ضارت حرب  واحدة منهن 
تخبى بالكني�ضة. اأنا عاملتها بكني�ضة, الأنه جزء كبري من قرايبنا تخبوا بدير ب�ضفورية. فاأنا عملت 
امل�رسحية ب�ضكل اإلو عالقة باحلكايا اللي بذاكرتي .... اأطفال كان عمرهن ثمان �ضنوات رجعوا 
والثالثة  الوطن.  اأر�ض  على  يلتقوا  قدروا  ما  الثالثة  الأنه  اأجنبي  ببلد  �ضنة  خم�ضني  بعد  التقوا 
عندهن حلم, اللي برا, �ضارت م�ضورة �ضهرية بالعامل. وعندها حلم اإنها ترجع على فل�ضطني, 
بت�ضور كل الدنيا اإال فل�ضطني ما قدرت ت�ضورها. والبنت اللي يف نابل�ض بتحكي عن وجعها, 
وجع االحتالل ووجع ال�ضهداء ووجع القهر. والبنت اللي يف الـ 48 بتحكي عن وجع اجلن�ضية 
الثانية ومعاناتها اإنه اأنت باأر�ضك القريبة منك بت�ضوف احلقل والورد ب�ض �ضعب تقطف منها 
وت�ضمها, ب�ض هي برت�ضم ال�ضورة الأنها �ضارت فنانة. اأنا بحكي بهاي امل�رشحية عن هاي البنت 
الالجئة اللي هي احنا، بتج�ضد هاي امل�رسحية اأكرث �ضي �ضوتنا ومت�ضمن فيها ال�ضخ�ضيات الثالثة 
كون �ضورة ال�ضفة وا�ضحة باالأعالم, والـ 48 ما كثري وا�ضحة ب�ض املعاناة هي القبول باجلن�ضية 
الثانية, واأحد احلوارات هي: "قبلنا باجلن�ضية االإ�رسائيلية على م�ض�ض, قالولنا يا بتقبلوا باجلن�ضية, 
يا مكانكم مثل غريكم برا, فقلنا: بقينا, قبلنا بجن�ضيتهم مرغمني, قلنا الكحل وال العمى". فاأنا 

من خالل هذا العمل عم بحكي عن هاي الثالث �ضخ�ضيات وبحكي عن احللم."13

من مقابلة اأجريتها مع �ضابة يف خميم الريموك خالل �ضهر اآب 2008.  13
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الواقع  اأجمل من �ضورة  لفل�ضطني  الالجئ خياله خللق �ضورة  املقطع كيف يوظف  ُيظهر هذا 
وممكناته امل�ضتقبلية: ت�ضتخدم الراوية هنا مهاراتها امل�رسحية واالإبداعية والبحثية لتعيد بناء ق�ضتها 
لفل�ضطني مبا يحقق حلمها باحتاد االأجزاء املبعرثة, فرت�ضم �ضورة لفل�ضطني كما حتلم اأن تراها. 
ويظهر من خالل الرواية تداخل عنا�رس عدة: الذاكرة واخليال والقراءة والبحث يف بناء �رسدية 
فل�ضطني. قد يكون هذا منوذجًا فرديًا, مبا هو عمل ينتجه اخليال االإبداعي الفردي, ويعرب عن 
طاقات الفرد املبدع واهتماماته, لكنه يلعب اأي�ضًا دوراً يف بناء الذاكرة العامة كما يبني اأندر�ضن 
الرواية,  االأدب, ال�ضيما  العالقة بني  بداأ جدااًل مهّمًا حول  حني  املتخيلة  يف كتابه اجلماعات 
القومّية  تكوين  للرواية يف  املهم  الدور  اإىل  ي�ضري  55(, حيث   ,1999 )اأندر�ضن  القومّية  وبني 
وبنائها َعرب كونها و�ضيلة معا�رسة لتمثيل اجلماعة املتخيَّلة. يف الرواية, ثّمة �ضخ�ضّيات عدة تقوم 
باأدوار خمتلفة بدون اأّي رابط, وبدون اأن تعرف ال�ضخ�ضيُة الواحدة االأخرى. القارئ هو الذي 
االجتماعي  للم�ضهد  ال�ضخ�ضّيات  كل  انتماء  يعرف  الذي  وهو  بينها,  بتزامن  االأحداث  يرى 
املتخيَّلة". يف هذا  "اجلماعات  ـِ  – ل اأندر�ضون  – بح�ضب  موازية  الرواية  االأحداث يف  نف�ضه. 
ماأ�ضاوّية  اأحداثًا  ُين�ضيها  اأو  امل�ضرتك,  حلمها  للجماعة  يروي  االأدب  اإن  القول  ميكن  ال�ضياق, 
عاي�ضتها, من خالل اإحيائه لبع�ض الذكريات اأو اإق�ضائه لها عن الذاكرة اجلماعية, ّما ي�ضهم يف 

�ضقل خيال واحد وذاكرة واحدة.

فل�ضطني  لفل�ضطني:  �ضورتني  الدرا�ضة  يف  املجموعة  الفل�ضطينية  ال�رسدية  يف  االنق�ضام  ُيظهر 
"املتخيلة" اأو فل�ضطني االأحالم, وفل�ضطني "امل�ضموح بوجودها اليوم" اأو فل�ضطني الواقع ح�ضب 
عدة:  م�ضادر  من  لفل�ضطني  �رسدياتهم  يبنون  الرواة  اأن  وتبني  الدولية".  واالتفاقيات  "املعايري 
التي  الذاكرة  و/اأو  ذاكراتهم  تليها  االأوىل,  الدرجة  يف  احلياة  يف  وم�ضاهداتهم  جتاربهم  فتاأتي 
ورثوها عن االآباء, بينما يظهر يف بع�ض الروايات تاأثري االنتماء احلزبي و/اأو الديني واخلطاب 
حيث  ومن  فل�ضطني.  ل�ضورة  ومادية  رمزية  اأبعاد  اإ�ضفاء  يف  اأي�ضًا  يتدخل  الذي  االإعالمي, 
امل�ضمون, تغطي الروايات – التي �ضنفتها �ضمن ثمانية اأمناط – حماور عدة, لعل اأكرثها بروزاً: 
ال�ضيا�ضية الفل�ضطينية يف املا�ضي واحلا�رس معنونة  1948, وامل�ضرية  احلياة يف فل�ضطني قبل عام 
مبا قبل اأو�ضلو وبعده, والروؤية امل�ضتقبلية واحلياة يف املخيم. ويتميز كل منط من اأمناط الروايات 
ب�ضيادة اأ�ضلوب معني, واأحيانًا مو�ضوع معني لتقدم الدرا�ضة مبجملها روايات متنوعة لفل�ضطني 
ترتاوح يف م�ضامينها بني االجتماعي, والتاريخي, واالأدبي, وال�ضيا�ضي. تختلف م�ضامني اأجزاء 
الروايات واأ�ضكالها بني االأمناط املختلفة, ليبدو وكاأن الراوي ي�ضتذكر املا�ضي الذي ورثه غالبًا 
عن اأبيه واأمه ويعيد ت�ضكيله بعيون احلا�رس, متاأثراً بتجاربه احلياتية وانتماءاته ال�ضيا�ضية وقراءاته 
وم�ضاهداته لالأحداث, �ضواء ب�ضكل مبا�رس )قلنديا( اأو غري مبا�رس عن طريق املحطات الف�ضائية 
توجد  ال  اأنه  الثمانية  باأمناطها  الروايات  عر�ض  من  ويالحظ  وقلنديا(.14  )الريموك  واالإنرتنت 
عالقة مبا�رسة لالختالفات فيها مبكان اللجوء مبا اأن املخيمني – الريموك وقلنديا – ي�ضهمان يف 

 On Collective( كتابه  يف  هالبواك�ض  فكرة  حول  وبالتحديد  الثاين,  الف�ضل  يف  اأوردته  ما  مع  النتيجة  هذه  تتفق   14

توؤثر يف ت�ضكيلهم لروؤى  االأفراد يف احلا�رس  التي يحملها  "االأفكار واالهتمامات والطموحات  اأن  Memory( من 

.)Halbwach 1992, 183( "خمتلفة للما�ضي
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ر�ضم ال�ضورتني. �ضاأكتفي هنا بعر�ض خمتزل لل�ضورتني وميكن الرجوع اإىل تقرير الر�ضالة للتعرف 
على روايات االأمناط املختلفة بعمق اأكرب.

من  رواية   47 بواقع  بوجودها  وامل�ضموح  املمكنة  ال�ضورة  من  الواقع  فل�ضطني  �ضورة  تقرتب 
املخيمني متيل اإىل اختزال فل�ضطني اإىل بعد واحد, هو املمكن املكاين, اأي البعد اجلغرايف, فرتكز 
الروايات هنا على اليومي واحلا�رس واملمكن وال�ضيا�ضي اأكرث من تركيزها على املا�ضي والتاريخي 
من  الهروب  الرغبة يف  اأو  االإحباط,  النف�ض  تزرع يف  فعل  ردود  لتثري  امل�ضتقبل,  واملاأمول يف 
اأو فكرية موؤطرة  اآثار االقتالع امل�ضتمرة بتقبل الفاعل االجتماعي )الرواة هنا( ملربرات حزبية 
وعلى  اليومي.  البقاء  �رساع  يف  لالنغما�ض  التاريخي  من  االن�ضحاب  اأو  ال�ضيا�ضية,  بالواقعية 
هام�ض �ضورة الواقع امل�ضيطرة على امل�ضهد, يقف اجلزء االآخر من الرواة – وعددهم 35 راويًا 
وراوية من املخيمني – الذين يحاولون ا�ضتقراء �ضورة خمتلفة عن ال�ضورة الواقعية التي فر�ضها 
ال�رسط اال�ضتعماري اخلارجي, ت�ضاعدهم عوامل عدة منها اهتمامهم بالق�ضية اجلمعية لتنعك�ض 
يف م�ضاريعهم ال�ضخ�ضية فتثري لدى الفاعل االجتماعي هنا مواقف خمتلفة منها الرغبة با�ضتعادة 
ما�ضي البالد اجلميل, اأو الغ�ضب ورف�ض التخلي عن احللم, واالبتعاد عن الو�ضائل التي توؤجل 
حتويل احللم اإىل واقع, اأو الرغبة التي يرافقها العمل و/اأو االإرادة من اأجل خلق اإمكانيات وجود 
بعدا  فيها  يتداخل  واإمنا  فقط,  املكاين  البعد  على  الروايات  هذه  تقت�رس  وال  جديد.  فل�ضطيني 
اجلغرافيا والتاريخ, حيث يقراأ الرواة اأحداث املا�ضي واحلا�رس قراءة نقدية ومقارنة م�ضتندين اإىل 

خمزون من الذاكرة املتقاطعة مع الوعي الفكري والتنظيمي اأو احلزبي.

3. ا�صتنتاجات البحث
روايات  يف  الرئي�ضي  احلدث  حيث  من  اال�ضتنتاجات  الأبرز  خمت�رساً  عر�ضًا  اأقدم  يلي  وفيما 
املوؤ�ض�ضات  ودور  املخيمني,  بني  الروايات  م�ضامني  يف  املوجودة  واالختالفات  املبحوثني, 

االجتماعية يف ت�ضكيل الذاكرة والرواية الفل�ضطينية.

3-1. احلدث الرئي�صي يف روايات املبحوثني

تظل النكبة املكان امل�ضرتك للذاكرة يف ذهن الالجئني اأو الرواة الذين قابلتهم. فقد ظهرت يف 
معظم الروايات كلحظة االقتالع العنيف من املكان, واملق�ضود باملكان هو "البالد" اأو "االأر�ض" 
التي انُتِزَعت من الالجئني لت�ضبح بالداً الآخرين, اإال اأن الرواية تت�ضكل من اأ�ضوات متعددة بتعدد 
جتارب رواتها يف الزمان واملكان: الزمان الذي يف�ضل بينهم وبني حلظة االقتالع, واملكان الذي 
احلقوقي  الدوالين  واخلطاب  االقتالعي  اال�ضتعماري  الواقع  بني  املمتدة  امل�ضاحة  يف  ي�ضغلونه 
وال�ضعاراتي الذي يغزو الف�ضاء العام. يعك�ض اختالف التجارب بني الرواة, اختالفًا يف ال�ضور 
التي يحملونها لفل�ضطني يف رواياتهم. وُيالَحظ اأن نكبة 1948 حتولت يف بع�ض الروايات اإىل 
مكان للذاكرة مبفهوم بيري نورا )Nora 1996(, وبخا�ضة بني الرواة االأ�ضغر �ضنًا, حيث اتخذت 
مُمَاأ�ض�ض. ليطل حدث اآخر هو  يف رواياتهم �ضيغة �ضعار ومنا�ضبة يتم اإحياوؤها, من خالل عمل 
اتفاقيات اأو�ضلو التي ميكن اأن تو�ضف كلحظة توتر يف معظم الروايات على اعتبار اأن اأو�ضلو, 
�ضكل حلظة التج�ضيد املادي لل�رسخ يف �ضورة فل�ضطني -بني الواقع واالأحالم- كما تتجلى على 
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اأر�ض الواقع ويف اخلطاب الفل�ضطيني الر�ضمي متمثاًل بانتقال مركز ثقل املنظمة من اخلارج اإىل 
الداخل, والتغري الذي تطلبه هذا االنتقال يف امل�رسوع الفل�ضطيني, من م�رسوع حترير اإىل م�رسوع 
االأمناط,  روايات جميع  رئي�ضي يف  اأو�ضلو كحدث  اتفاقيات  تظهر  النكبة,  اإىل جانب  تدويل. 
با�ضتثناء جزء من رواة  الرواة,  اأغلب  اليومي, وقدم  اإىل  التاريخي  النمط امل�ضحوب من  با�ضتثناء 
النمط املاأ�ضور بامل�ضهد املحيط, قراءة نقدية مل�رسوع اأو�ضلو ك�ضكل من اأ�ضكال مقاومة اخلطاب 

املهيمن من قبل النخبة ال�ضيا�ضية التي تقود الفل�ضطينيني عامة, ولي�ض الالجئني ح�رساً.

