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ABSTRACT This paper aims at addressing the issue of forced displacement as one
of the most intractable problems in the world. since it discusses its systematic causes
and the cases it expresses. such as the conflict over assets and resources. The paper
considers that some of the treatments that are suggested to resolve this problem add to
the growing imbalances rather than bridging the gap. For instance. statements around
“peace building” may be misused to further entrench the population distribution
resulting from forced displacement and subsequent replacement by others. The paper
also views that political settlements that overlook the issue of displaced people are
unlikely to be compatible with the standards of justice and human rights. Therefore.
the researcher finds out that addressing the matter of displacement requires numerous
interventions; some pre-emptive. others coinciding with its beginning. and thirdly. at
the level of post-event containment.
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مالب�سات ّ
التهجير وتداعياته

ِّ
ً
واح�دا من أكثر
يش�كل التهجير ،أو التهجري القسري (،)Forced Displacement
القضايا املتفاقمة واملس�تعصية عىل مس�توى العامل عمو ًما .وقد شهد القرن احلادي والعرشون
ملكونات سكانية كام يتضح يف سورية والعراق وميانامر مثلاً .
مزيدً ا من وقائع التهجري اجلامعي ِّ
وتتحدث املؤرشات الدولية عن ّ
املهجرين قرس ًّيا يف العامل قفز مع هناية سنة  2016إىل
أن عدد ّ
مهجر.1
ما يزيد عىل  65مليون ّ

مكونات س�كانية للفرار بح ًثا
وع�اد ًة ما يأيت التهجري يف س�ياق أزم�ات ورصاعات تضطر ِّ
املكون�ات حتت ضغط حلظ�ة دامهة ّ
أن الن�زوح هو خيارها
ع�ن ملاذات آمنة ،وق�د ترى هذه ِّ
ّ
(أخف األرضار) ،وق�د ال تلحظ أحيا ًنا ّ
أن هذا االنتق�ال املكاين قد ال يكون
األنس�ب ،أو أن�ه
نزوحا بأجل قريب؛ بل لع ّله يأيت بفعل اس�تدراج صاغته يف األساس ّ
طات
رحلة مؤقتة أو
خمط ٌ
ً
ومسا ٍع للتطهري العرقي الدائم واإلحالل السكاين املنهجي.

مآس ّ
وينط�وي التهجير عىل ٍ
مركبة ومعاناة فادحة ،لك ّنه م�ع ذلك قد يكون بمنظور حلظة
خيارا أدنى مأس�اوية من اإلبادة ،وهكذا قد يقع الرىض به
معينة ً
راهنة يف واقع جمموعة برشية ّ
حت�ت وطأة اللحظة الدامهة بما يتخ ّللها من خماوف وهواجس وصدمات ،لتنش�أ ٍ
مآس مديدة
ٌ
أجيال متعاقبة
تتجرع
بمنظور أبعد زمنًا
ّ
تستدر سلسلة مرتاكمة من التداعيات الالحقة التي قد ّ
وبؤسها.
مراراهتا
َ
وتتنوع مالبس�اته ،فقد يقع بناء عىل جه�ود منهجية أو خمطط هلا
وتتع�دّ د بواع�ث التهجري
ّ
يتم حتت ضغط املخاطر والتهديدات وتصاعد التوترات .وقد
مسب ًقا بدرجة أو بأخرى ،أو قد ّ
يقع التهجري جراء مس�اعي التطهري العرق�ي ( ،)Ethnic Cleansingأو قد تؤول تفاعالته
يف واقعه�ا إىل حال�ة من التطهري العرقي ،س�واء وقع ذل�ك بصفة منهجية تقليدي�ة أم ال .ومن
املأل�وف أن يقع التهجري بناء عىل مقدِّ مات ،منها :الوصم اجلامعي للس�كان ،وتعميم األوزار؛
العدو ،أو قد يقع تربيره الح ًقا هبذه األساليب.
مجيعا يف مقام اخلصم أو
فيتم اعتبارهم ً
ّ
وتتنوع حاالته ومظاهره؛ فإن�ه قد يأيت ضمن عملية
وإذ تتع�دّ د أش�كال التهجري وأس�اليبه
ّ
يتم ذلك من خلال منع نازحني
ط�رد مجاعي�ة منهجية أو عفوي�ة حتت التهديد املب�ارش ،أو قد ّ
موس�عة
م�ن الع�ودة إىل مناطقهم الت�ي غادروها مؤقتًا طل ًب�ا لألمان ،وقد جيري بصفة مجاعية ّ
متدرجة أو طويلة األمد تستهدف إنجاز برنامج التفريغ
دفعة واحدة أو بفعل ضغوط مرحلية ِّ
السكاين أو تغيري املعادلة الديموغرافية بدرجة ما.
ريا بأساليب ناعمة ،كوسائل
وقد حيدث التهجري حتت وطأة هتديدات خشنة ،أو يكون هتج ً
مقومات االستقرار األساسية ،مثل فرص السكن
العنرصية املؤسس�ية واحلرمان االنتقائي من ِّ
والتم ّل�ك العقاري وتش�ييد املرافق ،أو فرص العمل وكس�ب ال�رزق ،أو التضييق عىل املوارد
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بمكون س�كاين معّي�نّ دون غريه ،أو
االقتصادي�ة والرف�اه املعيشي بصف�ة ت�ؤدي إىل اإلرضار
ِّ
احلرمان من املواطنة واألوراق الثبوتية إىل درجة اإلخراج عن التعريف الوطني أحيا ًنا بنزعها،
وغري ذلك من األساليب.

وقد تتفاعل حاالت التهجري الناعم بأساليب الطرد أحيا ًنا ،وبأساليب اجلذب املنهجي أو
غري املنهجي ،املخطط هلا أو غري املخطط هلا ،أحيا ًنا أخرى ،بصفة تدفع جمموعات من السكان
إىل مغادرة أوطاهنا حتت تأثري برامج ومس�ا ٍع جتتذهبا إىل بيئات أخرى ،وبخاصة مع إحس�اس
تلك املجموعات بتضاؤل األمل بفرصها املستقبلية حيث هي؛ أو حتى بتاليش اليقني املستقبيل
يف أوطاهنا.

