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توطــئــــــــــــة
�إن حق العودة هو حجر الزاوية يف �أي حل للق�ضية الفل�سطينية.
واملق�صود بالعودة هنا هو عودة جميع الفل�سطينيني �إىل ديارهم �أو ديار
�آبائهم و�أجدادهم� ،أي االنتقال النهائي من ال�شتات الداخلي �أو اخلارجي �إىل
ار�ض الوطن .والعودة هي النقي�ض املبا�رش لأكرب خطرين يتهددان ال�شتات
الفل�سطيني اليوم :التهجري والتوطني.
لقد عانى الفل�سطينيون ،منذ خم�سني عام ًا تقريباً ،حمنة الطرد من الوطن
وحمنة التيه والت�شتت يف �أرجاء الدنيا .وعانوا املحنتني كذلك ،ولأ�سباب
تخلو من ال�شعور القومي �أو الإن�ساين ،عندما ا�ضطروا غلى مغادرة الأقطار
العربية التي جل�أوا �أو جل�أ ذووهم �إليها.
وعر�ضت ق�ضيتهم على الأمم املتحدة فاً�صدرت اجلمعية العامة يف
ُ
العام  1948قراراً (رقم � )194أو�صت فيه بال�سماح لهم بالعودة �إىل موطنهم
وبدفع التعوي�ضات ،لهم وملن يقرر عدم العودة ،عن ممتلكاتهم املفقودة �أو
املت�رضرة.
وعندما وافقت اجلمعية العامة ،يف  ،1949/5/11على ان�ضمام ا�رسائيل
�إىل ع�ضوية الأمم املتحدة ربطت ربط ًا مبا�رشاً وحمكم ًا بني هذا االن�ضمام
ووجوب تنفيذ القرارين ال�صادرين عنها :قرار التق�سيم وقرار العودة
والتعوي�ض .وبذلك كانت ا�رسائيل ( وملا تزل ) الدولة الوحيدة التي ُقبلت
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يف الع�ضوية الأممية ب�رشط وا�ضح وارتبط قبولها بتنفيذ بع�ض القرارات.
وجاء بعد ذلك اتفاق �أو�سلو ،املوقع يف العام  ،1993بني �إ�رسائيل ومنظمة
التحرير الفل�سطينية يعد بفتح �آفاق جديدة ،لأن حل الق�ضية الفل�سطينية
ا�صبح ،يف ر�أي �أن�صار ال�سالم املهرول ،متوقف ًا على نتائج املرحلة النهائية
من املفاو�ضات التي ُيفرت�ض �أن تبد�أ يف �أيار  1996و«تغطي الق�ضايا
املتبقية» ومنها ق�ضية الالجئني.
�إن حق العودة يرتبط ارتباط ًا ع�ضوي ًا بالق�ضية الفل�سطينية .بل هو �أهم
ما فيها .ولهذا احلق �أبعاد وجوانب وانعكا�سات متعددة ي�صعب علينا ،يف
جل�سة واحدة ،االملام بها جميعاً� .سنكتفي بالرتكيز على اجلانب القانوين
مر بها حق العودة.
مكنها ،فنلقي� ،أوالً ،نظرة على املراحل والتطورات التي ّ
وندر�س ثانياً� ،أ�سا�سه القانوين وكيفية تطبيقه على احلالة الفل�سطينية.
ونح ّدد ،ثالثاً ،موقف ا�رسائيل من هذا احلق.

tion Office,

.
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املراحل والتطورات التي مرّ بها حق العودة

للق�ضية الفل�سطينية �أبعاد ،وحق العودة �أعمقها .و�إن كان للفل�سطينيني
فحق العودة يت�ص ّدرها .ولو بد�أنا با�ستعرا�ض �أو�ضاع هذا احلق ،منذ
مطالب ّ
مر مبراحل و�شهد تطورات ميكننا �إجمالها بالنقاط
النكبة الأوىل لوجدنا �أنه ّ
التالية:
 - 1يف العام � ،1948أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة القرار .194
وهو يعترب �أول وثيقة دولية ُتعلن حق العودة والتعوي�ض .والقرار �صدر
بعد اغتيال الو�سيط الدويل ،الكونت برنادوت ،يف القد�س على �أيدي
االرهابيني من الع�صابات ال�صهيونية .و�سبب النقمة عليه ما ورد يف
تقريره من مقرتحات حول تعديل قرار التق�سيم و�رضورة ت�سوية ق�ضية
الالجئني بال�سماح لهم بالعودة �إىل ديارهم يف �أ�رسع وقت ممكن.
ون�شري �إىل �أن اجلمعية العامة قد درجت ،منذ العام  ،1949على تب ّني
م�ضمون القرار  194يف كل �سنة .وارتفع عدد الدول املوافقة عليه من
 47يف العام � 1949إىل  164يف العام  .1994ومل يعار�ضه ،منذ العام
� ،1961إ ّال دولة �أو دولتان.
 - 2مل تتوقف ا�رسائيل ،منذ العام  ،1948عن تهجري الفل�سطينيني �أو ابعادهم
واال�ستيالء على �أمالكهم .والتهجري الذي متار�سه ال ي�أتي نتيجة حروب
�أو معــارك� ،أو عقابــ ًا ملن ت�صفهــم باملخربني ،بل تطبيقا لعن�رص
�أ�سا�سي من عنا�رص العقيدة ال�صهيونية .وميكن تلخي�صه يف �أمرين:
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ترحيل (تران�سفري) ال�سكان� ،أي تفريغ فل�سطني من �أهلها بغية ملئها
باملهاجرين اليهود ،ثم اال�ستيالء على �أمالكهم بغية اعمار «�أر�ض
امليعاد».
عمت املنطقة حق
 - 3حجبت الأحداث ال�سيا�سية والع�سكرية الكربى التي ّ
العودة عن واجهة االهتمام العربي ،فانتهزت ا�رسائيل الفر�صة ل�رصف
الأنظار والأفكار عنه �أو لإخ�ضاعه ل�رشوط كفيلة بعدم تطبيقه.
 - 4جاءت االنتفا�ضة حُتيي الأمل يف العودة والتحرير بعد �أن ُ�شحنت نفو�س
العرب ب�أطنان من اليا�س واالحباط .وجناح االنتفا�ضة �أو اخلوف منها
�أ ّدى �إىل حتقيق ثالثة �أمور :فكّ االرتباط بني اململكة الأردنية وال�ضفة
الغربية ،واعالن املجل�س الوطني الفل�سطيني قيام الدولة الفل�سطينية،
وتوقيع اتفاق �أو�سلو .ومهما يكن موقفنا من هذه التطورات فال ي�سعنا
�إال اال�شارة �إىل ظاهرة مهمة ،هي �إكراه ا�رسائيل على االعرتاف بوجود
ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه الوطنية .وعلى الرغم من ت�أجيل معاجلة
جمرد �إدراجه
حق العودة غلى املرحلة النهائية من املفاو�ضات ف�إن ّ
أهميته وخطو ًة باجتاه التزامه.