3-2. الختالف يف م�صامني الروايات بني املخيمني

بالرجوع اإىل حتليل روايات كل منط ميكن اأن ن�ضتخل�ض اأن التجربة احلياتية التي ت�ضيطر عليها 
احلالة اال�ضتعمارية ال تزال تلعب الدور الرئي�ضي يف بناء روايات الالجئني يف حالة قلنديا. لذا 
الذي  اال�ضطهاد  ت�ضف  طويلة  ق�ض�ض  من  قلنديا  روايات  يف  فل�ضطني  �ضورة  اأجزاء  ترتكب 
اأق�رس  اإدارة �ضوؤون البالد, تقابلها ق�ض�ض  اأو  تفر�ضه ال�ضلطات املختلفة التي تناوبت يف حكم 
بتاأثري عوامل متداخلة:  يبني الالجئون يف �ضوريا رواياتهم عن فل�ضطني  بينما  املقاومة.  ت�ضف 
املعاناة امل�ضتمرة الناجمة عن اللجوء والت�ضتت, التي تظهر ب�ضكل خمتلف بني االأمناط املختلفة. 
االأيديولوجية  الهيمنة  املخيمني بني  االأ�ضخا�ض يف  يعي�ضه  الذي  ال�رساع  اآخر هو  وهناك عامل 
املركبة )من اخلطابات ال�ضائدة �ضيا�ضية و/اأو فكرية اأو/و حزبية( وجتاربهم احلياتية, والظروف 
النا�ضئة عن احلالة اال�ضتعمارية العامة, اإ�ضافة اإىل ظروف اللجوء يف �ضوريا التي �ضاهم توجهها 
اإياها دول اأخرى,15 ما  التي منحتهم  اأكرب من تلك  القومي مبنح الالجئني الفل�ضطينيني حقوقًا 

�ضجع بع�ض الرواة يف الريموك على جتاوز ال�رسط الواقعي امل�ضموح به للوجود الفل�ضطيني.
ومع اأن الروايات التي تت�ضكل يف املخيمني تتوزع على االأمناط الثمانية كلها, فاإنها تختلف من 
حيث امل�ضامني. اأورد هنا االختالف يف ق�ضة البالد والهجرة على �ضبيل املثال: ترد "ق�ضة البالد 
اأنه  االعتبار  بعني  االأخذ  املوجود يف خميمات اخلارج مع  اأكرب لدى اجليل  والهجرة" بتفا�ضيل 
توجد اختالفات يف الق�ضة بني االأجيال يف املخيم الواحد. لكن ب�ضكل عام, ذاكرة الالجئني 
يف خميم الريموك كانت تزخر بتفا�ضيل اأكرث حول القرية وحياة اأجدادهم فيها وق�ض�ض املقاومة 
واملجازر ورحلة التهجري الطويلة وت�ضتت العائلة وتنقلها يف اأكرث من مكان, بينما جند يف فهر�ض 
ذاكرة الالجئني يف قلنديا و�ضفًا ب�ضيطًا لق�ضة القرية واحلياة الب�ضيطة فيها التي تعتمد على الزراعة 
لتحتل ق�ض�ض املواجهة املبا�رسة مع االحتالل يف الفرتات املختلفة واالأحداث ال�ضيا�ضية الراهنة 
قلنديا  روايات  يف  والثانية(.  االأوىل  االنتفا�ضتني  )خا�ضة  الذاكرة:  �ضفحات  من  االأكرب  اجلزء 

للفل�ضطينيني وحقهم يف  العربية موقفًا داعمًا  القومية  للدوافع  نتيجة  املتعاقبة  ال�ضورية  تبنت احلكومات  النكبة,  بعد   15

العودة اإىل ديارهم وممتلكاتهم. و�ضمنت لالجئني منهم يف �ضوريا احلقوق نف�ضها واالحرتام نف�ضه اللذين يحظى بهما 
املواطن ال�ضوري, مبا فيها حقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم وحق التملك )الأكرث من حمل جتاري ول�ضقة 
�ضكنية واحدة( ... ومن حيث اجلن�ضية, يحتفظ الفل�ضطيني بجن�ضيته الفل�ضطينية لكنه يح�ضل على هوية �ضورية م�ضجل 
عليها بلد االأ�ضل )حيفا, يافا( لت�ضهيل اأمور االإقامة. وبذلك ح�ضل الالجئ الفل�ضطيني على احلقوق املدنية نف�ضها التي 
يتمتع بها املواطن ال�ضوري تقريبًا با�ضتثناء حق الرت�ضح واالنتخاب للهيئات الر�ضمية والت�رسيعية والتنفيذية يف �ضورية, 

اأي ملجل�ض ال�ضعب والرئا�ضة" )بديل 2000, 36-34(.
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حتديداً, كثرياً ما يختلط و�ضف احلياة الفالحية امل�ضرتجعة من ذاكرة االآباء باملالمح التي اختزنها 
والياأ�ض  واحل�رسة  ال�ضدمة  مب�ضاعر  احلنني  م�ضاعر  لتختلط  املهدمة,  لقريته  زيارته  من  الراوي/ة 
يف  عددهم  عن  قلنديا  يف  الواقعيني  عدد  ازدياد  جزئيًا,  يف�رس,  ما  وهذا  املا�ضي.  ا�ضتعادة  من 
الريموك, وميكن قراءة هذه النتيجة بو�ضوح مبقارنة م�ضامني ق�ض�ض البالد والهجرة بني روايات 
ال�ضورتني, ويالحظ هذا ب�ضكل خا�ض �ضمن منط احلامل باملا�ضي اجلميل, الذي يظهر ب�ضورة 

اأكرب بني رواة خميم الريموك.

3-3. دور املوؤ�ص�صات الجتماعية يف ت�صكيل الذاكرة والرواية الفل�صطينية

الالجئني  ذاكرة  وت�ضكيل  بناء  على  املختلفة  االجتماعية  املوؤ�ض�ضات  تاأثري  بني  تداخل  هناك 
املدر�ضة  اأم  العائلة  اأكانت  �ضواء  فاملوؤ�ض�ضة  وامل�ضتقبل,  للحا�رس  وروؤيتهم  املا�ضي  البالد يف  عن 
اأم ال�ضلطة املتنفذة )�ضلطة االحتالل, �ضلطة احلكم الذاتي, �ضلطة  اأم احلزبية  اأم املوؤ�ض�ضة الدينية 
متار�ض  وهي  املادية,  م�ضاحلها  لها  اجتماعية  قوى  االأ�ضا�ض,  يف  جميعها,  امل�ضيف(,  املجتمع 
تاأثريها, ح�ضب الظروف, بدرجات خمتلفة. وبهذه الطريقة حُتكم الطبقات ال�ضائدة �ضيطرتها 
على ال�ضعب, لي�ض بال�رسورة من خالل القوة واالإكراه, واإمنا من خالل فكرة "احل�ض البديهي" 
ت�ضت�ضلم  وجماعات  اأفراد  خلق  ي�ضمن  الذي  غرام�ضي  تعبري  ح�ضب   )common sense(
باإرادتها لقبول الواقع على �ضوئه, وتوافق ب�ضكل عفوي على هيمنة الطبقة امل�ضيطرة على احلياة 
االجتماعية. با�ضتعرا�ض �رسيع للحالة الفل�ضطينية, نالحظ اأن منظمة التحرير التي ت�ضكلت يف 
�ضعار  التي رفعت حينها   ,1967 بعد عام  الفل�ضطينية  الف�ضائل  اخلارج, و�ضمت جمموعة من 
نف�ضها  �ضّمت  التي  الفل�ضطينية  القيادة  هيمنة  على  �ضاعد  قد  وحيد,  كخيار  امل�ضلح  الكفاح 
يرتبطون  كانوا  الذين  الفل�ضطينيني  من  وا�ضعة  فئات  على  املهيمن  دورها  يعزز  مبا  "ال�رسعية", 
مع موؤ�ض�ضاتها املختلفة: املثقفون, القطاعات العمالية والطالبية واالحتادات املختلفة. "ليعطي 
العمل الوطني الفل�ضطيني �ضورة عن قلب العالقات بامتياز: تبداأ املوؤ�ض�ضة من وطن وم�رسوع 
وطني وتعيد يف حتوالتها ال�ضلطوية تنظيم العالقات, فت�ضبح املوؤ�ض�ضة هي البدء, والوطن عالقة 

تابعة" )دراج 1996, 29(.
ويظهر يف بع�ض مقاطع الرواة هنا روؤيتهم وقراءتهم للواقع الفل�ضطيني, التي يوجهونها لتتنا�ضب 
والتوجهات ال�ضيا�ضية للحزب الذي ينتمون اإليه, فنالحظ حلول اخلطاب ال�ضعاراتي املتناق�ض 
اأحيانًا والتربيري معظم االأحيان, حمل الرواية التاريخية. وميكن اإرجاع هذا التناق�ض يف اخلطاب 
اأمام الراوي الذي اختار العمل يف املجال العام, فيهيمن  اإىل احليز ال�ضيق الذي يفر�ضه الواقع 
اخلطاب احلزبي على تفكريه بوعي اأو بدونه ليتخذ الراوي موقعًا دفاعيًا �ضموليًا عن احلزب اأو 
تت�ضع احلدود  اأو  تت�ضع ح�ضبما ت�ضيق  اأو  فل�ضطني  ال�ضيا�ضي, وت�ضيق روايته اخلا�ضة عن  النهج 
اخلطاب  �ضنيعة  كاأنها  الروايات  بع�ض  من  اأجزاء  تبدو  حيث  احلزبية.  الرواية  يف  املفرو�ضة 
حل  على  بها"  "امل�ضموح  الدولة  لبناء  اأولوية  يعطي  الذي  اليوم,  ال�ضائد  اأو  املهيمن  الر�ضمي 
م�ضكلة اللجوء, والتخل�ض من ا�ضطهاد امل�ضتعمر امل�ضتمر منذ 62 عامًا. وقد يكون هذا بتاأثري 
موقع الرواة االجتماعي والثقايف الذي يعطيهم راأ�ض مال رمزيًا ي�ضعهم يف م�ضاف )النخبة(, 
ومع اأن الرواة هنا, هم الجئون من اأبناء املخيم اأ�ضا�ضًا, فاإنهم ي�ضنفون اأنف�ضهم يف موقع العارف, 
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على ما يبدو من منطلق امتالكهم "راأ�ض مال رمزيًا",16 االأمر الذي باعتقادهم, يوؤهلهم للحكم 
على الواقع اليوم واقرتاح اخليار االأن�ضب للم�ضلحة العامة:

بال�ضبط وين هي امل�ضلحة الوطنية الفل�ضطينية. امل�ضلحة الوطنية الفل�ضطينية تكمن  " اأنا بعرف 
يف اإعادة الُلحمة لل�ضف الفل�ضطيني. التنازل عن ال�ضعارات الرنانة ال�ضعبة التحقيق, واالمتثال 
للواقع مبا ال يتنافى مع الثوابت الفل�ضطينية. يعني مثاًل اأنا هذا البيت اإيل, بيتي, يعني ال ميكن اأطلع 
منه اإال واأنا ميت يعني مثاًل واحد ييجي ي�ضتعمل البيت هذا ويوخذه مني. بقدر يوخذوه ب�ض بعد 
اإي�ض بعد ما اأكون اأنا ميت! ولكن ما دام حي م�ضتحيل! هالقيت ف�ض واحد عنده وعي وبقول 
هيييـه ماتوا والبيت بتغرّي, ال بتغرّي�ض بيتي, وراح اأموت يف الدفاع عنه. هذا ثابت من الثوابت. 
اإذاً اأي ت�ضحية من اأجل هذا الثابت ال ُتعترب مغامرة بالعك�ض ُتعترب تلبية للنداء االأيدولوجي, الأنه 
اإحنا بنقول اإحنا ُماأدجَلني اأ�ضحاب مبداأ. مبداأنا املحافظة على حدود فل�ضطني باأرا�ضي الـ67. 

بدنا اإحنا نقيم عليها يعني بكفي�ض اإحنا تنازلنا عن حدود الـ48؟! .. ".17
 .(hegemonic Grand Narrative( يت�ضابه هذا املقتطف مع اأجزاء من الرواية ال�ضيا�ضية املهيمنة اليوم
وهذا منوذج لتحول اخلطاب امل�ضيطر اإىل حالة من الهيمنة, �ضواء اأكان بتاأثري اأيديولوجي حزبي 
وم�ضتند اإىل ما�ٍض ن�ضايل, اأم بتاأثري اأيديولوجيا �ضيا�ضية وفكرية ون�ضالية, فيمو�ضع الرواة اأنف�ضهم 
يف م�ضاف النخبة املثقفة التي لها احلق يف ممار�ضة نوع من الهيمنة, على االأقل من خالل تقدمي 
اإجماع  اإىل  التو�ضل  يجب  الذي  املمكن,  الوحيد  امل�رسوع  اأنه  على  احلل  مل�رسوع  روؤيتهم 

)consensus( مبفهوم غرام�ضي لتنفيذه.

العجز  م�ضاعر  تتجاذبه  واملمكن  املاأمول  بني  �رساع  يف  ليغرق  الالجئ  اغرتاب  تعمق  وبهذا 
واالإحباط والرف�ض واملقاومة للقيود التي تفر�ضها هذه املوؤ�ض�ضات على حياته. ولي�ض غريبًا اأن 
تكون اأعلى اأ�ضوات الرف�ض موجهة لقوى الداخل: قيادة واأحزاب, وبخا�ضة بعد التحول الذي 
طراأ على القيادة الفل�ضطينية من قيادة برجوازية �ضغرية ترفع راية الثورة والكفاح امل�ضلح حتت 
مل�رسوع  بخدمتها  بريوقراطية وجودها مرهون  موؤ�ض�ضات  اإىل  الالجئني,  التحرير وعودة  �ضعار 

التعليمي/الثقايف و/ مب�ضتواهم  تتعلق  يتميزون العتبارات  الرواة  اأن  اعتبار  بورديو, على  بيري  امل�ضطلح من  با�ضتعارة   16

اأو املهني/االقت�ضادي, باالإ�ضافة اإىل "التاريخ الن�ضايل" لبع�ضهم. هذه امليزات من املمكن اأن متنحهم راأ�ض مال رمزيًا 
م�ضار,  على  تاأثري  من  متلكه  "مبا  اإجرائيًا  النخبة  هالل  جميل  يعّرف  �ضابقًا.  ذكرت  كما  النخبة  م�ضاف  يف  ي�ضعهم 
ال�ضلطة  اأكان هذا يف جمال ممار�ضة  �ضواء  ال�ضيا�ضي,  التالية: احلقل  اأكرث من احلقول  اأو  التغيري يف واحد  اأو  اأو حركة, 
االأهلي )خارج  اأم  املدين  املجتمع  منظمات  اأم يف جمال  ال�ضيا�ضية(,  واحلركات  )االأحزاب  ال�ضيا�ضية  املعار�ضة  اأم يف 
روؤو�ض  اأ�ضحاب  وكبار  االأعمال  رجال  )كبار  االقت�ضادي-املايل  احلقل  يف  اأم  ال�ضيا�ضية(,  احلركات  اأو  االأحزاب 
االأموال وامل�ضتثمرين(, اأم يف احلقل الثقايف )كبار االأدباء واالأكادمييني والباحثني والفنانني وال�ضحافيني(, اأم يف احلقل 
والتلفزيونات  االإذاعات  على  وامل�رسفني  ال�ضحف,  حترير  )روؤ�ضاء  العام  الراأي  يف  التاأثري  �ضعيد  على  اأم  االإعالمي, 
املقطع,  هذا  منه  اقتطفت  الذي  ال�ضيا�ضي  الواقعي  النمط  لرواة  وبالن�ضبة   .)12-10  ,2002 )هالل   .... اخلا�ضة( 
االأكادميي, والكاتب, وال�ضحايف, وال�ضيا�ضي,  فهناك  ال�ضفات,  اأكرث من هذه  اأو  فهم كما �رسحت ميتلكون واحداً 