ومن شأن هذه الوسائل واألساليب عمو ًما أن تفرض مراجعة مفهوم التهجري ذاته ،كي ال
يقترص عىل أنامط تقليدية حمدّ دة دون أخرى .وما ينبغي الوعي به يف ِّ
كل األحوال؛ ّ
أن مس�اعي
تتكيف مع الفرص املتزايدة النكشافها للعامل ومواكبته مجُ َرياهتا وتفاصيلها
التهجري لن يفوهتا أن ّ
ّ
والبث والتش�بيك ،وهو ما جيعل
تطورات اإلعالم واالتصال وزمن الصورة واملش�هد
بفضل ّ
تتحرى التم ّلص من املس�ؤولية وحماولة تورية الوقائع حتت ُح ُجب كثيفة
بعض هذه املس�اعي ّ
من التزييف والتضليل ،أو األساليب املبتكرة والناعمة أحيا ًنا.

خطابات وذرائع وتدابير في �شرعنة التهجير والإحالل
يرتافق التهجري مع إخالء مناطق تش�تمل عىل أصول عقارية ومصالح إنتاجية واقتصادية،
التمس�ك هبا ،وربام طمس أثر من س�بقوا
تكون بحدّ ذاهتا جاذبة إلحالل بديل قد يس�عى إىل
ّ
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ش�������كل التهجي�������ر �أو التهجي�������ر الق�س�������ري إليه�ا ،وهو م�ا حيفز إنض�اج ثقافة تربير الس�يطرة ،التي
ي� ِ ّ
تارخيية بامل�كان واألمالك،
تق�وم مثلاً عىل ا ِّدع�اء أح ِّق ّية
ّ
واح ً
�������دا من �أكث�������ر الق�ض�������ايا المتفاقمة
م�ع افتع�ال حكاي�ات وإحياء أس�اطري وتأوي�ل التاريخ
ً
والم�ستع�صية على م�ستوى العالم
عموما وتوظي�ف النص�وص الثقافي�ة والدينية الت�ي ختدم هذه
وقد �شهد القرن الحادي والع�شرون ً
مزيدا الرسد ّية .وقد يتم نسج أو استدعاء خطاب تارخيي ثأري
طائفي لتربير هذا املسلك .وقد يقع
إثني أو
من وقائع التهجير الجماعي
ّ
عىل أس�اس ّ
ذل�ك بأس�لوب َيعدّ الس�يطرة على األرض والعقارات
وامل�وارد بع�د التهجير ح ًّقا مكتس� ًبا بموج�ب أحداث
املكون الس�كاين
الِّص�رِّ اع ،فيت�م اعتباره�ا (غنيمة حرب) أو (ج�زا ًء عادلاً ) لق�اء ما يقع اهتام ِّ
(العدو) .أو قد يتم تربير ذلك بذريعة
املهجر به؛ من قبيل اعتباره احلاضنة الشعبية للخصم أو
ّ
ّ
ُ
ِ
اتفاقات أب ِرمت ،ولو جاء ذلك ضمن مالبس�ات مجُ حفة أو مش�كوك بسلامتها ،أو اعتبار ّ
أن
مكونات س�كانية أخرى ،أو بفعل (تبادل س�كاين)
تم مع ِّ
التهجير وق�ع جزاء وفا ًقا؛ لق�ا َء ما ّ
ونح�وه ،عالوة عىل نس�ج حج�ج ومقوالت ذات طاب�ع تربيري من قبيل الزعم ّ
بأن الس�كان
(غ�ادروا مناطقه�م طواعي�ة وال يرغبون بالعودة إليه�ا) ،أو ا ِّدعاء ّ
املهجري�ن تنازلوا عنها،
أن ّ
وافرتاض أهنم س ّلموا باألمر الواقع.

الضحية
م�ن املألوف أن تمُ عن اخلطابات التربيرية ملس�لك التهجري والس�يطرة يف نزعة َل ْوم
ّ
ذاتية للقائمني
( ،)Victim Blamingوه�ي خطاب�ات حت ِّقق وظائف دعائية كام تتيح طمأنة ّ
عىل اإلخالء القرسي ( )Forced Evictionsوللمستفيدين من عمليات اإلحالل السكاين
بع�د التهجري؛ على نحو تُراد به رشعنته واس�تدامته .وقد تقع الرشعن�ة القانونية ،بالفعل ،من
خالل حزمة قوانني ومراسيم وإجراءات ،أو بإعامل أعراف تُناهز يف أثرها مفعول القانون؛ بام
املهجرة .ومن املألوف أن جتري مسا ٍع لطمس
يرمي إىل تثبيت الس�يطرة
اإلحاللية عىل املناطق ّ
ّ
القانوني�ة
األح ِّق ّي�ة
املهجرين
والتارخيية يف األص�ول واملوارد ،وهو جهد يقوم عىل نف�ي أح ِّق ّية ّ
ّ
ّ
أساس�ا بناء عىل حزم�ة خطوات وإجراءات ،من
بامل�كان وأصوله وموارده .وقد يقع التهجري
ً
س�ن قوانني متييزي�ة يف امللكيات العقارية مثًل�اً  ،مثل قوانني
بينه�ا :س�لب األحقية القانونية أو ّ
التم ّل�ك اآلري يف العه�د النازي والتي دفعت امل ّ
الك اليه�ود إىل بيع عقاراهتم ورشكاهتم بثمن
2
بخس ،وبعض مراسيم بينيش ( )Beneš decreesيف تشيكوسلوفاكيا التي نزعت املواطنة
وامللكيات العقاري�ة من األقليتني األملانية واملجرية (عالوة عىل من ُيص ّنفون باخلونة واألعداء
بالنظ�ر إىل التعام�ل م�ع االحتلال الن�ازي خالل احل�رب العاملي�ة الثانية) ،وكذل�ك القوانني
واإلج�راءات التي تفرضها س�لطات االحتلال اإلرسائييل على املواطنني الفلس�طينيني التي
تكرس حالة نزوح السكان أو طردهم كام يف (قانون أمالك الغائبني) مثلاً الذي أصدرته دولة
ِّ
3
االحتالل سنة  1950بعد النكبة الفلسطينية  ،كام يتجلىّ يف تعقيد فرص احلصول عىل ُر َخص
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البناء ألهايل القدس الرشقية الفلس�طينيني منذ س�نة  1967بحيث ُيفيض إىل اضطرارهم لبناء
قرر هدمها بصفة من شأهنا التضييق عىل سبل املقدسيني يف
مساكن من دون ترخيص ومن َث ّم ُي َّ
العيش ،ودفعهم ملغادرة املدينة.
وال ّ
شك ّ
املسوغات القانونية والعرفية يف
أن خطابات رشعنة التهجري واإلحالل ،وكذلك ِّ
سبيل ذلك؛ هي من التحدِّ يات اجلسيمة التي حتول دون حتقيق السالم واالستقرار ورتق النسيج
املجتمعي بعد متزيقه وإعادة األوضاع إىل ما كانت عليه قبل التهجري .فهذه اخلطابات وكذلك
مس�اعي الرشعنة واالستدامة؛ تتضافر يف اجتاه يسعى إىل تثبيت واقع التهجري واإلحالل ومنع
عكسيا.
االستدراك عليه أو معاجلته
ًّ

ملكونات اإلحالل واالس�تيطان البديل ،مستفيدة من
وإذ ترتتّب عىل ذلك مصالح جديدة ِّ
املهجرينّ -
تشجع تواطؤات
فإن هذه املصالح ِّ
األصول واملوارد التي تعود يف أصلها للس�كان ّ
حتول دون حتقيق السالم وإعادة األمور إىل نصاهبا من جديد.

