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المقدمـة
عرفت البشرية الكثير من المآسي ومن انواع الظلم ،اال انها لم تعرف ظلما ً كالذي وقع على
الشعب الفلسطيني ،حيث انه لم يحصل في التاريخ ان اح ُتل وطن ُ
وطرد شعبه الذي يعيش فيه
منذ آالف السنين الى الدول المجاورة وتم إحالل غرباء مكانه جيئ بهم من كل انحاء العالم،
وأُنشئ لهم على ارضه كيان عنصري ،وذلك بعد ارتكاب ابشع الجرائم والمجازر بحقه .اال
ان المأساة الكبرى هي حرمان الشعب الفلسطيني من العودة الى دياره ،وخصوصا ً بعد اعتراف
كل المجتمع الدولي بحقه بالعودة التي تقرها كل قواعد وأعراف القانون الدولي العام ،والتي
كرّ ستها القرارات الدولية ،وخصوصا ً القرارات الصادرة عن االمم المتحدة.
تضرب “اسرائيل” بعرض الحائط كل هذه القرارات وترفض تطبيقها ،وخصوصا ً تلك المتعلقة
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والسيما حقه بالعودة الى دياره ،وهي تنتهك القانون
الدولي العام والقانون الدولي لالجئين ،والقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني.
إن صمت المجتمع الدولي عن حرمان “اسرائيل” لحوالي اثني عشر مليون فلسطيني ،اي ما
يعادل نصف عدد الالجئين في العالم ،من العودة الى ديارهم هو دليل على االنحياز للباطل ضد
الحق الذي اقره هذا المجتمع أصالً.
هذه الدراسة تسلط الضوء على اهم القضايا المتعلقة بالشعب الفلسطيني والمرتبطة بحقه
المشروع في عودته الى دياره .وفيها نحاول عرض هذه القضية من الجانب القانوني والسياسي
فضالً عن الجانب االنساني ،كما نحاول االجابة عن بعض االشكاليات التي تطرحها قضية
الالجئين الفلسطينيين وخصوصيتها ،والحلول المطروحة لهذه القضية.
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1.1الالجئون الفلسطينيون ضحية الصهيونية والمشروع الدولي
بإنشاء الكيان اإلسرائيلي.
يختلف وضع الالجئين الفلسطينيين عن كل الالجئين في العالم ،فهم لم يهاجروا من فلسطين
نتيجة الوضع االجتماعي او االقتصادي او حتى نتيجة ويالت الحرب ،انما نتيجة لمشروع
صهيوني استعماري ،هدف الى اقتالعهم من ارضهم ووطنهم فلسطين ،وإحالل مستوطنين
يهود مكانهم اتوا بهم من كل انحاء ودول العالم ،وذلك بعد ارتكاب ابشع المجازر بحقهم
واإلستيالء على أرضهم وتدمير ممتلكاتهم لدفعهم للهجرة.
 .أالالجئون الفلسطينيون ضحية التطهير العرقي الصهيوني.
هناك عالقة وثيقة ال يمكن فصلها بين تهجير الشعب الفلسطيني وبين الهجرة اليهودية الى
فلسطين وبناء المستوطنات فيها ،حيث ان الهدف من طرد الفلسطينيين من ارضهم هو استقدام
اليهود الى فلسطين وإقامة الدولة االسرائيلية عليها ،وذلك ال يمكن ان يحصل في حال بقي
الفلسطينيون في فلسطين ،وهذا ما تؤكده الحركة الصهيونية ذاتها ،وما الشعار الذي رفعته
هذه الحركة “شعب بال أرض وأرض بال شعب” اال إليهام اليهود في اوروبا بأن الطريق آمنة
للهجرة وإلقناع الرأي العام األوروبي بأن ما يقومون به ال يضر بأحد.
إن التطهير العرقي الصهيوني ضد الفلسطينيين ليس فقط وسيلة ضرورية صهيونية لتحقيق
اهدافها ،إنما هو أيضا ً إيديولوجية عنصرية تتسم بها الصهيونية التي تؤمن بنقاوة وسيطرة اليهود
وبإزدراء األديان والحضارات والثقافات األخرى ،وهو يؤدي بالتالي الى رفع الشأن القومي
للمستوطنين اليهود وإلى سحق الهوية الوطنية والقومية والدينية لسكان فلسطين األصليين.
ويبدو ذلك واضحا ً من خالل الوثائق الصهيونية وتصريحات المسؤولين الصهاينة المعلنة
وأهمها:
 زعم الحركة الصهيونية بأن حق اليهود في الهجرة الى فلسطين وطرد الفلسطينيين منها
ٌ
حق مقدسٌ دينياً ،معتمد ًة على زعم آخر يعتقد بوجود وعد إلهي لليهود “شعب هللا المختار”
بالعودة إلى أرض الميعاد وبملكيتها .وإن هذه األرض تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات.
 حدد المؤتمر الصهيوني األول عام  1897في قراراته العلنية هدف الحركة الصهيونية
بإقامة وطن “للشعب اليهودي” في فلسطين ،وركز على الهجرة واإلستيطان لتحقيق
اإلستعمار اإلستيطاني فيها من خالل توطين المزارعين والعمال الحرفيين اليهود في
فلسطين وإنشاء المستوطنات فيها.
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 إعتبر مؤسس الحركة الصهيونية الهولندي تيودور هرتزل أن هجرة اليهود إلى فلسطين
واإلستيطان فيها وترحيل العرب منها هو المرتكز األساسي للحركة الصهيونية وإلقامة
الكيان االستيطاني ولتحويله إلى قاعدة ثابتة لخدمة الدول اإلستعمارية في آسيا وأفريقيا،
وكمركز لليهودية العالمية من أجل السيطرة على العالم.
 شرح ليون موتسكين ،أحد مؤسسي المنظمة الصهيونية العالمية ،فكرة هرتزل معتبراً أن
اإلستيطان يجب أن يسير بإتجاهين :إستيطان يهودي في أرض إسرائيل ،وتوطين عرب
أرض إسرائيل في مناطق خارج إسرائيل.
 حدد حاييم وايزمن ،وهو روسي وأول رئيس للكيان الصهيوني ،إستراتيجية الترحيل
بترحيل الفلسطينيين إلى األردن وسوريا والعراق ،وقد وجدت خطته مساندة من وزير
المستعمرات البريطاني “اللورد باسفيلد” الذي أيد فكرة الترحيل إلى شرقي األردن ومن
نائبه “دراموند شيلز” ،الذي كان يفضل مصارحة العرب بجعل فلسطين وطنا ً قوميا ً
لليهود ،وأن بإمكانهم اإلنتقال إلى شرق األردن أو إلى بالد ما بين النهرين حيث األراضي
الشاسعة.
 أصدر “دافيد بن غوريون” ،وهو بولوني وأوّ ل رئيس وزراء للكيان الصهيوني ،أمراً في
 19كانون األول (ديسمبر)  1947يقضي بأن “كل هجوم يجب أن يكون ضربة قاضية
تؤدي الى تدمير البيوت وطرد سكانها .
 قررت الوكالة اليهودية وزعيمها بن غوريون وجوب التخلص من العرب بطردهم
وترحيلهم خارج وطنهم وذلك بإستعمال القوة العسكرية والمجازر الجماعية لتخويفهم
وإجبارهم على الرحيل.
 إعتبر فالديمير جابوتنسكي ،وهو اوكراني وقيادي في الحركة الصهيونية ،أن العرب لم
يساهموا في تقدم الحضارة اإلنسانية ،وهم غير قادرين على إقامة دولة مستقلة ،وال يحق
لهم البقاء في األرض المقدسة ،لذلك يجب ترحيلهم منها .
إن عملية الطرد والنفي والتهجير تستهدف الفلسطينيين وحدهم دون غيرهم وتستثني اليهود
المقيمين في فلسطين قبل قيام الكيان االسرائيلي ،وتهدف الى إحالل المستوطنين اليهود فقط
دون غيرهم مكان الفلسطينيين ،لذلك ُتعتبر هذه االفعال افعاالً تمييزية عنصرية موجهة ضد فئة
محددة من السكان كونها ُت َنفذ على أساس اإلنتماء القومي والوطني.
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وقد أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة على عنصرية الصهيونية وذلك حين اعتبرت أن
الصهيونية تمثل شكالً من اشكال العنصرية ،وذلك في قرارها الشهير رقم  3379الذي اصدرته
في العام  1975وقد إعتبرت بموجبه اإليديولوجية الصهيونية حركة عنصرية إستناداً إلى
فكرها وتاريخها الطويل في اإلرتكابات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني خصوصا ً والشعوب
العربية عموما ً .
يمنع القانون الدولي التمييز العنصري ،و ُتعتبر المادة  1من اتفاقية إزالة جميع اشكال التمييز
العنصري التي تبنتها الجمعية العامة لالمم المتحدة في  1965/12/21على ان المقصود
بالتمييز العنصري اي تمييز او إستثناء او تقييد او تفضيل يقوم على أساس العرق او اللون او
النسب او األصل القومي او اإلثني او يستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة اإلعتراف بحقوق
اإلنسان والحريات األساسية او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي
او اإلقتصادي او اإلجتماعي او في اي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
كما ان التطهير العرقي قد استمر بعد االحتالل وباشكال مختلفة حيث انه تجاوز التصفية
الجسدية الى التصفية المعنوية اي الى تصفية الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني ،فبعد احتالل
االرض جاء دور احتالل التاريخ .فتم اختالق تاريخ اسرائيلي مزيف في فلسطين كما عملت
“اسرائيل” على تغييب تاريخ الشعب الفلسطيني .وذلك عبر إزالة اآلثار التاريخية وتدمير
القرى وتغيير اسمائها العربية وتبديلها بأسماء عبرية ،كل ذلك بهدف دفع الالجئين الفلسطينيين
الى نسيان قراهم وليصبحوا غرباء عنها ليس فقط جسديا ً انما ايضا ً نفسياً.
وأثناء االعمال التحضيرية لمعاهدة منع إبادة الجنس عام  ،1948طرحت دول عديدة ضرورة
اعتبار االعمال التي تستهدف االماكن الثقافية واالثارات ،وخصوصا ً تلك التي تحفظ ذاكرة
الشعوب اعماالً تشكل جريمة ابادة الجنس .وقد اكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا
السابقة على ان هذا التدمير اذا كان يستهدف مجموعة بشرية محددة ،فهو يشكل تطهيراً عرقياً.
إن تدمير االثار واالماكن الثقافية والقرى الشاهدة على الثقافة والتراث والتاريخ وذاكرة الشعب
الفلسطيني يعتبر تطهيراً عرقيا ً لهذا الشعب ،وبالتالي مسببا ً اساسيا ً لترك الالجئين الفلسطينيين
لوطنهم فلسطين.
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 .بالالجئون الفلسطينيون ضحية إرتكاب المجازر بحقهم والطرد والترحيل والنفي من
فلسطين
ً
نتيجة للفكر الصهيوني العنصري فقط ،إنما أيضا ً
لم تكن عملية طرد الفلسطينيين من أرضهم
عملية ضرورية لتحقيق الهدف الصهيوني في إستيطان فلسطين من قبل اليهود وإنشاء دولة
عليها ،ويبدو ذلك بوضوح من خالل عدة تصريحات للمسؤولين الصهاينة ومن خالل الوثائق
التي ُنشرت في هذا المجال نذكر هنا البعض منها:
 إعتراف المؤرخ اليهودي “إيالن بابيه” ،وهو مؤرخ إسرائيلي ينتمي إلى تيار المؤرخين
الجدد الذين قاموا بإعادة كتابة التاريخ اإلسرائيلي وتاريخ الصهيونية ،بأن إسرائيل أعدت
برنامجا ً للتطهير العرقي يتضمن أعمال طرد جماعي ،ومجازر متفرقة ،وحمالت ترويع
وترهيب ،وأخيراً مصادرة الموجودات واألراضي.
 كتب “تيودورهرتسل” في يومياته يقول“ :علينا أن نستولي وبصورة لطيفة على الملكية
الخاصة في األراضي التي تخطط لنا ،سنسعى لتهجير السكان المعدمين عبر الحدود من
خالل تدبير الوظائف لهم في بالد اإلنتقال ،لكننا سنمنعهم من القيام بأي عمل في بلدنا
(فلسطين) .وعمليتا االستيالء على الملكية وترحيل الفقراء ينبغي أن تجريا معا ً بصورة
مُحكمة وحذرة”.
 حدد الزعيم الصهيوني واالب الروحي للصندوق القومي اليهودي “أوشيسكين” عام 1904
هذه االستراتيجية حيث اعتبر انه “من أجل تأسيس حياة مستقلة للطائفة اليهودية ،أو على
األصح ،تأسيس دولة يهودية في فلسطين ،من المحتم بالدرجة األولى ،أن تكون جميع
أراضي فلسطين أو معظمها ملكا ً لشعب إسرائيل .وبدون حق ملكية األراضي ال تكون
فلسطين يهودية أبداً”.
 “يسرائيل زنغويل” ،كاتب انكليزي وأحد مساعدي هرتسل ،صاحب عبارة “فلسطين أرض
بال شعب لشعب بال أرض” ،إعتبر عام  1897أن:
	oأرض “إسرائيل” أضيق من أن تتسع لكال الشعبين.
 oاليهود والعرب لن يعيشوا بسالم ،وتوصل إلى استنتاج مفاده أن ال مفر من إخالء
العرب لوطنهم ،ونقلهم بالقوة إلى البالد المجاورة.
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 وأعلن زانغويل في خطبة له في نيويورك عام  1904انه “علينا أن نكون مستعدين لطردهم
من البالد بقوة السيف ،كما فعل أجدادنا بالقبائل التي استوطنت فيها”.
 “حاييم وايزمان” دعا عام  1930إلى ترحيل العرب إلى شرق األردن والعراق ،وتشجيع
هجرة الفلسطينيين إلى البلدان العربية وخلق الظروف المالئمة لتوطينهم فيها.
 اعترف “دافيد بن غوريون” ،بأنه يؤيد النقل السكاني القصري للفلسطينيين ،وانه ال يرى
اي شيء غير اخالقي في ذلك.
 “موشي شاريت” ،وهو اوكراني ومدير الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية وأول وزير
للخارجية للكيان الصهيوني وثاني رئيس للوزراء ،اعترف بأنه عند إنشاء الدولة اليهودية-
من الممكن جداً ان تكون النتيجة النقل السكاني للعرب.
 “رعنان فايتس” ،وهو رئيس قسم االستيطان في الوكالة اليهودية ،اعتبر بأن ترحيل السكان
العرب عن أراضي الدولة اليهودية ال يخدم هدفا ً وحيداً فحسب ،أي إنقاص عدد السكان
العرب ،بل إنه يخدم غرضا ً آخر ال يقل أهمية أال وهو تفريغ األرض المملوكة والمزروعة
حاليا ً من قبل العرب ،وتحريرها لسكن اليهود.
 بعد الحرب العالمية األولى ،ق ّدم “وايزمان” اقتراحا ً إلى مؤتمر السالم بتحويل فلسطين
إلى دولة يهودية وطرد العرب منها بالقوة ،وإسكانهم على ضفاف دجلة والفرات الخصبة.
 “جابوتنسكي” صرّح في تشرين الثاني  1939بأنه “يجب أن يخلي العرب المكان لليهود
في أرض إسرائيل”
 “يوسف وايتز” الذي تزعم أول لجنة للترانسفير في األربعينات قال علنا“ :نريد فلسطين
بدون عرب”.
 أوصت لجنة “بيل” البريطانية في تموز  ،1937بالنقل السكاني لعدة مئات من االالف
من الفلسطينيين العرب بحد أدنى (إن لم يكن جميعهم) من المناطق التي ُخصصت للدولة
اليهودية.
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على الصعيد العملي وبهدف تحقيق طرد الفلسطينيين ،لجأت الحركة الصهيونية الى وضع خطة
كاملة وذلك بالتعاون مع بعض الدول االجنبية وخصوصا ً مع بريطانيا ،الدولة المنتدبة على
فلسطين ،وقد تمت هذه الخطة في اإلطار اآلتي:
 شكلت الوكالة اليهودية في تشرين الثاني  1937بتوجيه من قرارات المؤتمر الصهيوني
العشرين أول لجنة لترحيل الشعب العربي الفلسطيني من وطنه إلى البلدان العربية
المجاورة .وقد عقدت هذه اللجنة اول إجتماع لها في مقر الوكالة اليهودية في القدس في
 21تشرين الثاني .1937
 كشف “يغال يادين” ،أحد قادة عصابة الهاغاناه المسلحة التابعة للوكالة اليهودية ،عن الخطة
دالت ( )Daletالتي بدأت العصابات اليهودية اإلرهابية المسلحة بتنفيذها على إثر صدور
قرار التقسيم رقم  181بتاريخ  29تشرين الثاني  ،1947باعترافه بأنه قد اعد نواة الخطة
(دالت) في عام  1944بصفته رئيس هيئة التخطيط في الحركة السرية ،وانه قد عمل عليها
كثيراً ،وتقتضي الخطة السيطرة على النقاط األساسية داخل البالد وعلى الطرقات ،وذلك
قبل رحيل البريطانيين .وتضمنت الخطة تدمير القرى العربية وطرد سكانها وترحيلهم الى
خارج فلسطين والسيطرة على الشرايين الرئيسية للمواصالت والمواقع االستراتيجية في
القدس ويافا واللد والرملة وحيفا .وذلك بالقوة العسكرية وبإرتكاب المجازر الجماعية بحق
الفلسطينيين بهدف تخويفهم وإجبارهم على الرحيل.
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 وهكذا قامت عصابات الصهاينة ،الهاغاناه واالرغون وليحي وغيرها بالهجوم على القرى
والمدن الفلسطينية ،وارتكبت بحق الشعب الفلسطيني مجازر بلغت أكثر من  35مذبحة
كبيرة ،وأكثر من  100حادثة قتل جماعي وفظائع واغتصاب في معظم القرى ،وسمموا
اآلبار وأحرقوا المزروعات ودمروا المنازل ،مما ادى الى تهجير أهالي  530مدينة وقرية
كبيرة في فلسطين ،باإلضافة إلى أهالي  662قرية صغيرة ،وقد شمل هذا الطرد أكبر
عملية تنظيف عرقي مخطط لها في التاريخ الحديث ،ونذكر هنا بعض ما ارتكبه الصهاينة
من مجازر:
o
o
o
o
o
o
o
o