وال�ضيا�ضي العامل يف موؤ�ض�ضة �ضلطة تعنى ب�ضوؤون الالجئني حتديداً.
مقتطف من رواية اأجريتها مع �ضاب قابلته يف قلنديا يف �ضهر ت�رسين الثاين 2008. وقد تكررت هذه الفكرة يف روايات   17

الجئني اآخرين يف خميمي الريموك وقلنديا.
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الت�ضوية ال�ضيا�ضية يف ظل ا�ضتمرار ال�رسط اال�ضتعماري باإجراءاته القمعية املت�ضاعدة, وتغييب اأية 
اإ�ضرتاتيجيات ملواجهة هذه االإجراءات. هذه احلالة القلقة هي التي ت�ضع الالجئ يف حالة البحث 
عن طرق لتجاوز اغرتابه, بالبحث عن مقومات اال�ضتمرار, البقاء واإبقاء ق�ضيته حية. و�ضاأن خمتلف 
املجتمعات يف ع�رس العوملة, يتاأثر الفل�ضطيني باأفكار واآراء متنوعة تاأتيه من الف�ضائيات و�ضبكة 
االإنرتنت, لتنمي قدرته على النقد, مبا يقلل من فر�ض قدرة املوؤ�ض�ضات املذكورة على الهيمنة, 
وبالتايل ت�ضبح هي نف�ضها, �ضواء اأكانت احلزب اأم ال�ضلطة احلاكمة حمط نقد. والعامل االآخر الذي 
يظهر تاأثريه يف معظم روايات الالجئني هو التجربة احلياتية وتاأثري االأحداث واملتغريات ال�ضيا�ضية 

اليومية على الرواية. لذا, تنتج الرواية عن ال�رساع بني هذه العوامل املختلفة يف ذهن الالجئ.

4. خامتة: �صورة فل�صطني 2008
التي  الالجئني  روايات  يف  فل�ضطني  ل�ضورة  امل�ضكلة  العامة  املالمح  ا�ضتخال�ض  حاولت  اإذا 
الروايات,  معظم  ت�ضبغان  �ضمتان  والغ�ضب  الرف�ض  اأن  وا�ضحًا  يبدو  الدرا�ضة,  هذه  جمعتها 
لالغرتاب  رواية  هي  الرواية  املختلفة.  االأمناط  بني  الغ�ضب  وحدة  الرف�ض  �ضدة  اختلفت  واإن 
الفل�ضطيني, اغرتاب مادي عن االأر�ض, وا�ضتالب اإن�ضاين, و�ضياع, وت�ضتت. وال�ضوت الغالب 
اأكرث مما هو  قيادة واأحزابًا  الفل�ضطينية مبمثليها  لل�ضيا�ضة  الغالب  النقدي املوجه يف  ال�ضوت  هو 
موجه لال�ضتعمار الكولونيايل واأدواته. فالتفكري النقدي هنا موجه للواقع احلا�رس الرديء الذي 
بهوؤالء  اأملت  التي  االقتالع  حلالة  ي�ضع حداً  مبا  امل�ضتقبل,  االإيجابي يف  للتغيري  باإمكانية  يعد  ال 

الالجئني يف املا�ضي.

اإن ال�ضورة التي يقدمها الالجئون اليوم لفل�ضطني بجانبها النقدي, قد ال تبدو تاريخًا باملنظور 
اللحظات  عاي�ض  الذي  لل�ضعب  التاريخي  ال�ضمري  عن  تعرب  لكنها  للتاريخ,  النخبوي  الر�ضمي 
التاريخية وال يزال يعي�ض نتائجها, ويحق له اليوم امل�ضاهمة يف �ضنع اللحظة التاريخية القادمة, 
ولي�ض يف كتابتها فح�ضب. ينطلق الرواة الذين ر�ضموا الروايات االأكرث نقدية يف ت�ضكيل �ضورة 
�ضمولية  نظرة  وباإلقاء  بال�ضيئ.  و�ضفه  على  يجمعون  الذي  اليوم,  فل�ضطني  واقع  من  فل�ضطني 
نقدية  �ضورة  باأنها  ال�ضعبية  الروايات  ت�ضكلها  التي  ال�ضور  و�ضم  ميكن  املت�ضكلة,  ال�ضور  على 
ُت�رَسِّح الو�ضع املا�ضي واحلايل مبعايري تختلف باختالف دور الراوي/ة وم�ضاركته يف االأحداث 
التذمر  اإىل  اأقرب  النقد  يبدو  الروايات,  بع�ض  يف  ال�ضيا�ضي؛  وعيه  ودرجة  روايته  ت�ضكل  التي 
النمط  روايات  يف  كما  الراوي  على  امل�ضيطرة  واحلزن  الياأ�ض  م�ضاعر  تعك�ض  التي  وال�ضكوى 
اأو  معينة  �ضخ�ضيات  اأو  الأحداث  حتليلية  قراءة  اإىل  ليتحول  النقد  �ضوت  يرتفع  بينما  املحبط, 
للو�ضع ككل لتبدو اأقرب اإىل مراجعة نقدية للم�ضرية الفل�ضطينية باأبعادها التاريخي, وال�ضيا�ضي, 
واالجتماعي, وتربز اأعلى االأ�ضوات الناقدة �ضمن فئة االأ�ضخا�ض الن�ضيطني يف احلياة ال�ضيا�ضية 
العامة, وبخا�ضة اأولئك الذين �ضاركوا يف العمل ال�ضيا�ضي والع�ضكري واالجتماعي, ويتوزع 

هوؤالء االأ�ضخا�ض على اأكرث من منط:

مثاًل ملا كان ي�ضري منع جتول, ملا انقتل اأبو جهاد  امل�ضاري,  اأهم من  الق�ضية  االأول كانت  " يف 
واأبو اإياد وي�ضري منع جتول بالثالثة اأ�ضهر وما يقدروا يطلعوا النا�ض, ما كان حدا يجوع. اأنا بيتي 
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قريب كنا نيجي ونوزع اخلبز على الدور وملا تو�ضلي دار نقول تعايل يا اأم فالن تقول: واهلل اأنا 
عجنت وم�ض حمتاجة اأما جارتي هديك واهلل ماعندها طحني. كانت النا�ض حترتم بع�ض وتعني 
القد�ض  القد�ض  بدنا  متم�ضكني,  ونحنا  والقد�ض خل�ضت  ت�ضحل,  عم  االأر�ض  اليوم   .. بع�ض 
القد�ض, طب ما هي القد�ض �رسلها 40 �ضنة بت�ضحل, طب ما هو اللي كانوا �ضاكنني يف القد�ض 
انتم؟ وين كانوا؟  البلد, وين كنتوا  الفلو�ض وبنوا خارج  اأخدوا  لليهود وطلعوا,  اأعطوا الدور 
واي�ض اأحافظ على اي�ض اأنا كفرد؟ حافظت, واجلدار اأخذ كل االأرا�ضي؟ طب من بنى اجلدار؟ 
من جاب ا�ضمنت اجلدار؟ احنا؟ من؟ هم؟ وين كان كله هذا؟ طب ما هو هال احنا اللي عمالنا 
بنحكي, بنحكي على قدي�ض؟ بنحكي على %25, �ضو النا؟ وين �ضل؟ اأنت ملا بدك تروحي ع 
بيت حلم, برتوحي على االلتفايف هذا, بتبقي معلقة فوق, بتقويل هال اأنا بهوى حتت االأر�ض, 
اي�ض ما حطولنا بنقبل, حطولنا احلواجز قبلنا, حطولنا اجلدار قبلنا, قامولنا ال�ضوارع االلتفافية 
عم  هال  ال�ضباب  كل  اي�ض؟  على  ونحافظ  عاملني؟  اي�ض  يل؟  قويل  عاملني؟  احنا  اي�ض  قبلنا. 
بتهاجر, وينها؟ اي�ض بت�ضتغل؟ وال ا�ضي, عم بيعملوا كرتونات, موؤ�ض�ضات مثل الكرتونة ما ف�ض 

الها جذور, تد�ض عليهم االأموال, اي�ض فكرك يعني؟".18
الفل�ضطينية,  الوطنية  احلركة  الذاتية:  العوامل  حول  االأوىل  بالدرجة  النقدي  ال�ضوت  يرتكز 
الو�ضع  اإىل  الروايات,  اعتماداً على  الفل�ضطينية. وميكن عزو هذا,  ال�ضلطة  اأو�ضلو, وممار�ضات 
الرديء ال�ضائد وقت اإجراء املقابالت ب�ضبب امل�ضاكل الداخلية بني "فتح" و"حما�ض", و�ضيادة 
ي�ضري  املبنية على م�رسوع  الوا�ضحة  الروؤية  ال�ضياع واالأنومي-الالمعيارية,19 وانعدام  حالة من 
وا�ضطهاد.  ظلم  من  يرافقها  وما  عامًا,  و�ضتني  اثنني  منذ  امل�ضتمرة  االقتالع  حالة  اإنهاء  نحو 
كما  والفكرية  ال�ضيا�ضية  اأ�ضولهم  باختالف  احلالة  من هذه  للمخرج  الالجئني  روؤية  وتختلف 
ات�ضح من االأمناط املختلفة.20 بالنتيجة, ال ميكن حتديد عامل واحد ي�ضكل �ضورة فل�ضطني لدى 
الالجئني يف املكانني, فهي ال تت�ضكل باحلنني والتوق اإىل الوطن ال�ضائع فقط؛ وال بالتوق اإىل 
االإح�ضا�ض باالأمان واحل�ضول على حقوق املواطنة كما ا�ضتنتجت بيتيت يف بحثها يف املخيمات 
اللبنانية )Peteet 1995, 215(؛ وال بالتوق اإىل ا�ضتعادة مقومات الهوية التي فقدوها والتخل�ض 
من و�ضمة الجئ)Chatty and Hundt 2005( , لهذا لي�ض من الغريب اأن يوجه الالجئون 
نقدهم اإىل اتفاقية اأو�ضلو وال�ضيا�ضات التي تبعتها كونها كر�ضت حالة الالمعيارية, اإ�ضافة اإىل اأنها 

مل تاأخذ الق�ضية االأ�ضا�ضية, ق�ضية الالجئني, بعني االعتبار.

لكني  قابلتهم,  الذين  الالجئني  روايات  تتناولها  مل  الذاكرة  على  للحفاظ  اأخرى  �ضور  هناك 
الحظتها يف زياراتي ملقابر من غيبهم املوت يف مقابر املخيمات. يف كل مرة كنت اأدخل فيها اإىل 

مقتطف من رواية ل�ضيدة التقيتها يف خميم قلنديا يف �ضهر ت�رسين االأول 2008.  18

بحد تعبري اإميل دوركهامي, وقد و�ضحت يف ف�ضول الر�ضالة, ومن خالل ا�ضتعرا�ضي لروايات الالجئني, هذه املقاربة   19

بني مفهوم دركهامي لالأنومي وحالة ال�ضياع التي ي�ضعر بها الفل�ضطينيون اليوم يف اأماكن تواجدهم املختلفة, مبا يرتبط 
بالتخبط وانقالب املعايري يف امل�ضرية الوطنية الفل�ضطينية.

الواقع  نقدية يف  قراءة  اإىل  الرواية  من  االأكرب  اجلزء  ليتحول  بال�ضيا�ضة  اهتمامًا  االأكرث  الرواة  بني  النقد  من�ضوب  يرتفع   20

الفل�ضطيني على امتداد مراحله.
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املقربة, كان ينتابني ال�ضعور نف�ضه: الهدوء والرتتيب املتناق�ض مع �ضو�ضاء وفو�ضى املحيط. لكن 
من احلكاية: �ضواهد  ال�ضهداء حتكي جزءاً  التي ت�ضمى مقربة  املقربة  اأن  اأكت�ضف  �رسعان ما كنت 
القبور لالجئني من االأجيال الثالثة ا�ضت�ضهدوا اأو ماتوا ميتة ربهم كلها منقو�ضة با�ضم البلد اأو القرية 
لرف�ض  جمعي  كتعبري  قراءتها  ميكن  التي  الطبيعية,  فل�ضطني  خارطة  لرت�ضم  فل�ضطني,  يف  االأ�ضل 
الن�ضيان. وهنا اأ�ضتذكر قراءة في�ضل دراج لنظرية فالرت بنيامني يف التاريخ: "اإذا كان يف ا�ضتذكار 
املا�ضي املغلوب ما يثري االأ�ضى, فاإن يف وحدة االأحياء واالأموات ما يثري االأمل" )دراج 2006, 

.)161
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الالجئون والنازحون الفل�صطينيون، واإ�صرتاتيجية التفاو�ص
�صليم متاري
ل اإدراج ق�ضية الالجئني على اأجندة التفاو�ض بعد موؤمتر مدريد لل�ضالم تراجعًا هدف اإىل  �ضكَّ
حتفيز منظمة التحرير الفل�ضطينية لالن�ضمام اإىل املفاو�ضات متعددة االأطراف, التي انطلقت بعد 
موؤمتر مدريد عام 1991. وقد احتل مو�ضوع الالجئني املركز اخلام�ض يف م�ضارات املفاو�ضات, 

واأحد اأكرث املوا�ضيع خالفيًة واأقلها اإنتاجية.

لقد حالت حمددات املفاو�ضات املتعددة االأطراف )1992-1999( دون اخلو�ض يف نقا�ضات 
حقيقّية حول ق�ضية الالجئني. وبقيت ق�ضايا مثل العودة اإىل الوطن, واال�ضتيطان, والتعوي�ض عن 
ممتلكات الالجئني, خارج االأجندة, يف حني هيمنت ق�ضايا ظروف املعي�ضة, واإعادة التاأهيل, 
املهمة  الق�ضايا  اأما  املحادثات.  تلك  يف  احلوار  على  العائالت,  �ضمل  ومل  البيانات,  وقواعد 
النهائية  املرحلة  حمادثات  اإىل  تاأجيلها  مت  فقد  والالجئون(  وامل�ضتوطنات,  والقد�ض,  )احلدود, 

التي كان من املفرت�ض اأن تبداأ عام 1996, ولكنها بقيت معلقة ومل يبت ب�ضاأنها اإىل اليوم.

