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ظروف  ظل  يف  الهجرة  ق�سايا  لتنظيم  الفل�سطينية  ال�سلطة/الدولة  حاجة 
�سيا�سية غري م�ستقرة

عا�سم خليل ورائد ا�سنيور 

ي�سري عنوان هذه الورقة اإىل احلالة ال�ساذة التي تعاين منها ال�سلطة الفل�سطينية كونها متار�ص 
الأر�ص  من  على جزء  الداخلية،  الفل�سطينيني  �سوؤون  وتنظيم  الت�رسيع  ومنها  �سالحياتها، 
احلاكم  من  بقرار  اإليها  حتويلها  يتم  حمدودة  اخت�سا�سات  ومبوجب  املحتلة،  الفل�سطينية 
الع�سكري، بعد التو�سل اإىل اتفاق بني منظمة التحرير وحكومة اإ�رسائيل، يحكمها املنطق 
املرحلي الذي يهيمن على اإعالن املبادئ، وما تالها من اتفاقيات ي�سار اإليها باتفاقيات اأو�سلو. 
الحتالل  ب�سبب  الواقع،  اأر�ص  على  ال�سيادة  يف  والنق�ص  التبعية  من  احلالة  هذه  نتيجة 
الإ�رسائيلي الذي يتعاي�ص مع �سلطة احلكم الذاتي الفل�سطينية – مما يعني نق�ص يف ال�سيطرة 
على املعابر، وعلى احلدود الداخلية بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبني املدن الفل�سطينية، 
وبينها جميعًا والقد�ص ال�رسقية، نتيجة التواجد الع�سكري الإ�رسائيلي، بالإ�سافة اإىل نق�ص 
املدنية  بالأحوال  املرتبطة  ال�سكاين والق�سايا الأخرى  ال�سجل  الفل�سطينية على  ال�سيطرة 
اأو  التاأخر  اأو  ب�سكل عام– جاء و�سع ال�سلطة الفل�سطينية القائم حاليًا من حيث النق�ص 
ال�سيا�سات  تبني  اأو يف  املختلفة،  الهجرة  لق�سايا  الناظمة  الت�رسيعات  التاأرجح يف و�سع 

اخلا�سة بها، خا�سة تنظيم عملية خروج ودخول ال�سكان والأجانب وتنقالتهم داخل 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واإقامتهم واإمكانية عملهم، اآليات دمج الأجانب والالجئني 
يف  املقيمني  الفل�سطينيني  بني  ما  العالقة  يف  الو�سوح  وغياب  املحلية،  املجتمعات  يف 

املهجر مع الوطن. 
اإىل �سناع القرار يف ق�سايا  اإىل تقدمي تو�سيات ذات طابع �سيا�ساتي  تهدف هذه الورقة 
الهجرة يف فل�سطني بحيث يتم الأخذ بعني العتبار ثالثة �سيناريوهات حمتملة: بقاء الو�سع 
القائم، تو�سع يف �سالحيات ال�سلطة الفل�سطينية يف ق�سايا الهجرة مع بقاء التعاي�ص القائم 
ما بني ال�سلطة الفل�سطينية و�سلطة الحتالل الإ�رسائيلي، انتهاء الحتالل الإ�رسائيلي وقيام 

الدولة الفل�سطينية. 

الو�سع القائم حالياً
ت�سيطر اإ�رسائيل كلية على املعابر وعلى �سجل ال�سكان، بحيث يتم منع اأي �سخ�ص ل 
يحمل "رقم هوية" �سادر عن �سلطة الحتالل من الدخول اإىل "املناطق" بدون اإذن اأو 
نح فقط للذين مت اإح�ساوؤهم عام 1967  ت�رسيح )Khalil 2007, 5(. اأما رقم الهوية فهو ميمُ
ولن�سلهم يف املناطق الثالث اخلا�سعة ل�سلطة الحتالل وهي قطاع غزة، يهودا وال�سامرة، 
والقد�ص ال�رسقية التي مت �سمها اإىل اإ�رسائيل نتيجة احلرب )خمالفة بذلك القانون الدويل 
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ال�ساري زمن النزاعات امل�سلحة والحتالل(.1 اأما من مل يتم اإح�ساوؤه لأي �سبب كان 
اأو العالج  اأو الدرا�سة  اأثناء الإح�ساء لأغرا�ص العمل  )�سواء ممن تواجد خارج املناطق 
67(، فيفقدون ون�سلهم احلق بالرت�سح للح�سول على رقم  اأو من نازحي  يف اخلارج، 
هوية، وي�سرتط ح�سولهم على رقم هوية من خالل "مل ال�سمل" لبقائهم حيث ولدوا 
وعا�سوا )Khalil 2010, 6(.2 بالتايل فاإن املقيم الدائم فقط هو من له احلق باإقامة قانونية 
يف املنطقة. اأما غري ذلك، فيعترب ال�سخ�ص اأجنبيًا وغريبًا بل ومت�سلاًل، ويعاقب قانونيًا 
 1650 اآخرها الأمر الع�سكري رقم  باأوامر ع�سكرية متتالية كان  )الأمر الذي مت تغيريه 

