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  :الالجئ الفلسطيني
  مشاركته يف االنتخابات وأثرها يف حقوقه

  ناجح جرار

  مقدمة
سـيلقي هــذا املقــال الضــوء علــى مشــاركة الالجــئ الفلســطيني يف انتخابــات اجمللــس 

الفلســطينية، وعلــى مــدى تــأثير  التشــريعي وجمــالس الهيئــات احملليــة حتــت حكــم الســلطة
  :تلك املشاركة يف

  .١٩٤٨لسنة ) ٣الدورة ( ١٩٤حقه يف العودة والتعويض بحسب القرار رقم  - ١
  .أوضاعه االقتصادية وعالقاته ومكانته االجتماعية - ٢

تنبع أهمية هـذا املقـال مـن كبـر حجـم مشـكلة الالجـئ يف اجملتمـع الفلسـطيني ومـن 
توقع يف هذا اجملتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً؛ إذ يبلغ عـدد تأثيرها، بالتايل، امل

نسمة مـن جممـوع عـدد  ١.٢٠٠.٩٧٠الالجئين اإلجمايل يف الضفة الغربية وقطاع غزة 
ويبلــــــغ عــــــدد الالجئــــــين يف خميمــــــات %. ٥٨.٥نســــــمة، أي  ٢.٠٥٠.٠٠٠الســــــكان البــــــالغ 

مـــن إجمـــايل % ٢٤ين ومـــن جممـــوع عـــدد الالجئـــ% ٤١نســـمة، أي  ٤٩٤.٣١١املنطقتـــين 
  .عدد السكان

نســمة، وأن  ١.٢٠٠.٠٠٠جنــد أن عــدد ســكانها يبلــغ وإذا نظرنــا إىل الضــفة الغربيــة 
مــــــــن اجملمــــــــوع اإلجمــــــــايل يســــــــكنون % ١١مــــــــن جممــــــــوع ســــــــكانها الجئــــــــون، وأن % ٤٠

نسـمة، فـإن نسـبة الالجئـين  ٨٥٠.٠٠٠يف قطاع غـزة البـالغ عـدد سـكانه أمّا . اخمليمات
مــــن جممــــوع ســــكان % ٤٢ونســــبة الــــذين يســــكنون اخمليمــــات هــــي % ٨٠اإلجماليــــة هــــي 

ومما يزيد الصورة وضوحاً األوضـاع االقتصـادية ). ١٩٩٦منشورات األونروا، (القطاع 
 ١٢٠٠املترديـــة يف الضـــفة والقطـــاع، إذ يبلـــغ معـــدل الـــدخل القـــومي يف الضـــفة الغربيـــة 

الضفة والقطاع تبلغ نحو إضافة إىل ذلك، فإن مساحة . دوالر ٨٠٠دوالر، ويف القطاع 
مـــيالً مربعـــاً مســـاحة الضـــفة والبـــاقي هـــو مســـاحة غـــزة  ٢١٦٥ميـــل مربـــع، منهـــا  ٣٣٠٠

وتقــدر . ، واألرض يف الغالــب قاحلــة)Van Arkadie, 1977) (مــيالً مربعــاً ١١٣٥(
األرض مـــن جممـــوع مســـاحة % ٤٨ ويف القطـــاع بــــ% ٥ املســـاحة املرويـــة يف الضـــفة بــــ

إن الكثافــــة الســــكانية يف . مــــن مســــاحة الضــــفة والقطــــاع% ٤٣املزروعــــة املقــــدر بنحــــو 
تبلـــغ يف الضـــفة نســـمة يف الكيلـــومتر املربـــع بينمـــا  ١٤٠٠القطـــاع عاليـــة جـــداً، إذ تبلـــغ 
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كمــــا يشــــبه القطــــاع الصــــناعي يف كليهمــــا مثيلــــه يف . نســــمة يف الكيلــــومتر املربــــع ١٣٥
ويعتمـــد يف الغالـــب علـــى وال يلبـــي احلاجـــات احملليـــة،  الـــدول الناميـــة؛ فهـــو صـــغير جـــداً

اخلامــــات احملليــــة التــــي هــــي يف الغالــــب زراعيــــة، والتــــي تتــــأثر بــــاألحوال اجلويــــة غيــــر 
  .املستقرة، وبالتايل لها تأثير سلبي يف قطاع الصناعة

وهذا يدل بصورة واضحة على عمق تأثير ظاهرة الالجئين يف الضفة والقطاع يف 
  .سية واالقتصادية واالجتماعيةالنواحي السيا

كي يـتم معرفـة تـأثير مشـاركة الالجـئ الفلسـطيني يف االنتخابـات ال بـد مـن أن لذا، 
يتم البحث يف موقعـه بحسـب القـانون الـدويل مـن حيـث الرعايـة واحلمايـة اللتـان يتمتـع 

والرعايــــة الــــدوليتين بهمــــا كونــــه الجئــــاً فلســــطينياً، ومــــن ثــــم معرفــــة عالقتــــه باحلمايــــة 
ملقـــدمتين إىل الجئـــي العـــامل، باإلضـــافة إىل كونـــه مواطنـــاً يف جـــزء مـــن فلســـطين حتـــت ا

  .حكم السلطة الفلسطينية
لقد عامل اجملتمع الـدويل الالجـئ الفلسـطيني معاملـة تختلـف عـن معاملـة القـانون 

، صــدر عــن اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة قــرار ١٩٤٨ففــي ســنة . الــدويل لالجئــي العــامل
أقــــرب وقــــت ممكــــن، ، طالبــــت فيــــه بالســــماح بــــالعودة، يف )٣الــــدورة ( ١٩٤ يحمــــل الــــرقم

الــراغبين يف العــودة إىل ديــارهم، أو دفــع تعويضــات إىل الــذين ] الفلســطينيين[لالجئــين 
يف العـــامل علـــى مثـــل هـــذا ومل يحصـــل أي مـــن الالجئـــين اآلخـــرين . يقـــررون عـــدم العـــودة

