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كلمة احملررين
جرى التحضري لهذا العدد من نرشة الهجرة القرسية قبل وقت طويل من األزمة اإلنسانية التي رشدت  %20من
الشعب اللبناين .وتبحث املقاالت املنشورة يف هذا العدد فيام هو أبعد من األحداث الحالية لتنظر فيام يعتربه
أغلب املراقبني الدوليني األسباب الجذرية للرصاع واللجوء يف الرشق األوسط :الطبيعة املمتدة ملشكلة اللجوء وتعقيد
الوسائل املستخدمة لنزع ملكية الفلسطينني واملعايري املزدوجة يف تعامل املجتمع الدويل معها تجعل منها قضية
مستقلة.
من عىل مرتفعات الضفة الغربية ميكن النظر عرب امتداد إرسائيل/فلسطني من البحر امليت إىل البحر املتوسط.
وتناقش مقاالت هذا العدد الترشد الذي نتج من هذه القطعة الصغرية من األرض والذ كان له – وما زال – آثار
ذات نطاق عاملي .ال تزال الغالبية العظمى من مجمل املاليني السبعة من الالجئني الفلسطينني تعيش ضمن نطاق
 100كم من حدود إرسائيل والضفة الغربية وقطاع غزة حيث تقع مواطنهم األصلية ،وهم الجئون ألن إرسائيل
– امللتزمة بإبقاء دولتها ذات أغلبية يهودية ومبنح الجنسية ألي فرد ينتمي إىل الشتات اليهودي – تحرم الفلسطينني
من حقهم اإلنساين يف العودة إىل مواطنهم األصلية .ورمبا يشكل الفلسطينيون أكرب شعب الجئ يف العامل ،ومع ذلك
معظمهم غري مسجل يف سجل الالجئني العاملي لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني كون مأساة ترشيدهم
تعود إىل ما قبل معاهدة جنيف لعام  1951وتأسيس وكالة الالجئني.
ومن املمكن القول أن استمرار تفاقم أزمة الالجئني الفلسطينني ميثل أسوأ فشل ملنظمة األمم املتحدة منذ تأسيسها
حيث مل يتمتع املجتمع الدويل لحد اآلن اإلرادة السياسية الكافية لتقديم حلول دامئة متوافقة مع القانون الدويل
وقرارات مجلس األمن التي تطلب من إرسائيل االنسحاب من األرايض الفلسطينية املحتلة ،وكان يتم مناقشة الحلول
الدامئة للفلسطينني املرشدين دون اإلشارة إىل القواعد القانونية املطبقة يف حاالت الالجئني األخرى ،كام مل تشكل
قضايا حقوق الالجئني و حقهم بالتعويض أو اسرتداد ممتلكاتهم وحقوق حامية الفلسطينني الذين يعيشون تحت
اإلحتالل العسكري املستمر مسائل مركزية يف عملية السالم املحترضة وال حجر أساس يف مرشوع خارطة الطريق
الذي ترعاه الواليات املتحدة .ويف ظل غياب أي تقدم تجاه التوصل لحل دائم يستمر الزحف لضم األرايض دون
رادع ،وعند اكتامل الجدار اإلرسائييل سيصبح الفلسطينيون يف غزة والضفة الغربية محصورين يف جيوب غري متصلة
تشكل مثن مساحة فلسطني التاريخية .ورغم شعارات دعم الدميقراطية أدى رد الفعل الغريب عىل االنتخابات
الترشيعية الفلسطينية يف كانون الثاين (ديسمرب)  –2006والتي حازت عىل االعرتاف الدويل بنزاهتها – إىل نشوء أزمة
محرضة سياسياً وإىل إعاقة االقتصاد الفلسطيني ،ويعاين عامة الفلسطينني بشدة بسبب انقطاع املعونات الدولية
ألن الجهات املتربعة أوقفت التمويل الرضوري لالستمرار يف تقديم املعونات وللمشاريع التنموية.
كان الحصول عىل التمويل لهذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أصعب من املعتاد وذلك حتى قبل اندالع األزمة
يف لبنان ،ولذلك نعرب عن امتنانا العميق للدعم املايل الذي حصلنا عليه من مؤسسة قط ّـان ،ودان تشريتش
إيد ،وإنرتبال ومنظمة يهود ألجل العدالة للفلسطينني ،ووزارة الخارجية الرنويجية ،ومنظمة إنقاذ الطفولة يف
بريطانيا ،وبرنامج سري جيمس هوتونغ للقانون ومنظمة حقوق اإلنسان وبناء السالم يف الرشق األوسط ،وجاللة
السلطان قابوس سلطان عامن ،وأوكسفام بريطانيا ،ووكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينني (،)UNRWA
ومؤسسة التعاون.
كام ندين بالفضل لكل الكت ِّـاب وخصوصاً ملن وجدوا الوقت للكتابة لنا وأخذوا اقرتاحاتنا التحريرية بعني االعتبار
بينام كانوا يف الوقت نفسه يستجيبون لألزمات اإلنسانية يف غزة ولبنان .مل يكن من املمكن القيام بإصدار هذا العدد
وإيصال هذه النسخة إليكم لوال املساعدة املقدمة من كل من جنيفر لوينستني وعباس شبالق وإنجيال كودفري-
غولدشتاين وإليزابيث كابال.
وسريكز العدد القادم من نرشة الهجرة القرسية – والذي سينرش باللغة اإلنكليزية يف ترشين الثاين (نوفمرب)
املقبل – عىل موضوع العنف الجنيس يف الرصاعات ،أما عدد نيسان (ابريل)  ٢٠٠٧فسيتضمن قس ًام خاصاً حول
تقوية الحامية الجنوبية وقدرات املساعدة (للمزيد من املعلومات زوروا موقعنا عىل اإلنرتنت عىل العنوان:
 )www.fmreview.org/forthcoming.htmونرحب املقاالت املتعلقة بلبنان.
بعض القراء يتلقى نرشة الهجرة القرسية للمرة األوىل ،نحن ننرش مطبوعتنا باللغات اإلنكليزية والعربية واإلسبانية
والفرنسية وإذا ما رغبتم بالحصول عىل األعداد املقبلة (أو الحصول عىل املزيد من النسخ) نرجو منكم االتصال بنا
عرب التفاصيل املذكورة أدناه أو النموذج املوجود عىل الغالف الخلفي.
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لبنان :املدنيون يدفعون الثمن
توماس آرتشر

بينما يتم طباعة هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية يتجه آالف
النازحني والالجئني إلى بيوتهم بعد إعالن وقف إطالق النار الذي توسطت
به األمم املتحدة والذي بدأ العمل به في  ١٤آب/أغسطس املنصرم.
وقد لقي  ١١١٠لبنانيا – معظمهم من املدنيني
 و ١٥٦إرسائيليا منهم  ١١٦جندياً حتفهم يفالرصاع الذي اشتعل بعد أسـر حزب الله لجنديني
إرسائـليني يف  ١٢متوز/يوليو .ونتيجة للرصاع الذي
اندلع تحول  ٩٠٠ألف من مجموع السكان الذي
ال يتعدى األربعة ماليني نسمة إىل نازحني .وكان
النازحون قد لجؤوا إىل املدارس واملباين العامة
والحدائق العامة أو أقاموا مع عائالت مضيفة،
كام قد تم تحويل  ٨٨مدرسة يف بريوت وحدها
لتصبح مالجئا تستقبل ما يصل إىل الخمس عائالت
يف كل من غرفها الصفية .إال أن الكثري من العائالت
كانت قد لجأت إىل أقارب لها يف شامل لبنان ،األمر
الذي أدى إىل انفصال العديد من العائالت عن
بعضها البعض خالل عملية الهروب ،وها هم اآلن
يحاولون جمع املعلومات عن األفراد املفقودين
منها.

عامل الصليب األحمر الدويل
يحملون صناديق املعونة من
املؤن مقصدها جنوب لبنان
عرب نهر الليطاين يف الثامن
من أغسطس/آب .2006

انضم مجلس الالجئني الرنويجي إىل العديد من
الوكاالت الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر يف اإلش��ارة إىل حقيقة أن
املدنيني كانوا هم املترضرين الرئيسيني يف الحرب
بني إرسائيل وحزب الله .كام انتقدت هذه املنظامت
أيضا عدم احرتام كال الطرفني لقواعد النزاع مثل
التفرقة بني األهداف العسكرية واملدنية .وقد حثت
اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
األطراف املتنازعة عىل احرتام الكوادر الطبية بعد
قصف سيارة إسعاف تابعة للصليب األحمر األمر
الذي أدى إىل قتل الكادر الطبي فيها ،وقد ركزت
اللجنة عىل إلحاحية الحاجة اإلنسانية يف البلدات
والقرى الواقعة يف الجنوب اللبناين .فقد أصبح

الوصول عرب البحر إىل صور رضوريا بعد تدمري كافة
الطرق والجسور الرئيسية هناك.

املؤونة لألشخاص الذين يحتاجون إليها ،إضافة إىل
أنها تقوم بإرسال الكوادر العاملة إىل وكاالت األمم
املتحدة من خالل قوة نورستاف ()NORSTAFF
االحتياطية لحاالت الطوارئ.
واألمر األكرث أهمية وحيوية الستدامة وقف إطالق
النار فهو الدعم املكثف للجهود الدبلوماسية
من أجل التعامل مع األسباب الجذرية للرصاع يف
الرشق األوسط .ووفقاً للسيد غاريث إيفانز الذي
يعمل مع الفريق الدويل املعني باألزمات فإن
«خلفية هذا التصعيد املفاجئ تعود إىل إهامل
دبلومايس يف السنوات الست املاضية ،األمر الذي
يجعل الشعب اللبناين والفلسطيني واإلرسائييل
يدفع مثن هذا اإلهامل اليوم».

ويؤكد مجلس الالجئني الرنويجي عىل دعمه لدعوة
منظمة رصد حقوق اإلنسان الجراء تحقيق دويل
يف األحداث املوثقة التي تخللتها مخالفات للقانون
الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين من قبل
إرسائيل وحزب الله عىل سواء [انظر النص املنفصل
أدناه] .وقد أظهر البحث الذي أجرته منظمة رصد
حقوق اإلنسان قد أن القوات اإلرسائيلية داومت
عىل شن هجامت مدفعية وجوية ذات فوائد يشغل توماس آرترش منصب أمني عام مجلس
عسكرية محدودة أو مشكوك فيها إال أنه كان لها الالجئني الرنويجيwww.nrc.no/engindex.htm
رضر كبري عىل املدنيني .وقد أشارت املنظمة إىل وميكن االتصال به عن طريق الربيد
انتهاكات منهجية للقانون اإلنساين الدويل من قبل اإللكرتوينastrid.sehl@nrc.no :
حزب الله ،مبا فيها إطالق آالف الصواريخ العشوايئ
حثت منظمة رصد حقوق اإلنسان مجلس حقوق
واملتعمد عىل املناطق املدنية يف إرسائيل.
اإلنسان التابع لألمم املتحدة عىل ما ييل:
سريكز املكتب القطري ملجلس الالجئني الرنويجي
تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية لألمني
يف بريوت عىل تنمية برامج التعليم وإعادة التأهيل
العام لألمم املتحدة حول انتهاكات قوانني
وإعادة اإلعامر وتوزيع املساعدات الغري غذائية
حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين من
وتوفري املعلومات والخدمات االستشارية واملساعدة
قبل جميع األطراف التي شاركت يف النزاع.
القانونية .هذا وسيبقى الكثري من األشخاص مجربا
عىل النزوح بسبب الدمار الذي لحق منازلهم وبسبب
دعوة جميع األطراف تأمني مرور آمن لإلغاثة
انهيار البنى التحتية يف املناطق املنكوبة .وتتمثل
اإلنسانية وعمليات اإلخالء اإلنسانية
إحدى األخطار التي تواجه هؤالء الذين سيعودون
إىل منازلهم يف قذائف املدفعيات التي مل تتفجر.
دعوة جميع األطراف لحامية املدنيني من النزوح
ويقدر الفريق االستشاري املعني باأللغام – وهي
االعتباطي وتأمني الحامية البدنية واملادية
منظمة مقرها اململكة املتحدة تعنى باإلنتعاش بعد
لهؤالء الذين نزحوا جراء الرصاع األخري وبناء
فرتات الرصاع -بأن  ٪١٠من الـ  ٤٠٠٠قذيفة التي
أوضاع تساعدهم عىل العودة االختيارية واآلمنة
كانت تطلق عىل لبنان يوميا مل تنفجر مام يشكل
والكرمية ملنازلهم.
خطرا كبريا عىل املدنيني.

•
•
•
•

اإلرصار أن عىل جميع األطراف السامح بوصول
املقررين الخاصني األربعة والتابعني ملجلس
سحقوق اإلنسان الذين أعلنوا نيتهم بالسفر إىل
لبنان وإرسائيل.

RC/Marko
ICRC/Marko
Kokic/lb-e-00180
Kokic/lb-e-00180

وتشعر اللجنة الوطنية لالجئني
بالقلق الشديد تجاه الوضع األمني
واإلنساين للمدنيني النازحني الذين
علقوا يف مناطق خ��ارج نطاق
عمل وكاالت اإلغاثة والذين يبقى
احتامل تعرضهم ألحداث العنف :ميكن االطالع عىل البيان بأكمله عىل املوقع التايل
موجودا .وكانت اللجنة قد دعت www.hrw.org/english/docs/2006/08/11/
lebano13967.htm
إىل تأكيد تأمني ممرات آمنة
للقوافل اإلنسانية من أجل إيصال
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من هم الالجئون الفلسطينيون؟

تيري رميبل

يعتبر ثالثة أرباع الفلسطينيني من الالجئني ،باإلضافة إلى أن واحد من
كل ثالثة الجئني في العالم فلسطيني .وأكثر من نصف الفلسطينيني
هم نازحون خارج حدود بالدهم املعروفة على مر التاريخ.
عىل الرغم من وجود إعرتاف دويل حول خطورة املشكلة،
إال أنه ما زال هناك نسبة قليلة من املعرفة بني الشعوب
أو تضليل حول عدد أكرب رشيحة لالجئني العامل .وقد
اكتشتفت دراسة أجريت مؤخراً للتغطية اإلخبارية يف
قنوات التلفزيون حول النزاع اإلرسائييل الفلسطيني
يف اململكة املتحدة أن أكرث املشاهدين الربيطانيني ال
يعرفون بأن الفلسطينيني اجربوا عىل مغادرة بيوتهم
وأراضيهم عندما أسست دولة إرسائيل يف عام .1948

يف املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة
واإلتحاد األوريب ،يواصلون النظر إىل حلول مثل
االندماج يف الدولة املضيفة والتوطني من الحلول
املتينة واألساسية لالجئني الفلسطينيني.

تقدم كل من الفلسطينيني واإلرسائيليني بشكاوى حول
استثنائية قضية الالجئني الفلسطينيني .فالعديد من
اإلرسائيليني ،عىل سبيل املثال ،يدعون أن النظام املنفصل
الذي أسس خصيصاً لالجئني الفلسطينيني ،عالوة عىل
أما العديد من املطلعني عىل قضية الفلسطينية ،تردد الدول العربية املضيفة يف توطني الالجئني الذين ال
كمؤلفو أوراق العمل التي طورها مركز دراسات يستطيعون مامرسة حقهم يف العودة ،سيحد من وجود
الالجئني يف وزارة التنمية الدولية الربيطانية ،فإنهم حل طويلة األمد لقضية الالجئني .ويجادل الفلسطينيني
مييلون إىل «رؤيتهم كحالة منفصلة عن الالجئني بأنه بينام تواصل األمم املتحدة بالتأكيد ،من حيث
اآلخرين يف املنطقة ،بل ويف الحقيقة ،منفصلني عن املبدأ ،عىل حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل
السياق العاملي عموماً» .1وقد يعود ذلك جزئياً إىل أراضيهم األصلية ،أخفق عدد من الدول األعضاء يف
النقاش املعقد الذي يغلف قضية الالجئني ،وخصوصاً حشيد املصادر السياسية واملادية التي تجعل من عودة
حق العودة .ويعود ذلك أيضاً إىل جوانب فريدة الالجئني محتملة يف السياقات األخرى.
للنزوح الفلسطيني مثل:

•
•
•

توصية قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم
 181لعام  1947بتقسيم فلسطني إىل دولتني
ساهمت يف النزوح اإلجباري األول للفلسطينيني.
التعريف املقبول عاملياً لالجئني – املادة 1أ ()2
من إتفاقية  1951املتعلق بحالة الالجئني  -ال
ينطبق عىل أغلبية الالجئني الفلسطينيني· .
أسست األمم املتحدة وكاالت دولية منفصلة،
وهام لجنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة،
ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (انظر ادناه) لتوفري الحامية
واملساعدة والقدرة عىل البحث عن حلول متينة
لهذا العدد من الالجئني بنا ًء عىل املبادئ املوسعة
لقرارات األمم املتحدة ذات العالقة.

•
• بالرغم من بقاء بند العودة طوعية للوطن من
أكرث الفلسطينيني اليوم هم الجئون وبال وطن.

حيث املبدأ ويف املامرسة ،حيث أنه الحل املتني
األسايس لالجئني حول العامل ،إال أن إرسائيل –
املوطن األسايس ألغلبية الالجئني  -وأطراف هامة

األسباب األساسية للنزوح

بشكل عام ،ال يتفق اإلرسائيليون والفلسطينيون
عىل األسباب األساسية للنزوح الفلسطيني .ويجادل
العديد من اإلرسائيليني بأن الفلسطينيني هربوا أثناء
حرب  1948بناء عىل أمر القادة العرب أو أن النزوح
الجامعي للسكان العرب املحليني كان ببساطة،
وحسب كلامت املؤرخ اإلرسائييل بيني موريس،
ناتجاً عن الجوانب املؤسفة لحرب شنت عىل الدولة
اليهودية الجديدة .أما الفلسطينيون ،من الناحية
األخرى ،فيصفون  1948كنكبة طردوا خاللها من قبل
القوات العسكرية اإلرسائيلية وهربوا من الخوف،
ويتمنون العودة إىل بيوتهم عندما تقف العداوات.

الفلسطينية حول حرب  1948والتي وثقت مسبقاً
من قبل باحثني فلسطينيني مثل قسطنطني زوريق،
وعارف العارف ووليد خالدي ،إضافة إىل الشهادات
الشفهية للفلسطينيني الذين عاشوا الحرب.
رسمت السجالت التاريخية – املوجودة يف أرشيفات
األمم املتحدة والصليب األحمر  -صورة املامرسات
العسكرية التي كانت ،يف أحسن األحوال ،مشكوك بها
ضمن املبادئ الحالية التي تحكم قوانني الحرب .وقد
أفاد الكونت فولك برنادوت ،وسيط األمم املتحدة
لفلسطني ،مبارشة قبل اغتياله من قبل املتطرفني اليهود
يف سبتمرب/أيلول « :1948هناك رسقة وسلب واسع
النطاق ،وح��االت من الدمار للقرى دون جود ألية
رضورة عسكرية ظاهرة» .وبالرغم من ذلك ،كتب باب
أن وجود خطة رئيسية لطرد الفلسطينيني هو أمر بعيد؛
ألن ما كان يهمه هو «صياغة مجتمع أيديولوجية ،يعلم
كل عضو من أعضاءه ،سواء جديد أو محارب ،بأنهم
هم من يجب أن يساهموا يف اإلعرتف به كطريق وحيد
لتحقيق حلم الصهيونية بإخالء أرض السكان األصليني».
«تعترب مشكلة الالجئني الفلسطينيني دون عن كل
مشاكل الالجئني حول العامل هي األكرب واألعقد يف
كل مراحلها؛ فهي معضلة يعود تاريخها إىل  57عاماً
ماضية .ويف البداية أدى قرار األمم املتحدة رقم 181
والصادر يف نوفمرب  1947بتقسيم فلسطني إىل نشوب
نزاع بني العرب واليهود دام من عام  1947إىل 1948
وأدى يف النهاية إىل طرد أو هروب حوايل  750ألف
إىل  900ألف شخص من فلسطني ،معظمهم من
العرب .ويف ديسبمر  1948أفاد قرار االمم املتحدة
الالحق رقم  194بالسامح ألولئك الالجئني الراغبني
بالعودة إىل ديارهم والعيش بسالم مع جريانهم
بالعودة يف أقرب موعد ممكن ،وتعويض الذين ال
يرغبون بالعودة عن ممتلكاتهم التي فقدوها أو التي
تعرضت لألذى .إال أن هذا القرار مل ينفذ أبداً ،إضافة
إىل أن إرسائيل رفضت السامح للعرب املهاجرين
بالعودة إىل منازلهم ،بل ودمرت معظم قراهم».
«ال متتد سلطات املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني إىل أغلبية الالجئني الفلسطينيني
استنادا إىل الفقرة ( 7ج) من قانون املنظمة الذي
يستثنى األشخاص الذين يحصلون عىل مساعدة او
حامية املنظامت او الوكاالت االخرى لألمم املتحدة.
واستثنى بند مامثل هؤالء الالجئني من إتفاقية األمم
املتحدة لالجئني لعام ».1951

الطبيعة املتضاربة للقصص اإلرسائيلية والفلسطينية
ميكن أن توضح ،يف الجزء األكرب منها ،املخاوف من
اإلدعاءات املستقبلية لالجئني .فعىل سبيل املثال،
يقلق العديد من اليهود اإلرسائيليني من أن يدعم
اعرتاف إرسائيل مبسؤوليتها الطلبات الفلسطينية
بحق العودة والتعويض عن املمتلكات واملنازل .وعىل
الرغم من هذا ،مال بحث أرشيفي قام به مؤرخني
إرسائيليني مثل موريس ،وتوم سيجيف ،وأيف شاليم ،حالة الجئني العامل للعام  ،2006املادة  5من تقرير
2
وإليان باب إىل تأكيد املعتقدات املركزية للقصة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني





 

التشرد الفلسطيني
PALESTINIAN DISPLACEMENT
وبالرغم من أن نزوح الفلسطينيني من الضفة
الغربية وقطاع غزة أثناء وبعد حرب  1967ميكن
أن ينسب إىل أسلوب مامثل من اإلنتهاكات ،إال
أن النقاشات حول السبب الذي دفع الفلسطينيني
للهروب يف الحروب الالحقة كانت أقل تعقيداً
ألن الحلول كانت متوقعة مثل :العودة إىل أرايض
الفلسطينية املحتلة لعام  ،1967دون تتحدى
لسيادة وطبيعة إرسائيل كدولة يهودية .وهذا
ال يعني بأن اإلرسائيليني والفلسطينيني موافقون
عىل حلول قضايا الالجئني من ح��رب 1967
والنازحون من قبل اإلحتالل العسكري لحوايل 40
سنة .وأثارت إرسائيل شجاراً حول رأي مستشار
محكمة العدل الدولية والصادر يف بيوليو/متوز
 2004حول النتائج القانونية لبناء جدار بطول
 650كيلومرتاً يف الضفة الغربية مام أكد عىل
عمق الخالف بني الطرفني.

من هو الالجىء؟
يف ه��ذا امل��وض��وع أي��ض��اً مل يتفق اإلرسائيليون
والفلسطينيون عىل تعريف الالجىء الفلسطيني.
وأثناء العديد من جلسات املفاوضات يف التسعينيات،
أخفق األطراف يف الوصول إىل إجامع حول تعريف
الالجىء .ففي الوقت الذي دافعت فيه إرسائيل عن
تضيق دائرة التعريف وتقيدها عىل الجئي الجيل
األول؛ وهم أولئك املرحلني يف الواقع يف عام 1948
وعام  ،1967دعى الفلسطينيون لتعريف شامل
أو موسع يتضمن أطفال وأزواج الالجئني ،وآخرون
خضعوا لنفس ظروف الالجئني ،مبا فيهم البعدين
عن األرايض الفلسطينية املحتلة من قبل إرسائيل،
واألشخاص الذين كانوا يف الخارج يف وقت وقوع
الحرب ومل يستطيعوا العودة ،واألفراد الذين انتهكت
إرسائيل حقوق إقامتهم وأولئك الذين مل ينزوحوا
ولكنهم فقدوا سبل الوصول إىل أماكن إقامتهم.
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عام إذا كانوا يحصلون عىل املساعدة الدولية أم القدرة عىل توفري الخدمات والتأثري عىل ميزانيات
ال ،إال أن هذه املبادرة فشلت بسبب قلة التعاون املساعدة اإلنسانية وعىل إدعاءات اللجوء .وهذا
يوضح التناقض الواسع يف تخمني عدد الالجئني
بني الدول املضيفة.
الفلسطينني.
ويف أوائ��ل الخمسينات ،رشعت لجنة املصالحة
لفلسطني التابعة لألمم املتحدة ،والتي أسست وق��درت التخمينات اإلرسائيلية والفلسطينية
بقرار من الجمعية العمومية رقم  )3(194لتسهيل لألعداد الكلية للفلسطينيني النازحني يف فرتة عام
الوصول إىل حل بني كل جوانب نزاع عام  1948 ،1948من عدة مئات من اآلالف كحد أدىن إىل
بإعداد تعريف واقعي لالجىء الفلسطيني ولتمييز مليون تقريباً كحد أعىل .وتراوحت األعداد الكلية
أولئك األشخاص املحتاجون للحامية الدولية .وكان للنازحني الفلسطينيني للمرة األوىل من أرايض 1967
التعريف سيغطي كل األشخاص الذين نزحوا الفلسطينية املحتلة من أكرث من  100ألف إىل تقريباً
يف فلسطني أثناء حرب  1948برصف النظر عن  300ألف .ومالت الدراسات السكانية التي قارنت
اصولهم العرقية أو الوطنية أو الدينية .ولكن يف بني حجم السكان قبل الحرب الفلسطينية بعدد
ضوء الخالفات القوية بني إرسائيل والدول العربية الفلسطينيني الذين بقوا بعد نهاية كال الحربني إىل
والفلسطينيون تقلصت دائرة حامية اللجنة بشكل تأكيد التخمينات للعدد األعىل .وقدّر البعض بأن
كبري ومل يتم تبني التعريف أبداً .وأخفقت األمم حوايل  20ألف فلسطيني نزحوا سنويا بعد .1967
املتحدة بتوفري اآلليات أو املصادر الالزمة للجنة
املصالحة لفلسطني والتابعة لألمم املتحدة لتنفيذ وعادة ما كانت الدراسات األكادميية وأجهزة اإلعالم
سلطاتها يف إطار النزاع الطويل .ووصلت اللجنة الشعبية تستشهد بأرقام تسجيل وكالة األمم
إىل نتيجة تفيد بأنها غري قادرة عىل تنفيذ سلطاتها املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
بسبب قلة اإلرادة السياسية الدولية .واليوم ال متتلك كالحجم الكيل لعدد الالجئني الفلسطينني.
وأفادت آخر حقائق لوكالة األمم املتحدة لغوث
اللجنة أي ميزانية وال أي موظفني.
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني بألن عدد الالجئني
الفلسطينني الكيل هو  4.25مليون :األردن 1.78
ال يوجد تعريف شامل ومحدد
مليون؛ غزة  0.96مليون؛ الضفة الغربية 0.68
لالجئ الفلسطيني
مليون؛ سوريا  0.42مليون ولبنان  0.4مليون.3
وبالرغم من أن بيانات التسجيل الخاصة
تنطبق عىل أكرث الالجئني الفلسطينيني املادة 1د بوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
من إتفاقية الالجئني لعام  ،1951التي أدخلت الفلسطينيني تقدم نقطة بداية أساسية ،إال أن
أثناء عملية صياغة االتفاقية ملعالجة الظروف بيانات الوكالة استسثنت :الجئني  1948الذين مل
املحددة لالجئني الفلسطينيني .وقد أخذت هذه يسجلوا أو يطابقوا متطلبات إستحقاق خدمات
امل��ادة بعني االعتبار حقيقة أن األمم املتحدة وكالة األم��م املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
أعدت وك��االت معينة لحامية ومساعدة هذه الفلسطينيني؛ والجئني 1967؛ وأولئك النازحني بعد
املجموعة من الالجئني .وقد وقع الفلسطينيني  1967والنازحني داخلياً .بالرغمن من أن تسجيالت
الذين نزحوا للمرة األوىل بعد  1967فقط ضمن وكالة األم��م املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
املادة 1أ ( )2من اإلتفاقية ألنهم مل يحصلوا عىل الفلسطينيني للنازحني للنازحني داخلياً يف إرسائيل
خدمات اي من وكاالت األمم املتحدة األخرى .أصبحت غري فعالة يف عام  ،1952إن أنها ما زال غري
وعىل الرغم من هذا ،عموماً مل تطبق املادة 1د واضحاً لحد اآلن إذا كان س ُيطلب من وكالة األمم
من إتفاقية الالجئني لعام  1951بشكل صحيح يف املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
تح ّمل مسؤولية النازحني داخلياً الجدد يف األرايض
قضايا اللجوء الفلسطينية حول العامل.
الفلسطينية املحتلة.

وق��د ظهر ه��ذا الخالف من حقيقة أن��ه ليس
هناك تعريف شامل لالجىء الفلسطيني .ويعترب
أك�ثر تعريف مستخدم بشكل ع��ام هو ذلك
املستخدم من قبل وكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن،
وهي وكالة لألمم املتحدة بدأت يف عام ،1949
أي قبل سنتني من تشكيل املفوضية السامية ما هو عدد الالجئني؟
تتضمن مصادر املعلومات اإلضافية للمفوضية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لتوفري اإلغاثة
واملساعدة لالجئني يف الضفة الغربية وقطاع غزة مام مل يدعو لالستغراب ،أخفق اإلرسائيليون السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وجود
واألردن ولبنان وسوريا .ولكن عىل خالف املادة والفلسطينيون يف اإلت��ف��اق عىل ع��دد الالجئني إحصائيات لالجئني فلسطينيني موجودين خارج
1أ ( )2من إتفاقية الالجئني للعام  ،1951فإن الفلسطينيني ،مام زاد األمر تعقيداً بسبب نقص مناطق العمليات الخمس الخاصة بوكالة األمم
تعاريف وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل التعريف املقبول عاملياً لالجئني ،وعدم وجود نظام املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
الالجئني الفلسطينيني تعريفها بالكاد تقدم أية تسجيل شامل إضافة إىل الهجرة املتكررة .ولكن هذا وخ��ارج نطاق الحامية الدولية ،وإستطالعات
معايري للمساعدة ألنها ال تعرف حالة اللجوء .املوضوع ارتبط أيضاً باألمن واملخاوف السياسية يف اإلحصائيات الحكومية ،4وال��دراس��ات السكانية
وقد أطلقت مبادرة لألمم املتحدة يف الثامنينات الدول املضيفة مثل األردن ولبنان ،واملخاوف حول املستقلة (التي نفذتها منظامت مثل مؤسسة فافو
إلصدار بطاقات هوية لكل الالجئني ،برصف النظر العودة للوطن (إرسائيل) واملخاوف الدولية حول للعلوم اإلجتامعية التطبيقية )5وتقديرات املجتمع

التشرد الفلسطيني

نشرة الهجرة القسرية 26

Paul Jeffrey/ACT International

امل��دين (مثل تلك املقدمة من
سيفيتاس .)6قرض تعريف أوسع
وكرث وصفية ملجال النزوح وعدد
املترضرين املحتملني ،ومبعنى
آخ��ر :ليس ب��ال�ضرورة أن يعترب
كل األشخاص املحتاجني للحامية
اليومية هم ضمن الجئي ،1948
و  1967وبعد  - 1967ألن حوايل
ثالثة أرباع الشعب الفلسطيني
نازح منذ  .1948وقدر مركز بادل
للمصادر الخاصة بإقامة وحقوق
الالجئني الفلسطينيني 7والذي
يقع مقره يف بيت لحم بأن العدد
الكيل للفلسطينيني النازحني هو
أكرث من سبعة مليون.

التعامالت مع قضية
الالجىء الفلسطيني
كانت هناك فرتتان وحيدتان
للمفاوضات الرسمية حول قضية
الالجىء الفلسطيني :املفاوضات
املبكرة التي نسقتها األمم املتحدة
يف ل��وزان ( )1949ويف باريس
( ،)1951وعقدت محادثات أكرث
حداثة تحت رعاية عملية أوسلو
للسالم .وتضمنت هذه املحادثات
الرباعية األخرية (يف التسعينيات)
حل لقضية الجئني  ،1967وبعدها
وجهت الواليات املتحدة محادثات ثنائية يف كامب
ديفيد (يف عام  )2000وتالتها محادثات قصرية يف
طابا (يف عام  )2001ملعالجة قضية الجئني .1948
وقد كانت كل مجموعات املحادثات الثالث بقيادة
خاصة  -مبساهمة قليلة فقط من املجتمع املدين
 -وانتهت دون الوصول لحل.





إال أن هذه العملية قامت بتهميش دور القانون
الدويل وصوت الالجئني أنفسهم ،ما مل يتم إقصائهم.
وف��وق كل ما قيل ،ما زال��ت قضية الالجئني
الفلسطينيني تعترب قضية جدلية بسبب التحدي
الكبري الذي تفرضه ،والذي أشارت إليه باربرا
هاريل-بود عىل أنه نظام مرتب للدول الحاكمة».
مشرية إىل أن الالجئني ميثلون «التحديات
األساسية للسلطة ،وذلك بفرض العوامل الدولية
التي ستأخذ املبادئ األخالقية وحقوق اإلنسان
األساسية بعني االعتبار ،وهو جزء من القوانني
الدولية» .ويف قلب هذا التحدي تظهر قضية
أسلوب احرتام حقوق الالجئني الفلسطينيني يف
سياق مجموعة املتطلبات اإلرسائيلية للحفاظ
عىل األغلبية اليهودية.

ويف بداية التسعينيات بدأ الالجئني الفلسطينيني
بتنظيم مؤمترات شعبية ،وورش عمل ومظاهرات
مطالبني باالعرتاف بحقوقهم والحصول عىل عملية
أكرث شمولية .وب��دأت الدراسات املؤخرة تدرس
أماكن مثل البوسنة لفحص مشاكل قانون املمتلكات
املهملة ،ويف غواتيامال لالطالع عىل خربات الالجئني،
ويف جنوب أفريقيا للحصول عىل الحقيقة واملصالحة
الوطنية .وقد سافر بعض الالجئني إىل أماكن قريبة
مثل قربص والبوسنة ،واماكن بعيدة مثل جنوب
أفريقيا ليتعلموا اجراءات جديدة تفيدهم يف تقديم وال تعترب هذه لقضية نظرية او قانونية فقط،
شكاوى بخصوص التعويض عن ممتلكاتهم .8وبالرغم فهي أيضاً تتعلق باالختالفات األسياسية بني
من ذلك ما زالت التحركات الرسمية للوصول إىل النظرة اإلرسائيلية والفلسطينية نحو الرصاع
حلول متيل للنظر إىل مجموعات الالجئني عىل أنها وحلوله .وكام كتب الربوفيسور األمرييك للقانون
مجموعات نادرة ولكنها أيضاً بحاجة إىل حل نادر ،الدويل ريتشارد فولك« :إن الطريقة التي ميكن
من خاللها التغلب عىل ه��ذه الهاوية هي

بحد ذاتها تحدي من املؤكد أنه يالحق الحلم
السيايس لكل أولئك امللتزمني كلياً بالوصول إىل
تصالح عادل ودائم بني إرسائيل وفلسطني».
تريي رميبل كان من مؤسيس مؤسسة بديل عندما
كان منسق املعلومات واألبحاث يف الفرتة ما
بني  1998و ،2004وهو اآلن مستشار مستقل
ويكمل دراسته للدكتوراه يف جامعة اكسرت .بريده
اإللكرتوين t.rempel@exeter.ac.uk :هناك
نسخة أطول من هذه املقالة تحوي املزيد من
التفاصيل عىل املوقعfmreview.org/pdf/ :
 rempel.pdfللمزيد من املعلومات ،الرجاء
االطالع عىل املوقع:
www.badil.org/Refugees/refugees.htm
www.rsc.ox.ac.uk/PDFs/Policy%20Approaches%20to%20Ref .1
ugees%20and%20IDPs%20RSC-DFID%20Vol%20II.pdf
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.htm?tbl=PUB .2
L&id=4444d3c92f
www.un.org/unrwa/publications/pdf/rr_countryandarea.pdf .3
 .4متعقدة بسبب حقيقة أن بعض الدول مل تعرتف بـ»الفلسطينيني» 		
كفئة».
www.fafo.no/ais/middeast/palestinianrefugees/index.htm .5
www.civitas-online.org .6
www.badil.org .7
www.badil.org/Campaign/Study_Tours/study-tours.htm ..8
و http://www.hijra.org.uk/PDF/NHQ16/NHQ16.pdf
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الفلسطينيون عدميي الجنسية
عباس شبالق

ُأعلن عنهام يف بروتوكول الجامعة العربية املوقع
يشكل الفلسطينيون أكبر اجملتمعات عدمية اجلنسية في العالم،
١
يف الدار البيضاء سنة  – ١٩٦٥طريقة التعامل مع
حيث هيمنت حالة انعدام اجلنسية على حياة أربع أجيال من الالجئني
الالجئني الفلسطينيني يف الدول العربية املضيفة
الفلسطينيني وصاغتها منذ هجرتهم اجلماعية في عام .١٩٤٨
لهم ،وهي منح الالجئني الفلسطينيني حقوق
لقد كان محو فلسطني من عىل الخريطة ،محوها إرسائيل ،وعملت هذه القوانني عىل إبطال حقوق الجنسية الكاملة – ولكن مع عدم تجنسيهم
ككيان سيايس ومحو الجنسية الفلسطينية ،هو السكان النازحني من غري اليهود يف العودة إىل – وإصدار وثائق سفر لالجئني لهم للحفاظ عىل
أحد األه��داف الرئيسية للربنامج الصهيوين يف منازلهم ويف نفس الوقت ضامنة حق أي يهودي حالة اللجوء.
فلسطني ،واليوم يعترب أكرث من نصف الثامنية – بغض النظر عن أصله – يف الهجرة غري املقيدة
وقد اختفت حركة األخ��وة القومية العربية
مليون فلسطيني ،أو ما يقارب ه��ذا العدد ،والحصول عىل الجنسية بشكل آيل.
لخمسينيات وستينيات القرن امل��ايض ليحل
أشخاصاً عدميي الجنسية قانونيا ،ويندرج هؤالء
وجرى إتباع سياسات مامثلة بعد احتالل الضفة محلها برنامج أناين لدول مفككة ودون القومية
الفلسطينيني بشكل عام تحت ثالث فئات:
الغربية يف ع��ام  ،١٩٦٧وتعترب إرسائيل كل ومصالح هزيلة .وسوريا هي الدولة الوحيدة
حاميل «وثيقة سفر الالجئني» التي تصدرها السكان الفلسطينيني يف املناطق الفلسطينية التي تفي بالتزاماتها ،وأعربت بعض الدول،
سوريا ولبنان ومرص والعراق وبعض الدول املحتلة كمقيمني أجانب وغري مواطنني ،دون ومنها لبنان والسعودية ،عن تحفظاتها يف سنة
أي اعتبار للقانون الدويل ،وال يسمح بالعودة  ١٩٦٥ومل تبد أي اهتامم لتطبيق الربوتوكول،
العربية األخرى
لحوايل  ٢٥٠ألف فلسطيني صدف تواجدهم ومرص التي التزمت متاما ملرة واحدة بالربوتوكول
حاميل جنسيات التسهيالت – وهي بشكل خ��ارج ا مل��ن��ا ط��ق الفلسطينية املحتلة عند انسحبت منه بشكل كامل  .٢ويف عدة مناسبات
احتاللها ،وأصدر الحكم العسكري اإلرسائييل وقعت خالفات بني قيادة منظمة التحرير
أسايس جوازات السفر األردنية املؤقتة
(وال��ذي شائت السخرية أن يدعى باإلدارة الفلسطينية والحكومات العربية ونتج عنها
حاميل جوازات السفر الفلسطينية التي تصدرها املدنية) سلسلة من األوامر التي تقيض بسحب عقوبات جامعية عىل الفلسطينيني العاديني،
السلطة الفلسطينية والتي تعترب وثيقة سفر الهويات من أالف الفلسطينيني نتيجة انتهاء حيث طرد الفلسطينيني جميعا من الكويت
صالحية تأشريات الخروج التي يطلب منهم أن سنة  ١٩٩١وم��ن ليبيا سنة  ،١٩٩٥واضطر
بانتظار إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
يستخرجوها يف كل مرة يسافرون فيها للخارج ،الفلسطينيون املتواجدون يف العراق مؤخرا
لقد كان كل األشخاص املقيمني بصفة قانونية وأدي ضم إرسائيل غري القانوين للقدس الرشقية إىل تحمل األعامل االنتقامية من قتل وإخالء
ومسجلني ،ومولودين أو تجنسوا يف فلسطني يف عام ١٩٦٧ومرتفعات الجوالن يف عام  ١٩٨١السكن واإلبعاد.
يف ظل االن��ت��داب الربيطاين ( ،)١٩٨٤-١٩٩١إىل تطبيق القانون اإلرسائييل يف تلك املناطق
يخضعون لحامية بريطانيا ،ويحملون جوازات املحتلة ،ووجد املقيمني فيها أنهم قد أصبحوا لقد كان متييز املؤسسات ضد الالجئني الفلسطينيني
سفر بريطانية (فلسطني) ،وكان من املفرتض مقيمني دامئ�ين يف إرسائيل – ولكنهم ليسوا يف الدول العربية له أثر مدمر عىل حياة ورفاهية
منح الجنسية يف كل من الدولتني اليهودية مواطنني ،ويحق ل��وزارة الداخلية اإلرسائيلية املجتمعات كافة ،حيث أن الحالة القانونية واإلقامة
والعربية لجميع السكان – كام اقرتحت خطة حرية الترصف املطلقة يف املوافقة عىل طلبات والحقوق املدنية للمجتمعات الفلسطينية تظل
التقسيم املعلن عنها يف قرار مجلس األمن رقم الحصول عىل الجنسية ،واستغلت إرسائيل أحد يف تقلب متزايد يف العامل العريب ،وخاصة يف لبنان
 ١٨١لعام  ،١٩٤٧ولكن عندما أنهت بريطانيا أحكام سنة  ١٩٧٤ك��أداة «قانونية» لحرمان ومرص حيث يحرم الالجئون الفلسطينيون من الحق
انتدابها عىل عجل يف  ١٥مايو  ،١٨٤٨تم ترك الكثريين من العرب املقدسيني من هوياتهم يف الحصول عىل اإلقامات والعمل واقتناء املمتلكات
األمر للدولة التي خلفتها ،وهي إرسائيل ،لتحدد وحقوقهم يف اإلقامة إذا تغيبوا عن املدينة ألكرث والتفاعل املجتمعي وجمع شمل العائالت ،وال
من سبع سنوات ،أو حصلوا عىل جنسية أخرى ،تنطبق االجراءات التي تسمح لغري املقيمني بالتقدم
حق منح الجنسية.
أو حصلوا عىل حقوق إقامة دامئة يف أي مكان بطلبات التجنيس يف لبنان ومرص واململكة العربية
ولقد كانت سياسة إرسائيل وال تزال هي تقليص آخر ،وال ميكن أن يطلق عىل هذا الحكم بغري السعودية عىل الفلسطينيني عدميي الجنسية.
عدد العرب الفلسطينيني يف نفس الوقت الذي مسمى «التطهري العرقي» اإلداري.
ويتمتع الالجئون الفلسطينيون يف األردن،
تزيد هي من عدد املهاجرين اليهود ،الذين
وهم أكرب تجمع لالجئني يف كل الدول املضيفة،
كانوا هم األقلية ،كام يجب أن نتذكر ،حتى يف تظل السياسات العربية عىل حالها
بالجنسية األردنية ولكنهم محرومون من املشاركة
املناطق التي ُحددت يف األصل للدولة اليهودية
مبوجب خطة التقسيم ،وليك تضمن إرسائيل لقد ركزت الحكومات العربية دامئا عىل إحياء السياسية املتساوية ،وهم عرضة ألشكال خفي ّـة
عملية التهويد ،فقد قامت بإصدار ثالثة قوانني قضية نزوح الفلسطينيني ومنع نقل املسئولية من التمييز ،وترفض السلطات األردنية تجنيس
يف غضون أربع سنوات منذ تأسيسها ،وهي قانون الرئيسية من الدولة املتسببة يف ذلك (إرسائيل) هؤالء الفلسطينيني الذين مل يكن لديهم جوازات
ملكية الغائبني ،وقانون العودة ،وقانون جنسية إىل الدول املضيفة ،وقد حدد مبدءان رئيسيان – سفر أردنية يف وقت نزوحهم يف عام  ،١٩٦٧وتم
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السامح لحوايل  ٦٠ألف فلسطيني بدون جنسية،
معظمهم من غزة وممن يحملون وثائق سفر
مرصية لالجئني ،بالبقاء ولكنهم حرموا من أي
حقوق مدنية ومعظمهم مقيدون يف مخيم قرب
مدينة جرش يف شامل األردن.

األثر الواقع عىل الفلسطينيني
إن حق الحصول عىل جنسية هو حق أسايس من
حقوق اإلنسان ،وينص البند رقم  ١٥من اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان لسنة  ١٩٤٨عىل أنه
«يحق لكل فرد الحصول عىل جنسية» ،وهو حق
تنسل عنه حقوق واستحقاقات أخرى – مثل حق
الحصول عىل التعليم والرعاية الطبية والعمل
واقتناء املمتلكات والسفر وحامية الدولة –
وباختصار حق املشاركة الكاملة يف عامل يتألف
من دول قومية.
إن تغيري حالة الشعوب إىل أشخاص غري مواطنني
أو املس بأمن حاالتهم الخاصة باإلقامة وعدم
اعتبار سيادة القانون يخلق الزعزعة وله أثر
اجتامعي ونفيس مدمر عىل املدى البعيد ،حيث
أن املجتمعات عدمية الجنسية هي أول من
يدفع مثن عدم االستقرار السيايس وانعدام األمن
يف الدول التي ينتهي بهم املطاف فيها ،حيث
تتعرض املجتمعات عدمية الجنسية للتالعب
واالستغالل السيايس والفقر يف حالة عدم وصولها
للتعليم والتوظيف ،وال ميكن تجاهل األثر الواقع
عىل املجتمعات املضيفة واملنطقة والعامل اجمع،
وتشكل املجتمعات املهمشة والفقرية لالجئني
– كالفلسطينيني – أكرب عوامل عدم االستقرار يف
الرشق األوسط.
إن انعدام الجنسية يعترب عامل «دافع» يؤدي
إىل عمليات هجرة غري نظامية وواسعة النطاق،
وهناك عالقة متبادلة جلية بني انعدام الجنسية
وطلب اللجوء يف الدول الصناعية ،حيث أن عددا
كبريا من األناس عدميي الجنسية من املنطقة –
األكراد السوريني ،والبيدون الكويتيني املجردين
من الجنسية ،والشيعة العراقيني والفلسطينيني
املسلوبني ح��ق��وق امل��واط��ن��ة – املستعدون
للمخاطرة بحياتهم عىل شواطئ البحر املتوسط
وجنوب رشق أسيا يوضح مدى قوة العزمية عىل
الهرب من اإلهانة والتقلب التي تجلبها حالة
انعدام الجنسية ،ويعترب أغلبية الفلسطينيني
الذين يقدر عددهم بحوايل  ٢٠٠ألف نسمة
ويعيشون يف أوروبا اآلن هم عدميي الجنسية
ويحملون وثائق سفر الالجئني ص��ادرة من
مرص ولبنان أو يحملون وثائق مرور إرسائيلية
منتهية الصالحية ،ولقد تقدموا بطلبات لجوء

يف أوروب��ا عندما أصبحت إقامتهم يف الدول
املضيفة أكرث تقلبا ،ويف معظم الحاالت ،حرم
أولئك الفلسطينيون من حق العودة إىل تلك
البالد ،ويعتقد أن نسبة  ٪٨٠من أصل  ٨٠ألف
فلسطيني بدون جنسية املتواجدون يف أملانيا
يحملون وثائق سفر لالجئني صادرة من لبنان.

األوروبية لحقوق اإلنسان ،ولهذا السبب أعلن
تاكينبريغ وآخ��رون أن��ه عندما تتوقف هذه
الحامية واملساعدة ألي سبب ،ويف حال عدم
استقرار هؤالء األشخاص بصورة أكيدة وفقا
للقرارات املتعلقة الصادرة عن مجلس األمن
يف األمم املتحدة ،لذلك يجب أن يحق لهؤالء
األشخاص االستفادة من املعونات التي تنص
عليها االتفاقية.

والحجة التي تستخدمها األنظمة العربية عادة
لتربير التمييز ضد الالجئني الفلسطينيني غالبا ما
تحجب أجندة داخلية رشيرة وهي الحفاظ عىل ورمبا يكون األهم من ذلك هو املوقف الذي
نظام سيايس مبني عىل التمييز والتعصب و ُينظر تبناه مفوض األم��م املتحدة السامي لشئون
فيه إىل «الدخالء» كمخاطر عىل األمن ،واستخدام الالجئني يف أكتوبر  ٢٠٠٢حول إمكانية تطبيق
الخوف للسيطرة عىل الشعوب ،وكان ملثل هذه البند ( 1)dمن االتفاقية املتعلقة بحالة الالجئني
السياسات األثر املعاكس الذي عزز أحد األهداف لسنة  ١٩٥١عىل الالجئني الفلسطينيني ،وتبنت
الصهيونية الرئيسية وهو تشتيت الفلسطينيني وكالة الالجئني الرؤية التي تقول بأنه يجب
إىل مسافات أبعد وأبعد عن وطنهم ،وقام أن تطبق االتفاقية عىل الالجئني الفلسطينيني
الرئيس محمود عباس بكرس السياسة القامئة منذ املتواجدين خارج نطاق الخمس مناطق التي
أمد بعيد عندما أعلن يف يوليو  ٢٠٠٥أنه رحب تعمل بها األونروا – وهي األردن وسوريا ولبنان
بتجنيس الفلسطينيني «إذا اختارت الدول املضيفة والضفة الغربية وقطاع غزة .٥
تجنيسهم» ،وذلك اعرتافا باملآيس والصعوبات التي
تؤثر عىل مواطنيه عدميي الجنسية ،وأظهر استطالع إن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة داخل
حدود  ١٩٦٧ستعمل كحافز لحل قضية الالجئني
للرأي أن معظم الفلسطينيون وافقوه الرأي.
وستنهي حالة انعدام الجنسية للفلسطينيني ،وال
ميكن تحقيق مثل هذا الهدف بدون إطار عمل
الحامية والقانون الدويل
إقليمي يرتكز حول تسوية سلمية شاملة تشمل
واآلن يعرتض العلامء ورجال القانون ومجموعات كل ال��دول العربية املضيفة والتي من شأنها
التأييد بشكل متزايد عىل رشعية القرار الذي منح الالجئني الفلسطينيني خيارات رد الحقوق
اتخذ ع��ام  ١٩٥١بإقصاء الفلسطينيني عن والتعويض املايل والحقوق الكاملة للجنسية يف
الحامية الدولية عىل أساس أن األون��روا تقدم البلدان املقيمني فيها.
لهم املساعدة [انظر املقال السابق] ،حيث يوجد
وعي أكرب لرضورة ربط حقبة الالجئني الدولية عباس شبالق هو زميل باحث يف مركز دراسات
بالالجئني الفلسطينيني واالع�تراف رسميا بآثار الالجئني بجامعة أكسفورد ،وأحد مؤسيس مركز
شمل لالجئني والشتات يف رام الله:
انعدام الجنسية .3
www.shaml.org
ويالحظ تاكينبريغ أن كون الفرد الجئ وبدون
جنسية ومجرد من امللكية وبدون جواز سفر وبريده اإللكرتوينashiblak@tiscali.co.uk :
لدولة وليس لديه حتى الخيار النظري بالعودة
إىل دولته – مبعنى آخر ،ليس لديه الحق يف أن
www.badil.org/Documents/Protection/LAS/Casablanca- .١
يكون له حقوق – «هو لب مشكلة الالجئني Protocol.htm
الفلسطينيني» ،ويجادل قائال أن عنرص انعدام http://www.hijra.org.uk/PDF/NHQ20/21-22.pdf .٢
www.badil.org/Publications/Briefs/Brief-No-01.htm .٣
الجنسية يعترب أكرث أهمية من سمة اللجوء يف  .٤تاكينبريغ ( ،)1998حالة الالجئني الفلسطينيني يف القانون الدويل		 ،
نيويورك ،كلريندون برس.
إلحاق التأثري الضار بالشعب الفلسطيني  ،٤وعىل
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.pdf?tbl=RSD .٥
عكس األجانب اآلخرين ،ال يسمح للفلسطينيني LEGAL&id=3da192be4&page=publ
عدميي الجنسية بدخول أي دولة أخرى ،وإذا
طردوا من أي دولة فهم بذلك يتعرضون ملخاطر
الوقوع يف «فلك رسمدي» كونهم أفراد عدميي
الجنسية ،ومن الجدير باملالحظة أن إبعاد
األشخاص عدميي الجنسية أو أي أشخاص آخرين
لن يستقبلهم أحد يف مكان آخر ميكن أن يثري
قضايا تندرج تحت البند رقم  3من االتفاقية
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األونروا :مساعدة الالجئني الفلسطينيني يف
أجواء تفيض بالتحديات
غريتا غونارزدوتير

تعتبر األونروا من أكبر وكاالت األمم املتحدة العاملة في الشرق
األوسط ويعمل بها أكثر من  ٢٧ألف موظف غالبيتهم من الالجئني.
وكان من املفترض في البداية أن تكون األونروا ،وفقا للتصورات
األولية لوظيفتها ،وكالة مؤقتة لكنها قامت بتعديل برامجها
لتفي باالحتياجات املتغيرة لالجئني البالغ عددهم  ٤٫٣مليون الجئ
يقطنون في قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا.
بدأت األونروا عملياتها يف األول من شهر أيار ،1950
وكانت أوىل أولوياتها ضامن مستوى معقول من
املعيشة لالجئني عن طريق توفري املؤن الغذائية
األساسية ،والوحدات السكنية ،وتأمني منشئات
ال��ض�مان االج��ت�ماع��ي .وأس��س العقد األول من
عمل األونروا املخطط األسايس ألولوياتها األربعة
الحالية ،وهي التعليم ،والصحة ،واإلغاثة والخدمات
االجتامعية ،واالئتامن بالغ الصغر .وحاليا تدير
األون��روا أكرث من  700مدرسة ،وعيادة ومنشئات
أخ��رى لالجئني الفلسطينيني يف األردن ،ولبنان،
وسوريا ،واملناطق الفلسطينية املحتلة.
ومبا أن أكرث من  ٪٥٠من إجاميل الالجئني الفلسطينيني
تقل أعامرهم عن سن  ،٢٥فهناك ضغط مستمر عىل
الخدمات العامة مبا فيها التعليم والذي يعترب دامئا
أداة هامة لالجئني الفلسطينيني لتمكني األجيال
القادمة .وإىل اليوم يعترب الربنامج التعليمي يف
األونروا من أكرب برامجها حيث يستوعب ما يزيد

عن  ٪٧٠من إجاميل العاملني يف األونروا ويستهلك
أكرث من نصف ميزانيتها .وتوفر األونروا ،بالتعاون
مع اليونسكو ،التعليم األسايس واإلعدادي والثانوي
(يف لبنان فقط) لحوايل نصف مليون طفل الجئ
فلسطيني مسجلني يف  ٦٦٣مدرسة .كام يتم توفري
التعليم املهني والفني والتدريب ،باإلضافة إىل
تأهيل املدرسني قبل البدء يف التدريس ،يف مثانية
مراكز تدريب مهني ،وتشجع األون��روا الالجئني
ليصبحوا أعضاء مستقلون ومنتجون يف مجتمعاتهم
وليك يحافظوا عىل إرثهم الثقايف .وتهدف األونروا
كذلك إىل رعاية روح التسامح وخاصة من خالل
نرش الوعي الخاص بحقوق اإلنسان األساسية ،مبا
فيها تلك الحقوق املنصوص عليها يف اتفاقية األمم
املتحدة لحقوق الطفل.١
ويركز برنامج الصحة يف األونروا – ثاين أكرب برامجها
– عىل خدمات الرعاية الصحة األولية ،مع تركيز
خاص عىل شؤون رعاية األمومة ورعاية األطفال ومنع

تبلغ أمل الحادية عرش من عمرها وترتاد مدرسة الشاطئ االبتدائية ،وهي إحدى املدارس التي متولها
وتديرها األونروا والبالغ عددها  ١٨٧مدرسة يف قطاع غزة .وكل التالميذ الذين يرتادون هذه املدرسة،
والذين ترتاوح أعامرهم من ست إىل اثني عرشة سنة ،هم من سكان مخيم الشاطئ املتاخم للمدرسة
والواقع عىل أطراف مدينة غزة .وتعد املخيامت التي تقطنها أمل ومعظم التالميذ اآلخرين من بني أكرث
األماكن اكتظاظا بالسكان عىل األرض وال يوجد بها أماكن مفتوحة ،وتقدم املدرسة فرصة مزاولة اللعب
والتفاعل بحرية مع األطفال اآلخرين ،وتقول أمل «أستيقظ سعيدة يف الصباح ألنني ذاهبة إىل املدرسة».
ويتغلغل التهديد املستمر بالعنف املخيامت ،حيث أن نجاح مل تجرؤ عىل اللعب يف الخارج منذ أن ق ُـتل
أخاها البالغ من العمر اثني عرشة عاما يف الشوارع املجاورة ،وتقول «أشعر باألمان يف املدرسة ،وهم يدرسون
الالعنف – لذلك أنا أحب املدرسة ،وأشعر بالخوف يف الخارج ولكني مل أعد أشعر بالخوف يف املدرسة».
وألن التعداد السكاين يف املخيم يزداد برسعة ،فإن عدد األطفال الذي هم بحاجة للتعليم يزداد أيضا ،وهناك
الكثري من األطفال اآلن حيث يتوجب تقسيم املدرسة إىل فرتتني دراسيتني (ورديتني) وكل فرتة يحرضها أكرث
من ألف طفل ،ويجري تبديل الفرتات الدراسية يف وقت الغداء ،وبالرغم من األعداد املتزايدة والتحديات
اللوجستية ،فإن األونروا لن تطرد أي طفل .وتقول مديرة املدرسة ،وهي من عائلة املدهون« ،ال نستطيع
أن نقول «ال» ألي شخص ،ولدي كل السجالت وأتأكد بنفيس من العائالت بأنه ال يوجد أي فرد منهم تفوته
فرصة التعليم».