عام 2010(.3  
مقيمون  اأنهم  على  الإ�رسائيلي  لالحتالل  بالن�سبة  الغربية  ال�سفة  �سكان  يعامل  وبالتايل 
اأنهم مقيمون دائمون يف  دائمون يف منطقة يهودا وال�سامرة، و�سكان قطاع غزة على 
تلك املنطقة، و�سكان القد�ص ال�رسقية على اأنهم مقيمون دائمون يف اإ�رسائيل. رافق ذلك 
مناطق  اأنها  على  وباملناطق  احتالل  �سلطة  اأنها  على  ب�سلطتها  العرتاف  اإ�رسائيل  رف�ص 
على  احلفاظ  يجب  ومواطنون  حقوق،  له  �سعب  اأنهم  على  الدائمني  وباملقيمني  حمتلة، 
جن�سيتهم )الأردنية يف ال�سفة والقد�ص ال�رسقية، والفل�سطينية-النتدابية يف قطاع غزة(، 

بل اأنهم اأفراد يتم لظروف اإن�سانية حتمل وجودهم. 
علمًا باأن الإقامة يف اإحدى تلك املناطق ل متنح �ساحبها احلق يف التنقل من املنطقة التي 
متنحه  ت�رسيح  اإىل  يحتاج  بل  فيهما،  الإقامة  اأو  الأخريني،  املنطقتني  اإىل  هويتها  يحمل 
الغربية وقطاع غزة  ال�سفة  اأن  اأو�سلو  اتفاقيات  بالرغم مما ورد يف  �سلطات الحتالل.4 
وحدة جغرافية واحدة،5 وبالرغم من اإلزامات القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل 

تن�ص املادة 42 من اتفاقية لهاي على ما يلي: "تعترب اأر�ص الدولة حمتلة عندما تكون حتت ال�سلطة الفعلية جلي�ص العدو ول   1
اأن متار�ص فيها هذه ال�سلطة بعد قيامها." وبالتايل يكون �سم املناطق الثالثة  ي�سمل الحتالل �سوى الأرا�سي التي ميكن 
قوة  احرتام  �رسورة  اإىل  التفاقية  نف�ص  من   43 املادة  ت�سري  كما  الدويل.  للقانون  خمالفًا  اإ�رسائيل  قبل  من  اأعاله  املذكورة 
الحتالل للقوانني ال�سارية يف البالد قبل الحتالل. وما ح�سل عام 1967 من اإح�ساء لل�سكان وحرمان من مل يتم اح�ساوؤه 

لأ�سباب خمتلفة هو خمالف للقانون الدويل. انظر اتفاقية لهاي عرب الرابط التايل: 
   http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm

لقد اأ�سبح وجود هوؤلء الفل�سطينيني غري قانوين بني ليلة و�سحاها بفعل الأوامر الع�سكرية التي تفر�ص وجود ما ت�سميه   2
وثائق قانونية، وهذا ما جعلهم بحاجة اإىل ت�ساريح اإقامة، حالهم كحال الأجانب. اأما عملية مل ال�سمل فهي عملية طويلة 
ومعقدة ومكلفة وغري م�سمونة. كذلك فقد مت ا�ستثناء فئات مثل الأطفال الذين مل يتم ت�سجيلهم يف الوقت املحدد، اأو 

       .)Khalil 2010, 6( 1995 اأولئك الأطفال املولودين لأم غري مقيمة يف املنطقة يف الفرتة ما بني 1987 و
يق�سي القرار 1650 باعتبار املتواجدين يف ال�سفة الغربية اأو غزة دون وجود وثائق ثبوتية على اأنهم "مت�سللون" وبالتايل   3
والقرارات   1650 الع�سكري  القرار  حول  للمزيد  �سنوات.  �سبع  اإىل  ت�سل  ملدة  ال�سجن  اأو  الق�رسي  الإبعاد  ي�ستحقون 

.)Khalil 2010( الإ�رسائيلية الع�سكرية الأخرى راجع
اأنها ت�سدر بطاقات  على الرغم من ال�سيطرة الإ�رسائيلية على املناطق الثالث، و�سيطرتها على ال�سجل ال�سكاين فيها، اإل   4

هوية خمتلفة ل�سكان تلك املناطق. وبالتايل يحتاج املواطن اإىل ت�رسيح خا�ص للتنقل بني تلك املناطق.  
"�ست�سمل ولية املجل�ص منطقة  ين�ص على:  والذي  "الولية"  املرحلة النتقالية  حتت عنوان  اتفاقية  الرابع من  البند  انظر   5
اإىل ال�سفة  النهائي. ينظر الطرفان  التفاو�ص عليها يف مفاو�سات الو�سع  ال�سفة الغربية وقطاع غزة با�ستثناء ق�سايا �سيتم 

الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي �سيحافظ على وحدتها خالل الفرتة النتقالية."
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=59097&TypeID=9&TabInd  

ex=0ا�سرتجع بتاريخ 2012/5/17 
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حلقوق الإن�سان من حيث حرية حركة ال�سكان داخل املناطق املحتلة وخارجها.6 يف ظل 
هذا الو�سع، ت�سبح ن�سو�ص قانونية فل�سطينية جمرد حرب على ورق مثل تلك الواردة يف 
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني "حرية الإقامة والتنقل مكفولة يف حدود القانون" )القانون 

