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  )حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
     ]ورقة موقف[

  صرخة يأس " بالهجرة" المطالبة الشبابية الفلسطينية
  منظمة التحرير تنازالتو تواصل جراء االستهداف الم

  "الممانعة"و" المقاومة"وانكسار الصورة النمطية لمنظومة 

المحاصرين في مخيم اليرموك بقبول أي دولة غربية بهم تمثلت بمطالبة عدد من  ظاهرةبرزت في األشهر األخيرة 
، من المنتمين سياسيًا لكل الفصائل وغير شبابية في مخيمات لبنان اتمجموععفوي لنشوء و نسانيين، إالجئين 
 ، وسط توجهات إلى تنظيمدول أجنبيةأعالم  فيها هرات رفعتخالل تظا "حق الهجرة"تطالب بما أسمته  ،المنتمين

  .لهذه الغاية غربيةٍ أمام سفارات دول  اعتصامات

 خصوصًا فيو ، من عمليات تهجير وقتل الالجئين الفلسطينيين المقيمين في هذا البلد ءما يجري في سوريا في إزا إن
بين  لبنان خالل الحرب األهلية التي استعرتعّما كان قد جرى ألشقائهم في ال يختلف السنة والنصف األخيرة، 

 بحرب المخيمات ومأساة مخيم نهر البارد فيفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي فيما يعرف ثم  1982 – 1975
القيادة السياسية  وعدم قدرةسطينيين من قبل المجتمع الدولي لالجئين الفتغييب آليات حماية لوسط ، 2007

الل موازين القوى لصالح اخت: بسببالقرارات الدولية ذات الصلة بقضية الالجئين،  تنفيذعلى فرض  الفلسطينية
 ، وتورطوالهيمنة الفصائلية على المؤسساتالتمثيل االنقسامات وعدم صحة : إسرائيل؛ هشاشة الوضع الداخلي

في صراعات إقليمية وداخلية عربية بدًال من التركيز على تحسين أوضاع الفلسطينيين  سطينيةلالفصائل الف
لحل مسألة الالجئين غير عودتهم والتعويض عليهم وفقًا للقرار مفروضة ، وخوض بدائل وخصوصا الالجئين منهم

استمزاج ، والميل نحو توطينهم في أوطان بديلة سواء في منطقة الشرق األوسط أو خارجها، بدل 1948لسنة  194
وتدمر أماكن شة من البشر يتم هدر دم هذه الفئة اله فيما، قضايا تمس حيواتهم ومصائرهمرأي الالجئين في 

التخلي عن أي حق من حقوقها، بما يخالف شرعة  ودفعها إلى والنيل من كرامتها اإلنسانيةتيئيسها يتم و وائها إي
يأتي في سياق منهجي  بأنه ويدفع الالجئين إلى االعتقاد، والقانون الدولي اإلنسانيٍ  حقوق اإلنسان والقانون الدولي

تجار الهجرة الذين يمتهنون وقوع جزء من هذه الفئة فريسة  ويؤدي في نهاية المطاف إلى إمكانية، تهملتصفية قضي
أو ،  رغم مخاطر الموت غرقًا أو ضياعًا في البراري ، أمًال بالهروب من بؤر الحرب إلى أماكن آمنةاالتجار بالبشر

أو  لةالعدا ميحقق له"أنه  مظّنًا منه، التطرف المستشري حاليًا في منطقة الشرق األوسطفريسة وقوع جزء آخر 
  ."االنتقام

  2014فبراير /شباط 17بيروت في 
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بداية كانت الالالجئون، ويدفعه دفع ثمنها ة حاليًا والتي زج بالفلسطينيين بها و وهي آخر األزمات والمستمر في سوريا، ف
 قوات النظامفعية مخيم الرمل قرب مدينة الالذقية ثم استهداف مخيم حمص، قبل أن تدك مد قوات النظاماستهداف ب

   .ه إلى كتلة من الدماريلو خيم درعا وتحوصواريخها م

مخيم اليرموك  لالصراع العسكري، ومثَ بداية األزمة بمنأى عن دمشق في كان الالجئون الفلسطينيون في ما وفي
تعرض المخيم لقصف بالطيران في  إثر رأسًا على عقب الوضع  المعارك، انقلبلهاربين من ملجأ لمنطقة محايدة و 