األمراض والسيطرة عليها .وتشكل النساء ثلثي العدد
اإلجاميل للمرىض الذين يتلقون الرعاية املتكاملة من
األمراض غري املعدية يف منشئات الرعاية الصحية
األساسية التابعة لألونروا .وقد ساعدت األونروا
يف السيطرة عىل األمراض التي لها لقاح وحققت
تغطية تحصينية كاملة لألطفال والنساء ،حيث
تقدم األونروا املساعدات للنساء أثناء الوالدة وتدير
برامج ملنع انتشار أنيميا نقص الحديد والسيطرة
عليها بني النساء واألطفال من الالجئني الفلسطينيني،
باإلضافة إىل منع مرض السل والسيطرة عليه .ويتم
تقديم املساعدات الغذائية الطارئة لألطفال الالجئني
الفلسطينيني ،والذين يعتربون عرضة للمعاناة من
سوء التغذية ،ولالجئات الفلسطينيات الحوامل
باإلضافة إىل املرضعات .وتوجد لدى األونروا أيضا
مشاريع عديدة لتعزيز االستدامة البيئية يف مخيامت
الالجئني ،ويهدف برنامجها الطارئ الخاص بالصحة
البيئية لقطاع غزة إىل تقديم إغاثة ومساعدة طارئة
يف األماكن التي تعجز فيها البلديات التي تستضيف
مخيامت الالجئني عن التكيف مع الحاالت الطارئة
الضاغطة للصحة العامة والحفاظ عىل املنشئات
العامة الحيوية مثل معامل معالجة املياه ،وأنظمة
إتالف النفايات ،وأبار املياه ،والسيطرة عىل اآلفات،
وتذكر تقارير بأن هناك نقص يف الوقود واملواد
األخرى لتشغيل مضخات املياه ،واملنشئات الصحية،
وأيضا نقص املواد الكيميائية الرضورية لتنقية املياه
والقضاء عىل البعوض.
فاطمة أبو غلية حامل يف اسبوعها السادس عرش
ولديها ابنة يبلغ عمرها عاما واحدا ،وقد كانت رحلة
فاطمة من منزلها يف أبو ديس إىل عيادة القدس
التابعة لألونروا تستغرق خمس عرشة دقيقة قبل
بناء إرسائيل للجدار العازل وتستغرق رحلتها اآلن
ساعة ونصف الساعة ،ومعظمها تكون سريا عىل
األقدام وهي تحمل طفلتها التي تحتاج للقاحات
ال تستطيع الحصول عليها إال يف العيادة حيث ال
توجد أي منشئات صحية عامة يف أبو ديس .وتواجه
النساء من أمثال فاطمة اختيار صعب ،وهو تأخري
الفحص الطبي الذي ميكن أن يعرض حياتهم وحياة
أطفالهم للخطر ،ولكن ذهابها إىل موعد الفحص يف
العيادة قد يعرض حياتهم للخطر أيضا إذا ظلت
فاطمة وابنتها تنتظران عىل نقاط التفتيش أو
إذا اضطرا إىل القيام برحلة محفوفة باملخاطر إىل
العيادة.
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والسبب وراء الرتاجع الهائل لألعداد التي ترتاد
عيادة األمومة والطفولة يعود إىل مشاكل الوصول
إىل تلك العيادات .ويقدر الدكتور زكريا الذي يعمل
يف األون��روا أن نسبة االرتياد قد تقلصت بنسبة
ترتاوح من  ٪٣٠إىل  ،٪٤٠قائال «قبل إقامة الحاجز
كان العدد الحارض هنا يرتاوح بني مائتي إىل ثالث
مائة شخص يوميا من القرى الغربية ،واآلن ترتاد
العيادة نسبة  ٪١٠من هذا العدد ،وهم يتسلقون
الجبال ويتخطوا نقاط التفتيش ليصلوا إلينا».
ويقدم برنامج الخدمات االجتامعية واإلغاثة التابع
لألونروا املساعدة لالجئني الفلسطينيني الذين
يعانون من مصاعب اجتامعية واقتصادية حادة.
ويهدف الربنامج  -من خالل الفعاليات املختلفة
مثل قسم التدريب وتوفري مشاريع االئتامن بالغ
الصغر -الحد من الفاقة يف مجتمعات الالجئني
وتعزيز االعتامد عىل ال��ذات بني أقل أعضاء
املجتمع متتعا بالفرص خاصة النساء ،والشباب،
واملعاقني .وتعمل اإلدارة أيضا كمسئول عن
السجالت التاريخية لالجئني ،والتي تستخدم

التشرد الفلسطيني
لتحديد أهلية كافة خدمات األونروا .وتدير إدارة الدعامة األساسية للخدمات املالية الرئيسية لقطاع
الخدمات االجتامعية واإلغاثة برنامج مساعدة كبري من القامئني عىل مشاريع األعامل الصغرية ،مبا
حاالت العرس الشديد من أرس الالجئني يف األونروا ،فيها األعامل التي تديرها النساء والشباب.
وهو برنامج يقدم الدعم الغذايئ ألكرث عائالت
الالجئني فقرا ،ويرعى عمليات الرتميم أو إعادة التحديات الجديدة
البناء ،واملساعدات املالية أو الوصول املفضل
للخدمات األخرى لألونروا .وتدير االونروا أيضا تعمل األون��روا يف ظ��روف متزايدة الصعوبة
مراكز الشباب واألطفال والتي تشمل أهدافه لتلبية احتياجات الالجئني الفلسطينيني الذين
تعزيز رفاهة األطفال والشباب وتعزيز مشاركتهم يصارعون ليتأقلموا مع حالة انعدام األمن
يف الفعاليات البناءة وفقا ألهداف اتفاقية حقوق املتزايدة ،ونقص الغذاء والطاقة ،واآلثار املرتتبة
الطفل .وترشف األون��روا عىل شبكة مكونة من عىل تجميد املساعدات األجنبية عن السلطة
 ١٠٤منظمة أهلية يديرها متطوعون تبلغ نسبة الفلسطينية بقيادة حامس ،والقيود املشددة
عىل حركة الناس والبضائع ،حيث أن اإلغالق
النساء منهم .٪٦٣
املطول ملعرب كارين التجاري بني إرسائيل وقطاع
ويقدم برنامج امل�شروع��ات الصغرية والقروض غ��زة تسبب يف تعطل خطري لعملية تقديم
البسيطة يف األونروا – وهو أكرب برنامج من نوعه يف املساعدات لالجئني الفلسطينيني القاطنني يف
املناطق الفلسطينية املحتلة – تسهيالت اعتامدية غزة والذين يعتمد أكرث من  ٧٠٠ألف منهم
لدعم املشاريع الصغرية واألعامل البالغة الصغر ،عىل الغذاء الذي توزعه األون��روا من طحني،
ويساعد عىل خلق الوظائف ،وميكن ويدعم النساء وزيت ،وسكر ،ومواد أساسية أخرى.
اقتصاديا ويخفف من الفقر ،ويعترب الربنامج اآلن
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ولقد أدى تدهور االقتصاد
الفلسطيني إىل ازدياد
هائل للطلب عىل خدمات
األون���روا التي تقدم لالجئني
الفلسطينيني يف غزة والضفة
الغربية .وتعيش حاليا حوايل
 ٣٠٢ألف أرسة فلسطينية من
الالجئني يف املناطق الفلسطينية
املحتلة ١٨٧ ،ألف أرسة منهم
تعيش يف غ��زة و ١١٥ألف
أرسة تعيش يف الضفة الغربية،
وميثلوا حوايل نسبة  ٪٦٦و٪٣٣
من التعداد الكيل لسكان تلك
املناطق عىل التوايل ،وتقدر
األونروا أن حوايل  ٢٨ألف من
هذه األرس تعتمد عىل رواتب
السلطة الفلسطينية ،منها أكرث
من  ٢٢ألف قد تقدمت مؤخراً
بطلبات للحصول عىل اإلعاشة
من األنروا.

•
•

UNRWA

إن جل الخدمات العامة يف
املناطق الفلسطينية املحتلة
تقدمه السلطة الفلسطينية
وال ميكن لألونروا أن تتوىل
مهمة استبدال تقديم هذه
الخدمات ،حيث أن األونروا
وتهدف خدمات الطوارئ التي
رأت ازديادا هائال عىل طلبات
التوظيف من خ�لال برنامجها الطارئ لخلق تنفذها االونروا اىل:
الوظائف وحاليا هناك أكرث من  ١٠٠ألف الجئ
تقديم املزيد من فرص العمل املؤقتة لالجئني
عىل قامئة االنتظار لهذه الربامج يف غزة.
العاطلني عن العمل ،وستتوفر  ٪٣٠من الفرص
لألرس التي تعولها اإلناث.
إن املفوضية األوروبية والواليات املتحدة وبعض
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب هي من أكرب
وإضافة  23ألف أرسة جديدة من الالجئني يف غزة
الجهات املانحة للوكالة ،وقد بلغت امليزانية
إىل برنامج توزيع الغذاء ،حيث أشار مسح ُأجري
النقدية للوكالة التي أقرتها الجمعية العامة
يف عام  ٢٠٠٥إىل أن مساعدات الغذاء الطارئة يف
لسنة  2005مبلغ  ٣٣٩مليون دوالر أمرييك،
األونروا كانت هي املورد الرئييس للغذاء لثلثي
وال يشمل هذا املبلغ األموال الالزمة للمشاريع
ُ
األشخاص الذي أجري عليهم املسح.
أو لحاالت الطوارئ .وعىل ضوء التفاؤل الذي تبع
انسحاب إرسائيل من غزة يف آب  ،٢٠٠٥شمل
نداء الطوارئ لعام  ٢٠٠٦الذي قامت به الوكالة ويف غضون أكرث من نصف قرن من النزاع ،ظلت
نشاطات تبلغ كلفتها  ٩١مليون دوالر أمرييك ،مواقف األطراف تجاه الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
لكن تم تعديل ذلك يف شهر أيار من هذا العام كام هي فيام يتعلق بقضية الالجئني الفلسطينيني،
إىل مبلغ  ١٧١مليون لألخذ بعني االعتبار تدهور وبالرغم من أن األونروا غري مفوضة للتوفيق بني
ظروف املعيشة يف املناطق الفلسطينية املحتلة املواقف السياسية لألطراف حول مسألة الالجئني
الناجمة عن تقليص دخل السلطة الفلسطينية والتأثري عليها ،إال أنها تظل عامال هاما لالستقرار
والقيود األخرى املفروضة عىل العامل والتجارة .يف املنطقة ،ويف ظل الغياب املستمر لحل مشكلة
ويف شهر حزيران أصبح الوضع الرهيب بالفعل الالجئني الفلسطينيني ،قامت الجمعية العامة بتمديد
أكرث سوءا عىل ضوء القتال املستمر والعمليات والية الوكالة يف شهر ديسمرب  ٢٠٠٤حتى  ٣٠يونيو
 ،٢٠٠٨مشددة عىل أهمية خدماتها ملصلحة الالجئني
العسكرية اإلرسائيلية يف غزة.

الفلسطينيني .وتظل األون��روا ملتزمة مبساعدة
الالجئني الفلسطينيني وفقا لتفويضها وتتوقع من
املجتمع الدويل أن يدعم دورها يف تحقيق ذلك،
مبا يف ذلك من خالل محاولة منع أي تدهور إضايف
للوضع اإلنساين الصعب عىل أرض الواقع يف املناطق
الفلسطينية املحتلة.
غريتا غونارزدوتري هي مديرة وحدة تحليل
السياسات يف مقر الرئاسة لألونروا يف غزة
وبريدها االلكرتوينg.gunnarsdottir@ :
 unrwa.orويضم املقال مداخالت وآراء
الزمالء العاملني يف الوحدة وتم مبساعدتهم.
للمزيد من املعلومات حول كيفية التربع ملناشدة
الطوارئ يف األونروا ،زوروا
http://www.un.org/unrwa/
emergency/donation/index.html
www.unicef.org/crc .١
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الالجئون الفلسطينيون يف لبنان
شريف السيد علي

عندما مت تأسيس وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني في الشرق األدنى (األنروا) كان الهدف منها فقط
توفير حل مؤقت لألزمة ،ال توفير حل يدوم ملدة  56عاما ً.
تطبيق بروتوكول الدار البيضاء ،وهي الوثيقة الرئيسية
املعنية بحامية حقوق الالجئني الفلسطينيني ،بشكل
منتظم .وتعترب لبنان مثاالً جيداً لذلك حيث شك ّـلت
األوضاع السياسية والتاريخية أوضاع قاسية للغأية
لالجئني الفلسطينيني.

وكام الحظنا يف املقاالت السابقة ،فقد تم إنشاء
وكالة األم��م املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني نتيجة للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني
يف ع��ام  .1948وق��د سعى أك�ثر من  ٩٠٠ألف
فلسطيني ،بعد هروبهم أو طردهم للبحث عن
ملجأ يف األردن ولبنان وسوريا ،بينام تم ترشيد
اآلخرين إىل الضفة الغربية وقطاع غزة .وبالرغم عدد الفلسطينيني يف لبنان غري مؤكد
من وجود حاالت أخرى من النزوح يف التاريخ
الفلسطيني ،وخصوصاً يف عام ،1967إال أن نازحو بعد أحداث حرب  1948بفرتة وجيزة لجأ حوايل 100
عام  1948وسالالتهم هم فقط من تشملهم عبارة ألف فلسطيني إىل لبنان .وحتى اليوم ما يزال مئات
«الالجئني الفلسطينيني» ،1وبالتايل يقعون ضمن اآلالف من الفلسطينيني يعتربون الجئني يف لبنان.
مسؤولية وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل إال أن األرقام الدقيقة لهذه الفئة غري مؤكدة .وقد
سجلت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الالجئني الفلسطينيني.
الفلسطينيني حوايل  400582الجيء فلسطيني يف
تعترب قضية الالجئني الفلسطينيني من القضأيا التي لبنان .2ولكن من املعتقد أنه رغم مغادرة العديد
تنفرد بدرجة تعقيدها وامتدادها ومت ّيزها .فمن منهم من لبنان بحثاً عن حياة أفضل إال أنهم ما زالوا
إحدى سامتها الغريبة هو أن الالجئني الفلسطينيني مسجلني كالجئني هناك .وقد قدّرت اإلحصائيات غري
يريدون العودة إىل أراضيهم و/أو منازلهم ،إال أنهم الرسمية العدد الحقيقي لالجئني الفلسطينيني يف
غري قادرين عىل ذلك ،ال خوفاً من التعرض لألذية لبنان مبا يقارب  250ألف الجيء .و من أسباب عدم
– وهو ما يحدث عادة يف كل حاالت اللجوء ،ولكن توفر األرقام الدقيقة هو أن لبنان مل تجر أي إحصاء
ألن السلطات اإلرسائيلية ستمعنهم من الدخول إىل لعدد السكان منذ عام .1932
األرايض الفلسطينية املحتلة أو إرسائيل .والحلول
الدامئة املتوفرة لالجئني هي االستقرار واالستيطان وباإلضافة إىل الالجئني املسجلني يف وكالة األمم
يف بلد ثالث ،أو االندماج املحيل يف البلد الذي املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني،
لجأوا إليه ،أو العودة الطوعية إىل وطنهم األصيل .هناك ح��وايل  10ألف إىل  40ألف فلسطيني
وغالباً ما يتم اعتبار خيار العودة الطوعية  -أو ال ينطبق عليهم تعريف وكالة األمم املتحدة
العودة  -إىل بلدهم األصيل الحل املفضل لالجئني .لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني إال أنهم
ويعترب حق العودة من الحقوق التي يغطيها مثل الالجئني املسجلني لدي وكالة األمم املتحدة
القانون الدويل ،والذي أكدته ،يف حالة الالجئني لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يحملون
الفلسطينيني ،العديد من هيئات األمم املتحدة مبا بطاقات هوية صادرة من السلطات اللبنانية .أما
فيها الجمعية العامة ولجنة القضاء عىل التمييز املجموعة الثالثة ،واألصغر حج ًام ،فإنها تلك التي
العنرصي .وال ينطبق هذا الحق فقط عىل أولئك مل تعرتف بها السلطات اللبنانية وال تنطبق عليها
الذين تم طردهم وعائالتهم بشكل واضح ومبارش ،تعريف وكالة األم��م املتحدة لغوث وتشغيل
بل يشمل أيضا كل األجيال القادمة التي حافظت الالجئني الفلسطينيني ،وهي عادة ما يطلق عليها
عىل ما أسمته لجنة حقوق اإلنسان بـ «العالقة اسم الجئني فلسطينيني بال هوية .وتق ّدر هذه
الفئة بحوايل  3000إىل  5000فرد تشبه حالتهم
الوثيقة والدامئة» بأراضيهم.
يف لبنان حالة املهاجرين غري القانونيني ،بالرغم
وقد دافعت الدول العربية ،وخاصة الدول املضيفة ،من أن بعضهم عاش هناك لعرشات السنني .ومبا
برضاوة عن حق الفلسطينيني بالعودة ،ويف الوقت أنهم ال ميلكون أي اوراق ثبوتية رسمية ،فإنهم
ذاته ألزمت أنفسها بحاميتهم حتى يحني موعد يعانون من العديد من القيود املفروضة عىل
عودتهم .وبالرغم من ذلك ،وكام ذكر مسبقاً ،فلم يتم حقوقهم الشخصية.

رىل 42 ،عاماً ،هي الجئة جاءت عائلتها اىل لبنان
يف عام  1948وسجلوا يف وكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني .ويحمل زوجها
السابق جواز سفر أردين ،إال أنه أضاع جوازه ورفضت
السلطات األردنية إصدار جواز جديد له .وال تحمل
رىل أية وثيقة مدنية تثبت زواجها إال الوثيقة
الرشعية .وبالرغم من أنها مسجلة يف ملفات وكالة
األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني،
إال أن أطفالها غري مسجلني ،بل أنهم بدون هوية.
وقد ذهبوا جيمعهم إىل مدارس خاصة غري تابعة
لوكالة األم��م املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني ولكنهم مل يتمكنوا من متابعة دراستهم
بعد الصف التاسع ألنهم ال يستطيعون التقدم إىل
امتحانات الربيفيه الحكومية.
وقد سجلت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني  210952مقيم يف  12مخيم
لالجئني الفلسطينيني والتي ُيشار إليها عادة
باملخيامت «الرسمية» .وتقدم وكالة األمم املتحدة
لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني خدمات كثرية
ترتاوح من املحافظة عىل البنية التحتية للمخيامت
وتطويرها إىل امل���دارس وال��ع��ي��ادات وتسجيل
املمتلكات .وباإلضافة إىل املخيامت الرسمية ،هناك
العرشات من املخيامت غري الرسمية منترشة يف
أنحاء لبنان ،يضم بعضها مئات الالجئني وبعضها
اآلخر اآلالف منهم .إال أن وكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ال تقدّم أي خدمات
لهذه الجاليات ولكن الالجئني الفلسطينيني املسجلني
منهم يتمتعون بحق الحصول عىل خدمات وكالة
األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
املقدمة يف املخيامت الرسمية.
وتعترب قضية املساكن من أكرث املشاكل خطورة التي
تؤثر عىل الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ،فاملناطق
املستغلة إلقامة مخيامت الالجئني يف لبنان مل تتغري
منذ عام  ،1948بالرغم من النمو الكبري يف عدد
سكانها .وع��ادة ما يبني سكان املخيامت غرف
إضافية ،ويف العديد من الحاالت طوابق إضافية،
ملحقة مبنازلهم إلقامة األعداد املتزأيدة .وكانت
بعض العائالت التي زارتها منظمة العفو الدولية
يف عام  2005تتكون من حوايل  10أفراد يعيشون
جميعهم يف غرفة واحدة .وحسب ما وصفتها وكالة
األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني،
فإن املخيامت تعاين «من مشاكل خطرية  -عدم توفر
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البنية التحتية املناسبة ،واالكتظاظ الزائد للسكان،
والفقر ،والبطالة».3

املهن أو امتالك مشاريع داخل املخيامت الرسمية
االثني عرش ،ولكن هناك الكثري من القيود عىل ذلك
يف أي مكان آخر يف لبنان.

إن سياسات الحكومة اللبنانية هي املسؤولة بشكل
كبري عن ظ��روف املعيشة السيئة تلك .فبيوت ويف حزيران /يونيو  ،2005أعلن وزير العمل اللبناين
مخيامت الالجئني مبنية من طوب واسمنت ،وبها السامح لالجئني الفلسطينيني بالعمل يف العديد من
شوارع ومحالت وأحياناً طرق مرصفة ،كلها تحتاج الوظائف التي كان القانون يحظرها عليهم يف السابق،
إىل صيانة .إال أنه منذ أواخر التسعينيات منعت إال أنه مل يسمح لهم مبزاولة املهن التي يتواجد فيها
السلطات دخول أي مواد بناء إىل املخيامت الرسمية نقابات أو اتحادات مثل الهندسة والطب والصيدلة.
يف جنوب لبنان ،حيث توجد أكرب املخيامت .وبالتايل ولكن ،ليتمكن الالجئون الفلسطينيون من العمل
أدى هذا إىل تدين وتدهور وضع األبنية والبنية ما زال يتوجب عليهم الحصول عىل ترصيح عمل
ليتمنكوا من التقدّم للوظائف ،وما ما زال الوضع
التحتية يف املخيامت.
غري واضح إذا كان بإمكان الفلسطينيون القيام بذلك
وتستهدف سياسات الحكومة اللبنانية أيضاً الالجئني وإذا كان هذا اإلعالن سيقلل يف الواقع من القيود
يف املخيامت غري الرسمية ،حيث بنيت املنازل بشكل املفروضة عىل حقوق العمل للفلسطينيني.
أبسط من تلك املوجودة يف املخيامت الرسمية،
فالعديد من جدرانها وأسقفها مكون من صفائح وقد أشارت املقابالت التي أجرتها منظمة العفو
الحديد املتموج (الزينكو) الذي ال ميكنه أن يقدم أي الدولية مع الالجئني الفلسطينيني أن أصحاب العمل
نوع من الحامية لسكانه والذي يصبح حاراً للغأية يفضلون توظيف الالجئني الفلسطينيني يف الوظائف
يف أشهر الصيف .ورغم أن استبدال صفائح الحديد التي ال تتطلب ترصيح عمل مثل أعامل املقاوالت
سيحسن من مستوى هذه املنازل أو التنظيف .ويف بعض الحاالت ّ
يوظف الالجئون
املتموج بالطوب
ّ
بشكل ملحوظ ،إال أن السلطات اللبنانية منعت الفلسطينيون يف وظائف تتطلب وجود ترصيح
الالجئني من القيام بذلك .ويف بعض الحاالت ،عندما عمل ،ولكنهم يعملون بدونها .إال أن أصحاب العمل
يقوم الالجئني باستبدال الصفائح الحديدية يحصلون يدفعون ملثل هؤالء أقل من زمالئهم اللبنانيني وال
عىل مخالفة أو تقوم الرشطة بهدم أسقفتهم يعطونهم أي من الحقوق األخرى والحامية التي
وجدرانهم .ويف أحد الحاالت قبضت الرشطة عىل يوفرها يعطيها عقد العمل.
سيدة وحبستها حتى قام زوجها بهدم جدار الطوب
يف الواقع أثرت القيود املفروضة عىل حق العمل
الذي بناه.
بشكل مبارش عىل الحقوق األخرى .فهي أدت إىل
وقد وضعت الترشيعات التي تخص الفلسطينيني تفاقم تأثري القيود املفروضة عىل الحقوق املتعلقة
بشكل محدد يف عام  2001ملنعهم من التملك .بالسكن عالوة عىل التأثريات السلبية عىل مستويات
وقد منع هذا القانون التوطني ،وهو سبب عادة ما املعيشة .وقد تأثر التعليم كذلك فالعديد من
يقدم ملنع الفلسطينيني من الحصول عىل حقوقهم العائالت التي قابلتهم منظمة العفو الدولية أفادوا
يف لبنان .وهذا يشري إىل أن هناك صلة بني حقني ال بأن أطفالهم تركوا مقاعد الدراسة ألنهم يعتقدون
ميكن أن يقارنا وهام :الحق يف الحصول عىل منزل أن إضاعة العديد من السنوات يف متابعة وتحصيل
مناسب أو الحق يف التم ّلك ،والحق يف العودة .إال التعليم األسايس أو الجامعي قد يذهب هبا ًء ألنهم
أنه يف الواقع ،ال يلغي أي من هذه الحقوق الحق لن يتمكنوا من استخدام تعليمهم لكسب العيش.
اآلخر.
وهناك قيود أك�ثر رصام��ة مطبقة عىل الالجئني
كذلك فرضت قيود قاسية عىل حق الفلسطينيني الفلسطينيني الذين ال يحملون أي هوية .منها حرية
بالعمل ،وعىل حقوقهم داخل العمل ،مام مينعهم الحركة املقيدة للغاية ألنهم ال يعتربون مقيمني
من تحسني مستوى معيشتهم .فالعديد من الوظائف قانونيني يف لبنان .إضافة إىل أنه ال يتم تسجيل والدة
واملهن التجارية مقترصة عىل املواطنني اللبنانيني ،أطفالهم ،كام ال يستطيعون التقدم المتحانات شهادة
حيث أنه لسنني عديدة مل ميكن للفلسطينيني أن اإلعدادأية ،وبالتايل ال يستطيعون متابعة دراستهم
يعملوا كمحاسبني أو سكرترييا أو ممثيل مبيعات أو وال ميكنهم أن يسجلوا زواجهم يف املكاتب املدنية.
صيادلة أو كهربائيني أو حراس أو سائقني أو طباخني
ً
أو مزينني .وقد استثنوا من امتالك أي مشاريع مريم 20 ،عاما ،الجئة فلسطينية ال تحمل أي هوية
تجارية أو رصافة أو ذهب أو طباعة أو نرش أو ومخطوبة منذ خمس سنوات لشاب لبناين ،ولكنها ال
تصليح سيارات أو هندسة أو أي خدمات صحية .تستطيع الزواج منه ألن زواجها لن يعرتف به مدنياً
وبشكل عام ،يستطيع الفلسطينون مامرسة معظم ولن تحصل عىل أي نوع من الوثائق املدنية التي
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تثبته .وقد سعت عائلتها للحصول هذه الوثائق
لسنوات إال انه من الواضح أن هذا غري ممكن .لذا
فهي تعاين من اكتئاب شديد.
ما زال هناك أجيال من الالجئني الفلسطينيني
يعيشون يف لبنان ،ويجب أن تتاح أمامهم الفرص
للحصول عىل مجموعة واسعة من الحقوق ،مبا يف
ذلك الحقوق اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية.
وقد ألزمت لبنان نفسها بالعديد من املسؤوليات
عندما صادقت عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،واالتفاقية الدولية
للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصى ،واتفاقية
حقوق الطفل ،ومنها حامية واحرتام حقوق اإلنسان
لالجئني الفلسطينيني .إن متتع الالجئني الفلسطينيني
بحقوقهم اإلنسانية سواء يف لبنان أو يف أي من
الدول املضيفة االخرى مثل مرص ،ال يصدر حك ًام
مسبقاً عىل حقهم يف العودة إىل منازلهم وأراضيهم.
و إىل أن يتمكنوا من مامرسة هذا الحق ،يجب أن
يتمكنوا من الحصول عىل الخدمات األساسية للحياة
ومامرسة حقوقهم بالعمل والتعليم والعنأية الصحية
والتم ّلك.
ووفقا ملبدأ املشاركة يف تحمل األعباء و املسؤولية
املوجود بالقانون الدويل للجوء ،فإن «منح الحق
يف امللجأ قد يلقي أعباء باهظة عيل عاتق بلدان
معينة 4».فعىل املجتمع الدويل أداء دور أكرب يف
تشجيع لبنان ومساعدتها لتوسيع مجال الحقوق
التي يتمتع بها الالجئني يف لبنان .وال يزال تحقيق
حق الفلسطينيني يف العودة هو الطريق األكرث
وضوحاً إلص�لاح مشكلة الالجئني الفلسطينيني،
وعىل الدول املعنية واملجتمع الدويل بذل املزيد
من الجهود للتأكد من قابلية حق العودة للتطبيق
ومامرسته من قبل الالجئني الفلسطينيني.
رشيف السيد عيل مختص بشؤون الالجئني
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف األمانة
الدولية ملنظمة العفو الدولية .بريده اإللكرتوين:
SElsayed@amnesty.org
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع
اإللكرتوين:
web.amnesty.org/pages/369270306-feature-eng
 .1تستخدم وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعبري
«الجئي فلسطني» أكرث من «الالجئني الفلسطينيني» وذلك بسبب حقيقة
		
أن هناك عدد قليل من السكان الفلسطينيني الذين فقدوا سبل
معيشتهم أو منازلهم يف عام  1948وأن الذين حصلوا منذ املرحلة األوىل
عىل مساعدة وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
هم يونانيون وأرمن وجاليات غري عربية.
www.un.org/unrwa/publications/pdf/uif-dec05.pdf .2
www.un.org/unrwa/refugees/lebanon.html .3
 .4مقدمة اتفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئني
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ال حرية وال مستقبل :الجئون
فلسطينيون بال هوية يف لبنان
سينثيا بيتري

يعمل مجلس الالجئني الدمناركي وبدعم من قسم املساعدات
اإلنسانية في املفوضية األوروبية على إضفاء طابعا إنسانيا على
اجملموعة املغفلة وغير املمثلة واملهمشة للفلسطينيني القاطنني
في لبنان بدون حيازتهم ألي شكل من أشكال الهوية.

الخاص أو الحكومي ،ويصعب عليهم الحصول عىل
خدمات األونروا وال ميكنهم تغطية نفقات الرعاية
الصحية يف بلد ذات نظام صحي باهظ الثمن أغلبه
ضمن القطاع الخاص.

ثبوتية حيث حدت نقاط تفتيش الجيش اللبناين من وأكرب األعباء التي يعانون منها هو أن أطفالهم ال
يتمتعون بأي وجود قانوين ،حيث تزوج معظم
قدرتهم عىل الحركة بحثا عن عمل.
الالجئني الذين ليس لهم أوراق ثبوتية وذلك عىل مر
وباإلضافة إىل الصعوبات التي يواجهها كل الالجئني ثالثة عقود منذ وصولهم إىل لبنان – إما من الجئني
فلسطينيني مسجلني وإما
من مواطنني لبنانيني يف
بعض الحاالت ،ومبوجب
القانون اللبناين ال ُيعرتف
قانونا بأطفال الالجئني
الذين ليس لديهم أوراق
ثبوتية ،حتى إذا ُولدوا
يف لبنان وإن كانت أمهم
الجئة مسجلة أو مواطنة
لبنانية ،ومن ثم فهم ال
ميتلكون أي وثائق إثبات
شخصية ،ووصل جيل كامل
من األشخاص الذين ليس
لديهم أوراق ثبوتية سن
البلوغ اآلن وليس لديهم
أي إمكانية للمشاركة
يف الحياتني االجتامعية
واالقتصادية.

منذ أن أسس مجلس الالجئني الدمناريك مكتبا له يف
لبنان يف شهر أغسطس  ،2004قمنا بتحديد قرابة
 3000الجئ ب��دون هوية يعيشون يف مخيامت
الجئني غري رسمية يف جنوب وادي البقاع ،وعىل
عكس الجئي  ،1948فإن
معظمهم ال يعيشون يف
مخيامت تتمع بدعم
م��ن شبكات األقارب
وال��ج�يران ،بل وصولوا
فرادا أو يف مجموعات
صغرية ،ومر الكثري منهم
بتجارب معقدة من
النزوع املتعدد ،وكان
بعض منهم مسجلني
بالفعل كالجئي  1948يف
األونروا يف غزة أو الضفة
الغربية أو األردن أو
سوريا ولكن تم نفيهم
مرة أخرى ،حيث طردت
ال��س��ل��ط��ات االحتالل
اإلرسائ��ي��ل��ي��ة بعضهم
من الضفة الغربية أو
غ���زة ،والبعض اآلخر
مساعدة الالجئني
هم مقاتلون سابقون
الذين ليس لديهم
يف منظمة التحرير
أوراق ثبوتية
الفلسطينية وأجربوا
عىل مغادرة األردن عام
ب���دأ م��ج��ل��س الالجئني
 1970بعد مواجهات
ال��دمن��اريك يف شهر مارس
«أيلول األس��ود» التي
 2005ب��ف��ع��ال��ي��ات من
دارت م��ع الحكومة
األردنية .كام أدى طرد
االس��ت��ش��ارات القانونية
والتأييد واملساعدة لدعم
إرسائيل ملنظمة التحرير
الفلسطينية من لبنان يف عام  1982إىل ترك املقاتلني الفلسطينيني يف لبنان [انظر مقال رشيف السيد عيل الالجئني الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية ،وقمنا
السابقني دون أي حامية رسمية ،وبعد انتهاء الحرب يف صفحة  ،]13يواجه الالجئني ممن ليس لهم هوية باجراء مقابالت مع أكرث من  150عائلة وقمنا
اللبنانية يف  1990تفككت معظم امليليشيات مزيدا من القيود ،فهم غري قادرين عىل التحرك خارج بتجميع ملفات قد قدمناها إىل السلطات الدولية
واستعادت الحكومة السيطرة عىل البالد تدريجيا ،املخيامت خشية اعتقالهم ،وال ميكنهم السفر أو واملحلية املتعلقة – مبا فيها األون���روا ومفوض
ولكن هذه النتيجة اإليجابية تسببت يف بروز اقتناء املمتلكات أو تسجيل حاالت الزواج أو التخرج األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،والسلطة
صعوبات جديدة لالجئني الذين ليس لديهم أوراق من املدارس الثانوية أو التسجيل يف التعليم العايل الفلسطينية وحكومات لبنان ومرص واألردن وسوريا،

الج��ئ��ون صغار السن غري
م��س��ج��ل�ين م��ن��ه��م��ك�ين يف
الدراسة .قام بالتقاط الصورة
الجئ غري مسجل كجزء من
نشاطات التمكني وبرامج
الحامية التي يقوم بها مجلس
الالجئني الدمناريك.
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وكل حالة من تلك الحاالت تعترب حالة فريدة من
نوعها وتتطلب طريقة فردية للتوصل إىل حل.
وأحد الخيارات التي اقرتحناها هو نقل ملفات
األونروا إذا كان الالجئني مسجلني مع األونروا يف
مكان آخر .لقد كان مجلس الالجئني الدمناريك
يؤيد نقل ملفات هؤالء الالجئني إىل لبنان من أجل
إثبات وجودهم رسميا يف البالد ومنح عائالتهم
مكانة قانونية ،ولألسف مل تدعم السلطات اللبنانية
هذا املوقف ،وعجزنا عن استئناف العمل يف عينات
الحاالت حيث أعلنت األط��راف املعنية أنها ال
تستطيع امليض قدما دون موافقة لبنان.
ونحن نعمل أيضا عىل تأييد عملية تجديد جوازات
السفر املنتهية التي تصدرها دول ثالثة حيث كان
يحمل أغلب الفلسطينيون الذين ليس لديهم
أوراق ثبوتية جوازات سفر أدرنية ومرصية ،وكانت

الحكومة املرصية متعاونة ووافقت عىل تجديد
الجوازات يف الحاالت التي متكنا من تقديم صالت
سابقة ،بينام رفض األردن كل طلباتنا.
وقد التقى مجلس الالجئني الدمناريك بأطراف
لبنانية ووك��االت مختلفة للنظر يف إمكانية
إيجاد حلول يف لبنان لتلك ال��ح��االت ،وتظل
القضية حساسة ولكن يبدو أن هناك رغبة
متنامية لالعرتاف برضورة تحسني الوضع اإلنساين
للفلسطينيني يف لبنان ،ودعم مجلس الالجئني
الدمناريك بعض الحاالت إلصدار تصاريح إقامة
وتصاريح عمل لالجئني الذين ليس لديهم أوراق
ثبوتية ممن يحملون ج��وازات سفر أجنبية
واستوفوا معايري أخرى قد وضعتها السلطات
اللبنانية خ�لال ف�ترة العفو عن املغرتبني غري
القانونيني ،واآلن حصلت سبع عائالت عىل مثل
هذه الوثائق.

إنعام هي سيدة لبنانية متزوجة من محمود ،وهو الجئ فلسطيني فر من غزة عام  1967عندما احتلتها
إرسائيل وسجل نفسه عند السلطات املرصية ،ويف منتصف سبعينيات القرن املايض رحل محمود إىل
سوريا بصورة قانونية ورحل إىل لبنان بدون أوراق ثبوتية مالمئة ،وحياة إنعام ومحمود ينغصها استمرار
عدم حصوله عىل أوراق ثبوتية ،حيث ال ميكن ألطفالهم التخرج من املدارس وال يحق للعائلة الحصول
عىل خدمات األونروا ،وابنتهم الكربى فادية ،ابنة االثني عرش ربيعا ،مريضة جدا ،وتعاين العائلة للبقاء
بدون الحصول عىل الرعاية الصحية الرضورية ،وقد دفعت إنعام مبلغ  300دوالر مؤخرا الجراء معاملة
ألوراق تسجيل ألطفالها لرجل يدعي أنه يعمل يف وزارة الداخلية ،ومل تر إنعام هذا الرجل مرة أخرى وظل
أطفالها غري مسجلني ،ومن خالل تدخل مجلس الالجئني الدمناريك حصلت العائلة اآلن عىل جوازات سفر
مرصية جديدة وحصلوا مؤخرا عىل تصاريح إقامة وعمل يف لبنان.
ولدت ندى يف لبنان عام  1958وسجلت مع والديها كالجئة فلسطينية من الجئي  ،1948ويف عام 1979
تزوجت من مراد ،وهو الجئ فلسطيني مسجل مع األونروا يف األردن ،وبالرغم من أن كال من ندا ومراد
مسجلني كالجئني ،إال أن وثائقهم ضاعت بسبب خطأ بريوقراطي كام ضاعت وثائق الكثري من العائالت
األخرى التي غريت محل إقامتها ،ويعيش كال من ندى ومراد وأطفالهم التسعة كالجئني بدون أوراق
ثبوتية يف منزل يتكون من غرفة واحدة يف جنويب لبنان ،وقد قدم مجلس الالجئني الدمناريك املساعدة
القانونية يف محاولة لتأمني األوراق الثبوتية ويعمل عىل توفري التدريب املهني ألطفالهم الكبار.
ولد حسن يف عام  1967يف مخيم الوحدات يف األردن ،وهو الجئ مسجل مع األونروا كالجئ  1948مثل
باقي أفراد عائلته التي وصلت إىل لبنان يف عام  1970نتيجة لحرب أيلول األسود ،وتويف والده يف عام
 ،1973وكان من مقاتيل منظمة التحرير الفلسطينية ،وعاش حسن يف دار لأليتام حتى سن الخامسة
عرش ،ويف عام  1982اعتقلته السلطات اللبنانية وتم ترحيله إىل األردن حيث تم تعذيبه وأجرب عىل
البقاء الستكامل الخدمة العسكرية ،وفر من األردن خوفا من االضطهاد مرة أخرى ،وعند وصوله إىل
سوريا تقدم بطلب ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني للحصول عىل وضع الالجئ ،و ُرفض طلبه
ألنه مسجل الجئ مع األونروا ،وعند عودته إىل لبنان ،اعتقلته السلطات اللبنانية مرة أخرى بسبب عدم
اكتامل وثائقه الثبوتية ،وبعد اتصاله مبفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يف دمشق اعتقلته
املخابرات السورية يف لبنان واتصلت بعدها بالسلطات األردنية ،وقام األردنيون بإلغاء جنسيته األردنية
وإبطال جواز سفره .وسافر حسن إىل كردستان العراقية خوفا من السجن يف سوريا ،حيث قام بكسب
رزقه عن طريق بيع دمه ،وسافر يف عام  1999رسا إىل لبنان عرب األرايض السورية ،وقال كل من مفوض
األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني واألونروا إنهام عاجزين عن تقديم املساعدة له ،وهو يقطن اآلن
يف بريوت ،ويعيش يف حالة من الخوف املستمر من أن يتم إعادته إىل السجن بدون بصيص من األمل يف
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وب��اإلض��اف��ة إىل ذل��ك يدعم مجلس الالجئني
الدمناريك إصدار تصاريح اإلقامة ألزواج وأطفال
املواطنات اللبنانيات اللذين يسمح لهم فقط
باللبقاء يف لبنان فقط برشط أن ال يعملوا يف
أي وظيفة ،وقد رفع مجلس الالجئني الدمناريك
دعاوى قضائية باالشرتاك مع رشكة محاماة لبنانية
ليك يضعوا أساسا إلصدار هويات لبعض الالجئني
الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية ،ويشمل هذا
أطفال قارصين غري مسجلني ممن يعرتف بأبوتهم
أب مسجل وأط��ف��ال األرام���ل ال�لايت مل يحمل
أزواجهن أوراق ثبوتية ،وأخ�يرا يدعم مجلس
الالجئني الدمناريك جهود االئتالف القومي لحقوق
النساء اللبنانيات املتزوجات بأجانب وذلك ملنح
جنسيتهم ألطفالهم .إن حصول مثل هذا التغيري
من شأنه أن يحل  %15من قضايا الالجئني الذين
ليس لديهم هوية.
ورمبا يكون لبعض املدعني مخاوف حقيقية من
التعرض لالضطهاد ورمبا تكون هناك حاجة لتوفري
الحامية الدولية لهم ،ويف الحاالت التي ال ميكن توفري
حال قانونيا يف لبنان ،يتقدم مجلس الالجئني الدمناريك
بطلبات ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
يظل العمل لصالح الالجئني الذين ال يحملون
أوراق ثبوتية يف لبنان عمال صعبا يتطلب الصرب
واملثابرة واالستعداد لتلقي الكثري من الرفض
وعدم تحقيق النجاح إال يف حاالت قليلة ،ولقد
استكشفنا الكثري من الطرق للتوصل إىل الحلول،
ومن املهم أن تستمر املنظامت غري الحكومية
ووكاالت األمم املتحدة يف بذل جهودها يف العمل
كوسطاء بني الالجئني والسلطات الفلسطينية
وأن يسعوا لتوفري حلوال للحاالت الفردية ،ولكن
الحل الشامل يتطلب حوارا إقليميا بني السلطات
اللبنانية وامل�صري��ة واألردن��ي��ة والفلسطينية
والسورية.
سينثيا بيرتي هي مديرة برامج ملجلس الالجئني
الدمناريك يف لبنان .الربيد االلكرتوينcynthia. :
 ،petrigh@gmail.comوللحصول عىل املزيد من
املعلومات ،زوروا املوقع التايل:
www.drc.dk/Lebanon.1740.0.html

التشرد الفلسطيني
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الفلسطينيون املقيدون عن الحركة :املحنة
املستمرة ألهايل غزة يف األردن
عروب العابد

لقد أدى قرار األردن بعدم دمج السكان الالجئني من غزة
دمجا قانونيا إلى اإلهمال طويل األجل حلقوقهم املدنية
ومنعهم من فرص تأمني الرزق املعقول ،وخلفت حالة انعدام
اجلنسية الكثيرين في حالة دائمة من اإلهمال القانوني.
لقد حصل الفلسطينيون الذين وصلوا إىل األردن
عقب نكبة  ١٩٤٨عىل الجنسية األردنية ،ومبا أنهم
أردنيي الجنسية ،فهم وأبنائهم يحملون جوازات
سفر صالحة مل��دة خمس سنوات ،ويتمتعون
بحق التصويت ولديهم حق الحصول الكامل عىل
الخدمات الحكومية ،وكل مواطن له «رقم وطني»،
وهو رقم تسجيل مدين مينح عند امليالد أو التجنيس
و ُيد َّون عىل بطاقات الهوية الوطنية ويف سجالت
العائالت التي تصدر للمواطنني فقط.
عاىن أهايل غزة املوجودون يف األردن من تجربة
اللجوء مرتني ،األوىل عندما أرغموا عىل الرحيل
إىل غزة نتيجة حرب  ،1948ومن ثم تم طردهم
مرة أخرى عندما احتلت إرسائيل قطاع غزة يف
عام  ، 1967وي�تراوح التقدير التخميني لعدد
أهايل غزة املوجودون يف األردن من  ١١٨ألف إىل
 ١٥٠ألف نسمة ،ودخل عدد قليل منهم ضمن
برنامج الجنسية األردنية من خالل التجنيس
أو توفرت لديهم املوارد املالية لحيازة الجنسية،
ويعيش الكثري من الفلسطينيني غري املواطنني يف
عامن ومدن أردنية أخرى ،وتعيش نسبة كبرية يف
مخيمني تديرهام األونروا :ومعظم سكان مخيم
غزة (املعروف أيضا مبخيم جرش) البالغ عددهم
 ٣٠ألف نسمة هم من أهل غزة ،وبضعة آالف من
سكان مخيم حطني هم من الجئي  ،١٩٤٨ممن
هجروا من غزة بعد النكبة.
وح��ال وص��ول الالجئون من غ��زة إىل األردن
حصلوا عىل جوازات سفر أردنية مؤقتة صالحة
مل��دة سنتني ولكنهم مل يحصلوا عىل حقوق
الجنسية األردنية ،وتحقق الوثيقة املسامة
«جواز سفر» غرضني اثنني ،أولهام أنها تدل
السلطات األردنية عىل أن أه��ايل غزة ومن
يعولون هم سكان بشكل مؤقت يف األردن،
وثانيهام أن الوثيقة تقدم لهم وثيقة سفر
دولية (ليسيه باسيه) من شأنها متكينهم من
السفر إىل دول أخرى خارج األردن.

ويعامل األردن أهايل غزة كأجانب عرب ،حيث
يدفعون الرسوم عىل كل معامالتهم مع الدولة،
وال يشكل «جواز السفر» الذي يحملونه يف الواقع
أكرث من ترصيح إقامة ،ويظل أمر تجديده منوطا
بحرية ترصف الدولة ،وال يستطيع الرجال من أهايل
غزة تجديد إقامتهم دون الحصول عىل موافقة من
السلطات األمنية األردنية ،وميكن أن يؤدي عدم
متتعهم الكامل بالحقوق اإلداري��ة إىل الحد من
حقوقهم يف املشاركة السياسية وعضوية النقابات
املهنية التي يتمتع بها املواطنون األردنيني ،حيث
أدى انخراط بعضهم يف نشاطات مع الجامعات
السياسية اإلسالمية إىل تجريدهم من الهوية.

جميع احتياجاتهم ،وأصبح من الصعب عىل أهل
غزة التنافس عىل الحصول عىل أماكن يف الجامعات
األردنية حيث يتوجب عليهم ضامن أماكن يف نطاق
نسبة  ٪٥املخصصة لألجانب العرب ،وأهل غزة غري
مسموح لهم بالدخول يف مجال املهن ألنهم ممنوعني
من التسجيل يف الجمعيات/النقابات املهنية أو إقامة
مكاتب أو رشكات أو عيادات خاصة بهم ،حيث
يستطيع األشخاص الذين يحملون ترصيحا أمنيا فقط
الحصول عىل وظيفة يف القطاع الخاص ،بينام يكون
األشخاص الذين يعملون يف القطاع غري الرسمي
عرضة لالستغالل .ويطمح الكثري من الفلسطينيني
إىل مغادرة األردن والسعي وراء الوظائف يف أماكن
أخرى ولكنهم مقيدين عن تحقيق ذلك ،بينام حاول
البعض املغادرة رسا.

وأش��ارت املقاالت الصحفية يف عام  ٢٠٠٥إىل أن
جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية بحثتا
إمكانية تسهيل عودة أهايل غزة إىل قطاع غزة،
املكان األول إلبعادهم ،ولكن ال يشكل ذلك خياراً
إن «جواز السفر» – الباهظ الثمن – له قيمة كوثيقة ممكنا يف ظل محارصة إرسائيل لغزة والهجوم عليها
سفر دولية فقط يف حالة سامح الدول املستقبلة ويف خضم األزمة اإلنسانية املتفاقمة.
بدخول حاميل جوازات السفر املؤقتة ،وال تسمح
معظم الدول بدخولهم لعدم توفر أي إثبات رسمي لقد ترعرع رامي يف األردن ،ودرس القانون وعمل
لديهم عىل انتامئهم ألي جنسية .ومن بني الدول ألكرث من سنتني يف رشكة محاماة يف مدينة الخليل
التي ترفض احرتام وثيقة السفر هذه سوريا ولبنان يف الضفة الغربية ،ومبا أنه ال يحمل بطاقة هوية
ومرص وبعض دول الخليج وأي تأخري يف تجديد جواز صادرة عن إرسائيل لإلقامة يف الضفة الغربية فقد
السفر املؤقت أو يف التقدم بطلب للحصول عىل ألزم عىل العودة إىل األردن كل ثالثة أشهر ليك يجدد
جواز سفر يعرض األشخاص لخطر فقدانهم ألوراقهم تأشرية السياحة الخاصة به .وقد عاد رامي بسبب
غالء املعيشة إىل األردن يف عام  ١٩٩٩ليكتشف أنه
الثبوتية.
ُج ِّرد من جواز السفر األردين املؤقت ،وبعد أن أصبح
وكام الحظنا يف مقاالت سابقة ،فإن الدول العربية ال ميلك أي شكل من أشكال الهوية ،يقول رامي «إن
ترفض منح الفلسطينيني الجنسية من أجل الحفاظ كوين من أهل غزة يف األردن هو مثل كوين مذنبا»
عىل الهوية الفلسطينية ومن أجل تذكري إرسائيل
مبسؤوليتها تجاه األشخاص الذين طردتهم ،ولكن وال تستطيع النساء نقل الجنسية إىل أطفالهن
تتميز األردن بحقيقة أنها قامت مبنح أغلبية يف األردن ،كام هو الحال يف معظم الدول األخرى
الفلسطينيني القاطنني داخل حدود اململكة األردنية يف الرشق األوسط ،وال يتم منح الجنسية لطفل
الهاشمية الجنسية الكاملة عندما ضم األردن الضفة يولد يف املنطقة من أب أجنبي ،وتجرب النساء
الغربية يف عام  ،١٩٥٠لذلك يشكل الغزاويون الذين املتزوجات عىل االعتامد عىل آبائهن أو أزواجهن
يعتربهم القانون واملامرسات اإلدارية ويطلقوا عليهم لتسيري معامالت الوثائق املتعلقة بأطفالهن،
وبسبب هذا املفهوم األبوي للجنسية يتعرض
اسم الفلسطينيني حالة خاصة.
أط��ف��ال األردن��ي��ات امل��ت��زوج��ات م��ن غزاويني
تقدم األون��روا خدمات اإلغاثة والصحة والتعليم لخطر عدم حصولهم عىل أي اع�تراف قانوين
لالجئني من أهل غزة ،ولكنها ال تستطيع تلبيه بوجودهم.
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التشرد الفلسطيني
PALESTINIAN DISPLACEMENT
هبة األردنية الجنسية متزوجة من أحمد ،وهو
من أهل غزة ويحمل وثيقة سفر مرصية ،وبعد
سنة من زواجهام ،اعتقل أحمد لوجوده يف األردن
بدون ترصيح إقامة ،وتم إبعاده من األردن،
وتم رفض عودته مرة أخرى إىل مرص وانتهى به
املطاف يف السودان ،ولدى هبة اآلن طفلة هي
غري قادرة عىل تسجيلها بسبب غياب والدها ،وال
ميكنها تحمل نفقات السفر إىل السودان لتكون
إىل جانبه.
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لقد مىض أكرث من نصف قرن منذ أن رصح ضابط عروب العابد هي باحثة مستقلة تقطن يف عامن
بريطاين أنه غري قادر عىل «رؤية أي أمل يف العثور وتعمل يف مجال قضايا الجئي ال�شرق األوسط،
عىل وطن مناسب لالجئني من أهل غزة التعساء» ،1وبريدها االلكرتوين.oroub@go.com.jo :
ومل تؤد قرارات األمم املتحدة وبروتوكوالت الجامعة
العربية والترصيحات املعربة عن قلق املجتمع  .1مكتب السجالت العامة ،وزارة الخارجية ،املراسلة
الدويل إىل أي نتيجة .وينبغي ،إىل حني إقامة الدولة رقم  ،9/3/119من يت يس راب ،من املكتب الربيطاين
الفلسطينية ،أن ال يتم إجبار أهايل غزة العدميي يف الرشق األوسط إىل جيه كريسويل ،يف السفارة
الجنسية عىل العيش يف حالة من اإلهامل يتم فيها الربيطانية ،يف القاهرة.1952 ،
إقصائهم عن االتفاقيات التي من املفرتض أن تضمن
حقوقهم املدنية واإلنسانية.

هل ما تزال غزة منطقة محتلة؟

إيان سكوبي

هل حتررت غزة بعد أن انسحب منها املستوطنون والقوات اإلسرائيلية في أغسطس 2005؟
كان اإلنسحاب من غزة وفقاً للخطة املنقحة لفك
االرتباط الصادرة عن وزارة الخارجية اإلرسائيلية
يوم  6يونيو  1 2004يعني عدم وجود أي حضور
دائم لقوات األمن اإلرسائيلية داخل غزة ،ولكن
الخطة تنص أيضا عىل أن «إرسائيل ستحمي
ال�شري��ط ال��ح��دودي ال�بري الخارجي لقطاع
غزة وسرتاقبه ،وستستمر باالحتفاظ بالسلطة
الحرصية عىل املجال الجوي لغزة ،وستستمر
يف مامرسة النشاطات األمنية عىل ساحل قطاع
غزة» ،ونص البند السادس عىل أن «استكامل
الخطة سيعمل عىل تبديد املزاعم املتعلقة
مبسئولية إرسائيل عن الفلسطينيني املتواجدين
داخل قطاع غزة»
إن البند السادس غامض حيث أنه يشري إىل إنهاء
مسئولية إرسائيل عن سكان غزة ،ولكنه ال يذكر يشء
عن حالة املنطقة ذاتها ،حيث أن املسودة األوىل
للخطة نصت رصاحة عىل أن االنسحاب سينهي
االحتالل اإلرسائييل لغزة ،ولكن هذه اللغة ليس لها
وجود يف النسخة الرسمية النهائية.
إن االختبار الذي يجريه القانون الدويل لتحديد
إذا كان طرف ما يحتل منطقة ما منصوص عليه
يف البند رقم  42من قواعد الهاي املتعلقة بقوانني
وأع��راف الحرب الربية لسنة  ،1907واملسألة
باألساس هي «السيطرة الفعالة» ،ف��إذا نوى
الطرف الغازي السيطرة عىل منطقة معادية،
ولو بشكل مؤقت عىل األقل فإن هذه املنطقة
تعترب منطقة محتلة .وقد جرى العرف أن يتطلب
هذا األمر من االحتالل أن يأسس شكال ما من

أشكال اإلدارة ،ومع ذلك حكمت محكمة العدل
الدولية يف ديسمرب  2005أنه سيتم اعتبار الوجود
األوغندي يف األرايض الكونغولية احتالال يف حال
قامت القوات األوغندية «بإحالل سلطتها محل
الحكومة الكونغولية» ،وذلك بغض النظر عام إذا
«أقامت أوغندا إدارة عسكرية منظمة للمنطقة
املحتلة أم ال».

محكمة يوغسالفيا إىل الطرف املحتل «بامتالكه
القوى الحارضة الكافية ،أو القدرة عىل إرسال
القوات خالل وقت معقول ليشعر الناس بسلطة
االحتالل»
وتحتفظ إرسائيل بالسلطة املطلقة عىل املجال
الجوي واملناطق الساحلية لغزة مبوجب خطة
فك االرتباط ،ومتارس السلطات الحكومية مبنتهى
الوضوح يف تلك املناطق ،وعندما نتفكر مليا يف
اآلراء التي تم التعبري عنها حول السيطرة من
الجو عىل املناطق ،من الواضح أن سحب إرسائيل
للقوات الربية مل ينه االحتالل ،واليشء الوحيد
الذي يعزز هذا الرأي هو دخول القوات الربية
اإلرسائيلية مرة أخرى إىل غزة مبنتهي البساطة يف
يونيو .2006

وتربط قواعد الهاي بني االحتالل وبني قانون
الحرب الربية ،لذلك قيل أن االحتالل يتطلب
الوجود الفعيل للقوات يف املنطقة ،ولكن كان قد
تم تبني هذه األحكام قبل أول رحلة لألخوين
رايت ،واليوم أصبحت القوى الجوية وقدرات
االستطالع الجوي فائقة جدا ،وكام الحظ اللواء
ع��ام��وس ي��ادل�ين ،وه��و ضابط يف س�لاح الجو
اإلرسائييل ،قائال «تركز رؤيتنا للسيطرة الجوية
عىل فكرة السيطرة ،ونحن نتطلع إىل كيفية إيان سكويب يشغل مركز (السري جوزيف هوتنغ)
السيطرة عىل مدينة أو منطقة من الجو عندما ألبحاث ودراسات القانون وحقوق اإلنسان وبناء
تصبح السيطرة عىل تلك املنطقة أو احتاللها عىل السالم يف الرشق األوسط يف جامعة الدراسات
الرشقية واألفريقية بجامعة لندن ،وبريده
األرض أمرا غري قانونيا»
االلكرتوين ،is17@soas.ac.uk :وسيصدر تحليال
لقد قامت عدة محاكم بتفسري اختبار «السيطرة مطوال لحالة غزة بعد فك االرتباط يف املجلد
الفعالة» ،وحسمت املحكمة العليا اإلرسائيلية القادم من الكتاب السنوي للقانون اإلسالمي
يف عام  1983قضية تسيميل التي برزت خالل والرشق أوسطي عىل موقع برنامج هوتنغ عىل
فرتة احتالل جنوب لبنان ،وحكمت بأن قوات االنرتنت:
االحتالل ال تحتاج ألن تكون مسيطرة فعليا www.soas.ac.uk/lawpeacemideast
www.israel-mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/
		
عىل كل املنطقة والسكان ،ولكن يكفي أن .1
Reference+Documents/Revised+Disengagement+Plan+6-Juneيتوفر لها القدرة الكامنة لفعل ذلك ،وكان هذا
2004.htm
الحكم يتوافق مع قرارات املحاكم األخرى ،مبا
فيها قضية ناليتييل ومارتينويف التي أشارت فيها
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هل يستطيع الالجئون الفلسطينيون أن
يجدوا الحامية يف العراق؟

غابرييال وينغرت وميشيل ألفارو

يعيش معظم الفلسطينني والذين يقدر عددهم بـ  34ألف نسمة في
العراق منذ سنة  1948ولم يعرفوا غيره وطنا» .وبسبب الصفة املالزمة
لهم كمؤيدين لصدام حسني وكمشتبه بهم أساسيني في التمرد
فإن العديد منهم اليوم يتعرض للمضايقات ،التهديد بأإلبعاد  ،تلصيق
التهم بهم من قبل األعالم ،األعتقال العشوائي ،التعذيب والقتل.
كان الالجئون الفلسطينيون قد جاؤا إىل العراق
عىل موجات متعددة .قدمت املجموعة األوىل
(ح��وايل  5آالف شخص) ،من حيفا ويافا عام
 ،1948بينام وصل آخرون بعد حرب  1967أما
املجموعة الثالثة فكان قد ج��اءت بعد حرب
الخليج عام  1991حني أرغم الكثري من الالجئون
الفلسطينيون عىل مغادرة الكويت .وفقا آلخر
تعداد أجرته مفوضية األم��م املتحدة لشؤون
الالجئني يف متوز  2003فإن أكرث من  22ألف
فلسطيني يقيمون يف بغداد .وهناك أعداد أخرى
منهم موجودة يف البرصة واملوصل إال أن األوضاع
األمنية الغري مستقرة متنع تسجيلهم.