الأ�سا�سي املعدل، مادة 20(.7
كما عملت اإ�رسائيل على تعزيز الف�سل اجلغرايف وال�سيا�سي والقانوين والجتماعي ما بني 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وعملت على تعزيز ف�سل تلك املنطقتني عن القد�ص ال�رسقية، 
الأ�سالك  فا�سل وتعزيز ح�سار وف�سل قطاع غزة من خالل و�سع  �سور  بناء  من خالل 
والتنظيم،  التعقيد  �سديد  الت�ساريح  نظام  ماأ�س�سة  على  اإ�رسائيل  عملت  كما  ال�سائكة.8 
بحيث يتم تقييد حركة ال�سكان من منطقة اإىل اأخرى، من خالل فر�ص �رسط احل�سول 
على  عملت  كما  املدنية.9  الإدارة  الإ�رسائيلي/  الع�سكري  احلاكم  قبل  من  ت�رسيح  على 
تكري�ص نظام الت�ساريح وت�سديده يف �سبيل العمل داخل اإ�رسائيل بحيث يتم منح ت�ساريح 
املقيمة  وغري  الرخي�سة  الأجنبية  للعمالة  الإ�رسائيلية  احلاجة  على  بناء  للفل�سطينيني  عمل 
وبعد اجتياز الكثري من العوائق الأمنية وحتمل التكاليف املالية الكبرية للح�سول على هذا 

 10.)Khalil 2009( الت�رسيح، تكون املحافظة عليه غري م�سمونة
الإقامة هنا لي�ست مواطنة باملعنى الدقيق، كما اأنها لي�ست ثابتة، بل هيمعر�سة لل�سحب 
من قبل قوات الحتالل بطرق ولأ�سباب خمتلفة.11 وهو ما قامت به اإ�رسائيل اأكرث من مرة 

من خالل و�سائل عدة نكتفي هنا بذكر بع�سها: 

6  تن�ص املادة 13 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام 1948 على ما يلي: "لكل فرد حق يف حرية التنقل ويف اختيار حمل 
اإقامته داخل حدود الدولة" كما تن�ص على اأنه "لكل فرد حق يف مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة اإىل بلده." 

  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html

7  انظر القانون الأ�سا�سي املعدل عام 2003.
http://www.arabew.org/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-2003-

Itemid=638&38-15-13-01-01-&catid=37:2009 ا�سرتجع بتاريخ 2012/3/24.

8 اأما مع املحيط اخلارجي، فاإن اإ�رسائيل ت�سيطر على توا�سل ال�سكان يف تلك املناطق الثالث مع العامل اخلارجي عن طريق 
ال�سيطرة املطلقة على املعابر احلدودية مع كل من م�رس والأردن، اإ�سافة اإىل �سيطرتها على املجال اجلوي الفل�سطيني. للمزيد 

  .)Khalil 2008( انظر
اجلانب  من  ت�ساريح  اإىل  الفل�سطينيون  يحتاج  جزاأين،  اإىل  اجلدار  ق�سمها  التي  املناطق  حتديداً  املنطقة،  نف�ص  يف  حتى   9
الإ�رسائيلي من اأجل زيارة اجلزء الآخر من املنطقة لأغرا�ص زراعة الأر�ص، اأو زيارة الأهل. على اأي حال، فاإن اإ�رسائيل 
ت�سدر 101 نوع خمتلف من الت�ساريح لتتحكم من خاللها بحركة الفل�سطينيني بني املناطق املختلفة لالأغرا�ص املختلفة؛ 
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-has- الإ�رسائيلية:  هاآرت�ص  �سحيفة  ن�رسته  ما  وهذا 
 .different-types-of-permits-governing-palestinian-movement-1.403039-101ا�سرتجعت 

بتاريخ 2012/5/30.   
10 See also; Salwa Alinat, Palestinian Refused Work Permits on Security Grounds: What’s Behind 

it? http://www.kavlaoved.org.il/media-view_eng74ab.html?id=2025, accessed in 18/6/2012.

11 من الناحية القانونية ل يوجد ما ي�سمى باجلن�سية الفل�سطينية نظراً لعدم وجود دولة فل�سطينية. حيث اأن ال�سلطة الفل�سطينية 

هي كيان غري ذات �سيادة، وبالتايل فاملناطق اخلا�سعة حتت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية هي مناطق حمتلة اإ�رسائيليًا. وهذا ما 
 .)Khalil 2007( يجعل الفرق غري وا�سح بني الإقامة، واجلن�سية الفل�سطينية اإن وجدت
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منح رقم هوية لن�سل حامل رقم هوية يف حال كانت الزوجة "اأجنبية" )مبعنى  عدم   .1
اأنها ل حتمل رقم هوية(.12

