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مسألة الالجئني الفلسطينيني :األسباب األصل َّية َ
الص من حالٍ ليس منها
والخ ُ
خالص
انشسكا ألبانيز وداميان ِل ْي ِل
فر ِ

إ ْقرا ُر ما للتهجري الفلسطيني من
وإجرا ُء القانون الدويل إجرا ًء ال تح ُّيز فيه ،هام ُر ْكنا أيِّ
أسباب أصليةْ ،
ٍ
ٍّ
حل ملسأل ِة الالجئني الفلسطينيني .والذي يزيد تحت ُِّم إقامة هذين ال ُّر ْكنَني ،هو ما تقدَّم حديثاً من محاولة
ِّاطراح قضية الالجئني الفلسطينيني ،جمل ًة وتفصي ًال.
َّإن مـــا للتهجـــر الفلســـطيني -وهـــو أكـــر حـــاالت اللجـــوء
‘أســـباب
يف العـــامل يف عـــدد الالجئـــن وأطولهـــا مـــد ًة  -1مـــن
ٍ
ٌ
ملعقـــدة ،ولقـــد منـــا تأثريهـــا عـــى مـــرور الزمـــان،
أصليـــ ٍة’
ذلـــك َّأن عـــدم معالجتهـــا مســـتم ٌر .وأ َّول مـــا نشـــأت هـــذه
األســـباب األصليـــة يف صـــدر القـــرن العرشيـــن ،حـــن اشـــتدَّ
التعـــارض بـــن فريقـــن يف مـــا يطمحـــان إليـــه (فريـــق مـــن
الس ــكان األصلي ــن وفري ــق أك ــره م ــن املهاجري ــن) ،م ــن أج ــل
أرض فلســـطني ،أيـــا َم كان االنتـــداب الربيطـــاين واقعـــاً عليهـــا،
فاســـتحال التعـــارض حربـــاً ،ثـــم كان منهـــا يف عـــام َّ 1948أن
فريق ـاً قام ــت ل ــه دول ــة (أي إرسائي ــل) ،وفريق ـاً ُج ِح ـ َد َس ــوادُه
َ
ـي م ــن
األعظ ـ ُـم ح َّقــ ُه يف تقري ــر مص ــره ُ
وســ ِل َب ِم ْل ُكــ ُه و ُن ِف ـ َ
أرضـــه (أي الفلســـطينيني).
ِ
ثـــم َح َت َمـــت القوانـــن والسياســـة اإلرسائيليـــة يف مـــا بعـــدُ
َّ
ـر الفلس ــطينيني ،الذي ــن ص ــار  750ألفــاً منه ــم الجئ ــن يف
مص ـ َ
ع ــام  ،1948إذ حال ــت دون عودته ــم إىل منازله ــم وجعلته ــم
عدميـــي الجنســـية ،ذلـــك أنهـــم -وهـــم يف هـــذا عكـــس
الفلس ــطينيني الذي ــن بق ــوا يف األرض الت ــي ص ــارت إرسائي ــل -مل
صبح ــوا مواطن ــن إرسائيلي ــن 2.وتدافع ــت
ُيعــ َرض عليه ــم ْأن ُي ُ
ـر
مــ َّرات ،من ــذ ع ــام  ،1948أم ــواج عظيم ــة م ــن مزيــ ِد تهج ـ ِ
كثـــر منهـــم يعانـــون ،يف
الفلســـطينيني ،الذيـــن مـــا يـــزال
ٌ
درجـــات متفاوتـــة ،التمييـــ َز والفقـــ َر وفقـــدان الحقـــوق ،ثـــم
إ َّنه ــم ال يعان ــون فحس ــب حي ــث تحك ــم إرسائي ــل يف الضف ــة
الغربي ــة وغــزَّة (املحتلت ــن من ــذ ع ــام  ،)1967ب ــل يف أماك ــن
أخ ــرى أيضــاً م ــن الوط ــن الع ــريب حي ــث وج ــدوا امل ــاذ.