لقد أدى سقوط النظام السابق يف نيسان عام
 2003إىل ترك الفلسطينيون يف وضع هش لوضعهم
القانوين الغري مؤكد وضياع األمتيازات التي كانوا
يتمتعون بها سابقا .فقد تعرضوا للمضايقة من
قبل رشيحة من العراقيني وامليليشيات املسلحة التي
استاءت من إنتامئهم املزعوم والوثيق بنظام البعث.
إن التمرد املستمر ،والذي حصد أرواح اآلالف من
العراقيني ،يالم به عمالء أجانب من الفلسطينني
والجئني آخرين من أصول عربية متهمني بأفعال
إرهابية.

عند سقوط النظام السابق ،تم إخالء املئات من
العائالت الفلسطينية من منازلها من قبل مالكني
إن ال��ع��راق ليس طرفا يف اتفاقية الالجئني غاضبني ألنهم كانوا قد أجربوا عىل تأجري منازلهم
ل��ع��ام  1951ورغ��م تبني ال��ع��راق لقانون لفلسطينيني يحصلون عىل إعانات مالية .كان
اللجوء السيايس (قانون رقم  )51لعام  1971هناك مناخ شديد العداوة إتجاه الفلسطينني
والذي يوفر أساسا قانونيا ملنح اللجوء ألسباب وإستلم الكثري منهم تهديدات لفظية أو
‘سياسية أو عسكرية’ (مادة  )]٣[1إال أنه مل جسدية .وكان قد اتهم الفلسطينيون من قبل
يتم إعطاء الالجئني الفلسطينيني وضع لجوء اإلعالم يف أيار  2005بالقيام بأعامل تفجريية يف
رسمي من قبل السلطات العراقية ،عوضا» متت حي بغداد الجديدة بعد بث متلفز العرتافات
مساعدتهم بشكل كامل من قبل وزارة الدفاع أربعة فلسطينيني كانت عالمات الرضب واضحة
العراقية ،ومن بعدها من قبل وزارة العمل عليهم ،وكان محامي الدفاع عنهم قد أكد أنهم
والشؤون االجتامعية .وتم توفري الحامية لالجئني تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم .وق��د أدى
الفلسطينيني من قبل الحكومات العراقية هذا إىل استهداف الفلسطينيني بشكل متزايد
املتعاقبة إضافة إىل أنهم متتعوا مبعاملة خاصة وتعرضهم لالعتقاالت العشوائية وإقتحام منازلهم
نوعا ما ،عمال بربوتوكول الدار البيضاء والذي من قبل قوات األمن املتعددة الجنسيات وقوات
أقرته جامعة الدول العربية عام  1 .1965كان األم��ن العراقية .وك��ان قد تم تبليغ مفوضية
قد تم منحهم وثائق سفر خاصة ،وكان لهم األمم املتحدة بأن  60فلسطينيا تقريبا» قد تم
الحق بالعمل والحصول عىل الخدمات الصحية احتجازهم يف إحدى املرات.
والتعليم والخدمات الحكومية األخرى إضافة إىل
أنه تم تأمني مساكن حكومية لهم أو دعم مادي يبقى الوصول ألولئك املحتجزين صعبا حيث يبدو أن
لتمكينهم من الحصول عىل مساكن خاصة بهم .لجنة الصليب األحمر الدولية ( )ICRCال تستطيع
وعمليا ،متتع الفلسطينيون بكثري من الحقوق الوصول إىل املعتقلني يف السجون العراقية .هذا ويقع
والرفاهية النسبية التي متتع بها املواطنون املعتقلون يف مأزق كبري إذا ما تم اعتقالهم مع انعدام
العراقيون  ،كام عانوا بنفس الطريقة من تدين احتامل السامح لهم (أو بنسبة ضئيلة) االتصال
مستوى املعيشة الذي عاىن منه العراقيون أيضا بعائالتهم أو الحصول عىل محامني أو حتى تقديم
طلب مراجعة قانونية ألعتقالهم خصوصا وأن أعداد
نتيجة للحروب.

تقارير االعتقاالت العشوائية والتعذيب والقتل من
قبل قوات األمن العراقية آخذة باالرتفاع.
يشكو الفلسطينيون ،كغريهم من الالجئني يف
ال��ع��راق ،من ازدي��اد صعوبة تجديد تصاريح
إقامتهم وكون إن العملية مذلة بالنسبة لهم.
مل يكن مطلوبا من الفلسطينيني الحصول عىل
تصاريح إقامة خالل فرتة حكم النظام السابق ،أما
اآلن ،فيواجه العديد منهم الرتهيب عند تجديد
إقامتهم كل شهرين .إن عدم إمتالكهم لوثائق
إقامة سارية املفعول يعرضهم لخطر املضايقات
واألعتقال عند نقاط التفتيش العديدة يف بغداد.
وقد أقلق الخطاب الذي ألقته وزارة املهجرين
واملهاجرين املعنية بقضايا الالجئني يف العراق يف
عام  2005مفوضية األمم املتحدة املعنية بشؤون
الالجئني حيث كانت قد طالبت الوزارة فيه بطرد
الفلسطينيني من العراق إىل غزة.
ساءت األوضاع بشكل كبري بعد أحداث  22شباط
 2006حيث تم تفجري إحدى العتبات الشيعية
املقدسة أال وهو جامع العسكرية يف سامراء مام
أشعل موجة من العنف الطائفي والرفض ضد
األجانب من أصل عريب سني الذين تم اعتبارهم
عىل أنهم وثيقي الصلة بالنظام السابق ولدعمهم
التمرد والتي تشكل السنة غالبيته .إزدادت أعامل
العنف والتمييز ضد الفلسطينيني حيث يعتقد
أن  10منهم لقوا حتفهم بسبب تعرضهم لهجوم
من قبل امليليشيا يف منطقة البلديات ،إحدى
ضواحي بغداد .وكانت مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني قد علمت مبقتل  8فلسطينيني
يف ضاحية البلديات يف حزيران  2006قىض أربعة
منهم بهجوم شنته امليليشيا يف الحي خالل يومني.
ويدعي بعض الالجئني الفلسطينيني أن 150
شخصا عىل األقل كانوا قد قتلوا منذ أيار.2005
ومع أنه يتعذر تأكيد هذه املعلومات من قبل
مصادر مستقلة ،إال أن مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني كانت قد جمعت تقارير موثقة
تفيد بأن هناك فلسطينيني تعرضوا إىل االختطاف
والتعذيب والقتل يف بغداد .وتشري القصص
املرعبة التي يتداولها الفلسطينيني إىل الخوف
الذي يعرتي الالجئني الذين تصلهم تهديدات
كالمية ومكتوبة بالقتل وتطالبهم باملغادرة .ومن
الصعب عنونة هذه األحداث عىل أنها عشوائية
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وتحدث من حني آلخر حيث أنه من الواضح أن
هذه املجوعة يتم استهدافها بنا ًء عىل خلفيتها
السياسية والعرقية  -الدينية .وتم تنفيذ بعض
هذه الهجامت بعلم أو مبشاركة عنارص من قوات
األمن العراقية.
يعيق غياب األم��ن ووثائق اإلقامة حرية تحرك
الفلسطينيني ويحد من حق الحصول عىل التعليم
والعمل ،حيث توقف العديد من الفلسطينيني عن
إرسال أبنائهم إىل املدارس وعن البحث عن العمل
وهم يشعرون بأنهم عالقون يف بيتهم.
«هؤالء الفلسطينيون الجئون مرتني ،حيث متنعهم
إرسائيل من العودة إىل وطنهم األصيل ،ولكن أصبح
العراق البلد حيث يستهدفون اآلن يف العنف» سارة
يل ويتسون ،مديرة يف منظمة رصد حقوق اإلنسان/
٢
قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
و ك��رد ع�لى األوض���اع األمنية امل�تردي��ة ،فأن
مجموعات من الفلسطينيني لجأت للحصول عىل
الحامية يف دول مجاورة عىل الرغم من األخطار
التي يتخللها السفر باستخدام وثائق سفر مزورة
أو غري نافذة .بعد سقوط النظام قام حوايل
ألف فلسطيني مبحاولة الهرب و إنتهى األمر
بهم عالقني يف األرض الحرام –منطقة محايدة
يف الصحراء الحدودية بني العراق واألردن -و
يف مخيم الرويشد الواقع داخل األردن .يف آب
 2003سمحت األردن لـ  386شخصا بالدخول إىل
أراضيها من ذوي الزيجات املختلطة .أما الذين
مل يحتملوا قسوة الظروف املعيشية يف الصحراء،
فقد قرروا العودة ملواجهة مصريهم يف بغداد.
ويف ال��ـ  29أي��ار  2005تم السامح لألشخاص
املوجودين العالقني يف منطقة الحرام للدخول
إىل مخيم الرويشد حيث ما زال  148فلسطينيا
يقيمون هناك ثالثة سنوات بعد تركهم العراق.
إنتقلت مجموعة مكونة من  19فلسطينيا إىل
الحدود السورية يف ترشين األول  2005حيث تم
إبقاءهم عىل الحدود ليسمح لهم بالدخول بعد
شهر من تاريخ وصولهم وقد متت استضافتهم مؤقتا
يف مخيم الحول يف محافظة الحسكة ،والذي أنشأته
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عام 1991
ألستقبال الالجئني العراقيني الذين فروا من العراق
بعد قمع حركات التمرد الشعبية التي تلت حرب
الخليج.
هرب ما مجموعه  181فلسطينيا الجئا بينهم
الكثري من األطفال بإتجاه األردن بني آذار ونيسان
 2006حيث مكثوا عىل الحدود العراقية بسبب
عدم موافقة السلطات األردنية عىل دخولهم.

وقامت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
مبقابلة عدد حيث أبلغت أربع عائالت منهم أنها
قد فقدت من أفرادها ،وكان هناك شخص يحمل
عالمات تشري إىل تعرضه للرضب يف األسبوع
السابق .كام وإدعى آخرون أنهم كانوا معتقلني
سابقني أو ضحايا تعذيب نفذته السلطات
العراقية بهم .وكان بيل فريليك الذي يعمل
مديرا لسياسات الالجئني يف منظمة رصد حقوق
اإلنسان قد رصح قائال« :تغلق األردن بابها يف
وجه مجموعة صغرية يائسة من األشخاص كانوا
قد شهدوا مقتل أقرباء لهم يف بغداد .يجب عىل
األردن أن ال يتعامل بقسوة أكرث مع العراقيني
الفلسطينني الفارين من األضطهاد  ،بينام تسمح،
بصورة عامة ،للعراقيني الهاربني من أحداث
٣
العنف بالدخول إىل األردن».
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لشؤون الالجئني مع وزارة الداخلية للمعالجة بعض
العوامل األكرث سلبية والتي تؤثر عىل أوضاعهم.
وبينام يبدو أن وزارة الداخلية متعاونة ،سيتبني الحقا
فيام إذا كانت لدى الجالية الفلسطينية الضامنات
الكافية للمخاطرة والبقاء يف العراق.

يحتاج املجتمع الدويل لتوفري النصح والتدريب
الالزمني لتعزيز حامية الالجئني يف العراق .إنه
من املؤسف أن تؤدي إعادة تشكيل الحكومة
العراقية املتكرر إىل إض��ع��اف ب��ن��اء القدرة
املؤسساتية للسلطات العراقية املختصة بالتعامل
مع قضايا الالجئني .إن السلطات العراقية وآخرين
بحاجة اىل إعالن بيانات قوية ترحب بالالجئني
الفلسطينني وتؤكد متتعهم بالحقوق التي ضمنها
لهم القانون الوطني والدويل .إنه من املشجع أن
آية الله العظمى السيد عيل السيستاين كان قد
يف  28نيسان  2006أعلنت الحكومة السورية أصدر يف  30نيسان  2006فتوى بتحريم الهجامت
رسميا بالسامح للمجموعة بدخول أراضيها تحت ضد الالجئني الفلسطينيني.
رعاية وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (أونروا) .أما عندما حان وقت مغادرة يجب عىل السلطات العراقية
املجموعة يف  9أي��ار كان عددهم قد وصل إىل العمل عىل ما ييل:
 250شخصا نتيجة النضامم فلسطينيني إليهم أمال
توضيح الوضع القانوين لالجئني الفلسطينيني يف
بالسامح لهم بالدخول إىل األرايض السورية التي
العراق وإصدار تصاريح إقامة ووثائق سفر ال
قامت بدورها باستضافتهم ( )287يف مخيم الحول.
تقل مدتها عن عام واحد.
هذا ومل تتضح ماهية الوضع القانوين الذي سيحصل
عليه هؤالء الالجئون يف سوريا.
السامح بعودة الفلسطينيني الذين فروا من
العراق عىل أساس أن أكرثهم كانوا قد أقاموا يف
منذ  26متوز  ،2006أصبح عدد الالجئني الجدد الذين
العراق معظم حياتهم أو كانوا قد ولدوا هناك:
وصلوا إىل األرض الحرام بني العراق وسوريا إىل 266
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني قلقة
شخص –بينهم أطفال وحوامل -كانت قد رفضت
بشأن  121فلسطينيا يف اليمن كانت السفارة
الحكومة السورية السامح لهم بالدخول إىل أراضيها.
العراقية يف صنعاء قد رفضت عودتهم.
يقول الفلسطينيون أنهم مصممون عىل البقاء لحني
السامح لهم رسميا بالدخول إىل سوريا.
الدخول يف حوار بناء ومثمر حول قضايا
الالجئني.
كانت هناك تقارير تفيد بإن ثالث حافالت محملة
بالفلسطينني إج�برت عىل العودة إىل العراق يف
بداية شهر حزيران وأن قوات األمن العراقية كانت وإذا أخذنا بعني االعتبار حقيقة معاناة الشعب
قد دخلت املنطقة الحدودية متهمة الفلسطينني العراقي ككل ومجموعات الالجئني من الوضع
األمني الخطر ومن مشاكل حقوق اإلنسان ،فأنه
بإألرهاب.
من األكرث رضورة أن ال تكون أي من االجراءات
مصممة بشكل يجعل من الفلسطينيني مجموعة
التعامل مع حاجة الالجئني
بحاجة اىل معاملة خاصة ألن ذلك قد يزيد من
الفلسطينيني للحامية يف العراق.
تعقيد مشاكل حاميتهم.
تؤكد إتصاالت مفوضية األم��م املتحدة لشؤون
الالجئني مبمثيل الجالية الفلسطينية يف بغداد أن آخذين باألعتبار املستوى العايل من العنف يف
الغالبية العظمى منهم ترغب مبغادرة العراق كام العراق وحقيقة أن املئات من اآلالف من العراقيني
وإن الكثري منهم قد لجؤوا إىل مهربني األشخاص .قد فروا من العراق منذ عام  ،2003فأنه ليس
ولتقليل أسباب مغادرتهم ال��ع��راق ،يجب عىل من الحكمة توقع أن السلطات العراقية تستطيع
الحكومة العراقية ضامن حامية قانونية وجسدية ض�مان السالمة الجسدية ألي من املقيمني يف
فعالة للفلسطينيني .تعمل مفوضية األمم املتحدة العراق .ومع هذا فهناك املزيد مام ميكن ويجب

•
•

•
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عمله لحامية حقوق الفلسطينيني والتقليل من
مخاوفهم .أما إذا استمر االعتقاد السائد لدى
الفلسطينيني بأن الحكومة العراقية قد فشلت يف
حاميتهم فإن ذلك سيؤدي إىل هجرات جديدة
إىل سوريا واألردن .يجب أن يتم وضع خطط
الطوارئ من قبل السلطات األقليمية ذات العالقة،
املنظامت اإلنسانية  ،جامعة ال��دول العربية
واملجتمع الدويل.

يجب عليهم فعل ما ييل:

•
•

تحسني القدرة عىل تكهن حركة الالجئني
ومتابعتها.
تذكري الدول األقليمية بإلتزماتها (عمال بالقوانني
الدولية) بالسامح لألشخاص الفارين من
االضطهاد بالدخول إىل أراضيها.

1 21 21

•

تحديد املواقع اآلمنة داخل العراق ألستضافة السيدة/غابرييال فينغرت ،محامية ،تعمل
الالجئني بصورة مؤقتة يف حال أبقيت الحدود كمستشارة/موظفة حامية يف مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني حيث يتمحور
مغلقة يف وجههم.
اختصاصها حول قضايا الرشق األوسط .بريد
املشاركة بتحمل األعباء واألخذ باألعتبارات إلكرتوينgabriela@wengert.ch :
األنسانية أوال» وليست السياسية منها.
السيدة /ميشيل ألفارو ،محامية تعمل كموظفة
حث إرسائيل للسامح بدخول األشخاص الذين حامية يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني/
يريدون العودة/األنتقال إىل األرايض الفلسطينية العراق .بريد إلكرتوينalfaro@unhcr.org :
املحتلة.
ٌ
يعكس هذا املقال وجهات نظر الكتاب الشخصية
عىل الحكومات العربية يف املنطقة اتخاذ الخطوات وال ميثل بالرضورة وجهة نظر األمم املتحدة أو
كالتي إتخذتها ،إىل حد ما ،األردن وسوريا بإظهار مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
الدعم والضيافة والسامح لبعض الفلسطينيني باالقامة www.badil.org/Documents/Protection/LAS/Casablanca- .١
املؤقتة  .ولكون أن سوريا واألردن تستضيفان أعداد Protocol.htm
http://hrw.org/english/docs/2006/05/12/syria13372.htm .٢
كبرية من الالجئني (من العراقيني والفلسطينيني http://hrw.org/english/docs/2006/04/07/jordan13136.htm .٣
وجنسيات أخرى) فإن عىل املجتمع الدويل دعمهام
ماديا للتخفيف من األعباء األضافية.

•
•

مخيم لالجئني الفلسطينيني يف بغداد والذين أرغمهم عراقييون عىل مغادرة بيوتهم انتقاما ملا اعتربوه
املعاملة الخاصة التي تلقوها خالل فرتة لجوئهم يف العراق والتي دامت نصف قرن2003 .

Jonathan Frerichs LWR/ACT International
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التجزئة األرايض يف الضفة الغربية

ديفيد شيرر

أدى وضع نقاط التفتيش (املعابر) و نظام التصاريح إلى جتزئة الضفة
الغربية إلى ثالثة أقاليم رئيسية -إضافة إلى منطقة القدس الشرقية -مت
خلق جيوب ثانوية فيها مما أدى إلى عزل اجملتمعات الفلسطينية وحتديد
قدرتها على اإلفادة من اخلدمات إضافة إلى إخماد التجارة هناك.
تم وضع سياسات العزل هذه بناءا عىل قيود يتم تطيبق السياسات العازلة بطريقة أو أكرث من
وضعتها قوات الدفاع اإلرسائيلية من أجل السيطرة الطرق التالية:
عىل حركة  2.3مليون مواطن فلسطيني األمر الذي
العوائق املتعددة من نقاط التفتيش وحواجز
تربره الحكومة اإلرسائيلية بأنه رضوري من أجل
الطرق والبوابات إىل الكتل الرملية والخنادق
منع املقاتلني الفلسطينيني من تنفيذ هجامت ضد
والتي ارتفع عددها مبقدار  %25ليصل إىل 535
املدنيني يف إرسائيل.
عائق يف حزيران/يونيو  2006بعد أن كان عدد
استمر نظام ال��ع��زل بالتطور بطريقة تحرص
العوائق  376عائق يف آب/أغسطس .2005
الفلسطينيني باستخدام طرق محلية صغري ليك
أدى الجدار الفاصل املتعرج الذي بنته إرسائيل يف
تبعدهم عن الطرق الرئيسية التي خصصت
الضفة الغربية إىل خلق جيوب (نتوء جغرافية)
الستخدام املستوطنني الحرصي حيث أن هناك 430
بني الجدار والخط األخرض مام يصعب الوصول
ألف مستوطن يعيشون يف الضفة الغربية.

•
•

حاجز عبور
إرسائيل قرب مخيم
قلقيلية لالجئني

Paul Jeffrey/ACT International

تشكل القيود عىل الحركة العائق الرئييس أمام
االقتصاد الفلسطيني والتي تزيد حالته سوءا بشكل
مستمر .ويف سياق متصل ،وصلت معدالت الفقر بني
الفلسطينيني إىل  %56ومن املتوقع أن تصل إىل %74
مع نهاية عام .2006
تعتمد التجارة عىل الحركة السهلة للبضائع وهو أمر
شبه معدوم يف الضفة الغربية نتيجة لنظام العزل
املوضوع هناك.

إىل تلك املناطق

•
•

هناك أعداد متزايدة من نقاط التفتيش
العشوائية والتي يصل عددها إىل حوايل الـ 160
أسبوعيا يف الضفة الغربية مام يؤخر حركة تنقل
املواطنني الفلسطينيني بشكل ال ميكن التكهن
به.
وضعت قوات الدفاع اإلرسائيلية تصاريح
متعددة تحد من استخدام كثري من الطرق يف

الضفة الغربية وتصعب عىل املواطنني الوصول
إىل مناطق الجيوب التي خلفها الجدار الفاصل.
تتجىل إحدى نتائج نظام العزل عىل املواطنني
يف فصلهم عن أولئك الذين يعيشون يف القدس
الرشقية حيث توجد الخدمات الصحية والتعليمية
الرئيسية والتي متثل أيضا مركزا ثقافيا للحياة
الدينية واليومية حيث أصبح الوصول إىل مسجد
األقىص ،إحدى أكرث املواقع قدسية لدى املسلمني،
مستحيال عىل معظم سكان الضفة الغربية.
أدى بناء الجدار الفاصل إىل منع الفلسطينيني
من التنقل عرب القدس بل دفعهم إىل سلك طريق
يلتف حول املدينة ليمر عرب أنفاق بنيت خصيصا
لتمنع الفلسطينيني من استخدام الطرق التي
يستخدمها املستوطنون اليهود .عند اكتامل بناء
الجدار.
يصعب الوصول إىل محاور املدن
واملراكز الصناعية يف نابلس ،رام
الله ،الخليل وأريحا وهي مدن
بغاية األهمية بالنسبة لالقتصاد
الفلسطيني بسبب القيود التي
تضعها إرسائيل عىل هذه املدن.
فأريحا عىل سبيل املثال ،باتت
محاطة قناة تحيط ثالثة من
جوانبها بحيث تصبح حركة
امل��رور مجربة عىل العبور من
خالل نقطتي تفتيش عادة ما
تكونان مغلقتني.
كان  150ألف فلسطيني يعمل
يف إرسائيل قبل بدء االنتفاضة
الثانية يف أيلول/سبتمرب ،2000
حيث انخفض هذا الرقم بنسبة
 %90بعدها ،األمر الذي فرض
عىل العديد منهم االتجاه إىل الزراعة التي تشكل
إحدى البدائل االقتصادية القليلة العدد بالنسبة
للعاطلني عن العمل إال أن القيود الحركية متنع
بشكل متزايد من وصول املحاصيل الزراعية -
والتي هي قابلة للفساد بطبيعة الحال -إىل
األسواق.
يعد وادي األردن من أه��م املناطق الزراعية
الفلسطينية ،أما اليوم ،ال يسمح إال للفلسطينيني
الذين ول��دوا هناك ،أو لهؤالء الذين يحملون
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تصاريح عمل تخولهم بالعمل يف املستوطنات تدهور الوضع االقتصادي

اإلرسائيلية .وعادة ما يعاين مزارعو وادي األردن
من عدم القدرة عىل نقل محاصيلهم إىل األسواق من املتوقع أن تسوء حالة االقتصاد الفلسطيني مبا
بسهولة حيث يطر معظمهم إىل االنتظار لفرتات نسبته  %25يف األشهر القليلة املقبلة إذا مل يستلم
طويلة عىل نقاط التفتيش األمر الذي يوقع خسائر موظفو السلطة رواتبهم املستحقة حيث توقف
دخل السلطة بعد فوز حامس يف انتخابات كانون
كبرية يف املحاصيل التي تفسد برسعة.
الثاين/يناير .كان نصف دخل السلطة يأيت من
هناك عدد ال يحىص من النتائج السلبية التي الرضائب املوضوعة عىل البضائع الفلسطينية والتي
تخلفها سياسة العزل عىل الفلسطينيني ،حيث كانت تدخل عرب املوانئ اإلرسائيلية األمر الذي علقته
أن العديد من املجتمعات الفلسطينية تعتمد إرسائيل وفقا لربوتوكول العالقات االقتصادية بني
عىل صهاريج املياه التي تسد حاجاتها يف فصل الحكومة االرسائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية
الصيف ،األم��ر ال��ذي يكون مستحيال بسبب الذي وقعته سنة  .1 1994هذا وتوقف دعم الدول
السياسات العازلة .إضافة إىل أن نقاط العبور املانحة للسلطة الفلسطينية ليرتكز انتباههم عىل
والجدران الرتابية والجدار الفاصل جميعها تفصل القطاع الخاص كبديل لتأمني الخدمات والفرص
العائالت عن أقاربها وأصدقائها ،وعن املدارس االقتصادية للفلسطينيني .واملشكلة أن القطاع الخاص
يعتمد بشكل رئييس عىل حرية حركة البضائع
والعيادات الصحية أيضا.

والعاملة ،وكالهام صعب التحقيق إن مل يكن متعذراً
بسبب السياسات العازلة.
ومع تفاقم األزمة االقتصادية بات ينظر إىل اإلعانات
االنسانية عىل أنها اآللية الداعمة للفلسطينيني ،إال
أن اإلعانات غري كافية وال تستطيع وحدها أن تسد
احتياجات املؤسسات التابعة للسلطة .وباإلضافة
إىل ذلك عانت وكاالت اإلغاثة من التقييد الكبري يف
حرية حركتها ووصلها إىل مختلف املناطق صعبة
حيث أبلغت العديد من الوكاالت عن حوادث تأخري
ورفض الجيش اإلرسائييل بالسامح لها بالدخول عرب
عىل نقاط العبور إىل الضفة الغربية .ومتتد هذه اآلفة
لتطال موظفي األمم املتحدة الذين كان مرورهم
عرب املعابر مضمونا فيام مىض ،حيث يتم منعهم من
الوصول إىل أماكن عملهم عن طريق إعادة توجيههم
التباع مسالك مختلفة ال ميكن التكهن بهذا ،األمر
الذي يخالف االتفاقيات السابقة مع السلطات
اإلرسائيلية.
تقول الحكومة اإلرسائيلية أن سياسة العزل
هذه كانت قد وضعت لحامية مواطنيها من
الهجامت اإلرهابية ،إال أن هذه السياسة أدت
إىل فصل مناطق يف الضفة الغربية عن بعضها
البعض ووضع عوائق ال حرص لها أمام أولئك
الذي يرغبون أو يحتاجون التنقل من منطقة
إىل أخرى.
بينام يتزايد حجم املستوطنات اإلرسائيلية يف
الضفة الغربية ،يزداد حجم تعقيد القيود التي
تؤمن لهم الحامية عىل حساب مصادر دخل
الفلسطينيني ،وها هي املستوطنات اليهودية
التي تحميها األسوار واألسيجة تعيش ميسورة
الحال مبحاذاة املجتمعات الفلسطيني الفقرية
والتي تعترصها املرارة والغيظ نتيجة لسوء
األوضاع فيها .وهذا األمر وحده كفيل بإشعال
الرصاع املوجود أصال.
يرأس ديفيد شرير مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية يف القدس التابع لألمم املتحدة
والذي يعمل عىل تنسيق االستجابة
االنسانية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
بريد إلكرتوينochaopt@un.org :
ميكن اإلطالع عىل آخر التقارير واملالحظات
ذات العالقة بزيارة املوقع التايل:
www.humanitarianinfo.org/opt
 .1انظر املوقع:
www.palestinecenter.org/cpap/documents/economic.
html
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لتحكم يف الهوية والحركة يف املناطق
الفلسطينية املحتلة
جينيفر لوينستني

تفرض إسرائيل سيطرتها بقوة على هويات األربعة ماليني
فلسطيني الذين يعيشون حتت سيطرتها في الضفة الغربية
وقطاع غزة والقدس الشرقية ،وجنحت سلطات االحتالل
ببراعة في خلق حالة انعدام اجلنسية لعامة السكان.

وأج��رت إرسائ��ي��ل يف سبتمرب  ١٩٦٧إحصاء اً
مفاجئا يف املناطق التي كانت قد احتلتها
لت ِّوها ،وتم إلغاء أي حقوق إقامة لألشخاص غري
املسجلني ،وعىل الفور فقد عرشات اآلالف من
الفلسطينيني الذين كانوا يدرسون أو يعملون
أو كانوا مسافرين يف الخارج أي استحقاق لهم
يف اإلقامة واليوم ليس لديهم أي هوية رسمية،
وتقدم بعض من تلك الفئة املحرومة من أي
جنسية بطلبات للعودة من خالل برنامج «جمع
شمل العائالت» ،وتم منح البعض حق البقاء
يف املناطق الفلسطينية املحتلة كزائرين بصفة
مؤقتة أو كسائحني ،ولكن حتى هذا الحق كان
يصعب الحصول عليه أو الحفاظ عليه.

الغربية عىل بطاقات برتقالية اللون ،وحصل
سكان قطاع غزة عىل بطاقات قرمزية اللون،
وحصل سكان القدس الرشقية عىل بطاقات زرقاء
اللون وهي تشري إىل أن حامليها يتمتعون باإلقامة
يف إرسائيل ولكن ليس الجنسية اإلرسائيلية ،ومل
يكن هناك فرق سواء كان السكان قد عاشوا لعدة
أجيال يف فلسطني ،أم كانوا الجئني ،أم عائدين
«بشكل رسمي» (الذين أت��وا برفقة موظفي
السلطة الفلسطينية من املنفى عقب اتفاقات
أوسلو  )١٩٩٣أم مرشدين داخليا ،وتعترب مثل
هذه الرشوط بال معنى يف النطاق اإلداري الذي
تهيمن عليه إرسائيل والذي يكون الفلسطينيون
فيه إما سكان رشعيني أو سكان غري رشعيني ميكن
أن تتغري حالتهم يف أي لحظة.

وال���ي���وم ي��ح��ق لحملة
الهويات من سكان الضفة
ال��غ��رب��ي��ة وغ���زة تغيري
ل��ون بطاقات هوياتهم
إىل اللون األخ�ضر ،وهو
ل���ون ب��ط��اق��ات الهوية
التي تصدرها السلطة
الفلسطينية ،عىل الرغم
من أن بعضهم ال يزال
يحمل ن��س��خ الهويات
ال��ق��دمي��ة ال��ص��ادرة عن
اإلدارة امل��دن��ي��ة ،وال
ي�����زال ي��ح��م��ل سكان
القدس الرشقية بطاقات
ه��وي��ة زرق����اء اللون،
وتحتوي بطاقة الهوية
التي تصدرها السلطة
الفلسطينية عىل صورة
شخصية والبيانات الشخصية املتعلقة ،وبينام
تبدو تلك البطاقات أنها وثائق ثبوتية تصدر
عن سلطة ذات سيادة ،إال أنها يف الحقيقة ما
زالت متصلة مبارش ًة بقاعدة البيانات وبالسجل
السكاين الذي تسيطر عليه إرسائيل ،وتظهر
املعلومات املطبوعة عىل البطاقات باللغة
العربية والعربية واإلنجليزية ،ويقطن حاملو
بطاقات الهوية يف املناطق الفلسطينية املحتلة
بصفة قانونية ،ولكنهم مواطنني بدون أرض،
وبالتايل فهم يواجهون عقبات مستمرة عند
استخدام «ج��وازات السفر» خاصتهم للتنقل
دوليا ويواجهون الصعوبات املستمرة التي
ترافق األشخاص من غري ذوي الجنسيات يف
شتى أنحاء العامل.
Maureen Clare Murphy/electronicintifada.net

لقد احتفظت إرسائ��ي��ل بسلطة حرصية عىل
عمليات التسجيل املدنية وإص��دار بطاقات
الهوية للفلسطينيني منذ أن احتلت املناطق
الفلسطينية املحتلة يف عام  ١٩٦٧عىل الرغم من
توقيع اتفاقية أوسلو ،حيث أنها تتحكم مبفردها
يف إصدار تأشريات الدخول
وتصاريح العمل للزوار
األجانب ولعرشات اآلالف
من الفلسطينيني الذين ال
يحملون بطاقات الهوية
يف املناطق الفلسطينية
امل��ح��ت��ل��ة ،ح��ي��ث تفرض
إرسائ��ي��ل سيطرتها عىل
ك���ل م��ن��اف��ذ الدخول
والخروج من وإىل املناطق
الفلسطينية املحتلة ،ومن
وإىل الجيوب/الكانتونات
التي أنشأتها داخلها –
وبالرغم من فك االرتباط
– إال أنها تسيطر متاما
عىل حركة تنقل الناس
واملركبات من وإىل قطاع
غزة.

وقبيل إنشاء السلطة الفلسطينية يف عام ،١٩٩٤
أصدرت الحكومة اإلرسائيلية – من خالل النظام
البريوقراطي لالحتالل العسكري املعروف باسم
اإلدارة املدنية – بطاقات هوية لسكان املناطق
التي احتلت عام  ،١٩67وحصل سكان الضفة

وانتقلت مسئولية إصدار بطاقات الهوية إىل السلطة
الفلسطينية نتيجة التفاقات أوسلو ،ومع ذلك ال زالت
إرسائيل هي الطرف الذي يحدد حقوق وحاالت كافة
الفلسطينيني القاطنني يف األرايض املحتلة ،ألنها سيطرت
وال زالت تسيطر عىل السجل السكاين للفلسطينيني،
وال متتلك السلطة الفلسطينية أي سلطة للتدخل نيابة
عن شعبها ،ويتم تخزين بيانات االسم ،والسن ،وتاريخ
ومكان امليالد ،واالنتامء السيايس ،والسجل األمني
لكل األفراد عىل قاعدة بيانات تحت إمرة املوظفني
اإلرسائيليني عىل نقاط التفتيش واملعابر الحدودية.
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عدنان فلسطيني الجنسية ويعيش يف غزة ومتزوج
من فاطمة الجزائرية الجنسية ،ومنذ أكرث من عقد
مىض تقدما بطلب ليجيزا إقامتها ولكنهام ال يزاال
بانتظار الرد ،وال تستطيع فاطمة مغادرة غزة ألنها
ليس لديها بطاقة هوية أو جواز سفر ،ورمبا لن يتم
السامح لها بالعودة أبدا إذا غادرت.
إن الفلسطينيني املولودون يف قطاع غزة ولكن
ترعرعوا يف الضفة الغربية ،أو ارتادوا مدارسها ،أو
وجدوا عمل فيها ،أو تزوجوا هناك ،أو انتقلوا للعيش
فيها مستضعفون عىل نحو خاص( ،وكانت مثل هذه
التنقالت سهلة نسبيا قبل منتصف تسعينيات القرن
املايض) ،حيث ميكن ترحيل أهل غزة املتواجدين
يف الضفة الغربية إىل قطاع غ��زة ألن إرسائيل
ترفض تغيري أماكن إقامتهم يف محارض سجالتها،
و ُمنع الطالب القادمني من غزة والذين يدرسون
يف جامعات الضفة الغربية من العودة الستئناف
دراستهم بعد قيامهم بزيارات قصرية لعائالتهم يف
غزة ،واآلن بدأت السلطات اإلرسائيلية يف منع طالب
غزة املقبولني للدراسة يف الضفة الغربية من االلتحاق
بالجامعات ،ومينع اآلن السفر بني قطاع غزة والضفة
الغربية باستثناء عدد محدود من «الشخصيات
الهامة» الفلسطينية.
كام تم منع فلسطينيو الشتات الذين قد رغبوا
يف الدخول إىل غزة بعد «فك االرتباط» من القيام
بذلك ،واكتشف األجانب الذين يرغبون يف السفر إىل
غزة ،والقلقون من عمليات الفحص األمنية املطولة
يف مطار بن غوريون يف تل أبيب ،أنهم ممنوعني من
دخول غزة عرب معرب رفح أيضا.
واضطر الكثريون من الفلسطينيني الذين ال يحملون
بطاقات هوية مبصادقة إرسائيل إىل مغادرة املناطق
الفلسطينية املحتلة بانتظام لتجديد تأشريات السفر
السياحية ليك يستمروا يف العيش مع عائالتهم،
وكان الكثريون يسافرون خارج املناطق الفلسطينية
املحتلة – إىل األردن أو مرص أو قربص – كل ثالثة
شهور ببساطة ليتمكنوا من العودة فورا والحصول
عىل تأشرية إرسائيلية جديدة ،ومل تصدر إرسائيل أي
إعالن رسمي عن أي تغيري يف سياستها ،ولكنها ظلت
متنع العودة إىل املناطق الفلسطينية املحتلة بطريقة
نظامية منذ شهر ابريل عرب الحدود اإلرسائيلية
الدولية يف مطار بن غوريون وجرس ألينبي وجرس
الشيخ حسني وإيالت.

واملتأثرين بهذه السياسة يشملون:

•

املواطنون فلسطيني املولد املجنسني من حملة
جوازات السفر الغربية – وخاصة الجوازات
األمريكية – والذين أجربتهم الظروف عىل نيل

جنسية أخرى يف مكان ما من العامل أو مل ينالوا
أي هوية قومية.

•
•

أولئك الذين خرسوا استحقاقهم يف اإلقامة يف
القدس الرشقية نتيجة الدراسة/التوظيف يف
الخارج يف عام  ١٩٦٧أو كانوا ضحايا لسياسات
«النقل الساكن» املصممة لتقليص عدد السكان
الفلسطينيني يف املدينة.

•
•
•

االتصال بآالف الناس املتواجدين يف فلسطني
ممن يواجهون خطر منعهم إعادة الدخول
لنصحهم بعدم املغادرة وملشاطرة التجارب التي
تتعلق بأساليب املبادرة بالعمل القانوين
جمع املعلومات وتوثيق حاالت منع الدخول
ومنع إعادة الدخول
حث قنصليات وسفارات األشخاص املتأثرين
ليحتجوا رسميا وليحموا رعاياهم الذين تعاقبهم
هذه املامرسات اإلرسائيلية.١

الفلسطينيون من سكان الكويت السابقني ،الذين
طردوا يف عام  ١٩٩١بعد أن ساند يارس عرفات
صدام حسني يف الحرب العراقية األمريكية
األوىل ،والذين عادوا إىل املناطق الفلسطينية لقد نجحت إرسائيل برباعة يف خلق حالة انعدام
املحتلة ولكنهم بقوا بعد انتهاء تأشريات زيارتهم الجنسية لعامة السكان القاطنني تحت سيطرتها،
(السياحية) املؤقتة حيث مل يكن لديهم مكان وهي تزيد من اج��راءات حرمانهم من أي حرية
أخر يلجئوا إليه ،ومبا أنهم غري مدرجني يف سجل للحركة ،وألنه لن ُيسمح لهؤالء السكان الذين ال
السكان الفلسطينيني فهم يعتربوا سكان غري يحملون بطاقات هوية بالعودة إىل منازلهم إذا
رشعيني وميكن للسلطات اإلرسائيلية أن ترحلهم غادروا ،فهم يعتربوا سجناء حقيقيني لدولة إرسائيل
متى شاءت.
من خ�لال نظام التصاريح ال��ذي يقيد السكان
جميعهم حتى أولئك املقيمني بصفة قانونية يف تلك
والزوجات األجنبيات الاليت يعشن يف فلسطني مع املناطق ومينعهم من العبور إىل املناطق األخرى،
أزواجهن وأوالدهن لسنوات عديدة يتم احتجازهن واتسم «التجريد من امللكية» بأهمية جديدة حيث
حال وصولهن إىل مطار بن غوريون ،و ُيجربن عىل مل يخرس املاليني من الناس أراضيهم فقط ولكنهم
رشاء تذكرة عودة إىل الدول التي أتني منها ،وإحدى خرسوا أي مصادقة دولية عىل هوياتهم.
الزوجات الغربيات وهي متزوجة من فلسطيني
تعاين اآلن يف األردن بعد قضاء  ٣٣عاما وهي وحتى أولئك املحظوظون بحصولهم عىل بطاقات
تغادر الضفة الغربية كل ثالثة شهور ،وليك يزداد هوية بإقامة قانونية ال زال��وا يواجهون نظام
األمر سوءاُ ،منع زوجها من مغادرة الضفة الغربية التصاريح الذي يعترب نظاما معقدا ويجري تطبيقه
لزيارتها ،وهذا تكتيك يستخدم بانتظام ملعاقبة بال شفقة أكرث من نظام العبور الذي يطبقه نظام
التمييز العنرصي ،وتوقفت متاما الحركة التلقائية من
النشطاء الفلسطينيني منذ أن بدأ االحتالل.
مكان إىل آخر ،وتعمل سياسات الهوية اإلرسائيلية
إن هذه السياسة تؤثر يف أصحاب املهن املحرتفني عىل متزيق العائالت ،وقطع األرزاق ،ومنع الوصول
واألكادمييني – من ذوي األصول الفلسطينية والغربية إىل املمتلكات ،ويجري حرمان أفراد العائالت – مبا
– الذين يتواجدون يف املناطق الفلسطينية املحتلة فيهم أباء ألطفال صغار – من العودة إىل منازلهم
ألغراض التعليم ،أو برامج التنمية ،أو األبحاث ،أو وفقا لنزوات خاصة ،ويعترب صمت املجتمع الدويل
النشاط الدويل ،حيث أن إرسائيل عازمة عىل تقليص يف وجه هذه االنتهاكات للقانون اإلنساين نذيرا
الوجود الدويل يف الضفة الغربية وغزة ،فعندما يحتج بالسوء.
الفلسطينيون مبفردهم ،تستطيع القوات اإلرسائيلية
أن تستخدم الذخرية الحية ضدهم وهي تفعل ذلك جينيفر لوينستني هي زميلة أبحاث زائرة يف مركز
بالفعل ،حيث يعمل وجود الدوليني كرادع ملثل هذا دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد ،وتكتب
كتابا حول تحول الحركة القومية الفلسطينية،
العنف.
 :٢٠٠٦-١٩٩٤ارتقاء حامس وسقوط فتح ،وتعمل
إن لجنة حامية حملة ج��وازات السفر األجنبية كصحفية حرة وعاشت وعملت يف القدس وبريوت
املقيمني أو الزائرين للمناطق الفلسطينية املحتلة وغزة ،وبريدها االلكرتوين:
املقامة لهذا الغرض ،والتي أطلقت يف يونيو amadea311@earthlink.net ،٢٠٠٦
هي مجموعة دعم مكونة من األف��راد والعائالت  ١للحصول عىل املزيد من املعلومات ،زوروا املوقع:
http://electronicintifada.net/bytopic/443.shtml
املتأثرة بالسياسية اإلرسائيلية الجديدة التي متنع
دخول حملة جوازات السفر األجنبية إىل املناطق
الفلسطينية املحتلة ،وتسعى هذه اللجنة إىل:
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االنتهاء من «التنقالت الرسية» يف رشقي القدس

إلودي غيغو

أوشكت إسرائل على االنتهاء من تنفيذ خطة طويلة األمد
لتغيير البنية الدميوغرافية لشرق القدس احملتلة .وقد وصفت
السياسات الداعية إلى إلغاء حق اإلقامة ألهل القدس
الفلسطينيني وتهويد املدينة بأنها سياسات تطهير عرقية.
وبعد النرص الذي حققته إرسائيل يف حرب األيام
الستة يف عام  ،1967قامت إرسائيل باالستيالء عىل
القدس الرشقية وهو الجزء الذي كان يخضع لحكم
السلطات األردنية من االنتداب الربيطاين يف عام
 1948إضافة إىل  64كيلومرت مربع كانت تشكل جزءاً
من الضفة الغربية .وبالتايل أصبحت القدس اكرب
املدن اإلرسائيلية وتم إعالنها بأنها «عاصمة الوحدة
والخلود» .واستمر املجتمع الدويل بقيادة األمم
املتحدة باستنكار هذا الترصف االحتاليل األحادي
الجانب ،مدّعني أنه انتهاك للمبادئ األساسية للقانون
الدويل التي تح ّرم السيطرة عىل املناطق باستخدام
األساليب العسكرية .ودامئاً ما كان املجتمع الدويل
يعترب رشق القدس بأنها مدينة محتلة ،ولكنه كان
ينظر بنفس العني إىل الضفة الغربية وقطاع غزة.

صادف وجودهم خارج القدس أثناء حرب ،1967
يعتربون من سكان الضفة الغربية ،وبالتايل يخضعون
للسلطات العسكرية .وعقدت الحكومة اإلرسائيلية
إحصاء لعدد السكان الفلسطينيني املقيمني داخل
الحدود اإلدارية الجديدة للمدينة ،وضمنت حالة
إقامة دامئة ألولئك القاطنني يف املناطق املحتلة.
وكان يحق لهؤالء السكان الحصول عىل جنسية
إرسائيلية عىل أن يقروا بوالئهم للحكومة اإلرسائيلية،
إال أن الرفض العام لالعرتاف بالسيطرة اإلرسائيلية
عىل القدس املحتلة ادى إىل حصول  ٪2.3فقط من
الفلسطينيني املقدسيني عىل الجنسية اإلرسائيلية.
وأصبحت األغلبية الباقية مقيمني دامئني يف إرسائيل
يخضعون للقانون والرشعية اإلرسائيلية ،كام هو حال
املغرتبني الذين جاؤوا طوعاً للعيش يف إرسائيل.

من استخدام األرايض وإنشاء منطقة محمية إلقامة
اليهود.١
ويحظر برنامج تخطيط املدينة ،وهو أداة أخرى
«للنقل الرسي» ،من ترصيحات البناء يف املناطق
السكنية ،وهي املناطق الوحيدة التي ميتلكها
الفلسطينيني .وت��م توظيف الربنامج للحد من
تطور املناطق الفلسطينية املحيطة ،حيث سمح
للفلسطينيني ببناء عامرة مكونة من طابق واحد
أو اثنني فقط بينام تم تعديل الوحدات اإلرسائيلية
لتصل البناية الواحدة إىل مثانية طوابق .كذلك يضطر
الفلسطينيني للخضوع إىل خالل اج��راءات إدارية
طويلة ومعقدة للحصول عىل ترصيح بناء تكلف
حوايل  25ألف دوالر ،وهو مبلغ يعد كبري نظراً ألن
دخل السكان الفلسطينيني هو أقل بشكل ملحوظ
من دخل اإلرسائليني .وبالتايل يحصل الفلسطينيني
عىل نسبة ضئيلة بشكل يلفت النظر من تصاريح
البناء كل عام من قبل بلدية القدس ،فقد تبني خالل
الفرتة املمتدة من  1997-1990إىل أن  ٪7.5من
املنازل املبنية بشكل قانوين ميتلكها الفلسطينيني.

وقد دعم املجتمع الدويل ادعاءه بالحق الفلسطيني وتختلف حالة اإلقامة الدامئة يف القدس بشكل كبري مركز الحياة

بامتالك رشق القدس بحقيقة أنه يف وقت االحتالل
كانت الغالبية العظمى من سكان هذا الجزء من
املدينة من الفلسطينيني .وبدأت إرسائيل إثرها
بشن حرب دميوغرافية للحفاظ عىل السيطرة
اإلرسائيلية عىل كل املدينة ،وقامت الحكومات
اإلرسائيلية خالل العقود األربعة التالية بتطبيق
سياسات صممت خصيصاً لتغيري البنية السكانية
للمدينة والتأكد من تفوق عدد السكان اليهود.
وحتى بناء الحائط الذي يلف رشق القدس ،استمر
الجانب اإلرسائييل يف تحقيق هذه األهداف من
خالل عدد من األنظمة العنرصية للتقليل من
عدد السكان الفلسطينيني من خالل التضييق
عليهم يف حياتهم اليومية لدرجة ال تطاق ،وتعزيز
منو االستيطان اإلرسائييل يف القرى الفلسطينية
املجاورة .واليوم أصبح عدد السكان املقدسيني
الفلسطينيني  230ألف ،أي ما نسبته  %30من
مجموع عدد سكان القدس.
ومبوجب الخطة التي وضعها القادة العسكريني
اإلرسائيليني ملا بعد حرب  ،1967مل يتم شمل املناطق
الفلسطينية التي تحوي أعداداً كبرية من الفلسطينيني،
إال أن ع��دداً كبرياً من أرايض القرى الفلسطينية
شملت ضمن منطقة القدس .وأصبح أولئك السكان
الذين مل تشملهم حدود البلدية الجديدة أو الذين

عن املواطنة .فاملقيم الدائم يف إرسائيل يتمتع بحق
العيش والعمل يف إرسائيل دون الحاجة ألية تصاريح
خاصة ،كام يحصل عىل الخدمات االجتامعية من
الهيئة الوطنية للتأمني ،إضافة إىل حق التصويت
يف االنتخابات املحلية .إال أن اإلقامة الدامئة ال تنقل
إىل أبناء وبنات حامليها أو إىل أزواجهم ،إضافة إىل
أن املقيمني الدامئني ال ميتلكون حق العودة إىل
إرسائيل يف أي وقت شاؤوا كام هو حال املواطنني
اإلرسائيليني.

قامت إرسائيل بني األعوام  1967و 1994مبصادرة
 24.8كيلومرت مربع من أرايض القدس الرشقية،
 ٪80منها ميتلكها الفلسطينيون .وما زالت عملية
املصادرة مستمرة ،حتى أنه يف يومنا هذا تقع
بالكاد  ٪7فقط من أرايض القدس الرشقية ضمن
ممتلكات الفلسطينيني .وقد كانت عمليات املصادرة
هي االكرث استخداماً لبناء املستوطنات اليهودية
واملمرات للمستوطنني ،وهو انتهاك واضح للقانون
ال��دويل لحقوق اإلنسان الذي يح ّرم نقل الدولة
املحتلة عدد من سكانها إىل األرايض املحتلة .وقد
استخدمت بلدية القدس وبشكل مناسب القوانني
الحدودية لبناء «مناطق خرضاء» ،يفرتض أن تكون
منفصلة لغايات بيئية وترفيهية ،إال أن هذه املناطق
قد استخدمت يف الواقع كخطة ملنع الفلسطينيني

يف عام  1995أصدرت وزارة الداخلية اإلرسائيلية
قانوناً جديداً يتطلب من املقيمني الفلسطينيني
إثبات أنهم كانوا وما يزالوا يقيمون ويعملون يف
القدس خالل فرتة السبع سنوات املاضية .وقد كان
معيار اإلثبات غاية يف الدقة حتى أن أولئك الذين مل
يغادروا القدس أبداً واجهوا صعوبات يف إثبات ذلك.
وتعرض الفلسطينيني الذين فشلوا يف إثبات بأن مركز
حياتهم هو القدس بالتايل لخطر إلغاء إقاماتهم وتم
رفض طلباتهم لجمع شمل عائالتهم وأطفالهم.
وارتفع عدد املقدسيني الذين متت مصادت هويات
إقامتهم بعد إصدار سياسة «مركز الحياة» إىل أكرث
من  .٪600وتم إعالن املناطق املحيطة بالقدس
والتي انتقل إليها املقدسيني نتيجة للسياسات
العنرصية عىل أنها مناطق تقع خارج نطاق القدس
وبالتايل تم سحب حقوق اإلقامة ألكرث من  50ألف
شخص .وحتى يدافع الفلسطينيون عن حقوقهم يف
اإلقامة عالوة عىل حقوقهم االجتامعية ،عاد  20ألف
فلسطيني لإلقامة داخل حدود بلدية القدس.
أثرت سياسة «مركز الحياة» اإلرسائيلية بشكل جدي
عىل حقوق الفلسطينيني يف الحصول عىل املزايا
الطبية واالجتامعية ،إضافة إىل أنه قد تم حرمانهم
من مل شمل عائالتهم ومن تسجيل أطفالهم واالنضامم
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إىل خطة هيئة التأمني الوطنية اإلرسائيلية .وحرم
آالف األطفال الفلسطينيني الذين ولدوا يف القدس
لوالدين ال يحملون هوية القدس من تسجيلهم،
وبالتايل لن يقدروا عىل مامرسة حقوقهم األساسية،
مبا يف ذلك حقهم يف التعليم .وبالرغم من أن سياسة
«مركز الحياة» مل تستمر بشكل رسمي ،إال ان انفجار
انتفاضة األقىص يف سبتمرب  2000أدى إىل إعادة
تفعيله مرة أخرى ،ومنذ شهر مايو  ،2002رفضت
إرسائيل استقبال أي طلبات للم شمل العائلة إضافة
إىل أنها رفضت تسجيل أطفال املقيمني الدامئني
الذين ولدوا يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
وانضم الجدار إىل أهداف سياسة «مركز الحياة»،

Paul Jeffrey/ACT International

فهو مل يعزل رشقي القدس فقط عن الضفة الغربية
وشمل املنطقة يف حدود إرسائيل وحسب ،ولكنه أيضاً
قسم القرى الفلسطينية املجاورة لرشقي القدس.
ّ
وتم نصب هذا الجدار عىل األرايض املجاورة والتي
كانت تعترب مسبقاً ضمن بلدية القدس (وهام مخيم
شعفاط وعناتا والبالغ عدد سكانها حوايل  55ألف
نسمة) ،وكان معظم قاطني هذه املناطق يحملون
هوية القدس .إضافة لذلك فصل هذا الجدار القرى
املجاورة التي كانت تعتمد كلياً عىل مدينة القدس يف
معيشتها،وأجرب حوايل  50ألف فلسطيني كان يحمل
اإلقامة الدامئة عىل تغيري مكان إقامتهم بسبب نظام
الرضائب العنرصي وقيود تصاريح البناء التي فرضتها
السلطات اإلرسائيلية.
وخضع الفلسطينيني الذين كانوا يحملون اإلقامة
الدامئة اإلرسائيلية والذين وجدوا أنفسهم يف أرايض
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ُأزيل  198منزالً فقط يف عامي  2004و 2005ونزح
عىل أثرها  594شخص .٣وقد تزامن هذا التصاعد
مع السيطرة عىل املزيد من األرايض والخطط
لتطوير مستوطنات يهودية جديدة يف قلب األرايض
الفلسطينية مثل راس العمود او جبل الزتون.

الضفة الغربية ،وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج
حدود القدس ،لخسارة حالة إقامتهم بسبب سياسة
«مركز الحياة» .فقد تسبب الجدار يف منع العديد
منهم من الوصول إىل أماكن عملهم او الخدمات
األساسية داخل القدس ،وهي االمور التي يجب أن
يحافظوا عليها للحصول عىل اإلقامة اإلرسائيلية.
وأصبح افراد العائلة الذين ال يحملون بطاقات إقامة إن بناء الجدار عىل طول وداخ��ل ح��دود بلدية
دامئة غري قادرين عىل التخلص من القيود اإلرسائيلية القدس سيؤدي بشكل قاطع إىل منع الفلسطينيني
حول اإلقامة وسيكون عىل األزواج الذين يحملون املطرودين من العودة إىل القدس وذلك نتيجة
بطاقات اإلقامة الدامئة االختيار بني العيش يف إحدى ملصادرة أراضيهم او هدم منازلهم او الضغط الذي
جانبي الجدار او خسارة وظائفهم وحقوقهم يف يتعرضون له من مجموعات املستوطنني املتطرفني.
اإلقامة يف القدس .وبحسب ما ورد يف التقرير الخاص وبالتايل سيخرسون حقوقهم بالحصول عىل إقامة
لألمم املتحدة حول حالة حقوق اإلنسان يف األرايض دامئة يف القدس مبوجب سياسة «مركز الحياة» ولن
يكونوا قادرين عىل الدخول
إىل املدينة دون الحصول عىل
ت�صري��ح خ���اص ،وستتعرض
ممتلكاتهم التي تركوها يف
ال��ق��دس ل�لاح��ت�لال مبوجب
القانون اإلرسائييل ملمتلكات
الغائب.
وسيمنح ذاك ال��ج��دار ،ذو
ارت��ف��اع مثانية أم��ت��ار ،حجة
قانونية إلرسائ��ي��ل لتحقيق
أهدافها طويلة األمد للحصول
عىل االمن .وستبقى القدس يف
قلب الرصاع العريب ،وسيكون
لصمت املجتمع الدويل وفشله
بالوقوف أم��ام اسرتاتيجيات
إرسائ��ي��ل للتنقل تبعيات
دامئة تهدم أي آمال بالسالم
اإلقليمي .وسيظهر أن نقل
الفلسطينيني هو أمر سيصبح
عام قريب واقع ال مفر منه
الفلسطينية املحتلة فإن «إرسائيل تسعى إىل املزيد يجب أن ال يبقى طي الكتامن.
من التقليص لعدد السكان الفلسطينيني يف رشقي
القدس من خالل إجبار أحد الزوجني عىل االنتقال إلودي غيغو هي محامية متخصصة بقانون
حقوق اإلنسان ،وكانت قد عملت كمتطوعة
للعيش يف جهة الضفة الغربية من الجدار».٢
يف األرايض الفلسطينية املحتلة يف عام 2005
وكانت مأساة السكن ومستوى االكتظاظ الكبري وهي حالياً مساعدة محلل يف مركز مراقبة
يف املناطق الفلسطينية من االسباب التي أجربت الهجرة الداخلية التابع ملجلس الالجئني
الفلسطينيني عىل الخروج للعيش خ��ارج حدود الرنويجي يف جينيف .بريدها اإللكرتوين:
البلدية او أنهم اضطروا إىل بناء منازل منتهكني بها elodieguego@hotmail.com
القوانني اإلرسائيلية ،وبالتايل يخضعون ملخالفات www.jcser.org/english .١
باهضة وتهديدات بهدم املنازل .وهذا ما حصل يف  .٢املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 17 ،يناير ،املادة 34
 .٣بيتسليمwww.btselem.org/english/Planning_and_Building/ ،
األعوام األخرية ،أزداد وبشكل واضح عدد األبنية التي Statistics.asp
تم إزالتها ،بسبب عدم وجود ترصيح .وبحسب ما
افادته منظمة بيتسليم اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان
أنه بني األعوام  1999و 2003يف رشقي القدس تم
هدم  299منزل وغريها من األبنية ،بينام تم هدم

ق��ب��ة الصخرة
امل��ش��رف�����ة يف
القدس الرشقية
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رسالة الجرافات
جيف هالبر

يعكس تدمير املنازل رفض إسرائيل لالعتراف بوجود شعب آخر
يقطن البالد له مطالبه وحقوقه الشرعية اخلاصة به.
وتستخدم أيضا كرضب من العقاب الجامعي ،سواء
«للردع» (هدم منازل األشخاص املتهمني بارتكاب
مخالفات أمنية) أو من أجل التخويف ،ويستمر هدم
املنازل يف كل مكان يف إرسائيل ،يف القرى الفلسطينية
والبدوية «غري املعرتف بها» ،ويف أحياء الرملة واللد
والبلدات واملدن العربية اإلرسائيلية األخرى.