عدم ت�سجيل اأطفال يف حال جتاوزهم ملدة زمنية يحددها الحتالل.13    .2
مبوجب  بها  امل�سموح  املدة  تتجاوز  مدة  البلد  خارج  والبقاء  اخلارج  اإىل  ال�سفر   .3

الأوامر الع�سكرية.14 
اأي  طرد  يتم  بحيث  الحتالل  يحددها  اأمنية  مبخالفة  اأو  تخريبية  باأعمال  القيام   .4

.)Khalil 2010, 5- 7( فل�سطيني ب�سبب تلك الأعمال و�سحب هويته
الغربية  ال�سفة  ل�سكان  بالن�سبة  بها  العمل  توقف  قد   )3.2.1( الإجراءات  تلك  معظم 
 )4.3.2( تطبيق معظمها  ا�ستمرت يف  اإ�رسائيل  اأن  اإل  اأو�سلو،  اتفاقيات  منذ  وقطاع غزة 
وت�سجيع  الأ�سليني  �سكانها  من  املدينة  اإفراغ  اإىل  هادفة  ال�رسقية  القد�ص  فل�سطينيي  على 
تقيد  اإ�رسائيلية  لقوانني  ال�رسقية  القد�ص  فل�سطينيو  اأمُخ�سع  كما  فيها.  اليهودي  ال�ستيطان 
لل�سلطات  وت�سمح  الغربية وقطاع غزة،  ال�سفة  مقيمني يف  من  للمتزوجني  الهوية  منح 
ال�سحية  اإقامة دائمة وتعليق اخلدمات  القد�ص  الهوية ملن ل يقيم يف  الإ�رسائيلية ب�سحب 

املقدمة له وعدم منح ن�سله رقم هوية.15 

مع ذلك فاإن تعليق العمل بتلك الأوامر الع�سكرية كان اإيجابيًا بالن�سبة ل�سكان ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة كونه ي�سهل عليهم اإجراءات التنقل اإىل اخلارج )مع بقاء القيود الداخلية(. 
اإل اأن ذلك رافقه جتميد للو�سع القائم عند قيام ال�سلطة الفل�سطينية، بحيث مت التعامل مع 
الفل�سطينيني اخلا�سعني لولية ال�سلطة الفل�سطينية على اأنهم �سكان ال�سفة الغربية وقطاع 
الفل�سطينية  بال�سلطة  املرتبطة  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  احلقوق  وربط  غزة 

12 لقد ربط القرار الإ�رسائيلي الع�سكري رقم 1206 عملية ت�سجيل الأطفال اإىل اأمهاتهم ولي�ص لآبائهم. وبالتايل، مت ت�سجيل 

الأطفال لالأمهات حامالت الهوية الفل�سطينية خالل اخلم�ص �سنوات الأوىل من الولدة. وقد كان دافع اإ�رسائيل من ذلك 
تقلي�ص عدد الفل�سطينيني احلا�سلني على اإقامات حيث اأن حالت زواج الفل�سطينيني من اأجنبيات )غري حامالت لالإقامة 
الفل�سطينية كانت عالية(. ومن اجلدير بالذكر اأن هذا القرار قد مت اإقراره بتاريخ 1987/8/12، وبالتايل فقد خلقت اأزمة 
للعائالت الفل�سطينية ذوي الأمهات الالتي ل ميلكن اإقامات والالتي اأجننب اأبناءاً بعد ذلك التاريخ. اإىل اأن مت تعديل ذلك 

القرار عام 1995، حيث �سدر القرار رقم 1421، والذي ي�سمح بت�سجيل الأبناء يف حال كان اأحد الوالدين مقيمًا
  .)Khalil 2010, 5-7( 

13 بغ�ص النظر عن ال�سبب وراء عدم ت�سجيل هوؤلء الأطفال، والذي رمبا يكون اإهمال الوالدين، اأو عدم معرفتهم مبواعيد 

اإقرار القرار رقم 1421 عام 1995،  الت�سجيل؛ مت حرمان الأطفال من الت�سجيل وبالتايل حرمانهم من الهوية. اإىل اأن مت 
.)Khalil 2010, 5( والذي �سمح بت�سجيل الأطفال يف مدة اأق�ساها 18 �سنة بعد الولدة

14  تقوم اإ�رسائيل ب�سحب بطاقة الهوية، اأي اإلغاء الإقامة للفل�سطيني الذي ي�سافر بوثيقة �سفر خا�سة )ل�سيه با�سيه( عرب املطار 

وميكث اأكرث من �سنة اإل اإذا متكن من جتديد وثيقة ال�سفر ل�سنة اأخرى، وهو اأمر غري م�سمون. اأما يف حالة من ي�سافر عرب 
اجل�رس، وميكث يف اخلارج اأكرث من �ست �سنوات، هذا اإذا قام ذووه بتجديد ت�رسيحه بعد مرور ثالث �سنوات من تاريخ 

�سفره مرة كل �سنة، اأما اإذا مل يفعلوا فيخ�رس املقيم اإقامته بعد ثالث �سنوات من �سفره. للمزيد انظر )�سمل 1996، 94(.
15  عملت اإ�رسائيل على اإلغاء الإقامة الدائمة لبع�ص مواطني القد�ص من خالل نزع هوياتهم املقد�سية اإما لتواجدهم خارج 

