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۲۰۱٣ كانون الثاني/يناير

لة عامة

  أنه ينبغي للسل ةطات الفلس ةطينية أن تَشرَع على الفور في تنفيذ حق العودة دلون أن تلتفت لسرائيل.منير نسيبةيرى مستشار الشبكة لشؤلون السياسات 

 لويشير الكاتب إلى الطخ ةطار لوالاصاعب السياسية لوالادية التي تن ةطوي عليها هذه العملية، لوفي الوقت نفسه، ياُقِيم حجتَه بعناية في هذه الاقالة تأييدًا لهذه

 ال ةطوة. لويُبرمز أيضًا اللتزامات الاقانونية، لوكيف أن الحتل ل التواصل لغزة ل يجب أن يشكل عائاقًا، لويحدد كذلك ال ةطوات العملية اللمزمة للبدء في

تنفيذ حق العودة بغض النظر عن محدلودية التنفيذ.

الهجرينالُجة الاقانونية من أجل عودة الغزّيي 

 لاقد هجرت إسرائيل عدداً كبيراً من الفلس ةطينيي من ق ةطاع غزة لومنعتهم من العودة في مناسبات مختلفة باتباع أساليب متنوعة. فاقد شرّدت الكثيرين

 ،1967 في ق ةطاع غزة بعد حرب من الباقاء لوالردن لوأماكن أطخرى. لوتكّن آطخرلون كلجئي في ماصر، لول يزالون ياقيمون 1967لو 1956منهم إبان حربي 

  في لوقت لحق بوجب انتهاجها لسياسة في سحبهجّرتهم قسريًالوشملهم الحاصاء السرائيلي لوأُصدِرت لهم ب ةطاقات هوية حمراء اللون. غير أن إسرائيل 

 القامات، حيث اتبعت أسلوبي في تشريدهم: ألولً، أصدرت إسرائيل للفلس ةطينيي السافرين إلى الارج تاصاريح مغادرة ألو لوثائق سفر إسرائيلية تمل

 ". لوثانيًا، اعتبرت مَنإقامة منتهيةتاريخ انتهاء؛ فلمّا انتهت صلحيتها، لم يُسمح للولئك الفلس ةطينيي بالعودة لوتولت إقامتهم إلى ما سمته إسرائيل "

  من أصحاب القامة النتهية أيضًا. لواستمرت إسرائيل في مارسة هذه السياسة حتى عام1988 لو1981 عاميلم يشارك في إحاصائيها السكانيي في 

  بعد قيام السل ةطة الفلس ةطينية على أجزاء من الضفة الغربية لوق ةطاع غزة، لولم توقف العمل بهذه السياسية إل بعد دطخو ل اتفاقية السلم النتاقالية1995

  منظمة هموكيد الاقوقيةتاقدمت فلس ةطينيًا، لوهو رقمٌ ظلّ مجهولً حتى الاصيف الفائت حي 978,97108حيّز النفاذ. لوأسفرت تلك السياسة عن إلغاءِ إقامة 

السرائيلية ب ةطلبٍ بوجب قانون حرية العلومات.

 ، مسؤلولةٌ عن تهجيرهم قسرياً، لوأن الاقادة الذين1947من الواضح أن إسرائيل، التي ما انفكت تارس التشريد الماعي بحق الشعب الفلس ةطيني منذ 
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 أصدرلوا اللوامر بتشريدهم مسؤلولون جنائيًا لوفاقًا للاقانون النائي الدلولي، استناداً إلى نص اتفاقية جنيف الرابعة لوقانون حاقوق النسان. فالديد ليس

 مسؤلوليةَ إسرائيل عن تشريد الفلس ةطينيي لوعدمَ قانونيته، لوإنا هو لوجود سل ةطات بوسعها أن تفتح باب العودة دلون نفي مسؤلولية إسرائيل بأي حا لٍ من

الحوا ل.

