
contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

عقودٌ من تهجير الفلسطينيي : الرساليب الرسرائيلية
 الشبكة

شبكة السيارسات الفلسطينية 

موقف في قضية :

عقودٌ من تهجير الفلسطينيي : الرساليب الرسرائيلية
منير نسيبة كتبه

٢۰۱٣ حزيران/يونيو

نظرة عامة

  القسري لِا يزيد علىتهجير وال1948تُركّز معظم النقاشات الدائرة حول تهجير الفلسطينيي – با فيها نقاشات الفلسطينيي أنفسهم – على نكبة 

  فلسطيني على يد القوات الصهيونية لغرض إقامة دولة إرسرائيلية على أرض فلسطي التاريخية. ومع ذلك، حظيت التدابير التنوعة التي700,70000

    من العدد الكلي  66  % باهتمامٍ أقل بكثير رغم التقديرات التي تشير بأن إرسرائيل هجّرت 1948تتبعها إرسرائيل في تهجير الفلسطينيي قسرًا منذ العام 

  قسرًا كجزءٍ من خطتها الدرورسة وطويلة اللجل للق أغلبية يهودية والفاظ عليها. يذكر مستشار الشبكة للسيارسات، منير نسيبة، فيلسكان فلسطي

 هذه القالة رستةً من الرساليب التي تستخدمها إرسرائيل في تهجير الفلسطينيي، ويناقش اثتي منها وهما التهجير بأرسلوبي هندرسة الوضع القانوني

 وتخطيط الدن والقرى. كما يحالجج الكاتب بأن القاربة القوقية التقليدية للقضية ليست كافية، وإنا يدعو النظمات الدافعة عن حقوق النسان إلى

 تطبيق نهج العدالة النتقالية الحدث عهدًا على النزاع من ألجل التعامل مع انتهاكات حقوق النسان الماعية الرتكَبة بولجب رسيارسات، إذ إن ذلك هو

السبيل الوحيد الُجدي لبر الضرر وإحلل السلم العادل.

السياق الفقود من ألجل الطالبة بالقوق

 تُظهِر البحوث الرشيفية التي يجريها "الرؤرخون الدد" الرسرائيليون أن كبار زعماء الركة الصهيونية ما فتئوا يدعون منذ أمد طويل إلى ترحيل

 الفلسطينيي أو "الترانسفير" لضمان قيام أغلبيةٍ يهودية على أرضٍ كان اليهود فيها أقلية. وقد ترلجم مرؤرسسو دولة إرسرائيل ومَن خَلَفَهم هذه الدعوات إلى

  غير أن دوافع إرسرائيل والطبيعة المنهجة لترحيل السكان لم يُتطرّق1رسيارسةٍ وماررسةٍ واقعة مستخدمي أرساليب متنوعة ل تزال رساريةً حتى يومنا هذا.

  بي إرسرائيل وحركة التحرير الفلسطينية، والذي يشير إلى "الللجئي" باعتبارهم قضيةً من1993لها. فعلى رسبيل الثال، ل يأتي إعلن البادئ البرم رسنة 

 كتب نور مصالة، "وُلدت فكرة الترانسفير في الوقت نفسه تقريبًا الذي وُلِدت فيه الصهيونية السيارسية حي أعرب هرتزل عن أمله في 'طرد الشعب الفلس إلى الانب الخر من1
.207)، 1992 (واشنطن : مرؤرسسة الدرارسات الفلسطينية، 1948-1882الدود.'" طرد الفلسطينيي : مفهوم "الترانسفير" في الفكر والتخطيط الصهيونيي 
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 القضايا الطروحة على طاولة مفاوضات الوضع النهائي، على ذكر آل ف الضحايا الخرين الهجّرين الستحقي للتعويض ولجبر الضرر. (ناهيك عن أن

العلن لم يتطرق لقوق الللجئي ولم يُقدّم أي رسُبل لعالة مشكلتهم).