ال�سفر  وثائق  جتديد  اخلارج  يف  الإ�رسائيلية  القن�سليات  ترف�ص  ما  وعادة  اأخرى.  دولة  جن�سية  على  حل�سولهم  اأو  البالد 
الإ�رسائيلية اخلا�سة بالفل�سطينيني )ل�سيه با�سيه(، ومعنى ذلك فقدان املقد�سي حق الإقامة بعد �سنة من مغادرته املدينة مبوجب 

هذه الوثيقة. )�سمل 1996، 125(.
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الأوامر  رقمها مبوجب  منح  على  الإ�رسائيلي  الحتالل  يوافق  فل�سطينية"  "هوية  بوجود 
الفل�سطينيني  اإليه حال  اآل  مبا  �سمنيًا  القبول  وبالتايل  لذلك،  املنظمة  املختلفة  الع�سكرية 
نتيجة �سيا�سة اإ�رسائيل على مر ال�سنوات والتي منعت الكثري من الفل�سطينيني من احل�سول 
ت�سحيح  ي�ستطيعون  ل  ولكنهم  فل�سطينيون  هوؤلء  منهم.  �سحبها  مت  اأو  هوية  رقم  على 

اأو�ساعهم القانونية واحل�سول على رقم هوية اإل من خالل اإجراءات مل ال�سمل.16 

ثالث  ملدة  )�سارية  فل�سطينية  �سفر  وثيقة  اإ�سدار  حق  الفل�سطينية  ال�سلطة  نحت  ممُ وقد 
للتجديد، بل  قابلة  البداية، واأ�سبحت حاليًا �سارية ملدة خم�ص �سنوات غري  �سنوات يف 
املعني.  ال�سخ�ص  اأن حتتوي على رقم هوية  اإ�سدار وثيقة جديدة يف كل مرة( على  يتم 
وبالتايل فاإن وثيقة ال�سفر هذه لي�ست تعبرياً عن مواطنة فل�سطينية اإذ اأنها غري مقرونة بدولة 
فل�سطينية م�ستقلة وذات �سيادة، بل ب�سلطة حكم ذاتي ملزمة بو�سع رقم الهوية على تلك 
الوثيقة، وبالتايل متنح وثيقة ال�سفر فقط لأولئك الأ�سخا�ص الذين وافقت اإ�رسائيل عليهم 
كمقيمني دائمني مبوجب الأوامر الع�سكرية املختلفة )Khalil 2007, 34(. مع ذلك، فاإن 
بع�ص الدول املجاورة تعامل هذه الوثيقة على اأنها تعبري عن مواطنة فل�سطينية، كما هو 
مواطن يف حال ح�سوله على  اأي  الأردنية عن  اجلن�سية  �سحب  فيتم  الأردن،  احلال يف 
وثيقة �سفر فل�سطينية ب�سبب عدم جواز ازدواجية اجلن�سيات العربية )املقر من قبل جامعة 
الدول العربية(.17 مل تتخذ ال�سلطة الفل�سطينية حتى الآن موقفًا جتاه ازدواج اجلن�سيات 
العربية ولكن واقع الفل�سطينيني والذين ح�سل الكثري منهم على مواطنة عربية اأو اأجنبية 
النظر  امل�ستقبل(  الفل�سطينية يف  )والدولة  الفل�سطينية  ال�سلطة  على  ال�رسوري  من  يجعل 
بايجابية اإىل ازدواج اجلن�سية. كما اأن تنظيم ال�سفر ومنح وثائق ال�سفر مل ينظم اإىل الآن 
بقانون لكن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام 2003 ال�ساري بتعديالته، والقوانني 
9(18 ومن  املعدل، مادة  الأ�سا�سي  )القانون  الرجل واملراأة  امل�ساواة بني  الأخرى ت�سمن 
غري املحتمل اأن يتم تطبيق �سيا�سات متييزية جتاه املراأة كما حاولت ال�سلطة الفل�سطينية يف 
بداياتها اأن تفعل )ولكنها ف�سلت يف حماولتها تلك نتيجة وعي املجتمع املدين الفل�سطيني 

واملنظمات الن�سوية املختلفة(. 

16 للمزيد حول مل ال�سمل انظر: 

 Amnesty international, 2007,  Israel/Occupied Palestinian Territories: Right to Family Life  
Denied: Foreign Spouses of Palestinians Barred. http://www.amnesty.org/en/library/asset/
 2f46302a8cc6/mde150182007en.pdf.-11dd-a329-en/399e2f88-d3a7/2007/018/MDE15

    .2012/6/accessed in 18

17 تن�ص املادة ال�ساد�سة من اتفاقية اجلن�سية لعام 1954 على اأنه "ل يقبل جتن�ص اأحد رعايا دول اجلامعة العربية بجن�سية دولة 

اأخرى من دول اجلامعة اإل مبوافقة حكومته وتزول عنه جن�سيته ال�سابقة بعد اكت�سابه جلن�سية جديدة." 
18  انظر القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل عام 2003. 