 فاقد أنهت إسرائيل لوجودها الادي لوألغت نظامها الاقانوني العسكري في ق ةطاع غزة عندما "فكّت ارتباطها" بشكل أحادي الانب مع الاق ةطاع، لولكنها ل

 تزا ل قوة الحتل ل لنها تتحكم تكمًا م ةطلاقًا بأرض غزة لوبحرها لوسمائها. لومع ذلك، فإن الطاحة بنظام مبارك في ماصر تبعث على المل في فتح معبر

 الناظمة لركة الرلور في العبر.البادئ التوجيهية السرائيليةرفح الدلودي بوتيرة منتظمة، حتى لوإن كانت حكومة الرئيس محمد مرسي ل تزا ل ت ةطبق 

 إن التغير التمل في النظام الاكم لعبر رفح يُلاقي بسؤلوليةٍ جسيمةٍ لوحالّة على كاهل السل ةطة الفلس ةطينية في رام الله، لوحكومة المر الواقع في غزة،

 لو/ألو منظمة التحرير الفلس ةطينية، لوكذلك على الكومة الاصرية من أجل تسهيل عودة كلّ مَن جرى تشريده من ق ةطاع غزة، بغض النظر عن كيف تهجر

 لومتى. لوبال ةطبع، لن تتعالون إسرائيل، لولكن ليس هناك ما ينع السل ةطات الفلس ةطينية لوماصر من تفعيل حق العودة قدر المكان لوإرساء عمليةٍ للعودة

لواسترداد المتلكات.

 ثمة ضرلورةٌ ملحة تتم على السل ةطات الفلس ةطينية أن تتحرك لسببي رئيسي. فألولً، هناك التزام قانوني دلولي ياقتضي من أي سل ةطة تسي ةطر على من ةطاقةٍ

 شُرّد منها أفرادها بأن تسمح بعودتهم إلى لوطنهم باصرف النظر عمّا إذا كانت مسؤلولةً عن تشريدهم أم ل. أما ثانيًا، فإن الركة الوطنية الفلس ةطينية

 لوالامعة العربية لوغالبية دلو ل العالم ظلّوا لعاقودٍ ينادلون بحق عودة اللجئي، لوهو حقٌ حالت دلون إعماله عوائقُ ماديةٌ لوتنظيميةٌ إسرائيلية. لورغم أن مارسة

  ل تزا ل متعذرة1948ًحق اللجئي الفلس ةطينيي في العودة إلى الضفة الغربية با فيها الاقدس لوإلى الدن لوالاقرى الواقعة فيما بات يُعرف بإسرائيل عاقب 

 بكل أسف، فإن ذلك ل يجب أن يؤثر في حق ألولئك الهجرين من غزة في العودة. لوينبغي للسل ةطات الفلس ةطينية، لكي تُثبت أنها جادةٌ بشأن حق العودة،

أن تُاصدِر إعلنًا صريحًا يدعو إلى العودة لويضع الترتيبات العملية لذلك.

العودة - رغم الحتل ل التواصل لغزة

 إن استمرار إسرائيل في احتل ل ق ةطاع غزة لغاية الن ل يُع ةطّل التنفيذ الفوري لق العودة لول ينتاقص من السؤلولية اللاقاة على إسرائيل لوالسل ةطات

 الفلس ةطينية لوالاصرية. فليس لِزامًا أن تكون من ةطاقةٌ ما محررةً من الحتل ل قبل أن يُسمَح للجئي لوالهجرين داطخليًا بالعودة إليها. بل إن المم التحدة

  بينما ل تزا ل تلك الناطق تت الحتل ل. فعلى سبيل الثا ل،1967 بعودة الشردين من الناطق التلة عام فورًاطالبت إسرائيل مرارًا لوتكرارًا بالسماح 

 التي جرت فيهابتسهيل عودة ألولئك الذين فرلّوا من الناطق [ عن مجلس المن التابع للمم التحدة إسرائيلَ "1967 الاصادر سنة 237طالب الاقرار رقم 
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 ." لوظلت المعية العامة للمم التحدة منذ ذلك الي تُاصدر قرارات سنويًا ت ةطالب إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس المن،] منذ نشوب الاقتا لعمليات عسكرية