 إن من الشائع في أدبيات النهج القوقي أن ينصبّ التركيزُ على للجئي الرب بعزلٍ عن مولجات النزوح الخرى. ولكن من الهمية بكانٍ في السياق

 الفلسطيني أن ينظر إلى للجئي الرب في إطار الصورة الكلية للنزاع. فكما يلحظ رائف زريق، "لم يفقد الفلسطينيون حقوقهم وأراضيهم وحسب، بل

 1967 و1948-1947 فل يكن اعتبار الللجئي الفلسطينيي من العوام 2فقدوا أيضًا السياق الذي يُكّنهم من الطالبة بتلك القوق بطريقةٍ منطقية."

 كللجئي حرب وحسب، بل هم ضحايا رسيارسةٍ عنصريةٍ لترحيل السكان نُفّذت تت غطاء الرب وأرسفرت بصورتها الكلية عن تهجير مجموعات أخرى من

الضحايا.

 إن تطبيق إطار العدالة النتقالية على السياق الفلسطيني-الرسرائيلي يكن أن يعالج مسألة السياق الفقود الذي تدث عنه زريق. لقد طُبّق إطار العدالة

 النتقالية لغاية الن على نزاعات أخرى ولكنه لم يخضع للدرارسة الكافية في الالة الفلسطينية رغم أنه يقدم ورسائل لتعويض الضحايا تعويضًا شاملً

عن انتهاكات حقوق النسان السيمة التي تعرضوا لها، كما رسيأتي في القسم الخير من هذه القالة.

أرساليب إرسرائيل الستة في التهجير القسري

 رسخّرت إرسرائيل نظامَها القانوني ومرؤرسساتها القانونية منذ نشأتها وحتى اليوم من ألجل تطبيق رسيارسة التهجير القسري داخل الرض الفلسطيني الحتلة

وإرسرائيل. وتندرج أرساليبها التبعة ضمن رست فئات عامة، على القل، تتسبب في التهجير الدائم للفلسطينيي من لجانبي الط الخضر على السواء.

 ، وهو ما تسبب في واحدةٍ من أعقد مشاكل الللجئي في1967 و1956 و1948ارستخدام العنف في زمن الرب كما حدث إبان حروب .1

العالم، فضلً عن العدد الكبير من الشردين داخليًا.

 هندرسة الوضعية القانونية الشخصية في إرسرائيل والراضي الفلسطينية الحتلة على نحو يحرم القيمي بصفة اعتيادية أو الشخاص الستحقي.2

للقامة من الق في العيش في ديارهم.

 التخطيط الضري والقُطري التمييزي الذي يشجع التورسع اليهودي ويكبح العمران الفلسطيني في مناطق معينة مثل القدس وغور الردن.3

وصحراء النقب. وبسببه تُهدَم منازلُ وقرى بأكملها بذريعة "البناء غير الشروع."

2"Palestine,70 Apartheid and the Rights Discourse 78) : 2004 تشرين الول/أكتوبر 1 (1، رقم 34" مجلة الدرارسات الفلسطينية.
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تريد الفلسطينيي من متلكاتهم بولجب قواني ولوائح تييزية تُسفر عن إخلء الرسر من مساكنها قسرًا..4

 الترحيل بولجب مبررات أمنية وقانون الطوارئ. وقد ارستُخدمت هذ الطريقة على نطاق وارسع في الراضي الفلسطينية الحتلة في بداية الحتلل،.5

ول تزال تُستَخدم بي الفينة والخرى.

 قرية الشيخ رسعدخلق ظرو فٍ ل تطاق في مناطق معينة تمل السكان الدنيي في نهاية الطا ف على ترك منازلهم والنتقال إلى مناطق أخرى. و.6

  في الضفة الغربية هما مثالن لهذا الرسلوب حيث اشتد الناق على رسكان كلتا القريتي بسبب تشييد لجدار الفصلقرية النعمانفي القدس و

العنصري.