عـــن اجلمعيـــة العامـــة،  ١٩٤٩ر ســـنة إضـــافة إىل ذلـــك، تـــم بموجـــب قـــرار آخـــر صـــد. القـــرار
وتطبيقـــه،  ١٩٤القـــرار لرعايـــة ، إنشـــاء مؤسســـة خاصـــة )٤الـــدورة ( ٣٠٢ويحمـــل الـــرقم 

وهــــي األونــــروا، علمــــاً بــــأن الجئــــي العــــامل ترعــــاهم املفوضــــية الســــامية لــــألمم املتحــــدة 
  .، التي سيتم توضيحها الحقا١٩٥١ًلشؤون الالجئين، بموجب اتفاقية سنة 

احلاجــــــة إىل دراســــــة مشــــــاركة الالجــــــئ يف انتخابــــــات اجمللــــــس مــــــن هنــــــا ظهــــــرت 
التشــــــريعي ومشــــــاركته املتوقعــــــة يف انتخابــــــات اجملــــــالس والهيئــــــات احملليــــــة، وذلــــــك 

  :باإلجابة عن عدة أسئلة منها
  إىل أي حد ستتأثر مكانته الدولية عقب مشاركته يف تلك االنتخابات؟) ١
تلـــــك املعاملـــــة الدوليـــــة املميـــــزة مـــــا مـــــدى تـــــأثير املشـــــاركة يف االنتخابـــــات يف ) ٢

  لالجئ الفلسطيني؟
  ما هو بالتايل أثر تلك املشاركة يف مكانته االجتماعية واالقتصادية؟) ٣

  :يتم البحث يف هذا املوضوع سيتم إدراجه حتت العناوين الفرعية التاليةوحتى 
  .القانون الدويل ومكانة الالجئ عامة، والالجئ الفلسطيني خاصة: أوالً
  .السلطة الفلسطينية وصالحيتها يف منح اجلنسية: اًثاني

  .مشاركة الالجئ الفلسطيني يف االنتخابات وآثارها احملتملة: ثالثاً
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  القانون الدويل ومكانة: أوالً 
  الالجئ عامة والالجئ الفلسطيني خاصة

املعـــايير التـــي يـــتم بموجبهـــا  ١٩٦٧وبروتوكـــول ســـنة  ١٩٥١حـــددت اتفاقيـــة ســـنة 
  تعرّف الوثيقتان الالجئ بأنهو. وضع الالجئ

ينــاير /كــانون الثــاين ١كــل شــخص يوجــد، بنتيجــة أحــداث وقعــت قبــل 
، وبســـبب خـــوف لـــه مـــا يبـــرره مـــن التعـــرض لالضـــطهاد بســـبب ١٩٥١

أو انتمائه إىل فئـة اجتماعيـة معينـة أو آرائـه عرقه أو دينه أو جنسيته 
ذلــــك  جنســــيته، وال يســــتطيع، أو ال يريــــد بســــببالسياســــية، خــــارج بلــــد 

اخلــوف، أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد، أو كــل شــخص ال يملــك جنســية 
ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه املعتــادة الســابق بنتيجــة مثــل تلــك األحــداث 
. وال يســــتطيع أو ال يريــــد بســــبب ذلــــك اخلــــوف، أن يعــــود إىل ذلــــك البلــــد

  ).١٩٧٩املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، (
يوضــح مــا ســبق أن الالجــئ هــو الــذي أصــبح مــن دون حمايــة وطنيــة نتيجــة تركــه بلــده 

لكـــن هـــذه . بســـبب خوفـــه وإقامتـــه خارجـــه، األمـــر الـــذي يســـتوجب أن تـــتم حمايتـــه دوليـــاً
مـن االتفاقيـة ) ج(الفقـرة ) ١(احلماية، وبالتايل صفته كالجئ، تسقطان بموجـب املـادة 

إذا اكتسـب ... ق هذه االتفاقية علـى أي شـخصينقضي انطبا"نفسها التي تنص على أنه 
. )٧٥املصـدر نفسـه، ص ." (جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هـذه اجلنسـية اجلديـدة

ال تنطبــق أحكــام هــذه االتفاقيــة علــى أي "مــن املــادة نفســها علــى أنــه ) هـــ(وتــنص الفقــرة 
كــاً للحقــوق شــخص اعتبرتــه الســلطات اخملتصــة يف البلــد الــذي اتخــذ فيــه مقامــاً لــه مال

) ١(مــن املــادة ) ج(ويــتم تفســير الفقــرة ." وعليــه االلتزامــات املرتبطــة بجنســية هــذا البلــد
يتمتــــع باحلمايــــة الوطنيــــة لــــيس بحاجــــة إىل احلمايــــة أن الشــــخص الــــذي " املــــذكورة بـــــ

  ).٤١املصدر نفسه، ص (؛ أي يُفهم من ذلك أنه يصبح غير الجئ "الدولية
جئ إذا استعاد، باختياره، جنسـيته بعـد فقدانـه لهـا كما أن الالجئ يفقد وضعه كال

ويؤكـد املشـرّع أن ذلـك يـتم عنـد قبـول اجلنسـية ). ٤٠، ص ٢املصدر نفسه، فقرة ج، بند (
لكــــن إذا تــــم ذلــــك قصــــراً، ولــــو اســــتفاد مــــن حمايــــة الدولــــة . بصــــورة إراديــــة مــــن الالجــــئ

  ).١٢٠املصدر نفسه، ص (املضيفة، فإن صفة الالجئ ال تسقط عنه 
يتضــح ممــا ســبق أن الالجــئ يفقــد صــفة الالجــئ إذا حصــل، أوالً، علــى حمايــة وذلــك 
نتيجـة حصـوله بصـورة إراديـة وطوعيـة علــى جنسـية، سـواء باسـتعادة جنسـيته الســابقة 

  .أو بحصوله على جنسية أُخرى
باإلضــــافة إىل ذلــــك، فقــــد تــــم اســــتثناء فئــــة الالجئــــين الــــذين يتلقــــون مســــاعدة مــــن 

ملفوضــــية الســــامية لــــألمم املتحــــدة لشــــؤون الالجئــــين، إذ تــــنص مؤسســــات أُخــــرى غيــــر ا
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ال تنطبــــق هــــذه االتفاقيــــة علــــى األشــــخاص الــــذين "علــــى أنــــه ) ١(مــــن املــــادة ) د(الفقــــرة 
يتمتعـــون حاليـــاً بحمايـــة أو مســـاعدة مـــن هيئـــات أو وكـــاالت تابعـــة لـــألمم املتحـــدة غيـــر 