وتشكل السياسة اإلرسائيلية لتدمري املنازل
الفلسطينية ج��زءاً ال يتجزأ من السياسة الكلية
للترشيد التي أدت إىل طرد  ٪٨٠من الفلسطينيني
من األرايض التي أصبحت معروفة اآلن بإرسائيل؛
ويعيش نصف العدد الكيل للسكان الفلسطينيني
(القاطنني يف املناطق املحتلة) محتجزين يف وطن
مقطع األوص��ال ،بينام يستمر ماليني الالجئني يف
العيش يف وهن وضعف يف املخيامت ،بينام يجد وبعد سنة  ١٩٦٧جرى تنفيذ عملية – ورسالة لقد تسببت بلدية القدس يف وجود نقص حاد يف
«عرب إرسائيل» – املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل – الترشيد عرب الخط األخرض يف املناطق املحتلة املساكن من خالل مصادرة األرايض ،وعرقلة عملية
يف الضفة الغربية والقدس الرشقية وغزة ،ودمرت اإلعداد لربامج تخطيط املدن لألحياء الفلسطينية،
– أن وضعهم يتعرض للخطر بازدياد.
الجرافات اإلرسائيلية أك�ثر من  ١١أل��ف منزل وحظر تصاريح البناء ،ويضطر الكثري من السكان
الفلسطينيني يف القدس الرشقية للبناء بدون
فلسطيني منذ عام .١٩٦٧
«ال يوجد مكان يف بالدنا إال لليهود ،ويجب أن
تصاريح ،ليجدوا أن وزارة الداخلية والبلدية قامتا
نقول للعرب :اخرجوا! وإذا مل يوافقوا ،وإذا قاوموا،
تم تدمري  ٢٠٠٠منزل عىل األقل عقب حرب بتدمري منازلهم ،وبعد أن يضطروا إىل االنتقال إىل
فيجب أن نخرجهم باستخدام القوة»
 – ١٩٦٧مبا فيها أربع قرى كاملة يف منطقة السكن خارج املدينة ،فهم يفقدون حق إقامتهم يف
بروفسور بن صهيون دينور ،أول وزير للتعليم
اللطرون (املعروفة اآلن باسم «حديقة كندا») القدس ويتم إبعادهم عن املدينة لألبد.
يف إرسائيل ،من كتاب تاريخ الهاغاناه ()١٩٥٤
ُ
وحارة املغريب أمام الحائط الغريب.
لقد قىض نور الدين دومريي  ٢٨عاما وهو يعمل يف
إن تدمري املنازل كان من صميم طريقة إرسائيل يف
يف عام  ١٩٧١أمر آرييل شارون بتدمري  ٢٠٠٠اإلدارة املدنية اإلرسائيلية كضابط رشطة يف القدس،
التعامل مع «مشكلة العرب» منذ فكرة إقامة الدولة،
حيث قامت إرسائيل بني عامي  ١٩٥٤ -١٩٤٨بتدمري
منزل يف مخيامت الالجئني يف غزة تدمريا كامال .ولديه وس��ام كبري ورف ميلء بالتقدير لخدمته
 ٤١٨قرية فلسطينية عىل نحو منتظم – أي٪٨٥
املتفانية .ويف أبريل  ،٢٠٠٣بعد م��رور شهرين
تم تدمري  ٢٠٠٠منزال عىل األقل يف سياق عىل تقاعده ،تم تدمري منزله الذي أنفق عليه كل
من القرى الفلسطينية ،وكانت عمليات التدمري
اجراءات قمع االنتفاضة األوىل يف أواخر مثانينات مدخراته طوال الحياة وقرض مايل ،فهو مل يحصل
هي لب العملية األوسع للترشيد (التي أطلق عليها
عىل ترصيح لبناء منزله الذي بناه ألنه مل يتحمل
وأوائل تسعينيات القرن املايض.
اإلرسائيليون لقباً أخف وطأة وهو «النقل») .وتعمل
نفقات الرسوم املطلوبة التي تقدر مببلغ  ٢٠ألف
سياسة تدمري املنازل عىل حرص الفلسطينيني يف جزر
دوالر أمرييك .وكان رئيسه القديم يف العمل عىل
صغرية أو أنها تستخدم لتعزيز «األمن» اإلرسائييل،
رأس الفريق الذي حرض لهدم منزله .وقد قام ببناء
منزل آيل للسقوط مكون من غرفتني وسقفه من
الصفيح وسط حطام منزله القديم ليك يحصل هو
وعائلته عىل مكان يقيموا فيه ،وال يزال يدين بقيمة
القرض الذي حصل عليه ملنزله األول ويدين بغرامة
بقيمة  ٥٠دوالر أمرييك لكل مرت مربع يف منزله
تحصـلها البلدية.
القديم – وهي رسوم التدمري التي ِّ
وهناك أمر بهدم محل سكنه الجديد ،وهو عاجز
عن توكيل محام ألن وظيفته الجديدة كحارس أمن
ذات أجر متدين جدا .ولقد قىض جل تاريخه املهني
مع منظمة يهودية حتى النخاع ،وهي إدارة رشطة
القدس .فإذا كانت هذه الطريقة هي التي تتبعها
إرسائيل يف التعامل مع من يتعاونون معها ،فام بال
أولئك الذين يقاومونها؟

•
•
•

فتاة فلسطينة تبحث ضمن
حطام منزلها يف نابلس

يف أبريل  ٢٠٠٢عملت الجرافات املجنزرة الضخمة
من نوع كاتريبيلالر  9-Dملدة ثالثة أيام لتدمري
أكرث من  ٣٠٠منزل يف قلب مخيم جنني املكتظ
بالسكان.
إن املعلومات املتعلقة بتدمري املنازل يف الضفة الغربية
مليئة باملشاكل والسبب عدم وجود وكاالت دولية
تعمل بانتظام يف هذا املجال ،باإلضافة إىل صعوبة
الوصول للمنظامت اإلرسائيلية ،وعدم مصداقية
املعلومات التي يصدرها الجيش اإلرسائييل.

Paul Jeffrey/ACT International
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يرصخون ويلوحون ببنادقهم أثناء دخولهم إىل غرف
معيشة العائالت دون خوف من املساءلة ،ويأخذون
الصور ،أو يتسلقون إىل أسطح املنازل أو يفتشون يف
املنزل أو الفناء ،ويهينون الكبار ويروعون األطفال.

ن الكثري من آالف الفلسطينيون يف املناطق
الفلسطينية املحتلة الذين يواجهون تدمري مساكنهم
«غري القانونية» بدءوا البناء خالل السنوات األوىل
لعملية أوسلو يف أواسط تسعينيات القرن املايض،
وبعد أن تشجعوا باحتامالت انتشار السالم ،عاد
الكثري منهم إىل بلداتهم وقراهم األصلية واستثمروا ويف الوقت الذي متتلك يف كل الدول واملدن أنظمة
أموالهم يف منازل جديدة ،ويف ذلك الوقت اعتقد تخطيط ،وآليات تقسيم املناطق وآليات التنفيذ،
الجميع أن سياسة تدمري املنازل قد تتوقف ،وبالفعل تعترب إرسائيل هي الدولة الغربية الوحيدة والقدس
أوحت إليهم اإلدارة املدنية ليعتقدوا أنه مبا أن هي املدينة الوحيدة اللتان يرفضان عىل نحو منتظم
معظم األرايض سيتم تسليمها للفلسطينيني فإنهم إصدار تصاريح البناء ويدمران منازل مجموعة قومية
لن يواجهوا أي مشكلة من مشاكل التدمري – حتى بعينها .وتلك األفعال التي تذكرنا بجنوب أفريقيا يف
عهد التمييز العنرصي والرصب يف كوسوفو تنتهك
وإن مل تتغري سياسة التدمري بشكل رسمي.
العهود الدولية لحقوق اإلنسان انتهاكا واضحا.
واليوم يوجد أكرث من  ٢٠٠٠أمر بالهدم مل يتم
مبوجب أحكام الهاي لسنة  ١٩٠٧واتفاقية
تنفيذها ،ويأيت يوم تنفيذ األوامر دون تحذير ،كام
جينيف الرابعة ،مطلوب من إرسائيل كقوة
يبدوا أن عمليات التدمري عند حدويها تتم بشكل
محتلة أن تحمي السكان الفلسطينيني وأن
عشوايئ ،وعادة ما تأيت طواقم الهدم بصحبة الجنود
تضمن احتياجاتهم.
والرشطة وموظفي اإلدارة املدنية يف الصباح الباكر
مبارشة بعد أن يغادر الرجال إىل أماكن عملهم ،ويف
ينص اإلعالن الدويل لحقوق اإلنسان عىل أنه
بعض األحيان ،ولكن ليس دامئا ،يتم منح العائالت
«لكل شخص الحق يف مستوى من املعيشة كاف
ساعة من الزمن ليقوموا بإخالء املنزل من متعلقاتهم
للمحافظة عىل الصحة والرفاهية له وألرسته.
قبل أن ترشع الجرافات يف عملها .ومبا أن بعض
ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن»
أفراد العائلة والجريان يقومون عادة ببعض أعامل
(املادة )1.25
املقاومة – أو االحتجاج عىل األقل – يتم إخراجهم
من املنزل باستخدام القوة ،وآنذاك تقوم طواقم
والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية
الهدم (وهم غالبا ما يكونوا عامل ضيوف أجانب)
والثقافية «يعرتف بحق كل فرد بالحصول عىل
بإلقاء ممتلكاتهم خارج املنزل .وباإلضافة إىل هدم
مستوى مالئم للحياة  ...مبا فيه الطعام ،وامللبس،
املنزل ،يشكل تدمري ممتلكاتهم الشخصية مصيبة
واملسكن املناسب» (البند )1.11
مالية خطرية – ناهيك عن املعاناة العاطفية لألناس
الذين يشاهدون ممتلكاتهم الشخصية وهي تتحطم
العهد الدويل الخاص بإنهاء كافة أشكال التمييز
ويلقى بها تحت املطر والشمس والرتاب .وبعد ذلك
العرقي يلزم الدول األطراف «عىل ضامن حق كل
تبدأ الجرافات بعملها يف هدم املنازل ،وتستغرق ما
فرد يف املساواة أمام القانون ،بدون متييز للجنس
بني ساعة إىل ست ساعات عىل حسب حجم املنزل،
أو اللون أو القومية أو األصل العرق  ...وخاصة
وأحيانا تتم مقاومة عملية الهدم وسط عنف جم
حق السكن» (البند )٥
حيث يتعرض الناس للرضب والسجن والقتل أحيانا،
كام يتعرضون دامئا لإلهانات والتذليل.
اإلسرتاتيجية العاملية لتوفري املأوى حتى عام
 ،٢٠٠٠التي تبنتها الجمعية العامة يف األمم
ويتم اإلرشاف عىل العمل من قبل شخص من
املتحدة (القرار  ٢٠ ،١٨١/٤٣ديسمرب )١٩٨٨
السلطات الحكومية املختصة (اإلدارة املدنية يف
تعلن «إن الحق يف املسكن املناسب يعرتف به
املناطق الفلسطينية املحتلة أو بلدية القدس أو وزارة
مجتمع األمم عامليا ،و[يجب عىل] الحكومات
الداخلية يف القدس) ،ومرشفو اإلدارة املدنية ،الذين
أن تقبل بااللتزام األسايس لحامية املنازل
هم يف غالبهم من املستوطنني ،معروفون بقسوتهم
واألحياء وتحسينها ،بدال من إلحاق الرضر بها
ووحشيتهم عىل وجه الخصوص ،ولهم دور كبري يف
وتدمريها».
الحرب التخويف النفسية التي هي جزء ال يتجزأ
من عمليات التخطيط والتنفيذ ،حيث أن سياراتهم
الجيب البيضاء من نوع تويوتا ،التي تصحبها املركبات إن الخوف من احتامل ثورة النازحني مرة أخرى
العسكرية دامئا ،تدب الرعب عندما تشق طريقها للمطالبة بإرثهم متنع اإلرسائيليني من التمتع بثامر
عرب القرى بحثا عن دالئل عىل «مخالفات» البناء ،سلطتهم ،وسيطرت الرهبة املتزايدة من األجانب
وهم غالبا ما يرسعون متجهني نحو أحد املنازل ،والتعصب الديني-القومي عىل البالد ،وأصبح
ويكبحون فرامل سياراتهم بقوة ،ويقفزون منها وهم االستقطاب مييز العالقات بني اليمني واليسار،

•
•
•

واملواطنني العرب واليهود ،واليهود األوروبيني
واليهود الرشق أوسطيني ،والطبقة العاملة والطبقة
املتوسطة ،واملتدينني والعلامنيني ،وأصبح اإلرسائيليني
يف االنعزال عن العامل ب��ازدي��اد .وحتى الشباب
والشابات اإلرسائيليني يتم تجريدهم من إنسانيتهم
بإرسالهم كجنود لطرد العائالت الفلسطينية من
منازلهم ،وحتى جامل األرض يتم تدمريه حيث تسارع
السلطات لبناء أحياء سيئة املظهر ومنترشة بغري
انتظام وطرق رسيعة ضخمة من أجل «املطالبة»
ب��األرايض قبل أن يزحف إليها الفلسطينيون مرة
أخ��رى .إن فلسفة ال��ج�مال ،وحقوق اإلنسان،
واالهتامم البيئية ،والتعليم والعدالة االجتامعية ال
ميكن أن يتواجدوا مع الترشيد واالحتالل ،و»إرسائيل
املحصنة» ،كام نطلق عليها ،مرتكزة بالرضورة عىل
ثقافة القوة والعنف والفظاظة.
إن الجرافة تستحق أن تتقلد مكانها الصحيح إىل
جانب الدبابة كرمز لعالقة إرسائيل مع الفلسطينيني
– الدبابة رمز «لقتال إرسائيل من أجل وجودها»
وبسالتها يف ساحة الحرب ،والجرافة رمز للجانب
السفيل املظلم ملرشوع إرسائيل املستمر يف ترشيد
الفلسطينيني متاما من البالد.
جيف هالرب هو منسق يف اللجنة اإلرسائيلية
ضد تدمري املنازل ،وهو أستاذ علوم اإلنسان
بجامعة بن غوريون ،يف برئ السبع ،يف إرسائيل،
وبريده االلكرتوينicahd@zahav.net.il :

•
•

اللجنة اإلرسائيلية ضد تدمري املنازل www.icahd.
 orgهي مجموعة سلمية للترصف املبارش وتقاوم
ه��دم إرسائيل للمنازل الفلسطينية ،ومصادرة
األرايض ،وتوسيع املستوطنات ،وبناء الطرف
االلتفافية ،وسياسيات «اإلغالق» و»العزل» .وتشمل
اللجنة عىل أعضاء من منظامت سالم وحقوق إنسان
إرسائيلية كثرية ،ويتم تنسيق عملها مع املنظامت
الفلسطينية املحلية .وتساعد اللجنة الفلسطينيني
عىل تقديم إدعاءات لدى الرشطة ،ويف التعامل مع
السلطات اإلرسائيلية ،ويف ترتيب املساعدة القانونية
وعمها ماليا ،والتعامل مع الصدمات بالء الحياة
تحت االحتالل .وتعمل اللجنة عىل تعبئة اإلرسائيليني
والفلسطينيني إلعادة بناء املنازل املهدمة كشكل من
أعامل مقاومة.
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مجرد جدار؟

تيم موريس

األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية ال يتقدمون
بطلبات للحصول عىل تصاريح ملوظفيهم املحليني،
وبذلك يعرضون قدرتهم عىل االستمرار يف تقديم
الخدمات الصحية املتنقلة وعملية توزيع املساعدات
الغذاء للخطر.

يعتبر حاجز الضفة الغربية اجراء أمنيا من وجهة نظر إسرائيل،
ويشير أعداء إسرائيل إلى أنها أقامت اجلدار ليصبح حدود األمر
الواقع ،وليستحوذ على مفاوضات احلالة النهائية بني إسرائيل
والفلسطينيني ،وليضم املستوطنات غير القانونية إلى داخل إسرائيل.
لقد رشعت الحكومة اإلرسائيلية يف بناء الجدار
الفاصل يف شهر يونيو  ،٢٠٠٢وقد تم التخطيط له
بأن ميتد بطول حوايل  ٧٠٠كم وتم بناء نصفه اآلن،
وتقع نسبة  ٪٧٥من طوله الكيل داخل الضفة الغربية
بدال من أن ميتد عىل طول الخط األخرض ،وهو الحد
املعرتف به دوليا بني دولة إرسائيل والضفة الغربية.
ويبلغ ارتفاع الجدار يف بعض املناطق – وخاصة
يف القدس الرشقية املحتلة وحول مدينة قلقيلية
الفلسطينية – مثانية أمتار من األسمنت املسلح،
وهو بذلك يبلغ ضعفي ارتفاع حائط برلني ،وتشمل
معظم قطاعات الجدار أبراجا مسلحة بالقناصة تقع
كل  ٣٠٠مرت ،والجدار عبارة عن أجزاء من االسمنت
وأجزاء من السياج يف بعض املناطق األخرى .والجدار
محاط مبنطقة عازلة بها خنادق ،وأسالك شائكة،
وسياج مكهرب ،وأجهزة تصوير حراري ،وكامريات
فيديو ،ومناطيد استطالع ،واجراءات أمنية أخرى.

لقد كان الجدار موضوع أربعة ق��رارات لألمم
املتحدة – اعرتضت عليها الواليات املتحدة – يف
مجلس األمن وثالثة قرارات يف الجمعية العامة ،ويف
شهر يوليو  ٢٠٠٤قامت الجمعية العامة وبأغلبية
ساحقة بإعادة التأكيد عىل حكم محكمة العدل
الدولية بأن الجدار يعترب انتهاكا للقانون الدويل،
وطالبت إرسائيل بهدمه أو تعديل مساره إىل
الخط األخرض ،ومع ذلك مل يتخذ املجتمع الدويل

وأعلنت إرسائيل أن األرايض الواقعة بني الجدار وبني
الخط األخرض هي «منطقة متاس» حيث يجب عىل
كل السكان وأصحاب األرايض الحصول عىل تصاريح
للبقاء يف منازلهم وأراضيهم ،وبانتهاء بناء الجدار،
سيحتاج حوايل  ٦٥ألف فلسطيني إىل تصاريح ليعربوا
الجدار إىل باقي أنحاء الضفة الغربية .ويف املناطق
التي اكتمل فيها بناء الجدار ،فإن أطفال املدارس
الذين يقطنون يف منطقة التامس ويرتادون املدارس
الواقعة يف الجانب الفلسطيني واملزارعون الراغبون
يف الذهاب إىل السوق يضطرون إىل االصطفاف يف
طوابري بانتظار قدوم أحد سيارات الجيب العسكرية
اإلرسائيلية لفتح البوابة ،ويف العادة ُتغلق البوابات
يف متام الساعة الرابعة عرصا ،وال يسمح لسيارات
اإلسعاف الفلسطينية بالدخول منطقة التامس.
وبعض الفلسطينيون الذين مل يجددوا بطاقات
الهوية التي تصدرها إرسائيل يقعون اآلن يف رشك
املنطقة العازلة إىل األبد ،حيث أنهم يخشون من
حرمانهم من العودة إىل عائالتهم إذا عربوا البوابات
تجاه الضفة الغربية .واضطر بعض اآلباء إىل التوقف
عن إرسال فتياتهم إىل املدارس يف الجانب اآلخر من
الجدار خشية عىل سالمتهم وأمنهم .وألن محكمة
العدل الدولية مل تعلن عدم رشعية الجدار فحسب
بل وعدم رشعية نظام البوابات والتصاريح ،فإن
Paul Jeffrey/ACT International

ويقتطع الجدار أراض يف عمق الضفة الغربية
– وينفذ أح��د قطاعات مسافة  ١٤كم داخل
املناطق الفلسطينية – ليك يغلف الشبكة املمتدة
للمستوطنات اإلرسائيلية ومناطق التوسع التي
خططت لها .وستقع ست وخمسون مستوطنة
– تأوي أكرث من  ١٧٠ألف مستوطن – بني الجدار
وبني الخط األخ�ضر ،وعندما نأخذ املستوطنات
اليهودية اإلضافية يف القدس الرشقية بعني االعتبار،
فإن ثالثة أرباع عدد املستوطنني البالغ عددهم ٤٢٥
ألف مستوطن سيقطنون خلف الجدار ،وإذا جرى
تنفيذ الخطط الحالية سيضم الجدار نسبة ٪١٠
من مساحة الضفة الغربية .وتبلغ التكلفة الكلية
للبناء أكرث من  ٢بليون دوالر أمرييك – أي ستة
أضعاف امليزانية السنوية لألونروا.

أي اجراء جوهري لوقف بناء الجدار يف املناطق
الفلسطينية املحتلة.

وإذا كانت إرسائيل تنوي أن يصبح الجدار حدودا
دولية دامئة – كام يشتبه الكثريون يف ذلك – فإن
إرسائيل ستضم املنطقة العازلة إليها رسميا ،وهناك
من يعتقد بأنه بدال من منح سكان املنطقة العازلة
الجنسية اإلرسائيلية ،فإنه سيتم استبدالهم بعدد
مساو من املستوطنني اليهود الذين سينتقلون
للعيش خلف الجدار.
يستويل الجدار بحد ذاته عىل أكرث األرايض الزراعية
وم��وارد املياه حساسية يف الضفة الغربية إىل
جانب فلسطينيي القدس الرشقية ،وسيؤدي توسع
املستوطنات إىل رشقي الجدار وهيمنة إرسائيل عىل
وادي األردن إىل االستيالء عىل املزيد من األراض
واملوارد الرضورية للدولة الفلسطينية املستقبلية،
ولن يكون هناك وجود للدولة الفلسطينية الحيوية
بدون الوصول إىل تلك األرايض وموارد املياه الحيوية،
أو بدون القدس الرشقية العاصمة الفلسطينية؛
وبدون الدولة الفلسطينية الحيوية ،لن يكون هناك
أي سالم حيوي.
قسم شئون امل��ف��اوض��ات يف منظمة التحرير
الفلسطينية
املعلومات الواردة يف هذا املقال مستمدة من:
مجموعة سياسات الطوارئ اإلنسانية
www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/
OCHA/OCHABarRprt-Updt6-En.pdf
بيتسيليمwww.btselem.org/ :
/English/Separation_Barrier
خطاب ألقاه راي دولفن (مؤلف كتاب جدار الضفة
الغربية :ه��دم فلسطني ،م��ارس ISBN: ،2006
0745324339) www.thejerusalemfund.org/
images/fortherecord.php?ID=278
تيم موريس هو أحد محرري نرشة الهجرة
القرسية ،وبريده االلكرتوينfmr@qeh.ox.ac.uk :
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املساعي املبذولة للتخفيف من آثار الجدار:
التوترات القانونية والعملية
كارين ستارك

تشتمل عملية مساعدة اجملتمعات املتأثرة باجلدار في
غالب األحيان على قرارات صعبة ،فهل تساهم املساعدات
في دوام بقاء اجلدار أم جتعل وجوده شرعيا؟
تشتمل عملية مساعدة املجتمعات املتأثرة بالجدار
يف غالب األحيان عىل قرارات صعبة ،فهل تساهم
املساعدات يف دوام بقاء الجدار أم تجعل وجوده
رشعيا؟
تتوىل القوى املحتلة املسئولية وحدها عن توفري
املساعدات اإلنسانية للشعب الذي تحتله مبوجب
القانون اإلنساين الدويل ،ويف املناطق الفلسطينية
املحتلة ،تقع هذه املسئولية عىل عاتق إرسائيل ،ولكن
الحقيقة أن املجتمع الدويل توىل هذه املسئولية
بالدرجة األوىل منذ عام  ،1967واليوم تشرتك الكثري
من الجهات املانحة ووكاالت املساعدة اإلنسانية يف
التخفيف من وطأة آثار الجدار من خالل املشاريع
اإلنسانية ومشاريع التنمية.

وعقب فتوى محكمة العدل الدولية ،ال
ترغب الكثري من الجهات املانحة ووكاالت
املساعدات اإلنسانية يف إنشاء بنية تحتية
كالطرق أو املدارس التي لن تكون رضورية
للفلسطينيني بقدر ما هي رضورية لوجود
الجدار ،ولكن الفتوى ال تعطي توجيهات
واضحة للدول إزاء املشاريع املقبولة
للتخفيف من وطأة وجود الجدار ،وكانت

ومبا أن املنظامت غري الحكومية ال تعترب دول
ملتزمة بفتوى محكمة العدل الدولية والتي تشدد
عىل القانون الدويل العريف ،فإن بعضها مييل إىل
التجاوز والعمل مع مشاريع التخفيف من وطأة
آثار الجدار ،وعىل سبيل املثال ،اشرتكت منظمتان
فلسطينيتان غري حكوميتان – وهي لجان اإلغاثة
الزراعية الفلسطينية 4واتحاد لجان عامل الزراعة
– مع منظمة األهايل ،وهي منظمة غري حكومية من
عرب إرسائيل ،يف مرشوع مبتكر للتخفيف من آثار
الجدار ويشمل إعادة غرس األشجار التي دمرت أثناء
عملية بناء الجدار ،وتستفيد مئات العائالت عىل
جانبي الجدار من هذا املرشوع الذي يساعد من
خالله عرب إرسائيل يف إرسائيل فلسطينيي الضفة

وتختلف الطرق التي تتعامل بها وكاالت األمم
املتحدة تجاه الجدار ،ويالحظ تقرير سنة 2005
السنوي للمفوض العام لألونروا الذي قدمه للجمعية
العامة أن الجدار تسبب يف تدهور أوضاع الالجئني
6
يف املناطق التي أقيم فيها ،5وال يوجد لدى األونروا
برنامجا خاصا يستهدف حرصيا مجتمعات الالجئني
املتأثرة بالجدار ،ولكن بضع منها مدرج بشكل
مبارش أو غري مبارش ضمن برامج املساعدة اإلنسانية
حيث أنهم يستوفوا معايري االستحقاق التي تضعها
الوكالة ،ويشمل برنامج الغذاء العاملي املجتمعات
املتأثرة بالجدار ضمن املنتفعني املستهدفني ،وتضمن
اليونيسيف أن لألطفال املترضرين من الجدار
األولوية يف الحصول عىل دعم التعليم التعوييض.
إن مشاريع التخفيف من آث��ار الجدار تحفها
املشاكل من حيث تنفيذ املشاريع التي تخاطب
عدم الوصول إىل الخدمات األساسية بسبب الجدار
واح�ترام القانون الدويل يف الوقت ذاته ،وتطلب
األزمة االجتامعية االقتصادية التي أوجدها الجدار
واالحتالل تنفيذ الحلول الجادة ذات األمد البعيد
واملتأصلة يف القانون ال��دويل ،حيث ُتذ ِّكر فتوى
محكمة العدل الدولية وقرار مجلس األمن التايل لها
إرسائيل والدول األخرى بالتزاماتهم يف ظل القانون
الدويل.

Banksy

يف شهر يوليو  ،2004ويف استجابة لطلب من
الجمعية العامة يف األمم املتحدة ،وجدت محكمة
العدل الدولية أن الجدار وتبعاته يشكالن انتهاكا
لحقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل،a
وطالبت املحكمة باإليقاف الفوري للجدار وتفكيكه
وطالبت إرسائيل بتعويض األرضار الناجمة عن بنائه،
وتطلب «فتوى» محكمة العدل الدولية من كل
الدول «أال تعرتف باملوقف غري القانوين النتاج عن
بناء» الجدار «وأال تقدم املساعدات أو العون لإلبقاء
عىل الوضع الذي نتج عن هذا البناء»،
ويؤكد تبني الجمعية العامة للقرار رقم
 ،2 ES-10/15عىل االلتزام القانوين إلرسائيل
– باإلضافة إىل التزام األطراف املتعاقدة
السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة – باحرتام
هذه النتائج.

هذه القضية هي موضوع النقاش والزال��ت غري
واضحة املعامل حيث ترفض بعض الدول االشرتاك يف
مشاريع التخفيف من آثار الجدار رفضا مطلقا ،بينام
التوجه العام هو احرتام الفتوى بتقديم التمويل
للمشاريع قصرية األمد فضال عن املشاريع طويلة
األمد – مثل العيادات الصحية املتحركة بدال من
املنشئات الصحية الدامئة ،3وتتطلب هذه القضايا
اهتامم أكرب ،فكيف ميكن للدول أن تحرتم القانون
الدويل بينام تساعد يف تقديم االحتياجات اإلنسانية
للمجتمعات املتأثرة بالجدار.

الغربية يف محاولة ملنع إرسائيل من مصادرة األرايض
«غري املستخدمة».

الربيد االلكرتوين للكاتبة هو
chareen.stark@yahoo.com
www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe. .١
htm
www.palestine-un.org/res1015.html .٢
www.icrc.org/ihl.nsf/WebList?ReadForm&id=380& .٣
t=art
 .٤انظر «التخفيف من آثار الجدار :اآلثار املرتتبة عىل الجهات
املانحة والوكاالت املنفذة للمشاريع والعاملة يف املنطقة املتأثرة
بالجدار الفاصل» ،بقلم أنيكا هامبسون وجانني أبو عزام:
www.reliefweb.int/library/documents/2005/lacc-pse30jan.pdf
www.pal-arc.org .٥
www.un.org/unrwa/publications/pdf/comgen- .٦
report2005.pdf
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مساعدات طارئة للمزارعني املترضرين جراء
الجدار الفاصل

سعيد عيساوي وإمييلي أرديل

كان لبناء اجلدار الفاصل في األراضي احملتلة من الضفة الغربية
على املزارعني أثر كبير حيث أنه فصل العديد منهم عن أراضيهم،
وتهدف بادرة مشروع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ()CRS
في فلسطني إلى تخفيف اآلثار الناجمة عن بناء اجلدار.

الجدار ،محيطا بقلقيلية
يف الضفة الغربية

يتبع الجدار الفاصل طرقا متعرجة تتعدى يف بعض
املناطق ما يقارب عىل الـ  14كيلومرتا من الخط
األخرض املعرتف به دوليا والذي يفصل إرسائيل
عن األرايض الفلسطينية املحتلة .هذا إضافة إىل
أن الجدار يقرتب كثريا من عدة بلدات وقرى مام
يفصلها يف كثري من الحاالت عن األرايض الزراعية
املجاورة أو القريبة منها والتي أصبحت عىل الجانب
اآلخر من الجدار .وال يستطيع الكثري من املزارعني
الوصول ألراضيهم أو ملصادر املياه ،مام يجعلهم
غري قادرين عىل الزراعة األمر الذي يحرمهم من
مصدر دخلهم الوحيد يف بيئة اقتصادية ضعيفة
أصال .وقد تأثرت  60ألف أرض زراعية يف املناطق
الشاملية مثل طول كرم وقلقيلية والتي ميثل انتاجها
الزراعي ما بني  ٪٢٥-٢٠من إجاميل اإلنتاج الزراعي
يف فلسطني .هذا وقد أتلف الجيش ومركبات البناء
العديد من شبكات الري هناك.

بادرت خدمة اإلغاثة الكاثوليكية( )CRSبالتعاون
مع لجنة كنيسة املينونايت املركزية ()MCC
ومجموعة فلسطني للهيدرولوجيا ()PHG
مبرشوع ’املساعدة الطارئة للمزارعني املترضرين
من الجدار الفاصل‘ .حيث هيأ االجتامع املبديئ
الذي عقدته هذه املنظامت مع املزارعني بيئة
ملناقشة ميزانية امل�ش�روع ودور ومجموعة
فلسطني للهيدرولوجيا ( )PHGالفني إضافة إىل
دور املزارعني قبل بداية املرشوع وخالله .وساعد
االجتامع يف التعرف عىل األولويات وتشكيل لجان
من املزارعني وافقت املجالس البلدية عليها،
إضافة إىل توقيع اتفاقيات تحدد مسؤولية كل
مستفيد يف هذا امل�شروع .هذا وعمل املقاول
–الذي تم اختياره جزئيا بسبب حيازته عىل إذن
من السلطات اإلرسائيلية بالعمل قرب الجدار
الفاصل -جنبا إىل جنب مع املزارعني إلصالح

أو الستبدال اآلليات الزراعية وتركيب أنابيب
ال��ري .وتم أيضا بناء  8برك أسمنتية لتخزين
املياه يف املناطق التي ال ميكن فيها الوصول إىل
مصادر مياه الري الرئيسية خالل ساعات معينة
يف النهار ،إضافة إىل إصالح آبار املياه .وقام
مهندسو املنظامت الثالث وموظفوها بزيارة
مواقع املشاريع بالرغم من صعوبة املرور
عرب الجدار الفاصل .وكانت مشاركة املزارعني
إما مادية أو معنوية أوكالهام ،ومتثلت أيضا
مبتابعتهم للمشاريع بالتعاون مع مهنديس
مجموعة فلسطني للهيدرولوجيا (.)PHG
كان العاملون يف املرشوع قد واجهوا تحديات
عدة خصوصا فيام يتعلق بنقل املواد واألدوات
من الجانب الفلسطيني للجدار وعربه إىل املزارع،
حيث أن الجيش اإلرسائييل الذي يسيطر عىل
املعابر والبوابات كان عادة ما يرفض السامح
للمقاولني بنقل املواد أو املعدات كبرية الحجم.
وكان عىل الفرق إيجاد طرق بديلة للتمكن من
الوصول إىل الحقول مام كان يتطلب وقتا طويال
بسبب طول املسافات البديلة .هذا وما يزال من
املستحيل عىل الكثري من املزارعني نقل املعدات

Paul Jeffrey/ACT International
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الزراعية من منازلهم إىل املزارع إضافة إىل أن
السلطات اإلرسائيلية متنعهم من نقل املحاصيل
ليك تباع يف األسواق املحلية والقانون اإلرسائييل
يحظر عليهم بيع املحاصيل الفلسطينية يف
األرايض اإلرسائيلية .أم��ا عن السامح للسلع
امل��رور عرب البوابات ،فهذا يعتمد عىل تقدير
حراس هذه البوابات ،وهو أمر ال ميكن التنبؤ
به .مل تكن محاولة تسهيل عمليات العبور ونقل
البضائع ضمن األولويات الرئيسة للمرشوع ،إال
أنها رضورية للمساعدة عىل استدامة واستمرارية
الزراعة إضافة إىل الحاجة امللحة ملن يدافع
عن حقوق املزارعني لنقل املعدات واآلليات
واملحاصيل عرب الجدار الفاصل.
نتائج واستنتاجات املرشوع
قللت املساعدة الفنية من تكاليف التشغيل
ونجحت يف زي��ادة نسبة التدفق امل��ايئ ،األمر
الذي ساعد عىل ري مساحات أكرب من األرايض
الزراعية بكلفة أقل عىل املزارعني .وكان 5901
مزارع قد استفادوا من هذه التحسينات يف طول
كرم وقلقيلية .هذا وقد تم تشجيع أولئك الذين
تقع مزارعهم خلف الجدار عىل مواصلة زراعة
أراضيهم وعدم تركها .ومع تركيب شبكات الري

املحسنة ،فقد أصبح هناك حافز أكرب ليك يبقى
املزارعون ويعملوا يف أرضهم .إن كبح جامح
هجرة الفلسطينيني من األرايض الخصبة يساعد
عىل خلق توازن يف تركيز السكان يف هذه املناطق
وه��و أم��ر رضوري للحصول ع�لى ق��رار عادل
مستقبال .
كان تحسني العالقات بني املزارعني من إحدى
النتائج اإليجابية للمرشوع حيث أنه كان هناك
بعض التوتر يف العالقات بني املزارعني بسبب
التعقيد والتشابك يف شبكات الري التي كانت
متر عرب األرايض الزراعية املجاورة .أما شبكة الري
الحالية فتسمح للمزارع بالحصول عىل مياه الري
من عدة شعب أنبوبية دون الحاجة إىل العبور
إىل أراض مجاورة .ويساعد تحسني التواصل
وإزالة التوتر بني املزارعني عىل بناء تكامل بينهم
مام يدعم أي تأييد مستقبيل للموقف.

نتائج خلفها بناء الجدار وال ميكن معالجتها
من خالل هذا الربنامج فقط .هناك العديد
من املشاكل بالغة التعقيد وهي بحاجة إىل
اهتامم املجتمع الدويل من أجل تحقيق العدالة
اإلقتصادية والتكافؤ اإلجتامعي يف الضفة الغربية.
وبتقليل العوائد السلبية عىل املزارعني ،مل نحل
إال جزءا من املشكلة وهو الحائط .وكام قال البابا
الراحل يوحنا بولس الثاين :إن ما تحتاجه األرض
املقدسة ليس جدرانا ،بل جسورا.
عمل سعيد عيساوي يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية
( )CRSملدة  8سنوات يف قسم تخطيط الطوارئ.
بريد إلكرتوينsessawi@crsjwbg.org :

تخرجت إميييل أرديل مؤخرا من جامعة جون
هوبكنز للدراسات الدولية املتقدمة ،وهي عضو
يف قسم التنمية الدولية التابع لخدمة اإلغاثة
الكاثوليكية( .)CRSبريد إلكرتوين:
لقد خلق الجدار الفاصل كام هائال من التوتر eardell@eme.crs.org
االق��ت��ص��ادي واالج��ت�ماع��ي وا ل��س��ي��ايس أيضا يف www.crs.org .1
املجتمعات التي تسكن يف الضفة الغربية .وبينام www.mcc.org .2
www.phg.org .3
رست خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSبالعائد
اإليجايب للمبادرة التي ساعدت املزارعني ماديا
وحفزتهم عىل عدم ترك أراضيهم ،إال أن هناك
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انطباعات من زيارة لفلسطني

جوليان غور -بوث

وكل امل��دن والبلدات الرئيسية محاطة بحواجز
تفتيش دامئة ،ويبدو املشهد عىل املداخل املؤدية
عدت إلى فلسطني في شهر نوفمبر  2005ألول مرة منذ أكثر من
إىل مدينة القدس والقادمة من رام الله وبيت لحم
عقد من الزمن ،وقد علمت أن الكثير سيكون قد تغير إلى األسوأ،
وكأنه أسوء صور الحدود الدولية مبشهد الطوابري
فالقيود املفروضة على احلياة اليومية أصبحت اليوم أشد مما كانت
املمتدة ملئات األمتار أسفل أبراج املراقبة واأللواح
عليه حسبما أذكر ،ولكن تغييرا ً واحدا ً باألخص خلفني واجما.
اإلسمنتية للجدار ،وميكن أن يستغرق الفلسطينيون
ثالث أو أربع ساعات للوصول إىل أماكن عملهم،
إن الحاجز االرسائييل الفاصل املزعوم هو عمل الحياة يف الغيتو
والضفة الغربية مقسمة اآلن إىل خمس مناطق
وحيش وكارثة سياسية وإنسانية تهدد أي تسوية
نهائية تتحقق بالتفاوض ،فهو يعزل القدس عن وال يستطيع الفالحون الراغبون يف فالحة حقولهم عىل األقل حيث يسهل التحرك فيها عىل املستوطنني
باقي امل��دن ،ويفصل بني امل��زارع�ين وحقولهم ،العبور إليها إال بتصاريح ويف «أوقات محددة» والدوليني بينام يتعرث التحرك فيها بشكل كبري عىل
ويفرق بني العائالت ،ويشكل مصدر إهانة للشعب وصارمة تبلغ مدتها  15دقيقة يف الصباح الباكر الفلسطينيني بحيث يكاد أن يكون مستحيال.
أو يف أواخر فرتة الظهرية ،وبعدها ومبجرد منح
الفلسطيني.
التصاريح ملرة واحدة ،يتم سحبها ،حيث ميثل هذا وتعترب مدينة القدس الفلسطينية نفسها من أشهر
يتوغل الجدار يف عمق الضفة الغربية ،ويبدو شك ًال آخر من أشكال العقاب ،والقرى التي اعتادت الغيتوات املقامة حديثا ،ومن الجدير بالذكر هنا أن
عالمات الفصل هي األبغض ،فلم يعد بإمكان سكان
الضفة الغربية دخول املدينة بدون إصدار تصاريح
وبدون املرور بحواجز تفتيش ليس لها نهاية ،وأصبح
املقدسيون معزولني عن ممتلكاتهم يف الجانب اآلخر،
ويشعر الفلسطينيون يف مدينة القدس مبزيد من
العزلة ومبزيد من اليأس .لقد عشت من سنة 1992
إىل سنة  1994يف شقتني مختلفتني يف القدس الرشقية
ويبعدان عن بعضهام حوايل  100مرت ،وتقع إحداها
اآلن يف القدس الرشقية واألخرى ،التي تقع يف أبو
ديس ،منعزلة عن مدينة القدس يف الضفة الغربية،
واملتاجر والعائالت التي اعتدت أن أزورها مبجرد
عبوري للطريق منعزلة اآلن عن بعضها البعض ،ومل
يعد باستطاعة الشيوخ الذين قضوا حياتهم يصلون
يف املسجد األقىص الصالة هناك اآلن ،وال يستطيع
األطفال الوصول إىل مدارسهم.
Gore-Booth

أن املستوطنات ستتوسع ب��دال من أن تشكل
جزءاً من املفاوضات ،ويفسح مسار الجدار لهم
املجال للتوسع ،فهناك مناطق يف املحور الغريب
للضفة الغربية ميتد الجدار فيها ليعرب الخط
األخرض دون أية أسباب ظاهرة سوى مصادرة
أجزاء من أخصب األرايض املوجودة التي تركها
الفلسطينيون ،ومصادرة مياه الطبقات الصخرية
املائية التي تتدفق قرب سطح األرض عىل طول
معظم مساحة هذه األرايض ،ورمبا هذا سبب أكرث
أهمية لإلرسائيليني.

ومبا أنني أحمل جنسية أجنبية فإنني مررت عرب
حواجز التفتيش بكل يرس ،وتظاهرت بأنني سائح
أو كنت ببساطة ألوح بجواز سفري يف وجه الجنود
الذين يشكون يف أمر الجميع ،ومبا أنني أجنبي
صعدت عىل منت طائرة وعدت إىل دياري ،ومبا أنني
أن تكون حية وحافلة بالتنقل أصبحت ساكنة ،أجنبي فإنني أشعر بالحرج والخجل.
وجهر اإلرسائيليون أنفسهم بالقول وعارضوا بناء
الجدار ومن بينهم جرناالت متقاعدين يف الجيش جوليان غور-بوث هو مدير مؤسسة كريم رضا
– وال ت��زال عملية البناء مستمرة .إن الجدار سعيد ،وهي منظمة غري حكومية مقرها لندن
وحواجز التفتيش والعوئع الرتابية والتصاريح التي وتعمل عىل التأثري بشكل إيجايب ودائم عىل حياة
ال نهاية لهل تحرص الفلسطينيني ليعيشوا يف غيتو األطفال والشباب يف الرشق األوسط.
مغلق ،حيث أصبحت البلدات معزولة والقرى (( ،)www.krsf.orgوبريده االلكرتوين:
منقطعة عن بأسواقها باإلضافة إىل تعرث الحصول .director@krsf.org
عىل الخدمات األساسية مثل العناية الصحية
واملستشفيات.
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معاقبة الخيار الدميقراطي

إبراهيم هيويت

إن فوز حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير ،٢٠٠٦
وقرار إسرائيل الذي تبعه باحتجاز أموال الضرائب ،ورفض املانحني تقدمي
األموال للسلطة الفلسطينية ينذرون مبؤشرات خطيرة على رفاهية
األفراد ،وعلى الدميقراطية  ،وعلى اجملتمع املدني الفلسطيني.
لقد انخفضت مستويات الدخل بنسبة  ٪٤٠عىل مر  ٪٨٠من األرس عىل بعض من أشكال املساعدات
السنوات األربع املاضية بعد أن تصدع االقتصاد اثر اإلنسانية ،ويبلغ دخل أكرث من ثلثي هذه النسبة مبلغ
الحصار ،ومنع التجول ،والقيود املفروضة عىل حركة أقل من  ٢دوالر للفرد يوميا.
الناس والبضائع ،والتدمري املستهدف للبنية التحتية.
وأدت عمليات الرتويع التي يقوم بها املستوطنون وتعترب السلطة الفلسطينية التي توظف  ١٤٠ألف
والجيش اإلرسائييل ،وبناء الجدار والفرض التعسفي شخصا هي أكرب جهة توظيف يف فلسطني ،وهي
توظف نسبة  ٪٣٧ممن لديهم وظائف يف
غزة ،ونسبة  ١٤من السكان العاملني يف الضفة
الغربية ،ولن تستطيع السلطة الفلسطينية دفع
مرتبات املوظفني وتقديم الخدمات املناسبة
للقطاع العام ،مثل الخدمات التي تقدمها
املستشفيات وامل��دارس ،بينام خزنتها خاوية،
وتخىش األمم املتحدة من أن يؤدي التعليق
املطول لدفع الرواتب التي يتعمد عليها املاليني
من الفلسطينيني إىل تشجيع األعامل اإلجرامية
وحالة الفلتان األمني.

Interpal

لقد عملت املؤسسات املسيحية واإلسالمية،
ذات الجذور الدينية ،عىل سد الفجوات يف كل
األماكن الخاضعة لالحتالل ،وعمل عدد من
املدارس اإلسالمية ،ودور األيتام ،واملستشفيات،
والعيادات مع السلطة الفلسطينية يف املناطق
الفلسطينية املحتلة ،واستخدم األطفال الكتب
الدراسية واملناهج التابعة للسلطة الفلسطينية
(باإلضافة إىل دروس إضافية عن اإلسالم) يف املدارس
اإلسالمية ،املرخصة من قبل وزارة الرتبية والتعليم
يف السلطة الفلسطينية .وبدون وجود املؤسسات
اإلسالمية الخاصة باألطفال املكفوفني والصم واملعاقني،
مل تكن هذه الفئات من األطفال لتحصل عىل ذلك
القدر من التعليم إطالقا .وتقوم العديد من الجمعيات
اإلسالمية بتمويل ودعم األطفال األيتام أو األطفال
الذين هجرهم أبائهم ،وبعض هؤالء األطفال هم أبناء
أيتام آلباء «شهداء» – وهم مصطلح يطلق عىل أي
شخص قتله اإلرسائيليون سواء اشرتك هذا الشخص
يف املقاومة أم كان متفرجا – ولكن هذه الجمعيات
متول أيضا األيتام من أبناء املتعاونني مع اإلرسائيليني،
وأطفال من يتوىف أبائهم نتيجة لألمراض أو الحوادث،
وميكن أن يشتمل الدعم عىل الحصص الغذائية ،أو
حقائب مدرسية مليئة بالكتب ،أو تقديم األموال
للحصول عىل التعليم ،أو الرعاية السكنية يف دار

للرسوم والغرامات وجباية الرضائب إىل إفالس األعامل،
وتم استبدال الفلسطينييون البالغ عددهم  ١١٠ألف
عامل ( ٪٢٢من نسبة السكان العاملني) ممن كانوا
يعملون يف إرسائيل أو يف املستوطنات اإلرسائيلية قبل
االنتفاضة الثانية بعامل مهاجرين ،وانهارت السياحة
اآلن بحصار مدينة بيت لحم من جميع الجوانب
وعزلها عن مدينة القدس.
وبذلك تصبح فلسطني هي أكرب مجتمع يعتمد عىل
املساعدات األجنبية يف العامل ،ويف ظل وجود قاعدة
محلية بالغة الصغر من الرضائب يعود مصدر ميزانية
السلطة الفلسطينية التي بلغت حوايل  1,9مليار
دوالر يف عام  ٢٠٠٥إىل ثالثة موارد أساسية ،أوال :مبلغ
 ٥٧٠مليون دوالر قدمتها دول االتحاد األورويب ،وثانيا:
مبلغ  ٣٦٣مليون دوالر الذي قدمته الواليات املتحدة
 ،وثالثا :حوايل  ٥٥مليون دوالر شهريا تعيدها إرسائيل
للسلطة من عائدات الرسوم والرضائب التي تحصلها
سلطات االحتالل من الفلسطينيني .واآلن تعتمد نسبة

األيتام .ويتم متويل معظم هذه املشاريع متويال محليا
من خالل لجان الزكاة التي ُترخصها وزارة األوقاف يف
السلطة الفلسطينية وتدقق حساباتها.
«بالرغم من أن االقتصاد الفلسطيني يستهلك
مستويات هائلة من املساعدات املقدمة من املجتمع
ال��دويل ،فهذه املساعدات تخفف من أثار الحصار
اإلرسائييل ،واملجتمع ال��دويل ال يقدم العون املايل
للتخفيف فعليا من وطأة االحتالل ويعفي إرسائيل،
القوة املحتلة ،من واجب إعالة الفلسطينيني فقط،
بل إن االقتصاد اإلرسائييل ينتفع يف حقيقة األمر من
أموال املانحني ألنه يتم إنفاق نسبة  ٪٤٥من كل
دوالر من أموال املساعدات املقدمة للفلسطينيني يف
إرسائيل .ومن عام  ٢٠٠٠إىل عام  ،٢٠٠٤تضاعف حجم
املساعدات إىل ما يقارب املليار دوالر سنويا ،ولكن
الدخل الشخيص الفعيل يف فلسطني انخفض بنسبة
 ٪٤٠بسبب عمليات حظر التجول واإلغ�لاق .ولن
يزدهر االقتصاد إال بفتح الحدود الخارجية ،وتسهيل
الحركة عىل الحدود الداخلية بني غزة والضفة الغربية،
والسامح للعامل الفلسطينيني بالعمل داخل إرسائيل،
ولكن إرسائيل تستمر يف فرض سيطرتها الكاملة عىل
كافة حدود غزة ،مبا فيها حدودها مع مرص والحدود
البحرية والجوية  ...إن الحكومة اإلرسائيلية الحالية
تخلق حقائق عىل األرض من شأنها استبعاد إقامة
دولة فلسطينية حيوية ومجاورة لها  ...وسلسلة من
األوط��ان غري املتصلة ،تقع تحت السيطرة الكاملة
إلرسائيل وتعتمد عليها جل االعتامد ...
إن اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية ُتخ ِّلف الفلسطينيني دون
أي أمل يف أن يطرأ أي تحسني عىل مستقبلهم ،وتقوض
املعتدلني يف املجتمع الفلسطيني الذين يرغبون يف
التوصل إىل حل بالتفاوض .والشخصيات من أمثال
الرئيس عباس ليس لديها أي يشء تقريبا ليعرضوه
للفلسطينيني كمثال ملا تم تحقيقه من خالل مسار
التفاوض ،وبدال من ذلك يبدو أن املفاوضات أدت
إىل تقديم طريقة حياة أسوء بكثري للفلسطينيني ...
واإلغواء املتاح أمام الكثري والكثري من الفلسطينيني
هو استنتاج أن العنف هو اإلجابة الوحيدة» النائبة
الدكتورة فيليس ستاريك ،هانسارد  ٢٦أكتوبر :٢٠٠٥
العمود .94WH
لقد عكس دوف ويزغالس ،أحد مستشاري أيهود
أوملرت ،رئيس الوزراء اإلرسائييل ،السياسة اإلرسائيلية
عندما قال «إن الفكرة هي أن يتبع الفلسطينيون
حمية معينة ،وليس تجويعهم حتى املوت» ،حيث
يفرتض أن تؤدي آالم الجوع إىل تشجيع الفلسطينيني
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Interpal

عىل إجبار حامس عىل تغيري موقفها تجاه إرسائيل
أو طردها من الحكومة .وتخطط بعض الدول
الغربية لتخطي السلطة الفلسطينية متاما ،وتوجيه
املساعدات من خالل قنوات أخرى مثل األونروا،
والبنك ال��دويل ،واملنظامت غري الحكومية .وكل
من املنظامت غري الحكومية يف اململكة املتحدة
واملنظامت الفلسطينية تعارض هذه املخططات،
حيث أن املنظامت غري الحكومية تتمتع بدور حيوي
يف زي��ادة الخدمات الحكومية ولكن ليس لديها
القدرة عىل الرشوع يف املهمة الضخمة التي تنطوي
عىل الحفاظ عىل الخدمات املدنية وتقديم الخدمات
العامة ،فاملنظامت غري الحكومية هي هيئات غري
منتخبة ،وليس من املالئم وليس مرغوبا أن تحل
املنظامت غري الحكومية محل السلطات املحلية وأن
تتوىل مسئوليات هائلة وهي غري مجهزة لها.
وتعتقد منظمة انرتبال ،وحالها كحال الكثري من
املنظامت غري الحكومية الربيطانية األخرى ،أنه يجب
أن تحصل السلطة الفلسطينية عىل الدعم الدويل
بغض النظر عن وجود أي حزب يف سدة الحكم،
ومن املهم زيادة وعي العامة تجاه مأزق الشعب
الفلسطيني وأن يواجهوا املفاهيم السلبية عن
اإلسالم واملسلمني التي نشأت عن الحرب العاملية
عىل اإلرهاب ،حيث تنص العملية الدميقراطية عىل

أن أي حزب تنتخبه أغلبية الناس بنزاهة وتدبر
يتمتع برشعية توىل الحكم ،ويجب منحه االحرتام
والحقوق التي تليق بحكومة منتخبة ،لذلك يجب
عىل كل الحكومات الغربية التي كانت تتعامل مع
اإلدارة الفلسطينية السابقة أن تنخرط يف الحوار مع
السلطة الفلسطينية الحالية وأن تدعمها ماليا ،وأن
أي إخفاق يف تحقيق ذلك سيؤدي فقط إىل معاقبة
الفلسطينيني عىل مشاركتهم يف العملية الدميقراطية
– واليشء األشد سخرية هو أن الغرب هو الذي شجع
عىل اجراء االنتخابات الفلسطينية ،التي اتضح أنها
حظيت بنسبة كبرية جدا من الناخبني بنسبة أكرث
من عدد الناخبني املشاركني يف االنتخابات املؤخرة
يف الواليات املتحدة ومعظم قارة أوروبا ،وكان قد
حرضها فريق كبري جدا من املراقبني الدوليني.
وي��ج��ب ع�لى املجتمع ال���دويل أن ي���درك أن
املساعدات األجنبية لن تكون رضورية إن مل تمُ نح
مقابل االحتالل اإلرسائييل لألراض الفلسطينية.
لقد تعهد وزراء السلطة الفلسطينية أنهم لن
يتقاضوا رواتبهم حتى يتقاىض موظفو السلطة
الفلسطينية رواتبهم ،ويجب أن ُيذ ِّكر هذا
املوقف االيثاري الحكومات الغربية أنه كان هناك
عامل قوي لحب الغري كان يحفز نسبة  ٪٤٥من
الناخبني الفلسطينيني الذين صوتوا لحامس.