 تساهم أرساليب التهجير الستة الذكورة لجميعها في ترحيل السكان الفلسطينيي الدنيي قسرًا رسواء إلى مناطق أخرى داخل حدود فلسطي/إرسرائيل أو

 . ونتناول فيما   من الشعب الفلسطيني كافة  66  % حوالي 2011عبر الدود الدولية. وتشير التقديرات إلى أن إرسرائيل قد هجّرت قسرًا بحلول نهاية عام 

يلي بتفصيل أكبر أرسلوبي من الرساليب الرسرائيلية – وهما هندرسة الوضعية القانونية الشخصية والتخطيط الضري.

التهجير من خلل هندرسة الوضعية القانونية الشخصية

  تعريفات خاصة الوضاع القانونية الشخصية لحداث التغييرات الديوغرافية اللزمة لتحويل القلية اليهودية1948ارستخدمت إرسرائيل في أعقاب حرب 

 في الناطق التي احتلتها إبان الرب إلى أغلبية. وارستحدثت قواني النسية التمييزية على نحو من شأنه أن يستثني لجميع الللجئي من الصول على

 . وبولجب هذين القانوني، اكتسب يهودُ العالم قاطبة1952ً وقانون النسية لعام 1950لجنسيتها. تخضع النسية الرسرائيلية لحكام قانون العودة لعام 

  للفلسطينيي3ميزةً إذ أصبحوا "رعايا" يهودًا لرسرائيل يتلكون الق في الهجرة إليها واكتساب الواطنة الكاملة. وفي الوقت نفسه، منح القانون النسية

  وبالضافة4الذين بقوا في إرسرائيل وارستثنى الللجئي الفلسطينيي كافة رغم أنهم أقاموا قبلها لقرونٍ في الرض التي أصبحت فيما بعد دولةَ إرسرائيل.

 (الرائم والختصاص القضائي) محاولت الللجئي في العودة إلى ديارهم.1954إلى ذلك، لجرّم قانون منع التسلل الرسرائيلي لعام 

 ، ارستحدثت إرسرائيل تدابير ماثلة من خلل النظام القانوني العسكري الذي أدارت بوارسطته الحتلل. وبُعيد الرب، التي1967وفي أعقاب حرب عام 

  ارستبعدنظامًا لجديدًا لقامة الفلسطينيي في الراضي الفلسطينية الحتلة، ثم ارستحدثت تعدادًا رسكانيًا، ألجرت إرسرائيل نحو ثلث السكانتشرّد إبانها 

  لقد أعطت إرسرائيل النسية لغلب الفلسطينيي الذين بقوا في الساحة التي رسيطرت عليها إرسرائيل في أغقاب الرب. ومع ذلك، فقد قسمت الواطني الرسرائيليي إلى أقوام، كالقوم3
اليهودي والعربي والرمني والدرزي وغيرها. وحتى يومنا هذا، فإن النظام القانوني الرسرائيلي ييز في بعض القوق المنوحة للمواطني بناءً على قوميتهم.

 )4) ومن "رسكان إرسرائيل"، (3، (1952) ومشمولً في تعداد عام 2) مواطنًا فلسطينيًا قبل قيام دولة إرسرائيل، (1يكن للمرء اكتساب النسية من خلل القامة إذا كان : (4
وحاضرًا بشخصه في إرسرائيل أو دخلها بولجه "قانوني" في الفترة الواقعة بي إقامة الدولة ورسنَ هذا القانون. وهذا يستبعد عمليًا مئات الل ف من الفلسطينيي الذين ألُجبروا على اللجوء.
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 كل مَن لم يشمله التعداد بصر ف النظر عن ارتباطه بالراضي الفلسطينية الحتلة، ثم أصدرت عددًا من أوامر "منع التسلل" العسكرية التي ترم العودة

.1967 الذكور آنفًا، ماّا أوصد باب العودة أمام الللجئي الهجّرين رسنة 1954غير الصرح بها على نحو يكاد يطابق قانون 

 إن السيارسة التمثلة في رسناّ قواعد لجديدة للقامة ومن ثم تري مَن يحاول العودة من الفلسطينيي لم تكن نهاية الهندرسة الرسرائيلية للحوال الشخصية.