فـإذا توقفـت هـذه احلمايـة " :وتسـتطرد الفقـرة." مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـين
أو املسـاعدة ألي سـب دون أن يكــون مصـير هــؤالء األشـخاص قــد سُـوِّي نهائيــاً طبقـاً ملــا 
يتصل باألمر مـن القـرارات التـي اعتمـدتها اجلمعيـة العامـة لـألمم املتحـدة يصـبح هـؤالء 

ن أي يســتطيع الالجــئ أ." االتفاقيــةاألشــخاص، بجــراء ذلــك، مــؤهلين للتمتــع بمزايــا هــذه 
مــن هــذا يتضــح أن اتفاقيــة ). ٧املصــدر نفســه، ص (يطالــب بحمايــة املفوضــية الســامية 

الفلســطيني ألنــه يتلقــى مســاعدة مــن مؤسســة أُخــرى ال تنطبــق علــى الالجــئ  ١٩٥١ســنة 
إىل حل ملشكلة الالجئ الفلسطيني فيحـق لكن إذا مل تتوصل هذه املؤسسة . هي األونروا

ألمم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــين، وذلـــك بموجــــب لـــه طلـــب حمايـــة املفوضـــية الســـامية لــــ
  .١٩٦٧وبروتوكول سنة  ١٩٥١اتفاقية سنة 

  الالجئ الفلسطيني وموقعه القانوين
أعـاله املبينـة ) الفقرتـان ج، د( ١إذا جاز لنا معرفة مكانة الالجئ من خالل املادة 

القــانون كمــا أن . يتضــح لنــا أن الالجــئ الفلســطيني ال يــزال يف الواقــع مــن دون جنســية
الدويل الذي يطبَّق على الالجئ عامـة ال يطبَـّق علـى الالجـئ الفلسـطيني، ألن هـذا األخيـر 
يتلقــــى مســــاعدة مــــن األونــــروا؛ وهــــي مؤسســــة غيــــر املفوضــــية الســــامية لــــألمم املتحــــدة 

  .لشؤون الالجئين
الدوليــة مــن متــى يســتطيع الالجــئ الفلســطيني احلصــول علــى الرعايــة : والســؤال هــو

  وضية السامية؟ وإىل متى ستستمر األونروا يف رعاية الالجئ الفلسطيني؟خالل املف
كي تتضح الصورة ويتم التوصل إىل أجوبة عن األسـئلة السـابقة، علينـا أن نتنـاول 

لســـنة ) ٤الـــدورة ( ٣٠٢، ومـــن ثـــم القـــرار رقـــم ١٩٤٨لســـنة ) ٣الـــدورة ( ١٩٤القـــرار رقـــم 
  .الذي تم بموجبه إنشاء األونروا ١٩٤٩

  على) ٣الدورة ( ١٩٤قرار رقم ينص ال
وجــوب الســماح بــالعودة، يف أقــرب وقــت ممكــن، لالجئــين الــراغبين يف 
العــــــودة إىل ديــــــارهم والعــــــيش بســــــالم مــــــع جيــــــرانهم، ووجــــــوب دفــــــع 
تعويضـات عـن ممتلكــات الـذين يقـررون عــدم العـودة إىل ديـارهم وعــن 
كــل مفقــود أو مصــاب بضــرر، عنــدما يكــون مــن الواجــب، وفقــاً ملبــادئ 
القانون الدويل واإلنصاف، أن يعوض عـن ذلـك الفقـدان أو الضـرر مـن 

 ١٩٤٧املتحــدة، قــرارات األمم . (قِبــل احلكومــات أو الســلطات املســؤولة
- ١٩٧٤(  

علــى الــرغم مــن وضــوح مضــمون هــذا القــرار فإنــه مل ينفــذ، ومل يســمح لالجئــين بــالعودة، 
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رئيسي يف ذلك، من الناحية ويعود السبب ال. ومل يتم حتى اآلن عرض تعويضات عليهم
القانونية، إىل أن قرار اجلمعية العامة هذا ينقصه اإلطاران السياسـي والعسـكري اللـذان 

، الــذي طالــب بــإخراج ١٩٩٠لســنة  ٨٢٥يضــمنان تنفيــذه أســوة بقــرار جملــس األمــن رقــم 
وهـذا يـدل بوضـوح علـى عـدم جديـة اجملتمـع الـدويل يف تنفيـذ القـرار . العراق من الكويـت

العامة تؤكد هذا القرار منذ اتخـاذه حتـى سـنة ، هذا على الرغم من أن اجلمعية ١٩٤قم ر
، عنــــدما بــــدأت املفاوضــــات الســــلمية يف الشــــرق األوســــط، ونتيجــــة عــــدم اهتمــــام ١٩٩٢

القــــرار بحجــــة أن املفاوضــــات الســــلمية ســــتجد احلــــل الواليــــات املتحــــدة بــــالتعرض لهــــذا 
  .ملشكلة الالجئ الفلسطيني

ىل أن عــدم إمكــان تنفيــذ هــذا القــرار بحســب املعطيــات الســابقة واحلاليــة يشــير هــذا إ
هو إمكان حمتمل، لذا سيبقى الالجئ الفلسطيني حتت حماية األونروا ورعايتهـا، إال إذا 

عندئذ لن يحتاج إىل احلماية السياسـية، . تم منحه جنسية قادرة على حمايته وبإرادته
  .وستسقط عنه صفة الالجئ

نصــــل إىل هــــذا االســــتنتاج علينــــا أن نفحــــص دور األونــــروا، التــــي تــــم لكــــن قبــــل أن 
، ١٩٤٩لسـنة ) ٤الدورة ( ٣٠٢إنشاؤها بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

  .ومدى قدرتها على إيجاد حل ملشكلة الالجئ
بنــــاء علــــى توصــــية بعثــــة املســــح االقتصــــادية ) األونــــروا(هــــذه املؤسســــة تــــم إنشــــاء 