الت�سوية ال�سيا�سية وحلقات التهجير
السكانية
إن كان
السكان ،أو ِّ
ًّ
املكونات ّ
السالم واالستقرار يف األساس بني ّ
مرجوا أن يقوم ّ
مقومات التعايش الذي ُيف َ
ضم�ن إقلي�م معينّ ؛ ّ
رتض أن يؤَ ّس�س
فإن التهجري قد يقيض بانتفاء ِّ
السالم ،فيغدو االستقرار ،إن حت ّقق مع التهجري بالفعل ،قائماً عىل أنقاض الواقع مع نسيج
عليه ّ
س�كاين ممُ ّ�زق أو ُمل ّف�ق .فإن ب�ات التهجري حال ًة دائمة؛ ّ
أي سلام س�ينهض معه من دون
فإن ّ
تثبيت األمر الواقع أو احلالة
املهجرين من االستعادة؛ إنام يعني ،غال ًبا،
َ
االستدراك عليه ومتكني ّ
مؤس ًسا عىل أقدار من القهر
الراهنة ( )status quoاملرت ِّتبة عىل التهجري ،وسيكون هذا سال ًما َّ
وانتفاء العدالة ،وقد يكون من َث ّم حلق ًة من حلقات تثبيت املظامل ،وتأبيد وقائعها ،ورشعنتها،
ودرء فرص االستدراك عليها.
م�ن ذلك عىل س�بيل املث�ال؛ ّ
أن أح�د األس�باب اجلوهرية التي أفرغت مس�اعي التس�وية
السياس�ية للقضية الفلسطينية من فحواها ،أهنا جتاوزت مفاهيم اإلنصاف والعدالة واحلقوق،
ّ
ورك�زت يف املقاب�ل عىل فكرة (حتقيق السلام) م�ن دون تغيريات جوهري�ة يف احلالة الراهنة.
وجتلىّ ذلك بصفة أوضح يف قضية الالجئني الفلسطينيني التي وقع جتاهلها بالكامل يف (عملية

سلام الرشق األوس�ط) التي أطلقها مؤمتر مدريد للسلام ( ،)1991وكذلك اتفاق أوس�لو
�مي (مفاوضات الوض�ع النهائي) ،التي ظ ّلت متع ِّثرة
( ،)1994 1993-وترحيله�ا إىل ما ُس ِّ
شعب ِّ
ٍ
بعد قرابة ربع قرن عىل إبرام اتفاقات التس�وية السياس�ية تلك .ولدى
يشكل الالجئون
والنازح�ون يف الشّ �تات معظم�ه تقري ًبا؛ ل�ن يكون من تأث ٍ
ري ملموس ألي تس�وية سياس�ية ال
تضمن معاجلة قضية الالجئني هذه بصفة تقوم عىل اإلنصاف والعدالة واحلقوق ،مع التمكني
من االستعادة.
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وال تكتم�ل مس�اعي التهجير والتطهري العرق�ي إ ّ
واقعا،
أم�را ً
ال بمحاول�ة تثبيت نتائجها ً
وهو ما يتح ّقق من خالل مجلة من الوس�ائل واألس�اليب ،منها :أن يقع
ّ
التوصل إىل صيغة تعبرِّ
ن�ادراِ ،من َث ّم ،أن يقع توظيف مقوالت
ع�ن إق�رار ضمني من األطراف باألمر الواقع .وليس ً
الس�كاين املرت ِّتبة عىل التهجير واإلحالل،
السلام) يف س�بيل تكريس حال�ة التوزيع ّ
(إحالل ّ
(احلل) أو (التس�وية السياس�ية) تعزيز هذا األم�ر الواقع ،ومنها مثلاً
ّ
كما تتولىّ بعض خيارات
الس�كاين) ،ال�ذي يقوم يف الواق�ع عىل هتجير مجاعي قرسي متب�ادل بحقّ
أس�لوب (التب�ادل ُّ
جمموعات سكانية ،أو عىل تسويغه ورشعنته بأثر رجعي.

تأسيسا
ثمة حاجة مؤكدة ملراجعات نقد ّية خليارات (التبادل الس�كاين) ،عىل س�بيل املثال،
ً
عىل اإلقرار بأهنا تشتمل ضمنًا عىل فعل االقتالع أو تتولىّ تسويغه ورشعنته بعد اإلقدام عليه،
وأهن�ا يف واق�ع احلال قد تك�ون بحدّ ذاهتا بمثاب�ة حلقة من حلقات التهجير والتطهري العرقي
واإلحالل ،وإن تد ّثرت بمنطق يقوم عىل التكافؤ يف الرضر /التعويض بني طرفينْ ؛ كام يوحي
به مفهوم (التبادل).
وقد ش�هد العديد من أقاليم احلروب والرصاعات ،وبؤر النزاعات والتوتّرات ،عىل مدار
ٍ
الس�كاين) جرت بصفة قرسية حت�ت طائلة التهديدات
الق�رن العرشين-
حاالت من (التبادل ُّ
4
املعنية مبارشة هبا  .وحتى
واملخاوف ،أو بإرادة سياسية تتجاوز إرادات املجموعات ُّ
السكانية ّ
عندم�ا تتو ّف�ر إراد ٌة ما من داخل املجموعات الس�كانية تقبل بمنحى (التبادل الس�كاين) هذا؛
ّ
رشعي�ة متثيله املجموعات املعني�ة؛ يبقى كفيلاً بأن يثري التس�اؤل عن
ف�إن ذل�ك ،عىل افرتاض
ّ
توجه ُيفترَ ض
مرشوعية املس�اس باحلق الفردي بالوطن واألمالك من خالل قرار
س�يايس أو ّ
ّ
مجاعي .ثم ّ
إن التهجري املرت ِّتب عىل (التبادل الس�كاينّ) ال يقع ،عاد ًة ،يف ظروف آمنة أو
ب�ه أن�ه
ّ
رس�ميا
ُمرحي�ة ،أو ضمن مالبس�ات من التوعية الكافي�ة باحلقوق ،وهو ما جيعل املوافقة عليه
ًّ
لحق بذل�ك اتخِّ اذ خطوات من ش�أهنا هتيئة
أو
ضمني�ا حمفوف�ة بش�بهة اإلكراه أو ال ّتضلي�ل .و َي َ
ًّ
السكاين) ،أو التهجري الناعم عرب تكثيف البواعث الطاردة
الس ُبل نحو نضوج مظاهر (التبادل ُّ
ُّ
ٍ
بيئات أخرى.
للسكان من أوطاهنم و/أو اجلاذبة هلم نحو
ُّ