مجزرة دير ياسين التي نفذتها هذه العصابات في  9نيسان /ابريل 1948
مجزرة الدوايمة التي قاد عمليتها “موشيه دايان” في  29تشرين االول /أكتوبر 1948
مجزرة اللد التي وضع “اسحق رابين” خطتها ،وشارك في اإلعداد لها وفي قيادتها،
بإشراف “يغال آلون” في تموز /يوليو1948
مجزرة عين الزيتون في  2ايار /مايو 1948
مجزرة الصفصاف في تشرين األول /أكتوبر 1948
مجازر سعسع ،والجش ،والصالحة ،وعيلبون في تشرين األول /أكتوبر .1948
مجزرة الطيرة  1948/7/25التي تم حرق  55مواطنا ً من أهلها وهم أحياء .
مجزرة الطنطورة 22ـ  23أيار /مايو  1948والتي راح ضحيتها نحو  200شخص.

تسببت هذه المجازر بهجرة اغلبية الالجئين الفلسطينيين من فلسطين وهذا ما تثبته حتى
اإلحصائات اإلسرائيلية ذاتها ،حيث بيّنت هذه االحصاءات ان  %90من القرى التي هجرها
أهلها الفلسطينيون هُجرت نتيجة هجوم عسكري صهيوني عليها ،او بسبب الخوف من الهجوم.
ويوضح الجدول التالي عدد القرى والمدن التي تم تهجير أهلها وأسباب هذا التهجير:

عدد القرى
270
38
49
12
6
34
531

سبب الهجرة
طرد نتيجة الهجوم العسكري اليهودي
تهجير نتيجة الخوف من هجوم يهودي
تهجير نتيجة تأثيرسقوط مدينة قريبة
تهجير نتيجة الحرب النفسية
تهجير نتيجة الخروج اإلختياري
غير معروف
المجموع
9

هذه الهجرة حصلت في اكثر من  530قرية موزعة كاالتي :
القضاء
بئر السبع
بيسان
جنين
حيفا
الخليل
الرملة
صفد
طبرية
طولكرم
عكا
غزة
القدس
الناصرة
يافا
المجموع

عدد القرى المطهره عرقيا ً
88
31
6
59
16
64
78
26
18
30
46
39
5
25
531

عدد الالجئين عام 1948
90,507
19,602
4,005
121,196
22,991
97,405
52,248
28,872
11,032
47,038
79,947
97,950
8,746
123,227
804,766

إن القانون الدولي االنساني يحظر الطرد او نقل المواطنين او سكان االراضي المحتلة طبقا ً
للقواعد اآلتية:
 المادة  49من إتفاقية جنيف الرابعة التي حذرت في فقرتها االولى من النقل الجبري
الجماعي او الفردي لالشخاص المحميين او نفيهم من االراضي المحتلة الى أراضي دولة
اخرى محتلة ايا ً كانت الدواعي.
 تنص المادة  9من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان على أنه ال يجوز إعتقال اي انسان او
حجزه او نفيه تعسفاً.
 نصت المادة  3من البروتوكول الرابع الملحق بالمعاهدة الرابعة االوروبية لحقوق االنسان،
في فقرتها االولى على انه يُمنع طرد اي إنسان سواء بتدبير فردي او جماعي من الدولة
التي يتبع لها.
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 تنص الفقرة الثانية من المادة  2من المعاهدة االميركية لحقوق اإلنسان على انه ال يجوز
طرد احد من إقليم دولة هو من رعاياها.
 .جالالجئون الفلسطينيون ضحية التدمير والنهب لممتلكاتهم بهدف ترحيلهم عن
فلسطين.
من أجل توطين اليهود القادمين من كل انحاء العالم في فلسطين ،لم يكتف الصهاينة بإرتكاب
المجازر بحق الشعب الفلسطيني ،بل إنهم عمدوا الى تدمير ونهب ممتلكاته.
حيث انه بعد ان كانت ممتلكات اليهود في فلسطين ال تتجاوز  650,000دونم سنة ،1923
أصبحت عند نهاية اإلنتداب أكثر من  1.500.000دونم ،أي حوالي  %5.7من مساحة فلسطين
البالغة  26.300.0000دونم .ومع انشاء الكيان عام  ،1948احتلت “إسرائيل” بالقوة ما
مساحته  20,500,000دونم ،أي  %78من فلسطين.
ان اإلحتالل الصهيوني لهذه األراضي واإلستيالء عليها عبر القوة كان دافعا ً أساسيا ً لترك
الفلسطينيين فلسطين واللجوء الى الدول المجاورة .وقد دلّت اإلحصاءات أن  %92من مساحة
أراض كان يملكها الالجئون الفلسطينيون.
“إسرائيل” هي
ٍ
والجدول اآلتي يُبرز مساحة االرض التي خسرها الفلسطينيون في فلسطين بعد طردهم منها.
 1,682,000على أقصى تقدير%5.7
 1,465,000ثلثاها صادرته إسرائيل
17,178,000
20,235,000