ـات م ــن
ولق ــد ا َّتخ ــذت الجمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة مئ ـ ٍ
القـــرارات التـــي تعيـــد تأكيـــد حـــقِّ الالجئـــن يف العـــودة إىل
بلده ــم ،م ــع تعويضه ــم ع ـ َّـا وق ــع عليه ــم م ــن رضر ،3وأ َّك ــد
مجل ــس األم ــن م ـراراً كث ــر ًة رضور َة تحقي ــق تس ــوية عادل ــة يف
مس ــألة الالجئ ــن ،لك ــنْ م ــا ُن ِّفــ َذ قــرا ٌر م ــن ه ــذه القــرارات
ُّ
قـــط .ولقـــد جـــرت مفاوضـــة سياســـية امتـــدَّ ت ســـنوات
َّ
وس ــنوات ب ــن الفريق ــن تح ــت مظل ــة األم ــم املتح ــدة ،ث ــم

جــرت مفاوضــات إقليميــة وثنائيــة ،بــدأت مــن مؤمتــر مدريــد
للســـام ثـــم اتفاقـــات أوســـلو إىل مـــا بعـــد ذلـــك فصاعـــداً،
تحس ــن األح ــوال،
وم ــع كل ه ــذا ،مل ُي َّ
توص ــل يف آخ ــر األم ــر إىل ُّ
ع ــى َّأن أحداث ـاً له ــا ش ــأن حدث ــت كاع ــراف منظم ــة التحري ــر
الفلس ــطينية بإرسائي ــل.
ثـــم َّإن مـــا يعـــري الروايـــات الدائـــرة حـــول أصـــول مســـألة
الالجئ ــن الفلس ــطينيني م ــن تش ـ ُّـع ٍب وتفــ ُّر ٍع ق ــد ل ــوى عن ــق
املناقشـــة القانونيـــة التـــي تجـــري مـــن أجـــل إيجـــاد ُســـ ُبلٍ
إلخراجهـــم مـــن الحـــال التـــي هـــم فيهـــا .فمـــن الحجـــج
يـــم’
ا ُملض ِّللـــة التـــي َك َســـ َفت املناقشـــة َّأن األونـــرواُ ‘ 4ت ِد ُ
ـجل أجي ـ َ
ـال الالجئ ــن املتتابعــ َة وتعينه ــا 5.وال
املش ــكلة ،إذ ُتس ـ ِّ
ميكـــن لـــوم هـــذه اإلعانـــة -التـــي لهـــا يـــدٌ يف بقـــاء ماليـــن
ِّ
الحـــل
النـــاس أحيـــا ًء وصـــون كرامتهـــم -عـــى االفتقـــار إىل
الس ــيايس وال ميك ــن أن تج ــيء عوضــاً ع ــن مث ــل ه ــذا .ع ــى
َّأن ال ــدول األعض ــاء يف األم ــم املتح ــدة تظ ـ ُّ
ـل مس ــؤولة ع ــن ْأن
تجـــد ً
حـــا يرفـــع عـــن الالجئـــن الفلســـطينيني شـــدَّ تهُم.

َاب الحُ ُلولِ
َفتْحُ ب ِ

كثـــراً مـــا ُتعـــ َرض مســـألة الالجئـــن الفلســـطينيني عَـــ ْر َض
املس ــألة املس ــتعصية ع ــى الح ــل ،لكنه ــا ليس ــت كذل ــك .فأك ــر
التحدي ــات صعوب ــة ه ــي االفتق ــار إىل اإلرادة السياس ــية -ح َّت ــى
يف إقـــرار ‘األســـباب األصليـــة’ للتهجـــر األصـــي أو الســـتمراره
وط ــول مدَّ ت ــه -وفق ــدان ح ــقِّ تقري ــر املص ــر ،ومن ــع الع ــودة،
وع ــدم ر ِّد املس ــاكن إىل أصحابه ــا وع ــدم تعويضه ــم ع ـ َّـا وق ــع
ـي م ــن الجنس ــية .وق ــد
عليه ــم م ــن رضر ،والتجري ــد الجامع ـ ُّ
ـس األس ــباب األصلي ــة
أ َّث ــرت الجه ــود املبذول ــة م ــن أج ــل َط ْم ـ ِ
لتهجـــر الفلســـطينيني يف قـــدرة الفريقـــن عـــى التوصـــل
ٍّ
حـــل وســـط ،ويف الوجهـــة التـــي يـــرى منهـــا املجتمـــع
إىل
ِّ
ـم هن ــاك
ال ــدويل الش ــدَّ ة الواقع ــة ع ــى ه ــؤالء الالجئ ــن .ث ـ َّ
االفتق ــار إىل دع ــم ال ــدول األعض ــاء املج ــدي لض ــان تطبي ــق
فت َك ــت مس ــألة الالجئ ــن
القان ــون ال ــدويل تطبيقــاً أخالقيــاًِ ُ ،
الفلس ــطينيني بع ــد ِّ
كل م ــا تق ــدَّ م غ ــر معالج ــة.