ما بعد اتفاقية اأو�ضلو, متت اإ�ضافة مو�ضوع االأ�ضخا�ض النازحني اإىل اأجندة اللجنة الرباعية )م�رس, 
واإ�رسائيل, واالأردن, وفل�ضطني(. ركزت اللجنة يف عملها, ما بني العامني 1995-2000, على 
م�ضري النازحني الفل�ضطينيني منذ 1967, وكيفية عودتهم اإىل ديارهم. ومبا اأن ما يقارب الـ80% 
من النازحني الفل�ضطينيني هم الجئون منذ عام 1948, فقد انهمكت اللجنة يف ق�ضايا تعريفية 
اإىل  150.000 مواطن ممن عادوا  فاإن قبول  االإ�رسائيلي,  بالن�ضبة للجانب  وروتينية بريوقراطية. 
ال�ضفة الغربية مع منظمة التحرير الفل�ضطينية )العائدون( اعترب بدياًل لعودة النازحني الفل�ضطينيني. 
اأما الدول التي �ضاركت يف تلك املفاو�ضات فقد �ضملت كندا )the gavel(, وال�ضويد )رعاية 
)م�ضاعدات  و�ضوي�رسا  العائالت(,  �ضمل  )مل  وفرن�ضا  البيانات(,  )قواعد  والرنويج  الطفل(, 

اإن�ضانية(, اإ�ضافة اإىل دول اأخرى.

عن  اأكادميي,  غطاء  حتت  الغالب  يف  ر�ضمية,  غري  كمحادثات  بداأ  للمفاو�ضات  الثاين  امل�ضار 
املتعرثة  املفاو�ضات  تن�ضيط  بهدف  وال�ضويد  وبريطانيا,  كندا,  مثل  دول  من  اأكادمييني  طريق 
حول مو�ضوع الالجئني. ركزت تلك االجتماعات, غري الر�ضمية, ب�ضكل رئي�ضي على اإيجاد 
طرق حلل ق�ضية اأمالك الالجئني, وق�ضايا ذات عالقة بالعودة اإىل الوطن, والتعوي�ضات, ونقل 

الالجئني, ومو�ضوع حق العودة, الذي كان غالبًا ما يتم نقا�ضه حتت عنوان تعوي�ض الالجئني.

اأما على اأر�ض الواقع, فقد كانت املفاو�ضات حول الالجئني تراوح مكانها, وذلك ال�ضتحالة 
التقاء املوقفني الفل�ضطيني واالإ�رسائيلي. و�ضدد املوقف الفل�ضطيني يف تلك املفاو�ضات على عدم 
جتزئة ق�ضية الالجئني, وعلى �رسورة اإيجاد الو�ضائل التي من خاللها ميكن اإعادة الالجئني اإىل 
امل�ضتقبلية,  الفل�ضطينية  الدولة  بحدود  العودة  على ح�رس حق  االإ�رسائيليون  اأ�رسَّ  بينما  وطنهم. 
وعلى اعتبار اإمكانية تقدمي تعوي�ضات مادية ت�ضاهم فيها اإ�رسائيل مقابل ممتلكات الالجئني, وعلى 

اعتبار خ�ضارة اليهود ممتلكاتهم يف العراق وم�رس واملغرب ... الخ.
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كلينتون"  "مبحددات  ت�ضمى  ما  حاولت   ,)2001-2000( وطابا  ديفيد  كامب  من  كل  يف 
لالعتبارات  ت�ضتجيب  التي  اخليارات  من  من خالل طرح عدد  الهوة  مرة, ج�رس  واآخر  الأول 
الدميوغرافية االإ�رسائيلية, واالإ�رسار الفل�ضطيني على حق العودة. وقد كانت النتيجة وثيقة قدمت 
عدة خيارات لالجئني )العودة لفل�ضطني, العودة الإ�رسائيل, التجن�ض يف الدول امل�ضيفة, الهجرة 
لدول العامل الثالث(, وكانت االأقرب لعمل مقرتح مل�ضتقبل هوؤالء الالجئني. وقد حدث حتول 
ملحوظ يف املوقف الفل�ضطيني كما ظهر من ت�رسيبات الوثائق )2011(, وبخا�ضة يف فرتة حكم 

اأيهود اأوملرت, باجتاه تخفي�ض �ضقف عدد الالجئني العائدين.

الفل�ضطينية املقرتحة ال�ضتيعاب  القدرة اال�ضتيعابية امل�ضتقبلية للدولة  اآخر ناق�ض  م�ضار تفاو�ضي 
الفل�ضطينية  التخطيط  ووزارة  الدويل  البنك  من  كل  قام  وقد  ديارهم,  اإىل  العائدين  الالجئني 

بالعمل على تلك الق�ضية.

اأما امل�ضار الثالث, فقد متثل بنقا�ض حول الدور املوؤ�ض�ضاتي لالأونروا ب�ضكل خا�ض, وجمموعات 
الالجئني االأخرى, واملنظمات غري احلكومية ب�ضكل عام, يف اأخذ دور الراعي ل�ضوؤون الالجئني 

يف املرحلة االنتقالية.

م�ضار رابع للمفاو�ضات متثل يف العمل البحثي حول قواعد بيانات لالجئني من اأجل خلق نظام 
معلومات حول الالجئني �ضهل الو�ضول, وميكن االعتماد عليه, بحيث يكون مفيداً يف اإ�ضرتاتيجية 
التفاو�ض وتعبئة املوارد. اأهم عملني يف هذا اخل�ضو�ض متثال يف ما مت اإجنازه حول قاعدة بيانات 
ممتلكات الجئي الـ)UNCCP( )يف الغالب مت من خالل مكتب االأمم املتحدة يف فل�ضطني(, ونظام 
الت�ضجيل املوحد )URS( التابع لالأونروا, وحو�ضبة ملفات العائالت ذات ال�ضلة. لقد �ضمح كال 
النظامني للباحثني وحمللي ال�ضيا�ضات )وكذلك للمفاو�ضني( بال�ضعي واإيجاد نظام معلوماتي قوي 

من اأجل توفري حاجات الالجئني ومتطلباتهم اأثناء عملية التفاو�ض.

على م�ضتوى اأكرث فعالية, فقد كان امل�ضار اخلام�ض عبارة عن تعبئة حلقوق الالجئني من خالل 
ربط املواقع االإلكرتونية اخلا�ضة بالالجئني, وتبادل االآراء ووجهات النظر. وكانت موؤ�ض�ضات 
�ضمح  االجتاه. وهذا  بهذا  توقف عملها(, و"العودة", و"جنى" و"بديل" تدفع  اأن  )قبل  �ضمل 

بتعبئة الالجئني على امل�ضتويني ال�ضيا�ضي والفكري حتت ظروف الت�ضتت والتجزئة.

امل�ضاكل التي تواجه اإ�ضرتاتيجية حل م�ضكلة الالجئني يف ظل ظروف العجز ال�ضيا�ضي:

التفاو�ض حول م�ضتقبل الالجئني الفل�ضطينيني عملية طويلة تتطلب م�ضتوى عاليًا من  اإن   .1
اجلاهزية على م�ضتوى م�ضادر املعلومات, اإ�ضافة اإىل اإ�ضرتاتيجية �ضيا�ضية �ضلبة.

مل تكن كل من منظمة التحرير الفل�ضطينية وال ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية جاهزًة على كال   .2
امل�ضتويني. فقد كانوا مذبذبني بني التكرار ال�ضكلي للمبادئ )قرار 194(, ووقعوا يف فخ 
ويكيليك�ض  ملفات  وقد ك�ضفت  �ضيا�ضي.  اأي حمتوى  عن  بعيداً  الالجئني  حت�ضني ظروف 
املفاو�ضات  مكتب  من  مقرتحة  م�ضودات  اأن   ,2011 عام  بداية  يف  اإ�ضافية  وت�رسيبات 
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الفل�ضطيني كان على ا�ضتعداد للقيام بتنازالت بعيدة املدى يف اجتاه تقلي�ض عدد الالجئني 
املنوي عودتهم اإىل اأرا�ضيهم.

يجب  )التي  االنتقالية  البقاء  اإ�ضرتاتيجيات  بني  التن�ضيق  من  التفاو�ضية  لالإ�ضرتاتيجية  بد  ال   .3
الالجئني(,  القانونية واالجتماعية, وتنقل  االإقامة, واحلقوق  ق�ضايا حقوق  تركز على  اأن 
املفقودة  املمتلكات  عن  والتعوي�ض  امللكية,  حقوق  ا�ضتعادة  مثل  املدى,  بعيدة  وق�ضايا 

و"فر�ض احلياة", وعن خيارات العودة اإىل الوطن.

هنالك اعتقاد خاطئ باأن حت�ضني ظروف الالجئني يف البلدان امل�ضيفة �ضي�ضعف حقوقهم   .4
اّدعاءات حول حق  نقا�ض �ضد  هنالك  اإىل وطنهم. وقد كان  العودة  فيها حق  مبا  االأهلية 
امل�ضيفة,  العربية  البلدان  يف  الفل�ضطينيني  لالجئني  واملواطنة  التوظيف  وحق  االإقامة, 
بالتحديد يف �ضوريا ولبنان, وذلك ب�ضبب اخلوف من اأن توؤدي تلك احلقوق اإىل اإ�ضعاف 
هويتهم اجلماعية, وقدرتهم على املطالبة بحقهم يف العودة. ميكننا القول اإن العك�ض هو 
�ضحيح, حيث اأن املنخرطني يف ق�ضايا البقاء اليومي هم اأقدر على الن�ضال من اأجل دميومة 
احتياجات  مب�ضاألة  املهتمني  اأولئك  بينما  ال�ضيا�ضية,  االأمد ال�ضتعادة حقوقهم  كفاح طويل 

العي�ض اليومي, من املحتمل اأن يقبلوا بت�ضويات اأدنى �ضقفًا من اأجل بقائهم.

على الرغم من توفر قواعد بيانات حمو�ضبة حول مطالبات الالجئني, وملكياتهم, حتديداً   .5
عند  املوجودة  العائالت  )ملفات  االجتماعية  والظروف   ,)UNCCP( االأمالك  �ضجالت 
االأونروا ونظام الت�ضجيل املوحد(, اإال اأن فاإن هذه امللفات بحاجة للمعاينة والرتجمة اإىل 

اإ�ضرتاتيجيات للمطالبة باحلقوق.
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الأونروا واحتياجاتها
جالل احل�صيني

نظرة عامة على تفوي�ص الأونروا وعملياتها
لقد مت اإن�ضاء االأونروا يف 8 كانون االأول من العام 1949, بهدف رعاية االحتياجات التعليمية 
وال�ضحية واالإغاثية واالجتماعية لالجئني الفل�ضطينيني املعوزين الذين فقدوا م�ضاكنهم واأ�ضباب 
عي�ضهم جراء نكبة 1948, باالإ�ضافة اإىل ت�ضجيعهم لالندماج اقت�ضاديًا يف مناطق عمل االأونروا 
الدائم  التفوي�ض  نطاق  ات�ضع  وقد  غزة.  وقطاع  الغربية  وال�ضفة  و�ضوريا,  ولبنان,  االأردن,  يف 
ال�ضالم  االأونروا يف حتقيق  لي�ضمل م�ضاهمة  املتحدة,  لالأمم  العمومية  بوا�ضطة اجلمعية  لالأونروا 

واال�ضتقرار االإقليمي.

حاليًا, يبلغ عدد موظفي االأونروا ما يقارب  30,000. موظف معظمهم من الالجئني الذين 
يعملون كموظفني حمليني. وبالنظر اإىل طبيعة امل�ضوؤوليات التي تقع على عاتق االأونروا, فاإنها تعترب 
منظمة �ضبه حكومية, حيث تتقاطع يف خدماتها التي تقدمها مع تلك التي تقدمها املوؤ�ض�ضات 
الذين  امل�ضجلني  ال�ضكان  قبل  اإليها من  الو�ضول  تقدمها ميكن  التي  اخلدمات  بينما  احلكومية. 
اأ�ضا�ضي  املنتظمني هم ب�ضكل  امل�ضتخدمني  اأن  اإال  4.8 مليون �ضخ�ض,  اإىل  اليوم  و�ضل عددهم 
الالجئون الذي يقطنون يف املخيمات )ثلث ال�ضكان(, واأولئك الذين يعي�ضون على حدودها. 
يتم  التي  تلك  اأحدثها  الطوارئ,  حاالت  يف  امل�ضاعدة  االأونروا  تقدم  االأزمات,  اأوقات  ويف 

تقدميها يف املناطق الفل�ضطينية املحتلة منذ العام 2000.

تفوي�ض وكالة  اأن  امل�ضيفة  والدول  الالجئون  يرى  اأي�ضًا.  �ضيا�ضية  اآثار  االأونروا  لتفوي�ض وكالة 
11 من قرار اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة  الفقرة  بتنفيذ  التزام االأمم املتحدة  االأونروا يعك�ض 
رقم )194(, والقا�ضي بالرتويج لفكرة العودة االختيارية و/اأو االإجبارية للوطن, وي�ضكل ذلك 
الهوية  على  املحافظة  الوكالة يف  �ضاهمت  ال�ضكل,  بهذا  الالجئني.  لق�ضية  دائم  االأ�ضا�ض حلل 

الفل�ضطينية يف املنفى.

لالأمم  العمومية  اجلمعية  من  كجزء  موؤقت  ثانوي  كع�ضو  االأونروا  وكالة  و�ضع  فاإن  ذلك,  مع 
املتحدة, مل يتغري, االأمر الذي اأدى اإىل تقييد الر�ضالة املوؤقتة ذات الطابع االإن�ضاين و�ضبه احلكومي 

لوكالة االأونروا, وجتلى هذا التقييد يف املجاالت التالية:

م�ضاهمات  على  ح�رسي  ب�ضكل  االأونروا  وكالة  موازنة  تعتمد  والنفقات:  التمويل  م�صائل   -
يف  ال�ضالم-اأو�ضلو  عملية  بداية  منذ  وبالتحديد   ,1970 العام  منت�ضف  ومنذ  تطوعية. 
فيها  ت�ضتجيب  مت�ضارعة  وترية  على  احلفاظ  يف  امل�ضاهمات  هذه  اأخفقت   ,1993 العام 
الحتياجات ال�ضكان امل�ضجلني واملتزايدين ب�ضكل ملحوظ, ما اأدى اإىل تراجع م�ضتمر يف 
70 % من موازنتها رواتب  تدفع  للمناورة حمدود, حيث  االأونروا  اإن هام�ض  خدماتها. 