األرض اليهودية عام 1948
أرض الفلسطينيين الذين بقوا
أرض الفلسطينيين الذين ُ
طردوا
المجموع

إن التدمير والنهب ومصادرة الممتلكات الخاصة يشكل إنتهاكا ً للحقوق التي يقرها القانون
الدولي حيث ان القانون الدولي االنساني يمنع الدولة المحتلة من تدمير ومصادرة األمالك العامة
والخاصة في المناطق التي احتلتها وذلك استناداً الى:
 الفقرة (ز) من المادة  23من إتفاقية الهاي الخاصة بإحترام قوانين وأعراف الحرب البرية
لعام  1907والتي تنص على انه يمنع تدمير ممتلكات العدو او حجزها.
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 المادة  46من اتفاقية الهاي الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية لعام 1907
والتي تفرض احترام الملكية الخاصة وتنص بشكل صريح على عدم جواز مصادرة
الملكية.
 المادة  47من اتفاقية الهاي المذكورة آنفا ً والتي تحظر سلب الممتلكات الخاصة حظراً تاماً.
 المادة  53من اتفاقية الهاي المذكورة التي تحصر االستيالء على بعض الممتلكات وذلك
عند الضرورة العسكرية وبعض الممتلكات التي يمكن ان تستخدم بالعمليات العسكرية اال
ان الفقرة الثانية من المادة ذاتها تفرض على القوة المحتلة اعادة الممتلكات الى اصحابها
ودفع التعويضات.
 المادة  53من اتفاقية جنيف الرابعة حظرت على دولة اإلحتالل تدمير أية ممتلكات خاصة
ثابتة او منقولة تتعلق بافراد او جماعات.
 المادة  33من اتفاقية جنيف الرابعة حظرت إتخاذ أية تدابير إنتقامية او اإلقتصاص من
االشخاص المحميين ومن ممتلكاتهم كما انها حظرت عمليات السلب.
 المادة  20من البروتوكول االول االضافي التفاقيات جنيف التي اكدت على الحظر الوارد
في المادة  33من اتفاقية جنيف الرابعة.

الرسم أعاله من تصميم 2010 Lattuf
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 .د الالجئون الفلسطينيون ضحية الهجرة اليهودية الى فلسطين واإلستيطان الصهيوني
فيها.
الهجرة اليهودية الى فلسطين واإلستيطان فيها ضرورة أساسية إلقامة الكيان اإلسرائيلي ،وقد
إحتل المهاجرون اليهود منازل الفلسطينيين وطردوهم منها ،كما أنهم بنوا وما زالوا يبنون
المستوطنات على أرض الفلسطينيين التي أرغموهم على تركها ،وقد لجأت الحركة الصهيونية
الى عدة اساليب لدفع اليهود في كل اقطار العالم الى ترك اوطانهم والهجرة الى فلسطين ،ومن
اهم هذه االساليب إقناع يهود العالم بأنهم في خطر حيث هم ،وانه كي يعيشوا بسالم عليهم
الهجرة الى فلسطين .كما لم تتردد الحركة الصهيونية في ارهاب اليهود ،وذلك عبر تشجيع
الحركات العنصرية في اوروبا المعادية للسامية على ذلك ،وقد أثبتت الوثائق بأن الحركة
الصهيونية ساعدت في وصول هتلر الى السلطة في المانيا ،وفي مالحقة اليهود هناك والعمل
على قتلهم بهدف دفعهم الى الهجرة الى فلسطين .وبذلك يكون اليهود قد دفعوا ثمن الفكر
الصهيوني العنصري الذي عمل على اقتالعهم من اوطانهم التي يعيشون فيها منذ آالف السنين،
ً
خدمة للدول الكبرى كما اعترف بذلك هرتزل نفسه .وقد قدّمت سلطات االنتداب كل التسهيالت
للحركة الصهيونية لكي تم ّكنها من االستيالء على االراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات
وإنشاء الميليشيات المسلحة .كما ان الحركة الصهيونية دفعت لهم المال وحضّرت البنية التحتية
إلستقبالهم في فلسطين .وهنا بعض اإلضاءات:
 قامت إسرائيل في عام  1950بسن قانون العودة الذي يمنح أي يهودي في أي مكان في
العالم الحق في الجنسية بوصفه مواطنا ً في “إسرائيل”.
 تشير وثائق الوكالة اليهودية الى أن اكثر من مئة الف يهودي هاجر الى فلسطين بين عامي
 1920و.1929
 هاجر الى فلسطين خالل الفترة  1939 -1932اكثر من  225الف مهاجر يهودي معظمهم
من المانيا ودول اوروبا الغربية وبولندا.
 وقد هاجر الى فلسطين اكثر من  120.000يهودي وذلك بين عاميْ  1940و1948
ليصبح عدد اليهود الذين هاجروا الى فلسطين حوالي  482,758وذلك خالل فترة اإلنتداب
البريطاني لها ،منهم  % 89,6من يهود اوروبا واميركا و 10,4من قارتي اسيا وافريقيا.
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 في  15ايار  1948بلغ مجموع اليهود في فلسطين التي أُنشئت عليها اسرائيل والمقدر
نسبتها بنحو  %78من مساحة فلسطين التاريخية 650000 ،الف يهودي .في مقابل 151
الف فلسطيني .وبذلك اصبح عدد المهاجرين اليهود عند النكبة عام  1948عشرة أضعاف
ما كانوا عليه عام  .1919وقد عملت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1948
بالتعاون مع الوكالة اليهودية على جذب مزيد من يهود العالم الى فلسطين حيث انه:
o
o
o

o
o
o

بين العام  1948والعام  1960ساهمت الهجرة اليهودية بنحو  %69من اجمالي زيادة
عدد السكان اليهود في فلسطين.
تراجعت ارقام ونسب هذه المساهمة فيما بعد الى  %45خالل الفترة 1971 –1961
و 21,5خالل الفترة .1981 –1972
في العام  1984تم تهجير اآلالف من الفالشا من إثيوبيا الى اسرائيل وأطلق عليها
اسم “عملية موسى” ،وتواصلت فيما بعد عمليات تهجير الفالشا حيث هاجر أكثر من
 20ألفا ً من الفالشا في العام  1985في عملية أطلق عليها اسم “عملية سبأ” واكثر من
 14000في عام  1991في عملية سُميت بـ “عملية سليمان”.
مع تفكك االتحاد السوفياتي في العام  ،1990ازدادت ارقام هجرة اليهود الروس وقد
وصلت خالل الفترة  1995 -1990الى نحو مليون يهودي.
بلغ عدد اليهود في فلسطين المحتلة عام  2010الى  5.8مليون يهودي بعد ان كان
 650الفا ً عام .1948
حصل تراجع في الهجرة اليهودية الى فلسطين بعد  ،1996وقد وصل بين 1996
و 2002الى  .% 40،3وتشير االحصائات إلى أن ثمة  400ألف يهودي إسرائيلي
تركوا اسرائيل في السنوات االخيرة بشكل نهائي ،وبأنه حاليا ً هناك استعداد لنحو
 %40من الشباب اليهود في إسرائيل للهجرة المعاكسة.

وهناك عدة أسباب وراء تراجع الهجرة اليهودية الى فلسطين وإزدياد الهجرة المعاكسة .اال
ان أهم األسباب هو الوضع األمني في إسرائيل خصوصا ً بعد اإلنتفاضة الفلسطينية االولى عام
 ،1987وكذلك الهزائم المتكررة للجيش اإلسرائيلي في فلسطين وفي لبنان عام  2000وعام
ً
إضافة الى شعور اإلسرائيليين بالخطر على حياتهم من خالل إمكانية سقوط الصواريخ
،2006
عليهم في حال حصول أية حرب قادمة.

14

إن بناء المستوطنات في األراضي المحتلة يشكل إنتهاكا ً لسيادة وألراضي الفلسطينيين كما انه
يشكل إنتهاكا ً للحقوق اإلنسانية لالجئين ،حيث أن سياسة بناء المستوطنات تتسبب بطرد السكان
األصليين بسبب إستيالء المستوطنين على أمالك الالجئين من ناحية ثانية وهذا ما يؤكده قرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( 37/ 88ج) الصادر في  1982 / 12 /10وذلك حيث يعتبر
أن المستوطنات ُتبنى على أمالك عامة وخاصة ،فاإلستيطان يشكل عمالً ينتهك حقوق الالجئين،
كما ينتهك القانون الدولي وخصوصاً:
للفقرة السادسة من المادة ( )49من إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه اليجوز لدولة
اإلحتالل أن ترحّ ل او تنقل جزء من سكانها المدنيين الى األراضي التي تحتلها.
وقد أكدت األمم المتحدة في عدة قرارات على ان إقامة المستوطنات يشكل إنتهاكا ً للمادة 49
من إتفاقية جنيف الرابعة .وهنا نذكر قرار مجلس االمن رقم  465الصادر في اذار 1980
والذي إ ُتخذ باإلجماع والذي ينص على ان سياسة إسرائيل وممارستها لتوطين قسم من سكانها
ومن المهاجرين الجدد في االراضي المحتلة يشكالن خرقا ً فاضحا ً التفاقية جنيف الرابعة لعام
.1949
كما ان مجلس األمن لألمم المتحدة قد دان السياسة اإلستيطانية لسلطة اإلحتالل اإلسرائيلية،
وطالبها بتفكيك المستوطنات كونها ليس لها أية شرعية قانونية ،وتنتهك إتفاقية جنيف الرابعة
لعام  .1949وذلك في العديد من القرارات الصادرة عنه ،ونذكر منها القرار  446الصادر عام
 1979و ٤٥٢الصادر عام  1979و 465الصادر عام . 1980
وكذلك األمر بالنسبة الى الجمعية العامة لألمم المتحدة التي أدانت بدورها إقامة مستوطنات
إسرائيلية وتوسيع المستوطنات القائمة على األراضي العربية الخاصة والعامة ونقل سكان
غرباء إليها .وعلى سبيل المثال ،نذكر قرار الجمعية رقم ( 88 /38ج) الصادر في /12 /10
 ،1982والقرار الذي إتخذته الجمعية العامة في دورتها اإلستثنائية الطارئة العاشرة في العام
 1997الذي أكدت فيه على ضرورة الوقف الفوري والكامل ألعمال البناء في مستوطنات ولكل
أنشطة اإلستيطان اإلسرائيلي األخرى.
وتعبّر اللجنة الدولية للصليب األحمر بشكل دائم عن قلقها الدائم من النتائج السلبية التي تنتج عن
اإلستيطان على الصعيد اإلنساني ،وقد أكدت مراراً على أن اإلستيطان في األراضي الفلسطينية
المحتلة يترافق مع تدمير المنازل ومصادرة األراضي ومنابع المياه والى التقسيم الفعلي لهذه
األراضي والى إغالق المئات من المناطق ووضع الحواجز وحظر التجول والتعرض بشكل
خطير لحياة الفلسطينيين.
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كما أن اللجنة الدولية للصليب األحمر تؤكد دائما ً على ان وجود المستوطنات اإلسرائيلية في
المناطق المحتلة يتنافى مع إتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة  49منها.
وأخيراً ،دان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في  22اذار  ،2012اعتزام إسرائيل
بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،معتبراً أن ذلك
يقوّ ض عملية السالم ويشكل تهديداً لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة االجزاء.
وتب ّنى المجلس الذي يضم  47عضواً قراراً بفتح التحقيق حول هذه المستوطنات ،بأغلبية 36
صوتا ً مقابل رفض الواليات المتحدة وحدها ،في حين إمتنعت  10دول عن التصويت.
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2.2من هو الالجئ الفلسطيني ؟
يمكن تصنيف الالجئين الفلسطينيين في أربع فئات:
o
o
o
o

قسم منهم يعيش في المخيمات التي تديرها األونروا
قسم يعيش في الدول العربية خارج اطار عمل األونروا
قسم يعيش في األراضي المحتلة
قسم يعيش في مختلف أنحاء العالم.