عوائق اال�ستعادة

ترتتّ�ب على وقائ�ع الن�زوح ،وعمليات التهجري ،س�واء كان�ت منهجية أم غير منهجية-
وجهود مرتاكمة من ش�أهنا تعقيد فرص االس�تعادة ()Reclaiming
وتداعي�ات
تفاعلات
ٌ
ٌ
ٌ
وهذا من قبيل:

املكون السكاين اإلحاليل ،بام جيعل العودة بحدِّ ذاهتا تبدو
 .1ربط العودة بإش�كالية مصري ِّ
املهجرين ،عىل نحو جيعل من معاجلة
يف ص�ورة دعوة مفتوحة لتهجير َمن َوقع إحالهلم مكان ّ
مأس�اة بعينه�ا ترتاءى مرشوطة بصناعة مأس�اة أخرى .وواق�ع احلال ّ
أن هذا ق�د يكون ذريع ًة
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املهجرين
حمبوك�ة أو عائ ًق�ا ُمفتعًل�اً بصفة تتجاهل ف�رص إجياد معاجل�ات جتمع بني اس�تعادة ّ
للمكون
حقوقه�م األصلية وضمان العدالة من جان�ب؛ وحتقيق رشوط آمنة وكريم�ة وجمزية
ِّ
اإلحاليل من جانب آخر.

 .2ق�د تتلازم االس�تعادة مع روح ثأرية مجاعي�ة أو فردية تتخ ّللها أعمال فتك وانتهاكات
املكونات
ونحوه�ا ،وه�و م�ا يفرض وض�ع ضامنات آمن�ة إلنجازه�ا دون املس�اس بسلامة ِّ
املدنية ،وهو ما يؤكد أمهية هنوض أطراف ثالثة بأدوار تضمن إنجاز االستعادة ضمن
السكانية ّ
ظروف آمنة.

املكون اإلحاليل يف حالة يبدو معها فاقدً ا خليارات الرجعة أو عوامل اجلذب
 .3ق�د يكون ِّ
املهجرين ،وقد
إىل بيئاته السابقة ،وهو ما جيعله يستميت
بالتشبث بوضعه اجلديد عىل حساب ّ
ّ
مربرا خلوض معركة مصريية تستأنف حلقات الرصاع أو تُذكيها.
يرى يف االستعادة ً

 .4الزع�م أو االفرتاض ّ
والس�يام يف
للمهجرين،
بأن حت ّقق فرص النزوح أو اللجوء اآلمن
ّ
ّ
يتضمن تنازلاً
ضمنيا ع�ن حقوقهم يف أرضهم وديارهم
أقالي�م بعيدة عن أوطاهن�م األصلية،
ّ
ًّ
وأصوهلم ومواردهم التي ُس ِلبت منهم بفعل التهجري.

إقليميا و/
حملي�ا و/أو
 .5أن يفتق�ر
املك�ون الس�كاين َّ
املهجر إىل ِّ
ِّ
ًّ
مقوم�ات احلامية والدعم ًّ
واقعا
أمرا ً
دولي�ا عىل النحو الذي حيظى به ِّ
املكون اإلحلايل ،بام هيدِّ د بفرض نتائج التهجري ً
أو ًّ
دائماً  ،بفعل االختالل يف توازن القوى واحلامية والدعم بني طرفينْ غري متكافئينْ  .ويلحق بذلك
املهجر.
املكون اإلحاليل
ُ
واملكون ّ
ِّ
القوة املسلحة وفرص احلامية بني ِّ
انعدام التكافؤ يف ّ
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املعني�ة ملصلح�ة نظام داع�م للتهجير واإلحالل
 .6اختلال عالق�ات اإلنت�اج يف البيئ�ة ّ
والتوس�ع
أساس�ا بفعل مراكمة العوائد واملوارد بتأثري الس�يطرة
االس�تيطاين ،وقد يكون ذلك
ً
ّ
و ُن ُظ�م اإلس�ناد الداعم�ة لنظا ٍم اس�تيطاينّ ،وهو م�ا جيعل فكرة االس�تعادة مرتبط�ة بمخاوف
املكون العائد إىل أرضه ودياره ملصلحة نظام هيمنة واإلحلاق به ،أو قد ترتتّب عليه
اس�تخدام ِّ
نتائج حمتملة يف هذا االجتاه.
 .7تو ّفر أس�بقيات من ّ
حل نزاعات أو حتقيق اهلدنة يف رصاعات أو تقس�يم مناطق وبلدان
املهجرين،
بصفة تقوم عىل التهجري واإلحالل و(التبادل الس�كاين) ،أو بصفة تتجاهل حقوق ّ
قضيته�م أو على نحو يت�ولىّ إرجا َءها ألجيال الحق�ة بام جيعل التهجري أش�به بواقع
وتتج�اوز ّ
يتم اختاذ هذه األس�بقيات يف مقام (النموذج املعياري الناجح) ملا يمكن اإلقدام
مس�تقر .وهبذا ّ
ّ
عليه يف معاجلة حاالت أخرى.

 .8أسبقية عدم قيام املجتمع الدويل بتفعيل قرارات دولية خمصوصة تقيض بعودة الالجئني،
جلية مع القرارات املتعلقة بالالجئني الفلس�طينيني،
وضمان تعويض�ات هلم ،كام ي ّتضح بصفة ّ
والس�يام قرار اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة رقم  194لعام  .1948ومن ش�أن هذا التقاعس
ّ
يشجع حاالت التف ّلت من املسؤولية عن أي قرارات شبيهة ،وأن ِّ
يعطل االمتثال
أن
اإلنفاذ
عن
ِّ
هلا يف الواقع.
تتسبب حماوالت االستعادة
 .9اخلش�ية ،امل ِّ
ربرة ،يف أوس�اط ّ
ربرة أو غري امل َّ
املهجرين من أن ّ
ب�اإلرضار بحق�وق وامتيازات ترتّبت هل�م بموجب واقع التهجري والن�زوح واللجوء ،خاصة
مع ضعف الوعي القانوين واحلقوقي وهشاش�ة البنية الداعمة للنازحني والالجئني يف البيئات
ِّ
وترش�د اختياراهت�م وتعبرِّ عن
املهجرين
اجلدي�دة أحيا ًن�ا؛ الت�ي من ش�أهنا أن تدعم ق�رارات ّ
نس�بيا
فع�ال .وتتزايد احتماالت ذلك يف ح�ال وجود (بدائ�ل) تبدو مرحية
مواقفه�م بش�كل ّ
ًّ
املهجرة ،ومرتبطة بمستويات معيشية أعىل أو بنشاطات اقتصادية واعدة
السكانية ّ
ِّ
للمكونات ّ
باملقارنة مع ما كان عليه (و/أو ما آل إليه) احلال يف البيئات األصلية.