دراسة  ١٩٤٩التي كُلفت سنة ) Clapp/يطلق عليها بعثة كالب(مم املتحدة التابعة لأل
وقـد طُلـب مـن . اإلسـرائيلي - األوضاع االقتصادية للدول التي تأثرت بالصـراع العربـي

البعثة وضع توصيات اقتصادية تؤدي إىل وضع برنامج يهدف إىل االندماج وحتسـين 
تســــــهيل عمليــــــة الســــــالم  النهايــــــة األوضــــــاع االقتصــــــادية اللــــــذين تكــــــون نتيجتهمــــــا يف

أوالً، إن هــذه البعثــة مل تعمــل مــن أجــل حتقيــق : ويســتدل مــن ذلــك. واالســتقرار يف املنطقــة
هدف سياسي أو إيجاد حلول سياسية مباشرة؛ ثانياً، كان واضحاً أن هـدفها هـو العمـل 

بعثـة وكانـت نتيجـة دراسـة هـذه ال. على دمـج الالجئـين الفلسـطينيين يف الـدول املضـيفة
وتــم إصــدار قــرار . توصــية بإنشــاء مؤسســة تقــوم بهــذه املهمــة، وهــي األونــروا تأن قــدم

  بإنشاء األونروا على أن تقوم،
بالتعــــــاون مــــــع احلكومــــــات احملليــــــة باإلغاثــــــة املباشــــــرة وبــــــرامج ) أ(

  .التشغيل، بحسب توصيات بعثة املسح االقتصادية
نــى، يف التــدابير بالتشــاور مــع احلكومــات املهتمــة يف الشــرق األد) ب(

التي تتخذها هذه احلكومات تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه املسـاعدة 
قـــــــرارات األمم (الدوليـــــــة لإلغاثـــــــة وملشـــــــاريع األعمـــــــال غيـــــــر متـــــــوفرة 

  ).١٩٧٤ - ١٩٤٧املتحدة، 
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أوالً، ليس لها أي هـدف سياسـي للعمـل علـى إعـادة الالجئـين : من هذا يتضح أن األونروا
م؛ ثانيــــاً، إن مهمتهــــا اقتصــــادية وتتــــراوح بــــين تقــــديم اإلغاثــــة الفلســــطينيين أو بعضــــه

وإيجــاد فــرص عمــل لالجئــين بالتعــاون مــع الــدول املضــيفة؛ ثالثــاً، وهــو األهــم، إنــه يف 
حالــة عــدم تــوفر اإلمكانــات املاديــة لهــذه املؤسســة، تقــوم بالتشــاور مــع الــدول املضــيفة 

املوضــوع إىل اجلمعيــة العامــة إعــادة إليجــاد احلــل ولــيس مــع أعضــاء جملــس األمــن، أو 
وذلـــــــك يجعلنـــــــي أســـــــتنتج أن الـــــــدول املضـــــــيفة ســـــــتتحمل املســـــــؤولية . لـــــــألمم املتحـــــــدة

  .االقتصادية يف حالة عدم تلقي األونروا التبرعات التي تتلقاها من الدول املتبرعة
لكن األونروا، على الرغم من كل ما بذلته يف اجملال االقتصـادي، مل تسـتطع إيجـاد 

الـــــدول ة الالجئــــين االقتصـــــادية، كمـــــا أنهــــا مل تســـــتطع بالتــــايل دجمهـــــم يف حــــل ملشـــــكل
، أي بعـد املبـادرة إىل عمليـة السـالم، تـم دعـم ١٩٩١هـذا علمـاً بأنـه ومنـذ سـنة . املضيفة

، مـــــن أجـــــل ١٩٩٦األونـــــروا بـــــرأس مـــــال بلغـــــت قيمتـــــه مليـــــوين دوالر يف منتصـــــف ســـــنة 
ء الالجئـــــين يســـــهل دجمهـــــم يف القـــــروض الفرديـــــة التـــــي تهـــــدف إىل إيجـــــاد عمـــــل لهـــــؤال

اجملتمعات املضيفة، باإلضافة إىل الـدعم الـذي تلقتـه األونـروا مـن الـدول املانحـة حتـى 
مليــون  ١٩٢ر٦، لتحســين البنيــة التحتيــة يف اخمليمــات والــذي بلغــت قيمتــه ١٩٩٦ســنة 

املؤشـرات كلهـا أن مـن الصـعوبة وتظهـر ). ١٩٩٦تقرير املفوض العـام لألونـروا، (دوالر 
بمكــان حتســـين البنيـــة التحتيـــة يف اخمليمـــات، ويف أحســـن األحـــوال ســـتتحول اخمليمـــات 

  .إىل أحياء تابعة للمدن، لكنها ستبقى بؤر فقر اجتماعي
خــــدمات األول، بقــــاء مشــــكلة الالجــــئ واســــتمرار : يوصــــلنا ذلــــك كلــــه إىل احتمــــالين

ذلــك منطقيـــاً إىل األونــروا؛ الثــاين، بســـبب التقلــيص املتـــدرج خلــدمات األونــروا فســـيؤدي 
إنهـــــاء خـــــدماتها، وذلـــــك علـــــى الـــــرغم مـــــن عـــــدم إمكـــــان دمـــــج الالجئـــــين اقتصـــــادياً يف 

  !!اجملتمعات املضيفة
لــذا فــإن الالجــئ، بموجــب القــانون الــدويل ونتيجــة عــدم تســوية قضــيته، يصــبح يف 
وضـــع يؤهلـــه للمطالبـــة بحمايـــة املفوضـــية الســـامية إالّ إذا كـــان تـــم دجمـــه سياســـياً عـــن 

  .وله على جنسية البلد املضيفطريق حص
مــا إذا وكــي يــتم معرفــة أثــر االنتخابــات يف حقــوق الالجــئ ال بــد مــن أن نعــرف أوالً 

  .كان يف إمكان السلطة الفلسطينية منحه اجلنسية

  السلطة الفلسطينية: ثانياً 
  وصالحيتها يف منح اجلنسية

نتيجــة  ســبق أن أوضــحنا أن الشــخص يصــبح الجئــاً عنــدما يكــون مــن دون حمايــة
ونتيجـــة  - أي أنـــه يفقـــد جنســـيته ألن اجلنســـية تمنحهـــا الدولـــة - فقدانـــه حمايـــة دولتـــه