لك ٍّل من هؤالء وضع قانوني يختلف عن االخر ،هذا من ناحية .اما من ناحية اخرى ،فلالجئين
الفلسطينيين خصوصية يتميزون فيها عن كل الالجئين في العالم ،نظراً الرتباطها بالقضية
الفلسطينية برمّتها وبنضال الشعب الفلسطيني من اجل طرد االحتالل من فلسطين وبناء دولته
عليها .لذلك ال بد من تعريف واضح لالجئ الفلسطيني ومن تحديد وضعه القانوني.
 .أتعريف الالجىء حسب األونروا
لم تعرّ ف األونروا الالجئ الفلسطيني بالمفهوم القانوني الصرف ،أي أنها لم تنشئ نظرية
حول الالجيء الفلسطيني ،إال أنه وألسباب عملية ،ولمواجهة حالة معينة ،وهي تقديم المساعدة
واإلغاثة للفلسطينيين الذين ُ
طردوا من منازلهم ولجأوا الى دول الجوار ،كان ال بد من تحديد
الالجئين الذين يجب أن تقدم لهم األونروا خدماتها ،وقد وضعت األونروا عدة تعريفات كانت
تتعدل حسب التطورات الميدانية وعمليات اللجوء والنزوح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
حالياً ،تعرّ ف األونروا الالجئ الفلسطيني بأنه الشخص الذي كانت اقامته المعتادة في فلسطين
خالل الفترة من  1946 /6/1حتى  1948/5/15والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع
عام .1948
كما تعتبر األونروا الفئات اآلتية جديرة بالحصول على خدماتها:
 ذرية (أبناء وأحفاد) الجئ فلسطيني (اآلباء) المولودين بعد  14ايار .1948
 فئات غير الالجئين المحرومين وذرياتهم الذين فقدوا مصدر رزقهم كنتيجة لصراع
( 1948 -1947الالجئون اإلقتصاديون) ،وتشمل هذه الفئة:
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 oسكان القرى الحدودية في الضفة الغربية
 oفقراء القدس في الضفة الغربية
 oفقراء غزة في قطاع غزة
	oأفراد القبائل البدوية وشبة البدوية
من المهم أن نشير الى أنه قد تم تعريف وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
في الشرق األدنى ألغراض عملية ،ولم يكن الهدف من هذا التعريف تحديد من هو الالجئ بقدر
ما كان الهدف تعريف من هو الشخص المؤهل للحصول على خدمات الوكالة .كما ان إطار
عمل الوكالة محصور ،من الناحية الجغرافية ،بالالجئين الذين لجأوا الى دول الجوار وهي
األردن ولبنان وسوريا وكذلك الى الضفة الغربية وغزة ،وبالتالي فإن الفلسطينيين الذين يعيشون
خارج هذه الدول ال يشملهم تعريف األونروا.
 .بتعريف الالجئ حسب قرار 194
لم يتعرض القرار  194لتعريف الالجئين ،حيث ان المادة  11من القرار تحدثت عن الالجئين
بشكل عام ،حتى أنها لم تحدد عن أي الجئين تتحدث ،مما أثار الكثير من النقاش حول ذلك ،إال
أنه يمكن القول بأن الالجئين حسب القرار  194هم الفلسطينيون الذين هُجّ روا من فلسطين قبل
القرار وبعده ،ويشمل أيضا ً كل فلسطيني من ذريتهم وُ لد خارج فلسطين.
 .جتعريف الالجئ حسب معاهدة جنيف لعام 1951
ينطبق مصطلح الجئ حسب المادة  -1فقرة “أ” البند الثاني من معاهدة جنيف  1951على
“كل شخص يوجد ،بنتيجة أحداث وقعت قبل  1كانون الثاني /يناير  ،1951وبسبب خوف له
ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية
معينة أو آرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته ،وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن
يستظل بحماية ذلك البلد ،كما ينطبق على كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته
المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن يعود
الى ذلك البلد.
فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية ،تعني عبارة “بلد جنسيته” كال من البلدان التي يحمل
جنسيتها .وال يعتبر محروما ً من حماية بلد جنسيته إذا كان ،دون أي سبب مقبول يستند إلى
خوف له ما يبرره ،لم يطلب اإلستظالل بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها”.
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وتوضح الفقرة باء من المادة ذاتها على انه  ،يجب أن تفهم عبارة “أحداث وقعت قبل  1كانون
الثاني /يناير  ،”1951الواردة في الفقرة “أ” المذكورة ،على أنها تعني:
 .أإما “أحداثا ً وقعت في أوروبا قبل  1كانون الثاني /يناير ،”1951
 .بأو “أحداثا ً وقعت في أوروبا أو غيرها قبل  1كانون الثاني /يناير  ،”1951وعلى كل
دولة متعاقدة أن تعلن ،وهي توقع هذه اإلتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها ،بأي من هذين
المعنيين ستأخذ على صعيد اإللتزامات التي تلقيها عليها هذه اإلتفاقية”.
إذاً ،جاء التعريف في المعاهدة محصوراً بعاملين محددين ،تاريخي وجغرافي ،بحيث يشمل
األوروبيين فقط الذين التجأوا الى بلد آخر قبل كانون الثاني  1951لذلك جاء بروتوكول
نيويورك  1967والذي صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار رقم  2198في 16
كانون أول  1966ودخل حيز التنفيذ في  4تشرين أول  ،1967جاء ليس ّد هذه الثغرة بإعتبار
أن هناك فئة جديدة من الالجئين قد ظهرت ولذلك ألغى في مادته الثانية هذين العاملين التاريخي
والجغرافي.
خوفا ً من أن يطوي النسيان الالجئين الفلسطينيين ومن أن يتم تهميشهم في حال وُ ضع الفلسطينيون
ضمن هذا التعريف ،تعهدت الدول العربية آنذاك بمد العون لالجئين الفلسطينيين ريثما تتم
عودتهم ،وبتدخل وطلب من ثالث دول عربية (لبنان ومصر والمملكة العربية السعودية) تم
اعتماد الفقرة أ -د في المعاهدة والتي تنص على “عدم جواز تطبيق تعريف هذا الميثاق على
األشخاص الذين يتلقون في الوقت الحاضر حماية ومعونة من أجهزة ووكاالت األمم المتحدة
غبر المفوضية العليا لالجئين”.
والمقصود هنا األونروا كونها قد أنشئت قبل المفوضية العليا لالجئين ،وعليه فإن تعريف
معاهدة  1951لالجئين ال ينطبق على الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى (األونروا) فقد تم إستثناؤهم قانونيا ً من
التعريف.
وهناك من يعتبر بأن هذا التعريف ال ينطبق حتى على الالجئين الفلسطينيين غير المسجلين لدى
األونروا .حيث أنه يعتمد على عامل ذاتي يتمثل بالخوف من اإلضطهاد لألسباب المذكورة في
المادة  -1فقرة  2من المعاهدة ،في حين أن الالجئ الفلسطيني إضطر للجوء إلى الدول المضيفة
ألسباب تتعلق باإلنتهاكات الجسيمة التي إر ُتكبت بحقه ،وعلى رأسها أعمال الطرد والمجازر
التي دفعته إلى الرحيل ،األمر الذي أدى إلى تحويل معظم الشعب الفلسطيني إلى الجئين.
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وبالرغم من عدم اعتراف كل الدول بالقرار اإلسرائيلي بضم القدس ،وافق مجلسا الشيوخ
والنواب االمريكيان في شهر تشرين االول /أكتوبر  1995على قانون ينص على ان من حقائق
السياسة الخارجية األمريكية ضرورة بقاء القدس عاصمة موحدة السرائيل وأنه ال بد من نقل
السفارة األمريكية إلى المدينة بحلول مايو .1999
ً
عاصمة لها تحديا ً صارخا ً للقانون الدولي وخصوصا ً للقرار
يمثل قرار إسرائيل باتخاذ القدس
 250الصادر عام  ،1968والقرار  253عام  ،1968وغيرها من القرارات التي تعتبر جميع
اإلجراءات اإلدارية والتشريعية التي قامت بها “إسرائيل” بما في ذلك مصادرة األراضي
واألمالك إجراءات باطلة.
 .دتعريف الال جئ حسب إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية.
جاءت إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية بتاريخ  10أيلول  1969لتضيف الى معاهدة األمم
المتحدة عام  ،1951وللبروتوكول الصادر عام  1967لتعتبر أيضا ً ان الالجئ هو كل من هرب
من اإلعتداء واإلحتالل والسيطرة األجنبية ،أو من أحداث تعكر بشكل خطير النظام العام في
قسم منها ،أو في البلد الذي يحمل جنسيته .ويكون مضطراً ألن يترك سكنه المعتاد
بالده أو في ٍ
من أجل ملجأ في مكان آخر خارج بالده األصلية او التي يحمل جنسيتها.
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 .هتعريف الالجئ حسب الوفد الفلسطيني المفاوض في اوتاوا عام 1992
خالل اإلجتماع األول لمجموعة العمل الخاصة بالالجئين المنعقدة في أوتاوا في أيار  ،1992قدم
رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني– األردني المشترك تعريفا ً لالجئين الفلسطينيين
يعتبر فيه“ :الالجئون الفلسطينيون هم كل الفلسطينيين وذرياتهم الذي ُ
طردوا او أُجبروا على
ترك بيوتهم في الفترة الممتدة ما بين تشرين الثاني ( 1947خطة التقسيم) ،وكانون الثاني
( 1949إتفاقيات الهدنة) من المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل في ذلك التاريخ األخير.
وال يشمل مثل هذا التعريف:
 الالجئين الذين غادروا فلسطين قبل  1947ولكنه يشمل كل األشخاص النازحين حتى ولو
نزحوا داخل المنطقة التي أصبحت “دولة اسرائيل” في الفترة  1949 –1948وبعدها
سكان القرى الحدودية في الضفة الغربية الذين فقدوا اراضيهم الزراعية في الحرب،
وبالتالي فقدوا مصدر رزقهم ولكن لم يتركوا قراهم.
 سكان مخيمات الالجئين في قطاع غزة الذين تم إما إعادة توطينهم في رفح في الجانب
المصري من الحدود ،أو وجدوا أنفسهم منفصلين عن عائالتهم واقربائهم نتيجة للحدود التي
تم ترسيمها بعد إتفاقيات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر.
 البدو الفلسطينيون الذين أُخرجوا بالقوة من أرض الرعي الخاصة بهم الموجودة داخل
إسرائيل ،إضافة الى هؤالء الذين تم إقناعهم بترك الضفة الغربية لإلقامة مرة أخرى في
األردن.
 .وتعريف الال جئ حسب دائرة شؤون الالجئين الفلسطينين.
الالجئ الفلسطيني حسب دائرة شؤون الالجئين الفلسطينين هو أي شخص:
 كان في التاسع والعشرين من تشرين الثاني  1947او بعد هذا التاريخ مواطنا ً فلسطينيا ً
وفقا ً لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر في الرابع والعشرين من شهر تموز عام .1925
او كان في التاريخ المذكور أعاله مقيما ً بشكل دائم في فلسطين ولم يكن مواطنا ً في أي بلد
آخر .او كانت جنسيته غير محددة وغير واضحة.
 كان مكان إقامته الطبيعي في فلسطين في المناطق التي أصبحت الحقا ً تحت سيطرة دولة
إسرائيل بين  15ايار  1948و 20تموز .1949
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 أُجبر على ترك مكان إقامته الطبيعي بسبب الحرب ولم يكن بإمكانه الرجوع إليه نتيجة
إجراءات وممارسات السلطات اإلسرائيلية.
 كان خارج مكان إقامته الطبيعي في  29تشرين الثاني  1947او بعد هذا التاريخ ولم يكن
بإمكانه الرجوع بسبب الحرب ونتيجة إجراءات وممارسات السلطات اإلسرائيلية.
 فقد في الزمن بين  29تشرين الثاني  1947و 20تموز  1949مصدر رزقه نتيجة الحرب
او بسبب إجراءات وممارسات السلطات اإلسرائيلية سواء كان الجئا ً او الجئة .
 أحد سكان القرى الحدودية في الضفة الغربية الذي فقد حق الوصول الى أراضيه الزراعية
التي أصبح يزرعها بعد ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
 أحد أفراد القبائل البدوية او شبه البدوية الذي لم يكن بإمكانه الوصول الى المناطق الخاضعة
لسيطرة إسرائيل حيث كان يقوم سابقا ً برعي ماشيته والمتاجرة بها الحقاً.
 أحد سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة الذي فقد عمله في المناطق الخاضعة لسيطرة
إسرائيل.
 .زالنازح الفلسطيني هو الجئ أيضا ً
يميز القانون الدولي بين الالجئ والنازح ،حيث أن األخير هو من ترك منزله لألسباب ذاتها التي
يتركها الالجئ ولكنه يبقى ضمن وطنه ،أي انه ينزح الى داخل وطنه دون اللجوء الى وطن
آخر ،على عكس الالجئ الذي يلجأ الى خارج وطنه.
إال أنه في الموضوع الفلسطيني ،يُطلق تعبير النازحين على الفلسطينيين الذين هجروا منازلهم
في فلسطين الى غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان االسرائيلي عام  1967وذلك لتمييزهم عن
الالجئين عام  ،1948ومن الممكن أن يكون الالجئ الفلسطيني ذاته نازحا ً والجئا ً في الوقت
نفسه ،حيث أنه كان بين الجئي  1948من نزح الى الضفة الغربية وغزة ،وبين الجئي 1967
أعداداً من الجئي  1948ممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة وإضطروا للجوء
مرة ثانية الى دول الجوار.
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 .حعدد الالجئين الفلسطينيين
لم يسبق في تاريخ اإلنسانية أن تشرد شعب بأكمله كما تشرد الشعب الفلسطيني ،ويُعتبر عدد
الالجئين الفلسطينيين هو األكبر في العالم ،حيث يقدر عـدد الفلسطينيين عام  2012بحوالي
 11.22مليون فلسطيني ،ويبلغ عدد الالجئين منهم حوالي  6.100.000الجئ .
يعيش في فلسطين المحتلة حوالي  5.6مليون فلسطيني ،يتوزعون كاآلتي:
 حوالي  1.37مليون في فلسطين المحتلة عام 1948
 حوالي  4.23مليون فـي األراضي الفلسطينية المحتلة بعد  ،1967يعيش منهم حوالي 2.6
مليون في الضفة الغربية بلغت نسبة الالجئين منهم  %30أي أنه من بين كل  10افراد هناك
 3افراد الجئين ،ويعيش  1.6مليون في قطاع غزة بلغت نسبة الالجئين منهم حوالي %67
أي أنه من بين كل  10أفراد هناك  7أفراد الجئين.
نسبة الالجئين في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة2011 -
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بلغت نسبة الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(االونروا ) اكثر من  5،1مليون موزعين كاالتي:
  %17.1في الضفة الغربية و %23.8في قطاع غزة.
  %40في األردن و % 9.1في لبنان و  %10في سوريا.
يبرزالجدول التالي نسب توزيع الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين (االونروا).