موظفني.
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نق�ص يف التوجيهات الت�صغيلية والدعم ال�صيا�صي: امتناع اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة واللجنة   -
والدعم  الالزمة  التوجيهات  تقدمي  عن  والداعمة(  امل�ضيفة  الدول  ي�ضمل  )ما  اال�ضت�ضارية 
مببادئ  املتعلقة  تلك  مثل  قرارات ح�ضا�ضة,  ب�ضنع  االأمر  يتعلق  عندما  ال�ضيا�ضي, وبخا�ضة 
االأهلية, اأو اإعادة توجيه ن�ضاطاتها. واقرتنت عملية العزل املماأ�ض�ضة بعالقات عمل �ضعيفة 
من  )اخلوف  الالجئني  مع  على عالقتها  اأثر  املتبادلة  الثقة  امل�ضلحة. وغياب  اأ�ضحاب  مع 
ت�ضيي�ض الوكالة "من االأ�ضفل" مقابل اخلوف من اإعادة التوطني الدائم(, واأ�ضبحت الدول 
التي تهم وكالة االأونروا. ب�ضكل عام,  الق�ضايا  تعرّب ب�ضكل قليل عن اهتمامها يف  املانحة 
املانحة  الدول  م�ضالح  مع  املتناق�ضة  الالجئني  م�ضالح  بني  تالئم  اأن  االأونروا  وكالة  على 

وامل�ضيفة.

الدولة  �ضلطات  مبوافقة  مرهونة  االأونروا  وكالة  عمليات  امل�صيفة:  الدولة  �صلطات  عامل   -
امل�ضيفة. وعلى مدار ال�ضنني اأ�ضبحت عالقة وكالة االأونروا مع الدول العربية امل�ضيفة تت�ضم 
االأونروا يف  وكالة  ن�ضاطات   ,1980 العام  ومنذ  اإ�رسائيل,  اأعاقت  جانبها,  من  بالروتني. 

االأرا�ضي الفل�ضطينية.

الحتياجات احلالية لالأونروا
وجدت وكالة االأونروا نف�ضها على مفرتق طرق, حيث اأن االآمال تال�ضت يف اإيجاد حل �رسيع 
مل�ضكلة الالجئني, باالإ�ضافة اإىل اأنها تواجه اأزمة مالية رئي�ضية )عجز بقيمة 140 مليون دوالر يف 
العام 2010(, ما يهدد اخلدمات التي تقدمها يف الوقت الذي ما زالت تلعب فيه دوراً اقت�ضاديًا 
واجتماعيًا حا�ضمًا, وبخا�ضة يف لبنان وقطاع غزة. ويف �ضياق مت�ضل برزت حاجات راهنة, 

جنملها فيما يلي:

تراجع  املنتظمة.  لرباجمها  ا�ضتقراراً  اأكرث  اآليات دعم  اإىل  االأونروا  الكايف: حتتاج  املايل  الدعم   -
الدول املانحة الغربية يجب اأن يحث االأمم املتحدة ويدفعها لدعم االأونروا من خالل رفع 
ح�ضتها من املوازنة العامة )اأكرث من احلالية بـ 5/4 %(. اإ�ضرتاتيجيات جتنيد االأموال اخلا�ضة 
العربية  الدول  اأما  اإىل م�ضادر خا�ضة.  ت�ضل وب�ضكل حيوي  اأن  ال�رسوري  باالأونروا, من 
فعليها زيادة تربعاتها من 1-2 % اإىل 8 % من املوازنة العامة لالأونروا, وذلك كما اأو�ضت 

جامعة الدول العربية.

�رشاكات قوية: على الرغم من اإحياء اللجنة اال�ضت�ضارية يف العام 2005, فاإن االأونروا تبقى يف   -
حاجة لتعزيز �رساكات مع اأ�ضحاب امل�ضلحة, باالرتكاز على روؤيتها وتفوي�ضها واأولوياتها 
بينما  امل�ضلحة.  اأ�ضحاب  جمموعات  بني  بالظهور  الرئي�ضية  اخلالفات  وت�ضتمر  الت�ضغيلية. 
تطالب الدول امل�ضيفة والالجئني اأن على االأونروا تزويد اخلدمات الكافية حتى يتم حل 
ترغب  جمموعة  جمموعتني,  اإىل  املانحة  الدول  انق�ضمت  مر�ٍض,  ب�ضكل  الالجئني  ق�ضية 
اأ�ضا�ضي للم�ضاهمة يف حتقيق اال�ضتقرار  يف اال�ضتمرار يف تقدمي الدعم لالأونروا كمتطلب 
االحتياجات  مع  بدقة  تتكيف  اأن  �رسورة  على  حتث  التي  الثانية  واملجموعة  املنطقة,  يف 
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االإ�ضالح  اأجندة  مثل  امل�ضلحة,  اأ�ضحاب  بني  واإجماع  توافق  ظهور  لالجئني.  االأ�ضا�ضية 
اخلا�ضة باالأونروا, من �ضاأنه اأن يوؤدي يف النهاية اإىل تاأ�ضي�ض اأجندة �رساكة م�ضتدامة.

الدعم الدائم لأجندة الأونروا الإ�صالحية: يف العام 2006, �رسعت االأونروا يف ت�ضميم خمطط   -
متعدد االجتاهات/امل�ضتويات للتطوير املوؤ�ض�ضاتي لتنظيم اللوائح االإدارية وخلق روح العمل 
القائمة على منوذج التنمية الب�رسية؛ اأي بالرتكيز على الالجئني ذوي القابلية للتطور وحماية 
دورة  مثل  حديثة  اإدارية  تقنيات  االأونروا  تبنت  ال�ضياق,  هذا  ويف  االإن�ضانية.  حقوقهم 
امل�ضاركة  بتبني مفاهيم مثل  اأي�ضًا  التخطيط. وبداأت  ن�ضاطات  الربامج, وال مركزية  اإدارة 
املجتمعية, وامل�ضاواة بني اجلن�ضني, وتقدمي احلماية لالجئني من خالل براجمها. وفوق ذلك, 
املتزايدة  بالتكاليف  لتلتزم  املانحة  الدول  قدرات  ت�ضكك يف  لالأونروا  املالية  امل�ضكلة  فاإن 
املتكبدة ب�ضبب اأهداف التنمية الب�رسية. وعلى الدول املانحة اأن تقرر ما اإذا كانت خدماتها 
االإن�ضانية  براجمها  مواءمة  لذلك  ووفقًا  االإقليمي,  واال�ضتقرار  ال�ضالم  حتقيق  يف  ت�ضاهم 
اتفاقية  لتحرتم  اإ�رسائيل  على  ال�ضغط  زيادة  اأي�ضًا  ذلك  ي�ضمل  وقد  والتنموية.  وال�ضيا�ضية 
2005 املتعلقة بالتنقل واحلركة يف االأرا�ضي املحتلة, والتح�ضري لدور االأونروا الذي من 

املمكن اأن تلعبه يف امل�ضتقبل لتنفيذ اأي اتفاقية �ضالم.

هذا  ويف  جتريبية.  اأبحاث  على  يرتكز  اأن  ميكن  اأعاله  ذكر  ما  كل  النطاق:  وا�صعة  اأبحاث   -
االأبحاث  خمزون  ور�ضد  بتنظيم  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  يقوم  اأن  مبكان  االأهمية  من  ال�ضدد, 
الكمية والنوعية التي مت اإجراوؤها يف ال�ضنوات االأخرية بوا�ضطة معاهد االإح�ضاء, ومعاهد 
اأكادميية, ووكالة االأونروا, وباحثني م�ضتقلني, وذلك كخطوة اأوىل نحو تبني اإ�ضرتاتيجية 
االإدارة القائمة على املعرفة. وحتتاج االأونروا اأي�ضًا اإىل اأن تطور اإ�ضرتاتيجية تبادل املعلومات 
لكي تي�رس عملية الو�ضول لبياناتها الأغرا�ض البحث, وتنظيم التعاون مع الباحثني. واأخرياً, 
يعي�ضون  الذين  املعي�ضية لالجئني  الظروف  البحث ملو�ضوع  اأن توجه  االأونروا يجب  فاإن 

خارج املخيمات, والذين ي�ضكلون ثلثي الالجئني امل�ضجلني.
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و�صع الالجئني الفل�صطينيني يف الدول العربية امل�صيفة وال�صتات
عبا�ص �صبالق
"الدول امل�ضيفة" و"ال�ضتات" م�ضطلحات ملتب�ضة يف احلالة الفل�ضطينية. بع�ض هذه امل�ضطلحات 
الدول  ا�ضطالح  اختالف.  من  ذلك  يف  ما  مع  لها,  املخ�ض�ض  الفني  �ضياقها  خارج  ت�ضتعمل 
"امل�ضيفة" هو خا�ض بدول اللجوء االأول من الدول العربية املجاورة التي تقدم وكالة االأونروا 
اإليها  لبنان, واأ�ضيفت  �ضوريا,  االأردن,  الدول هي:  الفل�ضطينيني. هذه  فيها لالجئني  خدماتها 
م�رس لتوليها اإدارة قطاع غزة قبل احتالله العام 1967. كما ان�ضمت ال�ضلطة الفل�ضطينية عو�ضًا 
اأن  فرف�ض  العراق,  اأما   .1994 العام  منذ  1967, وذلك  العام  املحتلة  املناطق  االأردن يف  عن 
الالجئني  برعاية  نف�ضها  الدولة  تتكفل  اأن  وتعهد  اأر�ضه,  على  خدماتها  بتقدمي  االأونروا  تقوم 
يف  الفل�ضطينيون  يدمج  ومل  امل�ضيفة,  الدول  من  العراق  يعترب  ال  وبذلك  لديها,  الفل�ضطينيني 

العراق يف �ضجالت وكالة االأونروا.

الالجئني  �ضوؤون  على  امل�رسفني  "موؤمتر  ت�ضكيل  على   1964 العام  يف  العربية  الدول  اتفقت 
واحتياجاتهم,  الالجئني  باأو�ضاع  يت�ضل  ما  كل  يف  والتعاون  التن�ضيق  بهدف  الفل�ضطينيني", 
فيه  وي�ضارك  العربية,  الدول  جامعة  اإطار  يف  �ضنويًا  املوؤمتر  يعقد  واإقامتهم.  �ضفرهم  وت�ضهيل 
االإدارات  امل�ضيفة هم غالبًا من روؤ�ضاء  الدول  اإىل ممثلني عن  باالإ�ضافة  االأونروا,  مندوبون عن 

املعنية ب�ضوؤون الالجئني الفل�ضطينيني فيها.

يف  العربية  الدول  يف  الفل�ضطينيني  معاملة  بروتوكول  العربية  الدول  وروؤ�ضاء  ملوك  جمل�ض  اأقر 
دورته الثالثة املنعقدة يف الدار البي�ضاء يف اأيلول 1965. وت�ضمن الربوتوكول حق الفل�ضطينيني 
يف العمل, واالإقامة, وال�ضفر, اأ�ضوة برعايا الدولة التي يعي�ضون فيها, وباإ�ضدار وثائق �ضفر لهم 
لت�ضهيل �ضفرهم مع احتفاظهم بجن�ضيتهم الفل�ضطينية1. الربوتوكول لي�ض له خا�ضية االإلزام كما 
اأنه الوثيقة االأوىل من نوعها التي و�ضعت مبادئ التعامل مع الالجئني  االتفاقيات الدولية, اإال 

الفل�ضطينيني يف الدول امل�ضيفة.

من �ضوء طالع الفل�ضطينيني اأنهم فقدوا الوطن واجلن�ضية يف زمن اأ�ضبحت فيه للكيانات القطرية 
وللحدود واملعرب دالالت خا�ضة يف املنطقة العربية. وعك�ض املوقف من الربوتوكول, اإىل حد 
بعيد, توجهات الطبقة ال�ضيا�ضية احلاكمة يف هذه البلدان. اإذ حتفظت عليه بع�ض الدول, كما اأنه 
مل ياأخذ ن�ضيبًا كاماًل من التطبيق يف الواقع العملي. ميكن القول اإن الربوتوكول دفن دون اإعالن 
ر�ضمي عندما اتخذ جمل�ض الوزراء العرب قراراً يف اأيلول العام 1991, يت�ضمن ما يفيد باأن تنفيذ 
الربوتوكول يخ�ضع للقوانني املحلية يف كل بلد من البلدان امل�ضيفة. جاء القرار مببادرة من الدول 

اخلليجية يف اأجواء �ضيا�ضية م�ضحونة �ضد الفل�ضطينيني يف اأعقاب غزو الكويت.

وا�ضلت "حكومة عموم فل�ضطني" اإ�ضدار جواز ال�ضفر الفل�ضطيني من غزة حتى العام 1965, ولكن الدول العربية   1
اأخذت ت�ضع العراقيل اأمام حملة هذا اجلواز, و�ضحبت هذه الدول اعرتافها به تباعًا, بينما اعرتفت باجلواز االأردين 

الذي اأعطي للفل�ضطينيني على اأ�ضا�ض االأمر الواقع )de facto( بعد �ضم ال�ضفة الغربية.
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الالجئني  مع  التعامل  يف  العربية  الدول  مواقف  ت�ضكل  االأقل  على  رئي�ضية  عوامل  ثالثة  هناك 
الفل�ضطينيني:

منظور حقوق االإن�ضان وترديه على وجه العموم يف املنطقة العربية, والف�ضل يف و�ضع خط   –
وا�ضح بني احلريات الفردية وم�ضالح االأمة, اجلماعة اأو الف�ضيل.

منظور �ضيا�ضي يتمثل يف خ�ضوع معظم هذه الدول بدرجات متفاوتة للنفوذ الغربي, وهو   –
ما حكم – وال يزال – موقفها من الق�ضية الفل�ضطينية.

الثورة واملقاومة من جهة, وبني منطق الدولة  منطق  بني  التباين  على  يرتكز  اأمني  منظور   –
وال�ضيادة من جهة اأخرى.

جرى ا�ضتثناء الالجئني الفل�ضطينيني من نظام احلماية الدولية لالجئني وعدميي اجلن�ضية مع تاأ�ضي�ض 
الفل�ضطينيني  الالجئني  اأن  باعتبار   ,)UNHCR( املتحدة  التابعة لالأمم  ال�ضامية لالجئني  املفو�ضية 
حالة خا�ضة يتلقون العون من منظمة دولية اأخرى هي االأونروا. هذا مع العلم اأن االأونروا ال 

متلك تفوي�ضًا باحلماية كما املفو�ضية, بل تقت�رس خدماتها على تقدمي العون واالإغاثة فقط.