 فبعد أن احتلت إرسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، ضماّت القدس الشرقية وارستحدثت ثلثة أنواع مختلفة من القامة في قطاع غزة والضفة الغربية

 والقدس الشرقية. وبولجبها، حصل رسكان الراضي الفلسطينية الحتلة الشمولون في التعداد على بطاقات هوية إرسرائيلية (بطاقات الهوية) حملت ثلثة

 ألوان مختلفة : البطاقة المراء لقطاع غزة، والبرتقالية للضفة الغربية، والزرقاء للقدس الشرقية. وحصل رسكان القدس الشرقية على إقامةٍ إرسرائيلية

وخضعوا للقواني الحلية والولية القانونية الرسرائيلية، في حي اعتُبر باقي السكان مقيمي في أراضيهم وخضعوا للنظام العسكري الرسرائيلي.

 اشتمل كل النظامي القانونيي على طُرق للغاء القامة. ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، حصل السافرون إلى الارج على تصاريح خروج تمل تاريخ

 " ولم يُسمح له بالعودة. وقد توقف العمل بسيارسة إلغاءإقامةً متوقفةصلحية. وعندما لم يرلجع السافر قبل انتهاء صلحية التصريح، أصبحت إقامته "

القامة هذه في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انطلق عملية السلم.

 وفي القدس الشرقية، كانت رسيارسة إلغاء القامة ماثلةً من حيث التأثير للسيارسة التبعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أنها كانت خاضعةً لولية

 إرسرائيل القانونية الحلية، وليس للقانون العسكري. فقد احتاج القدرسيون أيضًا للحصول على تصاريح الروج عند السفر إلى الارج، وكانوا يفقدون

 إقامتهم إذا لم يعودوا قبل انتهاء صلحية التصريح. ومع ذلك، وخلفًا لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، لم توفر عملية السلم أي حماية لسكان

القدس. بل على العكس، غيّرت إرسرائيل الطار القانوني بحيث رسرّعت وتيرة إلغاء القامات.

  يورد قانون الدخول إلى إرسرائيل5كانت إرسرائيل تلغي إقامة القدرسيي، قبل عملية السلم، إذا ما اعتبرت أنهم قد "تركوا إرسرائيل وارستقروا في بلد آخر".

  رسنوات أو الصول على إقامة في بلدٍ ألجنبي أو التجنس بجنسية ذاك7تعريفَ الرستقرار خارج إرسرائيل لغرض إلغاء القامة بأنه : العيش في الارج لدة 

البلد. ولم تدخل القامة في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن تعريف الرستقرار خارج إرسرائيل.

 وما إن بدأت عملية السلم حتى غيرت إرسرائيل بغتةً قواعد إلغاء القامة دون تعديلت قانونية ررسمية ودون إخطار العامة. وعلى حي غِراّة، أخذت

 إرسرائيل تتبع معيارًا لجديدًا في تديد إقامة الشخص خارج إرسرائيل يُعرَ ف بارسم "مركز الياة." ووفقًا للسيارسة الديدة، إذا تبي أن "مركز حياة" القدرسي

 كان خارج إرسرائيل فإن ذلك القدرسي يُصبح عرضةً للغاء إقامته. والدهى من ذلك أن القامة في الضفة الغربية أو قطاع غزة باتت تُعتبر إقامةً في

 الارج، مّا عرّض إقامة آل ف الفلسطينيي الذين بنوا منازلهم في ضواحي القدس للخطر. ووفقًا لرقام وزارة الداخلية الرسرائيلية، أُلغيت إقامات
.11)، الادة 1974قانون الدخول إلى إرسرائيل (5
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  بعد انطلق عملية السلم. وهذه الرقام تصرّح با هو أقل بكثير11,70000، منهم ما يزيد على 2011 و1967 في الفترة بي عامي  فلسطينيًا14,70152

  كما تشير1990-1967من الرقام الفعلية للفلسطينيي الذين فقدوا حقهم في القامة. فهي، مثلً، ل تشمل رسوى بيانات لجزئية مستمدة من الفترة 

 ول تزال إرسرائيل تطبّق رسيارسة "مركز الياة" الصارمة بقسوة.6وزارة الداخلية الرسرائيلية نفسها.