 يعيش اكثر من  700الف الجئ فلسطيني في الدول األجنبية.
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3.3حق العودة للشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي العام
هو حق الفلسطيني الذي ُ
طرد أو خرج من موطنه ألي سبب عام  1948أو في أي وقت بعد
ذلك ،في العودة إلى الديار أو األرض أو البيت الذي كان يعيش فيه ،وهذا الحق ينطبق على كل
فلسطيني سواء كان رجالً أو امرأة ،وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن
تواجدها ومكان والدتها وظروفها السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية.
هذا الحق يتمتع به كل فلسطيني أقره القانون الدولي في عدة معاهدات واتفاقيات دولية وهو
يعتبر عرفا ً دوليا ً ال يجوز انتهاكه ونذكر هنا أهم قواعده.
 .أحق العودة في ضوء القانون الدولي لحقوق اإلنسان
اقرت المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق االنسان بحق كل إنسان بالعودة الى أرضه
وذلك في:
 الفقرة الثانية من المادة  13من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1948وتنص على أنه
لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إليه.
 الفقرة الرابعة من المادة  12من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
وتنص على أنه ال يجوز حرمان أحد تعسفا ً من حق الدخول الى بالده.
 الفقرة الثانية من المادة  3من البروتوكول الرابع من إتفاقية حقوق اإلنسان األوروبية
وتنص على أنه ال يجوز حرمان أحد من حق الدخول الى أراضي الدولة التي هو من
رعاياها.
 الفقرة الخامسة من المادة  22من اإلتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان وتنص على أنه ال
يجوز طرد أحد من إقليم هو من رعاياه وحرمانه من حق العودة.
 الفقرة الثانية من المادة  12من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وتنص على أنه
لكل انسان الحق في مغادرة اي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه.
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 المادة  5من اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري  1964وحددت
حقوق االنسان التي يجب ان تحظر بموجبها الدولة اي تمييز بسبب العرق او اللون او
األصل القومي او اإلثني واقرت في البند الثاني من الفترة (د) من المادة عينها حق االنسان
في العودة الى بالده وإعتبرت هذا الحق من بين الحقوق التي يجب ان تحظر بموجبها
الدولة اي نوع من انواع التمييز.
 .بحق العودة في ضوء القانون الدولي اإلنساني
تلحظ إتفاقيات جنيف األربع لعام  1949في الكثير من قواعدها حق عودة االشخاص الى
ارضهم ومنازلهم ،ونذكر هنا أهمها:
 المادة  5من اتفاقية جنيف االولى التي تلحظ حق المحميين في االتفاقية بالعودة الى وطنهم.
وهي تنص على ان االتفاقية تنطبق على االشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو
الى ان تتم اعادتهم الى وطنهم.
 المواد  ،5و ،109و ،118و 119من إتفاقية جنيف الثالثة والتي أقرت حق العودة الى
الوطن بصورة نهائية لكل أسرى الحرب وذلك بعد ان يتم اإلفراج عنهم.
 المواد  ،6و ،36و 134من اتفاقية جنيف الرابعة التي اكدت على المبدأ العام في عودة
االشخاص المحميين الى وطنهم.
 المواد  63من إتفاقية جنيف االولى ،و 62من االتفاقية الثانية ،و 142من االتفاقية الثالثة،
و 158من االتفاقية الرابعة والتي أكدت بدورها على حق عودة االشخاص الى أوطانهم
حيث تنص على أنه ال يمكن إعتبار اإلنسحاب من إتفاقية جنيف ساريا ً اال بعد عودة
االشخاص المحميين الى أوطانهم.
 .جحق العودة في قرار األمم المتحدة رقم 194
نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  194في دورته رقم  3بتاريخ  11كانون األول/
ديسمبر  1948على عدة مواضيع تتعلق في القضية الفلسطينية وهي:
 إنشاء لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة
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 تقرير وضع القدس في نظام دولي دائم
 تقرير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل األوضاع بحيث تؤدي إلى
تحقيق السالم في فلسطين في المستقبل.
ونذكر هنا اهم النقاط المتعلقة بقضية الالجئين ،وهي:
تنص المادة الثانية على إنشاء الجمعية العامة لجنة توفيق مؤلفة من ثالث دول أعضاء في األمم
المتحدة ،تكون لها المهمات اآلتية:
 القيام ،بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم ،بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط األمم
المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم ( 186دإ –  )2الصادر في  14أيار/
مايو سنة .1948
 تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي ،وتلك المهمات
والتوجيهات اإلضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس األمن.
 القيام -بنا ًء على طلب مجلس األمن -بأية مهمة توكلها حاليا ً قرارات مجلس األمن إلى
وسيط األمم المتحدة لفلسطين ،أو إلى لجنة األمم المتحدة للهدنة .وينتهي دور الوسيط بنا ًء
على طلب مجلس األمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية ،التي ال تزال
قرارات مجلس األمن توكلها إلى وسيط األمم المتحدة لفلسطين.
نصت الفقرة االولى من المادة الحادية عشره منها على ما يلي:
“وجوب السماح بالعودة ،في أقرب وقت ممكن ،لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم
والعيش بسالم مع جيرانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة
إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر ،عندما يكون من الواجب وفقا ً لمبادئ القانون
الدولي واإلنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات
المسؤولة”.
كما ان الجمعية العامة قد أصدرت في الفقرة الثانية من المادة ذاتها “تعليمات إلى لجنة التوفيق
بتسهيل إعادة الالجئين ،وتوطينهم من جديد ،وإعادة تأهيلهم االجتماعي واالقتصادي ،وكذلك دفع
التعويضات ،وبالمحافظة على االتصال الوثيق بمدير إغاثة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين،
ومن خالله بالهيئات والوكاالت المتخصصة المناسبة في منظمة األمم المتحدة”...
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كما انها اصدرت في المادة الثالثة عشرة تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن “تقدم إلى األمين العام
بصورة دورية ،تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس األمن وإلى أعضاء األمم
المتحدة”.
ودعت في المادة الرابعة عشرة “الحكومات والسلطات المعنية ،جميعا ً إلى التعاون مع لجنة
التوفيق ،وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي”.
وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم  128بـ  33صوتا ً مقابل  13وامتناع
 ،10وهي على الشكل التالي:
مع القرار :بوليفيا ،برازيل ،كوستاريكا ،جمهورية الدومينيكان ،اإلكوادور ،غواتيماال ،هايتي،
نيكاراغوا ،باناما ،باراغواي ،بيرو ،أوروغواي ،فينزويال ،بلجيكا ،الدنمارك ،فرنسا ،ايسالندا،
لكسومبورغ ،هولندا ،النروج ،السويد ،أستراليا ،نيوزيالندا ،كندا ،الواليات المتحدة األميركية،
روسيا البيضاء ،تشيكوسلوفاكيا ،بولندا ،أوكرانيا ،اإلتحاد السوفياتي ،ليبيريا ،جنوب أفريقيا،
الفيليبين.
ضد القرار :أفغانستان ،كوبا ،مصر ،العراق ،لبنان ،باكستان ،المملكة العربية السعودية،
سوريا ،اليمن ،الهند ،إيران ،اليونان ،تركيا.
امتناع :تشيلي ،كولومبيا ،األرجنتين ،السلفادور ،هوندوراس ،المكسيك ،الصين ،اثيوبيا،
المملكة المتحدة ،يوغوسالفيا.
يبدو واضحا ً من هذه المادة بأن القرار  194يمنح الالجئين الفلسطينيين حق:
 العودة لمن يرغب منهم.
 التعويض المادي لكل الجئ سواء كان يرغب بترك بيته أو يريد الرجوع إليه.
 .دحق العودة في قرارات األمم المتحدة الالحقة للقرار 194
إن حق الفلسطينيين بالعودة الى أرضهم وبالتعويض عليهم لما لحق بهم من أضرار اكدت عليه
األمم المتحدة بعدة قرارات صدرت عن مجلس األمن وعن الجمعية العامة نذكر منها:
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 قرار مجلس االمن رقم  237الصادر في  14حزيران  1967والذي دعى الحكومة
اإلسرائيلية الى تسهيل عودة السكان الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب الحرب
العدائية.
 قرار مجلس األمن رقم  242الصادر في  22تشرين الثاني  1967والذي يؤكد في البند
“ب” من الفقرة الثانية الحاجة إليجاد حل عادل لمشكلة الالجئين .
اكدت كل قرارات الجمعية العامة المتعلقة بقضية االجئين على القرار  194ونذكر على سبيل
المثال:
 القرار  302الصادر في  8كانون أول عام  ،1949والذي تأسست بموجبه وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى ،مختصرة بعبارة األونروا.
 القرار  513الصادر في  26كانون االول  1952والذي جاء فيه بان أحكامه ال تخل بأحكام
العودة الى الوطن الواردة في الفقرة الحادية عشرة من الفقرة .194
 القرار رقم  1856الصادر في  20كانون االول  1962والذي بعد ان أكد على القرار
 194يأسف على ان العودة الى الوطن او التعويض لم يوضعا موضع التنفيذ.
 القرار  2452الصادر في  23كانون االول  1968والذي يطالب اسرائيل باتخاذ القرارات
الفعالة والضرورية والالزمة لتجري دون تأخير عودة السكان الذين فروا من المناطق
المحتلة منذ نشوب االعمال العدائية.
 القرار  2535الصادر في كانون االول ديسمبر  1969والذي يعتبر ان مشكلة الالجئين
العرب الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف ،المقررة في ميثاق االمم
المتحدة.
 القرار ( 3089د )28.الصادر في كانون االول /ديسمبر 1973والذي يؤكد تمتع الالجئيين
العرب الفلسطينيين بحق العودة الى ديارهم وامالكهم.
 القرار  3336الصادر في  22تشرين الثاني  1974والذي يعتبر ان للفلسطينيين الحق في
العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا وإقتلعوا منها.
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 القرار ( 3376د )30.الصادر في  10تشرين الثاني  1975والذي أنشأ لجنة معنية
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وقد شددت هذه اللجنة في كل
تقاريرها الالحقة على حق العودة.
ويبرز الجدول التالي بعض هذه القرارات:
الرقم
15/31أ
90 /32أ
112 /33أ
 52 /34أ
13/35
146/36
 120/ /37ك/
 /83 /38أ
 / 99 /39أ
/ 165 /40أ
 / 69/ 41أ
 / 69 /42أ
 / 57 / 43أ
/ 47 /44أي
/ 73 /45أ
46 /46
 69 /47أ
140 / 48أ
 35 / 49أ