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و ُيش ـدِّد إع ــان نيوي ــورك م ــن أج ــل الالجئ ــن واملهاجري ــن ع ــام
 ،2016واالتف ــاق العامل ــي بش ــأن الالجئ ــن ع ــام  ،2018التنبيــ َه
عـــى أهميـــة الجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــدول إلزالـــة األســـباب
توص ـ َ
ـل إىل حل ــول ،ومنه ــا حل ــول لح ــاالت اللج ــوء
األصلي ــة ،يك ُي َّ
َ
ُ
ُ
ـرز ه ــذه الوس ــائط موافقــة مقاربــ ٍة
الت ــي ط ــال أمده ــا .وت ـ ِ
ً
فضـــا عـــى
ِقوامهـــا تعـــدُّ د أصحـــاب املصلحـــة لهـــذا املقـــام،
احـــرام حكـــم القانـــون وحاميـــة حقـــوق اإلنســـان ،كل ذلـــك
ج ــز ٌء م ــن الطري ــق إىل إيج ــاد الحل ــول.
أ َّم ــا الفلس ــطينيون ،فعنده ــم َّأن تطبي ــق مث ــل ه ــذه املقارب ــة
يـــدل ضمنيـــاًَ ،بـــادِيَ َبـــد ٍء ،عـــى َكـــ ْونِ البحـــث عـــن حلـــول
مفكـــوكاً مـــن قيـــود السياســـة ،و ُمخ َّلصـــاً مـــن عـــدم تكافـــئ
الق ــوى ب ــن األحــزاب ،وع ــى كون ــه ُم ْر َش ــداً بضواب ــط القان ــون
ال ــدويل 6.صحي ــح َّأن القان ــون ال ــدويل غ ــر ق ــادر وح ــده ع ــى
ح ـ ِّ
ـل عُ قــدَة مس ــألة الالجئ ــن الفلس ــطينيني ،ولك ــنْ ميكن ــه أن
يس ــاعد ع ــى إحال ــة املناقش ــات م ــن كونه ــا ‘ممكنــ ًة سياس ــيا’ً
إىل مـــا بعـــد هـــذا مـــن كونهـــا عادلـــة ُم ْر ِضيـــة ،فمتـــى مـــا
اســـتؤنفت العمليـــة السياســـية ،كان لهـــا مـــن النجـــاح ٌّ
حـــظ
أعظـــم .ذلـــك ،ومـــا كان ُّ
قـــط البـــون بـــن موقفـــي إرسائيـــل
والفلســـطينيني أبعـــد مـــا هـــو عليـــه اليـــو َم ،فأتـــت إشـــاعة
خـــر ‘صفقـــة القـــرن’ التـــي أعلنتـــه الحكومـــة األمريكيـــة يف
يونيو/حزيــران ع ــام  ،2019ف ــأدَّت إىل توس ــيع االخت ــاف ب ــن
الفريق ــن .وم ــن هن ــا َّأن قي ــادة األم ــم املتح ــدة إع ــاد َة َر ْكــ ِز
النق ــاش يف حق ــوق الالجئ ــن ،قي ــاد ًة محكم ـ ًة ،أم ـ ٌر ال ب ـ َّد من ــه.