يف ن�صو�ص االتفاق ُي�شكل اعرتاف ًا ب� ّ
� - 5سعت ا�رسائيل �إىل تغييب حق العودة �أو عرقلة املباحثات حوله .ففي
البداية �أعلنت عدم م�س�ؤوليتها عن خروج الفل�سطينيني من وطنهم،
واتهمت الدول العربية بتحري�ضهم على املغادرة .لكن الباحثني
وامل�ؤرخني اليهود (مثل بني موري�س) والربيطانيني (مثل النائب
�أر�سكني ت�شايلدرز) �أثبتوا خطل هذا االدعاء ومل يعرثوا على وثيقة
واحدة ت�ؤكد مغادرة الفل�سطينيني وطنهم تلبي ًة لنداء �أو �إيحاء �صادر
عن قائد �أو بلد عربي .ولو راجعنا مذكرات ا�سحق رابني لوجدنا �أنه
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يتحدث عن خطة �صهيونية ترمي �إىل تهجري اهل فل�سطني بالرتهيب
والقوة .وكان املدير ال�سابق لل�صندوق القومي اليهودي ،يو�سف
ويترن ،قد ذكر �أن �سيا�سة الرتحيل هي �إحدى ا�سرتاتيجيات امل�رشوع
ال�صهيوين .وعندما تهافتت االتهامات �ضد العرب جل�أت ا�رسائيل �إىل
ذريعة �أخرى ،فربطت �أو �ساوت بني م�س�ألتني :خروج العرب من فل�سطني
واخراج اليهود من بالد العرب ،واعتربت �أن ه�ؤالء اليهود قد تعر�ضوا
للتهجري ،فا�ضطرت هي �إىل ا�ستقبالهم ،وا ّدعت �أن عددهم يفوق عدد
الفل�سطينيني الذين جل�أوا �إىل الدول العربية .و�إذا كان للفل�سطينيني حق
يف العودة والتعوي�ض فلي�س من العدل حرمان الهيود منه ،و�إن لكن
�سيد الأحكام .وعندما �شعرت ا�رسائيل به�شا�شة هذه احلجة
التبادل ّ
�أعدت ،بالتواط�ؤ مع الإدارة الأمريكية ،خطة لإلغاء جميع القرارات
وبررت
الدولية التي ُتطالب ا�رسائيل باعادة �أهل فل�سطني �إىل ديارهمّ .
ذلك بامل�صاحلة التي متت بينها وبني معظم الأنظمة العربية وبف�ضيلة
الن�سيان التي يحتاج �إليها الإن�سان يف كل زمان ومكان.
 - 6طر�أت على موقف منظمة التحرير من حق العودة تقلّبات �شبيهة
بالتقلبات التي �شابت مواقفها من معظم الق�ضايا الأخرى ،فبعد �أن
كانت تطالب بعودة جميع النازحني الفل�سطينيني �أخذت ،على اثر
قر ب�صعوبة اعادة اجلميع.
تقربها واقرتابها من زعماء ال�صهيونيةُ ،ت ّ
ّ
�رصح �أحد كبار امل�س�ؤولني فيها للمجلة الأمريكية «ال�سيا�سة
لقد ّ
اخلارجية» يف العام  1990ب�أن قيادة املنظمة تعترب العودة اجلماعية
�أمراً م�ستحي ًال لأن ا�رسائيل حمت معامل �أكرث من  400مدينة وقرية.
والأمر املهم الذي ميكننا ا�ستخال�صه من ا�ستعرا�ض هذه التطورات هو
�أن حق العودة قد �أ�صبح من املقومات الأ�سا�سية للمفاو�ضات و�أن ا�ستمرار
8

الت�شبث بهذا احلق قد �أثبت �أمرين �صالبة الإميان بهذا احلق ،وف�شل ال�شعارات
التي روجتها ال�صهيونية ،من �أمثال :ار�ض بال �شعب ل�شعب بال ار�ض.
ومع االقرار بحق العودة و�صعوبة تطبيقه يف الظرف العربي الراهن
امل ّت�سم بالتهاون واالرتباك ،فال بد لنا من اال�شارة �إىل �أن هذا احلق قد
ومكر�سة يف معظم الوثائق الدولية
�أ�صبح يرتكز على �أ�س�س قانونية ثابتة
ّ
اخلا�صة بحقوق الإن�سان.
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التعريف والأ�سا�س القانوين حلق العودة
وتطبيقه على احلالة الفل�سطينية
ميكننا� ،إذا �أردنا التب�سيط ،تعريف حق العودة بانه حق كل فرد �أو �أفراد،
ذرياتهم ،يف العودة �إىل االماكن التي كانو يقيمون فيها والتي �أكرهوا
وحق ّ
على مغادرتها ،ويف ا�سرتداد ممتلكاتهم التي تركوها �أو فقدوها� ،أو يف
احل�صول على تعوي�ضات عنها.
وهذا التعريف ُيثري العديد من الت�سا�ؤالت ،و�أحيان ًا اال�شكاالت:
 - 1ما هي طبيعة هذااحلق؟ هل هو حق مدين واقت�صادي فقط� ،أم �أن
له �أبعاداً �سيا�سية ترتبط باملواطنة؟ هل هو حق فردي� ،أم �أنه حق
جماعي يتعلق بحقوق �شعب بكامله؟ هل باالمكان حتقيق حق العودة
دون ال�سماح لل�شعب الفل�سطيني مبمار�سة حقه يف تقرير م�صريه؟.
 - 2ما هي الأمكنة التي يحق للفل�سطينيني العودة �إليها؟
أرا�ض منحها قرار التق�سيم للدولة
�إن فل�سطني اليوم مق�سمة ومكونة من � ٍ
أرا�ض منحها للدولة العربية ثم احتلتها ا�رسائيل ،و�أرا�ض
العربية ،و� ٍ
خ�ضعت لفرتة من الزمن لالدارتني الأردنية وامل�رصية ،واحتلتها
ا�رسائيل ثم تخلّت عن جزء منها .وهناك كذلك منطقة القد�س اخلا�ضعة
لالحتالل اال�رسائيلي .و�إذا ُ�سمح للفل�سطيني بالعودة ،فهل �سيكون يف
مقدوره التوجه �إىل املدنية �أو القرية التي طرد منها؟ وما م�صريه �إن
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كان مكان اقامته الأ�صلي قد �أ�صبح من الأمالك التي تنازلت عنها
منظمة التحرير ال�رسائيل؟ وهل من املتفق عليه ح�رش النازحني ،بعد
موافقة ا�رسائيل طبعاً ،يف منطقة ما ُي�سمى باحلكم الذاتي؟.
 - 3من هم ا�صحاب احلق يف العودة؟ اجلواب �سه ٌل عربي ًا ومثقل بالتعقيد
�إ�رسائيلياً .فالعقيدة ال�صهيونية تقوم على قواعد ثابتة ترمي �إىل
نفي الآخر �أو التنكر له .وكل خملقو ال يعتنق اليهودية هو «�آخر»� ،أو
«غري»� ،أو «دون» .فهل �ستح�صل معجزة يف القرير العاجل جتعل عودة
الفل�سطينيني برداً و�سالم ًا على قلوب اال�رسائيليني؟.