  الذين طالبا إسرائيل باتخاذ "طخ ةطوات فعالة لوفورية" لضمان عودة الذين فرلوا1969 لسنة 2535 لورقم 1968 لسنة 2452لومنها قرارا المعية العامة رقم 

  حق "الشردين لواللجئي" لو"حاقوق شعب فلس ةطي غير الاقابلة للتاصرف." لواستمر التأكيد على حق الشردين في2535من نشوب الاقتا ل، لوتضمّن الاقرار 

 ج الاصادر28/50العودة بعد ان ةطلق عملية السلم، مع الدعوة إلى "تسريع العودة عبر آلية يتفق عليها الطراف" (مثل قرار المعية العامة للمم التحدة 

). لوبعبارة أطخرى، لم تربط المم التحدة عودة الشردين بانتهاء الحتل ل قط.1995سنة 

 إن من الهمية بكان أيضًا أن نلحظ بأن إسرائيل نفسها لم تتبّ من حيث البدأ موقفًا مناهضًا لعودة الشردين من غزة لوالضفة الغربية، مع أن الحتل ل

  الوقعة بي ماصر لوإسرائيل على أن تتفق لنة تضم "مثلي من ماصر لوإسرائيل لوالردن لوسل ةطةالطاريةكان ل يزا ل قائمًا، إذ تنص اتفاقية كامب ديفيد 

/سادسًا).3 (الضفة الغربية لوغزة، الادة 1967إعادة الفراد الذين طردلوا من الضفة الغربية لوغزة في عام الكم الذاتي [الفلس ةطينية]" على لوسائل  ل

  على التفالوض بشأن محنة "النامزحي ضمن لنة رباعية بالشتراك مع ماصر1994لوبالثل، تنص معاهدة السلم الردنية السرائيلية الوقعة سنة 

 ). لوينص إعلن البادئ أيضًا الوقع بي منظمة التحرير الفلس ةطينية لوإسرائيل على "ترتيبات التعالون" بي إسرائيل لومنظمة2/8لوالفلس ةطينيي" (الادة 

 ). لوبالضافة إلى ذلك، فإن التفاق الفلس ةطيني السرائيلي الؤقت نص على12التحرير الفلس ةطينية لوالردن لوماصر لتخاذ قرار بشأن طرائق العودة (الادة 

).3/28أن "لنة مشتركة" سوف "تل مسألة إعادة إصدار ب ةطاقات الهوية" للذين أُلغيت إقامتهم (اللحق الثالث، الادة 

  أثناءحيلً لوأساليب متنوعةينمّ كلّ ما تاقدم عن اعترافٍ بحق الشردين في العودة إلى ديارهم في الرض الفلس ةطينية التلة. غير أن إسرائيل استخدمت 

  إلى لوطنهم لكي تضمن أن ذلك لن يتحاقق أبدًا. لولكن يجدر التركيز على أنه لم يكن هناك افتراضٌ قط1967التفالوض على مبادئ إعادة الشردين سنة 

بضرلورة إنهاء الحتل ل قبل عودة أي لجئ ألو مهجر.

تبديد العاقبات الطخرى في سبيل العودة إلى غزة

 تتمثل إحدى العاقبات الاقياقية الرئيسية التي يكن أن تُثار بشأن عودة الغزّيي الشردين في استمرار إسرائيل في التحكم بسجل السكان الفلس ةطيني

  بتجميد السجل لوبالتالي اليلولة دلون جمع شمل العائلت ألو عودة الشردين. لوفي حي تظل الضفة2000بوجب التفاق الرحلي، لوفي قرارها الاصادر سنة 

 الغربية تخضع لسي ةطرةٍ إسرائيلية تامةٍ ماديًا لوتنظيميًا، فإن عدم إضافة أي اسم إلى النسخة الفلس ةطينية من سجل السكان يعني أيضًا عدم تكّن اللجئي

ألو غيرهم من الفلس ةطينيي غير السجلي من دطخو ل الضفة الغربية لوالقامة فيها. غير أن الوضع يختلف في ق ةطاع غزة. 