 وبالضافة إلى إلغاء القامة، وضعت إرسرائيل قيودًا على تسجيل الواليد. ول تنطبق هذه القيود على القيمي في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع

 غزة وحسب، بل على الواطني الفلسطينيي في إرسرائيل أيضًا. فإرسرائيل تنع النتقال التلقائي للجنسية لبناء الواطني الرسرائيليي الولودين في الارج.

 ورغم أن هذا القيد ينطبق على الواطني اليهود وغير اليهود على حدٍ رسواء، فإن بورسع الولود اليهودي أن يكتسب النسية بفضل "العودة،" بينما ل

يتمتع الولود غير اليهودي بهذا الق.

 تتسم الظرو ف التي تكم تسجيل أبناء القدرسيي بأنها أكثر تعقيدًا وتقييدًا. فبما أن السكان الفلسطينيي في القدس ليسوا من مواطني إرسرائيل، فإنهم

  تسجيل أبناء القيمات على1994 و1967ل يستطيعون نقل إقامتهم إلى أبنائهم تلقائيًا. وقد رفضت وزارة الداخلية الرسرائيلية في الفترة بي عامي 

 أرساس أنه ينبغي للبناء أن يتبعوا لوضع الب. وحاليًا، إذا كان كل الوالدين مقيمًا، فإن وزارة الداخلية تسجل أبناءهما ولكن دون العترا ف به كحق.

 وفي الواقع، دأبت إرسرائيل على زيادة قيودها الفروضة على منح البناء إقامةً دائمةً في الالت التي تقتصر فيها القامة على أحد الوالدين وفي الالت

 ، بدأت إرسرائيل في التعامل مع طلبات2002التي يولَد فيها البناء في الارج، وبالتالي قللت عمليًا عدد الطفال القدرسيي السجلي. وفي عام 

تسجيل أبناء القدرسيي الولودين في الارج كحالت للمّ الشمل الرسري، وطبقت ذلك أيضًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وفي نقس الوقت، قرّرت الكومة الرسرائيلية التوقف عن مرالجعة طلبات لم الشمل القدّمة من الواطني الفلسطينيي في إرسرائيل والقدرسيي الفلسطينيي

 للعيش مع أزوالجهم الفلسطينيي من الضفة الغربية أو قطاع غزة. وصعّبت إلجراءات تسجيل الطفل الولود في إرسرائيل اذا كان أحد والديه فقط مقيمًا،

  بأن هذه القيود أرسفرت عن ولجود أكثر من2003وهي رسيارسة زادت القدرسيي تضررًا. قدّرت إحدى النظمات غير الكومية الفلسطينية في عام 

  غير مسجلٍ في القدس الشرقية، ولكن ليس هناك مصدرٌ آخر للبيانات فيما يتعلق بعواقب هذه الداة الستخدمة في تهجير الفلسطينيياً طفل10000

 قسرًا والتي لم تظَ بتغطيةٍ كافية. وتدر الشارة إلى أن قيودًا ماثلة قد فُرِضت على تسجيل الواليد في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى بعد قيام

.1994السلطة الفلسطينية في عام 

-http: //www.civiccoalitionللطلع على رسرد شامل للسيارسات الرسرائيلية الصارمة والائرة الطبقة على حقوق الفلسطينيي في القامة، انظر 6
jerusalem.org/human-rights-resources/publications/reports/israeli-laws-and-policies-denying-palestinians-right-fre
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التهجير من خلل التخطيط الضري