الشــخص عنــدما كمــا تبــين أن صــفة اللجــوء تــزول عــن . عــدم حصــوله علــى جنســية أُخــرى
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  .يُمنح برضاه جنسية، سواء أكانت هذه اجلنسية جديدة أم استعادة جلنسيته األصلية
لفلسطينية خمولة، أو هـي يف وضـع يسـمح لهـا بمـنح هل السلطة ا: والسؤال اآلن هو

  اجلنسية؟
، ١٩٩٥إبــراهيم شــعبان، (اجلنســية عالقــة ورابطــة قانونيــة بــين الدولــة ومواطنيهــا 

والســـلطة الفلســـطينية مل تصـــبح بعـــد دولـــة، كمـــا أنهـــا ال تملـــك ســـلطة التشـــريع ). ٥٩ص 
فالتشريع واإلجراءات أمران ال يزاالن مشـتركين بينهـا وبـين سـلطة االحـتالل، بمفردها، 

وال تكــــاد الســــلطة تملــــك إىل اآلن حــــق ســــن األنظمــــة والتعليمــــات بمفردهــــا، كمــــا ورد يف 
باإلضـافة إىل ذلـك، فـإن السـلطة القضـائية مـا . من اتفاقيـة القـاهرة) ٢(الفقرة  ٤املادة 

لــــــرغم مــــــن اســــــتالم الســــــلطة الفلســــــطينية بعــــــض زالــــــت يف يــــــد ســــــلطة االحــــــتالل علــــــى ا
  ).٥٤املصدر نفسه، ص (الصالحيات يف الضفة الغربية والقطاع 

 ١٠املـادة عدم قدرة السلطة علـى مـنح اجلنسـية ظهـر بصـورة عمليـة عبـر تطبيـق إن 
، ١٩٩٥التشـريعي سـنة من قـانون انتخابـات رئـيس السـلطة التنفيذيـة وأعضـاء اجمللـس 

مــــن مشــــروع قــــانون انتخــــاب جمــــالس الهيئــــات احملليــــة  ٩ادة وأيضــــاً عبــــر تطبيــــق املــــ
أن مَـــنْ يحـــق لـــه االنتخـــاب هـــو وهاتـــان املادتـــان تشـــيران إىل . ١٩٩٦الفلســـطينية ســـنة 

علــــى أن الشــــخص يُعتبــــر فلســــطينياً إذا كــــان  ١٠مــــن املــــادة ) أ(املقــــيم، إذ يــــنص البنــــد 
. كتســب اجلنســية اإلســرائيليةمولــوداً يف فلســطين هــو أو أحــد أســالفه، علــى أالّ يكــون قــد ا

مـــــن املـــــادة نفســـــها يـــــنص علـــــى أن الشـــــخص يعتبـــــر ) ٢(مـــــن الفقـــــرة ) ب(كمـــــا أن البنـــــد 
وظهـر . فلسطينياً إذا كان مولـوداً يف قطـاع غـزة أو يف الضـفة، بمـا فيهـا القـدس الشـريف

مــــن مشــــروع قــــانون انتخــــاب  ٩املفهــــوم نفســــه، بــــل بصــــورة أكثــــر وضــــوحاً، يف املــــادة 
، إذ نصــت علــى أن الشــخص الــذي لــه ١٩٩٦ات احملليــة الفلســطينية ســنة جمــالس الهيئــ

املقـــــيم ضـــــمن منطقـــــة الهيئـــــة احملليـــــة التـــــي أُدرج اســـــمه يف ســـــجل حـــــق االنتخـــــاب هـــــو 
  ).٢٦٩، ص ١٩٩٦علي اجلرباوي، (الناخبين فيها 

وهنـا ال بـد مـن . وهذا بالتايل سيشـمل الالجئـين الـذين يقيمـون، يف الغالـب، باملـدن
إىل أن هذا يتماشى مع السياسة اإلسرائيلية العملية التي حاولت، منذ منتصف اإلشارة 

السبعينات، أن تعمل على إدخال اخمليمات ضـمن احلـدود البلديـة للمـدن كـي تصـبح مـن 
أحيائهـــا، إذ عمـــدت إىل توســـيع خـــدمات البلـــديات لتشـــمل اخمليمـــات، كمـــا حولـــت معظـــم 

  .نفسههدف نشاطات اجلمعيات الدولية إىل اخمليمات لل
وهــــــذه السياســــــة، كمــــــا ســــــنرى الحقــــــاً، قــــــد يكــــــون لهــــــا تــــــأثير يف حقــــــوق الالجــــــئ 
الفلســـطيني، بـــل إنهـــا تُعتبـــر اخلطـــوة األوىل يف عمليـــة دجمـــه يف اجملتمعـــات املضـــيفة، 

  .وبالتايل فرض سياسة األمر الواقع بإلغاء حق العودة
نهـا مل تتحـول بعـد يتضح مما سـبق أن ال قـدرة تشـريعية لـدى السـلطة الفلسـطينية أل

وقـــد ظهـــر ذلـــك عمليـــاً يف معاملـــة الســـلطة للمـــواطنين علـــى أنهـــم مقيمـــون ألن . إىل دولـــة
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إبــــراهيم (القــــاهرة االحــــتالل ال يــــزال موجــــوداً علــــى الــــرغم مــــن إعــــالن تطبيــــق اتفاقيــــة 
يف االنتخابـــات التشـــريعية  وبالتـــايل، فـــإن مشـــاركة الالجـــئ). ٥٥، ص ١٩٩٥شـــعبان، 

ليــة ال تســقط عنــه صــفة الالجــئ؛ ذلــك بــأن الســلطة مل تمنحــه اجلنســية واالنتخابــات احمل
التوضــيح فــإن احملليــين والالجئــين وملزيــد مــن . ألن ال وجــود لدولــة فلســطينية تمنحهــا

  .مارسوا حق االنتخاب كمقيمين ال كأصحاب جنسية
لكـــن يف حـــال أصـــبحت الســـلطة دولـــة وتمتلـــك الســـلطة التشـــريعية التـــي تمكنهـــا مـــن 