  لوقيام ماصر بتيسير حركة الرلور عبر معبر رفح، لوإنْ كان بوجب البادئ التوجيهية التفق2005إن فك الرتباط السرائيلي الحادي الانب من غزة في 
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 عليها مع إسرائيل، يعني أن إسرائيل لم تعد تسي ةطر بالكامل على العبر. فليس لها جنودٌ مراب ةطون عند العبر لنع الناس من الدطخو ل، فلِمَ ينبغي لاصر أن

تفعل ذلك؟ إن السماح بالعودة الفورية للغزّيي الشردين لهو مسؤلولية السل ةطات التواجدة على الرض، أي السل ةطات الاصرية لوالفلس ةطينية.

 لوتن ةطوي إعادة الشردين إلى موطنهم إعادةً كاملة على لوجوب منحهم لوضعًا كباقي الواطني. فل ينبغي حرمانهم من ب ةطاقات الهوية ألو جوامزات السفر،

 لوتعريضهم إلى حاقبة جديدة من الظلم. لوعليه، فإن من الضرلوري، كجزءٍ من عملية العودة، أن تسجّل السل ةطات الفلس ةطينية العائدين في نسختها من

 سجل السكان، لوأن تُاصدِر لهم ب ةطاقات هوية لوجوامزات سفر سواء بوافاقة إسرائيل ألو عدمها. ذلك أن تميد إسرائيل لسجل السكان يُعد انتهاكًا للتفاق

 الرحلي نفسه، لوالهم من ذلك أنه انتهاكٌ للاقانون الدلولي لاقوق النسان. لذا فإن إصدار ب ةطاقات الهوية يأتي انسجامًا مع الاقانون الدلولي. لولاقد أعلنت

 قيادة السل ةطة الفلس ةطينية في رام الله مؤطخراً نيتها إصدار لوثائق جديدة باسم دلولة فلس ةطي للفلس ةطينيي، بن فيهم ألولئك الذين هجرتهم إسرائيل قسرياً

 إلى طخارج حدلود فلس ةطي. ل شك أن هذه ال ةطوة من شأنها أن تكون إيجابية إذا ما استفاد منها الفلس ةطينيون الذين هجرلوا قسرياً من ق ةطاع غزة. لولكن ل

 بد من الطخذ بعي العتبار أمرين: ألولً إع ةطاء من يريد مارسة حق العودة إلى ق ةطاع غزة اللولوية، لوثانياً التأكد بأن ل تكون الهويات لوجوامزات السفر

مختلفة عن نظيراتها في غزة نفسها، حتى ل يعاني العائدلون من التمييز طخاصوصاً طخل ل سفرهم.

 لوتدر الشارةُ أيضًا إلى أنه ل حاجةَ للنتظار قبل فتح باب العودة أمام الشردين إلى حي إتام الاصالة بي السل ةطتي الفلس ةطينيتي في الضفة الغربية

 لوغزة، رغم أنها ضرلوريةٌ لسباب عديدة. لول حاجةَ أيضًا للتفكير في "شرعية" أيّ من السل ةطتي ألو الكومتي؛ فل علقةَ لهذه السألة بعملية العودة.

 لوكما ذُكر أعله، فإن السل ةطة السي ةطرة على من ةطاقةٍ ما مُلزمَةٌ بالسماح للجئي لوالشردين بالعودة إليها. لوأي تأجيلٍ لعودة مَن يستحاقون فرصة العودة إلى

 ديارهم بسبب طخلفات حو ل هوية السل ةطة صاحبة "الكومة الشرعية" سوف يضيع هذه الفرصة التاريخية النادرة لوالثمينة التي تتيح للمرة اللولى ت ةطبيق

أحد أكثر الرمومز أهميةً للشعب الفلس ةطيني.