لقد جرت حماوالت العتماد التعريف الذي و�ضعته وكالة الغوث
الدولية لالجئ الفل�سطيني (االقامة يف فل�سطني مدة �سنتني على الأقل قبل
�أحداث العام  ،)1948فلم ُيوخذ به لأ�سباب عدة� ،أهمها �أن املخيمات التي
تتلقى امل�ساعدات من الوكالة ال ت�ضم جميع الفل�سطينيني الذين �أخرجوا
من ديارهم .ولعل التعريف الوارد يف القرار � 194أقرب �أىل الدقة ،فهو ال
ي�شرتط ،ملمار�سة حق العودة �أو ملنح �صفة الالجئ ،فرتة معينة من االقامة
فل فل�سطني ،ويرتك للنازح حق اخليار بني ثالثة احتماالت� :إما العودة مع
ا�ستعادة كامل الأمالك يف حال وجودها ،و�أما العودة مع التعوي�ض عن
الأمالك يف حال فقدانها ،و�أما عدم العودة مع االحتفاظ بحق التعوي�ض.
�سيتكون منها اقليم الدولة
و�إذا كانت العودة �إىل الأرا�ضي التي
ّ
الفل�سطينية امل�ستقلة (�إن �سمحت ا�رسائيل بقيامها) التثري م�شكلة ،ب�سبب
التالحم القائم بني ال�صفتني املدنية وال�سيا�سية يف حق العودة ،ف�إن
امل�شكلة الكربى �س ُتثار عندما يقرر الفل�سطيني العودة �إىل الأرا�ضي التي
�أ�صبحت ملك ًا �أو جزءاً من دولة ا�رسائيل:
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�أ  -ف�إذا كان العائد ينتمي �أ�ص ًال �إىل الأرا�ضي التي منحها قرار التق�سيم
للدولة اليهودية ،ف�إن اعتماده على هذا القرار الذي ن�ص على نظام
قانوين للأقلية العربية �سي�صطدم بعقبات� ،أهمها �صعوبة اكت�ساب
اجلن�سية اال�رسائيلية.
ب  -و�إذا اختار العودة �إىل هذه الأرا�ضي ب�صفته اجنبي ًا برزت م�شكلة
التوفيق بني هذه ال�صفة و�صفة املالك.
ج  -و�إذا كانت له �أمالك يف الدولة اال�رسائيلية وف�ضل العودة �إىل الأرا�ضي
التي �ستكون من ح�صة الدولة الفل�سطينية كان �أجنبي ًا له �أمالك� ،أو
تعوي�ضات عن �أمالك ،يف دولة �أخرى.
jjj

وال�س�ؤال املهم بعد تعريف حق العودة هو الأ�سا�س �أو الأ�س�س القانونية
التي يقوم عليها هذا احلق.
لقد اعرتفت الأمم املتحدة ،بقرارها  ،194ال�صادر يف العام  ،1948بحق
الفل�سطينيني يف العودة والتعوي�ض ،ولكن هذا القرار ي�شري �إىل الفئة التي
نزحت بكثافة خالل العامني  1947و ،1948وو�صفت بالالجئني .ولكن
حرب � 1967أ�سفرت �أي�ض ًا عن ظهور الجئني جددُ ،عرفوا بالنازحني مع �أنهم
مهجرون .وعمدت �سلطات االحتالل بعد ذلك �إىل طرد امئات �أو ابعادهم من
ّ
الأرا�ضي املحتلة .فهل ي�شمل قرار الأمم املتحدة هذه املجموعات كلها؟
�إن حق العودة ،يف القانون الدويل املعا�رص ،ي�شمل جميع �ضحايا
الإبعاد الق�رسي عن الوطن .وهناك مبد�أ قانوين عام �صالح للتطبيق على
مهجر �أو مبعد ،يت�صدر جميع الوثائق الدولية اخلا�صة بحقوق
كل الجئ �أو ّ
الإن�سان ،وي�ضمن لكل �إن�سان احلد الأدنى من اال�ستقرار يف بلده ،اي ي�ضمن
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له حق البقاء يف بلده .وحق البقاء ي�ستتبع حتم ًا حق العودة �إذا ما �أًكره
الإن�سان على مغادرة بلده.
ديناً .فحق العودة
وهذا احلق يقابله ،عاد ًة ،واجب .والواجب قد يكون ْ
مرحل �أو منفي من بلده ،وواجب �أو دين على دولة
مهجر �أو ّ
هو� ،إذن ،حق لك ّ
ما� ،أو على اال�رسة الدولية جمعاء ،انطالق ًا من روح الت�ضامن والتكافل التي
ينطوي عليها ميثاق الأمم املتحدة.
والوثيقة الأ�سا�س هي االعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ال�صادر عن
الأمم املتحدة يف العام ( 1948قبل �صدور القرار  194بيوم واحد) .فاملادة
 13منه تن�ص على «حق كل �إن�سان يف مغادرة اي بلد ،مبا يف ذلك بلده ،ويف
العودة �إىل بلده» .وحق املغادرة والعودة ينطوي بال�رضورة على حق البقاء
يف البلد .والتمتع بهذا احلق بتنافى باملطلق مع مفهوم االكراه.
�صحيح �أن املادة  29من االعالن تن�ص على �أن الإن�سان ال يخ�ضع،
يف ممار�سة حقوقه وحرياته� ،إ ّال للقيود التي يقررها القانون ،بغية ت�أمني
االعراف بحقق الآخرين وحرياتهم واحرتامها ،وبغية الوفاء باملتطلبات
العادلة للف�ضيلة واالنتظام العام والرفاهية العامة يف جمتمع دميوقراطي،
�إ ّال �أن االعالن يحمي كل �إن�سان من عمليات االقتالع بو�سائل العنف
امل�ستندة �إىل قوانني جائرة ال حترتم حق املغادرة والعودة.
واالعالن العاملي ال يعرتف بهذا احلق للمواطنني فقط� ،أي للذين يحملون
جن�سية البلد ،بل يعرتف به كذلك لك �إن�سان ،ب�رصف النظر عن جن�سيته.
فاملادة  13تعالج حالة كل �إن�سان ،وديباجة االعالن تثبت ذلك عندما
موجه �إىل «جميع �أع�ضاء الأ�رسة الدولية».
تعترب �أن االعالن ّ
واملبد�أ العام الذي يت�ضمنه االعالن ال يحول دون اكراه �أي �إن�سان على
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مغادرة �أي بلد� .إ ّال �أنه يرف�ض �أن يكون هذا االبعاد الق�رسي نتيجة تدابر
تع�سفية �أو قرارات غري �رشعية ت�ستند غلى قوانني خمالفة للقواعد التي حتكم
التعامل الدويل� .إن االبعاد يحتاج �أن تت�ضمن احلد الأدنى من املتطلبات
الإن�سانية .وكل انتهاك ملبد�أ حق العودة ترتتب عليه عقوبات.
ن�صت ،يف �صورة
وبعد االعالن العاملي �صدرت ثالث وثائق دولية ّ
�أو�ضح و�أ�شمل ،على هذا املبد�أ العام .الأوىل هي اتفاقية جنيف الرابعة،
ال�صادرة يف  ،1949/8/12واملتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املدنيني يف وقت
احلرب .واملادة  /49/منها تن�ص على �أنه «يحظر النقل اجلربي ،اجلماعي
�أو الفردي ،للأ�شخا�ص املحميني ،كما يحظر نفي ُهم من الأرا�ضي املحتلة
�إىل �أرا�ضي دولة االحتالل �أو �أرا�ضي �أية دولة �أخرى ،حمتلة كانت �أو غري
حمتلةّ ،اي ًا تكن الدواعي».