يوليو  / حتى تموزعلى دفعات كثيف و أدى إلى نزوح ما  ،د القصف وتكثيفهثم اشتدا 2012ديسمبر  / كانون األول
فبلغ في النهاية عدد الذين غادروا المخيم  ،تزامنا مع تقنين كمية المواد التموينية المسموح بإدخالها إلى المخيم 2013
  .1لخروج منه وٕاليهمنع حركة الدخول واتو يه علالحصار المفروض  يحكم أن قبل الجئ فلسطيني، 140,000نحو 

الجئ فلسطيني، فيما تم تدمير آالف الوحدات السكنية  18,000منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، بقي في المخيم نحو 
ودمرت البنية التحتية والمراكز الطبية والمراكز التموينية بشكل كامل، بالترافق مع فرض حصار محكم على المخيم 

لعناية خاصة، األمر الذي وّلد مأساة أو خروج أي مريض أو جريح أو محتاج منع بموجبه إدخال أي مواد غذائية 
، 2أو بسبب غياب العناية الطبية الالزمة ورجل جوعاً  وامرأة طفالً  120إنسانية، وتوفي بسبب هذا الحصار نحو 

ما ، وفي محيطه المجموعات المسلحة المعارضة في المخيمفصائل فلسطينية موالية للنظام و وسط ال مباالة من قبل 
  .يمثل جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية

وفضًال عن مخيم اليرموك، تم تدمير مخيم الحسينية في ريف دمشق الجنوبي في منطقة السيدة زينب، بشكل كامل، 
ة في نوهجر الالجئون الذين يقطنوه إلى مخيم اليرموك ومناطق أخرى في دمشق ومحيطها، ثم استهدف مخيم السبي

، لمعركة التي شنها النظام على مدينة السبينة، وقد تعرض المخيم لدمار شديد فيما تم تهجير معظم سكانهسياق ا
حندرات والنيرب، وقعا وسط النيران بين المعارضة والنظام، وتعرض بعض سكان مخيم : علمًا أن مخيمي حلب

  . حندرات لعمليات قمع وترويع على يد مجموعات معارضة مسلحة

ستهداف المخيمات الفسطينية عمومًا ومخيم اليرموك خصوصًا إلى حركة نزوح كثيفة لالجئين الفلسطينيين وقد دفع ا
وللقانون الدولي اإلنساني  اللجوء إلى األردن خالفًا لشرعة حقوق اإلنسان منعوا منخصوصًا نحو لبنان، بعد أن 

                                                           

1
جويعي الممنهج لالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك وتحتفظ بحقها في حث تحقوق تدين الحصار ال: "بعنوان" المنظمة "عن للمزيد مراجعة ورقة الموقف الصادرة   

  ...http://www.palhumanrights.org/rep/ARB :الرابط اإللكترونيعلى وذلك " ودعم الضحايا لمقاضاة مرتكبي الجرائم وفقًا للقانون الدولي

الخسائر البشرية والمادية في مخيم اليرموك  وردت األرقام هذه في الصحف العربية، وكذلك على المواقع اإللكترونية، ويمكن االطالع على إحصائيات مفصلة عن  2
/ وصفحة الرابطة الفلسطينية لحقوق اإلنسان  http://ajras.org/?lang=en: والمخيمات الفلسطينية األخرى بالعودة خصوصًا إلى موقع أجراس العودة اإللكتروني

 ...https://www.facebook.com/pages/Palest: تماعي فايسبوكسوريا على موقع التواصل االج
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للكرامة اإلنسانية على الحدود  ةمهينالالمعاملة  توجهوا نحو لبنان من الكثيرون ممن، فيما عانى والقانون الدولي
   .3إلى لبنان دخلوااللبنانية السورية، وتمييز في التعامل مع من 

عية لالجئين الفلسطينيين في سوريا، فإن الحكومة السورية لجأت في السنوات اأما بشأن الحقوق المدنية واالجتم
لفلسطينيين بما يتعلق بحق غير معلن للحقوق المعطاة لالجئين ااألخيرة، وخصوصًا بعد اندالع األزمة إلى تقليص 