التاريخ
الصادر في  23تشرين الثاني /نوفمبر 1976
الصادر في  23كانون اول /ديبسمبر1977
الصادر في  18كانون اول/ديسمبر1978
الصادر في  23تشرين الثاني /نوفمبر1979
الصادر في  23تشرين الثاني /نوفمبر 1980
الصادر في  23كانون اول /ديسمبر1981
الصادر في  26كانون اول  /ديسمبر 1982
الصادر في  15كانون اول /ديسمبر1983
الصادر في  14كانون اول /ديسبمر 1984
الصادر في  16كانون اول /ديسمبر1985
الصادر في  16كانون اول /ديسمبر1986
الصادر في  2كانون اول /ديسمبر1987
الصادر في  6كانون اول /ديسمبر 1988
الصادر في  8كانون اول /ديسمبر1989
الصادر في  11كانون اول /ديسمبر 1990
الصادر في  9كانون اول /ديسمبر 1991
الصادر في  14كانون اول /ديسمبر 1992
الصادر في  10كانون اول /ديسمبر1993
الصادر في  9كانون اول /ديسمبر 1994
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 .هقرار رقم  302وإنشاء األونروا
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى ،مختصرة بعبارة
“األونروا” تأسست بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  302في  8كانون األول
عام  ،1949وتعتبر من الناحية القانونية هيئة فرعية من الهيئات التابعة للجمعية العامة ،التي
يجيز لها ميثاق االمم المتحدة في مادته  22إنشاء هيئات فرعية للقيام بوظائفها ،على ان تقوم
الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لوالية األونروا كل ثالث سنوات ،ويمتد آخر تجديد حتى 30
حزيران .2014
تعمل االونروا على تقديم الدعم والحماية لحوالي  5مليون الجئ فلسطيني مسجلين لديها في
األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم .ويتم تمويل
األونروا بالكامل تقريبا ً من خالل التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول األعضاء في منظمة األمم
المتحدة.
وتقتصر مهمة األونروا على تقديم اإلغاثة والخدمات في مجال الشؤون اإلجتماعية ،خصوصا ً
التعليم األساسي والمهني والرعاية الصحية وتحسين األوضاع في المخيمات الفلسطينية وتحديث
البنية التحتية وتقديم برامج التشغيل لالجئين الفلسطينيين.
وبذلك ال يكون لألونروا أية مهمة متعلقة بالحماية القانونية او مهمة إيجاد بلد بديل عن العودة،
كما هو الحال في مهمة المفوضية العليا السامية لشؤون الالجئين.
ان اإلصرار من قبل الدول العربية على إستثناء الالجئين الفلسطينيين التابعين لألونروا من
حماية معاهدة جنيف  1951ومن صالحية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
له أهمية ليست قانونية فقط وإنما أهمية سياسية ومصيرية كبرى وتبرز هذه األهمية من خالل
المهمات الملقاة على عاتق كل من المنظمتين الدوليتين واهدافهما.
تعتبر المادة الثامنة من نظام المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أنه على الهيئة ان
تؤ ّمن الحماية لالجئين او تؤ ّمن دمجهم او إستيعابهم في المجتمعات الوطنية الجديدة ،وتضيف
الفقرة “د” من المادة ذاتها أنه على الهيئة أن تشجع الدول على قبول الالجئين على أرضهم.
واألهم من ذلك هو ما جاء في المادة  34التي تعتبر انه على الدول ان تسهّل إستيعاب الالجئين
ومنحهم جنسيتها.
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أما األونروا ،فلها هدف محدد في المادة السابعة من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
 302والذي يعتبر أنه على األونروا أن تناقش وتتعاون مع السلطات العامة المحلية فيما يتعلق
ببرامج المساعدات واألشغال وتوزيع اإلعاشة والملبس وبناء المساكن وتوزيع الخدمات الطبية
وتقديم الخدمات اإلجتماعية والمساعدات المالية والتعليمية.
إن األونروا على عكس المفوضية السامية ليس من مهامها وأهدافها إيجاد وطن جديد مؤقت
او دائم لالجئين وال العمل على دمجهم او إستيعابهم في مجتمعات الدول المضيفة ،او العمل
مع الدول المضيفة من اجل منحهم الجنسية ،وال تتمتع بحق حمايتهم كما تنص المادة الثامنة
المذكورة .حيث ان حماية الالجئين الفلسطينيين هي من صالحيات الدول العربية المجاورة
لفلسطين.
ويؤكد ذلك االتفاق الموقع بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لالمم المتحدة في تموز
 .1999حيث جاء في مادته الخامسة ان الطرفين يؤكدان على التمسك بوكالة األمم المتحدة في
إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (األردن ،سوريا ،لبنان ،الضفة
الغربية ،قطاع غزة) الى حين إيجاد حل لقضية الالجئين على أساس قرارات األمم المتحدة.
وال بد من التنبيه الى ان الفقرة الثانية من البند (د) من المادة االولى من معاهدة جنيف 1951
المذكورة أعاله تشير بوضوح الى انه يمكن لالشخاص الذين يتمتعون بحماية منظمات او
مؤسسات أخرى والمقصود هنا األونروا أن يستفيدوا من معاهدة  1951في حالتين:
 األولى :إيقاف حماية ومساعدة الالجئين المتمتعين بحماية ومساعدة المنظمات الدولية
األخرى.
 الثانية :ان ال يكون قد وجد هؤالء االشخاص حالً نهائيا ً كما تقضي قرارات الجمعية العامة
لألمم المتحدة.
كما ان وجود األونروا ضروري إلدامة حالة اللجوء من خالل منح صفة الجئ لكل فلسطيني
حتى وإن كان ممن وُ لدوا خارج فلسطين المحتلة ،وما يترتب على هذا االمر من إعطاء
االحصاءات الحقيقية عن عدد الالجئين الفلسطينيين في اماكن عمل االونروا الذي يزيد على
خمسة ماليين فلسطيني وليس عشرات االالف كما تدعي إسرائيل.
كما أن مجرد وجود االونروا يعني أن قضية الالجئين الفلسطينيين وعودتهم الى ديارهم قضية
دولية مستمرة متعلقة ليس فقط بعودة الفلسطيني وذريته الى دياره في فلسطين إنما أيضا بأن
هذه القضية هي قضية شعب بأسره يصرّ على عودته.
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ولهذا السبب ،نرى أنه من الضروري أن نحذر من المحاوالت اإلسرائيلية الهادفة الى إضعاف
دور األونروا والعمل على إنهاء خدماتها وحتى على إلغائها ،وتسليم مهامها للمفوضية العليا
السامية لشؤون الالجئين التي من اهدافها ايجاد وطن بديل لالجئ ،كما أشرنا ،وهذا ما يرفضه
الشعب الفلسطيني.