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حل ــول ملس ــائل الالجئ ــن املعق ــدة الت ــي يط ــول أمده ــا ممك ــنٌ ،
ْ
بـــأن ُيج َمـــع بـــن تطبيـــق املبـــادئ القانونيـــة وبـــن التوصـــل
ً
ٍّ
إىل ح ــل وس ــط سياس ــيا .ويف أزم ــات الالجئ ــن األخ ــرى ،كان ــت
االســـتجابة الدوليـــة يف العـــادة متعـــددة األبعـــاد ،إذ هـــي
عالجــت أوالً :حالــة اللجــوء الناشــئة عــن التهجــر األصــي ،مــن
ـج م ــن الخي ــارات الطوعي ــة للع ــودة ،أو االندم ــاج
خ ــال مزي ـ ٍ
ـب التهج ــر
املح ــي ،أو إع ــادة التوط ــن .وعالج ــت ثانيــاً :عواق ـ َ
املاد َّي ـ َة (أي ت ـ ُّ
ـرر املِل ــك أو خرسان ــه أو خ ـران ال َّدخْ ــلِ ) ،م ــن
ّ
خ ــال ر ِّد املِل ــك إىل صاحب ــه أو تعويض ــه ع ــا خ ــر ،أحده ــا
أو كاله ــا .وعالج ــت ثالث ـاً :األرضار األخالقي ــة والنفس ــانية الت ــي
ق ــد أ َّث ــرت يف ٍّ
كل م ــن األف ـراد والجامع ــات عموم ـاً ،م ــن خ ــال
ص ــو ٍر مختلف ــة م ــن التعوي ــض ع ــن ال ــرر.

ولقـــد يكـــون يف تطبيـــق مثـــل هـــذه االســـتجابة املتعـــددة
األبع ــاد ،ع ــى قضي ــة الالجئ ــن الفلس ــطينيني ،ع ــدد م ــن اآلث ــار
حتـــاج إىل االعـــراف بروايـــة تاريخيـــة
العمليـــة .فأولهـــاْ :أن ُي
َ
مجـــ َّردة مـــن الغايـــة والهـــوى ،حـــول ‘األســـباب األصليـــة’
ـــم الـــذي مـــا
لتهجـــر الفلســـطينيني َ
وج ْحـــ ِد حقوقهـــم ال َّدا ِئ ِ
زال ــوا يعانون ــه بع ــدُ  .ولق ــد يع ــن ه ــذا الفلس ــطينيني ع ــى ر ِّد
هويته ــم الجمعي ــة وكرامته ــم بع ــد عق ــود م ــن تجريده ــم م ــن
ِملكهـــم ونفيهـــم ،ومعاملتهـــم -يف أحســـن األحـــوال -معاملـــ َة
املواطن ــن م ــن الدرج ــة الثاني ــة ،أو معاملته ــم -وه ــذا كث ـ ٌـر-
َّ
ولعـــل هـــذا يعـــن
معاملـــ َة األجانـــب مـــن الدرجـــة الثانيـــة.
أيضـــاً عـــى تعزيـــز التوصـــل إىل ٍّ
حـــل وســـط مـــع إرسائيـــل،
اك يف ه ــذا الص ــدد مغل ــوط في ــه عن ــد الن ــاس يف
ومعالجــ ِة إدر ٍ
ـر الالجئ ــون الفلس ــطينيون ع ــى ترك ــه ع ــام الب ــاد العربي ــة .وم ــن هن ــا َّأن قي ــادة األم ــم املتح ــدة لعمليــ ٍة
الوط ــن ال ــذي ُق ـ ِ َ
 1948غـــر موجـــو ٍد اليـــو َم مـــن حيـــث هـــو كيـــان ســـيايس كه ــذه تع ــن ع ــى تحقي ــق التجــ ُّرد م ــن ه ــوى النف ــس.