 التخطيط الضري هو أرسلوبٌ آخر ما انفكت إرسرائيل تستخدمه على لجانبي الط الخضر منذ قيامها وحتى يومنا هذا من ألجل تهجير الفلسطينيي

 كنتيجة و1948وإحلل الستعمرين اليهود مكانهم. ففي صحراء النقب، على رسبيل الثال، هُجّرت الغالبية العظمى من السكان الدنيي إبان حرب 

 مولجات التهجير القسري في عقد المسينيات. ومع ذلك، ل تزال إرسرائيل تستهد ف رسكان هذه النطقة، واختارت التخطيط الضري هذه الرة لتحقيقل

 ، في1948مآربها، حيث ترفض الكومة الرسرائيلية العترا ف بعشرات القرى والبلدات البدوية الفلسطينية التي يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل عام 

    قريةٍ بدوية وتهجير  35  نحو حي أُنشئ بعضها الخر كنتيجةٍ لسيارسات التهجير الرسرائيلية السابقة. وإرسرائيل عازمةٌ على تنفيذ خطةٍ من شأنها أن تدمر 

 إلى أماكن مكتظة بُغية "تطوير" النطقة للتورسع اليهودي.البدو قسرًا

 ومن الدير بالذكر أن البدو هم أيضًا من بي الجموعات السكانية الفلسطينية التي هُجّرت في الراضي الفلسطينية الحتلة لفساح الجال أمام الرستعمار

 اليهودي الذي يُعتبر غير قانوني بولجب القانون الدولي. فما برح البدو يتعرضون للتهجير من حول القدس، على رسبيل الثال، من ألجل تورسيع مستوطنة

 مستعمرٍ يهودي. وهذا من شأنه أن يُهجّر بدو الهالي الذين رسبق تهجيرهم من تل عراد في النقب.40,70000معاليه أدوميم التي تأوي نحو 

 لقد كُتب الكثير عن ارستعمار إرسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية بارستخدام أرساليب التخطيط الضري الماثلة لتلك الذكورة آنفًا. ولكن تدر

 الشارة إلى الدور الهم الذي يضطلع به التخطيط الضري ول رسيما في تهجير الفلسطينيي في القدس الشرقية التي ضمتها إرسرائيل بصورةٍ غير

  من الراضي الفلسطينية في القدس الشرقية وخصصتها للرستعمار اليهودي.35، صادرت إرسرائيل %1967قانونية. فمنذ بداية الحتلل عام 

  من الراضي الفلسطينية "مناطق خضراء" لم يُسمح للفلسطينيي بالبناء عليها. وحاليًا،22وارستخدمت إرسرائيل أيضًا رسيارسات تنظيم الراضي لعل %

 ، وأغلب هذه النسبة الضئيلة مبنيةٌ ومسكونةٌ  ة  % من مساحتها الكلي  13  ما نسبته ل تتجاوز الساحة الرصودة للعمران الفلسطيني في القدس الشرقية 

بالفعل حاليًا. وتَعتبر إرسرائيل أي بناءٍ ل يحمل رخصةً "غير قانوني"، وكثيرًا ما تهدم تلك البنية، مًا يتسبب في التهجير القسري لقاطنيها.

رسيارسةٌ منهجة للتهجير القسري من البداية

 يظهر من النقاش أعله وما رسيق من أمثلةٍ للرساليب الستخدمة في التهجير أن رسيارسةَ إرسرائيل التمييزيةَ التمثلة في تهجير الفلسطينيي قسراً هي

 رسيارسةٌ منهجة ومستمرة ومتجذرة في فلسفة قيامها كدولة. ورسو ف يكتسب هذا الدراك أهميةً عند إطلق عمليةِ رسلمٍ حقيقية. وفي السياق الفلسطيني،