، وحق العمل في بعض المرافق مثل التعليم الرسمي والتوظف في القطاع العام الحكومي، بعدما كان القانون التملك
 جميع في والسوري الفلسطيني بين ساوى ، والصادر قبل وصول حزب البعث الى الحكم، قد1956 لعام 60

 االحتفاظ مع الشعب مجلس لعضوية والترشيح االنتخابات تخّص  أمور باستثناء والعلمية والمهنية الوظيفية التالمجا
  .الفلسطينية بالجنسية

أجنبيًا عندما  الفلسطيني اعتبر في لبنان، الذي تأثر مباشرة باألزمة السورية تبعًا للتداخل السياسي والجغرافي للبلدين،و 
االقتصادية  همحقوقفتم تقييد ، من حقوق الالجئينالقانون  يحد، والجئًا عندما انباألج من حقوقالقانون  حدي

وجرى ، أمني –لف سياسي م، وعوملوا ك4، فحرموا خصوصًا من حق العمل وحق التملكواالجتماعية والمدنية
د التوازن الطائفي عالة اقتصادية واجتماعية على لبنان، وطورًا كخطر أمني يتهدالتحريض ضدهم، تارة بوصفهم 

  . للبلد

منذ اندالع األزمة السورية التجييش اإلعالمي التحريضي الذي تقوم به  عبر، بأبشع صوره أخيراً هذا التحريض ظهر 
ضد الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان وربطهم بالتفجيرات  "الممانعة" "المقاومة" منظومة ،"وسائل إعالم مؤيدة لـ

بر استثارة مشاعر الكراهية ضد ، عسطينيين فيها، فيما يعرض هذا التجييش الفلسطينيين للخطرلللف التي لم يثبت دور
 حيث بات يعبر عن هذه المشاعرالفلسطينيين ، وهو ما بات أكثر من مجرد همس في الضاحية الجنوبية لبيروت، 

  .باستهداف الالجئين ومخيماتهم مطالبةالعلنًا عبر  بعض األفراد

، الذين دفعوا مع باقي سكان المخيم فاتورة حرب ال عالقة وال ذنب لهم مر غريبًا أن يبادر شبان نهر الباردليس األو 
، نزل قادته بعد أن قدموا من سوريا، أوال في مقرات الذي زرع في المخيم" فتح اإلسالم"فتنظيم ، "ةالهجر "بطلب  بها،

فتح "ل لبنان ثم تم تجميعهم في مخيم نهر البارد في مواقع في بيروت وفي مخيم البداوي في شما" فتح االنتفاضة"

                                                           

ودي في البقاع تعيق لجوء الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى لبنان اإلجراءات على معبر المصنع الحد :بعنوان" المنظمة "للمزيد مراجعة ورقة الموقف الصادرة عن   3
  .pdfhttp://www.palhumanrights.org/press/PHRO,%20Pal,Syr%20Ref: على الرابط التالي 

مقدم إلى مكتب المفوض السامي لحقوق  ، حول الحقوق المدنية و االجتماعية و االقتصادية لالجئين الفلسطينيين في لبنان،يةتقرير مشترك لمنظمات غير حكوم  4
   ...UPR  -2010http://www.palhumanrights.org/rep/ARB -اإلنسان بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للمراجعة الدورية الشاملة 
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، ويشتبكون بعد فترة مع "فتح اإلسالم"ويطلقون على أنفسهم " فتح االنتفاضة"، ليعلنوا من هناك تمردًا على "االنتفاضة
  .الجيش اللبناني ألهداف خاصة بالتنظيم

والتدمير " فتح اإلسالم"بين الجيش اللبناني وتنظيم  نهر البارد معاركسنوات على انتهاء  7على الرغم من مرور و 
 في ظروف سكن غير الئقة مهجرين يسكنون" القديم" يزال معظم سكان المخيم، ال الشامل للمخيم نتيجة لتلك المعارك

عدم اكتمال البناء الذي كان يفترض أن يتم في خسارة مساكنهم ومتاجرهم من دون تعويضهم عن ذلك، و بسبب 
شبه محاصرين مع حصر دخولهم " المخيم الجديد"، ومن هم في جوار المخيم فيما يعرف بـة على األكثرغضون سن