إن الوضع اإلنساين يف فلسطني كاريث جدا لدرجة
أن املساعدات املوجهة من حكومة إىل أخرى لن
تكون كافية لضامن تلبية الحاجات األساسية للناس،
ويجب عىل املجتمع املدين أيضا أن يتوىل عىل عاتقه
مسئولية تقديم املساعدة للمحتاجني ،وهذا األمر
يعترب أكرث من مجرد مسئولية بالنسبة للمسلمني فهو
واجب ،حيث من الواجب عىل املسلمني أن يدفعوا
الزكاة ،واإلسالم يحثهم أيضا عىل دفع الصدقات.
ويجب أال يكون الفقر الذي تحثه السياسة وتجريد
الفلسطينيني من ممتلكاتهم هام محل اهتامم وقلق
الفلسطينيني أو العرب أو املسلمني فقط ،ولكنها
أزمة يجب أن يخاطبها املجتمع الدويل باسم البرشية
بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو العقيدة.
إبراهيم هيويت هو رئيس منظمة انرتبال (www.
 ،)interpal.orgوهي صندوق تنمية وإغاثة
الفلسطينيني ،وتم تأسيسها يف عام  ١٩٩٤وتساعد
الربامج التي الناشئة محليا يف املناطق الفلسطينية
املحتلة ،واألردن ،ولبنان ،وهي أكرب منظمة خريية
بريطانية تقدم املساعدات اإلنسانية ومساعدات
التنمية للفلسطينيني .الربيد االلكرتوين:
info@interpal.org
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هل ميكن استخدام عبارة النازحني يف إرسائيل/
فلسطني؟

دينا أبو سمرة وغريتا زيندر

ومع ذلك يجادل مركز مراقبة الترشيد الداخيل
إن تعريف النازحني داخليا في إسرائيل وفي املناطق الفلسطينية
أن مسمى النازحني داخليا ُيظهر الفلسطينيني
احملتلة – على أساس التعريف الذي تقدمه املبادئ التوجيهية بشأن
التشريد الداخلي – ١يعد أمرا صعبا ،حيث أن األونروا تعتبر كل
النازحني داخليا م��ن غ�ير الالجئني ولالجئني
املتأثرين بالترشيد الثانوي الذي ميكن أن يزيد
من فقدوا منازلهم في عام  1948الجئني ،ومع ذلك فإن املبادئ
من ضعفهم وتعرضهم لألخطار وأن يستنفذ
التوجيهية تعرف النازحني داخليا على أنهم األشخاص الذين يفرون
آليات املواجهة لديهم .إن مسمى النازحني داخليا
من منازلهم وسكنهم بدون أن يعبروا أي حدود معترف بها دوليا.
يحدد الحقوق والضامنات يف ظل حقوق اإلنسان
الدولية والقانون اإلنساين ،بينام ال يقدم مصطلح
إن الفلسطينيني الذين فروا من منازلهم أو أجربوا يف املناطق الفلسطينية املحتلة ُيعتربون نازحني «نازح بال مأوى» هذه الحقوق والضامنات ،ونحن
عىل ذل��ك خ�لال ح��رب سنة  1948أو بعدها ،داخليا والجئني عىل نحو فريد من نوعه.
ندافع عن االع�تراف بالسكان النازحني داخليا
ولكنهم ظلوا داخل ما أصبح اآلن دولة إرسائيل
يف إرسائيل/فلسطني عىل أس��اس مبادئ األمم
ميكن تعريفهم بكل وضوح كنازحني داخليني ،وعىل عكس حالة الالجئني املعرفة يف اتفاقية الالجئني املتحدة التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل ،حيث
حيث تم ترشيد مئات اآلالف من أبناء القرى لسنة  1951أو يف التعريف العميل لألونروا لالجئني ،أن هذه العوامل ُتظهر األناس الذين قد تنىس
العرب داخل إرسائيل إثر تدمري أماكن سكنهم فإن تعريف النازحني داخليا يف املبادئ التوجيهية السلطات مآسيهم وتنساهم املنظامت اإلنسانية
وتجمعهم ،وعانت املجتمعات البدوية من يعترب تعريفا وصفيا محضا وال مينح أي حقوق املحلية والدولية ،ويجب أن تتخذ األمم املتحد
املزيد من أفواج الترشد الداخيل عقب الحرب ،خاصة ،والهدف الرئييس هو لفت االنتباه للوضع موقفا واضحا ورسميا بخصوص الترشد يف إرسائيل
واستمروا يف الحياة حياة شاقة وخاصة يف النقب  ،٢الخاص للنازحني داخليا وللحقوق التي يجب أن واملناطق الفلسطينية املحتلة ،وميكن أن ُيصدر
ويزيد نقص املعلومات حول أع��داد النازحني يتمتع بها هؤالء النازحني ولكن غالبا ما يتم انتهاك مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية ،وقسم الترشيد
الداخيل يف مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية،
يف ع��ام  1948من تعقيد عملية تقدير عدد هذه الحقوق يف حاالت الترشد.
وممثل األمني العام لألمم املتحدة لحقوق
النازحني داخليا ،وتقدر اللجنة
اإلنسان الخاصة بالنازحني داخليا ورقة
القومية لحقوق النازحني داخليا
الشخص
ذلك
حقوق
داخلي
نازح
عبارة
حتدد
موقف حول حالة الترشيد الداخيل يف
يف إرسائيل (وهي منظمة مقرها
مدينة النارصة) عدد النازحني – يف وتضمنها ،بينما ال ميكن لعبارة مشرد ضمان أي منها السياق اإلرسائييل الفلسطيني من وجهة
نظر قانونية وعملية.
الجليل ،ويف املدن التي تجمع بني
اليهود والعرب مثل حيفا ،وعكا ،ويافا ويف النقب وتطلق املنظامت غري الحكومية الفلسطينية،
– مبا يقارب  250ألف نسمة  ،٣ويقدر مركز البديل وامل��ن��ظ�مات ال��دول��ي��ة ،ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام عىل ويجب اجراء بحثا إضافيا حول تحركات السكان
الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني أن الفلسطينيني لقب النازحني نتيجة تدمري املنازل داخل إرسائيل واملناطق الفلسطينية املحتلة وحول
هناك  275ألف نازح داخيل ،٤ويشكل النازحون والطرد من السكن «كالنازحني بال مأوى» فضال األثر النفيس االجتامعي لحالة الترشيد طويلة األجل،
عن تسميتهم بالنازحني داخليا ،وال يرى بعض ورمبا تكون املناهج واملعايري التي تم تطويرها
حوايل ربع السكان العرب يف إرسائيل.
ممثيل األمم املتحدة الذين يعملون ملساعدة لتوثيق الترشيد ولتحقيق الحلول املتينة للنازحني
ومل يتم تسجيل النازحني يف أي من إرسائيل أو الفلسطينيني أن ليس هناك أي منفعة من تطبيق داخليا يف البالد األخرى املتأثرة بالنزاعات ،مبا فيها
املناطق الفلسطينية املحتلة ،وهم يعيشون مسمى النازحني داخليا عىل الفلسطينيني ،حيث برامج التعويضات ،مناذج مفيدة يحتذى بها.
بشكل عام بني باقي السكان وال ميكن تحديدهم أن حالة اللجوء التي تقدمها األون��روا مستوى
بسهولة ،ويعترب الفلسطينيني النازحني من معني من املساعدة بينام يكون مسمى النازحني دينا أبو سمرة وغريتا زيندر تعمالن كباحثتني يف
منازلهم املتواجدين يف غزة والضفة الغربية هم داخليا هو مسمى وصفي محض ،ويشريوا أيضا مركز مراقبة الترشيد الداخيل ،والربيد االلكرتوين
من أصعب الجامعات تحديدا بصورة منهجية إىل االحتياجات املامثلة للنازحني وللسكان لهامDina.Abousamra@nrc.ch، Greta :
وذل��ك بسبب الطرد من مساكنهم ،أو تدمري املحليني حيث تأثر معظم الفلسطينيني بسبب .Zeender@nrc.ch
منازلهم ،أو مصادرة أمالكهم ،وبينام يبدو أن
الترشد وحالة انعدام الجنسية ،ويف أية حالة www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/principles_lang.htm .١
يقولون أن النازحني داخليا يشكلون مجموعة  .٢انظر مقال كاثرين كولري ،صفحة 38
اعتبارهم نازحني داخليا أمر منطقي ،إال أن بعض
.www.reliefweb.int/library/documents/2005/gidp-isr-2jun.pdf .٣
منهم يعتربون الجئني مبوجب التعريف العميل
صغرية جدا فقط يف األرايض الفلسطينية املحتلة ميكنكم االتصال بـ (أدريد) ،الفائزة بجائزة بودي شوب هيومان رايتس أويرد،
عىل  adrid@palnet.comأو idpalestine48@yahoo.com
لألونروا ،حيث أنهم هم أو نسلهم قد ترشدوا مقارنة بالالجئني املسجلني يف األون��روا والذين
www.badil.org/Refugees/facts&figures.htm .٤
خالل حرب عام  ،1948لذلك فهناك فلسطينيون يقدر عددهم بحوايل  ٧,١مليون الجئ.
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بدوالنقب  ...أقلية تم نسيانها

كاثرين كولر

يشتت وابل األخبار املتعلقة بالصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني
االنتباه عن سكان صحراء النقب جنوب إسرائيل من البدو العرب،
الذين يصل عددهم إلى  ١٨٦ألف و ٦٠٠شخص ،يشكلون ٪١٢
من تعداد العرب في إسرائيل ،مع كونهم مواطنني إسرائيليني
نازحني داخليا يعيشون على األراضي اإلسرائيلية.
يشتت وابل األخبار املتعلقة بالرصاع اإلرسائييل -بعدها محور تركيز الجهود االستيطانية اليهودية،
الفلسطيني االنتباه عن سكان صحراء النقب جنوب مام ح��رم البدو من حق ال��وص��ول إىل معظم
إرسائيل من البدو العرب ،الذين يصل عددهم إىل أرايض الرعي واضطرهم إىل التخيل عن طريقة
 ١٨٦ألف و ٦٠٠شخص ،يشكلون  ٪١٢من تعداد معيشتهم التقليدية.
العرب يف إرسائيل ،مع كونهم مواطنني إرسائيليني
أم��ا القبائل التي بقيت ،فقد متت محارصتها
نازحني داخليا يعيشون عىل األرايض اإلرسائيلية.
وإجبارها عىل دخ��ول ’املنطقة املغلقة‘ ،وهي
كان بدو صحراء النقب – الذين يتم التفريق منطقة يف شامل رشق صحراء النقب تشكل ٪١٠
بينهم وب�ين ب��دو الجليل يف الوقت الراهن -فقط من حجم األرض األصلية التي كانوا ميلكونها
األغلبية العظمى التي سكنت تلك املنطقة قبل قبل  ،١٩٤٨وقد بقيت خاضعة للقوانني العسكرية
تأسيس دولة إرسائيل .وكان معظمهم قد اضطر حتى سنة  ،١٩٦٦ومل يسمح لهم خاللها مبغادرة
إىل الفرار ،أو تم نفيه وتهجريه خالل وبعد اندالع املنطقة املغلقة إال بعد حصولهم عىل إذن من
ح��رب  ،١٩٤٨والتي أصبحت صحراء النقب الجيش .بعد هذا قامت إرسائيل بتعيني  ١٩شيخا

واعرتفت بقبائلهم .وإذا أراد أي بدوي الحصول
عىل الجنسية اإلرسائيلية ،فكان من الواجب عليه
االنتساب إىل إحدى هذه القبائل بغض النظر عن
نسبه األصيل .ومن ثم يتم إجبار هؤالء عىل الرحيل
واإلقامة الدامئة يف  ٧مدن محددة من قبل الدولة.
بعدها تقدم لهم العروض التي تتضمن إعانات
أراض ،حق الحصول عىل مياه الري والكهرباء،
استخدام الطرقات املراكز الصحية واملدارس ،إذا
وافقوا عىل التخيل عن املطالبة بأراضيهم يف النقب
واإلقامة يف املناطق املخصصة.
عىل الرغم من كل ه��ذه الضغوطات مل تتعد
نسبة البدو الذين وافقوا عىل الرحيل النصف ،يف
حني بقي النصف اآلخر يف املنطقة املغلقة ضمن
مستوطنات «غري قانونية» وغري معرتف بها من
قبل الدولة ،حتى وإن كانت داخل املناطق التي
خصصتها الدولة لهم ،حيث يواجه العديد منهم
خطر هدم بيوتهم أو املحاكمة بسبب استخدامهم
«غري القانوين» لألرض.

Kathrin Koeller
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ويسمح لهؤالء بالحصول عىل املياه والكهرباء
وخدمات البنى التحتية األخرى بشكل محدود
للغاية ،ومبا أنهم يسكنون يف مناطق غري تابعة
للبلديات ،فإنه ال ميكنهم الحصول عىل تصاريح
البناء التي يحتاجونها ،إضافة إىل غياب أي
مخططات مستقبلية لتنمية القرى التي يسكنونها،
عىل الرغم من أن الخطة التي تم رسمها سنة
 ١٩٨٨لبرئ السبع –سادس أكرب مدينة إرسائيلية
حاليا -كانت قد عرفت املدينة عىل أنها خلفية
(عىل مقربة من الساحل) وأنها «ثنائية القومية».
هذا وتبقى أرايض هؤالء غري موجودة عىل الخرائط
الرسمية أو تحل مكانها املستوطنات املستقبلية
التي تخطط الحكومة لبنائها.

واملسؤوليات ،إضافة إىل حل النزاعات ومامرسة
السيادة اإلجتامعية .وتتمثل العقبات أمام التكتل
العائيل يف استحالة توسيع املنازل بسبب محدودية
األرض املخصصة لهم ،والتي تتناسب مع النمو
السكاين بينهم ،حيث تصل نسبة املواليد لدى
البدو إىل  ٪٧سنويا ،وهي األعىل عامليا .لذا فقد
شاع بناء الخيم واألبنية خلف املنازل ،ليك تستخدم
يف استضافة التجمعات االجتامعية أو كمطابخ
خارجية .ويتم عادة تحويل أجزاء من املنازل إىل
حوانيت أو حظائر ،األمر الذي تعتربه السلطات
االرسائيلية مخالف للقانون ،الذي مينع املامرسات
التجارية يف األحياء السكنية ،إال أن هذا هو مصدر
الدخل الوحيد بالنسبة للكثري من العائالت.

مامثلة تربر تهجري السكان األصليني يف مناطق
أخرى أيضا ،حيث تدعي إرسائيل أن لها الحق
مبصادرة األرايض ،ألن ملكية األرايض التابعة
لألشخاص تصبح ملغاة فور وفاة ذلك الشخص
عمال بقانون ’امل��وت‘ الذي وضعه العثامنيون
سنة  .١٨٥٨وال تقبل إرسائيل أي حق ملكية إال
إذا كان مدعام بوثيقة ملكية صادرة عن إدارة
االنتداب الربيطاين سنة  ،١٩٢١وهي فرتة سجل
ملكيته فيها عدد ضئيل من البدو بسبب نفور
تقليدي من السلطات األجنبية ،والخوف من
الرضائب ،إضافة إىل عدم توقعهم إىل أن أحدا
سيشكل تهديدا عىل حقهم باستخدام األرايض يف
املستقبل.

تتم زيادة املراقبة املوضوعة عىل املستوطنات
«غ�ير القانونية» من خ�لال وح��دة بيئة شبه
عسكرية أسسها أرييل شارون سنة  ١٩٧٦سميت
«الدورية الخرضاء» (غرين باترول) متلك صالحية
هدم الخيم «غري القانونية» والسيطرة عىل حجم
أرايض الرعي ،ومصادرة الدواب ،وإتالف املحاصيل،
إذا ما افتقد أصحابها التصاريح املالمئة ،إضافة
إىل تغريم وإخ�لاء ساكني املستوطنات «غري
القانونية» .وكانت قد أدت عمليات االقتحام التي
قامت بها هذه الدورية إىل التسبب بأرضار فادحة،
وإيقاع عدد من القتىل يف عدة مناسبات .ويف حال
تم اكتشاف مبان غري قانونية من خالل املراقبة
الجوية ،يتم إبالغ املالكني بأمر هدم تتم محاكمة
كل من ال يستجيب له ،وتغرميه ،وإلزامه بدفع
تكاليف الهدم كاملة.

«علينا تحويلهم من بدو إىل طبقة عاملة مدنية
تخدم القطاع الصناعي والخدمايت والبناء والزراعة
 ...لن يعيش البدوي عىل أرضه مع قطعانه ،بل
سيصبح شخصا متمدنا يأيت ويعود إىل منزله يف
وقت ما بعد الظهرية وينتعل حذاءه ..بينام يذهب
أوالده إىل املدرسة وشعرهم مصفف .ستكون هذه
هي الثورة ،لكنها من املمكن أن تستغرق جيلني
لتصبح راسخة  ...عىل ظاهرة البدو أن تختفي».

أظهر استطالع للرأي -كان قد أجري مؤخرا -شعور
البدو العام بعدم الرضا تجاه التوطني حيث وصفوا
أثاره بالسلبية ،األمر الذي يرجع إىل الحوافز التي تم
عرضها عليهم ،وإىل عدم السامح لهم بالحصول عىل
التعليم ،والحكم الدميوقراطي املحيل ،والخدمات
الصحية ،وحقوق السكن كغريهم من املواطنني
اإلرسائيليني .وال يؤثر النزاع عىل ملكية النقب
عىل نوعية الحياة التي يحظى بها البدو وحسب،
بل له تأثريات سلبية عىل الهوية البدوية الحديثة
أيضا .ويبقى مستقبل بدو صحراء النقب غري مؤكد
ومحفوف بالصعاب.

هناك  ٢٢ألف منزل غري مرخص يف منطقة النقب،
وجميعها معرضة لخطر الهدم وفقا ملا أفادت به
لجنة األربعني (اللجنة من اجل االعرتاف بالقرى
العربية غري املعرتف بها يف إرسائيل).
يعاين البدو الذين يعيشون يف املناطق املعرتف
بها أوضاعا عىل الدرجة نفسها من السوء ،فهم
من أفقر املجموعات التي تواجه مشاكل اقتصادية
ومادية هائلة يف إرسائيل .حيث يعاين البدو من
نسبة بطالة مرتفعة ،ومن املخدرات ومن معدل
جرمية مرتفع ،ومن عدم االندماج االجتامعي
وتدين نسبة التعليم.
أما وضع البنى التحتية ،فهو رديء ،إذ أن اإلنارة
يف الشوارع ،وأنظمة الترصيف الصحي ،واألرصفة،
غري مكتملة يف جميع البلدات تقريبا .ومل تعط
سلطات التخطيط أهمية كافية الحتياجات ثقافة
البدو ،خصوصا رغبتهم بالتكتل العائيل الذي
يهدف إىل املحافظة عىل أوارص القرىب بشكل
تقليدي يف بيئة مستقرة ،من خالل مشاركة املوارد

الجرنال مويش دايان.١٩٦٣ ،

ت��م ف��رض مشاريع تثبيت اإلق��ام��ة وسياسات
االستيعاب االجتامعي عىل الرعاة يف جميع أنحاء تعمل كاثرين كولر عىل التحضري لرسالة الدكتوراة
العامل .وميكن النظر إىل سياسات االستيعاب بها يف قسم التنمية الدولية يف جامعة أوكسفورد.
واملوقف اإلرسائييل تجاه البدو بشكل عام عىل بريد إلكرتوينkathrin.koeller@qeh.ox.ac.uk :
أنه جزء من هذه األساليب .فالهوية اإلرسائيلية
مبنية بشكل مرتبي يف معارضتها لعرب الداخل ملزيد من املعلومات انظر:
والخارج عىل حد سواء .فأن تكون إرسائيليا ،يعني
املجتمع
وتطوير
دراسات
مركز
ضمنيا أنك ’غريب‘ ودميوقراطي ومتحرض وعقالين
البدوي ،جامعة بن غوريون يف النقب:
ومتعلم ،بيد أن العريب وخصوصا البدوي متأخر
http://w3.bgu.ac.il/bedouin
واستبدادي وعاطفي ،وال يستحق مكانا يف إرسائيل
إال إذا أثبت رغبته يف ’التحرض‘ .لذا فإن املشاريع
مركز مساواةwww.mossawacenter.org/ :
التي تخططها إرسائيل للبدو ،تتمحور حول صورتها
en/about/about.html
كدولة متحرضة ودميوقراطية يف منطقة متخلفة.
أما تصميم إرسائيل عىل االستحواذ عىل أكرث ما
منتدى التعايش السلمي يف النقبhttp:// :
ميكن من أرض فيعترب تحقيقا لألهداف اليهودية
dukium.org
التي تتمثل يف شعار ’أرض إرسائيل‘.

•
•
•

أنكرت إرسائيل كل حقوق األرض وملكياتها يف
منطقة النقب بهدف تحويلها من أرض عربية إىل
مستوطنات يهودية .كام تنظر إرسائيل ،إىل صحراء
النقب ،عىل أنها أرض فارغة أو إقليم مباح (غري
خاضع ألي سيادة) ينتظر تحويله إىل مستوطنة
يهودية أخرى .ويتم النظر إىل البدو عىل أنهم
ال ميلكون جذورا تربطهم باألرض ،وليس لديهم
أي حق بامتالكها .ويتم استخدام أدوات قانونية

•
•

املؤسسة العربية لحقوق اإلنسان:
www.arabhra.org/factsheets/factsheet3.
htm
لجنة األربعنيwww.assoc40.org :
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الفلسطينيون – تخطي دائرة العنف
لوسي نسيبة

لم تتسم املقاومة الفلسطينية خالل معظم املائة سنة املاضية بالعنف
بقدر ما اتسمت بالالعنف ،وعلى ضوء انتصار حماس في االنتخابات
الفلسطينية األخيرة ،يخاطر الفلسطينيون من التعرض لإلقصاء اجلماعي
واتهامهم بالعنف واستحالة التحاور ومعهم أكثر من أي وقت مضى،
وتوجد في احلقيقة أشكال جديدة حية ومتنامية من الالعنف النشط.
لقد استخدم الفلسطينيون اإلرضابات واملناشدات
واملظاهرات باستمرار – وهي كلها أساليب
العنف املعروفة – منذ بداية الرصاع ،أوال ضد
الربيطانيني والحقا ضد اإلرسائيليني ،واآلن ومع
معاناة البالد من نقص يف الرضوريات األساسية
حيث ال يستطيع األطفال أداء االمتحانات

وإعالة عائالتهم ،وإرسال أطفالهم إىل املدارس دون
خوف ،وميكنهم فيها التحرك بحرية من مكان إىل
آخر ،وأن يروا الشمس بدال من الجدار ،وأن يعتنوا
مباشيتهم وأن يفلحوا حقولهم التقليدية .وميارس
معظم الفلسطينيون أشكاال من الالعنف النشط
كل يوم ببساطة عن طريق محاولتهم البقاء أحياء،

ويشمل الالعنف بأسمى معانيه تحويل ضمري أحد
األطراف املعادية بطريقة يشعر بها هذا الطرف أن
أفعاله غري أخالقية ومن ثم يتوقف عنها ،وعندما ال
يفلح ذلك ،ميكن أن تلعب األطراف الخارجية (من
دولة أخرى) دورا فيها .وعىل نطاق أوسع ميكن اعتبار
الالعنف توكيداً عىل اإلنسانية وتنمية للقوى الكامنة
بدال من الغرابات املضادة لها ،ومثلام يولد العنف
الكراهية ويؤدي إىل نشؤ حلقة مفرغة وهمجية،
ميكن أن يستخدم الالعنف لكرس تلك الحلقة ،ولذلك
يعترب الالعنف كشكل من أشكال الدفاع عن الحقوق
والتفويض الذي مكن الناس من النهوض – حتى يف
وجهة العنف الطاغي – واالحتفاظ بإنسانيتهم.

التدريب عىل الالعنف
يتخصص عدد متزايد من املنظامت املحلية
يف مجال التدريب عىل الالعنف ونشاطات
الالعنف ،وق��د درب مركز ال�شرق األوسط
للدميقراطية والالعنف نشطاء يف مثان مدن
رئيسية يف الضفة الغربية وهناك مدن أخرى
يف االنتظار.

Paul Jeffrey/ACT International

Paul Jeffrey/ACT International

بسبب نقص الورق ،ومع نشوء التوترات الدامئة
بني األحزاب السياسية التي بدأت يف التحول
إىل ح��رب أهلية ،قد يبدو مفهوم الالعنف
الفلسطيني وكأنه يتسم بالتناقض لكنه مع ذلك
واقع حي.
إن ما يرغب به الفلسطينيون أكرث من أي يشء
آخر هو حياة عادية يستطيعون من خاللها العمل

أو الذهاب إىل العمل رغم العوائق واملخاطر التي
ال تعد وال تحىص ،وبينام تصبح القيود عىل الحركة
والحياة اليومية قاسية بازدياد ويصبح الوضع
السيايس ميئوس منه بازدياد ،أصبح هناك منو
موازي يف اهتامم الفلسطينيني بالبدائل واختيار
العنف كوسيلة للحياة وكشكل وحيد للمقاومة
التي ميكن أن تنجح.

يف أوائل عام  ،2002حرضت مجموعة من
القادة العسكريني من حركة فتح إىل مركز
ال�شرق األوس��ط للدميقراطية والالعنف
تطلب تدريباً عىل الالعنف من أجل كرس
الحلقة املفرغة التي ترعرعوا معها – وهي
حلقة مفرغة من النشاط والسجن ،واملزيد
من النشاط واملزيد من السجن – من أجل
أن مينحوا أطفالهم مستقبال ،ومنذ ذلك
الوقت أخذ عدد هؤالء القادة يف االزدياد.
ورئيس حركة فتح يف قلقيلية (إحدى أكرث
املدن الفلسطينية تحفظا) هو أيضا رئيس
مجموعة الالعنف النشط يف مركز الرشق
األوسط للدميقراطية والالعنف هناك ،واآلن
يوجد لدى مدينة طولكرم ونابلس والخليل
– كل البلدات الفلسطينية الكبرية – نشطاء
من التيار الرئييس يف املجتمع وينظمون
ورشات العمل ،وعمليات التدريب ،ومخيامت
الشباب التي تروج للدميقراطية (بالرغم من
انعدام الدميقراطية يف بعض هذه األماكن)،
وبدائل العنف ،وينصت الشباب يف كل مكان
بنهم إىل مسلسل اجتامعي إذاعي ينتجه مركز
الرشق األوس��ط للدميقراطية والالعنف ،ويركز
املسلسل عىل القضايا الفلسطينية التي تروج
لخيارات الالعنف فيام يتعلق بكافة مجاالت
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الحياة ،من قضايا النوع يف األرسة إىل املقاومة
السلمية لالحتالل.
وعىل مدار الثالث سنوات املاضية قام مركز الرشق
األوسط للدميقراطية والالعنف بتدريب مستشارين
يف املدارس عىل الالعنف وفض النزاعات وتطوير
منهج لهم ،ولقد أدى النزاع إىل بزوغ حاجة ماسة
لوجود املستشارين ،ومع ذلك فهناك مستشارين
اثنان فقط لكل ثالث مدراس ،وتشرتك مركز الرشق
األوسط للدميقراطية والالعنف أيضا يف تطوير منهج
«القيم األساسية» يف مرشوع مشرتك مع الجامعة
العربية ،ويركز املنهج عىل تعزيز القيم األساسية يف
النظام التعليمي ،وسيتم إدارة بعض من ورشات
العمل مع اإلرسائيليني الذين يقومون بعمل موا ٍز.
إن استخدام االحتالل اإلرسائييل للقوة املفرطة
ضد الشعب الفلسطيني ،ووالديت يف زمن
االحتالل ،جعالين اترشب الكثري من األفعال
العنيفة ،فلقد كنت من بني أبرز قادة االنتفاضة
األوىل ،وذلك عزز أفكاري تجاه العنف حتى أن
ذلك أثر عىل عالقايت مع اآلخرين ،وتعرفت عىل
مركز الرشق األوسط للدميقراطية والالعنف يف
االنتفاضة الثانية ،ومل أؤمن بالالعنف يف ذلك
الوقت ،ولكنني التحقت بدورة تدريبية أدارها
املركز عن املقاومة البديلة ،وقد تشاجرت مع
املدرب ،ومبرور الوقت وبعد أن أدركت مفاهيم
الالعنف ،اقتنعت أنني كنت مخطئ ،واعتذرت
للمدرب وبدأت يف استيعاب مفاهيم الالعنف
التي هي اآلن جزء من عائلتي ،وأدركت أنه
يجب عيل أن أقوم بتغيري الحياة التي أتزعمها،
واآلن أعلم أنه يجب علينا ،نحن الفلسطينيني،
أن نسعى وراء طريقة أخرى للرصاع خاصة وأننا
أمضينا أكرث من أربعني عاما مستخدمني العنف
دون جدوى ،وأعلم أن استخدام الفلسطينيني
للعنف جعلنا عنيفني يف أعامقنا ،وهذا يشكل
خطرا عىل مرحلة بناء الدولة ألننا بحاجة لدولة
دميقراطية ،واآلن أصبح الالعنف هو أسلوب
حيايت وأنا فخور بذلك.
نور الدين شحادة ،منسق يف مركز الرشق
األوسط للدميقراطية والالعنف يف طولكرم

استمر العنف ليكون جزء هام يف حيايت خالل
االنتفاضة الثانية حتى مررت بتجربة جديدة،
حيث التحقت بدورة تدريبية ملركز الرشق
األوسط للدميقراطية والالعنف يف مدينة
نابلس وتعلمت قيم الالعنف ،ومل أتوقع أن
يطرأ أي تغيري برسعة بسبب التجارب القدمية
التي مررت بها ،ولكن عندما افتتح املركز فرعاً
يف نابلس تم تعييني رئيسا له ،وانهالت عيل
أسئلة حول النزاعات االجتامعية والسياسية،
وألول مرة يف حيايت تأملت يف أسباب النزاعات،
ومنذ ذلك الحني عملت بجد مع األطفال
ولجنة اإلدارة لتعزيز الدميقراطية والالعنف يف
مجتمعي ،ومبا أنني كنت أحد ضحايا العنف،
فإنني أفعل كل ما بوسعي ملساعدة الناس،
وخاصة األطفال الفقراء ،ليتجنبوا التجربة التي
خضتها ،وأصبحت مثال يحتذي به الكثريون من
الشباب الذي يرغبون يف معرفة املزيد عني
وعن سبب اختيار ألسلوب الالعنف.
قيس عوايص ،منسق مركز الرشق األوسط
للدميقراطية والالعنف يف نابلس

أصوات النساء
إن تاريخ اشرتاك الفلسطينيات يف أعامل الالعنف
يف الرصاع القومي الفلسطيني قديم جدا ويعود
إىل بدايات ال�صراع ،وبينام يستجيب الرشق
األوس����ط وال���ع���امل إىل
العنف الذي يتسبب فيه
الرجال ،فإن رضورة رفع
صوت النساء ليسمعها
العامل أصبحت أعظم من
أي وقت مىض.
وب��ال��رغ��م م��ن وجود
بعض فعاليات الالعنف
(مثل املسريات) وبعض
االحتجاجات وااللتامسات

املنظمة من املنظامت النسائية ،إال أن أثر هذه
الفعاليات لن يكون محسوسا إال بوجود اشرتاك
دويل وتغطية إعالمية ،وإذا متكنت النساء من
خ��ارج ال�شرق األوس��ط من القدوم كمراقبات
دوليات ليشاهدن محنة الفلسطينيات ويتحدثن
عام يشاهدن ،فلرمبا يستمع العامل ألصواتهن،
ورمبا يستطعن عندها تشجيع اإلرسائيليات عىل
املساعدة للتصويت لصالح إنجاح حكومة أكرث
نزوعا للوفاق ،وعالوة عىل ذلك ،إذا ركزت وسائل
اإلعالم عىل الفلسطينيات تركيزا أكرث مام هي
عليه اآلن ،لرمبا يكون هناك أمل يف وجود الدولة
الفلسطينية الحيوية والحل العادل الذي راوغ
الرجال إىل اآلن.

دور الرأي العام
وليك تنجح عملية السالم ،يجب تشجيع الرأي
العام عىل رؤية حقيقة ما يجري يف كال املجتمعني،
وأن تتواصل الشعوب مع بعضها البعض وتتعامل
كبرش ،حيث أن أي الرأي العام السلبي ألي من
الطرفني يؤجج النزاع و ُيخل ِّـد دائرة العنف ،وعىل
العكس فإن الرأي العام الذي يؤيد الحل العادل
للنزاع ميكن أن يساعد عىل تشجيع القيادة عىل
دعم اتفاقية السالم ،ويف ظل توازن القوى الذي
يحايب إرسائيل ،فإن الرأي العام اإلرسائييل يعترب
أحد مفاتيح السالم – ويتأثر الرأي العام ذاته تأثرا
كبريا بفهم وإدراك الرأي العام الفلسطيني ،ويجب
إقناع الرأي العام اإلرسائييل أن هناك رغبة عارمة
وحقيقية يف السالم عند الشعب الفلسطيني.
وبينام متنع القيود املفروضة عىل الحركة يف الضفة
الغربية وغزة فعليا أي اتصال بني كل اإلرسائيليني
والفلسطينيني ،باستثناء األفراد األكرث تصمي ًام من
الطرفني ،تتمتع وسائل اإلعالم بدور حاسم يف نرش
املفاهيم وتغطية الرأي العام والتالعب بهام يف هذا
النزاع ،فعندما يقترص كل ما يقرأه أحد األطراف
عن الطرف اآلخر عىل الترصيحات الغاضبة فإن
الخوف واالستقطاب  ،ويجب عىل وسائل اإلعالم
أن تقدم التقارير حول الرغبة املشرتكة يف السالم

معسكر صيفي للشبيبة
الفلسطينية من كل أنحاء
الضفة الغربية  -بداية حركة
شبيبة الالعنف الوطنية يف
مركز الرشق األوسط لالعنف
والدميقراطية

MEND/Pippa Nairn

تعودت عىل الفرار من املدرسة ،وكنت أتعرض
للرضب من قبل أرسيت إلرغامي عىل الذهاب إىل
املدرسة ،ولقد استخدمت العنف ضد رفاقي يف
الصف ،وخاصة أولئك الذين شعرت أنهم أفضل
مني ،ومبا أن املجتمع الذي ولدت وترعرعت فيه
يقدس األعامل الفردية البطولية ،فإنني طمحت
دون وعي ألن أصبح أحد أولئك األبطال ،وعندما
أصبحت يف سن املراهقة ،أصبحت السياسة
أو العنف السيايس باألحرى جزءا من حيايت،

حيث كنت أرشق مركبات االحتالل التي تجوب
شوارع مدينتي بالحجارة ،واعتقلت ملدة ثالثة
أيام عندما كنت يف سن الرابعة عرشة ،وتعذبت
عذابا مهينا أثناء احتجازي ،وأصبحت أكرث عنفا
ضد االحتالل ،وتطور العنف لدي عىل هيئة رد
فعل انتقامي ،حيث أنني تعرضت يف االنتفاضة
األوىل لسياسة «تكسري العظام» وأصبت بأعرية
نارية وبجراح عدة مرات ،وكدت ألقى حتفي يف
إحدى الحوادث ،وبالرغم من ذلك فإنني حققت
ما أردت يف ذلك الوقت ،فقد كنت بطل لشعبي،
واستمر ذلك وكان له أثر عىل حيايت االجتامعية
حيث كنت أجد حلوال لكافة مشاكيل بالعنف.
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وأن تعطي مصداقية لألصوات التي تتحدث جهارا وهدم منازل الناس ،ومنع املرىض من الوصول إىل أنواع الدعم لتنشئة الالعنف وتوفري السبل واملجال
أمامه للنمو والتقدم.
الرعاية الطبية.
ضد استغالل النزاع.

إنسانية مشرتكة

وهناك التزام متنامي من جانب بعض اإلرسائيليني
الشجعان للقيام مبجازفات حقيقية من أجل السالم،
مثل رفضهم للخدمة العسكرية (التي ال تزج بهم يف
السجون فقط ،ولكنها تضعهم عىل الالئحة السوداء
مدى الحياة) ،واملجازفة بعبور حواجز الجيش
لنقل الطعام أو تقديم العالج الطبي للفلسطينيني
املقيدين بالقيود املفروضة عىل الحركة والتنقل.

توجد لدى اإلرسائيليني أيضا مشاكل اقتصادية
واجتامعية ،باإلضافة إىل الرعب الذي يعيشون فيه.
ومن الرضوري إذا كنا نرغب يف النجاح يف تحقيق
سالم مستديم أن نعمل عىل مخاطبة مخاوفهم
وعىل إزالة األمناط السلبية السائدة مثل االعتقاد
بأن الفلسطينيني إرهابيون والعمل عىل إعادة
غ��رس وجهة النظر اإلنسانية عن الفلسطينيني ول�كي تنجح عملية ال��س�لام ب�ين اإلرسائيليني
لعامة اإلرسائيليني ،وإذا سمح املزيد من اإلرسائيليني والفلسطينيني ،يجب أن تنجح عىل املستوى الشعبي،
ألنفسهم برؤية الفلسطينيني كبرش ،فسيجدون أنه وااللتزام بالعمل بأسلوب الالعنف هو السبيل
من الصعب جدا عليهم إطالق الرصاص عىل األطفال ،لتحقيق هذا النجاح ،واملطلوب اآلن هو تقديم كافة

لويس نسيبة هي مؤسسة ومديرة مركز
الرشق األوسط للدميقراطية والالعنف (www.
 )mend-pal.org MENDوكانت قد شغلت
قبلها مركز مديرة املركز الفلسطيني لدراسة
الالعنف ،وبريدها االلكرتوينmend.lucy@ :
.gmail.com، lnusseibeh@yahoo.com

املجتمع املدين يستجيب لفجوة الحامية

فيفيان جاكسون

في غياب آليات حماية سكان املناطق الفلسطينية احملتلة
وتردد أو عجز «اجملمتع الدولي» ،تدخل حلل هذه الفجوة نشطاء
اجملتمع املدني العامليني واملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين
يعملون مع املمثلني عن الفلسطينيني واإلسرائيليني.
«محتلة» ،فهي ال تعترب إتفاقية جنيف الرابعة
عائق قانوين نحو تطبيق سياساتها لتغيري مخطط
املناطق الطبيعي والسكاين.

نساء إرسائيليات يراقنب
أية اخرتاقات لحقوق
اإلنسان عند الحواجز
ونقاط التفتيش

قرار سيطرت محكمة العدل الدولية عىل الحائط
 وهو القرار الذي صوتت ضده فقط إرسائيل،والواليات املتحدة ،وأسرتاليا وثالث دول صغرية
يف املحيط الهادي .ولكن مل تكن الجمعية العامة
قادرة عىل إرغام إرسائيل يف االلتزام مبسؤولياتها
كقوة إحتالل مبا أن قرارات الجمعية لها قيمة
أخالقية ورمزية فقط وليست ملزمة قانونياً.
وكام هو مذكور يف املقاالت السابقة ،ال متتلك
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني اي سلطة للعمل مع ضحايا اإلحتالل
غري الالجئني.

Machsomwatch

وقد مثلت اتفاقية جنيف الرابعة ،التي دخلت
حيز التنفيذ يف أكتوبر  ،١١٩٥١تطلعات املجتمع
ال��دويل ملا بعد الحرب العاملية الثانية وذلك
لتقديم الحامية الدامئة للمدنيني الذين يعيشون
تحت اإلحتالل العسكري .ويعترب التوسع الكبري تنتهك الحكومة اإلرسائيلية القانون اإلنساين
اإلرسائييل باملقارنة مع عدد السكان الفلسطينيني ال���دويل ،واالع�ل�ان العاملي لحقوق االنسان،
الذين يعيشون تحت اإلحتالل شام ًال ومخرتقاً أكرث واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات محكمة العدل منذ  ٢٠٠٢أقدمت املنظامت غري الحكومية
البنود الرئيسية لإلتفاقية بشكل متقطع أو دائم .الدولية بقبولها السلبي ملعظم قرارات «املجتمع والنشطاء األف��راد عىل أخذ دور ب��ارز ج��داً يف
وكام ت ّدعي إرسائيل بأن األرض التي تسميها الدويل» .ويف الوقت الذي تنظر فيه األمم املتحدة محاولة لتتعديل قلة الحامية الدولية الرسمية
يهودا والسامرة هي أرض «منازع عليها» وليست وأعضائها وبوضح إىل الضفة الغربية والقدس املقدمة للفلسطينيني يف املناطق الفلسطينية
الرشقية وغزة عىل أنهم املحتلة .وقد أثار وفاة إثنان من أعضاء حركة
أرايض «محتلة» ،بالكاد التضامن الدولية  - 2رايتشل كوري التي قتلت
ّ
ح���ث م��ج��ل��س األمن ببولدوزر كاتريبيلر مدرع يف غزة يف مارس ٢٠٠٣
التابع لالمم املتحدة وتوم هرندال الذي أصيب بالرأس من قناص قوة
إرسائ��ي��ل ع�لى االلتزام دفاع إرسائيلية يف أبريل  - ٢٠٠٣إنتباه عاملي
بحقوق اإلن��س��ان .ويف لرضورة وجود تدخل غري حكومي دويل لحامية
الوقت الذي أبدت فيه الفلسطينيني.
الجمعية العامة التابعة
لألمم املتحدة والتي إن حركة التضامن الدولية ٢هي فقط أحد املجموعات
ك��ان لها وج���وداً أكرث الكربى من مجموعات املجتمع امل��دين املحيل
وعكست الرأي العاملي ،والوطني التي تستخدم العمل السلمي ملعالجة
صادقت باإلجامع عىل حقوق اإلنسان املعيشية للفلسطينيني القابعني
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متأثرة من الدعاية واإلعالم
السلبي ،تعمل إرسائيل اآلن
ع�لى تحديد وص��ول ممثيل
املجتمع امل��دين الخارجي.
وق��د أظهرت وف��اة رايتشل
ك��وري وت��وم ه��رن��دال رغبة
دول��ة ارسائيل يف استخدام
ا ل��ق��وة القاتلة ض��د العمل
السلمي امل��ب��ارش ب��ل أنه
أيضاً أظهر بشكل أوضح أن
الجنود اإلرسائيليني يجب أن
ال يبقوا بعيدون عن إدعاءات
إنتهاكات القانون اإلنساين الدويل .بينام أدين
الجندي العريب اإلرسائييل املسؤول عن موت
هرندال ،بقي واضحاً أن الجنود اإلرسائيليني
املرشفني األعىل رتبة هربوا من هذا اإلدعاء.
تواجه هذه األشكال الجديدة للتضامن صعوبات
أخرى .فيمكن للغرباء أن يترصفوا بشكل يعتربه
الفلسطينيون غري مالئم أو وقح .لذا قد يكون
وجود مجموعة غري منظمة من النشطاء للعمل
داخ��ل املجتمعات الفلسطينية املتأثرة وهي
تكافح داخل الواقع اليومي لإلحتالل محاولة
التخطيط لألعامل السلمية عملية حساسة .وعىل
الرغم من هذا ،قدمت الشبكات العاملية واملحلية
املدنية السلمية أدوات وقائية هامة يف الحاالت
التي فشلت فيها الحامية الرسمية.
فيفيان جاكسون ،هي طالبة دراسات عليا يف
جامعة بريستول ،وهي عضو يف جمعية يهود
للعدالة للفلسطينيني ( .)www.jfjfp.orgعاشت
فيفيان لعدة شهور كمتطوعة دولية يف محاولة
ملساعدة سكان قرية ينون يف الضفة الغربية
إلسرتداد بيوتهم التي تركوها نتيجة لتهديد
املتطرفني من مستوطنة يهودية اتامار .الربيد
اإللكرتوين:
vj6002@bristol.ac.uk
www.unhchr.ch/html/menu3/b/92.htm .١
www.palsolidarity.org .٢

Paul Jeffrey/ACT International

تحت اإلحتالل .ومام ال شك فيه
أن وجود النشطاء اإلرسائيليني
والدوليني بجانب الفلسطينيني
يعيق حركة الجيش والرشطة
اإلرسائيلية ويخففون من وطأة
العنف املستخدم ضد اإلحتجاج
السيايس الرشعي.
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«نساء ال��زي األس���ود» -
اللوايت يعارضن االحتالل
اإلرسائ����ي��ل�ي لألرايض
الفلسطينية  -خالل
اعتصامهم األسبوعي يف
زاوية شارع يف القدس.

منظامت حقوق اإلنسان التي انشاها الفلسطينيني واإلرسائيليني:
مركز بديل للموارد لحقوق الفلسطينيني
املقيمني وحقوق الالجئني
الحق
الضمري
مركز االستعالمات البديل
بيتسيلم
ماخسوم (نقطة تفتيش)
اللجنة اإلرسائيلية ضد أعامل تهديم البيوت
تعايش
حاخامات للدفاع عن حقوق اإلنسان

www.badil.org
http://asp.alhaq.org
www.addameer.org
www.alternativenews.org
www.btselem.org/English
www.machsomwatch.org
www.icahd.org
www.taayush.org
www.rhr.israel.net

املجموعات الدولية:
اوبريشن دوف www.operationdove.org
فرق صانعي السالم املسيحية
الربنامج املكمل العاملي يف فلسطني وإرسائيل

www.cpt.org
www.quaker.org.uk/eappi

ركزت مجموعات املجتمع املدين العاملية عىل قضايا الحامية طويلة
املدى التي ذكرت يف اإلتفاقية  -مبا يف ذلك الحق يف متابعة املعيشة -
وأرادت تأسيس عالقات تجارية مع املناطق الفلسطينية املحتلة:
تعاونية الزيتون
زيتون
لباس الحرية

www.olivecoop.com
www.zaytoun.org
http://freedom-clothing.co.uk/news
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املساعدات األوروبية للمستضعفني
من الفلسطينيني

دانيال كافيني

تساهم األموال القادمة من القسم اإلنساني في املفوضية األوروبية
في التخفيف من معاناة الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع
غزة وفي دعم املشاريع املقامة للثالثة ماليني الجئ في األردن ولبنان
وسوريا الذين غالبا ً ما يتجاهل اجملتمع الدولي احتياجاتهم اإلنسانية.
تعترب املفوضية األوروبية من أكرب املساهمني يف
تقديم املساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني
حيث قام قسم املساعدات اإلنسانية يف املفوضية
األوروبية بتقديم أكرث من  ١٩١مليون يورو منذ اندالع
االنتفاضة الثانية يف عام  ٢٠٠٠لتلبية االحتياجات
املاسة للفلسطينيني يف املناطق الفلسطينية املحتلة
ويف لبنان واألردن وسوريا.
وتستخدم األموال التي يقدمها القسم اإلنساين يف
املفوضية األوروبية لألهداف التالية:

•
تسليم الجوائز للفائزات
يف مسابقة الرسم التي تم
تنظيمها يف مخيم الالجئني
يف حمص يف سورية احتفاال
بإنتهاء برنامج إعادة تأهيل
امللجأ والذي قامت املفوضية
األوروبية بتمويله.

•
•

تحسني إمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية
يف املناطق املعزولة يف املناطق الفلسطينية
املحتلة.
تقديم املساعدات الغذائية للمجموعات املتأثرة
بشكل خاص بالقيود املفروضة عىل الحركة.
إعادة تأهيل أماكن إيواء الالجئني الفلسطينيني
يف األردن وسوريا ولبنان.

•

دعم النشاطات االقتصادية الصغرية الحجم
وفرص العمل.

•
• إعادة تأهيل ومتديد شبكات املياه ،وتأمني عملية
توفري الدعم النفيس لألطفال.

التخلص من مياه الرصف الحيص املنزلية بشكل
سليم وآمن.

•

فلسطني يف سنة  1948وانتهى بهم املطاف يف مخيم
النريب لالجئني قرب مدينة حلب شامل سوريا ،حيث
مسقط رأيس» ،وانتقلت عائلتها إىل حمص بحثا عن
ظروف معيشية أفضل ،ومن ثم إىل دمشق حيث
التقت بزوجها« ،أصبحت الحياة يف املدينة الكبرية
مستحيلة ،فقد كانت مكلفة جدا ،لذلك قررنا العودة
منذ خمس سنوات .لقد أردنا العيش يف مكان أفضل
وأقل تكلفة» ،ولكن العائلة وقعت يف مأساة جديدة
يف طريق عودتها إىل حمص ،فقد توىف زوج زايكا
املقعد يف عام  ،2005وبالرغم من أنه كان حبيس
مقعده املتحرك ،إال أنه يعمل حائكا ويجني دخال
ضئيال ليعيل زوجته وأطفالهم الثالثة ،وحتى هذا
الدخل الصغري اختفى فجأة ،وتسرتسل قائلة« ،لقد
كانت وفاة زوجي هي أصعب املحن التي مررت بها،
واعتقدت فعال أنني لن أستطيع امليض مبفردي».
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دعم مساعي األمم املتحدة والصليب األحمر
لحامية السكان املدنيني من أثار النزاع ،وضامن
إمكانية حصولهم عىل الحاجات األساسية متاشيا ومر عام عىل وفاة زوجها وبدأ األمل يحل بالتدريج
محل أسوء املخاوف التي كانت تنتابها وتقول «لقد
مع مبادئ القانون اإلنساين الدويل.
ساعدين الناس بشكل مل أتوقعه ،ف��أوالدي يتيمي
األب ،ويف تقاليدنا ال يخذل مجتمعنا هؤالء األطفال.
ترميم أماكن إيواء عائالت الالجئني
لقد تلقيت املساعدات من الكثريين من الناس» .لقد
تقول زايكا سعيد ( 48عاما) ،وهي ابنة لعائلة الجئة صنفت حالة زايكا عىل أنها حالة «عرس اجتامعي»،
وأم لثالثة أبناء« ،هذه أول مرة يف حيايت أمتلك فيها ومبا أن منزلها كان بحاجة ماسة للرتميم فقد متكنت
شيئا ،فهاتان الغرفتان صغريتا الحجم ولكنهام صالحتان من االنضامم لربنامج اإلقليمي الطارئ إلعادة تأهيل
للسكن ،واألهم من ذلك أنهام ملكنا» .وكان زايكا بعد املساكن الذي متوله املفوضية األوروبية مببلغ يقارب
أن أمضت وعائلتها حياتهم يف  ٢٫٧٥مليون يورو وتنفذه األونروا ،وتم ترميم منزلها
التنقل قد انتهى بهم املطاف يف و  ٣٣٤منزالً آخر يف سوريا واألردن ولبنان يف غضون
مدينة حمص عىل بعد  160كم من شهور قليلة والفضل يعود لتعاون السلطات املحلية
دمشق ،ومنذ أن تأسس مخيمهم السورية ،واستفاد حوايل  ١٧٠٠شخص بشكل مبارش
يف عام  1949ازداد عدد سكانه من هذا الربنامج ،حيث تم إعادة بناء  ٢٠مسكن يف
بشكل كبري وتم بناء مساكن يف حمص باستخدام أسلوب «املساعدة الذاتية» ،حيث
كل املساحات املتوفرة مام أدى إىل يجب عىل املستفيدين أن يكملوا العمل بأنفسهم
تدهور املستوى املعييش تدهورا حيث قاموا برشاء املواد الالزمة ،واستأجروا العامل
خطريا حيث متتلئ الطرق بالحفر وأرشف��وا عليهم بالتنسيق مع موظفني األونروا،
وتفتقر املباين لإلضاءة والتهوية وتعترب هذه املشاركة عمال هاما جدا ألنها تفوض
الطبيعية ،أما املدارس فهي قدمية املستفيدين من خالل إعطائهم حسا من امللكية.
ومتهدمة ،ونظام الرصف الصحي
بحاجة ماسة للتطوير والتحسني ،وهذا ما حدث مع زايكا التي تقول «واآلن بعد أن
وم��س��ت��وي��ات البطالة والفقر أصبح مسكننا آمنا وصالحا للسكن ،أشعر فعال أنه
باستطاعتنا امليض قدما ،وبشكل ما اعتدت عىل واقع
مرتفعة.
وحدانيتي ،وأدركت أنه يجب عيل امليض قدما .لقد
وتتشابه قصة زاي��ك��ا وقصص منى أطفايل برسعة يف األشهر القليلة املاضية .إنهم
الكثريين ،وتقول «رحل والديّ من رائعون ويدرسون دروسهم بجد ليك يتمكنوا من
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كسب معيشتهم يف املستقبل .ما الذي آمله؟ أريد أن
يحصل أطفايل عىل التعليم ،وأسأل الله أن يساعدهم
يف حياتهم ،وأن أظل دامئا عىل مقربة منهم».
وعندما سألناها عن أرض أجدادها ،صمتت زايكا
لربهة من الوقت ،وهمست قائلة «مل أر فلسطني
من قبل .لقد ظللت أرتحل طوال حيايت من مكان
إىل آخر ،وال ميكنني أن أتوقف عن الحلم بالعودة.
إنني أشاهد األخبار طوال الوقت وما يحدث هناك،
وأحدث نفيس قائلة رمبا سيتمكن أطفايل من العودة
إىل أراضيهم ،ولكنني أشعر أن هذه
البالد هي وطننا أيضا .معظم الناس
حول العامل لديهم وطن واحد ،ولكن
نحن لدينا وطنني؛ وطن حقيقي،
واآلخر خيايل».
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األرض واستغالل املوارد البديلة للمياه مثل الينابيع  ٦٠٠ألف نسمة ( ٪١٦من السكان) تحمل نفقات
احتياجاتهم األساسية من الطعام واملأوى واملالبس.
املحمية من التلوث الخارجي.
وتشعر املفوضية األوروبية بالقلق بشأن تدهور
األوض��اع يف الضفة الغربية وغ��زة ،حيث تعتمد
نسبة  %40من السكان عىل املساعدات اإلنسانية،
وتعترب ظروف املعيشة املتدهورة نتيجة مبارشة
للنزاع ومساره املنطوي عىل العنف ،ولقد أثر الجدار
العازل عىل املئات من الناس بعزله لقرى كاملة
ومنعها من الوصول إىل املياه ،وسبل كسب الرزق،

سيستمر التعبري عن التضامن األورويب من خالل
املساعدات العملية ،وبرز التزام أوروبا يف نوفمرب
 ٢٠٠٥عىل لسان مفوض املساعدات اإلنسانية
والتنمية ،لويس ميشيل ،عندما أكد لالجئني يف خان
يونس ،يف مدينة غزة عىل أن «أوروبا لن تناسكم،
ولن نخذلكم أب��دا ،واالتفاقية التي وقعتها للتو
[تقديم  ١٤مليون يورو لربنامج الغذاء يف األونروا]

االستجابة ألزمة املياه
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إن أكرث من ثلث سكان املناطق
الفلسطينية املحتلة ليس لديهم
مياه تصلهم عرب األنابيب ،وتقدر
سلطة املياه الفلسطينية أن متوسط
استهالك الفرد يف املناطق الريفية
يصل إىل  ١٥لرت فقط – ويبلغ معدل
استعامل املواطن األمرييك  ٦٠٠لرت
عىل سبيل املقارنة ،ويتأثر الوصول
ملياه األنابيب بالقيود الدامئة
املفروضة عىل تزويد الشبكات
املياه الرئيسية ،واإلت�لاف املتعمد
أو غري املتعمد للبنية التحتية
للمياه ،وتلوث أحواض تجميع مياه
األمطار والقيود املادية (اإلغالق
ومنع التجول) ،ونتيجة لذلك يزداد
االع��ت�ماد ع�لى امل��ي��اه املخزنة يف
صهاريج ،وترتفع األسعار يف بعض
املناطق الريفية يف أشهر الصيف
الجافة ،وميكن أن يصل مستوى
اإلنفاق عىل مياه االستخدام املنزيل إىل حوايل نسبة واألرايض الزراعية ،واألعامل والخدمات األساسية
 ٪٤٠من دخل األرسة ،ومتنع ندرة مياه الري عمليات كالرعاية الصحية والتعليم .كام تحد سياسة اإلغالق
استغالل األرض الزراعية وحصادها بشكل مالئم ،والقيود املفروضة عىل الحركة أيضا من الوصول إىل
ولذلك تظل مهمة زيادة الوصول إىل املياه أولوية البضائع والخدمات الحيوية ،وتعرقل عمل الجهات
من أولويات القسم اإلنساين يف املفوضية األوروبية ،اإلنسانية ،وأما الرتدي الهائل يف جودة الخدمات
ومنذ عام  ،٢٠٠٢تم متويل حوايل  ٢٢مرشوع مياه الرئيسية كالصحة والتعليم والعجز االقتصادي
ورصف صحي يف املناطق الفلسطينية املحتلة واملادي ملعظم الفلسطينيني من الوصول إىل تلك
بتكلفة  ١٥٫٧مليون يورو ،واستفاد حوايل  ٨٥٠ألف الخدمات أدت مجتمعة إىل انتكاس دخل األرس
نسمة من هذه التدخالت – التي تراوحت ما بني واستنفاذ املمتلكات وآليات القدرة عىل املواجهة،
عمليات الرتميم األساسية إىل البنية التحتية للمياه ودمرت الظروف املعيشية األساسية ،حيث يعيش ما
مثل األنابيب ،واملساعدة يف جمع مياه األمطار من بني  ١٫٧مليون و ٢٫٢مليون نسمة ( ٪٤٧إىل  ٪٦٠من
أسقف البنايات وتخزينها يف صهاريج مياه تحت الفلسطينيني) اآلن دون خط الفقر عىل مبلغ أقل
من  ٢دوالر ( ١٫٥٤يورو) يوميا ،وال يستطيع أكرث من

هي إشارة جلية عىل دعمنا لالجئني الفلسطينيني
وأننا سنستمر يف دعمهم ،وليس لدى االتحاد
األورويب أي جدول أعامل آخر عدا املساعدة يف بناء
سالم ورخاء مستدميني».
دانيال كافيني هي موظفة استعالمات إقليمية يف
القسم اإلنساين يف املفوضية األوروبية يف األردن،
وبريدها االلكرتوين:
daniela.cavini@cec.eu.int
وللحصول عىل املزيد من املعلومات حول برنامج
دعم الفلسطينيني يف القسم اإلنساين يف املفوضية
األوروبية ،انظر:
http://ec.europa.eu/echo/

حفلة انتهاء تأهيل امللجأ
ال����ذي ق��ام��ت املفوضية
األوروبية بتمويله يف مخيم
حمص لالجئني يف سورية.
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تعويض الالجئني الفلسطينيني

لينا امللك

يشكل فشل إسرائيل في تقدمي التعويضات لالجئني الفلسطينيني
على مر الستة عقود املاضية خرقا فاضحا للقانون الدولي.

للدول التي تلجأ إىل طرد السكان ونقلهم
لخلق أو تعزيز وجود متجانس عرقيا.

إن اإلخفاق التام لعملية أوسلو ليس باإلخفاق األرايض التي ميلكها العرب يف الدولة اليهودية وخالل تسعينيات القرن املايض أنعشت حرب
الهني ألن العملية فشلت يف تقديم أي شكل والعكس صحيح ،عدا املصادرة من أجل األغراض البلقان الرتكيز ال��دويل ع�لى رضورة إعادة
من أشكال التعويضات لالجئني الفلسطينيني مبا العامة وينص عىل «يف كل حاالت املصادرة يجب الالجئني إىل أوطانهم ودفع التعويضات ،ومع
يتوافق مع مبادئ القانون الدويل ،وبدال من دفع التعويضات املالية الكاملة قبل التجريد ذلك كان وضع الفلسطينيون استثنائيا مرة
أن تتصدى عملية أوسلو للحقوق للمظلمة من امللكية كام تحددها املحكمة العليا»  ،1أخرى ،وكانت «عملية سالم أوسلو» بالنسبة
التاريخية التي تعترب لب ال�صراع اإلرسائييل ول��ذل��ك ك��ان يجب ع�لى املجتمع ال��دويل أال لالجئني الفلسطينيني مجرد تجسيا لتهميشهم.
الفلسطيني – وهي النكبة – أهملت عملية يتغاىض عن قيام إرسائيل بتجريد الفلسطينيني لذلك فإن إخفاق املجتمع الدويل أو عدم رغبته
أوسلو قضية الالجئني وأرجأتها إىل مفاوضات جميعا من حقوقهم القومية ملنعهم من العودة يف الضغط عىل إرسائيل لتقديم التعويضات ال
عىل أراضيهم ومصادرة ممتلكاتهم عقب صدور يحمل مؤرشات لالجئني الفلسطينيني لعام 1948
الحل النهايئ.
فقط ،ولقد أعطى هذا الضعف السيايس الضوء
القرار.
األخ�ضر إلرسائ��ي��ل لترشيد مئات اآلالف من
إسرائيل ما تزال مستمرة في منع الالجئني من العودة إلى وب��اإلض��اف��ة إىل الفلسطينيني عىل مر العقود – وحتى املدنيني
أوطانهم رغم التأكيد السنوي على القرار 194
ذل������ك ،تبنت اللبنانيني مؤخرا – مبعرفتها التامة بأنها وللمرة
الجمعية العامة الثانية لن يطالبها أحد بتقديم التعويضات
وميكن للتعويضات أن تتخذ أشكاال عديدة منها رد يف عام  1948القرار رقم  194الذي ينص عىل لألشخاص الذين أساءت لهم.
حقوق املمتلكات املفقودة ،والتعويضات املالية «أن الالجئني الراغبني يف العودة إىل منازلهم
عن األرضار املتكبدة ،واالعرتاف بالرضر الذي وقع والعيش بسالم مع جريانهم يجب السامح لهم لينا امللك تكمل رسالة الدكتوراة يف
أو مزيج من جل هذه األشكال .ومبوجب القانون بالعودة يف أق��رب وقت ممكن ،ويجب دفع «برنامج السري جوزيف هوتنغ للقانون
ال��دويل «يجب أن ميحو التعويض كل عواقب التعويضات عن املمتلكات التي تخص األشخاص وحقوق اإلنسان وبناء السالم يف الرشق
العمل املخالف للقانون قدر اإلمكان وأن يعيد الذين اختاروا عدم العودة ودفع التعويضات األوسط» يف جامعة الدراسات الرشقية
الحال ،بقدر اإلمكان ،إىل ما كان من املمكن أين املالية عن الخسائر أو األرضار التي لحقت واألفريقية يف لندن ،وبريدها االلكرتوين:
يكون عليه يف حال مل ارتكاب ذلك العمل الغري باملمتلكات التي يجب أن تعوضها الحكومات elmalaklena@soas.ac.uk
رشعي» ،وعقب هجرة ما يقدر بحوايل  726ألف أو السلطات املسئولة مبوجب مبادئ القانون
وانظر أيضا:
الجئ من فلسطني الواقعة تحت االنتداب إىل الدويل أو بالتساوي» .2
الدول العربية املجاورة ،صوت مجلس الوزراء
لييك ،السالم يف الرشق األوسط :واقع
اإلرسائييل يف يوليو  1948عىل منع عودة الالجئني ومع ذلك وبعد قرابة  60عاما ورغم إعادة
قضية ممتلكات الالجئني الفلسطينيني،
إىل منازلهم وتبنى قانونا يهدف إىل تجريدهم التأكيد سنويا عىل القرار  ،194ما تزال إرسائيل
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جميعا من الحقوق القومية وتجريدهم من مستمرة يف منع الالجئني م��ن ال��ع��ودة إىل
www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR16/
أوطانهم ،كام مل تعمل إرسائيل عىل تعويضهم
ممتلكاتهم.
fmr16.14.pdf
عىل أي من ممتلكاتهم ومل تعرض تقديم
وال زالت حالة املعايري القانونية الدولية يف حينه التعويضات املالية لخسائرهم ،وبالرغم من
لوك يل ،قضية التعويض لالجئني الفلسطينيني
تسمح مبجال لنقاش رشعية تلك االجراءات ،أن املجتمع الدويل قد ص َّوت عىل قرارات تؤيد
www.arts.mcgill.ca/MEPP/PRRN/lee.
ولكن نية املجتمع الدويل تجاه السكان العرب حقوق العودة ،ورد الحقوق ،والتعويضات
html
يف فلسطني الواقعة تحت االنتداب باتت رصيحة املالية ،إال أنه مل يبد إرادة سياسية كافية
بتبني قرار الجمعية العامة يف األمم املتحدة يف لتنفيذ هذه الحقوق .ويجب أن ال يتم تقويض
 .1قرار الجمعية العامة يف األمم املتحدة رقم  29 ،)II( 181نوفمرب 1947
عامي  1947و .1948ودعت الجمعية العامة أهمية تقديم التعويضات يف القانون الدويل.
 .2قرار الجمعية العامة يف األمم املتحدة رقم  11 ،194ديسمرب 1948
www.badil.org/Documents/Durable-Solutions/GA/A-RESيف القرار رقم  – 181املسمى بخطة التقسيم وباإلضافة إىل املغزي األخالقي ملسألة معالجة
 194(III).htmوانظر أيضا www.badil.org/Solutions/restitution.htm
– كل من الدولتني اليهودية والعربية اللتان
قضايا الظلم التاريخي ،فإن اإلرصار عىل التزام للحصول عىل وثائق تحتوي عىل معلومات تفصيلية.
ستنشئان إىل منح الجنسية لألقليات الخاصة ال��دول بتقديم التعويضات (رد حقوق أو
بالقومية األخرى التي تسكن عىل أراضيها .ولقد التعويضات املالية أو كالهام) نتيجة لخلقها
قدم القرار رقم  181ضامنات إضافية لألقليات لظروف أدت إىل وجود الجئني ستعمل كرادع
املوجودة يف كال الدولتني من خالل منع مصادرة

•
•
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سياسة إرشاك الالجئني الفلسطينيني
جوليت أبو عيون ونورا ليستر مراد

يجب أن يتمتع الالجئون الفلسطينيون بحرية اإلختيار وإتخاذ القرار املبني
على املعرفة واالطالع حول ما كانوا يرغبون في العودة إلى أرضهم أم ال ،
وهذا حقهم القانوني واألخالقي .هل يعتبر أيضا ً من حقهم املشاركة في
املناقشات حول مستقبلهم؟ إذا كان األمر كذلك ،كيف ميكنهم املشاركة؟

أسلوب لرفع الوعي مبعاناتهم وحاجاتهم ،وطريق
لسامع أصوات الالجئني عند اتخاذ القرارات.