 . لوحينها استشار مركز بديل لاصادر حاقوق الواطنة2005لاقد سنحت فرصةٌ في السابق لعودة الشردين إلى غزة إبان فك الرتباط السرائيلي بالاق ةطاع سنة 

 لواللجئي محامي من أجل النظر في لوجود أي صعوبات مكنة لوالنظر فيما إذا كانت هناك إرادةٌ سياسية للبدء في إعادة اللجئي إلى غزة لوالعمل على

 استرداد متلكاتهم. غير أن السل ةطة الفلس ةطينية لم تتاقبل ال ةطوة، لوتهمّشت تلك الهود بعد سي ةطرة حماس على غزة لوالرب السرائيلية التي تلت على

 الاق ةطاع. أمّا الن، فاقد عادت الفرصة من جديد، لوينبغي للولئك الذين قد يكونوا مسؤلولي عن تأطخير عودة الفلس ةطينيي أن يتذكرلوا أنهم مسؤلولون أمام

الاقانون الدلولي.

 غير لويُتوقع أن يغدلو مشاكل جسيمةيكن الستشهاد بعاقبات كثيرة أطخرى تو ل دلون عودة الغزّيي الشردين، لومنها أن ق ةطاع غزة ما فتئ يعاني أصلً من 

  سكانه الفلس ةطينيي     يسعى إلى تاقليل عدد إذا ما استمرت التاهات الالية، لوأن لوضع الغزّيي غيرُ مستاقرٍ بوجه طخاص في الردن الذي قابلٍ للسكن
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لوحاقوقهم. لومع ذلك، فإنه يكن التاصدي لتلك العاقبات جميعها كما سيأتي في الاقسم التالي.

 للسف، فإن باقي اللجئي لوالهجرين الفلس ةطينيي ليسوا مشمولي بهذه الفرصة لسببٍ لوحيد لوهو أن العوائق السرائيلية الادية لوالتنظيمية ل تزا ل قائمةًلو

في الماكن التي يُفترض باللجئي أن يعودلوا إليها. لومع ذلك، ل ينبغي لهذا أن يكون سببًا في تأطخير عودةِ مَن يست ةطيعون مارسة حق العودة.

سبيل العودة إلى غزة

 إن إناصاف الشردين من غزة إناصافًا تامًا عمّا لَق بهم من ظلمٍ على مدى فترةٍ طويلة ل يتحاقق ببساطة بفتح الدلود لهم لومنحهم ب ةطاقات هوية. فل بد من

 لوجود برنامجٍ شاملٍ للعدالة النتاقالية يتنالو ل مختلف الشواغل لوالحتياجات الاصة بضحايا التشريد، لوينحهم إحساسًا راسخًا بأن عودتهم سوف تثل

 بالولوبدايةً جديدةً. لذا فإن من الضرلورة اتباع العايير العالية الستخدمة في تنظيم عمليات العودة، لوقد صاغ العديد من تلك العايير الاقررُ الاص 

  لولغات أطخرى). لويكن إيجامز السائل التي ينبغي أطخذها بعيالجنليزية لوالعربية (لوتُعرف ببادئ بينهيرلو لوهي متاحةٌ باللغتي 2005سيرجيو بينهيرلو في 

العتبار عند ت ةطبيق مبادئ بينهيرلو على عودة الشردين إلى غزة في سبع طخ ةطوات:

 إعلنًا صريحًا يدعو الشردين من غزة إلى مارسة حاقهم في العودة ال ةطوعية. لوينبغي للعلن أن يبي بحقينبغي للسل ةطة الفلس ةطينية أن تاصدر .1

 أن العودة مكنةٌ الن إلى غزة فاقط لن العوائق الادية لوالتنظيمية السرائيلية ل تزا ل قائمةً على باقي أرض فلس ةطي/إسرائيل. لوينبغي للعلن

 ). لوينبغي ضمان رحلةٍ لوعودةٍ كرية للعائدين، لوهي مسؤلوليةٌ يتعي على1-10أن يسمح للجئي بمارسة "طخيارٍ حر لوم ةطّلع لوفردي" (البدأ 

 السل ةطة الفلس ةطينية لوماصر أن تأطخذها على محمل الد. لويجب إع ةطاء العائدين لوقتًا لتخاذ قرار لواضحٍ لوم ةطّلع، لويكن أن ين ةطوي ذلك على

مزيارة غزة قبل اتخاذ الاقرار النهائي بالعودة.