ويصــبح الالجــئ، . مــنح مواطنيهــا اجلنســية، عنــدها يمكنهــا مــنح الالجــئ أيضــاً اجلنســية
احلـــق طوعـــاً، الـــذي مـــارس حـــق االنتخـــاب للمجلـــس التشـــريعي واســـتمر يف ممارســـة هـــذا 

  .ية؛ فيتم بذلك إسقاط صفة الالجئ عنهحامالً اجلنسية الفلسطينية التي تمنحه احلما
عنـــه أمّـــا ممارســـة الالجـــئ حقـــه يف االنتخابـــات احملليـــة، يف حـــد ذاتهـــا، فـــال تُســـقط 

صـــفة الالجـــئ ألن الهيئـــة احملليـــة هـــي مؤسســـة أهليـــة ذات اســـتقالل مـــايل وتعتبـــر مـــن 
مـــــن مشـــــروع قـــــانون انتخـــــاب جمـــــالس ) ١(البنـــــد  ٣املؤسســـــات العامـــــة بحســـــب املـــــادة 

أُعطـــي بموجـــب اتفاقيـــة لكـــن علـــى الـــرغم مـــن أن الالجـــئ . احملليـــة الفلســـطينية الهيئـــات
، التــي تعتبــر الوثيقــة الدوليــة املعتمــدة، حــق التمتــع بــاحلقوق ١٩٥١األمم املتحــدة ســنة 

التي يتمتع بها األجانب بصورة عامة، وذلك فيما يتعلق بملكية األمـوال املنقولـة وغيـر 
اجلمعيـــات غيـــر السياســـية والتـــي ال تقصـــد إىل حتقيـــق ، وعضـــوية )١٣املـــادة (املنقولـــة 

، والتعلــيم غيــر االبتــدائي )٢١املــادة (، واإلســكان )١٥املــادة (الــربح والنقابــات العماليــة 
) ٢٦املـادة (، وحريـة التنقـل واختيـار مكـان اإلقامـة داخـل اإلقلـيم )٢، الفقرة ٢٢املادة (

تخـــاب بالنســـبة إىل اجملـــالس احملليـــة إلـــخ، فـــإن هـــذه االتفاقيـــة مل تشـــر إىل حقـــه يف االن
  ).٢٤٨ - ٢٤٦، ص ١٩٨٣برهان أمر الله، (

الالجــئ ، فإنــه إذا تــم إعطــاء )إن جــاز يل ذلــك كشــخص غيــر قــانوين(لكــن باملقارنــة 
ومـا  - احلق يف املشاركة يف اجلمعيات والنقابات كمؤسسات أهلية ال تقصد إىل الربح

يمكـــــن االســـــتنتاج أنـــــه يحـــــق لالجـــــئ  - اجملـــــالس احملليـــــة إال مؤسســـــات أهليـــــة عامـــــة
املشــاركة يف االنتخابــات للمجــالس احملليــة أســوة بغيرهــا مــن املؤسســات األهليــة، مــن 
دون أن تــزول عنــه صــفة الالجــئ، وقبــل حصــوله علــى جنســية تخولــه حــق املشــاركة يف 

  .هذه االنتخابات

  مشاركة الالجئ الفلسطيني: ثالثاً 
  يف االنتخابات وآثارها احملتملة

يجـد الالجـئ نفسـه أمامهـا، " سـيناريوهات"سنبحث فيمـا يلـي يف ثالثـة خيـارات أو 
  :كما سنبحث يف اآلثار التي يتركها كل من هذه اخليارات

  .عدم املشاركة يف االنتخابات) أ
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  .املشاركة مع بقاء السلطة الفلسطينية من دون سلطة دولة) ب
  ).وهذا متوقع(ذات سيادة  املشاركة مع وصول السلطة الفلسطينية إىل دولة) ج

  عدم مشاركة الالجئ وبقاؤه) أ
  ١٩٤يف الوضع الراهن مطالِباً بتنفيذ القرار 

بقــاء الالجــئ مشــموالً برعايــة األونــروا التــي أخــذت علــى عاتقهــا يعنــي هــذا اخليــار 
اســـتيعاب مهمـــة إيجـــاد حـــل اقتصـــادي مـــن خـــالل تطـــوير املنطقـــة اقتصـــادياً، وبالتـــايل 

جنحـــت الوكالـــة يف مهمتهـــا هـــذه أم فشـــلت فســـينتهي عملهـــا، وســـيبقى وســـواء أ. الالجـــئ
، بحمايــــة ١٩٥١مــــن اتفاقيــــة ســــنة  ١الالجــــئ متمتعــــاً بحــــق املطالبــــة، بموجــــب املــــادة 

  .املفوضية السامية يف حال عدم حصوله على جنسية
مـــن جهـــة أُخـــرى، ويف حـــال جنحـــت األونـــروا يف دمـــج الالجـــئ اقتصـــادياً فســـيبقى 

ــا . ، أي العــودة أو التعــويض١٩٤٨لســنة  ١٩٤طالبــة بتطبيــق القــرار حمتفظــاً بحــق امل أمّ
يف حــال فشــلت يف ذلــك، فإنــه إىل جانــب احتفــاظ الالجــئ بحــق املطالبــة بتطبيــق القــرار 

  .املذكور يحق له املطالبة أيضاً بالرعاية االجتماعية
لالجـئ وكي تكتمل الصورة ال بد من توضيح دور األونروا، وأثـر عمليـة السـالم يف ا

يف سـبيل دمـج من جهة، يالحَظ أن األونروا مـا زالـت تبـذل جهـداً كبيـراً . يف هذه املرحلة
لكــن، علــى الــرغم مــن دعــم الــدول املانحــة، عــن طريــق مــا أُطلــق عليــه . الالجــئ اقتصــادياً

على ميزانيـة للقـروض  ١٩٩٦حتسين أوضاع الالجئين، وحصولها حتى منتصف سنة 
مليــون دوالر مــن تلــك الــدول  ١٩٢.٦ ين دوالر، باإلضــافة إىلالفرديــة بلغــت قيمتهــا مليــو