ويلزم الكثري من الوقت للقيام بالعمليات
التشاركية ،كام أنها صعبة التطبيق يف حاالت
النزاع ومشحونة سياسياً منذ بدايتها .وقد واجهنا
منذ أن وق ّـعت منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تضمن كال من املبدأ والتطبيق لحق العودة تحديات هامة حول مصداقية املرشوع ،وتطبيق
اتفاقيات أوسلو يف عام  ،١٩٩٣بل منذ وفاة السيد وفقط بعدها سيتوفر لالجئني املعلومات الكافية النظام والبحث عن ممولني ،عىل الرغم من
يارس عرفات  -حاميهم التاريخي  -يف نوفمرب /ترشين لإلختيار من بني هذه الخيارات كالعودة للوطن حقيقة أن كل الكوادر كانوا فلسطينني والعديد
الثاين  ،٢٠٠٤شعر العديد من الالجئني بالضعف ،طواعية ،أو االندماج يف مجتمعاتهم املحلية أو إعادة منهم كانوا الجئني .وق��د أرص أعضاء اللجنة
وتساءلوا عن احتامل وجود مكان لهم داخل إطار التوطن يف بالد ثالثة .ويجادل العديد من هؤالء الشعبية يف مخيم قلنديا لالجئني وهم زعامء غري
أوسلو ،التي تعرتف بحق إرسائيل بالوجود بينام املدافعني عن حقوق الالجئني بأن مناقشة اختيارات منتخبون من الفئات السياسية املختلفة بأنهم ال
تؤجل قضية الالجئني إىل املفاوضات النهائية ،والتي الالجئني قبل ضامن حقوقهم يف اتفاقية محددة قد يحتاجون ألخذ آراء عينة عشوائية من الالجئني.
متنحهم أيضاً الحق مبامرسة حقهم بالعودة ،فهم يقوض من الوعي بحقوق الالجئني ،كام يزعمون بأن وقد كان بعض زعامء الالجئني يف قلنديا مرتابون
يخافون من أن تتخىل السلطة الوطنية
ج���داً م��ن أه���داف ه��ذا املرشوع،
وقرروا بعد اجتامعات استمرت لعدة
الفلسطينية عن حقوق الالجئني كبديل
التشاركية،
بالعمليات
للقيام
الوقت
من
الكثير
يلزم
شهور بأنهم لن يشاركوا ،ففي رأيهم
لدولة فلسطينية ،وبالتايل يتحدد عودة
الالجئني فقط إىل حدود دولة فلسطينية كما أنها صعبة التطبيق في حاالت النزاع ومشحونة يعترب حق العودة أمراً مقدساً ويجب
سياسيا ً منذ بدايتها
أن أن ال يكون خاضعاً ،تحت أية
مقصورة عىل مناطق محددة.
ظ��روف ،ألي دراس��ات أو مناقشات
بدأ الالجئني النشطاء ،يدفعهم تخوفهم من نتائج حق العودة غري قابل للتفاوض ،لذا يعترب «شمل» مع الالجئني .ورفضوا إرصارنا عىل شمل الالجئني
أوسلو ،ببناء حركة مبنية عىل القاعدة الشعبية .قضية الالجئني قبل ضامن حقوقهم أمر غري رضورية العاديني وليس القادة السياسيني فقط ،مدعني
أن الالجىء املشرتك ليس محنك مبا فيه الكفاية
وخالل العقد املايض ،ظهرت تجمعات عديدة يف بل أن له تبعات سلبية.
ملقاومة التالعب الذي يحدث يف املناقشات وال
مواقع متعددة عرب الكرة األرضية لديها الكثري من
يجب أن يحصل عىل املعلومات التي قد تقلل
الطلبات والتوصيات بهدف زيادة إرشاك الالجئني يف املبادرة الريادية لالصغاء لالجئني
من توقعاته .ويسعى الالجئون للتعلم حول
املناقشات التي تتعلق بوضعم ومستقبلهم .ويرغب
الالجئون أنفسهم باملشاركة ألنهم فقط يعتقدون «حان الوقت لهم بأن يتكلموا ولنا بأن نصغي» هو حق عودتهم ،ولكن دون االرصار عىل حقهم يف
بأنهم أنفسهم هم من ميكنهم ثقة بهم بأنهم لن اسم ملرشوع تم تطبيقه عىل مدى  ١٥شهراً بني اإلختيار بخصوص عودتهم.
االعوام  .٢٠٠٥ -٢٠٠٤وقدم هذا املرشوع املعلومات
يساوموا عىل حق العودة أو التوقيع عليها.
الصادقة لالجئني الفلسطينيني حول القضايا املتعلقة وقد وافق الالجئون املحيطني مبخيم الجلزون
وعىل الرغم من ن��داءات املثقفني الفلسطينيني بحق العودة ،إضافة إىل أنه سعى إىل توثيق أصوات عىل املشاركة ،وكانت نتائج البحث والعملية
والشخصيات عامة واملرشعني بوجوب وجود دور الالجئني حول املعلومات املقدمة لهم ومناقشة الدور مفيدة .وأظهرت الدراسة نقصا كبريا يف الحقائق
أكرث مركزية لالجئني ،إال أنه مل تتم اإلشارة إىل وجهات الذي يريدون لعبه يف معالجة محنتهم .وتضمن لدى الالجئني وخصوصا بني املشاركني الشباب
كاف والنساء ،فقد استطاعوا إعداد تحليالت معقدة
نظر عامة الشعب من الالجئني أثناء املفاوضات املرشوع تحضري شامل للجاليات ،وتنمية فهم ٍ
مع إرسائيل .ومل يقرتح أحد إسرتاتيجية شاملة للعمليات التشاركية وبناء لقدرة البحث املحلية .تقر بصعوبات تطبيق حق العودة ولكنهم مل
إلرشاك الالجئني .كذلك مل تقدم أي من املنظامت كذلك تم عقد جلسات تعليمية أدارها الالجئون يستطيعوا االستشهاد بتفاصيل حول القرارات
الدولية ،واملؤسسات الرتبوية ،واألحزاب السياسية املتدربون ،كام تم إعداد وتوزيع كتيب تربوي .وقد الدولية ذات العالقة ،ومل يعرفوا املواقف املحددة
الفلسطينية ،ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل اشرتك ممثلني عن الالجئني ونشطاءهم وخرباءهم لألطراف الفلسطينية واإلرسائيلية والدولية
بخصوص حق العودة .ومل يدرك معظمهم بأنهم
الالجئني الفلسطينيني وال حتى الدول املضيفة إىل بنتائج وتحليل الدراسة.
يتمتعون بكال الحقيني ،الحق القانوين للحصول
الالجئني يف فلسطني أو يف الشتات املعلومات التي
يحتاجونها لتقييم التطورات السياسية بخصوصهم .وعندما تم توفري الفرصة لالجئني الفلسطينيني عىل التعويض إضافة إىل حق العودة .وقد أثار
كذلك مل يتم وضع أو تأسيس أية آليات لضم الالجئني الفرصة إلبداء آرائهم املط ّـلعة ،أبدوا رغبتهم القوية هذا التساؤل حول فائدة استطالعات الرأي
للمشاركة يف البحث عن حلول ملحنتهم .وأرص أكرث والبحث الكمي اآلخر التي تطلب آراء الالجئني
و شملهم يف العمليات السياسية.
املشاركني بأن وجهات نظر الالجئني هي التي تتضمن دون اكتشاف مدى فهم الالجئني ملعنى مثل
ويرص العديد من املدافعني عن حقوق الالجئني بأن معلومات أكرث مغزى حول نوع القرارات التي يجب هذه املفاهيم كـ»العودة للوطن» ،و»التعويض»
اتفاقية السالم اإلرسائيلية الفلسطينية املستقبلية أن ُتتخد بخصوص مستقبلهم .ورأوا أن املشاركة هي و»القانون الدويل».
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Paul Jeffrey/ACT International

شدد املشاركون بأنه يجب رفض أية إتفاقية تلغي
حق الالجئني بالعودة ألنه وحتى ولو كانت قادرة عىل
تحقيق نوع من «السالم» إال أنها لن ت ُـنهي النزاع.
فهم يريدون أن يشكلوا جزءاً من املناقشات وعمليات
اتخاذ القرارات ،بدال من أن يكون دورهم ببساطة
االختيار من بني بضعة خيارات ت ُـصاغ بالنيابة عنهم.
وأكد املشاركون رشعية منظمة التحرير الفلسطينية
كممثل وحيد للشعب الفلسطيني ،مبا فيه الالجئني،
ولكنهم قالوا أيضاً أن املنظمة مل متثل آراء الالجئني
بشكل كايف إما يف الضفة الغربية ،أو قطاع غزة أو يف
الشتات .وانتقدوا إىل حد كبري قلة إستشارة الالجئني
وقلة الشفافية يف عملية املفاوضات ،وانتقدوا غياب
اآلليات الدميقراطية التي متكنهم من إنتخاب زعامئهم.
واقرتحوا عقد إنتخابات إلختيار هيئة ثقة من ممثيل
الالجئني تصبح نقطة مركزية داخل منظمة التحرير
الفلسطينية ألي مفاوضات حول قضايا الالجئني.
وأرصوا عىل حقهم لرتشيح مفاوضني أكرث تأهيال وأقل
فساداً ،كام أكدوا عىل أهمية شمل الالجئني العاديني
وعدم حرص التمثيل يف املثقفني والقياديني.
وبنا ًء عىل تجاربنا يف مخيامت قلنديا والجلزون،
فمن الواضح أن تلك اآلليات التي تسمح لالجئني

بالتعبري عن أرائهم يف رضورية جداً .إن اإلتجاه
العاملي نحو املشاركة الفعالة والقيادة املفيدة
يف السياقات اإلنسانية هو غري كايف؛ فالالجئون
يستحقون أيضاً املشاركة يف العمليات السياسية
التي تقرر مصريهم .ويف نهاية مبادرتنا ،أشار
املشاركون يف الدراسة إىل أنهم يريدون املزيد،
ودع��وا إىل املزيد من حمالت لرفع الوعي لكل تم القيام مبرشوع «حان الوقت لهم بأن يتكلموا
الفلسطينيني ،إضافة إىل تنظيم أفضل ضمن جالية ولنا بأن نصغي» من قبل فريق الباحثني يف
الالجئني ،وح��وار نشيط ومفتوح داخل القيادة املركز الفلسطيني لنرش الدميقراطية وتنمية
الفلسطينية ،ع�لاوة عىل حصول قسم شؤون املجتمع والذي يقع مقره يف رام الله www.
الالجئني يف السلطة الفلسطينية عىل دور أكرث  .panoramacenter.orgونفذ املرشوع مبنحة
من صندوق خرباء الرشق األوسط والخدمات
نشاطاً بني الالجئني والخرباء يف القانون الدويل.
اإلستشارية ،الذي يديره مركز بحوث التنمية
نحن ندرك بأن الالجئني كانوا يعربون عن وجهات الدولية يف أوتاوا والذي يدعم مالياً من قبل
نظرهم يف لحظات تاريخية معينة جائت إثر وفاة وكالة التنمية الدولية الكندية ومركز بحوث
عرفات وسيطرة فتح عىل السلطة الفلسطينية .التنمية الدولية ،بالتعاون مع وزارة الشؤون
هل ستكون مواقفهم وآرائ��ه��م مختلفة اليوم الخارجية الكندية .جوليت أبو عيون كانت
بعد إنتخاب الربملان الذي تسيطر عليه حامس؟ مديرة املرشوع ونورا ليسرت مراد هي باحثة
هل ستتغري مواقفهم اذا تقدموا بخيارات فعلية فيه .للحصول عىل التقرير الكامل ،يرجى
ستطبق ضمن سياق تأسيس دولة لفلسطينية مراسلة الربيد اإللكرتوينabuiyun@yahoo. :
معرتف بها؟ هل يقوض االتفاق الجامعي عىل  comأو NoraLesterMurad@gmail.com
خيارات الالجئني من حقوق الالجئني الفردية تحت

القانون الدويل؟ كيف ميكن للمشاركة بحد ذاتها
أن تغري يف وضع جاليات الالجئني؟ كيف ميكن أن
يؤثر إشرتاك الالجئني عىل الطبيعة الدميقراطية يف
الدولة الفلسطينية املستقبلية؟ نتمنى أن يكتشف
البحث التشاريك املستقبيل هذه القضايا.
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التغلب عىل نقاط التفتيش يف فلسطني

شيرين األعرج

في فلسطني ال ميكنني أبدا ً القيادة ألكثر من نصف ساعة دون أن
أرغم على التوقف عند نقاط التفتيش .وكل مرة أتعرض لنفس
املضايقات من اجلنود الذين يطرحون علي نفس األسئلة ،وأتعرض لنفس
االجراءات ،حيث ال توجد أي قيمة لوقت املواطن الفلسطيني.
كان الهبوط يف مطار هيرثو بالنسبة يل مثل الهبوط
يف أي مطار آخر يف العامل ،ففي جميع تلك املطارات
ُتطرح ع ّ
يل العديد من األسئلة ،ألن الوشاح الذي
يغطي شعري يجعلني مشبوهة حيثام أذهب،
ويجعلني ممن يقع عليهم دامئاً االختيار «العشوايئ»
للتحقيق .عندما اتصلت يب عائلتي يوم وصويل،
أخربتهم عن تفاجئي عندما قدت سياريت ألربع
ساعات دون أي أن يوقفني أحد وال مرة واحدة
وبدون أن أن يقوم أحد ما بالتحقيق معي!

ال يحسدون عليه ألن الجنود يجروهم من لحاهم،
بل ويطلبون من البعض نزع مالبسهم والخضوع
إلذالل عندما تبدأ الكالب بشمهم .رأيت العديد من
الشباب ُيرسلون إىل الجورة (حفرة) ،وهو نوع من
العذاب الذي يتعرض له سكان الضفة الغربية ،وهي
عبارة عن صفيحة قاممة يوضع فيها الفلسطينيني

يف البيت ويف داخل مجتمعي ،يعتربين الناس ناشطة
سالم تقود سيارتها كل يوم للعمل عىل بناء السالم
الذي يبدو دامئاً أمراً مبه ًام ومضيعة للوقت .وأسوأ
الكوابيس كان عندما تعرض الطريق املؤدي عىل
منزيل الغالق مفاجئ ،ومل يكن لدي أي مكان ألذهب
إليه ،لذا كان ال بد من االنتظار داخل سياريت عند
نقطة التفتيش ،ليس لدي حول وال قوة غري األمل يف
حصول معجزة .وقد أضاف هذا املزيد من الضغوط
عىل حيايت ،فأنا أعيش يف مجتمع محافظ وتقليدي.
وميكنني أن أرى التوبيخ الصامت يف عيون الناس
عندما اضطر للبقاء يف الخارج لساعات طويلة جداً
مع غرباء يف بيئة مقلقة قد يحدث فيها أي يشء.

كنت أعمل مديرة مشاركة ملرشوع يجمع شباب الرشق
األوسط ،مبا فيهم الفلسطينيني واإلرسائيليني ،ملناقشة
املواضيع التي يتشاركون فيها والتي يختلفون فيها.

Esti Tsal/Machsomwatch

هناك شبكتا طرق شبه مستقلة يف الضفة الغربية.
الشبكة األوىل العالية الجودة ذات املوقع الجيد
واملعبدة بشكل متقن ،واملضاءة محجوزة لإلرسائيليني
أما األخرى املحطمة ،واملثقبة ،واملحارصة فهي لنا .يف
كل صباح أغادر منزيل قبل  90دقيقة من املوعد
املفرتض لو مل يكن هناك حواجز تفتيش بني بيتي
ومكتبي الواقع عىل بعد مثانية أميال .وهي عملية
ال تنتهي من اإلذالل .ففي كل يوم قانون جديد ،أو
نظام أو أمر عسكري جديد .وقد ال تفيد املعرفة
الشاملة لكل أنواع الخدع عند التعامل مع الجنود
العدائيني ،الذين ميتلكون القوة والسلطة التي لساعات حتى يتم الكشف عليهم من قبل األمن إن الدراسة هنا يف اململكة املتحدة  -يف محاولة
تجعلهم يعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يشاؤون .لقد الداخيل اإلرسائييل ،الشني بيت .وصادفت مرة رجل لفهم نظام حقوق اإلنسان وآلياته وحاالت نجاحه
تعلمت أنه عيل محاولة الحفاظ عىل أعصايب ألن يرتجى الجنود ليسمحوا له باملرور حتى يتمكن وفشله  -أم ٌر محبط ٌ ،وأصبح من الواضح بالنسبة
لعب لعبتهم االستفزازية لن يساعدين وسيعرضني من استيالم جثامن إبنه من املستشفى ليدفنه .يل أن وضعنا يف فلسطني ،أو باألحرى البقية الصغرية
لألذية .فقد يسبب تقديم جواب «خاطئ» مشكلة ويف كل يوم عند نقاط التفتيش بينام ننتظر نحن الباقية منها ،يعترب فريداً فقرارات الجمعية العامة
كبرية ،ليس يل فقط ،بل أيضاً لكل الناس الذين الفلسطينيون يف الحرارة الحارقة ،مير املستوطنني ومحكمة العدل الدولية غري هامة ،والالجئون ال
ينتظرون خلفي عىل نقطة التفتيش وأولئك القادمني اإلرسائيليني يف عرباتهم املكيفة يف طرقاتهم الخاصة .يعتربون الجئني عندما يكونون فلسطينيني .ببساطة
وقد طورت العديد من نقاط التفتيش ميزانياتهم نحن أجانب عىل أرضنا.
يف وقت الحق من ذات اليوم.
الخاصة من الجانب الفلسطيني يف الوقت الذي يبيع
شريين األعرج تكمل درجة املاجستري يف
لقد شهدت الكثريين ممن متت إعادتهم ألنهم ال فيه الباعة املاء والوجبات الخفيفة.
مركز حقوق اإلنسان يف جامعة إسيكس.
ميتلكون الوثائق «الصحيحة» أو ألنهم توقفوا عن
نقطة التفتيش الخطأ ،كام يتم إعادة الكثري منهم واعترب أنا من املحظوظني ألنني أحمل هوية القدس الربيد اإللكرتوينsalara@essex.ac.uk :
ببساطة ألن الجندي ال يستطيع قراءة وثائقهم .الزرقاء حيث أحمل بطاقة اإلقامة الدامئة  -ولكن
بل يتعرض العديد منهم للصفع والرضب نتيجة ليس املواطنة  -يف إرسائيل .ويف أغلب األحيان تسمح
ملجادلتهم الجنود أو ألنهم حاولوا فهم أو توضيح يل هويتي املقدسية باملرور من خالل نقاط التفتيش
أمر ما .أما الرجال ذوي اللحى الطويلة فهم يف وضع بينام يتم إعادة طوابري من الواقفني اآلخرين.

الحواجز ال��دوارة يف حاجز
بيت عبا
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50
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الرقابة الفكرية حول املسألة الفلسطينية

روجر وترز ،من مؤسيس
فرقة بينك فلويد
يكتب عىل الجدار.

War on Want

املتعلقة بالرشق األوس��ط .ومييض معظم الذين
هاجموا أكادمييي الرشق األوسط يف مراكز البحوث
بدأت احلرية األكادميية في الواليات املتحدة بعد أحداث 11
حيث يدفع ليك ميضوا أوقاتهم بصحبة صانعي
أيلول/سبتمبر  2001مبواجهة أصعب أوقاتها منذ عهد مكارثي،
القرارات واملؤثرين عىل آراء التيارات الرئيسة لإلعالم،
حيث تشير دراسة حديثة إلى تعرض حرية التفكير النقدي
وهم يكتبون أيضا صفحات اآلراء والتوصيات التي
جتاه الشرق األوسط وفلسطني باألخص إلى هجوم دائم.
تساهم يف صنع السياسات مع أنهم غالبا ال يتعاطون
مل يكن الجدل الذي يكتنف مختلف الجهات الفكرية حامية إرسائيل من أي نقد وملنع الهيئات التدريسية مع أي من النشاطات الرئيسية التي ميارسها الباحثون
األمريكية نتيجة ألنشطة أو تصادمات داخلية ،بل والطالب عىل حد سواء من طرح أية اقرتاحات واألكادمييون ،أي البحث والتعليم.
كانت هذه التوترات املتصاعدة نتيجة لضغوط تتعلق بعدم االستثامر يف الرشكات الداعمة لالحتالل
ينبع تصميم العديد من املنظامت اليهودية التي
وتدخالت خارجية من مجموعات منظمة تتمتع اإلرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة.
تحاول تقييد النقاش يف الجامعات والكليات حول
بح َرفي ّـة عالية ومتلك متويال ضخام من مجموعات
ِ
مستفيدة عىل صلة وثيقة بحلف القوى املشارك يف يخضع الطالب املرتبطون أكادمييا أو ثقافيا بالدول الرشق األوسط من رغبتها يف إبقاء اليهود األمريكيني
إدارة الرئيس جورج بوش –والذي يغلب عليه طابع اإلسالمية أو ب��ال��دول ال�شرق أوسطية ملحاولة يف املعسكر ’املؤيد إلرسائيل‘ ،ويحاولون إقناع
القومية ومركزية القوة العسكرية -واإلرسائيليون التشكيك يف انتامئهم ووالئهم للواليات املتحدة السلطات بأن هناك موجة من معاداة السامية قد
الذين يضغطون عىل الهيئات الترشيعية ،والصهيونية والتزامهم األخالقي بالسعي وراء املعرفة .وانترشت تغلغلت يف املباين الجامعية .يف إطار املفارقة بني
اإلنجيلية الربوتستانتية التي تشكل القاعدة مواقع اإلنرتنت العنرصية التي تضع لوائحا بأسامء معاداة السامية ،والتي يجب نبذها يف كل مكان،
االنتخابية للحزب الجمهوري إضافة إىل الصناعات أساتذة الجامعات ’غري األمريكيني‘ بسبب انتقادهم ومعاداة الصهيونية ،وهي رأي سيايس مرشوع،
العسكرية التي تروج للتحالف األمرييك-اإلرسائييل لسياسات الواليات املتحدة الخارجية يف الرشق تتسبب منظامت مثل بآين ب�يإريث املناهضة لالفرتاء
عىل أساس أنه قيم من املنطلق التجاري .لذا فهم األوسط إضافة إىل توجيه التهم للعديد من منتقدي ()B’nai B’rith Anti-Defamation League
يحاولون ترويج فكرة أن ’اإلرهاب اإلسالمي‘ هو إرسائيل بأنهم معادون للسامية ،حتى األكادمييني بتعرض ع��دد األمريكيني اليهود للتهجم بسبب
املصدر الرئييس للرش والخوف ويطالبون باستخدام من اليهود الذين انتقدوا السياسات اإلرسائيلية تجاه االعتقاد الخاطئ بدعم إلرسائيل.
جمل مثل ’الحرب عىل اإلرهاب‘ و ’رصاع الحضارات‘ الفلسطينيني متت السخرية منهم ونعتهم بأنهم
و ’تحالف الرش‘ عىل أنها تفسريات هامة للرشق ’يهود كارهون ألنفسهم‘ .وتنترش هذه املفاهيم يف وتعكس الحرب التي جاءت ردا عىل عىل هجامت
حلقات مقربة من حكومة أقوى دولة عرفها التاريخ  11أيلول/سبتمرب طبيعة هذا الهجوم اإلرهايب نفسه
األوسط الحديث.
متزامنة مع إدعاءات مل يسبق لها مثيل بحق خلق الذي متثل يف معاداته للفكر واملنطق ،حيث أطلقت
ويتم استهداف الجامعات والكليات بشكل خاص وإلغاء األنظمة السياسية يف أنحاء العامل ،وخصوصا حمالت التجسس ،والتخويف والسيطرة ،والتي لن
تقترص فقط عىل الباحثني املختصني بالدراسات
يف األمور التي تتعلق بالرشق األوسط كونها إحدى يف الرشق األوسط.
الرشق-أوسطية إذا مل يتم كبحها.
املؤسسات القليلة التي تستقطب املناقشة السياسية
الفكرية حيث تعرضت هيئة مراكز دراسات الرشق تحاول هذه الجامعات النافذة حجب التمويل عن
األوسط يف أمريكا الشاملية لوابل من الهجامت من املراكز الرشق أوسطية وتأسيس مراكز بحوث تؤمن الحرية األكادميية بعد أحداث  11أيلول/
قبل النقاد من املحافظني الجدد الذين صمموا عىل للحكومة والصحافة ‘خرباء’ قادرون عىل بناء املعرفة سبتمرب تحرير بشارة دوماين ،نرش زون بوكس
(Zone Books)، MIT Press, March
 2006. ISBN 1-890951-61-7تعتمد هذه
املادة املحررة عىل الفصل السابع للكاتب
جويل بينني Joel Beinin :عىل املوقعwww. :
censoringthought.org/beinin.html
بشارة دوماين ،فلسطيني متخصص بتاريخ
الرشق األوسط الحديث ،وهو بروفيسور
مساعد ملادة التاريخ يف جامعة كاليفورنيا ،بريد
إلكرتوينbdoumani@berkeley.edu :
جويل بينني ،بروفيسور تاريخ الرشق األوسط
يف جامعة كاليفورنيا ،وكان الرئيس السابق
التحاد الدراسات الرشق أوسطية .بريد
إلكرتوينbeinin@stanford.edu :

التشرد الفلسطيني

نشرة الهجرة القسرية 26

ما هو مستقبل الشباب الفلسطيني يف األردن؟
جيسون هارت

منى ابنة االثني عرشة ربيعا

مخيم الحسني وهو مخيم لالجئني تديره األونروا منى يف سن الحادية والعرشين

ويسكنه  50,000نسمة يف عامن ،و ُولد أجدادها
يف قرى فيام أصبحت إرسائيل يف عام ،1948
وولد والديها يف غزة يف الوقت الذي خضعت
فيه غزة للحكم املرصي ،وفروا إىل األردن عقب
ح��رب  ،1967و ي��ن��درج اس��م منى يف الكتاب
األزرق الصغري الذي تحتفظ به عائلتها وهو
يثبت أنهم مسجلني كالجئني يف سجالت األمم
املتحدة ،وقد تم اإلعالن عن حق منى وعائالتها
وجريانها يف ال��ع��ودة إىل فلسطني رصاح��ة يف
قرارات األمم املتحدة ،وظل حق العودة مركزا
لحوارات الالجئني والحوارات التي تدور عنهم
منذ عام .1948

كنت ق��د ط��رح��ت ه��ذه األس��ئ��ل��ةيف أطروحة
الدكتوراة التي أمتمتها يف أواخر تسعينيات القرن
املايض ،واليوم منى متزوجة ،ورمبا ستصبح ُأما
يف القريب العاجل ،وسيكون أطفالها جزءا من
جيل جديد سيبدي «املجتمع ال��دويل» اهتامم
رمبا يقل عن االهتامم الذي أبداه آلبائهم ال يزيد
عن توفري السكن لهم وتقديم الحد األدىن من
الخدمات عىل أمل أن ستزول «مشكلة» الالجئني
بشكل ما ،ولكن منى لن تنىس أبدا وطن والديها
األصيل ،كام لن تنىس سبب تنشئتها يف مخيم
فقري لالجئني «من أهل غزة» ،وسيعلم أطفالها
ذلك أيضا .ما هو مستقبلهم؟

كانت منى ابنة االثني عرشة ربيعا تستيقظ
حوايل الساعة السادسة صباحا يف األشهر التي
كانت ترتاد «الفرتة الصباحية» يف املدرسة،
وعادة ما تكون أختها رندا ،وعمرها عرشين
عاما ،هي أول املستيقظني ،وبعد أن تؤدي
رندا صالتها ،تنشغل يف التحضريات األخرية قبل
ذهابها إىل العمل ،ورسعان ما تجلس أم خالد
عىل فرشتها الرقيقة وهي تراقب التحضريات
التي تقوم بها ابنتها لتقدم التحذيرات
والنصائح ،وبعد أن تتناول منى كوبا رسيعا
من الشاي وقطعة من الخبز ،تخطي منى من
حول أخوتها األكرب سناً املستغرقني يف النوم
عىل األرض ،وتتجه إىل الشارع الرئييس لتسري ويف نفس الوقت ،تعترب منى أردنية الجنسية
خمسة دقائق قبل أن تصل إىل املدرسة ،وبينام من جوانب عدة ،حيث أنها ولدت يف األردن ،جيسون هارت هو باحث علوم إنسانية
تشق منى طريقها عرب الصف الدرايس الضيق وباستثناء ذهابها يف رحلة قصرية إىل العراق منذ اجتامعي ،ومحارض يف مركز دراسات الالجئني
الذي تشاركها فيه  48تلميذة أخرى ،تحرش عدة سنوات مضت ،فهي مل تغادر األردن أبدا ،يف جامعة أكسفورد ،وبريده االلكرتوين:
منى نفسها داخ��ل مقعد صغري إىل جانب وبالرغم من أن املجتمع ال��دويل يدفع مقابل .jason.hart@qeh.ox.ac.uk
أفضل صديقاتها واسمها ليىل ،وباستثناء فرتة تعليمها ومدرسيها يف املدرسة هم الجئون أيضا،
الراحة التي تبدأ حوايل الساعة  ٩صباحا ،تظل إال إنها تستذكر املنهج األردين ،ويحمل أبواها مدير جديد ملركز دراسات الالجئني
منى وزميالتها يف الصف الدرايس منهمكات يف وجميع إخوتها األكرب منها سنا جوازات السفر
يرس مركز دراسات الالجئني عن إعالن
دراستهن حتى نهاية اليوم ال��درايس الساعة األردنية وستحصل هي عليه أيضا قريبا ،ولكن
تعيني الربوفسور روجر تزيرت كمدير
 ،١٥:١١وينطلق جرس املدرسة وراء منى وحشد مبا أنهم يعتربون «من أهل غزة» ،يجب عليهم
جديد ملركز دراسات الالجئني يف جامعة
من صديقاتها وهن يخرجن من بوابة امللعب ،أن يجددوا جوازات سفرهم كل سنتني بدال من
أكسفورد اعتبارا من األول من شهر أكتوبر/
وتتوقف منى فقط ل�شراء الخبز لوالدتها نظام الخمس سنوات املعهود ،حيث تنجم بعض
ترشين األول .وينضم الربوفسور روجر
ووجبة خفيفة لها ،لتعود إىل منزلها بعد ذلك القيود مع حالة اختالف الجنسية هذه.
تزيرت إلينا من جامعة أكسفورد بروكس.
لتغيري الزي املدريس وتشرتك يف املهام املنزلية
وتشمل أبحاث ودراسات الربوفسور
املزعجة ،حيث متيض بقية يومها يف الطهي ،إن تعرث عملية سالم أوسلو وهجرها يف نهاية
تزيرت آثار ووقع املساعدات اإلنسانية
وغسل الصحون ،وإعداد الشاي للضيوف أو األم��ر ،وه��ي العملية التي كانت ستتم فيها
الدولية ،وتجارب التهجري والنفي الطويلة
أفراد العائلة ،واالعتناء بأبناء وبنات إخوتها ،مناقشة مصري قرابة الخمسة ماليني الجئي،
األمد ،وإعادة التوطني وإعادة اإلعامر
وتقوم منى بعمل واجباتها املدرسية بني تلك أدت إىل ترك مستقبل الشباب من أمثال منى
والبناء بعد انتهاء النزاعات .ويركز عمله
املهام املختلفة وتشاهد بعض برامج التلفاز ليصبح مستقبال غامضا؛ هل سيكون مستقبلها
بشكل أسايس عىل منطقة جنوب إفريقيا
حتى الساعة العارشة أو الحادية عرشة مساءا هو الجيل الذي سينهي حقبة املنفي التي دامت
والرشق األوسط ،كام انتقل يف اهتاممه
عندما تضع فرشة عىل األرض إىل جانب أختها ألكرث من نصف قرن من الزمان ويسرتجع الوطن؟
مؤخراً إىل دراسة هذه القضايا يف أوروبا
هل سيتم استيعابهم ودمجهم متاما يف املجتمع
رندا وتخلد إىل النوم.
لبحث واكتشاف أسباب وعواقب الردع
األردين؟ هل ستتسبب ال��ظ��روف االقتصادية
والقيود األوروبية عىل املهاجرين.
إن الحياة اليومية ملنى تتشابه يف جوانب كثرية والسياسية يف مغادرتهم لألردن بحثا عن فرص
مع حياة الفتيات األخريات من نفس عمرها أفضل يف الخارج ،كام فعل الكثريون من قبل؟ هل
من العائالت الفقرية يف أنحاء العامل العريب ،ستسمح الدول األخرى مبثل هذه الحركة يف وقت
وهي نظام هادئ من الدراسة والواجب املدريس تزداد يف السيطرة عىل الحدود؟ أم هل ستكون
يف ظروف خانقة يف ظل فرص قليلة نسبية من منى وجيلها أداة لخلق مجتمع منارص لإلسالم،
www.rsc.ox.ac.uk
الراحة ،ولكن حياة منى ومستقبلها هام الهدف متجاوزا لهذه الحدود القومية؟
املبارش للخطاب السيايس واملفاوضات عىل
املساويات املحلية والقومية والدولية – حيث
ولدت منى ابنة االثني عرشة ربيعا وتحيى يف

1 51 51

52 52
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اإلدماج احمللي
توضيح قضية
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توضيح قضية اإلدماج املحيل

سارة ماير

يركز مقال آنا لو في عدد  ٢٥من نشرة الهجرة القسرية ١على احلاجة
إلعادة إحياء اجلدل حول االدماج احمللي كحلٍ دائم ملشكلة الالجئني
وإعادة النظر فيه .ولكن استراتيجية االعتماد على الذات في أوغندا
والتي وصفتها ال متثل منوذجا ً مناسبا ً لإلدماج احمللي كحلٍ دائم بل إن
اإلدماج احمللي في الواقع ليس هو الهدف من هذه االستراتيجية.

عىل شؤون الالجئني إىل مكتب رئيس الوزراء
يضمن فصل الالجئني وقضاياهم إدارياً وسياسياً
واجتامعياً عن التخطيط املحيل للمقاطعات
(الواليات) .ال تشمل عمليات التخطيط التنموية
للمقاطعات الالجئني ,ويقول مخطط مقاطعة
علم بأي مشاورات جارية مع
ينعكس الرتكيز األكادميي والسيايس املتجدد عىل يف املقابالت التي أجريت يف كمباال وأروا أوضح أروا « :لست عىل ٍ
اإلدماج املحيل يف بيان اللجنة التنفيذية ملفوض مسؤولو الحكومة األوغندية أنه رغم استخدام الالجئني» .ينحرص نظام مجلس رعاية الالجئني
األم��م املتحدة السامي لشؤون الالجئني حول مصطلح «اإلدماج» يف الوثائق الخاصة بسياسة مبستوطنات الالجئني وتعتمد إمكانية الوصول إىل
اإلدم��اج املحيل واالعتامد عىل ال��ذات (مفوض الالجئني إال أن إعادتهم ألوطانهم تظل هي الحل عملية تخطيط املقاطعة عىل ممثل مكتب رئيس
األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني  .٢ )٢٠٠٥الدائم املفضل .ورصح مفوض شؤون الالجئني الوزراء (قائد املخيم) والذي قد يقوم بإيصال آراء
كان السيد كريسب واضحاً يف قوله أنه « ميكن يف  ٢٠٠٥بأن الحكومة «ما تزال ترى أن الحل الالجئني ولكن ال توجد إمكانية إلرشاك (وصول)
النظر إىل اإلدماج املحيل عىل أنه عملية تؤدي األفضل ملشكلة الالجئني هو العودة ،وما زلنا الالجئني أنفسهم يف عملية االستشارات أو صناعة
إىل حلٍ دائ��م لالجئني» وبينام يرى بأن هذه نؤكد عىل ذلك يف سياساتنا» .وبالفعل يعرب القرار عىل مستوى املقاطعة والذي هو املستوى
العملية ال تستدعي بالرضورة التوطني يرص عىل مسؤولو الحكومة األوغندية عن قلقهم من الذي تتم فيه عملية التخطيط .ما تزال هناك
عوائق هامة مل تعالجها اسرتاتيجية االعتامد
أن «مفهوم اإلدم��اج املحيل مبني عىل
عىل الذات تعوق إدماج الالجئني سياسياً
اف�تراض أن الالجئني سوف يبقون إىل
احلل
رأينا
في
هي
أوطانهم
إلى
الالجئني
إعادة
إن
ً
واجتامعيا يف أوغندا.
أجلٍ غري محدد يف بلد اللجوء ويجدون
الدائم املفضل ملشكلة الالجئني
ح ًال ملحنتهم يف ذلك البلد» وبذلك مييز
يف سياق كون إعادة الالجئني إىل أوطانهم
بشكلٍ جيل بني هذه املقاربة (الرؤية)
وبني االستقرار املحيل واالعتامد عىل
هي األول��وي��ة املعلنة للحكومة ،حيث
الذات والذي ال يقتيض ضمناً اللجوء الدائم بأي أن تفرس إسرتاتيجية االعتامد عىل ال��ذات عىل يعاين الالجئون من اإلقصاء االجتامعي والسيايس
شكلٍ من األشكال  .٣وهذا املعنى تؤكده وثائق أنها قبول بالوجود املستمر لالجئني ب��دالً من واالقتصادي من خالل نظام املستوطنات ،وحيث
السياسة األخ��رى كورقة االستشارات العاملية أن تكون مبادرة لعملية تنموية للتخفيف من تكون سياسة الالجئني منفصلة عن مستوى
ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني األثر السلبي الستضافة الالجئني عىل املناطق املقاطعة تكون اسرتاتيجية االعتامد عىل الذات
حول اإلدماج املحيل ( )٢٠٠٢ UNHCRفمثل املضيفة يف أوغندا .فالرتويج لالعتامد عىل الذات موضع تساؤل حول إذا ما تم تطويرها أو تطبيقها
هذه الوثائق تشري إىل الفروق بني االعتامد عىل هو اجراء مؤقت يف سياق التزام أشمل بإعادة كإسرتاتيجية إلدماج الالجئني.
الذات – كمؤرش عىل اإلدماج املحيل أو كعنرص الالجئني كحلٍ دائم.
أمتمت سارة ماير رسالة املاجستري يف قسم
يف اإلدم��اج املحيل كأمر واق��ع – وبني اإلدماج
املحيل كحلٍ دائ��م .يجب التمييز بوضوح بني وتشري آنا لو يف مقالها إىل أنه يف أوغندا «شجع الدراسات التنموية يف جامعة أكسفورد ،وبريدها
اإلدم��اج املحيل كأم ٍر واقع يف حالة الحكومات قانون الحكومات املحلية عىل املشاركة يف صنع اإللكرتوين:
املضيفة التي تعطي األولوية إلعادة املهجرين القرار وم ّكن مجالس رعاية الالجئني من تحديد sarah.r.meyer@gmail.com
إىل موطنهم – كام هي الحال يف أوغندا – وبني
االحتياجات التنموية لالجئني واالستجابة لها»  .١آنا لو’ ،اإلدماج املحيل :هل هو ٌ
حل دائم لالجئني؟‘ .نرشة الهجرة القرسية
– العدد رقم ٢٥
الحاالت التي يكون فيها اإلدماج املحيل الكامل ولكن العديد من مكامن الضعف يف إسرتاتيجية
http://www.hijra.org.uk/PDF/NHQ25/64-66.pdf
ً
مقبوالً كحلٍ دائم.
االعتامد عىل الذات نشأت نتيجة لكون عملية www.refugeecouncilusa.org/ngo-stat-sreliance72905.pdf .٢
ال موازياً للتحكم  .٣جيف كريسب (’ .)٢٠٠٤اإلدماج املحيل لالجئني واستقرارهم املحيل:
الالمركزية يف أوغندا مل تشهد نق ً
تحليل مفاهيمي وتاريخي‘ .قضايا جديدة يف بحوث الالجئني ،ورقة عمل رقم
ولكن التحليل الذي تعرضه آنا لو يخلط ما بني
(اإلرشاف عىل) بسياسة الالجئني .بل وكان هناك .١٠٢
(www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/research/opendoc.pdf?tbl=RE
االعتامد عىل الذات واإلدماج املحيل وكان مثل يف الواقع عملية مصاحبة (مالزمة) إلعادة مركزية
)SEARCH&id=407d3b762
هذا الخلط واضحاً يف بيان مفوض األمم املتحدة الصالحيات الخاصة بقضايا الالجئني والتحكم بها.
السامي لشؤون الالجئني حول أحوال الالجئني
يف العامل عام  1997والذي نص عىل أن سياسة يف أوغندا نقلت مسؤولية سياسة وبرامج الالجئني
أوغندا يف االعتامد عىل الذات كانت مبنية عىل من وزارة الشؤون املحلية إىل مكتب رئيس
«هدف تسهيل اندماجهم عىل املدى البعيد» ،ال��وزراء عام  ١٩٩٨والذي أسست ضمنه وزارة
بينام تعطي سياسة أوغندا الخاصة بالالجئني الطوارئ والكوارث والتي كانت مسألة الالجئني
النقطة املحورية (البؤرية) لها .نقل السيطرة
األولوية إلعادتهم إىل أوطانهم.
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احلوار الرفيع املستوى حول
احلوار الرفيع املستوى حول شؤون الهجرة الدولية والتنمية

الحوار الرفيع املستوى حول
شؤون الهجرة الدولية والتنمية
مبناسبة انعقاد احلوار الرفيع املستوى حول شؤون الهجرة الدولية
والتنمية والذي سيعقد في مدينة نيويورك في الرابع عشر واخلامس
عشر من أيلول  2006تود مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن
تلفت عناية املشاركني في احلوار إلى املالحظات والتوصيات التالية.
لالجئني حقوق واحتياجات محددة .يعد الالجئون
فئ ًة خاص ًة من الناس نتيج ًة لحاجتهم للحامية
الدولية .تحث مفوضية األم��م املتحدة لشؤون
الالجئني املشاركني يف الحوار رفيع املستوى عن
الهجرة الدولية والتنمية عىل إعادة تأكيد االعرتاف
بالحقوق والحاجات الخاصة بالالجئني مبا يف ذلك
امتناع الدول عن إعادتهم إىل بلدانٍ قد تكون فيها
حياتهم أو حريتهم عرض ًة للخطر.

حامية الالجئني وإدارة الهجرة كموضوعني مختلفني
ولكن متكاملني .فباإلضافة إىل تسبب الهجرة غري
الرشعية مبعانا ٍة إنسانية ميكنها أيضاً أن تعرض أنظمة
اللجوء الوطنية لدى دول اللجوء لضغوط كبرية وأن
تثري العدائية ضد املواطنني األجانب مضعف ًة بذلك
الحامية الفعالة لالجئني .ويف ذات الوقت إن مل
يتمكن الالجئون وطالبو اللجوء من الحصول عىل
الحامية عند الحاجة إليها فقد يجدون أنفسهم
مضطرين لالنتقال بطرق غري رشعية بحثاً عن األمان
والسالمة يف دولٍ أخرى.

حقوق اإلنسان تنطبق عىل كافة الناس أثناء انتقالهم.
تشدد مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل
أهمية ضامن الحفاظ عىل حقوق ومعايري العمل متثل التنمية أكرث من مجرد النمو االقتصادي فقط.
لكافة الالجئني واملهاجرين .فصكوك ومواثيق حقوق تشجع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
اإلنسان الدولية الجوهرية ٌ
عامة يف تطبيقها وتنطبق املشاركني يف الحوار رفيع املستوى عن الهجرة الدولية
عىل املواطنني وغري املواطنني عىل ح ٍد سواء ويشمل والتنمية عىل تفسري مفهوم التنمية بنظرة شمولية
بدالً من استخدام التنمية كمجرد مرادف للنمو
ذلك كل من انتقل بطرق غري نظامية.
االقتصادي .وضمن هذا السياق تذك ّـر مفوضية األمم
ال يجب أن متنع االجراءات املتخذة للحد من الهجرة املتحدة لشؤون الالجئني حول الحق يف التنمية والذي
غري الرشعية الالجئني من الحصول عىل الحامية ينص عىل أن «الحق يف التنمية هو حق إنساين غري
الدولية .غالباً ما يكون انتقال الناس من بلد إىل آخر قابل للترصف ومبقتضاه يحق لكل إنسان ولكل الناس
أو من قارة إىل أخرى ’مختلطاً‘ أي أنه يضم أشخاصاً املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية
بحاجة للحامية الدولية وآخرين ليسوا كذلك ،وتحث والسياسية واإلسهام فيها والتمتع بها لتحقيق كافة
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني املشاركني الحقوق والحريات اإلنسانية األساسية».
يف الحوار الرفيع املستوى عىل إقرار أن االجراءات
املتخذة للحد من الهجرة غري الرشعية يجب أال ميكن لالجئني أن يكونوا عوامل للتنمية عند إعطائهم
متنع الالجئني من الوصول إىل أرايض دولة أخرى أو الفرصة لذلك .ميكن أن يكون لتدفق الالجئني
التمكن من االستفادة من اجراءات اللجوء لديها .عواقب سلبية عىل التنمية يف الدول واملجتمعات
باإلضافة إىل ذلك تشدد مفوضية األمم املتحدة املضيفة وخاص ًة عندما يكون ذلك بأعداد كبرية ويف
لشؤون الالجئني عىل أهمية الحد من الطلبات التي مواقع محددة .ولكن يف ذات الوقت ميكن أن يصبح
ال أساس لها من الصحة للحصول عىل وضع الجئ .الالجئون عامل تنمية إذا ما منحوا الفرصة لالستفادة
ويشمل هذا تطبيق برامج معلومات الهجرة وإيجاد من مهاراتهم وقدراتهم اإلنتاجية أثناء إقامتهم يف
القنوات التي متكن غري الالجئني من املهاجرين من دول اللجوء .وتدعو مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الهجرة بشكلٍ آمن وقانوين وتطبيق برامج التنمية الالجئني الدول املشاركة يف الحوار رفيع املستوى عن
التي توفر فرص العمل وفرص كسب العيش والرزق الهجرة الدولية والتنمية إىل ضامن متكني الالجئني
من املشاركة يف سوق العمل الوطنية حتى يتمكنوا
يف البالد التي تنشأ منها الهجرة.
من املشاركة يف األنشطة الزراعية واإلنتاجية وإىل
حامية الالجئني وإدارة الهجرة هام نشاطان متاميزان االع�تراف باملؤهالت التي ميلكونها من قبل دول
ولكن متكامالن .تشجع مفوضية األمم املتحدة اللجوء .كام تحث مفوضية األمم املتحدة لشؤون
لشؤون الالجئني الحوار رفيع املستوى عىل متييز الالجئني املجتمع الدويل عىل تقديم الدعم التنموي

للمناطق التي يقطنها الالجئون وعىل تضمني مثل
هذه املناطق يف مخططات التنمية الوطنية.
عودة الالجئني إىل أوطانهم ميكن أن تدعم عملية
بناء السالم .متثل إعادة الالجئني إىل أوطانهم عىل
نطاق واسع فرص ًة وتحدياً يف آن للمجتمع الدويل يف
املناطق التي يعمل فيها عىل التنمية وبناء السالم.
ولالستفادة من هذه الفرص واغتنامها تحث مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني ال��دول واألطراف
األخرى الفاعلة املشاركة يف الحوار رفيع املستوى عن
الهجرة والتنمية عىل تقديم دعم مستدام لتمكني
عودة الالجئني واملهجرين داخل دولهم وإعادة
دمجهم ،ويشمل هذا الدعم العمل عىل توفري سبل
املعيشة وإعادة بناء البنية التحتية املترضرة ورعاية
العالقات االجتامعية املتجانسة وتعزيزها بني مختلف
فئات ومجموعات املواطنني .كام وتحث مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني األطراف املشاركة
يف الحوار رفيع املستوى عن الهجرة والتنمية عىل
دعم املشاركة املبكرة يف التخطيط لعودة الالجئني
وإعادة دمجهم وإيجاد السبل لضامن فعالية أكرب يف
ربط املساعدات اإلنسانية القصرية األجل والعاجلة
مببادارات تنموية طويلة األمد يف املناطق املأهولة
بالعائدين.
تعزيز االندماج االجتامعي والتسامح ميكن أن يف ّعل
األثر التنموي للهجرة .يجد الالجئون واملهاجرون
أنفسهم يف العديد من بقاع العامل يواجهني العنرصية
ومسألة الخوف من الغرباء ،وكثرياً ما يكونون عرض ًة
للتهميش االجتامعي واالقتصادي .وتود مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تلفت عناية الحوار
الرفيع املستوى إىل خطر مثل هذه األوضاع عىل
حقوق الالجئني وسالمتهم وعىل االنسجام والتامسك
يف املجتمعات التي يعيشون فيها .وتحث مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني الدول املشاركة يف
الحوار عىل العمل عىل مواجهة كافة أشكال عدم
التسامح وعىل اتخاذ اجراءات فاعلة تعزز االندماج
االجتامعي واإلسهام االقتصادي لغري املواطنني
وبشكل الخاص الالجئني واملهاجرين.
للمزيد من املعلومات حول الحوار الرفيع املستوى
حول شؤون الهجرة والتنمية:
www.un.org/esa/population/hldmigration
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هجرة منطقة البحر املتوسط :رضورة
توفري رد شامل

إيريكا فيللر

ما يزال ضمان توفير استجابة فعالة ومتناسقة وإنسانية
لتحركات الهجرة اخملتلطة يشكل حتديا كبيرا.

دروية حرس الشواطئ
اإليطالية تعرتض قاربا
يستقله طالبو لجوء
ومهاجرون من إفريقيا

يتجه عدد متزايد من الناس ،وخاصة من مناطق
جنوب الصحراء الكربى ،ليعربوا البحر املتوسط
واملحيط األطليس أملني دخول دول االتحاد األورويب
مثل أسبانيا وإيطاليا ،وليس لدينا أرقاما محددة
ولكننا متأكدون من أن الناس املعنيني يعرضون
أنفسهم ملخاطر جمة ،وال مير أسبوع بدون ورود
أخبار عن غرق أحد القوارب غري الصالحة للمالحة
بكل ركابه ،وأخبار عن جثث تلقيها املياه عىل
شواطئ قضاء العطالت ،وأخبار عن أناس قد دفعت
مبالغ طائلة للمتاجرين بالبرش عدميي الضمري ممن

يكون صالح زبائنهم هو آخر ما يهتمون به ،ونعلم
أيضا أن بعض الناس الذين يعربون منطقة البحر
املتوسط هم ضحايا اإلتجار بالبرش – من النساء
واألطفال الذين سيقعون ضحايا لالستغالل وإساءة
املعاملة مدى الحياة ،حتى إذا وصلوا إىل الرب بأمان.
وباإلضافة إىل الخطر الذي تعرضه حركة الناس
عرب منطقة البحر املتوسط عىل الحياة وحقوق
اإلنسان ،توجد هناك بضعة عواقب هامة أخرى
لهذه الحركة ،وألن هذه التحركات تعترب غري

منتظمة بطبيعة الحال ،فيمكن أن تعطي انطباعا
عن الدول وجهة السفر بأنها مل تعد تسيطر عىل
حدودها ،وبالتايل ميكنها أن تساهم يف تأجيج
مشاعر الكراهية لألجانب ،وهذه املشاعر موجودة
بالفعل يف أجزاء عدة يف االتحاد األورويب ،وتتصدى
الدول التي مير بها املهاجرون يف شامل أفريقيا
لألعداد املتزايدة للناس الذين يتجمعون يف املدن
الساحلية يف انتظار تسني فرصة الرحيل ،وعندما
يكتشف قباطنة السفن األشخاص املختبئني يف
السفينة أو يواجهون أناس معرضني للخطر يف
أعايل البحار ،ففي غالب األحيان يكون األمر غري
واضحا أين ومتى ميكن إنزال أولئك األشخاص من
السفينة.

UNHCR/L Boldrini

وهناك قضية ذات اهتامم خاص من قبل مفوض
األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني تتعلق
بطبيعة تحرك الناس عرب منطقة البحر املتوسط،
ومن األدل��ة التي جمعها مفوض األمم املتحدة
السامي لشئون الالجئني يبدو أن معظم هؤالء
الناس رحلوا من بالدهم األصلية متوجهني إىل
االتحاد األورويب سعيا وراء الوظائف ،وكسب
بعض املال واملهارات الجديدة ،وتحسني مستقبلهم
يف الحياة بشكل عام ،ولكننا نعلم أيضا أن هناك
نسبة من أولئك الناس تأيت من دول يتعرضون فيها
ملخاطر شديدة من االضطهاد وانتهاكات حقوق
اإلنسان ،ومثل هؤالء الناس يعتربوا الجئني ولهم
الحق يف الحصول عىل الحامية الدولية.

التحديات
إن وج��ود الالجئني بني مجموعات كبرية من
املهاجرين ،تكون نية بعضهم استغالل قنوات
طلب اللجوء كوسيلة لدخول أوروب��ا والبقاء
فيها ،تشكل تحديات هامة أمام مفوض األمم
املتحدة السامي لشئون الالجئني ودول أخرى يف
املجتمع الدويل ،وأول هذه التحديات ،وباإلضافة
إىل املهمة الفورية إلنقاذ الحياة ،أنه يجب إنشاء
أنظمة واجراءات من أجل تحديد أولئك املحتاجني
للجوء ،وثانيا يجب علينا أن نضمن أن أية اجراءات
تتخذها الدول لكبح الهجرة البحرية غري املنتظمة
لن متنع الالجئني من الحصول عىل الحامية التي
يستحقونها ،وثالثا نحن بحاجة إىل فهم أوضح
ألدوار ومسؤوليات األط��راف العديدة املشرتكة

هجرة منطقة البحر املتوسط :ضرورة توفير رد شامل

نشرة الهجرة القسرية 26
(دول األصل ودول امل��رور ،واملنظامت الدولية،
ورشك��ات الشحن) عندما يتم اع�تراض الناس أو
إنقاذهم يف البحر ،وأخريا ،يجب علينا أن نضمن
أن يجد كل هؤالء الناس الذين سافروا – أو الذين
يأملون يف السفر – إىل أوروبا عرب البحر حال دامئا
لحاالتهم ،سواء كانوا الجئني معرتف بهم أم ال.
وهناك قضايا معقدة وعسرية ،وتم بالفعل إنشاء
عدد من املحافل املختلفة للتشاور والتعاون حول
قضايا الهجرة يف منطقة البحر املتوسط ،ولكن ضامن
توفر استجابة فعالة ومتناسقة لتحركات الهجرة
املختلطة – التي تشمل حامية الالجئني وطالبي
اللجوء – تظل تحديا كبريا.

وهدفنا الثالث هو الوصول إىل فهم أعمق لألدوار
واملسؤوليات كل عىل حدا يف حالة االعرتاض أو
اإلنقاذ يف البحر ،وال توجد هناك أحكام محددة
حول توزيع املسؤولية عن نزول األشخاص الذين
تم إنقاذهم من عىل ظهر السفن ،وأنه قد يحدث
تأخري طويل األجل يف بعض األحيان ،ومع ذلك
من املعهود بحريا أن يتم إنقاذ أي شخص يتعرض
للخطر يف البحر ،وتم ترشيع هذا العرف إىل حد ما
يف الوثائق القانونية مثل اتفاقية األمن عىل الحياة
يف البحار لعام  ١ 1974واتفاقية البحث واإلنقاذ
البحري لعام .٢ 1979

وسعت التعديالت األخ�يرة عىل هذه االتفاقيات
إىل توضيح املسؤوليات ،السيام عندما يتعلق
إن أول أهدافنا هو تحديد أولئك الناس املحتاجني األمر بعملية إنزال األشخاص من عىل منت السفن،
بالفعل للجوء والحامية الدولية ،ويف هذا املقام وطورت املنظمة البحرية الدولية ٣مبادئ توجيهية
يجب علينا أن نفكر يف توفري آلية توجيه
للتفريق بني الحاالت الفردية ،وتسجيل
طلبات حاالت اللجوء ،وتقديم خدمات
االستشارة لألشخاص املعنيني ،ومن
خربة مفوض األم��م املتحدة السامي
لشئون الالجئني ،يعترب ذلك األمر هام
جدا لتقييم رشعية كل حالة وتصحيح
التوقعات الخاطئة.
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ويجب علينا أن ننظر بعني االعتبار
لرتتيبات اإلقامة املقدمة الذين ينتظرون
تقييم حاالتهم ،حيث من الواضح أن
املنشآت املحدودة عىل منت السفن هي
منشآت غري مناسبة ،ولذلك رمبا نضطر
إىل النظر بعني االعتبار إىل احتامالت
إقامة مراكز استقبال تقدم إقامة مؤقتة
يف املناطق الساحلية حيث ميكن تقديم
امل�لاذ ،والطعام ،والرعاية الصحية،
واالحتياجات األساسية األخرى لألفراد وعائالتهم.