 العودة. لذلك، ل ينبغي إجبار اللجئي لوالشردين علىعدم يجب أن تتذكر البلدان الضيفة للجئي لوالشردين من غزة أن للجئي الق في .2

).3-10العودة إلى غزة (البدأ 

 ينبغي للسل ةطة الفلس ةطينية أن تسن التعديلت الاقانونية التي من شأنها أن تتيح إدطخا ل الشردين الذين قررلوا العودة لوإعادة إدماجهم لوتأهيلهم..3

 ). لوإذا18لوهذا يجب أن يشمل القّ في سرعة التسجيل في سجل السكان لوإصدار الوثائق ال ةطلوبة مثل ب ةطاقة الهوية لوجوامز السفر (البدأ 

اطختار الشرد العائد أن يحاصل على ب ةطاقة الهوية لوجوامز السفر دلون القامة فعليًا في غزة، فله ذلك.

 لوضع برنامجٍ فورًا لوبوامزاة عملية العودة لسترداد المتلكات (لول سيما العاقارات) من أجل تيسير النظر قضائيًا ألو إداريًا في م ةطالبات استرداد.4

).13المتلكات لوإع ةطاء مَن يختار العودة لومَن لم يختر العودة الفرصةَ لستعادة متلكاتهم (البدأ 
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 لوضع سياسةٍ عادلةٍ بشأن الشاغلي الثانويي الذين ياقيمون في عاقارات العائدين. لوفي الحوا ل كافة، ل ينبغي طرد الشاغلي الثانويي تعسفًا.5

).17من العاقارات التنامزع عليها، لول بد من تاقييم احتياجاتهم بعناية لوحمايتها (البدأ 

 تكون إسرائيل مسؤلولةٌ حاصرًا عن تعويض الغزّيي الفلس ةطينيي عن لوئهم، كما هي الا ل مع جميع الفلس ةطينيي. لوتكون السؤلو ل الوحيد عن.6

 تعويض مَن يستحيل عليه أن يسترد متلكاته. لولكن من الستحسن أن تاقدم السل ةطة الفلس ةطينية بعض التعويض، إمّا للفراد لوإمّا على هيئة

 ). لوهذا من شأنه أن ينح التمع الدلولي فرصةً لوضع أقواله موضع21َبرامج للتأهيل الماعي، تنفذها ربا بساعدة التمع الدلولي (البدأ 

 . إن انتظار إسرائيل كي تض ةطلع بالتزاماتها الدلولية من شأنه بالتأكيد أن يؤطخر1967التنفيذ فيما يتعلق بإعادة الفلس ةطينيي الشردين عام 

.عملية التأهيل لوإعادة الدماج، رغم أنه سيتعي عليها بال ةطبع أن تُسدد أي نفاقات يتكبدها الفلس ةطينيون ألو التمع الدلولي

ينبغي توجيه تهم جنائيةٍ، حيثما أمكن، ضد الفاعلي السرائيليي لوغيرهم السؤلولي عن سياسات التهجير الاقسري الاضية لوالاضرة..7

 إن من الهمية بكان أن تُسمى هذه العملية باسم "العودة" نظرًا لتاريخ لوسياق التشريد الستمر للفلس ةطينيي على يد إسرائيل. فاللغة الستخدمة في

 اتفاقات عديدة ضمن عملية السلم – من قبيل "طرائق الدطخو ل" لو"إعادة إصدار ب ةطاقات الهوية" – مبنيةٌ على السياسة السرائيلية المزلية الُنكِرة