وإداري ،وم ــا زال ــت األس ــباب األصلي ــة ل َن ْف ِيه ــم غ ــر معالج ــة،
َّ
ٍّ
َّ
ـاج إىل توفي ــق ب ــن السياس ــية
وس ـ ْل ُب ِم ْلكه ــم يف األرض الت ــي وثانيه ــا :أن كل ح ــل ُيق ـ ُ
ـرح محت ـ ٌ
وم ــا ي ـزال تهج ــر الفلس ــطينيني َ
احت َّلتهـــا إرسائيـــل عـــام  1967مســـتمراًَّ .إن هـــذه العنـــارص والقانــون الــدويل ،ومــن ذلــك قـرارات األمــم املتحــدة التــي لهــا
لـــذات شـــأن
عظيـــم يف القضيـــة الفلســـطينية .ومـــع ذلـــك ،ال صل ــة باملس ــألة وم ــا يتعل ــق بالحق ــوق الجامعي ــة م ــن قان ــون
ٍ
ُت ــد َرك دومــاً قيم ــة َكــ ْونِ املش ــكالت الت ــي يواجهه ــا الالجئ ــون حق ــوق اإلنس ــان ال ــدويل .وه ــذا يعن ــي ضمنيــاً ،ب ــادِيَ َب ــد ٍء،
الفلســـطينيون ،يف جوانـــب أخـــرى ،غـــر مختلفـــ ٍة اختالفـــاً احــرام مب ــدأ ح ــقِّ الفلس ــطينيني يف تقري ــر مصريه ــم .ويزع ــم
واضحــاً ع ــن املش ــكالت الت ــي يواجهه ــا غريه ــم م ــن الالجئ ــن ،كث ــرون َّأن قي ــام دول ــة فلس ــطينية مس ــتقلة له ــا س ــلطان كام ــل
الذي ــن يج ــد نح ــو ُ�ث ْل َث ْيه ــم أنفس ــهم أيضــاً منفي ــن نفيــاً ط ــال ع ــى أرضه ــا وف ــق ح ــدود ع ــام  ،1967ه ــو الح ــل املنطق ــي،
أمـــده ،و َي ُ
كـــر أال ُتحـــرَم حقوقهـــم األساســـية .فيجـــب ْأن ذلـــك أ َّنـــه سيســـمح للفلســـطينيني بإعـــال الحـــقِّ يف تقريـــر
ُ
ِّ
َّ
ُيســـ َمح للفلســـطينيني ،ككل األفـــراد املقتلعـــن مـــن أرضهـــم ،املص ــر وبتعزي ــز ش ــعور الهوي ــة الوطني ــة فيه ــم .ع ــى أن ه ــذا
بإع ــادة بن ــاء حياته ــم وه ــم مؤ َّم ُن ـ َ
ـونَ ،م ُصون ـ ٌـة كرامته ــمْ ،
وأن ل ــن يس ــمح لالجئ ــن -م ــن تلق ــاء نفس ــه -بتحقي ــق مطالبه ــم
َ
ّ
ُتحـــرَم حقوقهـــم األساســـية .ثـــم َّإن التجـــارب املقا َرنـــة ،مـــن التاريخي ــة غ ــر املنُول ــة ،ومنه ــا الع ــودة والتعوي ــض ع ــا وق ــع
ٌ
تســـوية َف َستســـمح لالجئـــن با ِّتخـــاذ
آســـيا (بعـــد الحـــرب الهنديـــة الصينيـــة) ،وأمريـــكا الوســـطى مـــن رضر .وإن حدثـــت
ويوغس ــافيا الس ــابقة ،والع ـراق وتيم ــور الرشقي ــة ،وب ــا ٍد ش ـتَّى مــكان إقامــة يف دولــة فلســطينية حديثــة النشــأة ،أو يبقــون يف
يف إفريقيـــا (مـــن أنغـــوال إىل موزمبيـــق) ،تشـــر إىل َّأن إيجـــاد الب ــاد املضيف ــة إىل ْأن ُيتَّخ ــذ ق ـرار ُي ِّك ــن الع ــودة إىل إرسائي ــل،
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فيعـــود عـــدد منهـــم يتَّفـــق عليـــه الفريقان .ولكـــنْ إن ُأ ِريـــ َد
حـــدوث ذلـــك ،يجـــب عـــى إرسائيـــل أوالً ْأن ترجـــع عـــن
احتالله ــا قط ــاع غ ــزة والضف ــة الغربي ــة ،وم ــن ذل ــك الق ــدس
الرشقي ــة .وم ــن أج ــل تيس ــر ر ِّد املِل ــك والتعوي ــض ع ــن ال ــرر،
ـوم
ينبغ ــي االحتف ــاظ بالس ــجالت التاريخي ــة املتع ِّلق ــة بذل ــك ،لي ـ ٍ
ـب به ــا الت ــي
يك ــون في ــه م ــن املمك ــن مالحق ــة الحق ــوق ا ُمل َطالَـ ِ
له ــا صل ــة باملِل ــك والتعوي ــض.