http://www.arabew.org/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-2003-
Itemid=638&38-15-13-01-01-&catid=37:2009 ا�سرتجع بتاريخ 2012/3/26. 
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اأما مل ال�سمل فهو حق من حقوق العائلة بحيث مينح ال�سخ�ص احلق بلم �سمل اأفراد عائلته 
اإليه يف البلد الذي ح�سل على املواطنة فيها اأو الإقامة الدائمة.19 اأما اإ�رسائيل فاإنها تتعامل 
عن  ولي�ص  اإن�ساين  �سعور  عن  كتعبري  احتالل  �سلطة  تقدمه  منحة  اأنه  على  ال�سمل  مل  مع 
بتعليق تعاملها مع طلبات  اإ�رسائيل  اأمثلة تاريخية كثرية على قيام  واجب قانوين، وهناك 
مل ال�سمل ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي والأمني.20 كما اأنها فر�ست على من يح�سل على مل 
�سمل التواجد �سخ�سيًا ل�ستالمها )وبالتايل احل�سول على ت�رسيح دخول اأوًل للتمكن من 

ا�ستالم الهوية اجلديدة( وهو ما �سكل عائقًا بالن�سبة للكثريين. 

بناءاً  لالأجانب  فهو مينح  لالأجانب،  التاأ�سريات  اأو  الت�ساريح  لنظام  بالن�سبة  الأمر  كذلك 
�سبيل  على  واللبناين  ال�سوري  فيمنع  املعنية،  الدولة  ملواطني  اإ�رسائيل  معاملة  طريقة  على 
املثال لأن اإ�رسائيل لي�ص لها عالقة معهما، ويقيد دخول الأوروبيني والأمريكيني للغايات 
مع  التعامل  يتم  كما   – املعابر  على  تاأ�سرية  مينحون  بحيث  �سهور  ثالث  مبدة  ال�سياحية 
تاأ�سرية  البلدان.21 ويلزم الكثريون غريهم باحل�سول على  املواطنني الإ�رسائيليني يف تلك 
الأجانب  جتاه  تقييدية  �سيا�سة  اإ�رسائيل  وتتبنى  اخلارج.  الإ�رسائيلية يف  املمثليات  قبل  من 
خا�سة املت�سامنني منهم مع ال�سعب الفل�سطيني، وتقيد دخول غريهم واإن ح�سلوا على 
ت�ساريح عمل يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية )للعمل يف منظمات غري حكومية اأجنبية اأو 

يف اجلامعات الفل�سطينية مثاًل اأو غري ذلك(.22
بالن�سبة  اأما  كلية.  مغيبة  الفل�سطينية  ال�سلطة  فاإن  لالأجانب،  التاأ�سريات  منح  عملية  ويف 
لتجديد الإقامة لالأجانب ولطلبات مل ال�سمل، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية تقوم بدور الو�سيط 
تاأ�سرية موؤقتة والفل�سطينيني  ما بني �سلطة الحتالل من جهة والأجانب احلا�سلني على 
اأو�سلو  اتفاقيات  بالرغم من ن�ص  اأخرى، وذلك  الذين قدموا طلبات مل �سمل من جهة 

19 جاء يف املادة 10 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية "وجوب منح الأ�رسة، التي ت�سكل 

الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع، اأكرب قدر ممكن من احلماية وامل�ساعدة، وخ�سو�سًا لتكوين هذه الأ�رسة 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002. ".وطوال نهو�سها مب�سوؤولية تعهد وتربية الأولد الذين تعيلهم
html. كما جاء يف ال�ستنتاجات ب�ساأن جمع �سمل العائالت باأن "املبداأ الإن�ساين بجمع �سمل العائالت قد ا�ستقر منذ الآن 
ف�ساعداً ب�سكل را�سخ يف املمار�سة الدولية" كما جاء فيها "يرتبط هذا املبداأ ارتباطًا مبا�رساً بحق وحدة الأ�رسة الذي يق�سي 
ب�سفة عامة."  الدولة واملجتمع  ال�سفة احلق يف حماية  بهذه  للمجتمع، ولها  الطبيعي والأ�سا�سي  العن�رس  الأ�رسة هي  باأن 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc32.html  )ا�سرتجعت بتاريخ 2012/6/2(.

http://www. ال�سمل.  التعامل مع طلبات مل  العليا  الإ�رسائيلية  املحكمة  ن�رسه موقع عدالة حول حظر  ما  مثاًل  20  راجع 

adalah.org/eng/pressreleases/12_1_12.html ا�سرتجع بتاريخ 2012/5/31. كما ميكن مراجعة ما ن�رسه موقع 
 http://www.btselem.org/download/200401_forbidden_families_eng.pdf :بيت �سيليم على املوقع التايل

والذي ي�سجل من خالله انتهاكات اإ�رسائيل حلقوق املقد�سيني يف مل ال�سمل.
21 على اأن يقوم هوؤلء الأفراد بتجديد مدة الإقامة اأو مغادرة اإ�رسائيل بعد الأ�سهر الثالثة تلك والعودة اأماًل يف احل�سول على 

اأ�سهر اأخرى. ويف حال جتاوز الزائر الفرتة امل�سموحة يعترب وجوده غري �رسعي ما ي�سعف  اإقامة جديد ملدة ثالثة  ت�رسيح 
فر�ص ح�سوله على ت�رسيح زيارة يف امل�ستقبل. 