لعمليات طرد  املذابح �ضدهم, وتعر�ضهم  وارتكاب  الفل�ضطينيني  والتمييز على  الت�ضييق  اأدى 
جماعية يف دول اخلليج, ويف ليبيا, وموؤخراً يف العراق, اإىل تدخل املفو�ضية الدولية لالجئني 
)UNHCR(. كما تو�ضلت االأونروا واملفو�ضية اإىل مذكرة تفاهم ي�ضمح فيها للمفو�ضية بب�ضط 
حماية جزئية على الفل�ضطينيني املقيمني خارج البلدان التي تقدم االأونروا خدماتها فيها. وكان 
من نتيجة هذا اأن وافقت احلكومات, وبخا�ضة يف دول اخلليج, على منح اإقامات للفل�ضطينيني 
ممن ترف�ض الدول امل�ضدرة لوثائقهم ا�ضتقبالهم فيها. وغالبية هوؤالء من الغزيني حاملي الوثائق 
امل�رسية من غري امل�ضموح لهم بالعودة اإىل غزة. التفاهم بني االأونروا واملفو�ضية هو م�ضار م�ضجع 
ميكن الدفع به اإىل االأمام من قبل االأ�رسة الدولية, ل�ضد الثغرات الوا�ضعة يف جمال احلماية بالن�ضبة 

للفل�ضطينيني.

نظام  يف  "امل�ضيفة"  الدول  خارج  يف  الفل�ضطينيني  �ضمول  باالإمكان  اأ�ضبح  الذي  الوقت  ويف 
اإدارية  لقرارات  الغالب  "امل�ضيفة" يخ�ضعون يف  الدول  الفل�ضطينيون يف  بقي  الدويل,  احلماية 
بالن�ضبة  �ضواء  الب�رسي؛  االأمان  من  املطلوب  االأدنى  احلد  من  حترمهم  وتع�ضفية,  ع�ضوائية 
جلن�ضياتهم واإقاماتهم وعملهم وغريها من احلقوق, مبا فيها امللكية ومل �ضمل االأ�رس. اإن مثل هذه 
ال�ضيا�ضات ال تقرب الالجئني الفل�ضطينيني اإىل وطنهم, بل تقذف بهم اإىل االغرتاب والبحث 
اإن  التوطني.  كعدم  م�ضللة  مربرات  حتت  وطنهم  عن  بعيداً  العربية  املنطقة  خارج  االأمان  عن 
%80 من فل�ضطيني اأوروبا اليوم, والبالغ عدهم اأكرث من ربع مليون فل�ضطيني, هم من حملة 
الوثائق امل�رسية, واللبنانية, عدميي اجلن�ضية, املحرومني من حقوق اأ�ضا�ضية يف بلد اللجوء االأول. 
وت�ضحب جن�ضيات فل�ضطينيني يف االأردن دون توجيه )Guideline( وا�ضح, ودون مراجعة 
ق�ضائية, كما يواجه حاملو جواز ال�ضفر الفل�ضطيني اإجراءات ا�ضتثنائية لل�ضماح لهم بالدخول يف 
العديد من الدول العربية. ويف الوقت ذاته, ت�ضعى اإ�رسائيل اإىل اإجراء تعديالت ت�ضمح لها بتجريد 
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الفل�ضطينيني من اجلن�ضية االإ�رسائيلية, حتت ذرائع خمتلفة, ما يجعل من اجلن�ضية اأداة �ضيا�ضية اأكرث 
منها حق اأ�ضا�ضي للفرد.

اجلن�ضية  مع  تاأتي  الثالث,  بالعامل  ي�ضمى  ما  اأو  "اجلنوب"  دول  من  كثري  يف  املدنية  احلقوق  اإن 
اأو  اجلن�ضية  مع  ولي�ض  االإقامة  مع  تاأتي  الليربالية  الدميقراطيات  معظم  يف  هي  بينما  املواطنة,  اأو 
املواطنة. واليوم, فاإن ن�ضف ال�ضعب الفل�ضطيني هو عدمي اجلن�ضية قانونًا )de jure(, لي�ض فقط 
حملة الوثائق يف الدول "امل�ضيفة", بل حملة جواز ال�ضفر الفل�ضطيني الذي هو يف نظر القانون 
الدويل وثيقة �ضفر اإىل اأن تقوم دولة فل�ضطينية حرة وذات �ضيادة. بالطبع, فان اإ�رسائيل هي الدولة 
امل�ضوؤولة عن ت�رسد ال�ضعب الفل�ضطيني, ولكن التعامل العربي الر�ضمي مع الالجئني الفل�ضطينيني 
االأ�ضا�ضية  للحقوق  اإنكار  من  يتبعه  وما  اجلن�ضية  عدم  اإن  معاناتهم.  من  وزاد  بق�ضيتهم  اأ�رس 
الطبقة احلاكمة ولي�ض من قبل  للفل�ضطينيني, وما يلقونه من متييز -هو باالأ�ضا�ض موؤ�ض�ضاتي من 
العامة– يف املجتمعات العربية امل�ضيفة, وميكن اعتبار عدم اجلن�ضية وما يرتكز عليه من حرمان من 

احلقوق االأ�ضا�ضية هو العامل االأهم يف ت�ضكيل جتربة ال�ضتات الفل�ضطيني بعد العام 48.

اإن قدرة املنظمة اأو ال�ضلطة الوطنية على حل املع�ضالت التي يواجهها الالجئون يف الدول امل�ضيفة 
تظل حمدودة. مع ذلك, فاإن "موؤمتر امل�رسفني" يظل اأحد االأطر املنا�ضبة ملناق�ضة اأو�ضاع الالجئني 
االإطار عند  بهذا  اأنيطت  التي  االأ�ضا�ضية  املهمات  الر�ضمي, وهي من  امل�ضتوى  وحقوقهم على 
اإن�ضائه اأ�ضاًل. اإن تذرع بع�ض الدول امل�ضيفة باأن �ضحب اجلن�ضية من الفل�ضطينيني, وحرمانهم 
بالتايل من حقوقهم االأ�ضا�ضية, اإجراء �ضيادي ورف�ض طرحه على جدول اأعمال املوؤمتر, لهو تربير 
ال ي�ضتند اإىل اأ�ضا�ض بعد اأن فتحت اأبواب كثرية اأمام التدخل الدويل, وتقل�ض مبداأ �ضيادة الدول 

مل�ضلحة هذا التدخل يف حال التنكر حلقوق االإن�ضان االأ�ضا�ضية.

بالالجئني  اخلا�ض  الدويل  امليثاق  على  موقعة  غري  امل�ضيفة  العربية  الدول  معظم  اأن  ومع 
والربوتوكول امللحق به, وامليثاق الدويل لعدميي اجلن�ضية, وميثاق احلد من انت�ضار هذه الظاهرة, 
ال  اأنها  اإال  احلقوق,  هذه  ت�ضمن  التي  الدولية  املواثيق  من  العديد  على  موقعة  الدول  هذه  فاإن 

تطبقها يف الواقع لي�ض بالن�ضبة للفل�ضطينيني فح�ضب, بل بالن�ضبة ل�ضعوبها اأي�ضًا.

تربز لذلك اأهمية الدور الذي ميكن اأن تلعبه موؤ�ض�ضات املجتمع املدين -على امل�ضتوى الفل�ضطيني 
اإىل  هناك حاجة  املعنية.  الدولية  الوكاالت  مع  بالتعاون  املجال,  والدويل- يف هذا  واالإقليمي 

عمل املزيد يف هذا املجال.

اإن قيام الدولة الفل�ضطينية لي�ض �رسورة �ضيا�ضية اأو تاريخية فح�ضب, بل �رسورة اإن�ضانية اأي�ضًا. 
االإقليمية  االأبعاد  ب�ضبب  اجلن�ضية  وعدميي  الالجئني  ق�ضية  حلل  كافية  تكون  لن  وحدها  الدولة 
انخراط  ت�ضور  ي�ضعب  �ضامل,  �ضيا�ضي  حل  اإىل  ال�ضعي  ودون  الفل�ضطينيني.  الالجئني  لق�ضية 
كيف  ال�ضوؤال:  ويبقى  الفل�ضطينيني,  الالجئني  ق�ضية  ببحث جمدٍّ حول  املعنية  االأطراف  جميع 

ميكن �ضمان حقوق هوؤالء اإىل حني التو�ضل اإىل ت�ضوية �ضيا�ضية تبدو بعيدة يف االأفق القريب؟
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�رشورة وجود مقاربة نوعية لتنقل الفل�صطينيني بني ال�صفة الغربية والأردن
فريونيك بونتو
تلتم�ض هذه الدرا�ضة احلاجة لتطوير مقاربة نوعية لق�ضية تنقل الفل�ضطينيني وعبورهم بني ال�ضفة 
الغربية املحتلة واالأردن. وعلى الرغم من بروز العديد من احلمالت )مبا فيها حملة الكرامة( التي 
األقت ال�ضوء على �ضعوبات العبور من اإحدى �ضفتي نهر االأردن اإىل االأخرى, اإال اأن عدداً قلياًل 
من الدرا�ضات يتناول االأ�ضباب والظروف الفعلية لهذه املعابر. احلاجة ملثل هذا البحث تتجلى 

يف نوعني من امل�ضاهدات:

االأول ينطلق من الق�ضايا ال�ضيا�ضية ذات االأهمية؛ اإذ اأن مو�ضوع "الروابط اخلا�ضة" بني ال�ضفتني 
فكرة  بطرح  ح�ضني  امللك  قام   ,1972 العام  مطلع  فمنذ  �ضيا�ضية.  كو�ضيلة  ا�ضتخدمت  لطاملا 
الكونفدرالية بني االأردن وفل�ضطني؛ وهو ما مت ا�ضتغالله من قبل احلكومات االإ�رسائيلية املتعاقبة, 
فل�ضطينية. وقد مت  االأردين" كبديل عن خلق دولة  "اخليار  بفكرة  التي رحبت, ولفرتة طويلة, 
اأخرى  بجانب  م�ضتقلة  فل�ضطينية  دولة  اإقامة  ل�ضالح  اأو�ضلو  اتفاقية  االأردين" يف  "اخليار  رف�ض 
اإ�رسائيلية "حل الدولتني". وفقًا لبع�ض املحللني, فاإن فر�ضية الكونفدرالية -املرتكزة على االإعالن 
ال�ضابق لدولة فل�ضطينية م�ضتقلة- عادت لتربز كاأحد العنا�رس املطروحة على االأجندة ال�ضيا�ضية, 
بالتحديد بعد ف�ضل اتفاقية اأو�ضلو؛ ويجب اأال نن�ضى اأن العالقات بني االأردنيني والفل�ضطينيني ما 

زالت تعترب ق�ضيًة ح�ضا�ضًة يف اأو�ضاط ال�ضيا�ضة الداخلية االأردنية.

لالأرا�ضي  احلا�ضلة  التجزئة  من  الرغم  على  اإذ  عملية,  اأكرث  يعترب  امل�ضاهدات  من  الثاين  النوع 
اأن لها ارتباطًا يف تبادالت مبا�رسة مع اخلارج, تلك التبادالت املبا�رسة  اإال  الفل�ضطينية املحتلة, 
-حتديداً مع االأردن- ذات اأهمية حا�ضمة لتلك الف�ضاءات املغلقة واملتجزئة. فعلى �ضبيل املثال, ال 
بد الأهل ال�ضفة الغربية من التوجه اإىل االأردن من اأجل احل�ضول على بع�ض الوثائق الر�ضمية, مثل 
جواز ال�ضفر االأردين, اأو جتديدها, اأو لزيارة االأهل, اأو للح�ضول على العالج الطبي, اأو للزواج, 
اأو لق�ضاء االإجازة, اأو مرور لل�ضفر للخارج. ومنذ االنتفا�ضة الثانية يف اأيلول 2000, عندما كان 
الفل�ضطينيون ممنوعني من دخول اإ�رسائيل وال�ضفر من خالل مطار بن غوريون, اأ�ضبحت االأردن, 
بفر�ض الواقع, "بوابة اخلروج" لل�ضفة الغربية, وبلد العبور االإجباري الأي �ضخ�ض يرغب يف 
ال�ضفر اإىل اخلارج؛ وبالتايل فاإن االأردن ت�ضكل املحور الرئي�ضي لتنقل الفل�ضطينيني. ويعترب ج�رس 
اللنبي مكان التنقل املنتظم والعادي, ولكنه اأي�ضًا مكان خا�ضع وم�ضيطر عليه باإحكام, كما يعترب 

حدوداً طويلة للعبور, وحتديداً يف ال�ضيف.

ج�رس  )خالل  والعبور  التنقل  يف  العادية  املمار�ضات  درا�ضة  يف  النوعية  املقاربة  اأهداف  تتعدد 
يف  التنقل  اأهمية  على  ال�ضوء  املقاربة  هذه  ت�ضلط  اأواًل,  واالأردن.  الغربية  ال�ضفة  بني  اللنبي( 
نهر  �ضفتي  بني  منق�ضمة  الفل�ضطينية  العائالت  معظم  اأن  حيث  للعائلة؛  االقت�ضادي  االرتباط 
االأردن, يف الوقت الذي ت�ضعى اإىل احلفاظ على توا�ضلها وعالقاتها, على الرغم من التجزئة 
وامل�ضافرين  امل�ضوؤولني  ومقابلة  احلدود,  على  م�ضاهدات  عمل  ثانيًا,  احلدود.  عبور  و�ضعوبة 
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على اجل�رس, �ضيوفران اإمكانية للم�ضاهمة باجتاه اإيجاد حتليل اأكرث دقة لنظام احلدود )ويو�ضحان 
عمليات خمتلفة للتحكم والت�ضنيف(.

ومن اأجل تطوير �ضيا�ضات عامة منا�ضبة, ال بد اأن تاأخذ ال�ضلطات يف عني االعتبار اأ�ضباب العبور 
واأهدافه وحاجاته و�ضعوباته, من خالل ت�ضجيع عمل االأبحاث التي تركز على ما يلي:

جمع التاريخ ال�ضفوي من اأفراد عائالت منق�ضمة يف كلتا ال�ضفتني؛ اإن اإعادة ت�ضكيل م�ضارات   -
من  ال�ضيا�ضي,  للتاريخ  الرئي�ضية  التمزقات  �ضاهمت  كيف  فهم  اإىل  تهدف  العائالت  تلك 
خالل خلق حدود وتخوم )فيزيائية ويف الهوية( باإعادة تعريف التداوالت عرب نهر االأردن. 
كما يجب اأن تركز املقابالت على االأ�ضياء, واملعلومات, والقيم, والتمثيالت التي تنتقل من 

�ضفة اإىل اأخرى.

تهدف  االأردين(.  االإ�رسائيلي,  )الفل�ضطيني,  للمعرب  الثالث  املحطات  على  م�ضاهدات   -
هذه امل�ضاهدات اإىل تو�ضيح الطريقة املتبعة من قبل اجلانبني االإ�رسائيلي واالأردين للتحكم 
وت�ضنيف الفل�ضطينيني من خالل تعدد االإجراءات والوثائق. لكن يجب اأن تركز امل�ضاهدات 

اأي�ضًا على كيفية تكّيف ال�ضلطات الفل�ضطينية مع طرق التحكم دائمة التغري.