وثالثهــاَّ :أن تطبيــق القانــون الــدويل عــى الالجئــن الفلســطينيني
يعن ــي أيضــاً أن تت ــاىش حل ــول مس ــألة الالجئ ــن الفلس ــطينيني
ه ــي وقان ــون اللج ــوء ال ــدويل واملامرس ــات املتعلق ــة بالحق ــوق
الفردي ــة .وت ــرى املفوضي ــة الس ــامية لألم ــم املتح ــدة لش ــؤون
الالجئ ــن َّأن الحل ــول املختلف ــة الت ــي ت ــدوم طوي ـ ً
ـا (أي الع ــودة
الطوعيــة واالندمــاج املحــي وإعــادة التوطــن) ليســت متنافــرةً
ـم بعضه ــا بعض ـاً ْ
وأن ُي َض ـ َّـم بعضه ــا
ال تتَّف ــق ،ب ــل ميك ــن ْأن ُي ْت ِم ـ َ
ـض إســراتيجياً ،ولك ــن ب ــرط أن تك ــون كله ــا طوعي ــة.
إىل بع ـ ٍ
إذ ليس ــت مس ــألة الالجئ ــن الفلس ــطينيني مختلف ــة ع ــن غريه ــا.
فع ــى س ــبيل املث ــال ،ا َّتخ ــذت الجمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة
عـــا َم  1948قـــراراً رقمـــه  ،194جـــاء فيـــه َّأن هـــؤالء الالجئـــن
“الراغبـــن يف العـــودة إىل ديارهـــم ويف العيـــش ســـاملني مـــع
جريانهـــم” ميكنهـــم ذلـــك ،ولكـــنْ ميكـــن أيضـــاً لالجئـــن غـــر
الراغبــن يف العــودة ْأن يختــاروا إعــادة التوطــن وتعويضهــم عـ ّـا
وق ــع عليه ــم م ــن رضر .غ ــر َّأن َج ْحــ َد إرسائي ــل الثاب ـ َ
ـت ،ح ــقَّ
الالجئ ــن يف عودته ــم ،ق ــد حــدَّد خي ــارات الحل ــول الطوعي ــة
ـات عملي ــة وسياس ــية يف طري ــق
البديل ــة .والح ــقُّ َّأن هن ــاك عقب ـ ٍ
الســـاح للفلســـطينيني بالعـــودة إىل إرسائيـــل (ولـــو مل تكـــن
عودته ــم ع ــى أكت ــاف املواطن ــن اإلرسائيلي ــن وأمنه ــم) ،ولك ــنَّ
هـــذا ال ينقـــض أهميـــة االعـــراف بحـــقِّ العـــودة.ويف الوقـــت
نفس ــه ،تقت ــي مث ــل ه ــذه املقارب ــة إنع ــام النظ ــر يف االعتق ــاد
املتواصـــل عنـــد الالجئـــن الفلســـطينيني ويف الـــدول العربيـــة
بـــأن قبـــول أي ٍّ
التـــي تضيفهـــمَّ ،
حـــل غـــر العـــودة ســـيقتيض
أن يتخ َّل ــوا ع ــن مطالب ــة إرسائي ــل بحقوقه ــم .لك ــنَّ الواق ــع أنَّ
إســـقاط صفـــة الالجـــئ ،وفـــق القانـــون الـــدويل ،ال يعنـــي إال
وقـــف الحاميـــة الدوليـــة ،وال يؤ ِّثـــر يف الحقـــوق التاريخيـــة يف
الع ــودة (ومنه ــا ر ُّد املِل ــك) وال يف التعوي ــض ع ــن ال ــرر ،فه ــذا
يح ــقُّ للفلس ــطينيني وف ــق القان ــون ال ــدويل وم ــا ه ــو منص ــوص
علي ــه م ــن قب ـ ُـل يف قــرارات مختلف ــة م ــن األم ــم املتح ــدة.