والوثيقة الثانية هي االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع ا�شكال
التمييز العن�رصي ،املوقعة يف  .1965/1/4فالبند(د) من املادة اخلام�سة
منها ين�ص على «احلق يف مغادرة �أي بلد ،مبا يف ذلك بلده ،ويف العودة
�إىل بلده».
والوثيقة الثالثة هي العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
ال�صادر يف  .1966/12/19ف�أحكام املادة  /12/منه ت�شبه �إىل حد كبري
�أحكام املادة  /13/من االعالن العاملي ،فهي تن�ص على «�أن لكل �إن�سان
حرية مغادرة اي بلد ،مبا يف ذلك بلده» ،وعلى �أنه «ال يجوز حرمان �أحد،
تع�سفاً ،من حق الدخول �إىل بلده» ،وعلى �أنه ال يجوز ،تقييد حقوق التنقل
ّ
واملغادرة واختيار مكان االقامة �إ ّال بقانون ،و�إ ّال �إذا كان �رضوري ًا حلماية
الأمن القومي� ،أو االنتظام العام� ،أو ال�صحة العامة� ،أو االّداب العامة� ،أو
حقوق الآخرين وحرياتهم.
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ويت�ضمن العهد الدولني يف مادته الثانية ،التزام ًا مهم ًا يدل على حر�ص
امل�رشع الدويل على ت�أمني و�سائل التنفيذ لت�رشيعاته .فهذه املادة ت�ؤكد
ّ
«�إن كل دولة طرف يف هذا العهد تتعهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه
بكفالتها جلميع الأفراد املوجودين يف �إقليمها واخلا�ضعني لواليتها ،دون
�أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي
ال�سيا�سي وغري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو
الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب» .وت�ؤكد املادة كذلك �أن كل دولة طرف
تتعهد ب�أن تتخذ االجراءات الد�ستورية الالزمة جلعل ت�رشيعاتها القائمة
من�سجمة مع احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد ،وب�أن تو ّفر لك �إن�سان
وتدخل ال�سلطة الق�ضائية �أو
تنتهك حقوقه �أو حرياته ُ�س ُبل التظلّم الناجعة،
ّ
الإدارية �أو الت�رشيعية املخت�صة يف الأمر ،وقيام ال�سلطات املخت�صة بانفاذ
الأحكام ال�صادرة.
jjj

و�إىل جانب هذه الوثائق الدولية هناك وثائق �إقليمية ،نذكر �أهمها:
 - 1الربوتوكول الرابع من االتفاقية االوروبية حلماية حقوق الإن�سان.
فاملادة الثانية منه تن�ص على ما يلي:
احلق يف التنقل واختيار
�أ  -لكل من ُوجد بانتظام يف �إقليم دولةٍ ما ُّ
مكان �إقامته فيها بحرية.
حر يف مغادرة �أي بلد ،مبا فيه بلده.
ب  -غن كل �إن�سان ّ
ج � -إن ممار�سة هذه احلقوق ال ميكن �أن تخ�ضع لأي قيود �سوى القيود
التي ين�ص عليها القانون ،وت�شكّل يف جمتمع دميوقراطي ،تدابري
�رضورية للحفاظ على الأمن القومي ،وال�سالمة العامة ،واالنتظام
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العام ،ومن �أجل ا ّتقاء الأعمال اجلرمية و�صون ال�صحة �أو الأخالق
�أو حقوق الغري وحرياته.
د � -إن احلريات املعرتف بها يف الفقرة الأوىل ميكن �أي�ضا اخ�ضاعها،
تربرها امل�صحلة
وفق ًا للقانون ويف بع�ض املناطق املح ّددة ،لقيود ّ
العامة يف جمتمع دميوقراطي.

واملادة الثالثة من الربوتوكول تن�ص على �أنه:
�أ  -ال ميكن ،بتدبري فردي �أو جماعي ،طرد �أحد من �إقليم دولة هو �أحد من
�إقليم دولة هو �أحد رعاياها.
ب  -ال ميكن حرمان �أحد من حق الدخول �إىل �إقليم دولة هو �أحد رعاياها.
 - 2االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان للعام ( 1969املادة .)22
 - 3امليثــاق االفريقـــي حلقـــــــوق الإن�سان وال�شـــعـــوب للعــــــام 1981
(املادة .)12
 - 4م�رشوع امليثاق العربي حلقو الإن�سان ،الذي �أعدته جامعة الدول العربية
(املواد 13و14و.)15
 - 5م�رشوع ميثاق حقوق الإن�سان وال�شعب يف الوطن العربي ،الذي �أع ّده
خرباء يف القانون يف العام  ،1986وتب ّناه احتاد املحامني العرب يف
العام التايل (املادة .)8

وال بد لنا هنا من ابداء مالحظتني:
الأوىل تتعلق باقرار جميع الدول بحق العودة .وبف�ضل هذا االقرار
اجلماعي ارتقى حق العودة �إىل مرتبة من الو�ضوح مل ترتك جما ًال النكاره
�أو بو�ضع املزيد من الدرا�سات عنه .ويبدو �أن اللجنة الأوروبية واملحكمة
16

الأوروبية حلقوق الإن�سان مل تتلق حتى العام املن�رصم �أية مراجعة حول
املو�ضوع.
والثانية تتعلق بالبعد اجلديد حلق عودة الفل�سطينيني ،فحق العودة
الذي تن�ص عليه الوثائق الدولية واالقليمية التي �أ�رشنا �إليها يعالج حقوق ًا
فردية� ،أي حقوق ًا تطبق على �أفراد ،ال على جماعات �أو �شعوب ،يف حني
�أن حق العودة للفل�سطينيني ميثل حقا جماعي ًا ي�شكل الغالبية ال�ساحقة من
وهجر .وهذا البعد اجلماعي يجعل من حق العودة ركيزة من
�أفراد �شعب طُ رد ُ
ركائز حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها .فالتنكّر حلق الفل�سطينيني ،كجماعة
�أو �شعب ،يحول دون ممار�ستهم حق ًا و ّفره لهم القانون الدويل املعا�رص،
وهو حق تقرير امل�صري.
jjj

فاملبد�أ معرتف به دولياً .ولي�س هناك �أي �شك يف �صالحية تطبيقة على
الفل�سطينيني الذين نزحوا �أو هجروا او اقتلعوا او طردوا.
وبالن�سبة اىل فئة الالجئني للعام  ،1948 – 1947وفئة املهجرين
للعام  ،1967هناك �سل�سلة طويلة من القرارات الدولية التي اعرتفت بحقهم
يف العودة ،ويف مقدمتها القرار ،رقم  ،194للعام  ،1948الذي قرر ال�سماح
لالجئني الراغبني يف العودة اىل وطنهم بالعودة يف اقرب وقت ممكن
والعي�ش ب�سالم مع جريانهم ،وال�سماح ملن ال يرغب بالعودة باحل�صول من
احلكومات وال�سلطات امل�س�ؤولة على تعوي�ضات عن امالكه املفقودة� ،أو
املت�رضرة ،وذلك طبقا ملبادئ القانون الدويل واالن�صاف.