 ليس هناك مبررٌ للتركيز على للجئي الرب وتاهل ضحايا الرساليب التنوعة للتهجير والتي تصب بجملها في رسيارسةٍ شاملةٍ ومدرورسة ترمي إلى إحلل

الستعمرين من السكان اليهود في إرسرائيل أو اليهود حديثي الهجرة إليها محل السكان الصليي.
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 رسو ف تقتضي عملية السلم القيقية تاوزَ الطار التقليدي لقوق النسان وتطبيق إطار العدالة النتقالية على الصراع الرسرائيلي-الفلسطيني. فإطار

 العدالة النتقالية يُقدّم مقاربةً شاملةً ل تقتصر على توفير تدابير لجبر الضرر بل تتيح أيضًا تديد انتهاكات حقوق النسان الوالجب تداركها. ففي تيمور

 الشرقية، على رسبيل الثال، أُنيطت بلجنة تقصي القائق وليةٌ شاملة اقتضت منها التحقيق في "السياق والرسباب والسوابق والدوافع وولجهات النظر

 التي قادت إلى النتهاكات" و"ما إذا كانت لجزءًا من نطٍ أو اعتداءٍ منهج" و"ما إذا كانت بسبب تخطيطٍ متعمدٍ أو رسيارسة أو تفويض من لجانب الدولة أو

7الماعات السيارسية أو اليليشيات أو حركات التحرر أو غيرهم من الماعات أو الفراد."

 ومن دون هذا الفهم الشامل للنتهاكات، رسيستحيل لجبر الضرر الذي لق بضحايا انتهاكات حقوق النسان ورسيستحيل وقف الرائم. وبالضافة إلى

 الشاكل الماّة الخرى الرتبطة "بعملية رسلم" أورسلو، تاهلت العملية تامًا مولجات ترحيل الدنيي الكثيرة والرساليب التبعة فيها، بل إن وتيرة التهجير

القسري قد ازدادت بعد انطلق عملية السلم.

 ينبغي لنظمات حقوق النسان والكادييي والماررسي أن يعيدوا ررسم الصورة وهم يحددون العناصر التي ينبغي تناولها في مرحلةٍ انتقالية تنقلنا إلى

 السلم والعدالة في الصراع الرسرائيلي-الفلسطيني. إن الدرارسة الشاملة لنتهاكات حقوق النسان أمرٌ ضروري ليس لفهمها في حد ذاتها وحسب وإنا

 لتحديد ورسائل النتصا ف النارسبة، با فيها الصلحات القانونية والرؤرسسية التي ل غنى عنها في لجبر الضرر، كما يتضح من المثلة الواردة أعله.

ويجب أل تتكرر أخطاء أورسلو : فل يكن للسلم أن يَحلّ أبدًا في ظل قواني ومرؤرسسات تييزية ل تنفك توقع ضحايا أكثر فأكثر.

http: //bit.ly/dsplcmtهذه الوثيقة متوفرة باللغة الجنليزية : 

  هو أكاديي حقوقي من لجامعة القدس في فلسطي، يعمل الن على إتام ررسالة الدكتوراة في لجامعة ورستمنستر في لندن بعنوان "التهجيرمنير نسيبة

 ، عمل كأحد مصممي ومرؤرسسي وكأول مدير لعيادة القدس2006القسري في الصراع الفلسطيني الرسرائيلي، والقانون الدولي، وحوار اللول". وفي عام 

  في كلية القوق2006لقوق النسان، في لجامعة القدس، فلسطي، وهي أولى العيادات القوقية العتمدة في فلسطي والعالم العربي، وتعمل منذ عام 

في لجامعة القدس لتعليم طلب الكلية آليات الدفاع عن حقوق النسان من الناحيتي النظرية والعملية في فلسطي تت الحتلل.

7Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, Part 2: Mandate of the Commission, Chega! Final Report of 
the Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, 2005, 2.
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 "شبكة السيارسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والحللون السيارسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السيارسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السيارسات الفلسطينية"، كمصدر ارسارسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي : 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي  :
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