  .5، ما يقيد حريتهم في التنقلها أمنيا من قبل الجيش اللبنانيوخروجهم من المخيم بمداخل محددة مسيطر علي

المخيمات على  1986و 1985ين ها حركة أمل، بالتي شنت حرب المخيماتكبيرة حدثت عقب  وكانت عملية هجرة
هجوم وحصار دام نحو  وخصوصًا في مخيم شاتيال الذي تعرض ألقصىبيروت وصور نطقتي مالفلسطينية في 

  ".فتح"حركة  فيالفلسطينية عقب االنشقاق  –بسبب الصدامات الفلسطينية  1983وقبلها في سنة . سنة

بفعل  منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية من بيروتعقب خروج قوات  1982تعرض، في سنة مخيم شاتيال  وكان
الذي حينه لمجازر ارتكبتها مليشيات لبنانية مسلحة بينها القوات اللبنانية بزعامة إيلي حبيقة في ، االجتياح اإلسرائيلي

نيين و القوات اإلسرائيلية، وراح ضحيتها آالف الالجئين الفلسطيأصبح الحقًا حليفًا لسوريا، وبإشراف من قبل 
  .القاطنين حول المخيم اللبنانيين

بدعم من القوات السورية  ، اجتاحت مخيم تل الزعتر شرقي بيروت،مليشيات مسيحية لبنانية ، كانت1976وفي سنة 
التي كانت قد دخلت لمؤازرة المسيحيين في حينه، وحصلت مجزرة موصوفة فيه، وتم جرف مساكنه عن بكرة أبيها، 

أخرى فيما  تجمعاتلم يسمح لالجئين الفلسطينيين بالعودة إليه، وهو حال و ، مثابة موقف للسياراتمخيم اآلن بوبات ال
أما مخيم الضبية الذي دمر جزء . و الدكوانة كان يعرف بالمنطقة الشرقية، مثل التجمع الكبير في منطقة جسر الباشا

إصالح عادة البناء غير مسموحة، وأي وتعرض أهله لعمليات قتل واعتقال، فإن عمليات إ 1976كبير منه في 
وذلك  إلدخال مواد البناء إليه،ال يسهل الحصول عليها للمنازل المحتاجة إلى صيانة صعبة وتتطلب موافقة أمنية 

وال عالقة بين مليشيات مسيحية و قوات من الجيش اللبناني، " حرب اإللغاء"عرف ب مايشمل المنازل التي دمرت في 
  .لمن بقي من الالجئين الفلسطينيين فيه" ناعم"محاوالت دؤوبة لتهجير  وسط، "للمخيم بها

                                                           

    :   راجع تقريرا المنظمة تحت عنوان للمزيد حول قضية مخيم نھر البارد 5
http://www.palhumanrights.org/NBC/ENG... Barid Camp-"case of NahrEleedom of movement Lebanese restriction on fr 

http://www.palhumanrights.org/rep/ENG... id CampBar-Human Security Assessment for NahrEl –Camp in Fear Camp in Want    
  ...http://www.palhumanrights.org/NBC/ARB نظمةعلى موقع الم" النهار"، "نهر البارد النموذج الذي ال نريد"غسان عبداهللا، مدير عام المنظمة ومقال 
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مخيم النبطية لالجئين الفلسطينيين ولم تعيد بناءه اإلسرائيلية  ، دمرت سلسلة من الغارات الجوية1973في سنة و 
، وحتى اليوم لم يروتالجبل والشمال وببعض مناطق في الجنوب والبقاع و  التي كانت تملك نفوذًا قوياً منظمة التحرير 

كما لم تعيد بناءه القوى المسيطرة في جنوب لبنان، على الرغم من اعتبار نفسها في مقدمة يسمح بإعادة بناء المخيم، 
  . سطينيةلالمدافعين عن القضية الف

صًا وٕالى اآلن تعاني معظم مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان من حصار شديد يفرضه الجيش اللبناني خصو 
، وهو ال يزال ل وبعد حرب المخيماتقد عانت حصارًا قبمخيمات بيروت والجنوب  وكانتعقب معارك نهر البارد، 

   .مفروضًا على مخيمات الجنوب

وال يعني التركيز في ورقة الموقف هذه على الالجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، أن وضعهم في باقي الدول 
  .العربية أفضل