4.4مضمون حق العودة للشعب الفلسطيني.
ال يمكن فهم حق العودة اال بعودة الالجئ الى دياره وحقه بالتعويض عن كل ضرر لحق به .هذا
في المبدأ ،إال أن ما يُطرح من قبل الكيان الصهيوني ومن بعض الدول من مفاهيم مختلفة لحق
العودة ،ومن طروحات ومبادارات وحلول لقضية الالجئين الفلسطينيين يجعل من الضرورة
بمكان توضيح بعض النقاط المتعلقة بمضمون حق العودة في ضوء القانون الدولي ،ومن أهم
هذه النقاط:
 .أحق العودة وحق التعويض معا ً
على عكس ما تروج له “إسرائيل” بأنه يمكن إستبدال عودة الالجئين الى ديارهم في فلسطين
بالتعويض عليهم بالمال بإعتبار أن القرار  194قد نص على ذلك في مادته الحادية عشرة،
التي نصت على أنه “تقرر وجوب السماح بالعودة ،في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في
العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين
يقررون عدم العودة إلى ديارهم.”...
إن هذا التفسير للمادة الحادية عشرة غير قانوني وغير منطقي ،حيث ال يمكن ان يكون حق
التعويض بديالً عن حق العودة ،وذلك إنطالقا من مبدأ في القانون الدولي متعلق بمسؤولية
الدول ،ويقضي بمسؤولية الدولة في إصالح الضرر الواقع على الغير ،ومن ثم التعويض عنه.
وعليه ،يجب على “إسرائيل” التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن تهجير الشعب الفلسطيني إصالح
الضرر الحاصل ،اي عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم ومن ثم التعويض عن الضرر الذي
لحق بالالجئين ،وقد تم التأكيد على ذلك في عدة مواثيق دولية نذكر منها:
 لجنة التوفيق الدولية في تفسيرها للفقرة  11من القرار  194حين اقرت ضرورة ما يلي:
 oعودة األمور الى ما كانت عليه عام  1948اي عودة الالجئين.
 oالتعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالالجئين.
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 تقرير صدر عن إتحاد القانون الدولي عام  1992حول مبادئ القانون الدولي بشأن
التعويض على الالجئين ،والذي أقره باإلجماع ،إعتبر فيه انه على الدولة التي إرتكبت
أفعاالً غير شرعية بحق الالجئين:
 oالكف عن ذلك الفعل
 oدفع التعويضات
 oاعادة الوضع الى ما كان عليه قبل وقوع الفعل
 oتقديم ضمانات بعدم وقوع الفعل مرة اخرى او تكراره.
 المادة الحادية عشرة من القرار  194والتي تقضي بعودة الالجئين وبالتعويض عليهم وليس
بالعودة او بالتعويض كما تتدعي “إسرائيل” ،حيث ان المادة المذ كورة تقضي:
 oبمنح حق العودة لمن يرغب
 oالتعويض على الذين ال يرغبون بالعودة
 oأن يعوض عن كل مال فُقد أو تضرّ ر ،عندما تقضي مبادئ القانون الدولي أو مبادئ
العدالة بتعويضه ،سواء كان صاحبه يرغب بترك بيته أم يريد الرجوع إليه.
اذاً ،إن التعويض حسب القرار  194يأتي بعد حق العودة ويستند اليه ،وال يجوز ان يُلحظ
التعويض بدون حق العودة .كما ان التعويض يجب ان يستند الى مبادئ العدالة واالنصاف،
وليس من اإلنصاف ابداً ان يُحرم الالجئ من حق العودة الى ارضه مقابل التعويض المادي.
 قرارالجمعية العامة رقم  302بتاريخ  8كانون األول /ديسمبر  1949الذي أ ّكد على
ضرورة استمرار المساعدة لالجئين الفلسطينيين ،كما أ ّكد على ضرورة عودتهم و /أو
التعويض عليهم.
 كل القرارات التي إتخذتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في موضوع الالجئين الفلسطينيين
او القرارات المتعلقة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ،التي طالبت “إسرائيل” بالسماح
بعودة الالجئين الفلسطينيين و/أو تعويضهم.
وعليه ،فإن التعويض ليس بديالً عن حق العودة بل هو مالزم له .والقول بغير ذلك يحوّ ل
التعويض الى حق اقتصادي بحت وهذا غير جائز قانونيا ً واخالقياً.
لذلك ،فحق اختيار الالجئين بين العودة والتعويض ،اي العودة او التعويض ،حق يمتلكه كل فرد
الجئ وال يمكن ألحد ان يقرر عنه او بإسمه غير ذلك.
هذا التعويض يجب ان يحصل عن كل خسارة خاصة او عامة سواء كانت مادية ام معنوية،
وقد اكد على ذلك قرار األمم المتحدة رقم  644/52الصادر في 5 -11-1998الذي أكد على
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حق الالجئين بالتعويض عن كل الخسائر التي تسبب بها االحتالل منذ عام  1948وطوال مدة
االحتالل.
 .بحق العودة الى كل فلسطين التاريخية
تدّعي “اسرائيل” بان العودة هي فقط الى وطن الالجئ .وكون “إسرائيل” ليست وطن الفلسطيني،
وكونه ليس هناك وطن اسمه فلسطين ،فإنه ال عودة للفلسطينيين ،كما انها تعتبر أنه يجب إنشاء
كيان صغير خارج “إسرائيل” في الضفة الغربية او في األردن ،على ان يُطلق عليه إسم فلسطين
ويعود اليه بعض الفلسطينيين الذين يجدون مكانا ً لهم في وطنهم الجديد المستحدث.
هذه النظرية ال تتناقض فقط مع القانون الدولي ،بل هي غير منطقية وغير انسانية ،حيث ان
عودة الالجئ يجب ان تتم إلى نفس المكان الذي ُ
طرد منه أو غادره ألي سبب ،هو أو أبواه أو
أجداده.
وقد نصت المذكرة التفسيرية للقرار  194على ذلك بوضوح ،حيث ان المادة الحادية عشر
تحدثت عن عودة الالجئين الى ديارهم وليس الى وطنهم كما تتدعي “اسرائيل” ،ولذلك يبقى
الالجئ الفلسطيني الجئا ً إلى أن يعود إلى بيته ،حتى لو تم هدمه بعد طرده وليس بالضرورة
ان يكون الالجئ مالكا ً لهذا البيت ،بل يكفي انه عاش هو او احد اسالفه في ذاك المكان الذي
طرد منه.
وهذا المبدأ ال ينطبق فقط على الفلسطينيين الذين يعيشون خارج فلسطين ،بل على كل الالجئين
الفلسطينيين بمن فيهم الذين يعيشون في الضفة الغربية او في غزة ،او حتى الذين يعيشون داخل
“اسرائيل” على بعد مسافة قصيرة او طويلة من منازلهم التي ُ
طردوا منها .لذلك ،فإن حق العودة
هو حق عودة كل الجئ فلسطيني الى كل فلسطين التاريخية.
 .جحق العودة حق غير قابل للتصرف وال يسقط بمرور الزمن.
إن ارتباط قضية الالجئين الفلسطينيين بالقضية الفلسطينية وبالصراع العربي الصهيوني يجعل
من حق العودة حقا ً غير قابل للتصرف ،كما يجعل منه حقا ً ال يمكن ان يسقط بمرور الزمن،
وتؤكد على ذلك اسباب عدة نذكر اهمها:
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 حق العودة حق غير قابل للتصرف ،يعني أنه حق من الحقوق الثابتة التاريخية للشعب
الفلسطيني ،ال يمكن التعديل به وال يمكن المفاوضة عليه وال التنازل عنه وذلك من اية جهة
كانت حتى من صاحب الحق ذاته ،كما انه ال يمكن ان يسقط بمرور الزمن.
 حق العودة حق غير قابل للتصرف كونه حق مقدس للفلسطينيين سواء على الصعيد
الفردي ،حيث ان فلسطين مسقط رأس الفرد ومدفن أجداده وعودته اليها مرتبطة بهويته
وبكرامته وحتى بوجوده ،أم على الصعيد الجماعي .ذلك ان حق العودة مرتبط بقضية
الشعب الفلسطيني األساسية وهي إزالة اإلحتالل وبناء الدولة على ارض كل فلسطين.
 حق العودة حق غير قابل للتصرف كونه يرتبط بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ويعتبر حق تقرير المصير من القواعد اآلمرة في القانون الدولي التي ال يجوز انتهاكها
مطلقا ً والتي ال تسقط بمرور الزمن.
 حق العودة حق غير قابل للتصرف كون القانون الدولي اقر بذلك للشعب الفلسطيني ،وربط
بين حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ،وبين الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
غير القابلة للتصرف ،وقد إتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة عدة قرارات تؤكد على
ذلك ،اهمها القرار  3236الصادر في  1994\11\22الذي ينص في المادة الثانية منه
على “حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي ُ
شردوا
منها واق ُتلعوا منها وتطالب بإعادتهم”.
 حق العودة حق غير قابل للتصرف كون العودة الى المنزل الذي تركه الالجئ او أهله
هو ملكية خاصة يملكها الالجئ .هذه الملكية مقدسة في القانون الدولي لحقوق االنسان وال
يجوز انتزاعها.
 القانون الدولي االنساني الذي يعطي الحق بعودة الالجئين ،كما أشرنا سابقاً ،يعتبر بأن
هذا الحق غير قابل للتصرف حيث ان أي إتفاق يحصل ويمس حقوقهم كمحميين في إتفاقية
جنيف الرابعة لعام  ،1949هو اتفاق باطل ،فالمادة السابعة من هذه االتفاقية تنص على انه
“...ال يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع األشخاص المحميين كما نظمته هذه
االتفاقية ،أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها”.
 كما ان حق العودة حق غير قابل للتصرف كون القانون الدولي االنساني ال يسمح حتى
بالتخلي عن هذا الحق ،وهذا واضح في المادة الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص
على انه “ال يجوز لألشخاص المحميين التنازل في أي حال من األحوال جزئيا ً أو كليا ً عن
الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه االتفاقية ،أو بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إليها
في المادة السابقة.”...
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 .دحق العودة غير مرتبط بحيازة الالجئ الفلسطيني جنسية أخرى
جاء في الفقرة جيم من المادة االولى لمعاهدة األمم المتحدة  ،1951أنه ينبغي إنطباق
هذه االتفاقية على اي الجئ ،إذا:
 استأنف بإختياره االستظالل بحماية بلد جنسيته
 إستعاد بإختياره جنسيته بعد فقدانه إياها
 إكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة
 أصبح ،بسبب زوال األسباب التي أدت إلى االعتراف له بصفة الالجئ ،غير قادر على
مواصلة رفض االستظالل بحماية بلد جنسيته
 كان شخص ال يملك جنسية وأصبح ،بسبب زوال األسباب التي أدت إلي االعتراف له
بصفة الالجئ ،قادراً على أن يعود إلى بلد إقامته المعتادة السابق.
وتضيف الفقرة هاء من المادة ذاتها على ان الالجئ يفقد صفته هذه“ :إذا إعتبرته السلطات
المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقاما ً له مالكا ً للحقوق وعليه االلتزامات المرتبطة بجنسية هذا
البلد”.
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هل هذا يعني بأن الالجئ الفلسطيني يفقد حقه بالعودة في حال إمتالكه جنسية اخرى؟
هنا ،يجب التمييز بين فقدان صفة الالجئ وبين فقدان حق العودة ،حيث ان حق العودة هو حق
مطلق ال يقره فقط قانون الالجئين انما ايضا ً القانون الدولي لحقوق االنسان ،والعودة الى الديار
حق للشخص بصفته الجئ وبصفته إنسان أيضا ً.
هذا من ناحية .اما من ناحية ثانية وهي االهم ،وكما ذكرنا سابقاً ،فإن اتفاقية  1951المذكورة
ال تنطبق على الالجئ الفلسطيني حيث ان الفقرة دال من المادة االولى تنص على انه ال “تنطبق
هذه االتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون حاليا ً بحماية أو بمساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة
لألمم المتحدة غير مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين”.
إن حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة هو حق فردي كما انه حق جماعي للشعب الفلسطيني أقره
له القانون الدولي بصفته هذه ،وبالتالي فإن حصول الفلسطيني على جنسية عربية او اجنبية ال
يُفقد الشعب الفلسطيني هذا الحق.
اذاً ،إن حصول الالجئ الفلسطيني على جنسية دولة يقيم فيها ال يتعارض مع حقه بالعودة وال
يُع ّد تنازالً عنها ،بل ان اكتساب جنسية جديدة هو حق من حقوقه الشخصية والسياسية التي تقرها
كل اإلتفاقيات الدولية خصوصا ً اإلعالن العالمي لحقوق االنسان  1948والعهد الدولي الصادر
عام  1966و المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية.
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5.5توصيف الجرائم المرتكبة بحق الالجئين الفلسطينيين في ضوء
القانون الدولي
ان عودة الالجئين الفلسطينيين الى دياريهم والتعويض لهم عمّا لحق بهم من ضرر هو الحل
الوحيد لقضيتهم .اال ان ذلك ال يعفي كل من تسبب بمأساتهم من المعاقبة القضائية ،حيث أن
االعمال االجرامية المرتكبة من قبل المسؤولين االسرائيليين بحقهم ،كالطرد والنفي والتهجير
واالستبعاد واالضطهاد واالستيالء على ارضهم وممتلكاتهم وعدم السماح لهم بالعودة الى ديارهم
في فلسطين ،ال تشكل فقط انتهاكا ً لكل المعاهدات والمواثيق واالعراف الدولية وخصوصا ً تلك
المتعلقة بحماية حقوق االنسان وبالقانون الدولي االنساني ،انما تشكل ايضا ً جريمة يحاسب
القانون الدولي مرتكبيها بأشد العقوبات و ُتصنف بالجرائم الخطيرة ،كجريمة االرهاب والتعذيب
والحرب وجريمة ضد االنسانية وإبادة الجنس وغيرها من الجرائم .ونذكر هنا بعضها:
 .أجريمة االبادة
ان الطرد والنفي والتهجير واالستبعاد واالضطهاد واالستالء على االرض والممتالكات
وتدميرها وغيرها من الممارسات التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون من قبل المسؤولين
الصهاينة هي افعال تشكل جريمة ابادة الجنس في ضوء القانون الدولي وخصوصا ً في:
المادة  2من معاهدة  1948المتعلقة بمنع جريمة االبادة والمعاقبة عليها.
والمادة  6من نظام المحكمة الجنائية الدولية ،نظام روما ،وقد اكدت على ذلك:
 عدة قرارات للجمعية العامة لالمم المتحدة حيث اعتبرت ان االستيطان يشكل جريمة ابادة.
 الشرح الرسمي التفاقية جنيف الذي يعتبر ان نقل سكان الدولة المحتلة من المناطق التي
تحتلها وجلب سكان من خارج هذه المناطق ليستوطنوا فيها يشكل خطراً على الهوية االثنية
للسكان في االراضي المحتلة.
 اعالن اتحاد القانون الدولي في مؤتمره الـ 65في القاهرة في نيسان  1992حين اعتبر انه
في بعض االحوال يمكن اعتبار الطرد والتهجير جريمة ابادة وقد نص في المبدأ رقم 3
منه على انه يجب في احوال معينة اعتبار الفعل المسبب الحداث الالجئين ابادة جماعية.
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 .بجريمة ضد االنسانية
ان أعمال الطرد والنفي والتهجير واالستبعاد واالضطهاد التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون
يش ّكل جريمة ضد االنسانية ار ُتكبت بحقهم .واالتفاقيات الدولية وكذلك المحاكم الجنائية اقرت
هذه الجريمة في العديد من بنودها ونذكر منها:
 المادة  2من مشروع قانون الجرائم ضد أمن وسالمة االنسانية -االمم المتحدة رقم أ/
1954 /2693
 المادة  21من مشروع قانون الجرائم ضد أمن وسالمة االنسانية -االمم المتحدة رقم
أ1991/10/46/
 المادة  3من نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالجرائم في رواندا
 مشروع قانون الجرائم ضد أمن وسالمة البشرية -االمم المتحدة 1996
 المادة  7من نظام المحكمة الجنائية الدولية ،نظام روما.
 .ججريمة الحرب
ان النفي والطرد واالبعاد والتهجير الذي تعرض له الالجئون الفلسطينيون وكذلك عدم السماح
لهم بالعودة يشكل جريمة حرب ارتكبها المسؤولون االسرائيليون ،وذلك عمالً بالمواد االتية:
 المادة  147من اتفاقية جنيف الرابعة التي تجرّ م االعمال التي تشكل انتهاكا ً للمادة 49
وتعتبرها انتهاكات جسيمة لها
 البند (أ) من الفقرة  4من المادة  85من البروتوكول االول الملحق باالتفاقية
 المادة  8من نظام المحكمة الجنائية الدولية
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القانون