ومن ال�ضروري أيضا إيجاد حلول طويلة األجل
ملشكلة الهجرة البحرية غري املنظمة ،وعىل سبيل
املثال ،إىل أي حد ميكن استخدام برامج االستعالمات
لتثبيط عزم املهاجرين االقتصاديني من الرشوع يف
رحالت طويلة وخطرية؟ وكيف ميكن تعزيز قدرات
الحامية يف دول اللجوء األول بشكل ال يشعر
الالجئون وطالبو اللجوء أنهم مضطرون لالنتقال من
دول إىل أخرى وقارة إىل أخرى ليك يشعروا باألمان
وليلبوا احتياجاتهم األساسية؟
يف مثانينيات القرن امل��ايض ،توجه بضعة آالف
من فيتنام وكمبوديا إىل البحر آملني يف الوصول
إىل دول جنوب رشق أسيا كامليزيا وسنغافورة
والفلبني وتايالند ،وليك يتمكن املجتمع الدويل
من مخاطبة ذاك التحرك ،فقد قام بإعداد خطة
عمل شاملة املقصود منها ضامن سالمة ورفاهية
«راكبي القوارب» كلهم وتقديم الحامية
والحلول ملن يتأهل منهم لحالة اللجوء،
وبينام تكون ظ��روف الحركة الحالية
عرب منطقة البحر املتوسط واألطليس
مختلفة بعض ال�شيء ،إال أننا بحاجة
إىل وج���ود طريقة م�ماث��ل��ة ،طريقة
تشمل مجموعة متامسكة ومتشابكة
من االج���راءات ،وي��واف��ق عليها دول
األص��ل ،ودول امل��رور ووجهة السفر،
وتدعمها املنظامت الدولية مثل مفوض
األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني
واملنظمة البحرية الدولية.

الختام

حول هذه املسألة أيضا ،ويعترب التنفيذ الناجح لهذه
املبادئ التوجيهية أمرا هاما إذا أراد املجتمع الدويل
أن يخاطب هذه القضية بأسلوب متناسق وفعال.
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إن منط الهجرة الذي نشهده يف منطقة
البحر املتوسط اليوم ال يعترب يف الحقيقة
األمر وضعا من أوض��اع الالجئني ،ولكن
حركة الناس وحاجتهم للجوء والحامية الدولية هي
إحدى مزايا أوضاع الالجئني ،وال يستحيل تدبري أمر
هذه الهجرة حيث يوجد هناك مجاال للتحرك .إن
قضية الهجرة البحرية تعترب مشكلة أمام الدول
الفردية بالرغم من أنه ليس لديها حدود جغرافية.
واالستجابة الشاملة املبنية عىل التعاون هي التي
تقدم أفضل فرص النجاح؟

وهدفنا الثاين – وهو هدف وثيق الصلة بالهدف
األول – هو ضامن أن اجراءات السيطرة األشمل
لن متنع الالجئني من حق الوصول إىل اجراءات وهدفنا الرابع واألخري يهتم برضورة توفري حلول
اللجوء ،وبالطبع تتمتع الدول بالحق الرشعي يف دامئة لكل األشخاص املعنيني يف الهجرة البحرية غري
السيطرة عىل حدودها وتأمينها ،ولكن ال يجب املنتظمة سواء كان معرتف بهم كالجئني أم ال ،فعىل
أن تفيض عمليات االعرتاض يف البحر واالجراءات سبيل املثال ،ما الذي يجب أن يحدث لهؤالء األفراد
األخ��رى املتخذة لكبح الهجرة البحرية غري الذين يعتقد أنهم بحاجة للحامية الدولية؟ ويف حالة إيريكا فيللر هي مساعدة مفوض األمم املتحد
املنتظمة إىل مبدأ عدم اإلعادة القرسية الذي حصولهم عىل حالة اللجوء ،هل ميكن منحهم حقوق السامي لشئون الالجئني (الحامية) وبريدها
مينع الناس من إعادتهم إىل البالد التي ميكن اإلقامة وفرص االندماج محليا ،أم هل تقدم إعادة االلكرتوينFELLER@unhcr.org :
أن تتعرض حياتهم وحرياتهم للخطر ،وميكن
التوطني يف دولة ثالثة حال أكرث حيوية؟ وبالنسبة www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic_id=257&doc_ .١
أن يربهن إنشاء آلية فعالة للتوجيه والتي من لألشخاص الذين ليسو بحاجة للحامية الدولية ،كيف id=647
www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=653&topic_ .٢
شأنها التفريق بني الحاالت الفردية النزول من
ميكن مساعدتهم ليك يعودوا إىل أوطانهم يف ظل id=257
ظروف إنسانية أو تنظيم حالتهم يف الدولة التي www.imo.org .٣
سطح السفن أنه وسيلة هامة للحفاظ عىل هذا
وجدوا فيها ،عندما يكون ذلك يف مصلحة الجميع؟
املبدأ الهام.

ضابط يف خفر السواحل
اإليطايل يساعد يف فحص أحد
الناجني بعد انتهاء عملية
اإلنقاذ.
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الحل الزائف لردع الشواطئ

جيمس هاثاواي

في غالب األحيان تتخذ احلكومات اجراءات فظة جدا لردع الالجئني
واملهاجرين اآلخرين الذين تعثر عليهم في أعالي البحار ،وفي أقاليمهم
اجلزرية ،وفي جيوبهم الواقعة ما وراء البحار ،وهناك اعتقاد شائع بأنه
عندما تتم ممارسة الردع على مقربة من الوطن ،فإن ذلك يعتبر أمرين ،إما
أنه عمل شرعي ،وإما أنه عمل حصني من املساءلة القانونية على األقل.
عىل سبيل املثال ،تتمسك الواليات املتحدة مبوقفها
بتنصلها من أي التزام قانوين نحو الالجئني الذين
تعرتض طريقهم ،حتى إذا متكنوا من الوصول
إىل مياهها اإلقليمية ،وبالفعل أشارت الواليات
املتحدة مؤخرا إىل أنه ليس باستطاعة مجموعة
من طالبي اللجوء الكوبيني – وهي مجموعة
تحظى مبحاباة جمة يف ظل قانونها الداخيل كام
جرى العرف – املطالبة بحق الحامية ألن الجرس
الذي رسا بجانبه قاربهم الصغري فصلته العواصف
عن الرب األمرييك الرئييس.

تياناريف ،وردت الحكومة األسبانية عىل
االرتفاع املفاجئ يف أعداد القادمني باقرتاح أن
تتويل قوارب الدوريات املوريتانية مهمة إيقاف
هذه القوارب عن اإلبحار وإنشاء مخيامت
لالجئني يف موريتانيا.

وعىل الرغم من وضوح هذه األحكام القانونية ،يجري
الحديث حول حجتني تدعامن اجراءات الردع.
الحجة األوىل هي أن اإلرصار عىل االحرتام املطلق
لقانون الالجئني يتسبب يف السامح لألقلية بالتحكم
يف األغلبية ،والسبب هو أنه يف أي تدفق مفرتض
نحو دول العامل املتقدمة اليوم فإن عدد املهاجرين
االقتصاديني – الذين يتم رفض دخولهم رفضا
قانونيا بشكل طبيعي – يفوق عدد الالجئني،
ويدور الجدل حول وجوب متتع الحكومات بحرية
الرد بشكل فعال عىل الطبيعة السائدة للوفود
(التي ال متت صلة بالالجئني).

وعىل الرغم من ذلك ،ومن الناحية القانونية،
هل هذه املامرسات قانونية؟
ال ميكن تربير اج��راءات الردع العشوائية طاملا
ال تسمح اتفاقية الالجئني لعام  ١٩٥١وبروتوكول أن الالجئني الحقيقيني هم جزء من القادمني
سنة  ١٩٦٧التابع لها للدول بأن ترفض تقديم املختلطني ،وال يوجد أي استثناء لواجب عدم
الحامية لالجئني ألنهم مل يدخلوا إىل وسط بالدهم اإلعادة القرسية للمواقف التي تكون فيها تكلفة
وعندما متكن  ١٠آالف شخص من الوصول إىل فحسب ،واألمر ببساطة هو أن الواجبات األكرث أو عدم مالمئة معالجة الطلبات هائلة ،أو عندما
جزيرة المبيدوسا اإليطالية هذا العام ،ردت أهمية – مبا فيها الواجب الخطري لعدم اإلعادة يكون شخص واحد فقط من كل عرشة قادمني
إيطاليا بعدم استمرارها يف سياسيتها املعهودة القرسية ،ال��ذي يطلب من ال��دول عدم إعادة هو الجئ بالفعل ،وال ميكن للدول أن تتجنب
بشكل قانوين التزامات حامية
بإرسالهم إىل صقلية للتعامل مع طلبات
الحامية ،وبدال من ذلك ،تفيد قناة يب يب ومن حق الالجئ – وليس امتيازا ألي دولة أو وكالة الالجئني مبجرد أن تقرر عدم
رغبتها يف تقييم الطلبات التي
يس بأنه «تم إرس��ال املهاجرين مكبلني
األي��دي يف طائرات عسكرية من جزيرة إنسانية – أن يقرر متى تكون مخاطر البقاء أكبر
قدموها ،وكام يؤكد مفوض األمم
وأعظم من مخاطر السفر
املتحدة السامي لشئون الالجئني
المبيدوسا إىل ليبيا مبارشة وبدون طرح
بالفعل ،ال يصبح الالجئ الجئا
أية أسئلة».
الالجئني بشكل مبارش أو غري مبارش ليتعرضوا بسبب االعرتاف به كالجئ ،ولكن باالعرتاف بأنه
كام نصبت إسبانيا جدران من األسالك الشائكة لالضطهاد – تنطبق حيثام متارس الدولة واليتها الجئ ألنه الجئ بالفعل ،ومن الناحية العملية،
حول جيوبها الواقعة يف شامل أفريقيا يف سبتة القضائية ،وس��واء كانت الحامية مطلوبة يف فإن هذا التعريف يعني أنه يجب معاملة أي
ومليلة لردع مجموعات املهاجرين التي تتألف المبيدوسا أو روما ،فإن مضمون قانون الالجئني شخص قد يكون الجئا عىل أن��ه الج��ئ بشكل
أغلبيتها من أهايل دول جنوب الصحراء الكربى واح��د ،وس��واء طلب أح��د الالجئني امللتصقني مؤقت حتى يتقرر بشكل ع��ادل عدم أهليته
املتلهفني عىل دخول االتحاد األورويب ،ويف غالب بأبعد الجدران الشائكة يف سيوتا أو يف أحد للحصول عىل حالة اللجوء ،لذلك فإن االجراءات
األح��ي��ان يتم إع��ادة من ينجحون يف اجتياز مراكز الرشطة يف مدريد اللجوء ،فال اختالف بني التي تردع طالبي اللجوء من الوصول إىل دولة
الحواجز إىل املغرب فورا ،ووردت تقارير بأن األمرين ،وال يجب تنفيذ أي عملية إعادة قرسية للجوء ال تقل يف خرقها لقانون اللجوء عن إزالة
أسبانيا ألقتهم بإهامل يف املناطق الحدودية قاطعة لالجئني الذين تعرث عليهم السفن التي الدولة لالجئ معرتف به يكون موجودا بالفعل يف
الصحرواية ،وأدى «نجاح» أسلوب الردع هذا تحرس املياه اإلقليمية للدولة ،أو حتى أولئك منطقة الدولة.
إىل ف��رض الضغط مجددا عىل ج��زر الكناريا الذين يتم اعرتاضهم يف أعايل البحار ،وألن الوالية
اإلسبانية ،التي تعترب املقصد املفضل للمهاجرين القضائية هي لب املسئولية ،فيجب عىل الدول والحجة الثانية األكرث تعقيدا للردع هي أن الردع
حتى عام  ٢٠٠٢عندما تم إنشاء نظام مراقبة األعضاء املوقعون عىل اتفاقية الالجئني أن تحرتم يتم أحيانا ألسباب إنسانية ،وخاصة عندما يصل
ودوريات بحرية لردع عملية السفر من املغرب بصورة مؤقتة حقوق األشخاص الواقعني تحت الالجئون واألشخاص اآلخ��رون عرب البحر غالبا
إىل جزر الكناريا يف فويرتا فينتورا والنثارويت ،سلطتها ممن يطلبون حالة اللجوء حتى يتقرر يف سفن شبه منهارة أو مزدحمة جدا بالركاب،
التي تبعد حوايل  ١٠٠كيلومرت ،ولذلك اضطرت عدم أهليتهم للحصول عىل الحامية ،أو ما مل ويقال بأنه يجب إيقاف عمليات السفر هذه
لتجنب وقوع املخاطر الجمة.
معظم األف��واج الحديثة التخاذ طريق أطول يتقرر عدم أهليتهم.
بكثري وأك�ثر خطورة من شامل موريتانيا إىل

احلل الزائف لردع الشواطئ
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ولكن هناك فرق قانوين هام جدا بني املساعي
املعقولة لتقديم املعلومات وتصعيب األمر
عىل املهربني الستغالل الناس من جهة ،وبني
املساعي األكرث عدوانية املتخذة فعليا لوقف
عمليات السفر من جهة أخرى ،ومهام كانت
املخاطر ،فكل شخص لديه الحق القانوين التخاذ
قرار السفر بنفسه ،والحكم املتعلق مبثل هذه
الحاالت ليس متأصال يف قانون الالجئني ،ولكنه
متأصل يف املتطلب املوجود يف العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  ١الذي ينص
عىل وجوب السامح لكل األشخاص مغادرة أي
بلد ،ومنها بالدهم ،والخطوات التي يزعم أنها
خطوات إنسانية وتتخذ إلغالق طرق العودة
– مثل االتفاقية الرسمية بني الواليات املتحدة
وكوبا يف عام  ١٩٩٤والتي تطلب من كوبا « ...
اتخاذ اجراءات فعالة بكل السبل املمكنة ملنع
عمليات السفر غري اآلمنة وخاصة باستخدام
الطرق اإلقناعية» – هي خطوات غري مرشوعة
ومفروضة دون خيار ،ومن حق الالجئ – وليس
امتيازا ألي دولة أو وكالة إنسانية – أن يقرر
متى تكون مخاطر البقاء أك�بر وأعظم من
مخاطر السفر.
وحتى تنتهي االنتهاكات التي تجرب الالجئني
أوال ع�لى ال��ف��رار ،تكون اإلج��اب��ة الوحيدة
الحقيقية هي تقديم البدائل اآلمنة لطرق
الهروب الخطرة ،وبينام تعد عمليات الردع
الفظة لالجئني أو املسافرين املختلطني غري
رشعية ،فالدول تتمتع بالحرية املطلقة يف
تخيل واختيار بدائل الحامية املبدعة ،وليك
يجري األمر بأكرب قدر من العقالنية ،يجب
أن ينصب الرتكيز عىل توفري خيارات حامية
حقيقية داخل املناطق األصلية ،فحيثام تكون
البدائل األقاليمية آمنة حقا وسهلة الوصول
وتقدم حامية عىل أساس الحقوق ،فمن املرجح
أن يشعر معظم الالجئون بعدم رضورة الخوض
يف رحالت خطرية ،وبالفعل عندما يتم رفض
خيارات الحامية التي تلبي املعايري القانونية
الدويل ألسباب اقتصادية أو اجتامعية أو أي
أسباب أخرى ال تتعلق بالحامية ،فإن الالجئني
الذين يسافرون خارج أوطانهم ميكن إعادتهم
إليها بصورة قانونية ،ولهذا السبب ،يجب
أن تكون إعادة التشديد عىل توفري الحامية
الحقيقية ق��رب أوط��ان املسافرين جذابة
للدول املتطورة ،وبينام تكون هذه الحامية
أقل «كفاءة» من الردع (غري الرشعي) ،إال أنها
تكون متوافقة أكرث مع أهداف الدول األكرث
شموال للسيطرة عىل الهجرة ،وتعترب ذات
قيمة حقيقية أيضا للدول يف املناطق األصلية
التي ه��ي بأمس الحاجة ل��وج��ود ضامنات

ملزمة للموارد املادية لتتامىش مع الحاالت
املستوطنة لتدفق الالجئني ،واألكرث أهمية هو
أنها ستعزز رفاهية األغلبية الساحقة لالجئني
العاجزين عن الفرار خارج مناطقهم أو غري
الراغبني يف ذلك.
وبالطبع هناك مناقشات تجري بالفعل إىل
جانب ه��ذه السطور ،وه��ن��اك اه��ت�مام جيل
الستكشاف كل من املرونة التشغيلية التي
يقدمها قانون الالجئني ،وقيمة األنظمة يف
توزيع كل من املسئوليات واألعباء املتأصلة
يف عملية حامية الالجئني ،ولكن األمر الغامض
هو أن املبادرات الحالية ترتكز عىل إيجاد سبل
عملية تستطيع من بواسطتها االستجابة للهجرة
غري الطوعية من داخل إطار مبني عىل أساس
الحقوق ،واليشء الذي رمبا غاب من املناقشات
منذ تطورها إىل اليوم هو رضورة إصالح آليات
قانون الالجئني وليس مجرد تجنب العرثات
التي تراها ال��دول ولكن أيضا بطرق تحقق
تحسينا حقيقيا عىل جموع الالجئني أنفسهم،
وإذا كانت النتيجة النهائية لإلصالح تقترص عىل
تخفيف األعباء عن الحكومات ،أو تجديد قدرة
الوكاالت الدولية عىل الوفاء بأولويات الدول،
إذن ستضيع فرصة استثنائية لتعزيز كرامة
اإلنسانية لالجئني أنفسهم.
إذن فإن التحدي يتضاعف اآلن ،ومن الواضح
جدا أنه يجب علينا رفض رشعية الردع املعمم
رفضا قطعيا ،فمن شأنه عرقلة رحالت الالجئني،
وحتى اجراءات الردع التي تتم بدافع املخاوف
اإلنسانية الحقيقية يجب رفضها ،وثانيا يجب
علينا أن نتبنى الفرص التي تعمل عىل إصالح
اآلليات التي يقدمها قانون الالجئني من أجل
إنقاذ األرواح املعرضة للخطر اآلن من بني أفواج
طالبي اللجوء ،ومن أجل تحسني جودة الحامية
لكل الالجئني يف العامل أينام وجدوا.
جيمس هاثاواي هو بروفسور ’جيمس وسارا
ديغان‘ للقانون ومدير برنامج قانون الالجئني
واللجوء يف جامعة ميتشيغان (www.law.umich.
edu/CentersAndPrograms/pral/index.
 ،)htmوأحدث الكتب التي صدرت له هو كتاب
حقوق الالجئني يف ظل القانون الدويل ،كامربيدج
 ،٢ ٢٠٠٥والربيد االلكرتوين.jch@umich.edu :
www.hrweb.org/legal/cpr.html .١
www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue. .٢
asp?isbn=0521542634
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سيادة القانون يف املناطق الثالثة يف السودان
سباستيان غورو

يعتبر حتقيق سيادة القانون عنصرا أساسيا ملساندة مساعي بناء السالم
في السودان ما بعد احلرب ،وفي شهر مارس  2005استهل برنامج األمم
املتحدة للتنمية مشروعا كبيرا لسيادة القانون في املناطق الثالث
املنعزلة والتي مزقتها احلرب ليتسنى لسكانها اللجوء إلى العدالة.
وتعرف مناطق أبيي ووالية النيل األزرق وكردفان النزاع والعنف

الجنوبية/جبال النوبة – والتي يبلغ عدد سكانها
حوايل أربعة مليون نسمة  -جميعها باملناطق من املتوقع بالرغم من اتفاقية السالم الشامل أن
الثالثة أو املناطق االنتقالية ،حيث مل تقرر يستمر العنف يف إلحاق األذى ببعض مناطق املناطق
اتفاقية السالم الشامل التي وقعتها الحكومة الثالث ،السيام املناطق التي تشتد بها التوترات بسبب
السودانية وحركة تحرير السودان يف يناير  2005وجود املليشيات ومصالح النفط وعمليات العودة
انتامء هذه املنطقة إىل جنوب السودان أو بقائها املستمرة ،فالكثري من املجتمعات هي مجتمعات
تحت سيطرة الخرطوم .وتعرتف الربوتوكوالت مسلحة ،وتتوافر بها األسلحة الخفيفة ،والتنافس
التي اتفقت عليها الحكومة السودانية وحركة حول املوارد النادرة شديد ،وسيكون توسيع البلدات
تحرير السودان يف مايو  2004بالوضع الخاص ومحيطاتها خالل فرتة العودة وإعادة التكامل منوط
للمناطق الثالث ،ولكنها ترتك العديد من القضايا باملسائل املفاقمة للوضع مام سيؤدي إىل مستويات
معلقة ،حيث تواجه هذه املناطق الثالثة اآلن متزايدة من النشاط اإلجرامي.
وبعد سنتني من توقيع الربوتوكوالت – التي
كانت تطل عىل الجبهة األمامية يف الحرب جرى العرف أن تنحدر حقوق األرايض من السلف
األهلية التي دارت بني الشامل والجنوب  -تدفقا ويف غالب األحيان تقتنيها الجامعة أو القبيلة
هائال للعائدين باإلضافة إىل نزاعات مستمرة اقتناء جامعيا دون وجود برنامج رسمي موثق
عىل األرض واملمتلكات واملوارد الطبيعية .ويقدر أو مسجل مللكية معظم هذه األرايض ،ولكن يف
عدد النازحني والالجئني الذين سيعودون إىل املناطق الحرضية يزيد اعتبار املناطق واألرايض
املناطق الثالث يف عام  2006بحوايل  300ألف كحقوق قانونية عىل أس��اس إدع���اءات األفراد
نسمة ،وسيعود معظمهم إىل كردفان الجنوبية والوثائق ،ويتوقع الكثريون مشاكل محتملة يف
والنيل األزرق ،وتشكل هذه األفواج الهائلة من البلدات التي قسمت السلطات قطع األرايض،
العائدين باإلضافة إىل نقص سعة االستيعاب يف أو ّأجرتها إىل التجار ،أو الشخصيات البارزة ،أو
مناطق العودة تهديدا جلياً وواضحاً املعامل لألمن األناس اآلخرين الذين يستطيعون استئجار األرايض
واملمتلكات ،وهناك تقارير تفيد بأن هناك قضايا
اإلنساين وعملية إعادة اإلندماج املستدامة.
معلقة أو قضايا محلولة بشكل غري مريض للملكية
ويف ظل االزدياد الحايل للجرمية واملطالبة باألرض يف بلدات مثل أبيي ،ويف معظم الحاالت يجب عىل
واملمتلكات إضافة إىل عدم الثقة العامة يف املالكني الرشعيني للممتلكات الخوض يف عمليات
مؤسسات الدولة فمن الرضوري جدا توفري آليات مطولة جدا ومستهلكة للوقت إلثبات حقوقهم
فعالة للعائدين واملجتمعات املستقبلة لهم لتوفري وذلك ليتم تعويضهم بقطع أرايض غري جذابة يف
الحامية ،وفض النزاعات ،ورد املظامل ،وسيتطلب الريف ،وتشري هذه الحاالت األولية إىل رضورة
تحقيق سيادة القانون مزيجا من الطرق التي إقامة آلية قضائية عادلة لتقديم الحلول وتسجيل
ترتكز عىل املجتمع ،وبناء ق��درات مؤسسات رسمي مللكية العقارات يف املدن.
سيادة القانون ،حيث يجب تعزيزها بالحكم
الجيد والعمل السيايس عىل املستويني القومي وال تتمتع النساء بحقوق اقتناء املمتلكات
والدويل ،فغياب العمل الفعال يف املجتمع والدولة مبوجب القانون العريف ،مع وجود عدد قليل من
واملستويني القومي وال��دويل ميكن أن يقوض الحاالت استثنائية ،وميكن أن يواجهن مشاكل
عملية السالم بني الشامل والجنوب بأكملها ،عسرية عند مطالبتهن لألرايض أو املمتلكات التي
وهذا سيخالف األسس التي أنشأ برنامج األمم تخص أزواجهن أو أحد الذكور يف العائلة ،ويف
املتحدة للتنمية برنامجه الخاص بتعزيز اللجوء غالب األحيان تتحمل النساء جل العبء الناشئ
عن إعالة أنفسهن وعائالتهن ،ويجري إقحامهن
إىل القضاء واألمن البرشي يف املناطق الثالث.

بني جموع العامة يف جو يهيمن عليه الرجال
والتسلح حيث أن الرتتيبات التقليدية للعائالت
واملجتمع التي اعتادت توفري األمن البدين واملادي
للنساء واألطفال يف املايض تقدم حامية ضئيلة
من العنارص اإلجرامية ،ويظل تطبيق الحكم
العريف والترشيعي يف مؤسسات القانون واآلليات
القانونية يف املناطق الثالث من أكرث التحديات
هوال أم��ام إدارة إص�لاح العدالة ،حيث يعترب
الرجال والنساء كرعايا مختلفني متاما يف ظل
القانون يف كل من املجال الرسمي وغري الرسمي،
حيث تجري العادة أن يتم إقصاء النساء عن
القيادة أو اللقاءات الهامة حيث تصنع القرارات
الخاصة بالجامهري.
مبادرة اللجوء إىل القضاء يف برنامج األمم املتحدة
للتنمية
وقد قام برنامج األمم املتحدة للتنمية يف محاولة
لالستجابة لهذه القضايا  -وبالتنسيق مع لجنة
اإلنقاذ الدولية – بإقامة خمس مراكز عدالة وثقة
يف أبيي ،وكادوغيل ،وديلينغ ،والغاوا ،ودمازين،
ومن خالل هذه املراكز ،يهدف برنامج األمم
املتحدة للتنمية لتحسني فرص اللجوء إىل القضاء
ويعمل عىل تنشئة عملية املصالحة والثقة بني
العائدين واملجتمعات املحلية والسلطات ،وإرشاك
السلطات يف مبادرة حامية املدنيني.
إن فعاليات مراكز العدالة والثقة لتعميم حقوق
اإلنسان تشجع األطراف املعنية عىل قبول مسئوليتهم
يف عملية بناء الثقة وتدعم وجود ثقافة تحرتم سيادة
القانون ،ويستلزم ذلك بناء املعرفة والقدرة والثقة
لدى الجامعات الضعيفة لتمكينهم من العمل نحو
تحقيق تنميتهم ،وتشتمل فعاليات التفويض عىل
تعليم الفقراء والجامعات األخرى الضعيفة ،وخاصة
النساء والنازحني ،وتعريفهم بالحقوق القانونية
وحقوق اإلنسان ،ومساعدتهم عىل التقدم بطلبات
الدعاوى القانونية .وعىل عكس التدريب املعهود
لحقوق اإلنسان تتناول فعاليات مراكز العدالة
والثقة لنرش الوعي قيم فض النزاعات التقليدية
واألصلية والقيم الثقافية والدينية.
إن نرش الوعي القانوين يساعد السكان عىل فهم
أن لديهم حق املطالبة بالتعويضات ضد انتهاك
حقوقهم ،ويدعم برنامج األمم املتحدة للتنمية
توفري املساعدة القانونية ومتثيل العمالء (املجتمعات
واألفراد) أمام السلطات ،ويف نفس الوقت تفويض

سيادة القانون في املناطق الثالثة في السودان
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ن��دورة «دور القانون» يف
آغ��وك التي تم عقدها يف
مارس/آذار .2006

األف��راد ليصبحوا أك�ثر فعالية
وأرسع استجابة ،ويشمل هذا
توسيع عملية تقديم الخدمات
القانونية املجانية للفقراء
وال��ج�ماع��ات ،أو املجتمعات
املهمشة والفقرية ،وتعترب مثل
هذه املساعدة ذات عالقة لكل
من الحاالت املدنية والجنائية،
وتشمل التمثيل يف الدعاوى
القانونية الرسمية باإلضافة إىل
تقديم النصح واملساعدة فيام
يتعلق املسائل اإلداري��ة التي
ميكن أن يتم اتخاذ القرار فيها يف
املحاكم شبة القضائية.
وال يوجد حاليا أي ممثلني
قانونني مؤهلني يف املناطق
الثالث ،وأح��د أه��داف مراكز
العدالة والثقة ه��و تحديد
أف���راد – محتمل أن يكون
لديهم خلفية قانونية لتدريبهم
ليصبحوا مساعدين ملحامني،
حيث أن دور مساعد املحامي
هو مساعدة الناس عىل حل
مشاكلهم القانونية بالتنسيق
بني العمالء ،والرشطة ،واملدعني،
والقضاة.

Sebastien Gouraud/UNDP

وباإلضافة إىل ذلك ،فإن برنامج
األمم املتحدة للتنمية يدعم أيضا
مقاضاة املصلحة العامة يف محاولة
منهلتغيرياألساليبالقامئةللسلطة
والصالحيات ،ويشتمل هذا النوع
من املقاضاة عىل محامني يتولون
قضايا نيابة عن ذوي املصالح من
الجامعات واملجتمعات الضعيفة
جدا التي ليس لها حول وال قوة
مثل املساجني والنساء والفقراء والنازحني.
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ومن خالل مراكز االستعالمات القانونية واملوارد،
توفر مراكز العدالة والثقة معلومات ومواد قانونية –
نصوص قانونية ،ووثائق ،وإصدارات إقليمية ودولية
أخرى لحقوق اإلنسان – ليس فقط للجامهري ،ولكن
أيضا للقضاة واملحامني وممثيل االدع��اء ونشطاء
حقوق اإلنسان.

الخالصة
تشمل مبادرة اللجوء إىل القضاء ،والتي تشكل
لب برنامج سيادة القانون يف برنامج األمم

املتحدة للتنمية يف املناطق الثالث ،بناء قدرات
املؤسسات القضائية ،ومؤسسات تطبيق وتنفيذ
القانون ،باإلضافة إىل دعم اآلليات التقليدية
لفض النزاعات .وتشكل عودة وتعويض النازحني
إىل املناطق الثالث سلسلة نادرة من مشاكل األمن
البرشي والتي لها صلة مبارشة بحامية األفراد
واملجتمعات وباللجوء إىل القضاء ،وتستهدف
م��ب��ادرة اللجوء إىل القضاء يف برنامج األمم
املتحدة للتنمية هذه املرحلة املبكرة لالسرتداد
ليك تخاطب االحتياجات الفورية للحامية ويف
نفس الوقت تعمل عىل سد الفجوة بني اإلغاثة
والتنمية بطريقة ناجعة وواقعية.

سباستيان غورود هو موظف برامج وهو
مسئول عن برنامج سيادة القانون يف برنامج
األمم املتحدة للتنمية يف املناطق الثالث (أبيي
ووالية النيل األزرق ووالية كردفان الجنوبية).
الربيد االلكرتوينsebastien.gouraud@ :
 ،undp.orgوللحصول عىل املزيد من املعلومات
حول برنامج سيادة القانون يف برنامج األمم
املتحدة للتنمية يف السودان ،اتصلوا بياسمني
رشيف ،وهي رئيس الوحدة واملستشارة
الرئيسية يف مسألة سيادة القانون .الربيد
االلكرتوينyasmine.sherif@undp.org :
املقال مكتوب بصفة شخصية وال ميثل بالرضورة
أراء األمم املتحدة أو أي منظمة أخرى.
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جنوب دارفور
حق التعليم في
PALESTINIAN
DISPLACEMENT
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حق التعليم يف جنوب دارفور
كاثرين ريد

التعليم حق مطلق جلميع األطفال ،ومع ذلك كان حتصيل التعليم دائما
صعبا على أطفال دارفور .ولذلك من الضروري وضع البرامج املناسبة
وزيادة الدعم إلعطاء الفرصة لهؤالء األطفال لكي ميارسوا هذا احلق.
وكانت السودان قد صدقت عىل اتفاقية األمم
املتحدة لحقوق الطفل 1عام  ،1990ملزمة نفسها
بحامية األطفال وض�مان حق التعليم لجميع
األطفال – مبا فيهم الالجئون والنازحون -داخل
حدودها .ويحمل هذا االلتزام أهمية مميزة خاصة
أن عدد النازحني داخليا يف دارفور يقارب  2مليون
شخصا منذ بدء الرصاع عام .2003

إلزينا آدم إسامعيل تعلم
األطفال القراءة يف مخيم
خارج نياال يف جنوب دارفور

يشكل إهامل الحكومة السودانية لألولويات التي
تحتاجها الدولة أحد جذور هذه األزمة ،فاملدارس
يف دارفور قليلة ومتباعدة تفتقر إىل الكم الكايف
من املوظفني والتمويل .تشذ دارفور عن املعتاد
مبا يتعلق بالتعليم والرصاع حيث أن عدد األطفال
الذين يحصلون عىل التعليم اليوم أكرث مام كان

عليه قبل بدء الرصاع بفضل املساعدات الدولية
التي ساعدت األطفال ،خصوصا النازحني منهم عىل
الذهاب إىل املدارس .وكان العامل اآلخر لزيادة
عدد األطفال –خاصة الفتيات -يف امل��دارس هو
فقدان العائالت ألراضيها ودوابها مام قلل من كم
العمل املطلوب من األطفال.
يقدر عدد األطفال املترضرين جراء الرصاع بحوايل
الـ  257ألف طفل ،ثلثيهم من النازحني يف جنوب
دارف��ور التي متلك أعىل نسبة ترسب (التوقف
عن الدراسة) لألطفال ،حيث يتوقف معظمهم
عن الدراسة بعد سنوات قليلة من التعليم ال
تؤهلهم حتى لتعلم أساسيات القراءة والكتابة
والحساب ،األمر الذي يعود إىل محدودية مصادر

الدولة .وتحاول اليونيسيف معالجة هذه املشكلة
من خالل التعاون مع السلطات واملنظامت غري
الحكومية املحلية.
أمنت اليونيسيف الدعم لحوايل  %70من
األطفال املترضرين جراء الرصاع منذ عام ،2004
من خالل توفري التجهيزات الرضورية ،والزي
الرسمي ،والتدريب للمتطوعني من املعلمني،
وبناء أو إص�لاح الغرف الصفية ،إضافة إىل
تأمني املياه ووسائل التصحاح للمدارس .وقامت
اليونيسيف بالرتكيز عىل تحسني توفري التعليم
للمجموعات املهمشة ،خصوصا الفتيات ،التي
ارتفعت نسبة انخراطهم بربامج التعليم من
 %28عند بدء الرصاع لتصبح  %42خالل سنة
 2006/2005الدراسية.
ما زال يكتنف التعليم يف دارف��ور الكثري من
العقبات عىل الرغم من املساعدات التي تقدمها
اليونيسيف ،مثل الرواتب غري الكافية والتي

Peter Biro/International Rescue Committee

حق التعليم في جنوب دارفور
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عادة ما تأيت متأخرة ،والنقص يف موارد البنية
التحتية غري املالمئة .هذا ويؤدي جمع الرسوم
من الطالب الذي تقوم به املدارس للتعامل مع
هذه املشاكل –بالرغم من اعرتاض اليونيسيف
ومنظامت حقوق الطفل وحاميته األخرى -إىل
تهميش األطفال الغري قادرين عىل تسديد مثل
هذه الرسوم.

االحتامالت يف مستقبل واعد حيث أن البعض عىل الذات .لكن يبقى هناك الكثري من الفجوات
منهم تورط يف ارتكاب الجنح والجرائم الصغرية يف نظام التعليم الرسمي.
أو بأعامل العصابات ويف بعض األحيان بارتكاب
سد الفجوات
جرائم العنف.

ميلك الشباب فرصا أكرب يف الحصول عىل التعليم يف
املخيامت األصغر حجام ،والتي تكون عادة أقرب إىل
املدن ،كام هو الحال يف مخيم سيسييل مثال ،حيث
تستقبل
ا ملد ا ر س
ال ميكن للطرق التعليمية البديلة ،بالرغم من أهميتها،
ا لقر يبة
احللول مكان احلاجة للتعليم الرسمي في دارفور،
ا لطال ب
ا لنا ز حني
يؤثر النقص الحاد يف عدد الكادر التعليمي وطالب املجتمعات املضيفة عىل حد سواء .إال أن
املؤهل ،والعدد الزائد للطالب ،إضافة إىل حالة معظم الشباب يف هذه املدارس كان قد انضم إىل
البنية التحتية الرديئة عىل نوعية التعليم الذي صفوف ومراحل تعليمية مخصصة للطالب األصغر
يتم توفريه للنازحني يف املخيامت .وتزيد املسافات سنا.
الطويلة من صعوبة حصول الطلبة الذين ال
يقطنون يف املخيامت عىل التعليم ،خصوصا معالجة املشاكل
الفتيات منهم ،حيث ال يسمح لهن بالتنقل
ملسافات طويلة خوفا من تعرضهن لإلعتداء ،تقدم املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية
إضافة إىل أن اللجوء للعقاب البدين يف بعض نظم بديلة للتعليم تعترب أكرث وافرية ومرونة
من تلك التقليدية املتوفرة للشباب النازحني
املناطق ال يشجع الطلبة عىل حضور املدارس.
املترضرين من الرصاعات ،حيث بدأت لجنة
يعاين البالغون من محدودية الفرص التعليمية اإلنقاذ الدولية ( )IRCمثال منذ منتصف عام
امل��ت��وف��رة ،حيث يستأنف بعضهم تعليمهم  2005بتوفري دروس محو األمية يف الحساب،
االبتدايئ الذي قاطعه الرصاع يف مدارس تدعمها يف خمس مخيامت يف نياال وأرب��ع مخيامت
اليونيسيف ومنظامت غري حكومية محلية ودولية ،يف ك��اس يحرضها ما يقارب ال��ـ  850طالبا
ويذهب بعضهم اآلخر إىل املدارس الحكومية يف وطالبة –ع��دد الطالبات يتعدى النصف-
حال مقدرتهم عىل دفع الرسوم املحددة .إال أن يوميا ملساعدة الطلبة يف صفوفهم االعتيادية
الخيارات محدودة بالنسبة لغالبيتهم بسبب وتوفري مصدر تعليم القراءة والكتابة األسايس
واجب الشباب العمل لتوفري الدخل لعائالتهم ،للطلبة الذي مل يتسن لهم الذهاب إىل املدارس
وواج��ب النساء االعتناء بأطفالهن إضافة إىل املحلية ،والذي تشكل الفتيات القسم األكرب
منهم .إال أن هذه الدروس ال توفر الشهادات
واجبات الطبخ والتنظيف.
الرسمية املطلوبة التي تسمح للطلبة بإعادة
تربز هذه الصعوبات يف كاملا ،أكرب مخيم للنازحني االلتحاق بنظام التعليم الرسمي ،لذا تعمل
داخليا يف ضواحي نياال /دارفور .فقد تبني من لجنة اإلنقاذ الدولية ( )IRCبالتعاون مع
آخر تعداد أن  87ألف نازح كانوا يسكنون الحكومة السودانية لتنظيم مسار التعجيل يف
يف املالجئ املكتظة املوجودة فيه .فمع وجود الحصول عىل التعليم ،بحيث تساعد الطلبة
األس��واق النشطة ،يعاين املخيم من املعدالت عىل االلتحاق باملراحل التعليمية السابقة
املرتفعة للجرائم والفقر ،وعدم توفر الخدمات لرتكهم املدارس .وستوفر هذه الصفوف املرنة،
االجتامعية الكافية .هذا وال ميتد نظام التعليم والتي يتم توفريها يف مراكز الشباب ،فرصا
يف كاملا ،وال��ذي توفره منظمة اليونيسيف أكرب يف التعلم حتى ولو كان الطلبة يعملون
ورشكاؤها ،إىل ما فوق سن ال��ـ ،13إضافة إىل يف وظائف ذات دوام جزيئ.
أن التعليم الثانوي معدوم يف معظم مواقع
النازحني هناك ،بسبب عدم اعتقاد املانحني قامت لجنة اإلنقاذ الدولية ( 2 )IRCبتوسيع
بأولويته يف ظل الظروف الطارئة املوجودة يف برنامجها ليك يشمل التدريب املهني ،عالوة
دارف��ور .لذا يسهل عىل الشباب االنخراط يف عىل التدريب يف املهارات األساسية الرضورية يف
املامرسات اإلجرامية واملناوئة للمجتمع بسبب الحياة ،وصحة البالغني والقيادة الشبابية ،مام
غياب ما يشغل وقتهم يف النهار ،إضافة إىل قلة ميكن الشباب من بناء املعرفة والثقة واالعتامد

ال ميكن للطرق التعليمية البديلة الحلول مكان
الحاجة للتعليم الرسمي يف دارفور عىل الرغم من
أهميتها ،لذا ومن أجل توفري التعليم لجميع سكان
دارفور فإنه من الرضوري:

•
•
•
•

مساعدة الشباب عىل استكامل الدراسة
االبتدائية
توفري التعليم الثانوي للبالغني يف مخيامت
النازحني واملناطق النائية واملناطق التي تحتمل
عودتهم إليها
االستمرار بتقديم التدريب للمعلمني –مبا يف
ذلك التوعية بحقوق الطفل -لتحسني نوعية
التعليم واالستجابة الحتياجات األطفال والشباب
املختلفة لضامن توفري تعليم الئق يف مناطق
العودة
دعوة الحكومة إىل أن تلتزم بشكل أكرث فاعلية
تجاه تأمني التعليم املجاين وموارد املدرسية
الالزمة ورواتب املعلمني

يتطلب تحقيق هذه األهداف استمرار املساعدة
من جهة األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية
إضافة إىل التزام أكرب من الجهات املانحة لتأمني
املوارد الالزمة لخلق نظام تعليم نوعي يستقطب
جميع الطلبة يف دارفور ،لكن لألسف ال يبدو أن هذا
االلتزام قريب التحقيق.
تعمل كاثرين ريد منسقة لشؤون حامية
الطفل يف لجنة اإلنقاذ الدولية (/)IRCدارفور.
بريد إلكرتوينkreid@theirc.org :
تم توفري املساهامت اإلضافية من قبل جينيفر
هوفامن التي تعمل استشارية يف وحدة تنمية
وحامية األطفال والشباب التابعة للمركز
الرئيس للجنة اإلنقاذ الدولية (.)IRC
www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm .1
www.theirc.org .2
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بوروندي :هل بدأ االهتامم اإلنساين بها
باالضمحالل؟

توم ديلرو

في حني تواجه جمهورية بوروندي أكبر حتدياتها منذ نشوب أحداث العنف
فيها عام  ١٩٩٣والتي حصدت أرواح  ٣٠٠ألف شخص ،يعتمد جناح السالم
فيها على طبيعة إدارتها لعودة النازحني داخليا وإعادة اندماجهم.

أندري تشومبا يعرض
بطاقة االنتخابات
الجديدة التي حصل
عليها ،وهي وثيقة
الهوية الرسمية الوحيدة
التي يحملها .لقد فقد
أندري زوجته وأربعة
من أطفاله الثامنية يف
الحرب« .لكني ال أشعر
بالخوف من الجنود
والقتال ،لكني قلق من
تداعي قوتنا والتزامنا يف
عملية إعادة بناء حياتنا».

Martti Lintunen/ACT International

نزح مئات اآلالف من البورونديني من منازلهم يف يعتمد نجاح السالم يف بوروندي عىل طريقة تعامل
بداية التسعينيات هربا من ال�صراع ال��ذي شنه املجتمع الدويل والحكومة الجديدة التي تم انتخابها
متمردو الهوتو يف محاولة إلسقاط النظام السيايس عام  ٢٠٠٥برئاسة قائد املتمردين السابق بيري
نكورونزيزا مع قضايا النزوح
مثل ملكية األرايض واملصالحة
والعدالة االنتقالية.
يقلل املجتمع ال��دويل عادة
من أهمية العالقة بني النزوح
وال��ع��ودة واملصالحة ،وبني
االنتقال الناجح نحو سالم
ثابت أو يهملها كليا .وعادة ما
يكون ذلك نتيجة تحول اهتامم
اإلع�ل�ام إىل أزم���ات أخرى،
إضافة إىل أن املجتمع الدويل
يرى االنتخابات الدميوقراطية
وتنصيب حكومة عىل أنها
مخرج اسرتاتيجي ،يف حني
تعترب هذه التطورات خطوة،
ي��ج��ب أن ت��دف��ع املجتمع
الدويل إىل توفري الدعم الالزم
للتنمية االجتامعية-االقتصادية
واملصالحة والعدالة االنتقالية
الذي يسيطر عليه التوتيس ،وهم أقلية يف جمهورية لتجنب تولد الحاجة إىل تدخالت إنسانية بعد بضع
بوروندي .وكانت قد اضطرت أعداد كبرية معظمها سنوات.
من الهوتو إىل النزوح قرسا يف النصف الثاين من
التسعينيات بسبب الحكومة ،حيث وصلت أعداد ب��دأت مفوضية األم��م املتحدة لشؤون الالجئني
النازحني عام  ١٩٩٩إىل  ٨٠٠ألف شخص أي ٪١٢بالرتويج للعودة إىل مخيامت اللجوء يف تنزانيا يف
من تعداد السكان .وكان مئات اآلالف من النازحني حزيران/يونيو من هذه السنة ،بعد قرار اللجنة
والالجئني قد ع��ادوا إىل منازلهم بعد عام  2003الثالثية حول العودة الطوعية لالجئني البورونديني يف
وتحسن األوضاع األمنية نتيجة لوقف إطالق النار ،تنزانيا االنتقال من تسهيل العودة إىل الرتويج لها .ومل
ال��ذي وقعته الحكومة مع عدة من مجموعات يتضح بعد إذا ما كان الالجئون يعتقدون أن العودة
ستكون آمنة أم ال ،خصوصا يف ضوء املعوقات التي
املتمردين.١
تقف يف طريقهم ،من الفقر واألمية املنترشة ،مرورا
تشري أحدث إحصائيات األمم املتحدة إىل أن باالنتشار الرسيع ملرض نقص املناعة املكتسبة/
هناك  ٤٠٠ألف الجئ بوروندي ( ٢٠٠ألف يف اإليدز ،ومعدل وفيات الرضع املرتفع ،وعدم وفرة
املخيامت و ٢٠٠ألف يف قرى ومستوطنات أخرى) الخدمات العامة –خاصة يف مجال الصحة والتعليم-
وأن عدد النازحني داخليا هو  ١١٧ألف نازح  ،والنسبة العالية إلفالت املجرمني من العقاب بعد
أحداث  ،١٩٩٣وانتهاء بغياب عملية املصالحة.
معظمهم من التوتيس.

الخوف من تجدد الرصاع
تؤدي القضايا العالقة إىل وضع املنطقة يف خطر
االنزالق يف الرصاعات مجددا .حيث تحول مئات
اآلالف من األسلحة املتداولة يف بوروندي ٢إضافة
إىل أن نقص عدد املساكن وعدم حل قضايا حقوق
امللكية دون عودة النازحني والالجئني إىل مناطق
سكنهم األصلية ،كام تشكل تهديدا خطريا لالستقرار
يف املستقبل.
أدت موجات النزوح املتعددة إىل خلق قضايا حساسة
حول األرايض واألم�لاك ،ففي بعض الحاالت مثال،
حل النازحون والالجئون الذين قرروا العودة ،محل
أولئك الذين فروا من مناطق الرصاع .ويف حاالت
أخرى ،تحولت مخيامت اللجوء إىل مستوطنات عىل
شاكلة قرى يقطن الكثريون فيها عىل أراض ملك
للدولة أو ملك لألفراد أو الكنائس وال ميلكون أرضا
كافية من أجل الزراعة ،وبذلك بقي وضع النازحني
الذين يسكنون هذه املناطق غري واضح ،مام أدى إىل
نشوب نزاعات مع مالكيها األصليني ،معظمهم من
العائدين أيضا .كذلك فإن بعض املالكني الجدد لهذه
العقارات يستخدمونها من أجل الربح املادي ،األمر
الذي من املحتمل أن يكون مصدر توتر ،خاصة إذا
كان بعض هذه األرايض غري املستغلة يقع يف مناطق
تندر فيها األرايض الزراعية.
بوروندي هي إحدى أكرث الدول كثافة من حيث
عدد السكان ،الذين يعتمد فيها حوايل  ٪٩٠منهم
عىل الزراعة كمصدر رئييس للعيش ،ومن املتوقع أن
تزداد قضية شح األرايض سوءا إذا ما استمر النمو
السكاين عىل ما هو عليه ،ويف حال قرر الالجئون
العودة من الخارج  ،فإنه من الالزم بناء نظام عادل
وفعال للتعامل مع قضايا امللكية ،خاصة وأن معظم
النزاعات يف بوروندي مرتبطة ب��األرايض ،يف حني
يفتقر النظام القضايئ هناك إىل املوارد والقوانني
٣
الالزمة للتعامل مع أعداد العائدين الكبرية.
بدأت الحكومة البوروندية بإنشاء سياسة وطنية
للتعامل مع النزوح الداخيل ،مام سيوضح أوضاع
مواقع النازحني داخليا ،حيث سيتم ترسيم الوضع
الحايل للنازحني الذين ال يستطيعون العودة ،بحيث
يسمح لهم باالندماج بشكل دائم ،أو يتم منحهم
فرصة االنتقال إىل مواقع أخرى ىف قرى جديدة.
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ال يتوقع أحد العودة الفورية للـ  ٤٠٠ألف الجئ يف
الدول املجاورة –معظمهم يف تنزانيا -إال أن حملة
العودة التابعة ملفوضية األم��م املتحدة لشؤون
الالجئني وانتهاء السنة الدراسية ،إضافة إىل االلتزام
املتجدد باستكامل محادثات السالم بني الحكومة
وقوات التحرير الوطنية – FNLأكرث مجموعات
الهوتو تعصبا-من املمكن أن تؤدي إىل عودة أعداد
كبرية من الالجئني .مام يدعو إىل التساؤل فيام إذا
كانت الحكومة متلك القدرة عىل التعامل مع تدفق
الالجئني العائدين؟
تخطط الحكومة يف الوقت الراهن إىل إبقاء العائدين
الذين ال ميلكون أراض يف مواقع مؤقتة ،إال أنه من
املحتمل أن يزيد ذلك من حجم التوتر ،حيث
سيضطر الالجئون العائدون إىل املكوث مع عائالت
أخرى واملخاطرة بالتحول إىل نازحني داخليا.

املصالحة وبناء السالم
ترتك الرصاعات والهجرة القرسية آثارا سلبية عىل
األفراد ،مام يستلزم وقتا طويال ملعالجتها ،هذا إذا
ما مل تكن معالجتها مستحيلة أصال ،لذا ..فإنه من
الرضوري وجود جهود ترمي لدعم طور املصالحة،
خصوصا أن رغبة معظم النازحني تتمثل يف العودة-
عىل رشط أن تصاحبها عملية تهدف إىل املصالحة.
لقد أدى إطالق الـ  ٦٧٣سجينا يف كانون الثاين/
يناير  ٢٠٠٦الذين شاركوا يف أحداث العنف التي
تلت اغتيال الرئيس ملشيور أندادايه سنة ١٩٩٣
إىل تشكيل عائق أمام قضية العودة واالندماج،
حيث يقع النازحون تحت خطر مواجهة مجرمني
سابقني كانوا قد أدل��وا بشهادات ضدهم ،وكان
السجناء الذين تم إطالقهم قد أعطوا حصانة مؤقتة
لحني مثولهم أمام اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق
واملصالحة.

•
• إعادة تفعيل لجان الرتحيب املوجود يف مناطق • تفضيل املشاريع األكرث وضوحا ،مام يعطي سكان
تأسيس لجنة تقيص حقائق

األصل

•

التأكد من اعرتاف املجتمع الدويل بالروابط بني
عملية بناء السالم ،وتسوية الرصاعات ،وعملية
البناء عرب املجتمعات والقضاء ،وبني عودة
واندماج النازحني داخليا والالجئني.

يشكل السالم الهش وغري املكتمل عادة ،املرحلة التي
تسبق أحداث العنف املسلح ،لذا  ..فقد أنشأت
األمم املتحدة لجنة لبناء السالم –يرأسها حاليا املمثل
الخاص لألمم املتحدة سابقا يف بوروندي كاروالين
ماكاسيك -للمساعدة يف إعادة بناء الدول ما بعد
الرصاعات ولتأكيد استدامة السالم هناك .وتهدف
هذه اللجنة إىل التايل:

•
•
•
•

املطالبة باسرتاتيجيات موحدة لعمليات بناء
السالم واإلنتعاش يف مناطق ما بعد الرصاع
املساعدة عىل تأمني الدعم املادي الالزم للمراحل
املبكرة من االنتعاش والرضورية الستدامة
االستثامر االقتصادي يف األطوار الوسطى
والنهائية
توسيع فرتة اهتامم املجتمع الدويل ليك تشمل
مرحلة ما بعد الرصاع

بوروندي الثقة بالسالم ومثاره ،وتوفري فرص عمل
للمحاربني السابقني والالجئني واملدنيني الذين ال
ميلكون عمال عىل حد سواء

•
•
•

الضغط عىل املانحني للمحافظة عىل التزاماتهم:
تم التعهد بتقديم  ١٫١بليون دوالر أمرييك من
قبل املانحني منذ  ،٢٠٠٥مل يدفع منها إال .٪٦٦
تأسيس هيئات ترشيعية وقضائية فعالة وخلق
ثقافة املسؤولية والشفافية واالحرتام لحقوق
اإلنسان من قبل الحكومة.
تشجيع بناء املسؤولية عن طريق اسرتجاع
االحرتام لسيادة القانون ،وإلغاء ثقافة اإلفالت
من العقوبات القضائية.

•
• املساعدة يف استصالح األرايض وإعادة التوطني
بناء املجتمع املدين

من خالل توفري املساعدة القانونية والفنية
واملادية (مع أخذ حقوق املرأة بعني االعتبار)

•

متويل الربامج التي تهدف إىل إعادة إدماج
املحاربني السابقني يف املجتمع.

تم اقتباسه عن املقاالت التي كتبها غاريث
وضع أفضل اسرتاتيجيات لتنسيق القضايا التي إيفانز رئيس املجموعة الدولية املعنية
تتطلب تعاونا شامال من قبل قطاع السياسة باألزمات ميكن الحصول عىل النص الكامل
لهذه املقاالت من املواقع التالية:
والجيش والتنمية اإلنسانية

من املمكن أن تصبح بوروندي حقل اختبار ممتاز
بالنسبة للجنة يف ضوء أهمية تأكيد إدارة فعالة
لعملية بناء السالم واملصالحة ،تأخذ بعني االعتبار
القضايا املتعلقة بالنزوح الداخيل.

دعا قرار مجلس األمن  ١٦٠٦الصادر يف  ٢٠يونيو
 ٢٠٠٥الجراء مفاوضات حول تشكيل لجنة لتقيص
الحقائق ،إضافة إىل خلق هيئة قضائية خاصة يف
النظام القضايئ البوروندي ،األمر الذي مل يتم العمل
به عىل الرغم من املحادثات التمهيدية التي أجريت يشغل توم ديلرو منصب موظف استجابة مدين
بني عملية األمم املتحدة يف بوروندي ٤والحكومة يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم
املتحدة .بريد إلكرتوينdelruet@un.org :
هناك أواخر عام .٢٠٠٥
للتعامل مع مصادر التوتر الحالية واملحتملة –وملنع
خلق موجات نزوح جديدة -يجب أخذ ما ييل بعني
االعتبار:

أوىص الفريق الدويل املعني باألزمات مبا ييل:

يعكس هذا املقال وجهة نظر الكاتب الشخصية
وال ميثل بالرضورة وجهة نظر األمم املتحدة.

www.crisisgroup.org
www.crisisgroup.org/home/index.
cfm?id=3895&l=1
www.crisisgroup.org/home/
index.cfm?id=3903&l=1

 .١انظر تقرير مركز مراقبة النزوح الداخيل عىل املوقعwww.internal- :
displacement.org/countries/burundi
’ .٢أسلحة ال ميكن السيطرة عليها :خطر األسلحة الصغرية املستمر‘ آيرين
www.irinnews.org/webspecials/small-arms/default.asp ،٢٠٠٦
 .٣انظر مجموعة األزمات الدوليةRéfugies et Déplaces au“ - :
 .”Burundi – Désamorcer la Bombe Foncierالتقرير اإلفريقي رقم
 ،٧٠اكتوبر  ،2003وأيضا’ :من األرض وأعىل :حقوق األرض والنزاعات والسالم
يف دول جنوب الصحراء الكربى‘ من إعداد كريس هاغينز وجيني كلوفر،
يونيو  ،2005املركز اإلفريقي للدراسات التقنيةwww.acts.or.ke :
 .٤طلبت الحكومة الجديدة من عملية األمم املتحدة يف بروندي االنسحاب
بحلول ديسمرب ./www.un.org/Depts/dpko/missions/onub ٢٠٠٦
ميكن االطالع أيضا عىل’ :عملية األمم املتحدة يف بروندي – الدروس السياسة
واالسرتاتيجة التي تعلمناها ،يوليو http://pbpu.unlb.org/pbpu/ :٢٠٠٦
796=docid&2=view/viewdocument.aspx?id
www.un.org/peace/peacebuilding .٥
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تعزيز صوت الالجئني يف التخطيط الذي تضعه
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ليزلي غروفز

غالبا ً ما يتم إهمال مسألة التنوع بني جموع الالجئني والنازحني .وتعمل
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من خالل إستراتيجية
شمل قضايا العمر واجلنس والتنوع على ضمان تلقي األشخاص املعنيني
للفرص املتساوية للحصول على خدمات مفوض األمم املتحدة السامي
لشؤون الالجئني بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم أو خلفيتهم.

أخصائية العنف الجنيس
والعنف ضد النساء
بيث مارتني مع نساء
نازحات يف مخيم غارسيال
يف غرب دارفور

عادة ما يتم تهميش النساء والشباب وكبار السن
واألقليات يف ظروف النزوح ،ونادرا ما تسنح لهم
فرصة املشاركة يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل
حياتهم تأثريا مبارشا ،األمر الذي ميكن أن يزيد من
مخاطر تعرضهم لألرضار.

لشؤون الالجئني السيام بني النساء واألطفال ،ونقص
التنسيق بني طواقم الحامية وخدمات املجتمع
والربامج ،وغياب اجراء التحليالت مع الرشكاء ،ونقص
عام يف قضية املساءلة ،فقد تفتتت الربامج ومل يتم
تناول قضايا العمر والجنس تناوال متكامال.

وقد تم الوصول إىل ثالثة تقييامت تم إجرائها
لتقييم عمل املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني مع الالجئات واألطفال الالجئني
وخدمات املجتمع التي يقدمها املفوض أن الوكالة
مل يتوفر لديها اتصال نظامي ومبارش بشكل كاف مع
األشخاص املعنيني ،وذكرت التقييامت تدين مشاركة
الالجئني يف برامج املفوضية السامية لألمم املتحدة

ووافقت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني عىل رضورة مناقشة مخاطر الحامية التي
تواجه النساء والرجال والفتيات واألوالد مبارشة
معهم ،ومناقشة األسباب الكامنة لهذه املخاطر
والحلول املقرتحة وق��درات مجتمع الالجئني عىل
مخاطبة هذه القضايا وضامنة أن تساعد هذه
النقاشات عىل تشكيل إسرتاتيجية استجابة املفوضية

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،و طرحت
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
عام  2004مرشوعا تجريبيا ومرشوعا لدمج قضايا
العمر يف أربع عرشة دولة ،وتشمل املشاريع عىل:

•
•
•

تقييم تشاريك مع مجموعات الالجئني/النازحني
من الفتيات واألوالد والنساء من مختلف
األعامر
ورشات عمل مع الطواقم العاملة والرشكاء لدمج
النتائج يف عملية تخطيط تنظيمية
استغالل الفرق متعددة الوظائف – والجمع
بني الربامج وخدمات املجتمع وطاقم الحامية
– لتطبيق السياسيات عىل الالجئني من النساء
واألطفال عرب طريقة عمل ترتكز عىل الحقوق
واملجتمع

UNHCR/H Caux
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•

إناطة قضية املساءلة الخاصة بدمج قضايا
العمر والجنس داخل البالد ملمثل البالد ،وهو
أكرب منصب يف املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني داخل البالد.