 عبد جمال الرئيس عهد في الفلسطينيون تمتعسطينيين يعتبر األكثر سوءًا، إذ لن وضع الالجئين الففي مصر، فإ
جرد فقد  السادات أنور الرئيس عهد في أما المصريين، المواطنين مثل مثلهم اقتصادية واجتماعية بحقوق الناصر

ال " الربيع العربي"ٕالى اآلن ورغم متغيرات و  ،6بها يتمتعون كانوا التي الحقوق كافة من 1978الفلسطينيون في سنة 
ن، واعتبارهم يوفق االجراءات نفسها، فضًال عن إطالق حملة تحريض إعالمية ضد الفلسطيني معهم التعامل يزال يتم

وما يزيد الطين بّلة، أن عدة مئات من الالجئين ". إلخوان المسلمينا"لرئيس المخلوع محمد مرسي ولـجميعًا داعمين ل
وا، وآخرين أو رحلّ /احتجزوا و ، وبعد سقوط مرسيلى مصر خالل فترة حكم اإلخوانوا إهربطينيين من سوريا الفلس

فضلوا الهروب عبر البحر ليالقي عدد كبير منهم حتفه بسبب غرق الزوارق التي كانت تحملهم مع غيرهم من 
ٕالى مصر عبر المطار أو المرافق البحرية و غادرين من مو ال، كما أن القادمين الالجئين وبأكثر من طاقتها كثيراً 

 .7اختبروا تضييقًا ومعاملة مهينة للكرامة اإلنسانيةوخاصة معبر رفح والبرية 

من المالحقة  2003سطينيون في العراق بعد اإلطاحة بنظام صدام حسين في سنة لعانى الالجئون الف بل ذلكوق
وبيئية سكنوا ألشهر في مناطق صحراوية في ظروف مناخية وانتزاع الممتلكات، وتم تهجير المئات منهم الذين 

   . في البرازيل والسويد إنسانيين، قبل أن يتم قبولهم كالجئين وانسانية غاية في الصعوبة
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  ...http://www.palhumanrights.org/rep/ARB حسن شاهين: إعداد  حالة حقوق اإلنسان لالجئين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية" حقوق "  

7 "Human Rights Watch", " Egypt: Syria Refugees Detained, Coerced to Return Palestinians, Children Among Most Vulnerable", 
on the link: http://www.hrw.org/news/2013/11/10/eg... 
"BBC News" "Migrant boat capsize leaves 27 dead in Mediterranean on the link: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24499890 
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بعد خروج القوات العراقية  1991ألف فلسطيني، غالبيتهم من الالجئين، في سنة  400نحو  ت الكويت رحلتوكان
كما تم التضييق على العمالة . تحالف دولي وعربي قادته الواليات المتحدة األميركيةالتي غزت الكويت على يد 

، وال تزال اإلجراءات بشأن العمالة 1990الفلسطينية في معظم دول الخليج العربي منذ غزو صدام حسين الكويت في 
 .اضيالفلسطينية شديدة وٕان خّفت قليًال عّما كانت عليه في سنوات تسعينيات القرن الم

قامتهم قوانين ناظمة إلسطينيين، فإنهم يعانون من عدم استقرار بسبب عدم وجود أي لوفي ليبيا، حيث يعيش آالف الف
، علمًا أن حاكم ليبيا نييفي دولة ليبيا، وبذلك يمكن للحكومة الليبية طردهم في أي وقت باعتبارهم مقيمون غير شرع

السلطة الفلسطينية إدارة ذاتية في قطاع غزة وأنحاء  تبعد أن باشر  1996السابق معمر القذافي كان قد عمد في سنة 
مع  ، إلى نقل آالف الفلسطينيين إلى الحدود الصحراوية، وطلب منهم الذهاب إلى دولة فلسطينمن الضفة الغربية

  .غاية في السوءمصر حيث عانوا من ظروف معيشة 

في عن انفاذ قرارات نصها بنفسه  فقد عجز ين،يسطينل، الذي تبنى المسؤولية عن الالجئين الفالمجتمع الدولي أما
 19498، واكتفى منذ تأسيس وكالة األونروا في سنة "الخ...194،181القرار"على صعيد المثال ال الحصر ،شأنهم