االفعال المرتكبة

الجريمة

 المادة  2من معاهدة 1948
المتعلقة بمنع جريمة االبادة
والمعاقبة عليها.
الطرد ،النفي ،التهجير ،االستبعاد،
االضطهاد ،االستيالء على االرض  المادة  6من نظام المحكمة
الجنائية الدولية ،نظام روما.
والممتالكات وتدميرها ،القتل،
المجازر ،االستيطان ،منع العودة  .اعالن اتحاد القانون الدولي
عام 1992

جريمة ابادة الجنس

المادة  2من مشروع قانون
الجرائم ضد امن وسالمة
االنسانية -االمم المتحدة رقم
أ1954/ 2693/
المادة  21من مشروع قانون
الجرائم ضد امن وسالمة
االنسانية -االمم المتحدة رقم
أ 1991/10/ 46/
المادة  3من نظام المحكمة
الجنائية الدولية الخاصة
بالجرائم في رواندا
مشروع قانون الجرائم ضد
امن وسالمة البشرية -االمم
المتحدة 1996
المادة  7من نظام المحكمة
الجنائية الدولية ،نظام روما.

جريمة ضد االنسانية




الطرد ،النفي ،التهجير ،االستبعاد،
االضطهاد ،االستيالء على االرض
والممتالكات وتدميرها ،القتل ،
المجازر ،االستيطان ،منع العودة.




 المادة  147من اتفاقية
تجرم
جنيف الرابعة التي
ّ
االعمال التي تشكل انتهاكا ً
وتعتبرها
49
للمادة
الطرد ،النفي ،التهجير ،االستبعاد،
انتهاكات جسيمة لها
االضطهاد ،االستالء على االرض
والممتالكات وتدميرها ،القتل  ،البند (أ) من الفقرة  4من
المادة  85من البروتوكول
المجازر ،االستيطان ،منع العودة.
االول الملحق بإتفاقيات
جنيف
 المادة  8من نظام المحكمة
الجنائية الدولية ،نظام روما.
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جريمة الحرب

6.6الخاتمة :عودة الشعب الفلسطيني الى دياره ممكنة وحتمية
إن إدّعاء “إسرائيل بأن عودة الالجئين الفلسطينيين الى فلسطين غير ممكنة هو ادعاء باطل
يهدف إلى بث روح اليأس في نفوسهم مما يدفعهم لقبول الحلول البديلة ،مثل قبول التعويضات
والتوطين في الدول األخرى .غير أن هذه العودة ليست ممكنة فقط بل هي حتمية ايضا ً حيث ان:
 .أالعودة ممكنة عمليا ً ألسباب عدة نذكر منها:
 ان اعتبار “اسرائيل” بأن العودة غير ممكنة بحجة عدم اتساع فلسطين لكل الالجئين غير
صحيح وحجة مرتدة عليها ،حيث ان “اسرائيل” ما زالت تشجع وتعمل على هجرة اليهود
من كل العالم الى فلسطين ،فكيف تتسع فلسطين للماليين من اليهود القادمين من كل انحاء
العالم وال تتسع لالجئين الفلسطينيين اصحاب االرض اصالً؟
 إن االحصاءات تثبت انه بعودة الالجئين الفلسطنيين إلى ديارهم تصبح الكثافة السكانية
لمجموع المقيمين في فلسطين  482شخص/كم 2بدالً من الكثافة الحالية وهي /261كم،2
وهذا رقم مقبول جداً اذا نظرنا الى الوضع في غزة مثال حيث تبلغ كثافة السكان في مخيم
الشط وحده 85.000 ،شخص/كم.2
 إن الحجة التي تقول بأن عودة الالجئين الفلسطينيين تعني نقل اليهود من سكان فلسطين
الى خارجها ،كونهم سيأخذون مكانهم ،هي حجة غير صحيحة ألن المطروح إقامة دولة
فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها الجميع بمعزل عن انتماءاتهم الدينية ،كما ان الدراسات
تؤكد على ان عودة  6ماليين فلسطيني لن تؤدي بالضرورة الى هجرة اليهود ،اال من كان
يرغب منهم في عودته الى الدولة التي جاء منها ،وهذا يحصل حاليا ً حيث تشهد “اسرائيل”
هجرة مضادة.
 من الناحية العملية ،ال تحتاج عودة الالجئين عن طريق البر إلى أكثر من ساعة أو ساعتين،
إذ يعود سكان قضاء بئر السبع وغزة والرملة ويافا من قطاع غزة متجهين شماالً ،ويعود
سكان الوسط من الضفة الغربية متجهين غرباً ،ويعود سكان الجليل من سوريا ولبنان
ً
مقارنة بهجرة اليهود الى فلسطين حيث تم نقل
متجهين جنوباً ،الخ ...وهذه عملية سهلة
الماليين منهم عبر البحار واالجواء من آخر اصقاع االرض وعن بعد آالف الكيلومترات.
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 .بالعودة حتمية ،وذلك من خالل عدة مؤشرات نذكر منها:
 ازدياد الهجرة المعاكسة لليهود في اآلونة األخيرة.
ً
كافة لطرد االحتالل الصهيوني وإلقامة دولته
 استمرار نضال الشعب الفلسطيني بأشكاله
الفلسطينية على ارض فلسطين التاريخية بحيث يعيش فيها الجميع بدون تمييز.
 حفاظ الشعب الفلسطيني على وحدته وهويته الفلسطينية وانتمائه الى فلسطين وارتباطه
بأرضه والحفاظ على التراث الفلسطيني وإصراره على العودة حيث تشير االحصاءات الى
أن اكثر من  %80من الالجئين الفلسطينيين يصرون على العودة ويرفضون اي حديث او
طرح لتوطينهم في البلدان التي استقبلتهم أو في غيرها.
 التأكيد الدائم من قبل األمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني بالعودة وخصوصا ً على
القرار  194والقرار  3236الذي يعتبر العودة حقا ً من الحقوق غير القابلة للتصرف.
بناء على ما تقدم ،فإن كل ما يُطرح من قبل الكيان الصهيوني ومن بعض الدول االجنبية
والعربية ،من حلول لقضية الالجئين الفلسطينيين ومنها توطينهم في اماكن تواجدهم او نقلهم
الى دول مستعدة إلستقبالهم ومنحهم جنسياتها ،بحجة صعوبة تحقيق عودتهم او استحالتها ،ما
هي اال طروحات مشبوهة غير انسانية وغير اخالقية وغير قانونية ،والقبول بها يشكل خيانة
لقضية الالجئين الفلسطينيين وللقضية الفلسطنية بأكملها.
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تعمــل جمعيــة مســار يف مجــال التنميــة الشــبابية عــى مســتوى املجتمعــات املحليــة مــن خــال
برنامــج التنميــة الشــبابية املُجتمعيــة ،وعــى مســتوى القوانــن والسياســات مــن خــال برنامــج
السياســة الشــبابية الوطنيــة.
تهــدف مســار اىل تعزيــز مشــاركة املواطنــن ،وتحديــداً الشــباب ،مــن خــال التمكــن ،وعــن طريــق
التحريــك ،والتدريــب ،وزيــادة الوعــي ،واالنشــطة الفنيــة ،وإصــدار مــوارد صديقــة للشــباب،
وتأمــن الوصــول للمعلومــات ،وكســب التأييــد ،والضغــط لتعديــل السياســات والقوانــن.
نحن نتطلع اىل بناء مجتمع مدين ،علامين ،وغري طائفي.
ملعرفة املزيد عن جمعية مسار ،الرجاء زيارة الوقع االلكرتوين وصفحة الفيسبوك.

facebook.com/masarlborg
masarlb.org

إعداد :د .حسن جوين
مراجعة وتنسيق :كامل شيا ورانيا السبع اعني
تصميم :جو ح ّمود