لتحســـين البنيـــة التحتيـــة يف اخمليمـــات عامـــة، فإنهـــا مل حتقـــق جناحـــاً يـــذكر حتـــى اآلن؛ 
وذلـــــك بســـــبب ضـــــعف البنيـــــة االجتماعيـــــة، وخصوصـــــاً االقتصـــــادية، وبســـــبب الزيـــــادة 

يف القطـــاع % ٧ة وســـنوياً يف الضـــف% ٥.٣بلغـــت التـــي الســـكانية الطبيعيـــة يف اخمليمـــات 
وقــد فاقــت هــذه الزيــادة أي نمــو اقتصــادي متوقــع يف مثــل ). ١٩٩٤منشــورات األونــروا، (

العامـــة غيـــر املســـتقرة والـــدعم االقتصـــادي احملـــدود ملشـــاريع هـــذه األوضـــاع السياســـية 
وهــــــذا بالتــــــايل ســــــينعكس علــــــى الوضــــــع . التنميــــــة، ســــــواء يف اخمليمــــــات أو يف املنطقــــــة

  .قى على ما هو عليه إن مل يزدد األمر سوءاًاالجتماعي لالجئ، فيب
فضالً عن ذلك، كان من نتائج عملية السالم أن أخذت الواليات املتحدة األميركيـة 

، وبالتــايل تتجاهــل حقــوق الالجــئ الفلســطيني السياســية يف وطنــه ١٩٤تتجاهــل القــرار 
ت الســلمية الــذي اضــطر إىل تركــه، أي حقــه يف العــودة أو التعــويض، بحجــة أن املفاوضــا

بــين الســلطة الفلســطينية وإســرائيل هــي الســبيل الوحيــد إليجــاد حــل للمشــكلة الفلســطينية 
  .برمتها

الالجئ أن وما يجعل الصورة أكثر وضوحاً بشأن التوجهات الدولية إلنهاء قضية 
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األونــــروا بــــدأت تقلــــص خــــدماتها، إضــــافة إىل أن هنــــاك تقــــارير دوليــــة تفيــــد أن وضــــع 
  .االقتصادي والسكني أفضل كثيراً من أوضاع الالجئين اآلخرينالالجئ الفلسطيني 

نخلص مما تقدم إىل أن الالجئ الفلسطيني عومل معاملـة خمتلفـة عـن غيـره، سـواء 
، أو بإنشـاء األونـروا اآلخـذة يف ١٩٤٩لسـنة  ٣٠٢، أو بـالقرار ١٩٤٨لسـنة  ١٩٤بالقرار 

، بمقابلـــــة وضـــــع ١٩٤االضـــــمحالل عـــــن طريـــــق تقلـــــيص خـــــدماتها، أو بتجاهـــــل القـــــرار 
الالجـــــئ الفلســـــطيني بوضـــــع غيـــــره مـــــن دون األخـــــذ بعـــــين االعتبـــــار أن مشـــــكلة الالجـــــئ 
الفلســــــطيني أوجــــــدتها قــــــرارات دوليــــــة عليهــــــا أن تتحمــــــل إيجــــــاد حــــــل يرضــــــي الالجــــــئ 

  .الفلسطيني وطموحاته
يتضــح ممــا ســبق أن الالجــئ الفلســطيني حتــى لــو مل يشــارك يف االنتخابــات، وحتــى 
لو مل يحصل على جنسية، فإن هناك توجهات دولية إلنهاء قضيته السياسية، من دون 

  .الذي أعطاه حق العودة أو التعويض ١٩٤العودة إىل القرار 

  مشاركة الالجئ مع بقاء) ب
  ةالسلطة الفلسطينية من دون سلطة دول

ال شــك يف أنــه، يف هــذه احلالــة، لــن يكــون هنــاك تغييــر مــن حيــث املضــمون قياســاً 
. فالسلطة ليست يف وضع يمكنها من منح اجلنسية، وبالتايل احلمايـة. بالوضع السابق

كمـــا أنـــه . وهكـــذا يبقـــى الالجـــئ يف وضـــع قـــانوين ال يمكنـــه مـــن احلصـــول علـــى احلمايـــة
ان احملليـين الــذين هـم أيضـاً يف الوضـع نفســه، يُعتبـر، مثلـه يف ذلـك مثـل غيــره مـن السـك

ـــــــى جنســـــــية،  إىل األوامـــــــر العســـــــكرية ســـــــواءً بالنســـــــبة " مقيمـــــــاً"أي مل يحصـــــــلوا بعـــــــد عل
قـــــانون (، أو بالنســـــبة إىل التشـــــريعات الفلســـــطينية )١٩٧٩ســـــنة  ٦٥رقـــــم (اإلســـــرائيلية 

شـروع ، وم١٠املـادة  - ١٩٩٥انتخاب رئيس السـلطة التنفيذيـة وأعضـاء اجمللـس لسـنة 
  ).٩املادة  - ١٩٩٦قانون انتخاب جمالس الهيئات احمللية لسنة 

وعلــــى الــــرغم مــــن عــــدم ظهــــور حساســــية ســــلبية بــــين املــــواطنين والالجئــــين عقــــب 
مشـــــاركتهم يف انتخابــــــات اجملـــــالس التشــــــريعية، فــــــإن هنـــــاك تخوفــــــاً مـــــن ظهــــــور تلــــــك 

هنـاك أن يكـون  احلساسية إذا شارك الالجئـون يف انتخابـات اجملـالس احملليـة مـن دون
أي مــــــردود إيجــــــابي بالنســــــبة إىل قضــــــية الالجــــــئ السياســــــية أو بالنســــــبة إىل حتســــــين 

دفعهـــا نتيجـــة أوضـــاعه االقتصـــادية، فضـــالً عـــن املتطلبـــات املاليـــة التـــي سيضـــطر إىل 
  ).Plascov, 1981(مشاركته يف تلك االنتخابات 

  مشاركة الالجئ مع وصول) ج
  السلطة إىل دولة ذات سيادة

مشــــــاركة الالجــــــئ يف االنتخابــــــات التشــــــريعية تعنــــــي حصــــــوله علــــــى اجلنســــــية إن 
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الفلســطينية، وبالتــايل تــوفر احلمايــة الدوليــة لــه مــن دولــة فلســطين، وهــو مــا يــؤدي إىل 
  .إسقاط صفة الجئ عنه