الدولة, من خالل  النا�ض على  تزيد من �ضكاوى  املتكررة  فاإن جتربة عبور احلدود  كذلك   -
�ضهادات  جمع  الباحثني  على  يجب  وبالتايل,  حتّكم.  وقوانني  لعمليات  خ�ضوعهم 
ومقابالت مع اأفراد ممن يعرُبون اجل�رس, من اأجل تو�ضيح االأغرا�ض املختلفة لتنقل االأفراد 

)اأغرا�ض مهنية, عائلية, اقت�ضادية(, وكذلك من اأجل تعميق فهم جتربتهم على احلدود.

اإن تطوير مقاربة نوعية جتمع م�ضاهدات الإجراءات التحكم, وجمموعة من املقابالت وال�ضهادات 
اأف�ضل الإعادة  "م�ضافرين عاديني", هي خطوة ح�ضا�ضة وحا�ضمة لل�ضلطات, من اأجل فهم  من 
البناء اليومية للروابط العابرة للحدود بني االأفراد و�ضمن العائالت. هذه املقاربة توفر روؤى يف 
متثيالت الدولة واالأمة, وكذلك يف النف�ض واالآخر )االإ�رسائيلي وكذلك االأردين( التي تولدها 
هذه التجارب. اإنه من ال�رسوري اأخذ هذه التمثيالت بعني االعتبار من اأجل تعزيز تعاون اأف�ضل 

بني اجلانبني الفل�ضطيني واالأردين, ومن اأجل ممار�ضة �ضغط اأكرب على اجلانب االإ�رسائيلي.
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 حركة ال�صكان الفل�صطينيني واحلاجة اإىل بيانات
يا�رش �صلبي
ال توفر االأرقام املتاحة تقديرات دقيقة حول اأعداد ال�ضكان الفل�ضطينيني يف العامل وحركتهم, 
مبا يف ذلك اأعداد الالجئني, ال�ضيما غري امل�ضجلني منهم. كما اأن هذه االأرقام ال توفر معلومات 
الالجئني  وبخا�ضة  اخلارج,  املقيمني يف  للفل�ضطينيني  االقت�ضادية  االجتماعية  االأو�ضاع  حول 
منهم. حتاول هذه الورقة تقدمي مقرتحات لتطوير منهجيات العمل, للو�ضول اإىل اأرقام اأكرث دقة 
حول حركة ال�ضكان الفل�ضطينيني, واأعدادهم يف العامل, وبالتايل بناء ال�ضيا�ضات و�ضنع القرار 

على اأ�ضا�ض املعرفة.

ي�ضدر اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني مع نهاية كل عام تقديرات الأعداد الفل�ضطينيني يف 
العامل, مبا يف ذلك ن�ضبة الالجئني منهم, �ضواء يف االأر�ض الفل�ضطينية املحتلة اأو اإ�رسائيل اأو يف 
اخلارج. وتعرتي هذه البيانات بع�ض النواق�ض اجلدية التي يقر بها اجلهاز املركزي نف�ضه, فمن 
ناحية, ال ي�ضتطيع اجلهاز تقدير اأعداد ال�ضكان يف اخلارج بدقة ب�ضبب عدم توفر بيانات حولهم, 
فعلى الرغم من اال�ضتفادة من قواعد البيانات التي توفرها االأونروا حول ال�ضكان الفل�ضطينيني 
يف الدول التي تنفذ براجمها فيها )االأردن, و�ضوريا ولبنان(,اإال اأن هذه البيانات تبقى منقو�ضة 
ب�ضبب عدم �ضمولها الالجئني غري امل�ضجلني, وغري الالجئني, وبهذا يعتمد اجلهاز يف تقديراته 
لل�ضكان على م�ضادر ثانوية. ومن ناحية ثانية, فاإن اجلهاز, ي�ضع من �ضمن افرتا�ضاته لتقدير عدد 
ال�ضكان, اأن �ضايف الهجرة الدولية ي�ضاوي �ضفراً, وذلك ب�ضبب عدم توفر بيانات حول حركة 

ال�ضكان من فل�ضطني واإليها.

وال بد من االإ�ضارة هنا اإىل التباين يف تقديرات اأعداد الالجئني الفل�ضطينيني بني االأونروا وامل�ضادر 
اأعداد  تقدر  فاالأونروا  الفل�ضطينية,  التحرير  منظمة  تقديرات  فيها  مبا  االأخرى,  الفل�ضطينية 
الالجئني بحوايل 4.7 مليون الجئ فل�ضطيني يف بداية العام 2010, وهم الالجئون امل�ضجلون 
مليون الجئ, وياأتي هذا   7.5 تبلغ حوايل  الفل�ضطينية لالجئني  التقديرات  اأن  لديها, يف حني 
االختالف اإىل االختالف يف تعريف من هو الالجئ. فالتعريف الفل�ضطيني ملن هو الالجئ اأو�ضع 

من تعريف االأونروا, وبالتايل فهو ي�ضمل اأفراداً غري م�ضجلني لدى االأونروا كالجئني.

موؤخراً, اأ�ضدر اجلهاز النتائج االأولية مل�ضح الهجرة الدولية الذي نفذه يف العام 2010, وتعرتي 
اأنه ي�ضتثني االأ�رس التي هاجرت جميعها, فامل�ضح  منهجية هذا امل�ضح م�ضكلة رئي�ضية تتمثل يف 
ي�ضمل فقط االأ�رس التي يقيم جزء من اأفرادها يف الداخل, وبالتايل فهو ال يقدم اأرقامًا دقيقة حول 

حجم الهجرة الدولية.

ويف �ضيف العام 2010, قامت االأونروا بالتعاون مع اجلامعة االأمريكية يف بريوت بتنفيذ م�ضح 
اقت�ضادي واجتماعي لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان, �ضمل عّينة متثيلية من 2600 اأ�رسة. هدف 
هذا امل�ضح اإىل حتديد الظروف املعي�ضية لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان. وقد قدمت نتائج امل�ضح 
تقديرات الأعداد الالجئني امل�ضجلني يف لبنان, وبيانات حول اأو�ضاعهم االقت�ضادية االجتماعية. 
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وتتوقع الوكالة اأن نتائج هذا امل�ضح �ضت�ضاعدها على فهم اأف�ضل ملعدالت الفقر وحمدداته, و�ضتقدم 
كل املوؤ�رسات ال�رسورية لتنفيذ الربامج على اأ�ضا�ض علمي.

تقرتح هذه الورقة للو�ضول اإىل بيانات اأكرث دقة حول اأعداد الفل�ضطينيني وحركتهم, مبا يف ذلك 
اأعداد الالجئني, ما يلي:

العمل على تطوير نظام ت�ضجيل دخول وخروج حمو�ضب على املعابر الفل�ضطينية يف ال�ضفة   -
ال�رسورية  البيانات  ويغطي  لال�ضتخدام,  وقاباًل  موؤهاًل  النظام  يكون هذا  اأن  الغربية, على 
هنا  بد  وال  االجتماعية.  اخل�ضائ�ض  بع�ض  وح�ضب  واجتاهاتها,  ال�ضكان  حركة  لر�ضد 
لر�ضد حركة جزء من  احلايل  الوقت  كافيًا يف  لن يكون  االإجراء  اأن هذا  التاأكيد على  من 
عرب  مرورهم  لعدم  القد�ض  �ضكان  حركة  ر�ضد  على  قادراً  يكون  لن  اأنه  حيث  ال�ضكان, 
ال�ضتكمال  املخت�ضة  االأردنية  اجلهات  مع  التعاون  من  بد  ال  ولهذا  الفل�ضطينية,  املعابر 

البيانات املتعلقة بحركة ال�ضكان الفل�ضطينيني.

فيما يخ�ض قطاع غزة, فاإن تطوير نظام حمو�ضب لت�ضجيل حركة الدخول واخلروج �ضيمكننا   -
من توفري بيانات �ضاملة حول حركة ال�ضكان, وذلك بحكم وجود �ضيطرة فل�ضطينية على 
معرب رفح الدويل, حيث اأن كل فل�ضطيني يخرج اأو يدخل اإىل قطاع غزة ال بد من اأن مير 

عرب هذا املعرب, وبالتايل فاإنه ميكن توفري بيانات �ضاملة.

فيما يخ�ض ح�رس اأعداد الالجئني يف اخلارج, فاإنه, واإ�ضافة اإىل البيانات التي توفرها االأونروا   -
التي  الدول  املخت�ضة يف  التن�ضيق مع اجلهات  فاإن  لديها,  امل�ضجلني  الالجئني  اأعداد  حول 
يقيم فيها الالجئون الفل�ضطينيون للو�ضول اإىل البيانات التي توفرها ال�ضجالت االإدارية, قد 
ميكننا من توفري بيانات اأكرث دقة حول اأعداد الفل�ضطينيني يف هذه الدول. واإذا ما كان هذا 
اخليار �ضعبًا برف�ض بع�ض الدول التعاون يف هذا املجال, فاإن تنفيذ م�ضوح عرب موؤ�ض�ضات 
دولية ذات اخت�ضا�ض لل�ضكان الفل�ضطينيني يف الدول التي يرتكز فيها وجود الفل�ضطينيني 
�ضي�ضهم يف الو�ضول اإىل تقديرات حول اأعداد الالجئني غري امل�ضجلني, وبالتايل الو�ضول 

اإىل تقديرات اأكرث دقة حول اأعداد الفل�ضطينيني املقيمني خارج اأر�ض فل�ضطني.

العمل على تطوير دور ال�ضفارات واملمثليات الفل�ضطينية يف الدول التي تتواجد فيها, من   -
خالل ا�ضتحداث نظام لت�ضجيل اجلاليات الفل�ضطينية يف تلك الدول, والعمل على التوا�ضل 
�ضواء و�ضائل  متعددة؛  ات�ضال  با�ضتخدام و�ضائل  الت�ضجيل  اجلاليات, وحثها على  مع هذه 

االت�ضال االإلكرتونية, اأو و�ضائل االإعالم يف تلك الدول وغريها.

االأمريكية يف بريوت,  اجلامعة  بالتعاون مع  االأونروا  به  قامت  الذي  امل�ضح  اال�ضتفادة من   -
االأردن,  ال�ضيما  االأخرى,  الدول  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  على  مماثلة  م�ضوح  لتنفيذ 
و�ضوريا, للوقوف على اأو�ضاع الالجئني يف هذه الدول, وتقدير احتياجاتهم. وال بد من 

التاأكيد هنا على �رسورة اأن ت�ضمل امل�ضوح الالجئني امل�ضجلني وغري امل�ضجلني.
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النقل الق�رشي اأو التهجري الق�رشي لل�صكان يف الأر�ص

الفل�صطينية املحتلة يف �صوء القانون الدويل
�صعوان جبارين

ال ناأتي بجديد عندما نقول اإن �ضيا�ضة االحتالل االإ�رسائيلي على املدى االإ�ضرتاتيجي تقوم على 
مكانهم.  يهود  م�ضتوطنني  واإحالل  االأ�ضليني,  �ضكانها  من  الفل�ضطينية  االأر�ض  تفريغ  اأ�ضا�ض 
فالهجرة الق�رسية هي اإحدى املاآ�ضي املالزمة للفل�ضطينيني منذ ن�ضوء ال�رساع مع احلركة ال�ضهيونية, 
حيث تعود جذورها اإىل ما قبل العام 1948, وهو العام الذي اأعلن فيه عن قيام اإ�رسائيل, حني 
ظهر حجم ومقدار املاأ�ضاة الناجمة عن التهجري الق�رسي للفل�ضطينيني من االأرا�ضي التي اأعلن عن 
قيام اإ�رسائيل عليها )اأرا�ضي العام 1948(, ما ت�ضبب بتهجري حوايل 750 األفًا من الفل�ضطينيني.

وتدمري  القتل,  كاأفعال  متعددة  وو�ضائل  طرقًا  االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  تنتهج  ذلك,  ولتحقيق 
واإجبار  ذلك,  بعد  اأو   1948 العام  كامل كما ح�ضل  ب�ضكل  الفل�ضطينية  ال�ضكانية  التجمعات 
بالقوة,  والتهديد  الرتهيب  بوا�ضطة  ال�ضكنية  التجمعات  مغادرة  على  الفل�ضطينيني  ال�ضكان 
اأمنًا,  اأكرث  اأخرى  اأماكن  للبحث عن  ال�ضكان  دفع  اإىل  تهدف  معي�ضية �ضعبة,  وفر�ض ظروف 
االآليات  من  العديد  ت�ضتخدم  االحتالل  �ضيا�ضة  فاإن  وبالتايل,  الكرمي.  العي�ض  �ضبل  بحثا عن  اأو 
للفل�ضطينيني,  الق�رسي  التهجري  �ضيا�ضة  لتحقيق  والع�ضكرية  واالقت�ضادية  االإدارية  واالأدوات 

وتفريغ املكان لل�ضيطرة عليه وا�ضتيطانه.

القانونية  بالتزاماتها  تفي  وال  الدويل,  القانون  قواعد  االإ�رسائيلي  االحتالل  �ضلطات  تنتهك 
-التعاقدية والعرفية- فرتتكب جرائم حرب وجرائم �ضد االإن�ضانية بحق الفل�ضطينيني, وتنتهك 
حقوقهم وحرياتهم ب�ضكل ممنهج وعلى نطاق وا�ضع, وال تقيم وزنًا مل�ضالح ال�ضكان املحميني يف 
االأر�ض الفل�ضطينية املحتلة وحقوقهم مبوجب القانون االإن�ضاين الدويل ومبادئ حقوق االإن�ضان.

عند تناول �ضيا�ضات وممار�ضات القوة القائمة باالحتالل يف االأر�ض املحتلة, يجب اأن نتوخى 
والقواعد  لالأحكام  ا�ضتناداً  وذلك  املمار�ضات,  تلك  لو�ضف  امل�ضطلحات  ا�ضتخدام  الدقة يف 
القانونية للقانون الدويل االإن�ضاين, ومبادئ حقوق االإن�ضان, التي تنظم التزامات �ضلطة االحتالل 
يف االإقليم املحتل, والتي حتظر على دولة االحتالل اأعمال النقل الق�رسي -التهجري الق�رسي- 

لل�ضكان املدنيني, الذي هو مو�ضوع ورقة االإطار هذه.