22  هناك العديد من الأمثلة على ذلك، كاأكادمييني يعملون يف جامعات فل�سطينية ممن منعتهم اإ�رسائيل من العودة اإىل عملهم 

 The Boycott of Palestinian Education: Can the بعد اأن غادروا لتجديد اإقامتهم. للمزيد انظر املقالة بعنوان
ا�سرتجعت   Anti-Boycotters Please Stand Up?.  http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=225

بتاريخ 2012/6/13.
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على ما هو عك�ص ذلك متامًا. اأمام هذا الواقع تواجه ال�سلطة الفل�سطينية خيارات �سعبة 
تخالف  والتي  اجلانب  اأحادية  اإ�رسائيل  �سيا�سة  مع  التعامل  ترف�ص  اأن  فاإما  مر.  اأف�سلها 
الدويل  والقانون  الإن�ساين  الدويل  للقانون  خمالفتها  عن  )ناهيك  اأ�ساًل  اأو�سلو  اتفاقيات 
واإما  ق�ساياهم،  مع  للتعامل  متزايدة  �سكانية  حاجات  تواجه  وبالتايل  الإن�سان(  حلقوق 
اأن ت�سري اأعمال الفل�سطينيني وحاجاتهم على ح�ساب اأهداف وطنية اأخرى، قابلة على 
بناء  التمييز والتقييد ولي�ص  القائم على  التعامل مع �سلطة الحتالل �سمن منطقه  نف�سها 

على حقوق والتزامات دولية. 
يبدو جليًا مما �سبق اأن ال�سلطة الفل�سطينية يف ظل الو�سع القائم ل ت�ستطيع تنظيم عملية 
اإذ ل  الأجانب،  تنظيم عمالة  اآليات  واإقامتهم. وبالتايل فهي ل متتلك  الأجانب  دخول 
متلك ال�سلطة الفل�سطينية الو�سائل ال�رسورية للمعرفة بو�سع الأجانب، كونها ل ت�سيطر 
على اإجراءات منح التاأ�سريات من خالل ممثليات منظمة التحرير، ول ت�سيطر على املعابر 
اخلا�سعة للهيمنة الإ�رسائيلية التامة. وبالرغم من ن�ص قانون العمل الفل�سطيني على �رسورة 
ح�سول الأجنبي على ت�رسيح عمل، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية ل متتلك ما هو �رسوري من 
الفل�سطيني،  بالن�سبة لالقت�ساد  اأهميته و�رسورته  الرغم من  للمتابعة والرقابة على  اآليات 
قيام  حال  ويف  الإ�رسائيلية،  ال�سلطات  من  ت�رسيح  على  املعني  ح�سول  حال  يف  خا�سة 
اخلا�سعة  املناطق  يف  الرئي�سي  مركزها  يكون  موؤ�س�سة  لدى  العمل  يف  املعني  ال�سخ�ص 
فروع  لت�سجيل  بالن�سبة  الأمر  كذلك  مثاًل(.  ال�رسقية  القد�ص  )داخل  الإ�رسائيلية  لل�سلطة 
الفل�سطينية  لل�سلطة  اخلا�سعة  الأرا�سي  العاملة يف  الأهلية  اجلمعيات اخلريية واملنظمات 