تتس�بب االس�تعادة بإعادة إنتاج رشوط الصرِّ اع واستئنافه،
املتأصلة من أن
 .10اهلواجس
ِّ
ّ
مش�بعة بالفظائع وامل�آيس واآلالم واهلل�ع أحيا ًن�ا ،كفيلة برتهيب
والس�يام مع حض�ور ذاكرة
ّ
املهجرة من العودة ،وق�د تتعاظم هذه اهلواجس حتت تأثري محالت معنوية
الس�كانية ّ
ِّ
املكونات ُّ
املهجرين عن اإلقدام عىل العودة.
أو (حرب نفسية) تراهن عىل بعثها وإذكائها هبدف ردع ّ

ّ
المهجرين
انعكا�سات في بيئات
التنوع اإلثني أو
يتس�بب التهجري بتمزيق النس�يج الس�كاين ،والس�يام إن وقع عىل أس�اس ّ
ّ
الطائفي ،وهو ما يفاقم األرضار املرت ِّتبة عىل التهجري بالنظر إىل ّ
أن إعادة رتق النس�يج الس�كاين
ّ
مشاق وحتدِّ يات جسيمة.
املتنوع يف أصله تنطوي عىل
ِّ
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ويتسبب باختالالت
ومن تداعيات التهجري؛ أنه ُيمزِّ ق شبكة األمان االجتامعي التقليدية،
ّ
يمس بتامسك األوارص
النفيس
متعدِّ دة يف النس�يج املجتمعي واالستقرار
واالجتامعي ،بحيث ّ
ّ
ّ
تس�تقر عىل
االجتامعي�ة وكي�ان األرسة .وي�ؤ ِّدي التهجير عاد ًة إىل نش�وء جمتمعات هشّ �ة ،قد
ّ
أساس حالتها التي هي مؤقتة يف األساس ،بام يتالزم مع ذلك من أشكال احلرمان والتفاوتات
راجع نصيبها من املوارد
املجتمعية اجلس�يمة ،واضمحالل فرصها االقتصادية والتعليمي�ة ،و َت ُ
والعوائد.
املهجري�ن إىل ب�ؤر للفقر والفاق�ة واآلفات
جتمعات ّ
ومن ش�أن ذل�ك ،عمو ًم�ا ،أن يحُ ي�ل ّ
ٌ
ّ
الظ�ل (ال�ذي ال يلتزم باملعايير النظامية
أش�كال م�ن اقتصاد
االجتامعي�ة ،وأن تنتع�ش لدهيا
نس�بيا لصور االستغالل بام فيها
وااللتزامات الرس�مية املقررة يف البيئة) ،مع انكش�اف واس�ع
ًّ
التسول
التش�غيل بأجور زهيدة وضمن رشوط جمحفة ،وتفشيِّ عاملة األطفال ،وشيوع مظاهر
ّ
ومدّ اليد وصور االجتار بالبرش.

ومع تفاقم احلرم�ان والقنوط ُ
والغبن وفقدان األمل
َ
عوامل جاذبة لثقافة العنف
بيئات كهذه
باملس�تقبل؛ مت ِّثل ٌ
ومظاه�ر اجلريمة ّ
والتط�رف واإلرهاب ،بحيث
املنظمة
ّ
مؤهلة ألن تغدو عبئًا أم ّن ًيا عىل
املهجرين ّ
جتمعات ّ
جيع�ل ّ
والس�يام أنه مل تتو ّفر
قاطنيه�ا وعىل حميطها البيئي كاملاً ،
ّ
فيها فرص التش�غيل والعمل والتعليم والتأهيل ،وانتفى
الوجودي واملستقب ّ
يل.
الشعور يف أوساطها باألمان
ّ

يت�س�������بّب التهجير بتمزيق الن�سيج ال�سكاني
وال�س�������يما �إن وقع على �أ�سا�س التن ّوع الإثني
ِّ
�أو الطائفي وهو ما يفاقم الأ�ضرار
المترتبة
عل�������ى التهجير بالنظ�������ر �إلى � ّأن �إع�������ادة رتق
ِّ
الن�سيج ال�سكاني
المتنوع في �أ�صله تنطوي
على ّ
م�شاق ِ ّ
وتحديات ج�سيمة

ّ
المهجرون وفر�ص �إحالل ال�سّ الم

من املألوف أن ّ
قضيتهم ،وهذا جيعلهم
تتش�كل يف أوس�اط ّ
املهجرين مواقف جذرية نح�و ّ
املهجرون ،يف
تكبده ّ
رقماً صع ًبا يف أي تس�وية سياسية أو حماولة إلحالل ّ
السالم .وهلذا صلة بام ّ
حتملوه من أعباء شديدة الوطأة باملقارنة مع فئات أخرى،
األس�اس ،من أرضار جس�يمة ،ويام ّ
حرصا عىل حقوقهم السليبة؛ متط ِّلعني إىل إنصافهم ومتكينهم من استعادهتا
وهذا جيعلهم أكثر
ً
ولو امتدّ هبم الزمن عىل هذه احلال.
املهم إدراك ّ
أن الس�بيل إىل حتقيق السّل�اّ م واالس�تقرار يتط ّلب ،ضمنًا أو باألس�اس؛
ومن ّ
املهجري�ن وتس�وية أوضاعهم عىل أس�اس العدال�ة ومتكينهم من اس�تعادة حقوقهم
إنص�اف ّ
ومعاجلة االختالالت املرتتبة عىل التهجري.