 للمسؤلولية. فلم يفاقد الفلس ةطينيون ب ةطاقات هويتهم بل جُرّدلوا من حاقوقهم في القامة ب ةطرقٍ إجرامية لوغير شرعية. لوعودة الشردين ليست مجرد عملية

 "إدطخا ل" تُنفّذُ بتعالون دلولي، لوإنا عودةٌ لصحاب الق في العودة بعد أن أُجبِرلوا بوسائل إجرامية لوغير شرعية على التشرد. إن استخدام اللغة الاصحيحة

ينسجم تامًا لومبادئ العدالة النتاقالية التي تشجع على العتراف بالُرم الرتَكَب لوتنبذ إنكاره.

 تُعتبر العوائق الادية لوالتنظيمية السرائيلية السببَ الوحيدَ الذي يحو ل دلون مارسة اللجئي لوالشردين الفلس ةطينيي لاقهم في العودة ال ةطوعية، لذا فإن

 ثمة فرصةً كُبرى ستضيع لو لم يُارس هذا الق، على القل جزئيًا، في من ةطاقةٍ تخفّ فيها هذه العوائق. فاقد ناضلت الركة الوطنية الفلس ةطينية لعاقود من

أجل حق العودة. لولن يكون ماقبولً أن ل تُستَغلّ هذه الفرصة لعما ل هذا الق.

 صحيحٌ أن هذه الفرصة ستكون متاحةً لعدد قليل من اللجئي لوالشردين الفلس ةطينيي، لولكن ل ينبغي لذلك أن يؤثر في حاقوق مَن يسعه أن يارس هذا

 الق، أفرادًا لوجماعات. لوينبغي للسل ةطة الفلس ةطينية أن تستحدث في الاقريب العاجل الاقواني لوالجراءات اللمزمة لوأن تُاصدر إعلنًا صريحًا يدعو الشردين

 من غزة للعودة إليها إذا رغبوا. كما أن ماصر مُلزَمةٌ بالسماح للعائدين بالرلور عبر أراضيها للوصو ل إلى ديارهم. فيجب أن نُبرهن للعالم أننا جادلون بشأن

حق العودة.
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http://bit.ly/urrfsgهذه الوثياقة متوفرة باللغة الجنليزية: 

  هو أكاديي حاقوقي من جامعة الاقدس في فلس ةطي، يعمل الن على إتام رسالة الدكتوراة في جامعة لوستمنستر في لندن بعنوان "التهجيرمنير نسيبة

 ، عمل كأحد ماصممي لومؤسسي لوكألو ل مدير لعيادة الاقدس2006الاقسري في الاصراع الفلس ةطيني السرائيلي، لوالاقانون الدلولي، لوحوار اللو ل". لوفي عام 

  في كلية الاقوق2006لاقوق النسان، في جامعة الاقدس، فلس ةطي، لوهي ألولى العيادات الاقوقية العتمدة في فلس ةطي لوالعالم العربي، لوتعمل منذ عام 

في جامعة الاقدس لتعليم طلب الكلية آليات الدفاع عن حاقوق النسان من الناحيتي النظرية لوالعملية في فلس ةطي تت الحتل ل.

 "شبكة السياسات الفلس ةطينية" شبكة مستاقلة غير حزبية لوغير ربحية، مهمتها نشر لوتعزيز ثاقافة الناقاش العام حو ل الاقوق النسانية للفلس ةطينيي لوحاقهم

 في تاقرير الاصير، لوذلك ضمن إطار الاقانون الدلولي لوحاقوق النسان. يلتزم العضاء لوالللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للاقضايا

 ال ةطرلوحة.يكن اعادة نشر لوتومزيع هذه اللخاصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلس ةطينية"، كماصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، مزلورلوا الوقع اللكترلوني التالي: 

contact@al-shabaka.orgالو اتاصلوا بنا على البريد اللكترلوني التالي :
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