وتم تقييم املرشوع التجريبي يف شهر أبريل 2005
مبساعدة موظفني من لجنة النساء لالجئني من النساء
واألطفال والجمعية اليسوعية لخدمات الالجئني،
وأوصوا باستمرار عملية الدمج يف مثانية بلدان تم
تقييمها وأن ينترش انتشارا واسعا عرب مفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني .وقد تم العمل
مبوجب توصياتهم ،وتم توسيع منهج العمل ليغطي
تنوع الخلفية والعمر والجنس ،وأصبحت مامرسات
التقييم التشاركية السنوية إجبارية ،ويجري نقل
املسئولية عن تدشني منهج العمل لكل العمليات
القطرية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني من األخصائيني الفنيني بالتدريج إىل طاقم
عمل مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
يف املكاتب اإلقليمية ،وسيقوم خمسة وخمسون
مفوض سامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وموظفون من ثالث منظامت غري حكومية ،مدربني
عىل العمل كوسطاء ،بتدريب موظفني األقطار
الذين سيقومون بدورهم بتسهيل عمل التقييامت
التشاركية داخل البالد ،ومتابعة ورش��ات العمل
وتحليل قضايا التنوع والجنس والعمر يف العمليات
الخاصة ببالدهم.
وبحلول شهر أبريل  ،2006أجرت فرق الوظائف
املتعددة يف اثنني وخمسني دول��ة – واشرتكت
معها الحكومة واألمم املتحدة والوكاالت الرشيكة
من املنظامت غري الحكومية يف معظم الحاالت
– عمليات تقييم تشاركية مع مجموعات منفصلة
من الذكور واإلناث بأعامر ترتاوح بني  13-10و-14
 17و 40-18وفوق األربعني عاما ،وركزت النقاشات
عىل املخاطر التي تواجه قضايا التعليم واملعيشة
واألمن والحامية ،ويعزز تحليل النتائج صياغة خطط
العمليات القطرية التابعة ملفوض األمم املتحدة
السامي لشؤون الالجئني ،ويشمل أعامل محددة
األهداف لحامية حقوق املجموعات التي تعاين من
التمييز .ومتكن خدمة «جامعة املامرسني» االلكرتونية
املوظفني من مناقشة التحديات ،ومشاركة املامرسات
الجيدة ،والحصول عىل الدعم من الزمالء ،ويجري
العمل أيضا عىل تطوير آلية للمساءلة.

األثر
وبالرغم من أن بعض البلدان كانت قد بدأت يف
العمل عىل توسيع نطاق قضايا التوعية الجنسانية،
إال أن عدداً كبرياً جدا من املوظفني يتقدمون بتقارير
تفيد بأنهم ينظرون اآلن يف القضايا التي تؤثر عىل

•

النساء والرجال والفتيات واألوالد بشكل أكرث انتظاما،
وأصبحت ف��رق الوظائف املتعددة ق��ادرة عىل
وضع أولويات االستجابات وإيجاد الحلول املالمئة
بالتشارك ،وذلك من خالل تحليل األسباب التي تقف
وراء مخاطر الحامية التي تواجه األشخاص املعنيني
تحليال مشرتكا ،باإلضافة إىل تحديد مدى قدراتهم
وقد أدركت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
ومهاراتهم.
الالجئني:
وفيام ييل بعض من األمثلة الواقعية لألثر الواقع عىل
قيمة التعليم بالعمل ،فبدال من اعتبار قضايا
مامرسات العمل:
العمر والجنس والتنوع قضايا «إضافية» أو
· نظم محسنة للحامية ووضع الربامج مبا فيها
مجال االختصاصيني ،ركزت طريقة العمل عىل
أصوات األشخاص املتنوعني مبارشة ووضعتها
برامج الحامية والدفاع ،حيث تم تعديل معايري
يف منتصف دائرة التخطيط السنوية ،واستطاع
التخطيط يف كولومبيا لدمج االختالفات بني العمر
املوظفون أن يروا بأنفسهم أثر العالقات القوية
والجنس والعوامل األخرى التي تحدد التنوع ،وتم
للعمر والجنس والتنوع.
إضافة قضية دمج قضايا العمر والجنس والتنوع إىل
أهداف عمل املوظفني يف كولومبيا واليونان والهند
رضورة استخدام آليات الربط الداخلية وآليات
وسوريا وفنزويال ،ويف كاكوما وكينيا قال الالجئون
التعزيز املتبادلة يف نفس الوقت
من الرجال يف تقرير لهم إنهم قد الحظوا «تغريا
كبريا» منذ اتخاذ املبادرة ،وخاصة فيام يتعلق بقضايا
رضورة االنخراط مع دعم اإلدارة العليا ،لقد كان
تحسني أمن املخيامت ومتابعة املخاوف األمنية
الدعم املقدم من املفوض السامي ومن يدنوه
املبلغ عنها ،ويف اإلكوادور قدمت مبادرة در الدخل
رضوريا جدا يف االستجابة الرسيعة للتقييامت،
يف املجتمع – والتي تم إنشائها نتيجة لعمليات
وتسهيل عملية التدشني وضامنة أن يصبح
التقييم – لالجئني حسا من التفويض« ،ميكننا اآلن
التقييم التشاريك مع الجامعات املتنوعة متطلبا
أن نكسب قوتنا وأن نثبت أننا ال نأخذ من املجتمع
إجباريا للتخطيط القطري.
فحسب ،ولكننا نعطي ونخلق الوظائف ،وهذا
يساعد عىل محاربة التمييز».
أهمية املوظفني املتحمسني امللتزمني املاهرين
الذين ُيقدِّرون أداة التقييم التشاريك كوسيلة
تحسني الرشاكة والتعاون بني الفرق املختلفة،
إلعادة االتصال باألشخاص املعنيني.
حيث يعمل رشكاء مفوضية الالجئني يف الحكومة
اآلن عىل توظيف النساء يف اإلكوادور ليك يقمن
أهمية الرشاكات ،حيث كانت جهات الدعم
باجراء مقابالت مع طالبات اللجوء ويطلب
املستدمية واهتامم املنظامت غري الحكومية
من الرشكاء املنفذين مراعاة دمج قضايا العمر
حيوية جدا يف الرقابة عىل العملية وتقديم
والسن يف اقرتاحاتهم .أما يف سوريا فقد ذكر أحد
الدعم املايل والفني.
الرشكاء يف تقرير أنهم توقفوا عن اتخاذ القرارات
لالجئني ولكنهم يتخذونها مع الالجئني.
«تعترب عملية دمج قضايا العمر والجنس التابعة
انخراط أكرب مع ذوي الشأن ،حيث عقد ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني فرصة
املوظفون يف الهند وزامبيا وبينني اجتامعات أكرث تاريخية لضامن مكان الالجئني من النساء واألطفال
مع النساء وذكروا يف تقرير أن النساء تشجعن يف عملية اتخاذ القرارات من البداية ،فهم الخرباء
وهم خري من يعلم مبا سينجح أفضل نجاحا لتحسني
لتويل أدوار قيادية.
حياتهم وحامية حقوقهم ،ونحن نثني عىل مفوض
اتصاالت وامتداد محسن ،حيث تغريت مراكز األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني التخاذه هذه
االستقبال يف الهند وسوريا للسامح بوجود الخطوة الجديدة والهامة ،ونتطلع إىل رؤية تغريات
خصوصية أكرب للمجموعات املختلفة ،و يف حقيقية يف حياة الالجئني من النساء واألطفال يف
الهند تم إنشاء مراكز استقبال منفصلة للنساء جميع أنحاء العامل» ،ديل بورش ،مدير برنامج الحامية
واألطفال وكبار السن ،وقال األشخاص املعنيون واملشاركة يف لجنة املرأة.
الذين أجريت لقاءات معهم يف دول مختلفة
إنهم اآلن لديهم وعي أفضل بتفويض وسعة
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني.

•

•
•

•

•
•

•
•

وعي أكرب مبخاطر الحامية ،والعنف املنزيل
واالستغالل الجنيس (السيام للفتيات املراهقات)
ورضورة تحسني مستوى الحامية للمعاقني بدنيا
وذهنيا واألقليات وتحسني تدفق املعلومات
واالتصاالت.
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PALESTINIAN DISPLACEMENT
التحديات
تشمل مبادرة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني لدمج قضايا العمر والجنس والتنوع تغريا
تنظيميا هائال ،ويجب أن ال نقلل من شأن صعوبات
هذا التغيري ،ويجري تناول قضايا مثل حقوق األطفال،
وتفويض امل��رأة ،والتعليم ،وكسب ال��رزق ،واألمن،
والطرق املبنية عىل الحقوق ،وطرق تنمية املجتمع،
وال يجري تناول هذه القضايا بأسلوب دراسات
الحالة والنظريات ولكن يتم تناولها بشكل مبارش
حيث يحرض الزمالء – غالبا للمرة األوىل – ملناقشة
املفاهيم واملامرسات يف إطار غري هرمي ،وعالوة عىل
هذا ،تحاول املبادرة تعزيز العالقات بني مفوض األمم
السامي املتحدة لشؤون الالجئني واألشخاص املعنيني
وبني مفوض األمم السامي املتحدة لشؤون الالجئني
والرشكاء ملخاطبة طرق العمل املفتتة للمنظمة
– يف كل من جينيف ويف امليدان – وتحسني مستوى
املساءلة والقيادة.
والتحديات الرئيسية هي:

•

ضامن توفر املوارد الالزمة لدعم عملية التقييم
التشاريك والتي متتد لخمس أيام وملساندة طريقة
الفريق املتعدد الوظائف – يف أحد السياقات

التالية (أ) عندما ال يستطيع املوظفون الوفاء
باالحتياجات الفورية لألعداد اليومية الكبرية
لألشخاص املعنيني ،ناهيك عن اكتشاف ما هيه
االحتياجات اإلضافية للمجموعات املتنوعة ،أو
(ب) يف حال تم تطبيق سياسة خفض حجم
التمويل املتوفر عرب أقسام املفوض السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

•
•
•
•

دمج الطريقة يف عمل فوري ييل حاالت
الطوارئ
التعزيز املنتظم لفهم املوظفني لتعقيدات
األسباب الرئيسية للتمييز ،لنقل مامرسات العمل
نقال مناسبا
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ال زالت املبادرة يف أيامها األوىل ،ولكن من الواضح أنها
قربت موظفي مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون
الالجئني إىل األشخاص املعنيني الخاصني مبفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،وحسنت من فهم
املوظفني للقضايا ،وقدمت طريقة منهجية ساعدت
عىل وضع أولويات العمل ،وع��ززت التعاون بني
املوظفني ومع الرشكاء وجعلت قيادة مفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني أكرث عرضة للمساءلة،
وهناك حاجة اآلن للدعم املستديم من اإلدارة العليا،
واملانحني ،واملنظامت غري الحكومية ،وموظفي مفوض
األم��م املتحدة السامي لشؤون الالجئني لتخطي
العوائق العديدة التي تواجه الدمج الراسخ وامللتزم
والناجع ملبادئ العمر والجنس والتنوع.

ليزيل غروفز ،مستشارة تنمية اجتامعية
ضامن متابعة وتعزيز عملية التعلم بدون إهدار وحقوق األطفال ،وترأست تقييم عملية
املوارد النادرة عىل املزيد من ورشات العمل الدمج التجريبية لقضايا العمر والجنس
ووضع مسودة إلطار مساءلة مفوض األمم
والتدريب
املتحدة السامي لشؤون الالجئني .الربيد
مساندة انخراط الرشكاء واألشخاص املعنيني من االلكرتوينlesliegroves@yahoo.com :
خالل التخطيط التشاريك ،والتغذية العكسية،
واالنخراط املنتظم

تكيف مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني مع املتغريات الحالية
بيل كالرنس

ال تزال احلماية التي تؤمنها مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني ( )UNHCRللنازحني داخليا ضئيلة جدا.
كان قد تم االعرتاف بالنازحني داخليا من قبل
مفويض األم��م املتحدة منذ ع��ام  ١٩٧٠عىل
أنهم مجموعة لها نفس االحتياجات التي لدى
الالجئني .ففي مطلع التسعينات يف سرييالنكا،
قام تورفالد ستولتينربغ بتوسيع نطاق املساعدة
والحامية التي كانت تقدمها مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني ( )UNHCRللنازحني
داخليا الذين مل يشملهم التفويض الرسمي .أما
ساداكو أوغاتا التي خلفته ،فلم تقترص عىل
املصادقة عىل الربنامج وحسب (والذي واجه
تحديات قبل أن تحتل أوغاتا موقعها غي
املفوضية) بل إنها قامت أيضا بإصدار توجيه
رسمي تناولت فيه األوضاع التي كان قد اختلط

فيها االنازحون داخليا والالجئون قالت فيه «إن
عىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
( )UNHCRأن تدرس تحمل مسؤولية النازحني
داخليا ،وأخذ الفوائد التي ستجنيها كل قضية
من حيث الحامية والحلول بعني االعتبار» .١
وق��د أش��ارت ع�لاوة عىل ذل��ك إىل «اإلرتباط
املبارش بني النزوح الداخيل وتدفق الالجئني،
الحتامل عدم القدرة عىل التمييز بني أسباب
النزوح .أما الفارق بني هاتني املجموعتني هو أن
٢
األوىل مل تعرب حدودا دولية».
لكن ما هي اسباب خيبة األمل يف أداء مفوضية
األم��م املتحدة لشؤون الالجئني ()UNHCR

مخيبا لآلمال ،يف حني توجد نظرة إيجابية من
قبل املوظفني تجاه النازحني داخليا ،سواء كانوا
يشغلون مناصب عليا أو يعملون يف املجاالت
املختلفة داخل املفوضية؟ إن استجابة املفوضية
التي شابها الرتدد والكسل لحاجة النازحني داخليا
للحامية ،ما هي إال مظهر من التجاوب الضعيف
تجاه التغريات يف النزوح الدويل ،إضافة إىل أنها
تعكس الطبيعة العامة للمؤسسات الدولية،
خصوصا فيام يتعلق بضعفهم تجاه الضغوط
الخارجية عند دعوتهم للمساعدة يف مناطق
تسودها الحساسية السياسية.
لقد تكهن مؤسسو املفوضية بهذه املخاطر
املحتملة ،مام دفعهم إىل إعطاء حق منح أمر
الحامية للمفوض السامي بدال من املفوضية نفسها.
لقد تم الدفاع عن هذه الخطوة بشكل تام .وقد

تعزيز صوت الالجئني
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تحمل كل مفوض وبدون أي استثناء هذه املسؤولية املستضيفة لالجئني ،إال أن األوض��اع فيها غالبا استطاعت تحقيق ما مل تحلم به الحكومات
بجدية تامة ،حيث أصبحوا قادرين عىل مامرسة ما تكون أفضل من مناطق الحروب األهلية املحلية يف العديد من املواقف الحساسة  -سواء
سلطة معنوية دولية ،إضافة إىل تصديهم -عند يف ال��دول األص��ل .وال ميكن إرس��ال امليدانيني وحدها أو بالتعاون مع جهات أخرى  -وقامت
الرضورة -للحكومات بشكل أكرب ويختلف عام كان إىل املناطق التي تعاين من الحروب إال يف حال مبساعدة املاليني من النازحني داخليا .وقد طور
الوضع عليه .لذلك أصبحت برامج الحامية الدولية إمكانية التعامل مع املخاطر املحتملة ،إضافة القسم املعني بالحامية يف املفوضية قدرة مهنية
لالجئني أكرث قوة وتوسعا يف معظم أنحاء العامل .إىل وجود فوائد واضحة ،لكن وبغض النظر عن متميزة عىل خلق معايري دولية واملحافظة عليها
وعالوة عىل ذلك تم االعرتاف رسميا بالحامية التي حجم املخاطر املحتملة ،فهي تعترب أفضل طريقة وتعزيزها .وأثبت الكادر امليداين فيها قدرته عىل
العمل يف الظروف الصعبة والحساسة.
تؤمنها املفوضية عىل أنها الهدف
الرئيس من التوجيه الذي أصدرته
إن تحقيق ه��ذه اإلن��ج��ازات مل يكن
يتطلب العمل امليداني وجود قيادة ذات سلطة واضحة ممكنا ،لو أعيد بناء املفوضية لتصبح
املفوضية.
مستعجلة
قرارات
تأخذ
ألن
تؤهلها
متماسك،
ودعم
أكرب حجام يف تركيبها املتعلق باإلغاثة
مل ي��در يف خلد م��ؤس�سي هذه
اإلنسانية وحقوق اإلنسان.
عند الضرورة.
املفوضية الجديدة –التي أسست
ترجع السمعة الحسنة التي تتمتع بها
عىل أنها برنامج مؤقت مدته ثالث
سنوات -أنها ستتحول إىل مؤسسة بريوقراطية لتأمني حامية فعالة للنازحني داخليا .لذا ،من املفوضية لجاهزيتها وقدرتها عىل االستجابة
من العيار الثقيل .وهي ذات البريوقراطية التي الرضوري أن تكون هناك آلية تقييم للحامية يف الفعالة للهجرة القرسية الدولية .أما اآلن ،فعىل
أسست للعديد من املشاكل التي تعاين منها ضوء استشارة منظمة الصليب األحمر ومنظامت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مواكبة
التغريات .وعىل أولئك الذين يقفون يف وجه التغيري
املفوضية ،خصوصا فيام يتعلق بالحامية .حيث اإلغاثة امليدانية األخرى إن أمكن.
أن يواجهوا حقيقة أن املجتمع الدويل لن يستمر
قوبلت الحاجة إىل الحامية يف كثري من املواقف
بالتقاعس والالمباالة ،وصار ينظر إىل تأمني الحامية يتطلب العمل امليداين وجود قيادة ذات سلطة يف متويل مؤسسة تعود بالفائدة عىل مجموعة
عىل أنه هدف ثانوي بدل أن يكون أساسيا كام هو واضحة ودعم متامسك ،تؤهلها ألن تأخذ قرارات معينة من املهجرين ،يتمتعون بنوع من االهتامم
مفرتض ،مام خلق ازدواجية تقف يف طريق تجاوب مستعجلة عند الرضورة .حيث توجد مسؤوليات أصال ،إضافة إىل أن أعدادهم آخذة بالتقلص .٥إن
مشرتكة وقنوات اتصال متعددة ومختلفة تحت املجتمع الدويل مازال بحاجة إىل املفوضية ،إذا
املفوضية وتأقلمها مع املتغريات الدولية.
كانت جاهزة ملواكبة املتغريات حولها.
االستجابة املشرتكة املنقحة.

االستجابة املشرتكة والتكتالت

تبني أن االستجابة املشرتكة التي تم تأسيسها
_تحت رع��اي��ة اللجنة ال��دامئ��ة املشرتكة بني
ال��وك��االت( )IASCتعاين نفس املشكلة ،حيث
جعلتها آليتها البريوقراطية غري فعالة عىل أرض
الواقع  .٣إال أن هذه املبادرة بني الوكاالت قد
ب��دأت بالتحسن ،بعد نرش بعض املقرتحات
اإلرش��ادي��ة السنة املاضية ،األم��ر ال��ذي حسن
من أداء منسقي الشؤون اإلنسانية واملنسقني
املقيمني ،إضافة إىل تخصيص قطاعات املساءلة
العملية لوكاالت معينة.حيث تم وضع مسؤولية
تأمني الحامية واملالجئ الطارئة ،إضافة إىل إدارة
التكتالت بيد املفوضية .٤

املفوضية مسؤولة عن تأمني الحامية ومالجئ
الطوارئ ،إضافة إىل إدارة املخيامت ،لكنها تقدم
تقاريرها ملنسقي الشؤون اإلنسانية املحليني،
ويف حال عدم تواجدهم يف املنطقة ،فللمنسقني
املحليني أو ملمثلني خاصني لألمني العام يف بعض
األح��ي��ان .وك��ل واح��د من ه��ؤالء ميلك خططه
الخاصة ،والتي ال ميكن السامح لقضايا الحامية أن
تقف يف طريقها.
إن حقيقة الرصاعات غالبا ما تتمثل يف وقف
إطالق نار هش ،ومفاوضات متداعية يكون فيها
التقدم نحو السالم  -أو حتى نحو وضع أقل أمنا-
متأرجحا .ومن املعتاد جدا خرق وقف إطالق
النار ،والتخيل عن املفاوضات ليك ينزلق املوقف
إىل حرب مفتوحة ،وسرييالنكا مثال عىل هذا.

من املؤكد أن هذه التعديالت ستحسن من وضع
الحامية املؤمنة للنازحني داخليا يف مناطق ما بعد
الرصاعات واملناطق البعيدة عن األنشطة العدائية ،إن دور حامية النازحني داخليا يجب أن يكون مرنا،
لكن ،هل سيستطيعون النجاة إذا كانوا يف املناطق بحيث يتأقلم من أوضاع الرصاعات و أوضاع ما بعد
الرصاعات  -حيث ميكن تطبيق املبادئ التوجيهية_
التي تتخللها الرصاعات؟
والتي ما تعود أحيانا لتدخل الرصاعات مجددا.
إن تأمني الحامية للنازحني داخليا أصعب من
تأمينها لالجئني ،إذ عادة ما يتم نقل النازحني هل املفوضية قابلة لإلصالح؟
داخليا (إضافة إىل فرق العمل امليدانية) إىل
مناطق الرصاعات أو املناطق املحيطة بها .ومع أثبتت املفوضية أنها ناجحة بغض النظر عن
أنه من املمكن أن يكون تأمني الحامية يف الدول العيوب البريوقراطية التي تشوبها ،حيث

شغل بيل كالرنس منصب ممثل مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني ()UNHCR
يف سرييالنكا من  ١٩٩١-١٩٨٨وسيصدر
كتابه « Ethnic Warfare in Sri Lanka
 « and the UN Crisisالنزاعات الطائفية
يف سرييالنكا وأزمة األمم املتحدة يف نوفمرب
 ٢٠٠٦عن طريق «  « Pluto Pressبلوتو
للنرشwilliam.clarance@wanadoo.fr .

 .١دور مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف حياة األشخاص النازحني
داخلياUNHCR IOM/BOM/33/93 :
 .٢خطاب تم إلقائه يف مدرسة جون كندي للحكم ٢٨ ،اكتوبر ١٩٩٦
 .٣انظر مقالة جويل تشارين’ :رضورة اتخاذ اسلوب جديد للنزوح الداخيل‘،
نرشة الهجرة القرسية ،امللحق ( ٢٠٠٥غري متوفر باللغة العربية)www. .
fmreview.org/FMRpdfs/FMR24/IDP%20Supplement/08.pdf
 .٤انظر مقالة تيم موريس ’مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
والنازحني داخليا وما بينهام‘http://www.hijra.org.uk/PDF/ :
NHQ25/54-55.pdf
 .٥يف عام  ٢٠٠٥قبلت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ١٩٫١مليون
شخص يف فئة «أشخاص بحاجة للحامية» ،يشملون  ٩٫٢مليون الجئ ،و ٨٤٠
ألف طالب لجوء ،و ١٫٥مليون الجئ عائد ،و ١٫٥شخص بدون جنسية ،و٥٫٤
مليون نازح داخيل وتقريبا  ٦٠٠ألف من فئات أخرى متنوعة .لكن العدد
اإلجاميل ملجموع النازحني داخليا يف جميع أنحاء العامل يُقدر بحوايل ٢٥
مليون شخص (التامس مفوضية األمم املتحدة لالجئني الدويل لعام )٢٠٠٦
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سد ساردار ساروفار :النزاعات والظلم

ريكا أوليشاك

من املتوقع أن تؤدي خطة تطوير وادي نرمادا – والتي تشمل بناء ٣٠
سدا ضخما (مبا فيه سد ساردار ساروفار) ،وبناء  ١٣٥سدا متوسط
احلجم ٣٠٠٠ ،سدا صغير احلجم في غرب الهند – إلى تشرد
نحو عشرين مليون نسمة ،وال وجود ألي آلية من آليات التعويض
والتوطني واإلنعاش ،وإن وجدت فهي غير مالئمة أو غير عادلة.
التي يعرتف رسميا بأنها متأثرة باملرشوع ،مل
يتم توطني أو إنعاش الكثري منها ،وعىل الرغم
من حكم محكمة النزاعات الدائرة حول مياه
نارمادا والطلب الرصيح للمحكمة العليا بتقديم
التعويض عىل أساس «األرض مقابل األرض» ،إال
أن والية ماديا براديش تجرب الناس عىل قبول
التعويضات النقدية – التي تؤدي عامة إىل انتشار

املحكمة العليا أو حكم محكمة النزاعات الدائرة
حول مياه نارمادا.
ومبوجب حكم محكمة النزاعات الدائرة حول
مياه نارمادا ،ويف أي حالة من حاالت تعرث الوصول
للحلول ،تكون سلطة اتخاذ القرارات منوطة
برئيس ال��وزراء ،ومع ذلك وبالرغم من تقرير
الوزراء ،رفض رئيس الوزراء تبني أي موقف قبل
أن تبت املحكمة يف املسألة .ويف مايو  ٢٠٠٦كان
جل ما فعلته املحكمة العليا هو رفض القضية
وتعليقها حتى يزداد ارتفاع السد ما مل يتم توطني
املرشدين ،وأف��ادت املحكمة أنها تنتظر تقرير
مجموعة مراقبة اإلنعاش واإلغاثة لسد ساردار
ساروفار (التي أنشئت بقرار من رئيس الوزراء
يف أبريل  ٢٠٠٦لتقييم حالة التوطني) ،وأنه يجب
عىل حركة إنقاذ نارمادا وقف تدخلها يف بناء
السد ،ويف الواقع حكمت املحكمة العليا بأن
بناء السد وعملية التوطني غري مرتبطان ببعضهام
البعض ،وبهذا الحكم ألغت املحكمة العليا
أحكامها التي أصدرتها لسنة  ٢٠٠٠باإلضافة إىل
قرار محكمة النزاعات الدائرة حول مياه نارمادا
الصادر يف عام  ،١٩٧٩وقدمت مجموعة املراقبة
تقريرها مؤخرا إىل املحكمة العليا التي أكدت
كل التأكيد عىل املخاوف التي تطرق إليها تقرير
ال��وزراء ،ولكن املحكمة العليا ورئيس الوزراء
يحافظان باستمرار عىل موقفهام بعدم وجود أي
رضورة إليقاف عملية بناء السد.

وكانت الخطة والتي ستغمر مساحات ضخمة من
واليات ماديا براديش وماهاراشرتا املجاورة لسد
ساردار ساروفار محل جدل منذ أن اقرتحتها سلطة
تطوير وادي نارمادا  ،1ويف عام  ١٩٧٩حكمت
محكمة النزاعات الدائرة حول مياه نارمادا
بتقديم التعويضات ،وحكمت بوجوب تنفيذ
عمليات التوطني بفرتة ستة شهور عىل األقل قبل
غمر املناطق املتأثرة،
ومنذ مثانينيات القرن
امل��ايض ،كانت حركة
إنقاذ نارمادا (نارمادا من املتوقع ووفقا للتقديرات الرسمية ،أن يؤدي بناء
باكاو أندوالن) 2تقوم مشروع ساردار ساروفار لتشريد عدد  ٤١ألف عائلة
ب��ح��م�لات لتحقيق
ال��ت��وط�ين واإلنعاش
املالئم ل�لآالف العائالت التي رشده��ا مرشوع حاالت الفقر كام أظهرت الدراسات ،وأشارت
ساردار ساروفار ،ومبا أن الهند تفتقر لوجود قانون حركة إنقاذ أرمادا مرارا وتكرارا إىل أن عمليات
يتعامل مع التوطني واإلنعاش ،فإن األشخاص اإلنعاش ال تحدث ،وأن هناك فساد متفيش يف
املرشدين يفتقرون لحقوق التوطني واإلنعاش ،عملية منح التعويضات النقدية.
ويوجد يف قانون حيازة األرايض رشوط لتعويض
3
األرايض التي يتم حيازتها ألغراض التطوير ولكنه ويف يوم  ٢٩مايو  ،٢٠٠٦أعلنت ميدها باتكار ،
ال ينطبق عىل األناس الذين ال يحملون صكوك وباغوواتيباي باتيدار ،وجامسينغ نارغيف (وهم
نشطاء حركة إنقاذ نارمادا) الصيام دعام الجراء إن الشعور بالالمباالة التي يبديها القضاء والحكومة
ملكية رشعية لألرايض.
تقييام مستقال لحالة التوطني ،وتم اعتقال كل الهندية تجاه محنة األناس املتأثرين باملرشوع أمر
ويف عام  ،١٩٩٦ردت حركة إنقاذ أرمادا بتقديم من باتكار ونارغيف يف يوم  ٤أبريل وأجربا عىل مفجع ،حيث يطلب من أفقر وأضعف الفئات يف
عريضة للمحكمة العليا يف الهند معرتضة عىل بناء دخول املستشفي ،وسجلت ضدهم العديد من الهند دفع مثن «التنمية والتطوير» ،ومبا أن املحكمة
السد ،وأمرت املحكمة بإيقاف العمل يف السد ،القضايا ،ومنها تهمة الرشوع يف االنتحار ،وتم العليا مل تعلق عملية بناء السد ،فإنها تزيد من
ولكن املحكمة حكمت يف عام  ٢٠٠٠باستئناف اعتقال  ٣٠٠من النشطاء اآلخرين ،وبعد أن احتامل غمر املزيد من املنازل وترشيد اآلالف من
البناء برشط تقديم دعام عادال ومنصفا لتوطني جذبت االحتجاجات اهتامم الكثري من وسائل الناس بحلول الرياح املوسمية لعام .٢٠٠٦
وإنعاش كل األشخاص املتأثرين باملرشوع ،ويبلغ اإلعالم ،وافق رئيس الوزراء يف نهاية املطاف عىل
ارتفاع السد حاليا  ١١٠مرتا وسيصل إىل  ١٢٢مرتا إرسال مجموعة من الوزراء لتقييم حالة اإلنعاش ،ريكا أوليشاك بيلالي تستأنف دراسة الدكتوراة
بانتهاء املرشوع ،وكل مرت إضايف يعني أن هناك وأنهى نشطاء حركة إنفاذ نارمادا صيامهم ،يف القانون الدويل والترشيد الناشئ عن التنمية
وأثبت ال��وزراء زعم حركة إنقاذ نارمادا بأن بجامعة سانت غاللني يف سويرسا ،وهي باحثة
املزيد من الترشد.
حقيقة التوطني ال متت بصلة للخطط املنصوص زائرة حاليا يف مركز دراسات الالجئني ،وبريدها
من املتوقع ووفقا للتقديرات الرسمية ،أن يؤدي عليها  ،4وباإلضافة لحقيقة أن التوطني واإلنعاش مل االلكرتوينrekha.oleschak@unisg.ch :
بناء مرشوع ساردار ساروفار لترشيد عدد  ٤١ألف
يتحققا وفقا ألوامر املحكمة العليا ،ذكر التقرير www.nvda.nic.in .1
أيضا أنه مل يكن هناك أي تربير أخالقي أو قانوين  .2للحصول عىل معلومات حول حركة إنفاذ نارمادا ،انظر املوقعني التاليني:
عائلة ،وال ينظر إىل أولئك الذين ترشدهم شبكة
.www.narmada.org، http://narmada.aidindia.org
مليون
كل
عىل
دخل
كرضيبة
%10
نسبة
لخصم
قنوات امل�شروع عىل أنهم متأثرون باملرشوع،
http://en.wikipedia.org/wiki/Medha_Patkar .3
روبية يتم دفعها للعائالت املرشدة ،وعىل أي حال http://www.hindu.com/2006/04/17/ .4
وبالتايل فهم غري مؤهلني لتلقي التعويضات،
stories/2006041705231100.htm
ناهيك عن التوطني واإلنعاش ،وبالنسبة للعائالت مل تكن التعويضات النقدية هي ما كانت ترغبه
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حتديات النزوح الداخلي في غرب إفريقيا

Brookings Institution-University of Bern Project on Internal Displacement

تحديات النزوح الداخيل يف غرب إفريقيا

جيسيكا ويندهام

كام أشار املشاركون إىل نقص الدعم املتوفر للمجتمعات
املضيفة حيث غالبا ما يتلقى النازحون املأوى واملساعدة
من العائالت واملجتمعات املحلية .ورغم أن هذا يخفف
العبء عن الدولة والسلطات الدولية إىل أنه يشكل عبئا
ثقيال عليهم إذا كانت أعداد النازحني كبرية وإذا طالت
فرتة مكوثهم يف هذه املجتمعات األمر الذي يؤدي إىل
تفاقم التوتر االجتامعي واالقتصادي مام يساهم يف
تكرار دورة النزوح.

تعاين منطقة غرب أفريقيا بشكل كبري من مشكلة نازحني نتيجة للرصاعات الداخلية يف ساحل العاج
النزوح الداخيل ،وقد أدت العديد من العوامل إىل تفيش وغينيا ونيجرييا والسنغال وتوغو.
ظاهرة نزوح األشخاص يف دول غرب أفريقيا وعربها.
وتشمل هذه العوامل الرصاعات الداخلية املبنية عىل كان النطاق الواسع والتعقيد حول النزوح الداخيل
الرصاعات بني األعراق ،وحالة عدم االستقرار السيايس ،يف غ��رب أفريقيا الحافز الرئييس لعقد املؤمتر
النزاع حول السيطرة عىل املوارد الطبيعية والكوارث اإلقليمي األول يف أبوجا يف نيجرييا من  ٢٨ -٢٦من
نيسان/إبريل  .٢٠٠٦حيث استضافت الحكومة
الطبيعية والفقر باإلضافة إىل انعدام األمن الغذايئ.
النيجريية املؤمتر املعني بالنازحني داخليا يف غرب
ال توجد هناك إحصائيات دقيقة حول عدد النازحني ،أفريقيا ،والذي نظمه مرشوع بروكنغز برين وممثـل
إال أنه من الواضح أن أعدادهم تقدر باملاليني نتيجة األمني العام لألمم املتحدة لحقوق االنسان الخاصة ومن التحديات والصعوبات األخرى التي متت اإلشارة
الحروب األهلية املستمرة وحالة عدم االستقرار التي بالنازحني داخليا ، ١مفوضية األمم املتحدة لشؤون إليها كانت عدم توفر القدرة املؤسساتية واملوارد الكافية
الالجئني ( )UNHCRوالجامعة االقتصادية لدول عىل املستوى املحيل واالفتقار إىل التنسيق بني الجهات
تعاين منه املنطقة:
غرب أفريقيا أفريقيا( )ECOWASوهي اتحاد املعنية مام أدى إىل ازدواجية يف الجهود املبذولة يف
هرب معظم سكان ليبرييا من منازلهم مرة إقليمي مكون من  ١٥عضوا تقع إدارته املركزية يف الكثري من املواقف وإىل عدم شمل النازحني داخليا يف
واحدة عىل األقل نتيجة نشوب الحرب األهلية أبوجا .٢وتضمن املشاركون يف هذا املؤمتر ممثلو عمليات صنع القرار إضافة إىل الحاجة للتعرف عىل
هناك عام  ١٩٨٩والرصاع الذي دام وبشكل حكومات الدول الغرب إفريقية ،ومنظامت حقوق األسباب الجذرية وإيجاد حلول دامئة لها.
اإلنسان املحلية ،إضافة إىل منظامت غري حكومية
متقطع لفرتة ١٤عاما.
وقد اقرتح املشاركون توصيات مفصلة تشمل الدعوة
ومؤسسات مانحة دولية وإقليمية ودون إقليمية.
إىل:
أدت الحرب األهلية يف سرياليون والتي دامت
 ١١عاما إىل نزوح ثلث السكان هناك نتيجة أشار فالرت كيلني ممثل األمني العام لألمم املتحدة
تطبيق أوسع للمبادئ التوجيهية املتعلقة
لحقوق اإلنسان الخاصة بالنازحني داخليا يف خطابه
للرصاعات الدامية.
بالنازحني داخليا يف املناطق الدون إقليمية
االفتتاحي إىل أن النازحني داخليا يف أفريقيا هم من
التابعة للجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
أدت عمليات القتل التي تخللت هذه الرصاعات ،أكرث املجموعات املعرضة للخطر يف العامل حيث أنهم
( )ECOWASإضافة إىل خلق قوانني محلية
إضافة إىل الرصاع يف جمهورية غينيا -بيساو معرضون لهجامت مسلحة مستمرة وإىل نقص الغذاء
نابعة من هذه املبادئ.
املجاورة إىل خلق ظاهرة نزوج جامعي يف غينيا .والعنف الجنيس واالستغالل والتجنيد اإلجباري إضافة
إىل األمراض املتفشية مبا فيها داء نقص املناعة املكتسبة/
ضامن الدول حصول األشخاص عىل الحامية
كان مجموع النازحني  ١٫٢مليون شخص يف اإلي��دز .هذا ويصارع العديد من النازحني داخليا
واملساعدة من قبل املجتمعات املحلية
ساحل العاج مع نهاية شهر ترشين الثاين/نوفمرب للعودة أو لالستقرار واالندماج مجددا يف أوضاع تفتقر
واملنظامت الدولية.
إىل البنية التحتية فيها إىل السلع والخدمات األساسية
.٢٠٠٥
مبا فيها مؤسسات الصحة واملؤسسات التعليمية.
اختيار أعضاء الجامعة االقتصادية لدول غرب
أدت الثورة التي اندلعت يف مقاطعة كازامانس ويعاين النازحون داخليا من مشاكل أخرى مثل التمييز
أفريقيا( )ECOWASلنقط مركزية تكون معنية
الواقعة يف جنوب السنغال إىل نزوح أعداد كبرية وعدم توفر األغذية واملستلزمات الصحية والتعليمية
بالنزوح الداخيل.
إضافة إىل افتقارهم للوثائق الشخصية األساسية،
من السكان.
وعدم السامح لهم مبامرسة حقوقهم السياسية.
التأكد من تعامل برنامج الحامية واملساعدة مع
هناك اعتقاد بأن الرصاعات الدينية والعرقية
وتلك املتعلقة بالسيطرة عىل املوارد الطبيعية أش��ار املشاركون إىل النقص الدائم يف املعلومات
حاجات املجتمعات املضيفة.
كانت قد أدت إىل نزوح مئات اآلالف من واإلحصائيات الدقيقة الالزمة لوضع اسرتاتيجيات
خلق حوار بني إقليمي حول النزوح الداخيل،
استجابة ألزمة النازحني داخليا هناك التي تشتمل عىل
مناطقهم يف نيجرييا.
خصوصا بني منظامت حقوق اإلنسان املحلية.
أعداد النازحني ومواقعهم واألبحاث املتعلقة بأسباب
نزح اآلالف من أماكن سكنهم نتيجة لألزمة النزوح واملخاطر والتحديات التي تواجههم إضافة
إىل حاجات الحامية النوعية الالزمة .إال أن هذه جميع الوثائق املتعلقة باملؤمتر متوفرة:
السياسية التي اندلعت يف توغو عام .٢٠٠٥
املعلومات غري متوفرة يف غرب أفريقيا أو أن جمعها www.brookings.edu/fp/projects/
رجعت أعداد تقدر باملاليني إىل منازلها أو استقرت كان قد تم من قبل مجموعات لها أولوياتها الخاصة idp/conferences/contents.htm
يف أماكن أخرى بعد انتهاء الحرب األهلية سرياليون األمر الذي أدى إىل تناقض يف املعلومات الناتجة.
وليبرييا ،إال أن ما يقارب املليون شخص ما يزالون من
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«عملية السالم» الكولومبية
تعزز ظلم النازحني داخليا

أريلد بيركينيز

•

لقد ُأجرب أكرث من ثالثة ماليني كولومبي – يف بلد يبلغ
تعداده السكاين  40مليون نسمة – عىل الفرار من
منازلهم خالل العقدين املاضيني من النزاع ،١حيث
لجأت الجامعات املسلحة الخارجة عن القانون يف وأعلنت املحكمة الدستورية يف يناير  ٢٠٠٤أن استجابة
بتنفيذ برامج التنمية يف املناطق الريفية املنعزلة
السنوات القليلة املاضية إىل ترشيد املدنيني عىل نحو الحكومة للنازحني داخليا هي استجابة غري دستورية،
حيث تعمل عمليات إنتاج الكوكا عىل تأجيج
متزايد كإسرتاتيجية متعمدة لتقويض قاعدة الدعم وردت الحكومة متعهدة بتخصيص أكرث من اثنني مليار
النزاع والترشيد.
الشعبية ألعدائهم ،وليك يسيطروا عىل األرايض لينتجوا دوالر أمرييك لحامية النازحني داخليا ومساعدتهم ،ويف
املحاصيل املحظورة ،وتم ترشيد حوايل مليون نسمة منذ ظل الدعم املرتدد للمجتمع الدويل قامت الحكومة
وصول حكومة الرئيس ألفارو أوريبي إىل سدة الحكم يف إىل اآلن بترسيح أكرث من  ٣٠ألف عنرص من العنارص ونحن أيضا نحث:
عام  .٢٠٠٢وتظل كولومبيا ممزقة بسبب العنف املبطن املسلحة يف إطار قانوين مثري للجدل – حيث تبنى
مجموعة  – 244-Gوهي مجموعة حكومية دولية
واالستبعاد االجتامعي والسيايس واالقتصادي ،والزالت الكونغرس قانون السالم والعدالة يف يونيو  ٢٠٠٥ولكن
تسعى للتنسيق بني سياسات الدول النامية حول
التقارير تفيد بوقوع املذابح والهجامت وأعامل ترويع املحكمة الدستورية أعلنت أن أجزاء منه غري دستورية
القضايا املالية ومتويل التنمية – ٢من أجل )1( :دعم
املدنيني عىل أيدي العصابات املسلحة والقوات املسلحة ،يف مايو  ،٢٠٠٦ويزعم منتقدو القانون أن القانون ال ينص
مفوض األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،ومفوض
وتسيطرالجامعاتاملساندةللقواتالعسكريةاملتحالفة عىل عقوبات ضد الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ،وأنه ال
األمم املتحدة لشئون الالجئني يف مساعيهام لحامية
مع تجار املخدرات عىل ماليني الهكتارات من األرايض ،يسعى إىل ترسيخ الحقيقة التاريخية – مبا يف ذلك تواطؤ
الكولومبيني املنازحني داخليا ومساعدتهم)2( ،
التي تم اغتصاب معظمها من الناس الذين رشدتهم الحكومة مع القوى املسلحة – وأنه ال يعرتف اعرتافا
ضامن أن يكون تقديم املساعدات املالية لكولومبيا
كافيا بحقوق الضحايا يف تحقيق العدالة ورد الحقوق.
انتهاكات حقوق اإلنسان.
ً
مرشوطا باحرتام حقوق اإلنسان الخاصة بالنازحني
داخليا )3( ،تقديم املساعدة للمجموعات املجتمع
وال يعيش النازحون الكولومبيني يف مخيامت ولكنهم إن عملية الترسيح هي جزء من املساعي الرشعية
املدين الكولومبي التي تدافع عن حقوق النازحني
متواجدون يف املدن التي تعج باألكواخ حيث يشكلون للحكومة الستعادة األم��ن والنظام ،ولكن قرار
داخليا.
غالبية السكان يف معظم األحيان ،وغالبا ما تعمل املحكمة الدستورية تدعم املخاوف الناشئة عن عدم
السيطرة املتزايدة للجامعات املسلحة والعنف مساس قانون السالم والعدالة بالبنيات السياسية
املساهمني يف الرشكات العاملة يف مناطق
املرتبط بالجرمية عىل إجبار النازحني داخليا عىل واالقتصادية واالجتامعية الواقعة تحت سيطرة
النزاعات يف كولومبيا ملامرسة الضغط إلنهاء
الفرار إىل املناطق الحرضية األخ��رى ،وبشكل عام الجامعات املسلحة ،وهو األمر الذي مينع عودة
تعاون املؤسسات مع العنارص التي تتسبب يف
يحصل النازحون داخليا عىل وصول أقل من مواطنيهم النازحني إىل ديارهم يف املستقبل املنظور.
الترشيد ومع مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان.
لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والتغذية واملياه
ويطالب مجلس الالجئني الرنويجي الحكومة
ومنشئات الرصف الصحي.
املحكمة الجنائية الدولية للقيام للبدء يف اجراء
الكولومبية:
واألم��ر املثري للتناقض أن عدد النازحني داخليا
تحقيقات مبوجب املادة رقم  ١٥من نظام روما
األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.٣
باالعرتاف بأن النزاع الدائر هو نزاع مسلح داخيل
يف كولومبيا من بني أعىل نسب التعداد السكاين
كام يعرفه القانون اإلنساين الدويل
للنازحني داخليا ،ويوجد يف كولومبيا أيضا أحد أكرث
أريلد بريكينيز محلل ق ُـطري يف مركز مراقبة
األطر الترشيعية حامية .لقد اتبعت حكومة الرئيس
بضامنة الحامية للمدنيني من الترشيد التعسفي النزوح الداخيل يف مجلس الالجئني الرنويجي
أوريبي سياسة «األمن الدميقراطي» التي ُترشك
واالنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان وفقا يف جنيف ،الربيد االلكرتوينArild. :
املدنيني يف مكافحة أعامل التمرد ،وتسليح الفالحني،
للقانون املحيل ،واملعايري الدولية لحقوق  ،Birkenes@nrc.chوميكنكم االطالع عىل
وإنشاء شبكات من املخربين ،وأدت هذه االجراءات
تقرير املركز بعنوان «كولومبيا« :عملية
اإلنسان ،والقانون اإلنساين الدويل
«األمنية» إىل جر املزيد من املدنيني إىل النزاع املسلح
السالم» الكولومبية تعزز ظلم النازحينن
وحثت عىل معاداة املدافعني عن حقوق اإلنسان
بتنفيذ قرار املحكمة الدستورية الصادر يوم داخليا» عىل املوقع التايلwww.internal- :
وزعامء املجتمع ،مام أدى إىل إجبار الكثريين عىل
 ١٨مايو  ٢٠٠٦لضامن حقوق النازحني داخليا displacement.org/countries/colombia
الفرار من املناطق التي يطغى النزاع عليها ،وال يزعم
الكثري من النازحني داخليا هذه املكانة تحديدا،
والضحايا اآلخرين للنزاع يف الوصول إىل الحقيقة ١ ،نقال عن هيئة التشاور املعنية بحقوق اإلنسان والترشيد بتاريخ
 – ٢٠٠٦/٧/١٨كولومبيا ،وهي مصدر غري حكومي موثوق
والعدالة ،ورد الحقوق
ولكنهم عوضا عن ذلك يسعون إىل التخفي يف
www.g24.org ٢
مناطق نزوحهم .ون ُـسب النرص الكبري للرئيس
www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm ٣
بالتحقيق يف مسئولية عنارص األمن الحكومية
أوريبي يف االنتخابات الرئاسية يف  ٢٨مايو  ٢٠٠٦إىل
والجامعات املسلحة عن عمليات الترشيد
الوضع األمني املحسن يف املناطق الحرضية ،ولكن
التعسفية واالنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان
الجدير بالذكر أن نسبة  ٪٥٥من جمهور الناخبني
امتنعوا عن التصويت وهو أمر يشري إىل عدم ثقتهم
يف املؤسسات الدميقراطية.
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بتعديل سياسة «األمن الدميقراطي» ملنع انجرار
املدنيني إىل النزاع – وبذلك االلتزام بالتمييز
اإلنساين الدويل بني املحاربني وغري املحاربني

أزمة التهجير الداخلي الدولية

نشرة الهجرة القسرية 26

أزمة التهجري الداخيل
الدولية يف ٢٠٠٥
مل يتم لألسف إحراز الكثري من التقدم خالل عام
 ٢٠٠٥يف العمل عىل منع التهجري الداخيل وتحقيق
االستجابة الرسيعة واملنهجية لالحتياجات اإلنسانية
للمهجرين وحاميتهم.
يقوم مركز مراقبة التهجري الداخيل بنرش وثيقة
املراجعة السنوية الوحيدة الشاملة التي تغطي
قضايا التنمية الدولية املرتبطة باألشخاص املهجرين
داخلياً .تظهر وثيقة املراجعة األخرية أنه يف عام
 2005تراجع عدد األشخاص املهجرين داخلياً نتيجة
الرصاعات بشكلٍ كبري وذلك للمرة األوىل خالل عق ٍد
تقريباً .وقدر تعداد األشخاص املهجرين داخلياً يف
كانون األول (ديسمرب) من عام  ٢٠٠٥مبا يقرب من
 ٢٣٫٧مليون شخص وهذا الرقم أقل بـ  ١٫٦مليون
من رقم العام السابق .تعرض أكرث من مليوين شخص
للطرد وللتهجري حديثاً بينام متكن ما يقرب من أربعة
ماليني من العودة إىل مواطنهم يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية وجنوب السودان وليبرييا وأماكن أخرى
ولكن عودة املهجرين مل تكن يف الغالب مستدامة
نتيج ًة للنقص يف الخدمات األساسية والبنية التحتية
وفقدان األمن.
يف عام  ٢٠٠٥تأثرت أكرث من خمسني دولة بالهجرة
الداخلية الناتجة عن النزاعات ،وما يزال أكرث من
اثني عرش مليون شخص مهجرين يف عرشين دولة يف
إفريقيا وحدها وهذا العدد يفوق أعداد املهجرين
يف باقي دول العامل مجتمعة .وال يزال السودان
البلد الذي يضم أكرب عد ٍد من املهجرين حيث يوجد
فيه أكرث من خمسة ماليني شخص مهجرين داخلياً.
أما الدول األخرى التي تزيد فيها أعداد املهجرين
داخلياً عىل املليون فتشمل كولومبيا ( ٣٫٧مليون)
وأوغندا (مليونان) وجمهورية الكونغو الدميقراطية
( ١٫٧مليون) والعراق ( ١٫٣مليون).
وخ�لال ع��ام  ٢٠٠٥كانت جمهورية الكونغو
الدميقراطية وزميبابوي الدولتني اللتني تضامن أكرب
عدد من األشخاص املهجرين حديثاً ،ففي زميبابوي
قامت الحكومة بطرد أكرث من  ٥٧٠ألف شخص من
بيوتهم يف عملية ’تنظيف‘ واسعة يعتقد أن الهدف
منها تخويف سكان املدن الفقراء ومنع االحتجاجات
الواسعة .أما يف جمهورية الكونغو الدميقراطية فقد
هجر ورشد نصف مليون شخص عىل األقل نتيج ًة
ألعامل العنف يف األقاليم الرشقية من البالد .ويف
كولومبيا ترشد أكرث من  ٢٥٠ألف شخص بسبب
القتال الدائر بني امليلشيات العسكرية اليمينية

ومقاتيل املنظامت اليسارية للسيطرة عىل طرق
تهريب امل��خ��درات .ويف العراق أدت العمليات
العسكرية التي تنفذها القوات الوطنية وقوات
التحالف إىل ترشيد ما يقرب من  ٢٠٠ألف شخص
أغلبهم رشدوا بشكل مؤقت .ويف السودان تستمر
الهجامت الوحشية عىل املدنيني يف دارفور دون أي
ردع أو محاولة لوقفها.

وما زالت االستجابة الدولية غري كافية فعىل سبيل
املثال مل يحصل تقدم يذكر يف وقف النزاعات املسلحة
التي تؤدي إىل تهجري وترشيد السكان يف دارفور ويف
شامل أوغندا ،أما نظام االستجابة التعاوين – وهو
نظام متعدد الوكاالت تم تطويره لتعويض عدم
وجود منظمة مختصة تركز عىل األشخاص املهجرين
داخلياً – فلم يدخل حيز التطبيق يف معظم الدول.
عوامل عديدة أدت إىل الحد من فعالية النظام بشكلٍ
كبري من بينها االفتقار للقيادة واملحاسبة وتردد
هيئات األمم املتحدة يف تشتيت مواردها بعيداً عن
التزاماتها الجوهرية وإخفاق الحكومات املانحة يف
تقديم الدعم السيايس املتسق والدعم املايل الكايف.
ونتج عن ذلك أن األمم املتحدة مل تشارك يف تقديم
أي مساعدة أو حامية لألشخاص املهجرين داخلياً يف
ست عرشة دولة متأثرة بالنزاعات املسلحة.

خالل عام  ٢٠٠٥كانت الحكومات – املسؤولة وفق
القانون الدويل عن حامية املدنيني عىل أراضيها
– هي العامل الرئييس يف الترشيد والتهجري .ففي
أكرث من ثلثي حاالت النزاعات التي تؤدي إىل التهجري
كانت الجيوش الوطنية وقوات األمن (أو امليلشيات
والجامعات املسلحة املدعومة من الدولة) هي من
يجرب الناس عىل الخروج من بيوتهم وأرضهم ،وبعض
أسوأ حاالت التهجري الجديدة خالل ذلك العام
حصلت عىل يد عمالء حكوميني أو جامعات مسلحة اتخذت عدد من الخطوات خالل عام  ٢٠٠٥كجزء
مدعومة من الحكومة يف السودان (دارفور) وبورما من عملية اإلصالح الواسعة يف األمم املتحدة لتحسني
وساحل العاج وكولومبيا ونيبال وزميبابوي .هناك نظام االستجابة االنسانية ،وتم التوافق عىل تدابري
عىل األقل ست عرشة حكومة أو سلطة احتالل لها جديدة والتي – إن تم تطبيقها – ميكن أن تؤدي
صلة مبارشة أو غري مبارشة بعمليات تهجري وترشيد إىل تحسن كبري يف االستجابة الدولية تجاه حاالت
التهجري الداخيل .وأهم عنارص عملية اإلصالح تتمثل
متعمدة للناس خالل عام .٢٠٠٥
يف إنشاء صندوق لالستجابة للطوارئ وتكليف
يف قمة األمم املتحدة العاملية عام  ٢٠٠٥اعتمد الوكاالت الرئيسية بالقطاعات (التجمعات) اإلنسانية
قادة الدول ق��راراً يقيض بأخذ اج��راءات فعالة املهملة ١وتطوير فريق عمل عايل الجاهزية من
لزيادة حامية األشخاص املهجرين داخلياً ولكن خرباء الحامية.٢
االستجابات عىل املستوى الوطني تجاه التهجري
الداخيل ما تزال غري مناسبة إىل ح ٍد كبري .يف أكرث تبقى قضايا تصعيد الجهود املبذولة لتوفري حامية
من مثانني باملئة من حاالت التهجري التي كانت فيها أفضل لألشخاص املهجرين داخلياً من العنف
حياة األشخاص املهجرين داخلياً معرض ًة للخطر وانتهاكات حقوق اإلنسان وتزويدهم بالغذاء الكايف
نتيجة الرصاعات املستمرة مل تؤمن الحكومات واملأوى والعناية الصحية أولويات عاجلة ،ولكن
لهؤالء املهجرين أي حامية عىل اإلطالق أو قدمت يف كل األحوال ال ميكن اعتبار املساعدة اإلنسانية
بعض الحامية الجزئية فقط .أكرث من ثالثة عرش بدي ًال عن الجهود السياسية – عىل املستويني الوطني
حكومة – من بينها حكومات بورما وساحل وال��دويل – ملعالجة األسباب الجذرية للرصاعات
العاج وإثيوبيا والسودان – كانت استجاباتها والنزاعات ،فال ميكن الوصول إىل نتائج ملموسة يف
وردود أفعالها ال مبالية بل وحتى عدائية تجاه الحد من أزمة التهجري الداخيل العاملية إال من خالل
احتياجات ومتطلبات حامية األشخاص املهجرين االستثامرات املستدامة واملنسقة يف منع النزاعات
داخلياً مام ع��رض حياة أك�ثر من ستة ماليني وبناء السالم وإعادة البناء بعد النزاعات.
شخص للخطر ،وامتنعت العديد من الحكومات
عن بذل أي جهود صادقة لتأمني املساعدات ’التهجري الداخيل – مراجعة دولية حول النزعات
اإلنسانية لألشخاص املهجرين داخلياً .يف أكرث من والتطورات يف عام  ‘2005متوفرة عىل املوقع:
ربع الحاالت املتعلقة باألشخاص املهجرين داخلياً www.reliefweb.int/library/
وضعت الحكومات قيوداً ومعوقات عىل وصول documents/2006/idmc-gen-22mar.pdf
املنظامت اإلنسانية إىل املحتاجني.
http://www.hijra.org.uk/PDF/NHQ25/30-31.pdf .١
http://www.hijra.org.uk/PDF/NHQ25/41-42.pdf .٢
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«يشكل االحتالل االستعامري اإلرسائييل لفلسطني العقبة
الرئيسية يف وجه السالم».
الرئيس السابق جيمي كارتر ،مارس/آذار ٢٠٠٦

«هذا أسوأ بكثري من التفرقة العنرصية  ...االجراءات
اإلرسائيلية والوحشية يجعالن التفرقة العنرصية تبدو
وكأنها ٌ
نزهة .مل نتعرض أبدا لهجوم طائرات عىل مكاتبنا،
ً
ً
ومل نواجه أبدا حصارات دامت أشهرا عديدة ،ومل تدمر
الدبابات أبداً بيوتنا».
روين كارسيل ،وزي��ر أفريقيا الجنوبية لشؤون املاء
والغابات٢٠٠٤ ،

«يجب أن ندرك ،كام أدرك مانديال الذي مل يتعب أبداً
من التحدث عن كفاحه ،أن فلسطني هي إحدى القضايا
األخالقية العظيمة يف زماننا  ...فهي ليست مسألة تجارة،
أو مشاركة يف مفاوضات ،أو تحقيق أحالم مهنة .إنها قضية
عادلة يجب أن تسمح للفلسطينيني بأرس أرض األخالق
العالية واملحافظة عليها».

«بنيت قرى يهودية مكان القرى العربية .حتى أنك ال
تعرف أسامء هذه القرى العربية ،وأنا ال ألومك ألن كتب
الجغرافية مل تعد موجودة ومل يعد بإمكانك إيجاد هذه
الكتب فقط ،بل أن هذه القرى العربية أصبحت غري
موجودة أيضاً ...ال يوجد هناك مكان وحيد بنى يف هذه
البالد مل يكن فيه سكان عرب سابقني».
موشيه دايان ،وزير الدفاع اإلرسائييل١٩٦٩ ،

«لو كنت زعي ًام عربياً ملا قمت مبصالحة إلرسائيل .وذلك
طبيعي فقد أخذنا بالدهم ...لقد كان هناك معادو
السام ّية ،والنازيون ،وهتلر ،وآوشفيتس ،لكن هل كان
ذلك خطأهم؟ هم يرون شيئاً واحداً فقط :جئنا هنا
ورسقنا بالدهم .ملاذا يجب عليهم أن يقبلوا ذلك؟»
ديفيد بن غوريون ،رئيس الوزراء اإلرسائييل١٩٥٦ ،

فلسطيني أمرييك٢٠٠٢ ،
إدوارد سعيد ،باحث أديب
ّ

رسومات على اجلدار من رسم الفنان
بانكسي
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