وينبغي الوعي ّ
املهجرين؛
بأن أ ّية تسوية ذات طابع شامل أو متعدد املستويات تتجاوز قضية ّ
ٌ
مش�كوك يف توافقه�ا مع معايري العدالة واحلقوق ،بل قد تنته�ك االلتزامات األخالقية وتفتقر
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ّ
والتجذر يف الواقع الس�كاين ،فتحمل من َث ّم ش�بهة أن تكون تس�وية
مقوم�ات االس�تدامة
إىل ِّ
بقوة األمر الواقع.
مفروضة ّ

ّ
تدخالت مطلوبة في التعامل مع م�س�ألة التهجير

تدخالت ( )Interventionsعدّ ة؛ استباقية ،وأخرى
يتط ّلب التعامل مع مسألة التهجري ّ
وم ِ
واكبة حلصوهلا ،وثالثة عىل مس�توى االحت�واء واملعاجلة الالحقة
متزامن�ة مع ان�دالع احلالة ُ
لوقوعها.
للرصد والتقييم واللجوء إىل اإلنذار ِّ
املبكر ،بام يتيح
يف
ّ
التدخالت االس�تباقية؛ ثمة حاجة ّ
ّ
األقل باحلدّ من منس�وب التهجري
وقائية ،أو عىل
درء ح�االت التهجري
والتحس�ب هلا ،بِ ٍ
ّ
�روح ّ
وتد ّفقاته قدر املمكن؛ دون املخاطرة بسلامة ّ
الس�كان ،مع مالحظة األنماط املتعدِّ دة لظواهر
التهجري.
املوقف تقييماً
ُ
مستمرا يواكب نشوءها
التدخالت املتزامنة مع حاالت التهجري؛ يقتيض
ويف
ّ
ًّ
وتطورها ،ويرصد أبعادها ويستش�عر مآالهتا ،مع التداعي التخِّ اذ ما يلزم من تدابري وخيارات
ّ
للمهجرين تتح ّقق فيها
ومعاجلات .من ذلك ،عىل س�بيل املثال ،ما يتع ّلق بتحدي�د مناطق آمنة
ّ
ومقومات احلياة واإلمدادات اإلنس�انية ،وأن ال تكون على مبعدة عن املناطق
رشوط احلامي�ة
ِّ
لتكيف
املنكوب�ة أو ّ
املهجرة ما أمكن ذلك ،وهذا حي ِّقق ،م�ن جانب ،مواصفات أفضل ،عادةّ ،
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ويس�هل ،من جانب آخر ،ف�رص العودة واالس�تعادة بعد هدوء
املهجري�ن م�ع البيئ�ة املؤ ّقتة،
ِّ
ّ
األوضاع.

التدخالت الالحقة فتقتيض ،عىل س�بيل املثال ال احلرص ،احلدّ م�ن املعاناة املرت ِّتبة عىل
أ ّم�ا
ّ
التهجري ،وهتيئة الظروف املساعدة عىل العودة واالستعادة ،ودر احتامالت تأبيد واقع التهجري
واستدامة املعاناة ،عالوة عىل أمهية عرقلة اكتامل ّ
خمططات التطهري العرقي؛ من خالل اإلحالل
املهمً ،
أيضا ،درء
االس�تيطاين مثلاً أو رشعنة السيطرة عىل األرايض والعقارات واملوارد .ومن ّ
بوادر أي توتّرات مع املجتمعات املحلية يمكن أن تنشأ يف البيئات التي ّ
املهجرون ،كام
حل فيها ّ
التنوع الثقايف واإلثنني،
قد يقع مثلاً يف حاالت الضغط عىل املوارد املتاحة أو بفعل سوء إدارة ّ
عىل س�بيل املثال ال احلرص .ويتط ّلب ذلك اختاذ ما يلزم من تدابري لدفع أي من صور االعتداء
أو اإلساءة أو التفرقة بحقّ الفئات اهلشّ ة.
وال ري�ب يف ّ
وحتركات
أن
ّ
التدخلات االس�تباقية واملتزامن�ة والالحق�ة ،تتط ّلب جه�و ًدا ّ
متع�ددة االختصاص�ات واملس�ارات ،م�ع اس�تنفار الس�لطات املحلي�ة واألط�راف واهليئات
اإلقليمي�ة واملجتمع الدويل عمو ًما للنهوض بالتزاماته نحو واقع التهجري وما يرتتب عليه ،مع
وفعال للنهوض هبذه املسؤوليات.
تعبئة املوارد بشكل رسيع ّ

ِّ
الجد ّية والجدوى في م�س�ألة التعوي�ضات

ٍ
بدرجة م�ا ،عن رصاع عىل األصول وامل�وارد ،حتى عندما
م�ن املألوف أن يعِّب�رِّ التهجري،
ربرات املض ِّللة يف س�بيله .وقد تأخذ بعض املعاجلات االس�تدراكية
ينس�ج الذرائ�ع الزائفة وامل ِّ
صفة تُفاقم االختالالت وال تردمها.