وهنــا يمكــن أن يقــال إن حصــول الالجــئ الفلســطيني علــى اجلنســية الفلســطينية حــق 
  .السياسية يف العودة طبيعي، ويجب أال يؤثر يف حقوقه

، ١٩٤٨لكــــن علينــــا أن نعــــي أنــــه ســــيكون هنــــاك، ضــــمن حــــدود فلســــطين قبــــل ســــنة 
هـــذا (دولـــة إســـرائيل، ودولـــة فلســـطين عنـــدما تصـــبح الســـلطة الفلســـطينية دولـــة : دولتـــان

  ).األمر، بحسب توقعات املراقبين السياسيين، سيحدث يف الغالب
ل فيــــه، لــــذا فهــــو يُعتبــــر اآلن فاقــــداً إن الالجــــئ تــــرك اجلــــزء الــــذي تــــم إقامــــة إســــرائي

اجلنســــية اإلســــرائيلية بعــــد أن اعتــــرف اجملتمــــع الــــدويل والســــلطة الفلســــطينية بإســــرائيل 
لـــــذا، فـــــإن حصـــــوله علـــــى اجلنســـــية الفلســـــطينية يعنـــــي اســـــتغناءه عـــــن اجلنســـــية . دولـــــة

ة وإذا بقـي لـه أيـ. ١٩٤اإلسرائيلية، وبالتايل عن حق العـودة املنصـوص عليـه يف القـرار 
حقــــوق فهــــي التعــــويض، الــــذي قــــد يتــــرجَم يف املمارســــة إىل عــــدم دفــــع كامــــل احلقـــــوق 

وإذا ما نظرنا إىل أثـر ذلـك يف . أي جزء من قيمة األمالك املادية" عَوِضَ"املادية، وإنما 
أوضــاع الالجئــين االقتصــادية واالجتماعيــة يتبــين لنــا أن حتســينات اقتصــادية جذريــة 

  :لن تتم على أوضاعهم إالّ
وعنــــدها ســــتكون حصــــة . إذا حــــدث حتســــن يف األوضــــاع االقتصــــادية العامــــة :والًأ

احملليــين الالجئــين باملقيــاس النســبي ضــئيلة، أي أن الفــوارق االقتصــادية بيــنهم وبــين 
ستستمر يف االتسـاع لعـدم تـوفر البنيـة التحتيـة االقتصـادية يف اخمليمـات، ولعـدم تـوفر 

  .املمتلكات الثابتة لدى الالجئين
إذا حصـــل الالجـــئ علـــى تعـــويض، فـــإن االســـتفادة ســـتعتمد علـــى قيمـــة تلـــك  :يـــاًثان

وبما أنه ال يوجد إىل اآلن بنية حتتية اقتصـادية تمكّـن . التعويضات وكيفية استثمارها
تلــك التعويضــات علــى الالجــئ مــن االســتثمار بصــورة جمزيــة، فســيتم يف الغالــب صــرف 

ين الالجــئ جــرّاء حرمانــه منهــا قياســاً بغيــره املــواد االســتهالكية أو الكماليــات التــي يعــا
  .من اجملاورين احملليين

حتـــى لـــو افترضـــنا أن ممثلـــي اخمليمـــات يف اجمللـــس التشـــريعي واجملـــالس احملليـــة 
كــانوا مــن النشــيطين واســتطاعوا احلصــول علــى الــدعم الــالزم ملشــاريع اقتصــادية، فــإن 

يهــا الالجــئ يف غيــاب البنيــة هنــاك شــكاً يف مــدى الفائــدة االقتصــادية التــي سيحصــل عل
  .التحتية املالئمة يف اخمليمات

ــــا بالنســــبة إىل أثــــر املشــــاركة يف االنتخــــاب علــــى صــــعيد األوضــــاع االجتماعيــــة  أمّ
لالجئ، فستكسبه هـذه املشـاركة مكانـة اجتماعيـة شـكلية، إذ ال أعتقـد أنهـا سـتعود عليـه 

عـود إىل أوضـاعه االقتصـادية بالنفع الكبيـر ألن أوضـاع الالجـئ االجتماعيـة املتدنيـة ت
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األوضــــــاع يف املســــــاكن ويظهــــــر تــــــدين تلــــــك . عرقيــــــة أو جنســــــيةالســــــيئة ال إىل أســــــباب 
املزدحمـــة، وأيضـــاً يف اخملـــيم كمكـــان غيـــر مرغـــوب فيـــه للســـكن، باإلضـــافة إىل وضـــعه 

سـيؤدي إىل املكانـة االجتماعيـة غيـر كـل ذلـك . املايل املتدين قياساً بغيـره مـن احملليـين
  .فيها املرغوب

زد على ذلك أن الشعور الوطني الذي كان يدعم موقف سـكان اخمليمـات، اجتماعيـاً 
القضــــــية وسياســــــياً، مــــــن أنهــــــا مواقــــــع الصــــــمود ومــــــرابط العائــــــدين، وهــــــي التــــــي أبقــــــت 

. الفلســـطينية حيـــة، ســـينتهي عنـــدما يـــتم دمـــج الالجـــئ سياســـياً مـــع املـــواطنين احملليـــين
واملكانــــــة االجتماعيــــــة املتدنيــــــة، إن مل يكــــــن وســــــيبقى فقــــــط الوضــــــع املــــــادي الــــــتعس، 

  .باملفهوم املطلق فباملفهوم النسبي
وهــذا مــا يثيــر اخلــوف مــن أن آثــاراً مَرَضــية نفســية ســتظهر يف اخمليمــات إذا مــا فقــد 
ســكانها ذلــك الشــعور الــوطني، وبقــي حــالهم علــى مــا هــو عليــه مــن دون حتقيــق مكاســب 

  .إشراكهم يف االنتخاباتسياسية واقتصادية ذات شأن، حتى لو تم 
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قـرارات األمم املتحـدة بشـأن فلسـطين والصـراع . "مؤسسة الدراسات الفلسطينية  -

مؤسســـــــــة : بيـــــــــروت". ١٩٧٤ - ١٩٤٧اإلســـــــــرائيلي، اجمللـــــــــد األول،  - العربـــــــــي
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