وهذا القرار الذي تكرر ايراده �أو اال�ستناد اليه يف العديد من القرارات
الدولية الالحقة يكت�سب �أهمية بالغة من ناحية قبوله من جانب املمثل
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الر�سمي ال�رسائيل .ففي  ،1949/5/11وافقت اجلمعية العامة على قبول
ا�رسائيل يف ع�ضوية االمم املتحدة .وت�ضمن قرار القبول تذكريا بالقرارين
ال�سابقني ال�صادرين عن اجلمعية (قرار التق�سيم وقرار اعادة الالجئني
والتعوي�ض عليهم) ،و�أخذ العلم «بالت�رصيحات واالي�ضاحات التي قدمها
ممثل حكومة ا�رسائيل �أمام اللجنة ال�سيا�سية اخلا�صة ب�ش�أن تطبيق القرارين
املذكورين».

وباال�ضافة اىل القرار  ،194ميكننا الرجوع اىل عدة قرارات مهمة،
مثل:
 - 1القرار  ،302ال�صادر عن اجلمعية العامةيف  ،1949/12/8والذي ان�ش�أ
وكالة الغوث لالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) ،وهذه الوكالة تطالب
كل �سنة ،يف تقريرها ال�سنوي ،بتنفيذ حق العودة .وتنتهز اجلمعية
العامة هذه الفر�صة يف كل اجتماع �سنوي لها لـت�أكيد قرارها 194
(ال �سيما بنده املتعلق بحق العودة) ،ولالعراب عن �أ�سفها لعدم اجناز
عملية العودة والتعوي�ض ،وللتو�ضيح ب�أن ان�شاء وكالة الغوث ال ي�سيء
اىل حقوق الالجئني التي وردت يف القرار .194
 - 2القرار  ،393ال�صادر عن اجلمعية العامة يف  ،1950/12/14والذي
حدد مهام جلنة التوفيق الدولية املكونة من ممثلي فرن�سا والواليات
املتحدة وتركيا .وكان من بني مهامها و�ضع التدابري اخلا�صة بتقدير
ودفع التعوي�ضات التي ن�ص عليها القرار  ،194والكفيلة باجناز
الأغرا�ض الأخرى التي حددها القرار املذكور ،ويف مقدمتها حق
العودة .ولكن اللجنة �أخفقت يف مهامها ب�سبب رف�ض الطرفني العربي
واال�رسائيلي معاجلة م�س�ألة الالجئني يف �شكل منعزل ،ف�إ�رسائيل
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�أ�رصت على جعل هذه امل�سالة جزءاً من املفاو�ضات ال�شاملة حول
ال�سالم مع اجلريان العرب ،والدول العربية ا�شرتطت عودة النازحني
قبل البحث يف ال�سالم.
 - 3القرار  237ال�صادر باالجماع عن جمل�س االمن يف ،1967/6/14
والذي اعترب «�أن حقوق االن�سان اال�سا�سية وغري القابلة للت�رصف
يجب ان حترتم حتى يف الظروف املتقلبة للحرب» ,والذي دعا حكومة
ا�رسائيل «اىل ت�أمني �سالمة وراحة و�أمن �سكان املناطق التي جرت
فيها عمليات ع�سكرية ،وت�سهيل عودة �أولئك الذين فروا من هذه
املناطق منذ ن�شوب القتال».
 - 4القرار ال�شهري  ،242ال�صادر عن جمل�س االمن يف ،1967/11/22
والذي �أكد «�رضورة حتقيق ت�سوية عادلة مل�شكلة الالجئني» ،وذلك
بعد احتالل كامل الأر�ض الفل�سطينية وتهجري �أكرث من  1،5مليون
فل�سطيني �إىل خارج الوطن.
 - 5القرار ( 2452البند �أ) ،ال�صادر عن اجلمعية العامة يف ،1968/12/19
والذي �أعلن اقتناع اجلمعية «ب�أن خري �سبيل لتخفيف حمنة الالجئني
امل�رشدين هو ت�أمني عودتهم ب�رسعة �إىل ديارهم وخميماتهم التي
كانوا يقطنوها من قبل» ،والذي طلب من حكومة ا�رسائيل «اتخاذ
التدابري الفعالة الفورية الالزمة لت�أمني عودة ال�سكان الذي فروا من
املناطق منذ ن�شوب الأعمال العدائية».
 - 6القرار ،2535ال�صادر عن اجلمعية العامة يف  ،1969/12/10والذي
اعرتف ،يف ديباجته ،ب�أن «م�شكلة الالجئني العرب الفل�سطينيني
نا�شئة عن �إنكار حقوقهم غري القابلة للت�رصف ،كما اقرها ميثاق الأمم
املتحدة واالعالن العاملي حلقوق االن�سان».
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 - 7القرار  ،238ال�صادر عن جمل�س الأمن يف  ،1973/10/22والذي دعا
الأطراف املعنية اىل البدء فوراً بتنفيذ القرار  242بجميع �أجزائه.
 - 8القرار ( 3089البند ج) ،ال�صادر عن اجلمعية العامة يف ،1973/12/7
والذي الحظ «�أن �سلطات االحتالل اال�رسائيلي قد �أ�رصت على اتخاذ
اجراءات تعرقل عودة ال�سكان النازحني �إىل ديارهم وخميماتهم يف
الأرا�ضي املحتلة» ،والذي «�أكد من جديد حق ال�سكان النازحني،
ومن �ضمنهم النازحون نتيجة الأعمال العدوانية الأخرية ،يف العودة
�إىل ديارهم وخميماتهم» ،والذي اعترب «�أن حمنة ال�سكان النازحني
م�ستمرة لأنهم حرموا العودة اىل ديارهم وخميماتهم» ،والذي ا�ستنكر
«رف�ض ال�سلطات اال�رسائيلية اتخاذ خطوات لعودة ال�سكان النازحني،
عمال بالقرارات املذكورة» ،والذي دعا ا�رسائيل ،مرة اخرى ،ويف
احلال�« ،إىل اتخاذ خطوات لعودة ال�سكان النازحني ،والكف عن جميع
االجراءات التي نعرقل عودتهم» ،والذي �أو�ضح «ان متتع الالجئني
العرب الفل�سطينيني بجق العودة �إىل ديارهم وا�سرتداد �أمالكهم ..وهو
�أمر �رضوري للو�صول �إىل ت�سوية عادلة مل�شكلة الالجئني ولل�سماح
لل�شعب الفل�سطيني مبمار�سة حقه يف تقرير م�صريه».
وابتداء من العام  ،1974طر�أ تغيري على و�ضع الق�ضية الفل�سطينية
-9
ً
يف الأمم املتحدة ،تعد تدرج يف جدول الأعمال حتت بند «م�سالة
الالجئني» ،بل ا�صبحت ُتدرج بانتظام حتت بند «حق ال�شعب الفل�سطيني
يف تقرير م�صريه» ،ثم حتت بند «حقه يف ان�شاء دولة” .وكل ذلك مع
�إعادة ت�أكيد حق العودة.
 - 10القرار  ،3376ال�صادر عن اجلمعية العامة يف  ،1975/11/10والذي
�أن�ش�أ اللجنة اخلا�صة مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حقوقة غري القابلة
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للت�رصف ،وجنحت هذه اللجنة ،منذ �أن و�ضعت تقريرها الأول ،يف
ت�أكيد الرابطة بني حق العودة واحلقوق الوطنية لل�شعب الفل�سطيني،
فقد ورد فيه «�أن احلقوق غري القابلة للت�رصف لل�شعب الفل�سطيني
ال ميكن ان متار�س �إال يف فل�سطني» ،و�أن «ممار�سة احلق الفردي
للفل�سطيني يف العودة اىل بلده الأهلي ت�شكل �رشط ًا ال بد منه ملمار�سة
هذا ال�شعب حقوقه يف تقرير امل�صري واال�ستقالل وال�سيادة القومية».