فف�ي حالة التعويضات (املسماة باألملاني�ة  )Wiedergutmachungاملرت ِّتبة عىل مظامل
5
تم
العهد النازي بحق ِّ
املكون املجتمعي اليهودي يف دول أوروبية ،مثل أملانيا والنمس�ا مثلاً ّ ،
التوصل إىل تس�ويات متعدِّ دة ومتالحقة يف عدد من القضايا ،أفضت غال ًبا إىل منح تعويضات
ّ
ِّ
واملترضرين ،لكن من دون متكني الضحايا واملترضرين،
نقدية إىل من افترُ ِض أهنم ممثلو الضحايا
السو ّية يف بيئاهتم التي كانوا فيها قبل
أو متكني ذرارهيم ،من االس�تعادة املبارشة لفرص العيش ّ
تم االضطرار إىل بيعها
املطاردة والتهجري ،أو من اس�تعادة األصول العقارية املس�لوبة أو التي ّ
والس�يام بفعل املطاردة وحتت تأثري القوانني
بأثامن بخس�ة ضمن ظروف ضاغطة وغري عادلة،
ّ
املكرس�ة ملصلحة من ص ّنفه�م اخلطاب النازي عىل أهن�م آر ِّيون .وقد
واإلج�راءات العنرصية ّ
أسفرت جوالت التعويض املتعددة واملتالحقة ،عمو ًما ،عن تل ِّقي نظام االحتالل اإلرسائييل،
بصف�ة مبارشة وغري مبارشة ،عوائد مالية ومس�اعدات س�خية من مجهوري�ة أملانيا االحتادية يف
األساس ،وحصول منظامت صهيونية عىل أموال طائلة باعتبارها وكيلة الضحايا واملترضرين،6
وتل ِّق�ي بعض الضحايا واملترضرين أو ذوهيم تعويضات نقدية يف األس�اس من دون اس�تعادة
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للمكونات اليهودي�ة يف البيئات األوروبي�ة األصلية.
األص�ول ذاهت�ا أو ف�رص احلياة العادل�ة
ِّ
وق�د أفضت هذه املالبس�ات إىل وجوه متعددة من الضرّ ر؛ منه�ا تثبيت واقع التهجري ،وضامن
املهجر من بيئات أوروبية ،وإنعاش مقومات التمكني والتعزيز
استدامته بحقّ
املكون اليهودي ّ
ِّ
التي حيظى هبا نظام االحتالل اإلرسائييل وأذرعه بحيث يعينه عىل مواصلة اهليمنة عىل األرض
للترصف؛ ومن أبرزها
واملوارد يف فلسطني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غري القابلة
ّ
حقّ الالجئني الفلسطينيني يف العودة.
ّ
إن حال�ة التهجير اليه�ودي من أوروب�ا ،التي جاءت ضمن مالبس�ات اإلب�ادة واملطاردة
معا أن
والتهديد ،وحالة فلسطني وهتجري سكاهنا واإلحالل االستيطاين اإلرسائييل؛ ينبغي هلام ً
نموذجا عىل اختالالت املعاجلة ومعضلة السياس�ات املفروضة بسطوة األمر الواقع،
تنتصبان
ً
الت�ي تنتهك معايير العدالة واإلنصاف واحلق�وق .وتبقى حالة التهجري اليه�ودي من أوروبا
اختب�ارا مزمنًا للمجتمع ال�دويل عمو ًم�ا ،واألطراف ذات الصل�ة والقدرة
وحال�ة فلس�طني،
ً
التجمعات اليهودي�ة يف أوروبا من
خصوص�ا ،عىل حتقيق االس�تعادة الالزمة ،س�واء بتمكين
ً
ّ
اس�تعادة فرص حياهتا يف أوطاهنا األصلية ،أم بتمكني الش�عب الفلس�طيني من استعادة أرضه
ودياره وموارده يف وطنه.

ّ
متطلبات في الوقاية والمعالجة

 وض�ع مراصد لإلنذار ِّاملبك�ر يف حاالت التهجري املحتمل يف ب�ؤر النزاعات أو األقاليم
ّ
ودوليا،
إقليميا
املرشحة لذلك ،حيث يعني عىل تعزيز جاهزية اهليئات واألطراف ذات الصلة،
ًّ
ًّ
لدرء هذه االنتهاكات قبل وقوعها.
 تطوي�ر اخلط�اب العامل�ي يف موض�وع العودة والالجئين ،خاصة ّوأن بع�ض املعاجلات
السلام) –وهي ش�عار ي�أيت أحيا ًنا بصفة فضفاض�ة وغري حمدّ دة-
القائم�ة تقدِّ م غاية (إحالل ّ
(السلام) يف س�ياقات كهذه
عىل االلتزام املبدئي بالعدالة واحلقوق ،وهو ما جيعل تنزيل مقولة ّ
حتمل شبهة االنطواء عىل استدامة مظامل والتسترّ عىل انتهاكات ،عالوة عىل ّ
(السالم)
أن حتقيق ّ
ذاته ضمن رشوط من ُ
عكس�يا إىل
الغ ْبن واإلجحاف هو مس�عى مش�كوك بسلامته وقد يرتدّ
ًّ
نقيضه.
 مقاومة ثقافة اإلحالل االستيطاين وتفكيك مرتكزاهتا ،بام يف ذلك نقض أساطري األحقيةالتارخيي�ة ،والتصدِّ ي لثقاف�ة الثأر التارخيي ،وإنضاج أدبيات مناهض�ة هلذه الذرائع والنزعات
حتتج هبا عمليات التهجري واإلحالل االستيطاين عادة.
واخلطابات التي ّ
مكونات
املشبعة بالفوقية عىل ِّ
 التجريم األديب والقانوين خلطابات االس�تعالء العنرصي ٍّ
أراض وأمالك
حترض على اقرتاف انتهاكات وأعامل س�يطرة على
س�كانية أو برشي�ة ،بصفة ِّ
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وم�وارد ،بذرائع النقاء العرقي أو االختصاص الر ّباين أو األحقية التارخيية البعيدة أو بمفعول
األساطري واملقوالت الشعبية.

السلام واالس�تقرار َ
ُ
املس�وغات لوقائع
 يتط ّل�بنبذ اخلطاب�ات كا ّفة التي و ّفرت ِّ
حتقيق ّ
تتضمن
الطرد اجلامعي واإلحالل السكاين بعد التهجري ،ويقتيض ذلك خطوات جا ّدة متضافرة
ّ
مراجع�ات مبدئي�ة وأخالقية وصيغ من االعتذار ومواثيق الرشف؛ بوس�ع النخب والقيادات
السياس�ية واملدنية واملحلية املعبرِّ ة عن احلالة الوريثة لق�وى الطرد والتهجري واإلحالل البديل
أن تتمثّلها وتعبرِّ عنها عىل املأل.
للتصرف ،وتوفري مقومات الدعم والرتش�يد
املهجري�ن بحقوقهم غير القابلة
ّ
 توعي�ة ّالالزمة هلم يف التعامل مع واقع التهجري وتط ّلعات االستعادة.

 توجيه محالت مكثّفة ضد االس�تيطان غري القانوين ومس�اعي اإلحالل السكاين ،وتغيرياملهجري�ن األصلية ،س�ع ًيا إىل ردع تفاقم حاالت االس�تيطان
هوي�ة امل�كان ومعامله يف بيئ�ات ّ
واإلحالل تلك ،ويعزِّ ز ثقافة نبذها ،أو حتى جتريمها وحظر التعامل معها.