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وتلخي ــص األم ــرَّ ،أن اإلرادة السياس ــية لح ــل مس ــألة الالجئ ــن
حـ ً
املنم ــق ،ه ــي إىل اآلن ُمفتَقــ ٌر
ـا ناجعــاً ،بعي ــداً ع ــن ال ــكالم َّ
إليها.والحـــل العـــادل والدائـــم ملســـألة الالجئـــن الفلســـطينيني
َـــاج إىل عمـــل ســـيايس أخالقـــي فيـــه ِجـــدٌّ  ،وقائـــم عـــى
ُمحت ٌ
مب ــادئ القان ــون ال ــدويل .ولق ــد ت ــؤدِّي الجه ــود الت ــي بذل ــت
أخـــراً ِّ
الطـــراح مســـألة الالجئـــن الفلســـطينيني ،ثـــم َج ْع ُلهـــا
مســـألة ثانويـــة يف طريـــق البحـــث عـــن الســـام يف املنطقـــة،
كل ذلـــك قـــد يـــؤدِّي إىل مزيـــ ِد تقلقـــلٍ  ،ولـــذا ينبغـــي رفـــض
توص ــل إىل تس ــوية مس ــتدامة م ــا
ه ــذه املحاول ــة .ذل ــك ،ول ــن ُي َّ
دام ــت السياســـة تتجاهـــل مب ـ َ
ـادئ العدالــ ِة األساس ــي َة.
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كتب املؤلِّفان هذه املقال َة من عند نفسيهام ،وقد ال تستوي اآلراء
التي فيها وآراء املنظامت التي يعمالن فيها.
َ
نحو
 .1يبلغ الفلسطينيون 13
مليون َن ْف ٍس ،أك ُرث من نصفهم الجئون ،ومن هذا النصف ٌ
من  5ماليني و 400ألف لهم عند األونروا صفة ‘الالجئني الفلسطينيني’ ،ويقيمون يف
الرشق األدىن .الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  -ديسمرب/كانون األول عام .2018
َّ .2ربا حصل بعض الفلسطينيني عىل جنسي ٍة حيث ُ‘أ ِعي َد توطينهم’ (وال بلد إال األردن
منح جنس َّيته منحاً جامعياً ملن هُ ِّجروا عام  ،)1948لكنْ بقي أكرث الفلسطينيني ال جنسية
السلطان التا ِّم عىل دولة فلسطني -وهو عنرص ال ي ُْستغنَى عنه لتحقيق
لهم .فاالفتقار إىل ُّ
الحقِّ يف تقرير املصري -يجعل س َّكان قطاع غزة والضفة الغربية عدميي الجنسية ،هذا
وفق القانون الدويل.
 .3انظر مث ًال قرار الجمعية العامة  ،194فقرة bit.ly/GenAssResolution194 .11
ُ .4أ ِّس َس ْت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (أي
األونروا) عام  ،1949وتعمل يف األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية ،ومنها القدس
الرشقية وقطاع غزة ،ومن ُم َّ
همتها توفري التعليم والخدمات الصحية والوظائف.
َ
القانون الدويل لالجئني واملامرسة يف:
 .5نوقشت مجارا ُة نظام التسجيل يف األونروا
Albanese FP (2018) ‘UNRWA and Palestine Refugee Rights: New Assaults,
New Challenges’, Current Issues in Depth, Institute for Palestine Studies.
(األونروا وحقوق الالجئني الفلسطينيني :اعتداءات جديدة وتحديات جديدة)
bit.ly/Albanese2018-PalestineStudies
 .6ملزيد معرف ٍة يف تطبيق إطار عمل إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين،
واالتفاق العاملي بشأن الالجئني ،انظر:
Albanese F P and Takkenberg L (2020) The Status of Palestinian Refugees
in International Law, OUP.
(حالة الالجئني الفلسطينيني يف القانون الدويل ،يصدر يف عام )2020

مزيدٌ من املصادر يف األسباب األصل َّيةَ :منْ شاء الوصول إىل قامئ ٍة (باللغة اإلنجليزية) من قوائم األعداد السابقة من
متاح باللغة العربية) ،فلينظر
نرشة الهجرة القرسية التي عالجت أسباب التَّهجري األصل َّية (وأكرث هذه األعــداد ٌ
.www.fmreview.org/thematic-listings