وت�ضمن التقرير ذاته جمموعة من التو�صيات من �أجل حتقيق حق
العودة .وقد تبنتها اجلمعية العامة يف قرارها  ،20/31ال�صادر يف
.1976/11/24
 - 11القرار  ،446ال�صادر عن جمل�س الأمن يف  ،1979/3/22والذي طلب
من ا�رسائيل ،مرة اخرى ،ب�صفتها القوة املحتلة� ،أن تلتزم بدقة اتفاقية
جنيف الرابعة ،و�أن متتنع عن اتخاذ �أي عمل قد ي�ؤدي اىل تغيري الو�ضع
القانوين والطابع اجلغرايف للرتكيب ال�سكاين للأرا�ضي العربية املحتلة
منذ العام  ،1967مبا فيها القد�س ،و�أن متتنع ب�شكل ب�شكل خا�ص عن
نقل جمموعات من �سكانها املدنيني اىل الأرا�ضي العربية املحتلة.
 - 12القرار ،465ال�صادر عن جمل�س الأمن يف  ،1980/3/1والذي قرر �أن
جميع التدابري التي اتخذتها ا�رسائيل لتغيري املعامل املادية والرتكيب
ال�سكاين يف االرا�ضي املحتلة لي�س لها �أي م�ستند قانوين ،و�أن �سيا�سة
ا�رسائيل و�أعمالها لتوطني ق�سم من �سكانها ومن املهاجرين اجلدد
يف هذه الأرا�ضي ت�شكل خرق ًا فا�ضح ًا التفاقية جنيف الرابعة وعقبة
جدية �أمام حتيق ال�سالم.
jjj
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ومع قيام االنتفا�ضة يف نهاية العام  1987اتخذت الق�ضية الفل�سطينية
منحى جديداً ،فالثورة انتقلت من اخلارج اىل داخل فل�سطني .والأردن تخلى
عن �سلطاته يف ال�ضفة الغربية .ومنظمة التحرير الفل�سطينية �أعلنت قيام
الدولة الفل�سطينية وحرب اخلليج �سمحت بقيام مفاو�ضات �شارك فيها
الفل�سطينيون .ولكن اتفاق �أو�سلو ُعقد �رساً ،وعلى هام�ش م�ؤمتر مدريد ،بني
ا�رسائيل واملنظمة ومهد ال�سبيل ،كما ُخيل للبع�ض ،لقيام الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة.
وعندما نطّ لع على اتفاقيات ال�صلح بني ا�رسائيل واملنظمة جند �أنها
ال تت�ضمن �أية ا�شارة �إىل حق العودة ،فكل ما نعرث عليه يف البند الثالث
من املادة اخلام�سة من اعالن املبادئ هو �أن املفاو�ضات الالحقة حول
الو�ضع الدائم �ستعالج عدة ق�ضايا ،منها و�ضع الالجئني .ولكن املادة /12/
تتحدث عن مهجري العام  1967وتن�ص على ان�شاء جلنة ت�شارك فيها م�رص
والأردن ملعاجلة �أمر عودتهم.
وتبقى حالة املبعدين من الف�سطينيني على ما هي مع �إن املادة
 /49/من اتفاقية جنيف الرابعة واملواد الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية حتظر ب�شكل �رصيح عمليات االبعاد .وهذه
املواد �صاحلة للتطبيق على عمليات االبعاد التي مار�ستها ا�رسائيل �ضد
الفل�سطينيني .وقد �أكد ذلك جمل�س الأمن يف عدة قرارات �صادرة عنه .وعلى
الرغم من ادعاء ا�رسائيل �أن تدابري الإبعاد قانونية لأنها تتعلق ب�أمنها ،ف�إن
هذه التدابري تعترب غري م�رشوعة على �صعيد القوانني والقرارات الدولية .وقد
�أثبت جمل�س الأمن ذلك يف كل املرات التي ُقي�ض له فيها معاجلة م�س�ألة
ابعاد الفل�سطينيني .ومنذ العام � ،1980أ�صدر املجل�س ع�رشة قرارات �شجب
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فيها ب�شدة عمليات الإبعاد ملخالفتها االلتزامات النابعة من اتفاقية جنيف
الرابعة.
وعلى الرغم من و�ضوح ما ورد يف هذه ال�صكوك والقرارات الدولية من
ا�ستنكار لعمليات التهجري واالبعاد ،ومن مطالبة بت�سهيل عودة النازحني،
ف�إن ا�رسائيل راحت تبحث عن احليل وت�ستنبط الأحابيل وت�ستقرئ
االحتماالت للتهرب من هذا االلتزام الدويل واالن�ساين.
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موقف ا�رسائيل من حق العودة
�إن �أ�سا�س وجود ا�رسائيل كدولة ،وان�ضمامها اىل الأمم املتحدة ،واعرتاف
معظم الدول بها ،يقوم على تعهدها باحرتام احلقوق الوطنية لل�شعب
الفل�سطيني و�ضمان حق عودته اجلماعية اىل وطنه .ولكن ا�رسائيل اعتادت
النكث بالعهد حتى �أ�صبح ذلك من «�شيمها االبداعية».
لقد �سعت دائم ًا ال�ستبعاد حق العودة� ،أو ت�أخري البحث فيه� ،أو و�ضع
�رشوط تعجيزية للعمل به� ،أو الت�سلح باملناورات التدلي�سية ال�ستنزاف
املاحثات حوله.
ففي البداية حاولت التن�صل من م�س�ؤولية تهجري الفل�سطينيني وال�صاق
التهمة بالدول العربية .هذا ما قاله مو�شيه �رشتوك زاعم ًا ان الهجرة
الفل�سطينية اجلماعية كانت نتيجة مبا�رشة للعدوان العربي على ا�رسائيل.
وهذا ما ردده �أبا ايبان يف �أروقة الأمم املتحدة مدعي ًا �أن امل�س�ؤولية تقع
على عاتق الدول العربية التي �شنت احلرب على ا�رسائيل.
وعندما ف�شلت هذه احلجة انتقلت ا�رسائيل اىل حجة ت�شابه الأو�ضاع �أو
تبادل التهجري بني العرب واليهود ،فادعت �أنها م�ضيافة كرمية ن�ستقبل يهود
العامل بينما تنفر الدول العربية من الرتحيب بجماعات من قوميتها ،وانها
امتنعت عن �إعادة ت�صدير اليهود �إىل الدول العربية لتمكيها من ا�ستقبال
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الفل�سطينيني بد ًال منهم ،و�أن عدد اليهود املطرودين من الدول العربية يفوق
عدد الفل�سطينيني يف الدول العربية ،و�أن هناك دولة يهودية واحدة مقابل
 22دولة عربية ال ي�صعب عليها ا�ستيعاب الفل�سطينيني.