املهجرين ومتكينهم
 تطوي�ر ثقافة االس�تعادة ،التي ُي َقصد هب�ا الثقافة الداعمة إلنص�اف ّ
يتفرع عن ذلك من
م�ن العودة اآلمنة والكريمة ،واس�تعادة حقوقهم املفقودة أو الس�ليبة ،بما ّ
املكونات
ِّ
وآليات و ُن ُظم ُيرجى من خالهلا تيسري هذه االستعادة عىل نحو يدعم أمن ِّ
موجهات ّ
لاً
مجيع�ا ،ويتيح حلو عملية ملعضلة االس�تيطان غري الرشعي وح�االت اإلحالل غري القانوين
ً
ّ
املهجرين.
حمل ّ

ِّ
املترضرة ،بفرض تسويات
 ال ينبغي تقديم مش�يئة األطراف الراعية عىل إرادة الش�عوبوالس�يام اس�تعادة احلقوق الس�ليبة
للترصف،
سياس�ية من ش�أهنا تصفي�ة حقوقها غري القابلة
ّ
ّ
والتمكين من الع�ودة الكريم�ة واإلنصاف التارخيي واحلص�ول عىل التعويض�ات الالزمة ما
أمكن ذلك.
 ّوالس�يام يف
أش�ق التحدِّ يات،
املتنوع بعد التهجري من ّ
إن إع�ادة رت�ق النس�يج املجتمعي ِّ
ّ
س�ياق التوتّ�رات اإلثني�ة والطائفية ،وهو ما يف�رض تكثيف اجلهود الرامية ملعاجلة مالبس�ات
املكونات السكانية ودعم ثقافة الوفاق قدر املمكن،
التهجري والس�عي إىل حتقيق االنسجام بني ِّ
مع احلذر من ّ
أمرا مستدا ًما،
أن طول أمد النزوح واللجوء قد جيعل التهجري من الناحية العملية ً
املهجرين الثابتة من حيث املبدأ.
وإن كان ال ينفي حقوق ّ
املهجرين قرس ًّيا يف بلدان ،مثل أفغانستان
 بالنظر إىل اخلرباتّ
املتحصلة من جتارب عودة ّ
وأنغوال والبوس�نة واهلرسك وبورندي وجنوب الس�ودان والعراق وكمبوديا وليبريياّ - 7
فإن
املهجرين ورفاههم بعد عودهتم ،وتشجيع النشاطات
االستعادة تتط ّلب عناي ًة بمستوى معيشة ّ
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االقتصادي�ة يف أوطاهن�م األصلية ،ويسري ذلك ً
املكونات اهلشّ �ة املهدّ دة
أيضا عىل أمهية دعم ِّ
بالطرد أو ّ
املرشحة للنزوح يف الظروف الضاغطة أو يف بؤر التوترات.
ّ
املكونات
 حفز الش�جاعة املدنية يف مواجهة ثقافة الطرد والتهجري،واحلث عىل متاس�ك ِّ
والس�يام من خالل القيادات املحلية والدينية ومؤسس�ات املجتمع
املتنوعة عمو ًما،
املجتمعية ِّ
ّ
امل�دين واملب�ادرات الش�عبية ووس�ائل اإلعلام ،وتعزي�ز التضامن املتب�ادل يف مواجه�ة بوادر
املكونات الس�كانية ،مع اختاذ ما يلزم من تدابري وإجراءات تعني عىل النهوض
التحريض ضد ِّ
هبذا الدور.

 كبحمكونات سكانية
ّ
التوجهات والسياس�ات واإلجراءات التي من شأهنا الضغط عىل ِّ
حم�ددة عرب التضييق عىل فرصها يف العي�ش يف بيئاهتا وحفزها عىل اهلجرة البطيئة بفعل ظروف
ّ
ضاغطة .ويدخل يف ذلك الضغط عىل املوارد ،وفرض التزامات مالية باهظة من قبيل الرسوم
والرضائب والغرامات التي يشقّ أداؤها عىل الفئات املستهدفة هبا من السكان ،وإقامة منشآت
(مثل جدران الفصل) ،أو تعديل البنى التحتية (مثل مس�ارات الطرق) ،بحيث يرضّ بمصالح
تلك الفئات عىل نحو يدفعها إىل اهلجرة.

 العناي�ة بال�دور الترشيع�ي يف الوقاي�ة م�ن التهجير ودرئ�ه ،ويف تش�جيع االس�تعادةتدرجييا إىل
واإلنص�اف ،بما يف ذلك الترشيعات التي من ش�أهنا الضغط عىل الس�كان لدفعهم
ًّ
خارج مناطقهم ،والترشيعات التي من ش�أهنا تش�جيع اإلحالل السكاين بمستوطنني من غري
املهجرين و(الغائبني)،
أهل املنطقة ،والترشيعات التي تقيض بنزع املواطنة وامللكية العقارية عن ّ
وتلك التي تفرض قيو ًدا عىل عودهتم وتعيق (االستعادة).

الهوامش والمصادر :
.Global Trends: Forced Displacement in 2016. Report. UNHCR. Geneva 2017 1 .1
 2 .2إدوارد بينيش هو رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا خالل السنوات من  1935حتى  ،1938ومن 1940
حتى  ،1948ويُطلق تعبير (مراسيم بينيش) على القرارات التشريعية التي أصدرتها حكومة المنفى في
عهده خالل االحتالل النازي ،والتي ُو ِّقعت الحقًا المصادقة عليها برلمان ًيا بأثر رجعي بعد تشكيل البرلمان.
مهم في إعادة هياكل الدولة التشيكوسلوفاكية وآليات عملها مجددًا بعد االحتالل
ولهذه المراسيم دور
ّ
ّ
النازي ،وتنظيم جهود مقاومة االحتالل وحشد القوة العسكرية ضده ،كما وفرت مقومات التهجير ونزع
المواطنة بحق األقليتين األلمانية والمجرية عالوة على من يًصنفون (خونة) و(أعداء).
سماه (قانون أمالك الغائبين) الذي أتاح مصادرة مساحات
 3 .3أقر البرلمان اإلسرائيلي سنة  1950ما ّ
واسعة من األراضي التي تعود لمواطنين فلسطينيين في المناطق التي احتلتها القوات اإلسرائيلية .ويقع
القانون على من صنّفهم القانون (غائبين) ،أي الذين نزحوا عن أراضيهم ،ومنهم من نزحوا إلى داخل مناطق
أيضا .ن ُ ِقلت ملكية هذه األراضي إلى أجهزة دولة االحتالل ،بداية تحت سلطة (الوصي
مشمولة باالحتالل ً
العام على أراضي الغائبين) الذي ع ّينته دولة االحتالل بعد صدور القانون ( ،)1950ثم نُ ِقلت إلى (سلطة
التطوير) ( ،)1953ثم انتقلت إلى (مديرية أراضي إسرائيل) (.)1960
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.4

.5

.6

.7

 4يُشار بصفة خاصة إلى اتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركيا ،وهي اتفاقية تمت بإرادة الدولتين،
وو ّقعتا عليها في لوزان السويسرية ،يوم  30كانون األول /ديسمبر  ،1923ون ُ ِقل بموجبها نحو مليونا شخص
لحق نحو نصف مليون مسلم من موطنهم
بين تركيا واليونان بصفة إلزامية على أساس هويتهم اإلثنية ،فأُ ِ
في اليونان إلى تركيا ،وثالثة أضعاف هذا العدد من األرثوذكس إلى اليونان.
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