والنقل الق�رسي يق�ضد به النقل املبا�رس وغري املبا�رس لل�ضكان, االأمر الذي تنتهجه �ضلطات االحتالل 
اأو  االإدارية,  والقرارات  الع�ضكرية,  االأوامر  بوا�ضطة  املحتلة  الفل�ضطينية  االأر�ض  �ضعيد  على 
اإىل  الفل�ضطينيني  تدفع  ميدانية  اإجراءات  وفر�ض  �ضعبة,  ومعي�ضية  اإن�ضانية  و�ضعهم يف ظروف 

مغادرة اأماكن �ضكناهم والهجرة الق�رسية.
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عزل  ل�ضيا�ضة  باالحتالل,  القائمة  ال�ضلطة  اإ�رسائيل,  انتهاج  من  املحتلة  القد�ض  يف  يجري  وما 
اإليها, مبا يف ذلك للعي�ض واالإقامة فيها, وانتهاج �ضيا�ضة  املدينة, ومنع الفل�ضطينيني من القدوم 
تع�ضفية جتاه جمع �ضمل العائالت, و�ضواًل لتجميدها, وهدم املنازل, وتدمري املمتلكات التي 
تعود للفل�ضطينيني ب�ضكل متعمد بدعوى عدم الرتخي�ض, واإثقال كاهلهم بال�رسائب املختلفة, 
اأرا�ض  باأنها  عليها  البناء  ي�ضتطيعون  التي  االأرا�ضي  م�ضاحة  غالبية  عن  واالإعالن  اجلدار,  وبناء 
للدولة",  الوالء  "عدم  بحجة  االأ�ضخا�ض  بع�ض  بطرد  اأوامر  واإ�ضدار  عليها,  البناء  مينع  خ�رساء 
عندما  وبخا�ضة  املبا�رس,  وغري  املبا�رس  باملعنيني  لل�ضكان  الق�رسي  النقل  ل�ضيا�ضة  مثااًل  ت�ضكل 
بـ"االإقامة",  يفقدون حقهم  املحتلة, حيث  االأر�ض  فيها يف  للعي�ض  اأخرى  اأماكن  اإىل  ينتقلون 
من  النقل  عملية  لتنفيذ  االإدارية  باالآلية  املتمثلة  الثانية  االآلية  االحتالل  �ضلطات  ت�ضتخدم  وهنا 
التي مل  املنطقة,  املطبقة يف  االإدارية  القوانني  الهوية, حتت حجة خمالفة  خالل �ضحب بطاقات 

يراِع االحتالل يف �ضنها اأو تطبيقها م�ضلحة ال�ضكان املحميني.

ولعل نقطة البداية تتمثل يف حتديد الو�ضع القانوين لالأر�ض الفل�ضطينية كاأر�ض حمتلة, حمكومة 
ما يحدد  االإن�ضان,  االتفاقي والعريف, وقانون حقوق  ب�ضقيه  االإن�ضاين  الدويل  القانون  بقواعد 

الحقًا طبيعة االنتهاكات املرتكبة, وطرق امل�ضاءلة عليها.

"لالأ�ضخا�ض  الق�رسي  النقل  اأو  الرتحيل  حظر  على  �رساحة  ين�ض  االإن�ضاين  الدويل  فالقانون 
املحميني" يف االأر�ض املحتلة. واملادة )49( من اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضان حماية االأ�ضخا�ض 
املدنيني وقت احلرب للعام 1949, التي تعترب ملزمة الإ�رسائيل, تن�ض على حظر "النقل الق�رسي 

اجلماعي اأو الفردي لالأ�ضخا�ض املحميني اأو نفيهم من االأر�ض املحتلة... اأيًَّا كانت دواعيه".

كما اأن املادة )1/7 د( من نظام روما االأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية, جترم عمليات الرتحيل 
اأو النقل الق�رسي, حيث تن�ض على اأن "اإبعاد ال�ضكان اأو النقل الق�رسي لل�ضكان, متى ارتكب يف 
اإطار هجوم وا�ضع النطاق اأو منهجي موجه �ضد اأية جمموعة من ال�ضكان املدنيني, ي�ضكل جرمية 
�ضد االإن�ضانية". ومبوجب املادة )8( )2( )7( من نظام روما االأ�ضا�ضي, فاإن "االإبعاد اأو النقل غري 

امل�رسوعني" ي�ضكالن جرمية حرب.

وهناك فهم يف القانون الدويل لالإبعاد والنقل الق�رسي على اأنه "االإخالء الق�رسي وغري القانوين 
اإىل  النقل  النفي  اأو  االإبعاد  يقيمون عليها", كما يفرت�ض  التي  االأفراد من االأر�ض  ملجموعة من 

خارج حدود االإقليم, بينما يتعلق النقل الق�رسي بالتهجري داخل حدود االإقليم.

وال يجوز يف اأي ظرف من الظروف نقل اأو ترحيل ال�ضكان املحميني اإال يف ظروف ا�ضتثنائية 
للغاية, وذلك يف حال تطلبتها م�ضلحتهم املبا�رسة, وحتديداً احلفاظ على اأمنهم, وعلى اأن يكون 
القاهرة. واإذا  الع�ضكرية  اأو لل�رسورة  اإىل ذلك,  التي دعت  االأ�ضباب  تنتهي  اأن  اإىل  النقل موؤقتًا 
مل توجد هذه الظروف اال�ضتثنائية, فاإن عمليات التهجري اأو النقل تكون غري قانونية, وت�ضكل 
وتن�ضاأ  العقوبات,  باأ�ضد  عليها  العقاب  وت�ضتوجب  الرابعة,  جنيف  التفاقية  ج�ضيمًا  انتهاكًا 

م�ضوؤولية جنائية فردية الأولئك امل�ضوؤولني عن مثل هذه املمار�ضات.
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وتعترب املادة املتعلقة بحظر نقل ال�ضكان املحميني جزءاً من القانون الدويل االإن�ضاين العريف, كما 
جاء يف جملد ال�ضليب االأحمر الدويل بعنوان القانون الدويل االإن�ضاين العريف. وفقط املحكمة 
االإ�رسائيلية العليا هي التي حتاول "املداورة" على هذا احلظر بالقول "اإن املادة )49( من اتفاقية 
جنيف الرابعة مل يق�ضد بها اأن تطبق على ترحيل اأفراد يتم اختيارهم الأ�ضباب تتعلق بالنظام العام 
اأو بالقول "اإن املادة )49( ال ت�ضكل جزءاً من القانون الدويل العريف, وبالتايل, فاإن  واالأمن", 

اأوامر الرتحيل بحق رعايا اأفراد ال تخالف القانون الوطني الإ�رسائيل".

واقع التهجري والنقل الق�رشي يف الأر�ص الفل�صطينية املحتلة

جتري عملية تهجري وا�ضعة يف االأر�ض الفل�ضطينية من خالل ما تقوم به �ضلطات االحتالل من 
ممار�ضات, وحتديداً التجمعات ال�ضكانية التي تقع اإىل الغرب من اجلدار, والتي اأ�ضبح ال�ضكان 
ي�ضعرون باأنهم يعي�ضون يف �ضجون, وال ي�ضمح لهم بحرية التوا�ضل االجتماعي واالقت�ضادي مع 
حميطهم الطبيعي. اإ�ضافة اإىل حرمانهم من عملية التو�ضع العمراين التي ت�ضتجيب اإىل احتياجاتهم 
الدميوغرافية, االأمر الذي يدفعهم لالنتقال ومغادرة املكان. ويف هذا ال�ضدد, يجب اأن تتوفر 
االإح�ضائيات الدقيقة, ويتعني عدم اإغفال اأفراد االأ�رس الذين يقطنون اأماكن اأخرى وال ي�ضمح لهم 
بااللتحاق بعائالتهم خلف اجلدار. من جهة اأخرى, فاإن ما تواجهه مناطق االأغوار الفل�ضطينية 
املناطق  يف  والكعابنة  اجلهالني  له  يتعر�ض  وما  لل�ضكان,  يومي  �ضبه  وطرد  للمنازل,  هدم  من 
القريبة من م�ضتوطنة معاليه اأدوميم, وكل ذلك وغريه, مبا فيه عدم ال�ضماح للعمال الفل�ضطينيني 
اإىل البحث عن م�ضدر رزقهم خارج الوطن, ميكن  بالعمل داخل دولة االحتالل, ما يدفعهم 

النظر اإليه على اأنه اإحدى اأدوات �ضيا�ضة النقل الق�رسي لل�ضكان.

واجلانب االأبرز من نقل ال�ضكان الق�رسي هو الف�ضل بني غزة وال�ضفة, ومدى انعكا�ضات ذلك 
على ال�ضكان وحريتهم يف التنقل بني غزة وال�ضفة الغربية, وقيام �ضلطات االحتالل بنقل العديد 
من  املقد�ضيني  الت�رسيعي  املجل�ض  نواب  واإبعاد  غزة,  قطاع  اإىل  الغربية  ال�ضفة  يف  يقطنون  ممن 
مدينة القد�ض, وفر�ض الهجرة الق�رسية على اأ�رسهم. كل ذلك ي�ضتوجب درا�ضة معمقة تو�ضع 
فيها التفا�ضيل وانعكا�ضات هذه ال�ضيا�ضة على تواجد ال�ضكان يف بيوتهم, وممتلكاتهم, واأ�ضباب 

االنتقال اإىل اأماكن جديدة.

ما يهم يف هذا اجلانب لي�ض القول اإن هناك �ضيا�ضة نقل ق�رسي لل�ضكان فح�ضب, بل اأن تتم درا�ضة 
حاالت عينية وحمددة ب�ضكل �ضامل وعميق, بحيث تو�ضع العنا�رس كافة مع بع�ضها البع�ض, مثل 
الت�رسيحات االإ�رسائيلية الر�ضمية, اإ�ضافة اإىل االأوامر الع�ضكرية التي تتعلق بهدم املنازل اأو اإغالق 
اإىل قطاع غزه,  ال�ضكان  تتعلق بنقل  التي  اأو  اأنها مناطق ع�ضكرية مغلقة,  املناطق بحجة  بع�ض 
مثل االأمر الع�ضكري )1650( اأو )1649(, واأحكام ق�ضاء املحتل ب�ضاأن �ضيا�ضة النقل الق�رسي 
املعلومات  بجمع  القيام  يتعني  اخل�ضو�ض. كما  االإ�رسائيلية على وجه  العليا  املحكمة  وقرارات 
كافة ذات العالقة يف ملف واحد, كي ي�ضهل عملية فهم ال�ضيا�ضة التي تقف خلف ما يجري 
التي متكن من حت�ضري ملف ميكن  يف االأر�ض املحتلة من تهجري ونقل ق�رسي, واإيجاد االأ�ض�ض 

االعتماد عليه يف رفع ق�ضية جنائية حمددة با�ضتخدام االخت�ضا�ض اجلنائي الدويل.
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اقرتاحات للعمل عليها

اإىل  الفل�ضطينية  بالدولة  االعرتاف  مو�ضوع  حول  اجلارية  الدبلوما�ضية  التطورات  تف�ضي  قد 
اعرتاف ر�ضمي وقانوين ي�ضمح معه باالن�ضمام اإىل ميثاق روما للمحكمة اجلنائية الدولية, ويف 
تلك اللحظة ميكن التعامل مع ملف النقل الق�رسي لل�ضكان ب�ضكل كبري, حيث اأن هذه اجلرمية 
تقع �ضمن اخت�ضا�ض املحكمة, وميكن التعامل معها قانونيًا باأنها جرمية م�ضتمرة, وبالتايل تقع 
يف �ضق االخت�ضا�ض الزمني للمحكمة, والق�ضية البارزة يف هذا اجلانب هي ق�ضية اأهايل قرى 
النقل  1967. والأن  العام  اإىل ممتلكاتهم واأر�ضهم منذ  بالعودة  لهم  ي�ضمح  الذين مل  اللطرون, 
بانتهاء  اإال  تنتهي  ال  م�ضتمرة  جرائم  القانونية  الناحية  من  يعتربان  الق�رسي  واالختفاء  الق�رسي 
الواقعة نف�ضها, وهي عملية النقل اأو االختفاء, فلذلك ميكن جتهيز امللف اأماًل يف الو�ضول اإىل 

تلك اللحظة.

االأطراف  دول  مع  الدبلوما�ضي  التحرك  ب�رسورة  ترتبط  اقرتاحات  تقدمي  يف  االإ�ضهاب  اأود  ال 
الثالثة لف�ضح ال�ضيا�ضة االإ�رسائيلية, ومطالبة الدول باتخاذ اإجراءات حمددة, اأو التحركات ال�ضعبية 
ال�ضلطة  اخت�ضا�ض  تقع �ضمن  التي  االإ�ضرتاتيجيات  بع�ض  اإىل  التطرق  اأف�ضل  بل  اأهميتها,  على 
الفل�ضطينية, وتن�ضجم مع معايري حقوق االإن�ضان الدولية؛ مثل اأن من حق كل اإن�ضان اأن يتنقل 
بحرية داخل االإقليم, واأن يغادره ويعود اإليه, وهنا يجب اأال نبالغ بقدرات ال�ضلطة, واإال فاإننا 
تخ�ضع  الفل�ضطينية  االأر�ض  اأن  وهو  التحليل,  هذا  عليها  بني  التي  االأ�ضا�ضية  الركيزة  ن�رسب 
لالحتالل, واأن �ضلطات االحتالل هي امل�ضوؤولة عن �ضمان حقوق ال�ضكان وفقًا للقانون الدويل 
القانوين وال�ضيا�ضي  االإن�ضاين والقانون الدويل حلقوق االإن�ضان, ولكن ما ق�ضدته هو اال�ضتباك 
من قبل ال�ضلطة مع �ضلطات االحتالل, مبا يجّند راأيًا عامًا وراأيًا دوليًا حول اجلرائم التي متار�ضها 
�ضلطات االحتالل. وبامللمو�ض, اقرتح اأن تقوم ال�ضلطة بتغيري عناوين ال�ضكن ملن يرغب, واإبالغ 
االإن�ضان  معايري حقوق  مع  يتفق  وباأنه  االإجراء,  بهذا  االأخرى  والدول  االأوروبي  االحتاد  دول 

الذي تنتهكها �ضلطات االحتالل.

على الرغم من الدعوة التي حملها تقرير جولد�ضتون واأكدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بعقد 
موؤمتر االأطراف ال�ضامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف, والطلب اإىل الدولة املودعة لالتفاقيات 
اأن  التحرير  ملنظمة  وهنا ميكن  �ضيء,  اأي  يجِر  انه مل  اإال  املوؤمتر,  -�ضوي�رسا– بالعمل على عقد 
تتحرك مع الدول العربية واالأ�ضدقاء لل�ضغط لعقد املوؤمتر, واإثارة ممار�ضات االحتالل كافة, مبا 

فيها التهجري الق�رسي لل�ضكان.

يحملون  واالآن  االحتالل,  �ضلطات  قبل  اإبعادهم من  مت  الذين  االأ�ضخا�ض  بع�ض  هناك  اأن  كما 
اأ�ضدروا  الذين  الع�ضكريني  القادة  على  ق�ضايا  رفع  يف  البحث  ميكن  اأخرى,  دول  جن�ضيات 
قرارات االإبعاد بحقهم اأمام ق�ضاء هذه الدول, ولكن يحتاج االأمر اإىل درا�ضة ملمو�ضة لالإمكانية 

االإجرائية يف هذه الدولة اأو تلك.