وعندما مل تالق هذه االدعاءات �صدى وجتاوب ًا هرعت �إىل حجة جديدة
ا�ستقتها من ال�رشوط التي ين�ص عليها القرار  .194فهذا القرار يتحدث عن
عودة الالجيئن ويقرر �إعادة من يرغب يف �أقرب وقت والعي�ش ب�سالم مع
جريانه ،فادعت �أن هذا ال�رشط يفرت�ض بو�ضوح قيام حالة من ال�سالم
تق�ضي على �أي احتمال للعودة اىل القتال ،و�أن حل م�شكلة الالجئني تكمن
يف اعادة ال�سالم اىل ربوع املنطقة ،و�أن الفقرة املتعلقة بال�سالم مع اجلريان
موجهة اىل الأفراد والدول العربية ،و�أن ممار�سة حق العودة مرهون بابرام
معاهدات �صلح مع كل العرب.
وهذا املوقف اال�رسائيلي مل يتغري لأنه نابع من ا�سرتاتيجية ا�ستعمارية
ا�ستيطانية ثابتة .وزعماء ا�رسائيل ال يتورعون عن التبجح باالدعاءات
الكاذبة .فرئي�س وزرائها ال�سابق� ،شمعون برييز ،ن�رش يف العام  1993كتابه:
«زمن ال�سالم» ونفى فيه تهمة الرتحيل عن ا�رسائيل وزعم �أن بن غوريون
مل ي�أمر بطرد �أحد ،و�أن اجلي�ش اال�رسائيلي مل ميلك �أبداً ا�سرتاتيجية لرتحيل
ال�سكان .وحتدث عن حق العودة فو�ضع العبارة بني مزدوجني .ورد يوم ًا
على ا�سئلة املعار�ضة فحثها على �أن جتعل من حق العودة «خط ًا احمر».
و«حمائم» ا�رسائيل التي ت�صف نف�سها باالعتدال تذهب �إىل �أبعد من ذلك
عندما ترف�ض اعتبار حق العودة حتى جمرد حلم من �أحالم اليقظة.
وحينما بد�أ العد العك�سي لتنازل منظمة التحرير ،يف العام ،1988
عن بع�ض احلقوق القومية يف فل�سطني اغتنم اال�رسائيليون هذه الفر�صة
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و�أخذوا ،بكل �صفاقة ،يطالبون املفاو�ضني الفل�سطينيني بالتخلي نهائي ًا
عن حق العودة.
ولعل الت�رصفات غري الر�صينة التي �صدرت عن كبار القادة يف منظمة
التحرير هي التي �شجعت اال�رسائيليني على طلب املزيد من التنازالت
املجانية.
ويبدو �أن ا�رسائيل قد ا�ستنفذت جميع الذرائع املتوافرة لديها فلج�أت �إىل
الزعم ب�أن حق العودة م�س�ألة معقدة
وع�صية على احلل� .إن برييز ي ّدعي ،يف
ّ
كتابه املذكور � ،أن هذا احلق يتناق�ض مع وجود دولة يهودية و ُيعر�ض للخطر
تركيبتها ال�سكانية واالجتماعية والثقافية وحقها يف تقرير م�صريها.
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لكن رجل القانون ال ي�سعه �إ ّال �أن يت�ساءل عن مدى التزام ا�رسائيل
بالوثائق الدولية اخلا�صة بحقوق االن�سان ،ومنها حق العودة.
�إن الزامها بالوثائق الدولية االقليمية غري وارد لأنها لي�ست طرف ًا فيها.
وحماولة الزامها بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان قد ت�صطدم ب�صعوبات
تعود �إىل �سببني :اجلدل القائم حول القيمة القانونية لالعالن الذي �صدر
بقرار من اجلمعية العامة يف نهاية العام  ،1948واجلدل القائم كذلك
حول ال�صفة االلزامية لقرار �صادر قبل ان�ضمام ا�رسائيل �إىل ع�ضوية الأمم
املتحدة.
واحلقيقة �أن الوثيقة القادرة �إىل الزام ا�رسائيل هي العهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية .لقد وقعته ا�رسائيل يف  ،1966/12/19و�صدقت عليه
بعد ربع قرن� ،أي يف .1991/10/3
ومع ذلك حاولت ا�رسائيل كعادتها ،التملَّ�ص من هذا االلتزام بالت�سرت
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وراء مبد�أ عدم رجعية املعاهدات ،فزعمت �أن ت�صديقها على العهد يف العام
ُ 1991يعفيها من كل م�س�ؤولية عن الأحداث التي وقعت قبل هذا التاريخ،
ومنها النزوح والتهجري.
نحن نعتقد �أن هذا الزعم ال يقوى على ال�صمود �أمام �أحكام القانون
الدويل املعا�رص ،و�أمام اجتهاد الأجهزة الدولية املعنية بحماية حقوق
الإن�سان.
فاملادة  /28/من اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات ،ال�صادرة
يف  ،1969/5/23والتي حظيت بت�صديق ا�رسائيل ،تن�ص على �أن �أحكام
حدث �سابق لتاريخ دخول هذه املعاهدة
بفعل �أو ٍ
املعاهدة ال ُتلزم طرف ًا ٍ
خيز التطبيق بالن�سبة �إليه ،وال تلزمه بو�ضع زال وانق�ضى عند هذا التاريخ.
ّ
تكر�س مبد�أ عدم الرجعية بالن�سبة �إىل الأحداث
وهذا يعني �أن املعاهدة ّ
والأو�ضاع التي ح�صلت قبل الت�صديق� ،أو توقفت عند الت�صديق .و�إذا اعتربنا
املطالبة بحق العودة حدث ًا �أو و�ضع ًا ُوجد قبل ان�ضمام ا�رسائيل �إىل العهد
الدويل املذكور ،ف�إن م�س�ألة ا�ستمراره بعد هذا التاريخ ال حتتاج �إىل اثبات.
وتنكّر ا�رسائيل حلق العودة يعني اخاللها بالتزاماتها النابعة من معاهدة
دولية نالت االجماع.
كر�سه قانون
وجاءت ممار�سة الأجهزة الدولية تدعم االجتاه الذي ّ
متيزت على غرار ما يفعله قانون العقوبات ،بني
املعاهدات .فهذه الأجهزة ّ
االنتهاكات الفورية �أو الآنية ،واالنتهاكات املتوا�صلة �أو امل�ستمرة ،ف ُتخ�ضع
املطبق حلظة حدوثها ،و ُتخ�ضع الثانية للقانون اجلديد
الأوىل للقانون
ّ
ال�صادر خالل فرتة ا�ستمرارها ،و�إن يكن �أق�سى من �سابقه.
واعتمدت اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�سان هذا التمييز وطبقته ،لأول
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مرة يف العام  ،1958عندما ف�صلت يف الق�ضية املرفوعة �ضد بلجيكا من
قبل مواطن ُحكم عليه يف العام � ،1947أي قبل العمل باالتفاقية الأوروبية
حلقوق الإن�سان يف العام  ،1950باحلرمان الدائم من بع�ض حقوقه ،ومنها
ممار�سة مهنة ال�صحافة والكتابة.
واتبعت جلنة حقوق الإن�سان التي �أُن�شئت مبوجب العهد الدويل امل�شار
�إليه املنهج ذاته فاعرتفت يف قراراتها بعدم �صالحيتها للنظر يف انتهاكات
هذا العهد التي حدثت قبل دخوله حيز التطبيق ،غري انها مل ت�ستبعد قبول
املراجعات «�إذا ما ا�ستمرت االنتهاكات بعد هذا التاريخ و�أحدثت نتائج
ت�شكل بحد ذاتها انتهاك ًا لأحكام العهد».