، ثم تضاءل إلى أن بلغ حد برنامج طوارئ للفئات 1948نيين خالل حرب بدور إغاثي بدأ كبيرًا عقب تهجير الفلسطي
  .، وصحياً وٕاجتماعياً األكثر حاجة اقتصاديًا، 

مأساة الالجئين الفلسطينيين في سوريا عمومًا وفي مخيم وٕاذا ما وجب توجيه الشكر لألونروا لدورها البارز في إبراز 
ورفع القضية أمام  9ريحات المستمرة لمسؤولي األونروا الرفيعيناليرموك على وجه الخصوص، عبر البيانات والتص

  .اجتماعات األمم المتحدة

لقد تنحت المنظمة الدولية عن دورها فيما يخص المسألة الفلسطينية عمومًا وفي قضية الالجئين الفلسطينيين على 
التي لم تلحظ حل مشكلة الالجئين وجه الخصوص، وسلمت األمر للمسارات البديلة التي تقوم بها الدول الكبرى، و 

  .الفلسطينيين وفقًا لشرعة حقوق اإلنسان والقانون الدولي

  :الخالصة

، ودفعهم إلى المطالبة بالهجرة وعلى حساب الحقوق التي تضمنها لهم قرارات الشرعية الدولية إن تيئيس الفلسطينيين
قد يصفي ملف الالجئين، يا ولبنان نحو الغرب، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بل خوض المخاطر لمغادرة سور 

                                                           

  ...http://www.unrwa.org/ar/newsroom/emer :للمزيد حول إنشاء األونروا، زيارة موقع الوكالة على الرابط 8 
  www.unrwa.org: لالطالع على بيانات وتصريحات مسؤولي األونروا الرفيعين، زيارة الموقع اإللكتروني للوكالة  9
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ففي مقابل المطالبين بالهجرة والمهاجرين عبر المخاطر، ثمة فئة انتمت إلى . لكنه لن يقدم حلوًال مستدامة
  .النتقامد يحقق لهم العدالة المفقودة او اظّنًا منها أن التشدد ق ،لمتشددةا اتالمجموع

بعد االجتياح  القرن الماضي فترة ثمانينيات لخصوصًا خال جرة إلى الدول الغربيةسطينيين الذين اضطروا للهلالفإن 
 عالةوعاش معات الجديدة، وجزء آخر لم يندمج تمكن جزء منهم من االندماج في المجت، االسرائيلي وحرب المخيمات

غالوا ، بل أفرادًا منهم لحق به الذي و القهر غير منتج ويعتقد أن الدول التي استقبلته تتحمل وزر الظلمالمجتمع  على
في سوريا وباتوا يشكلون خطرًا على المجتمعات التي حملوا " الجهاديين"ما يسمى في التطرف الديني والتحقوا ب

 العام بالعفو  الفلسطينيين لشمل سانحة قد فّوت فرصة ، فيما كان لبنانجنسيتها ويفترض أن يعودوا إليها في وقت ما
وضمان حقوقهم عبر سن قوانين ناظمة لوجودهم وحقوقهم  1990اتفاق الطائف في سنة  عقب الشروع بتنفيذ

باستثنائهم من العفو وسن  ضدهم أن يزداد التميز االقتصادية واالجتماعية والمدنية على قاعدة حقوق اإلنسان، بدل
 مهمشاً  وجعل منهم مجتمعاً  "يةأمن" بؤر نشوء إلى  الضغوط المفروضة عليهم، ما أدى فاقمتقوانين واتخاذ إجراءات 

  .المتطرفة الجماعات بعض قبل من بهم والمتاجرة استغالل أفراده يسهل وهشاً 

 بالالجئين الفلسطينيين كحلذات الصلة الدولية قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ القرارات عدم وفي المقابل، فإن 
كما يجري اآلن في سوريا وقبل ذلك في لبنان وغيره  تيئيسهم يجب أن ال يتم تظهيره عبر، تهممستدام لقضي عادل

إن الحل يكون عبر فتح مروحة واسعة من الحلول الواقعية لقضية الالجئين الفلسطينيين ، بل من دول الشتات
علميًا ومهنيًا وحقوقيًا لكي من دون هدر المزيد من الدم والتدمير، وخصوصًا تأهيلهم وحقهم في تقرير المصير 