ومما تقدم ن�ستنتج �أن ا�رسائيل ملزمة ،قانوناً ،باحرتام تعهداتها
الدولية ،ويف مقدمتها تنفيذ حق العودة للفل�سطينيني ،و�أن مبد�أ الرجعية
ُيطبق يف نطاق هذا احلق ما دامت املطالبة به م�ستمرة و�سابقة لتاريخ
ان�ضمام ا�رسائيل �إىل العهد الدويل.
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ويجدر بنا ،ما دمنا نتحدث عن موقف ا�رسائيل من حق العودة� ،أن ن�شري
�إىل املفاو�ضات اجلارية حول املو�ضوع .فبعد م�ؤمتر مدريد عقدت جلنة
الالجئني عدة اجتماعات دون �أن ت�سجل تقدم ًا يذكر.
وبعد اتفاق �أو�سلو توالت،
ابتداء من �شهر �آذار  ،1995اجتماعات جلنة
ً
النازحني الرباعية التي ت�ضم ممثلني عن ا�رسائيل وم�رص والأردن وال�سلطة
الفل�سطينية ،فلم حُترز ،هي �أي�ضاً� ،أي تقدم .وكانت م�س�ألة تعريف النازح
�رص على تعريفه ب�أنه الفل�سطيني الذي ترك ال�ضفة
هي العقبة ،فا�رسائيل ُت ّ
و�سجل ا�سمه يف ال�سجالت اال�رسائيلية املوجودة
الغربية خالل حرب ّ 1967
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على اجل�سور �أو املعابر� .أما اجلانب العربي فريف�ض هذا التعريف لأنه يحرم
مئات الآالف من الفل�سطينيني من حقهم يف العودة ومنهم:
 من كانوا خارج ال�ضفة �أو القطاع قبل هذه احلرب ومل يتمكنوا ،بعداالحتالل ،من العودة �إليهما.
 من غادروا الأرا�ضي املحتلة خالل هذه احلرب دون املرور باملعابر،دون �أن ت�سمح لهم ا�رسائيل ،بعد ذلك ،بالعودة.
 من فروا �أو طردوا من ديارهم بعد هذه احلرب ب�سبب القهر �أو الإبعاد. من خرجوا من ال�ضفة والقطاع بت�صاريح من �سلطات االحتالل ،وعندماانتهت مدتها مل يتمكنوا من جتديدها واعتربوا فاقدين حلق العودة.
و�سحبت منهم
 الفل�سطينيون الذي ا�ضطروا �إىل حمل الهوية اال�رسائيليةُ ،بعد ذلك دون �سبب� ،أو لأ�سباب مفتعلة.
 زوجات ه�ؤالء جميع ًا و�أبنا�ؤهم الذي ُولدوا يف ال�شتات ومل يتم ت�سجيلهملدى �سلطات االحتالل.
وعندما ن�ستعر�ض الأرقام املطروحة جند البون �شا�سع ًا بني اجلانبني،
فا�رسائيل ت�ؤكّ د �أن عدد النازحني ال ميكن �أن يتجاوز املئتي �ألف ،يف حني
�أن اجلانب الفل�سطيني يقدره مبليون ون�صف املليون.
والأغرب من ذلك �أن ا�رسائيل ُتبدي ا�ستعدادها للموافقة على عودة املئتي
الف ،ولكن مبعدل اربعة �آالف كل �سنة ،وهذا يعني �إذا افرت�ضنا تو ّقف عملية
التنا�سل الطبيعي� ،أن عودة املئتني �ست�ستغرق خم�سني عاماً.
وم�شكلة العودة ال تقت�رص على النازحني �أو املبعدين منذ العامل .1967
هناك �أي�ض ًا م�شكلة من ُ�س ّموا بالالجئني الذي ت�رشدوا يف العام � .1948إن
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عددهم اليوم يفوق الثالثة ماليني .وا�رسائيل ترف�ض االعرتاف لهم بحق
العودة وتعترب �أن ق�ضيتهم ا�صبحت يف ذمة التاريخ العربي.
و�أمام هذا الو�ضع املع ّقد ،ويف حال قيام دولة فل�سطينية حرة وذات
�سيادة ولو على جزء من �أر�ض فل�سطني التاريخية ،يتقدم البع�ض باقرتاحات
ميكّن اال�سرت�شاد بها يف معاجلة ق�ضية الالجئني� ،أهمها ثالثة:
 - 1اعتماد مبد�أ التدرج املرحلي واملنهجي يف حل هذه الق�ضية.
 - 2منح اجلن�سية الفل�سطينية جلميع الفل�سطينيني يف الداخل واخلارج
دون التوقف عند مبدا ازدواجية اجلن�سية وذلك ا�سوة باال�رسائيليني
الذي يحملون �أكرث من جن�سية دون �أن ي�ؤثر ذلك يف والئهم الأعمى
ال�رسائيل وال�صهيونية.
 - 3قبول مبد�أ التعوي�ض دون التخلي عن حق العودة ،وعدم الربط بني
الأمرين.
jjj

واخلال�صة نطرحها يف نقاط:

� - 1إن فل�سطني ما زالت �أر�ض ًا مغت�صبة وحمتلة .والعدو اال�رسائيلي ما
زال �صاحب القرار النهائي ب�ش�أن حق العودة .وهذا احلق ،يف املنطق
اال�رسائيلي ،لي�س حق ًا �رشعي ًا وال مطلب ًا �إن�سانياً ،و�إمنا هو قرار �سيا�سي
تتحكم فيه ا�رسائيل وحدها.
� - 2إن القانون املجرد من القوة ال يعيد حقاً ،وال ي�سرتد �أر�ضاً ،وال ُين�صف
مظلوماًن وال ي�سحق باطالً ،وال ُي�صلح ف�ساداً ،وال يرد نازح ًا �إىل وطنه.
ثم �إن ا�رسائيل والقانون �ضدان ال يجتمعان �إ ّال يف الآخرة ،فرنجو �أن
ينقلب الو�ضع فت�صبح الآخرة قبل الدنيا.
30

� - 3إن املفاو�ضات اجلارية بني ا�رسائيل وبع�ض العرب حول العودة
�ستبقى ،يف ظل الظروف الع�صيبة الراهنة ،نوع ًا من الرتف الفكري
�أو اجلدل الفقهي �أو االجتماعات الرتفيهية .ولن يتغري الو�ضع �إ ّال
بتغيرّ املواقف .ومبا �أن التغيري عند ا�رسائيل يحتاج �إىل توراة جديدة،.
فنبتهل �إىل العلي العظيم �أن ُيلهم املفاو�ضني العرب مزيداُ من ال�صرب
على كل مكروه.
� - 4إن م�شكلة ال�شتات الفل�سطيني قد تالقي حالً ،ولو جزئياً ،مع تبلور
�صيغة الو�ضع النهائي لل�ضفة والقطاع ،فقيام دولة فل�سطينية تتوىل
�ش�ؤونها حكومة دميوقراطية قادرة على اال�رشاف وحدها وبحرية تامة
على املعابر قد ي�سمح بفتح الأبواب لعدد من الراغبني يف العودة.
� - 5إن حق العودة يف القانون الدويل العام ال ميوت بالتقادم� ،أي مبرور
الزمن .ولكن الذي يمُ يته و ُيهيل عليه الرتاب هو الي�أ�س والتخلي عن
الكرامة ونحر العنفوان القومي.
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