  .جين أينما ذهبوايكونا منت

  :رؤية أولية للحل

تعتقد أن الحل المستدام هو حل مركب يتفاعل في سياقه المجتمع الدولي والدول المضيفة والقوى " حقوق"إن 
ّيب عن جهل أو عن في الشتات الذي غُ لالجئين  10السياسية الفلسطينية وخصوصًا المجتمع المدني الفلسطيني

  :ترى أن شاركة في وضعها،أو الم/ابتداع الحلول وقصد عن 

التحلي بالشجاعة ومصارحة الالجئين بحقيقة ما يجري في المفاوضات الدائرة على منظمة التحرير الفلسطينية  – 1
ورقة مساومة هم نأالالجئين  والتي تفرض عليها واستطرادا علىمنذ تسعينيات القرن الماضي والمتجددة حاليًا، 

وهذا األمر يفرض على منظمة التحرير الكشف عن الحلول البديلة المطروحة  .للحل وليسوا قضية تستوجب حالً 

                                                           

، وهو عمليًا مشتت ومتداخل ما بين ...المقصود بالمجتمع المدني الفلسطيني مجموعة االتحادات و الروابط و المنظمات غير الحكومية واألهلية و التجمعات الشبابية  10
  .الضفة الغربية وقطاع عزة ودول الشتات على اختالف قوانينها الناظمة
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يعزز من  مام تفاف شعبي حول المفاوض الفلسطينيل، سعيًا الومناقشتها مع الالجئين أصحاب القضية أوًال وأخيراً 
تمر وطني أن عقد مؤ " حقوق"ترى و  .حضوره خالل المفاوضات، ويجعله أقوى في مواجهة المفاوض المقابل له

وبمشاركة كل أطياف المجتمع الفلسطيني، ، فلسطيني حول قضية الالجئين قد يكون مفيدًا بل هو أمرًا ضرورياً 
وخصوصًا الشباب، المعنيين بأي حل يعيد تركيب حياتهم، بما يضمن العدالة ولو النسبية لهذه الفئة العمرية من 

رفع سقف المطالب و تحقيق بعض تجعله قادرًا على  بعناصر القوة التيجهة، ويزود المفاوض الفلسطيني 
  .المكتسبات

على دعم ما ورد ة والدول المضيفة، ر ، والدول المبادو خصوصا اللجنة الرباعية المجتمع الدولي "حقوق"تحض  – 2
، ووضع كقضية واحدة في الشتات سطينيينل، ووضع سياسة تمويلية تتحسس أوضاع الالجئين الف األولفي البند 

أن " حقوق"ترى كما  .تحول دون استغاللهم واالتجار بهمفي مناطق النزاع تقيهم من تبعات النزاعات، و آليات حمائية 
تجربة اإلكتفاء باإلغاثة، على أهميتها قد أثبتت فشلها ألنها ال تمتلك أدوات الحل المستدام لقضية الالجئين 

الخ، .. تدامة، تأخذ في االعتبار تهيئة الالجئين مهنيًا وحقوقياً وبالتالي فإن المطلوب تنمية بشرية مس ،الفلسطينيين
على وضع قوانين ناظمة لوجودهم وحامية لحقوقهم تتماشى مع " حقوق"وتحض  .ليكونوا منتجين في مجتمعاتهم

  .أي حلول مطروحة

ع معظمها إلى البحث لكن وبسبب نزو محوريًا في هذه المرحلة،  الفلسطيني منظمات المجتمع المدني ريعتبر دو  – 3
وعليه تقترح . عن التمويل الفردي مستخدمة ازدواجية الخطاب، فهي بذلك جزء من المشكلة بدل أن تكون محفزًا للحل

إنشاء آلية تشبيك فيما بينها ووضع برامج واقعية تتناسب مع المرحلة كونها الحلقة الوسيطة ما بين " حقوق"
وعليه أيضا يفترض وضع برامج لتمكين الالجئين وتحفيزهم على المشاركة  .الجماهير ونخبها وقياداتها السياسية
 .الحل النهائيعملية التفاوض و في صنع السياسات الخاصة بهم في 
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