خا�سة اإن كان مركز فرعها هو يف القد�ص ال�رسقية مثاًل. 
ال�سكان  حركة  جتاه  منفتحة  �سيا�سة  تبنت  واإن  حتى  الفل�سطينية  ال�سلطة  باأن  يعني  هذا 
والأجانب، وتبنت قوانني لت�سجيع جمموعة معينة من الأجانب لالإقامة يف مناطق ال�سلطة 
مبوافقة  مرهونًا  كله  ذلك  ف�سيكون  ذلك،  اإىل  وما  ال�ستثمار  اأو  فيها  للعمل  الفل�سطينية 
اإ�رسائيل – بحيث ل ت�سكل حاجات ال�سلطة الفل�سطينية التنموية اأولوية اإ�رسائيلية طبعًا. كما 
اأن ال�سلطة الفل�سطينية ل متلك – حتى واإن اأرادت ذلك – ال�سيطرة على اآليات واإجراءات 
"مواطنة فل�سطينية"  ال�سفر بطريقة م�ستقلة، بحيث ت�سبح تعبرياً عن  منح الهوية ووثيقة 
الدرا�سة، ول  اأو  للعمل  �سواء  للخارج  املواطنني  ال�سيطرة على حركة  اأنها ل متلك  كما 
متلك الآليات ال�رسورية لإح�سائهم ومتابعتهم ومتابعة و�سعهم يف الدول امل�سيفة لهم، 
للعودة  الكفاءات  تلك  ا�ستقطاب  على  القدرة  متتلك  ول  وحرياتهم،  حقوقهم  وو�سع 
ال�سباب  هجرة  حال  ويف  وعلمهم.  طاقاتهم  وتكري�ص  ال�سلطة  مناطق  يف  وال�ستثمار 
والكفاءات، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية ل متتلك من اآليات التن�سيق والتعاون مع املمثليات 
الأجنبية ما ينظم تلك الهجرة وي�سمن عدم اإ�رسارها بالقت�ساد والتنمية الوطنية. كما اأن 
ال�سلطة ل متلك من الإمكانيات ما ميكنها من تقييد هروب الفارين من العدالة يف حال 
الغربية،  ال�سفة  الإ�رسائيلية مبا�رسة كما هو احلال يف  ال�سيطرة  املعابر حتت  اإىل  و�سولهم 
اأن ال�سلطة الفل�سطينية ل متلك من الآليات ملعرفة َمن  ودون املرور يف ال�سرتاحة. كما 
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تلك  اإىل  يعود  غزة(  قطاع  )من  مل�رس  اأو  الغربية(  ال�سفة  )من  لالأردن  املارين  هوؤلء  ِمن 
املناطق التي خرج منها، ومن منهم ي�سافر من تلك البلدان عرب موانئها البحرية واجلوية 
اإىل اخلارج )كونها املوانئ الوحيدة املتاحة لفل�سطيني ال�سفة الغربية وقطاع غزة(. حتى 
بني  لتفاق  والتو�سل   2005 عام  غزة  قطاع  من  اإ�رسائيل  ان�سحاب  بعد  رفح  معرب  على 
ال�سلطة الفل�سطينية واإ�رسائيل وبرقابة اأوروبية، فاإن الدخول بدون تاأ�سرية يكون للمقيمني 

الدائمني اأي اأولئك الذين ميتلكون "هوية فل�سطينية" باملعنى �سابق الذكر. 
عمل  بخ�سو�ص  اأو�سلو  اتفاقيات  يف  ورد  مما  وبالرغم  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اأن  كما 
اإ�رسائيل، ما زالت جمربة على التعامل مع �سيا�سة اإ�رسائيل اأحادية اجلانب  الفل�سطينيني يف 
جتاه العمالة الفل�سطينية داخل اإ�رسائيل. مما جعل دور ال�سلطة الفل�سطينية حمدوداً هنا اأي�سًا 
من حيث الدفاع عن العمال الفل�سطينيني و�سمان حقوقهم واأمنهم. اأما بالن�سبة للعمل 
داخل امل�ستوطنات الإ�رسائيلية، فقد تبنت ال�سلطة الفل�سطينية موؤخراً موقفًا وا�سحًا جتاه 
العمل يف امل�ستوطنات وذلك بتجرميه، كما مت تبني مبادرات كثرية ملنع ا�سترياد الب�سائع 
الإ�رسائيلية من امل�ستوطنات. وبالتايل يزداد و�سع العاملني الفل�سطينيني يف امل�ستوطنات 
ماأ�ساوية يف ظل متييز ميار�سه �سدهم �ساحب العمل الإ�رسائيلي من جهة، ورف�ص ال�سلطة 

الفل�سطينية التعامل مع حاجاتهم واأو�ساعهم  من اجلهة الأخرى. 

احلاجة لت�رسيعات و/اأو �سيا�سات يف ق�سايا الهجرة يف ظل �سيناريوهات ثالثة حمتملة
حمتملة  �سيناريوهات  ثالثة  ظل  يف  �سيا�ساتية  تو�سيات  تقدمي  يلي  فيما  الباحثان  يحاول 
لواقع وم�ستقبل ال�سلطة الفل�سطينية. تتمثل ال�سيناريوهات يف بقاء الو�سع الراهن لل�سلطة 
على ما هو عليه حاليًا، اأو حت�سن جزئي للو�سع القائم من خالل منح ال�سلطة الفل�سطينية 
�سالحيات اأو�سع على املعابر و�سجل ال�سكان و/اأو انفتاح احلدود الداخلية، اأما ال�سيناريو 
الثالث فيتمثل يف قيام الدولة الفل�سطينية كاملة ال�سيادة. ونظراً لعدم و�سوح اخلط الفا�سل 
لل�سلطة  املوجهة  التو�سيات  دمج  الباحثان  ارتاأى  فقد  والثاين  الأول  ال�سيناريوهني  بني 

الفل�سطينية يف احلالتني. 

ال�سيناريوهان االأول والثاين: بقاء الو�سع القائم اأو اإعطاء مزيد من ال�سالحيات 
لل�سلطة الفل�سطينية:

كما اأ�سلفنا اأعاله، تعاين ال�سلطة الفل�سطينية احلالية من حالة ال�سيادة املنقو�سة يف العديد 
هام�ص  الفل�سطينية  ال�سلطة  لدى  يزال  ما  ذلك،  من  الرغم  على  احليوية؛  الأمور  من 
للمناورة من خالله، ول ندعي باأن هذه املناورة �ستفر�ص على اإ�رسائيل منح ال�سلطة كامل 
ال�سالحيات يف امل�سائل املذكورة اأعاله، ولكنها على الأقل قد ت�ستعيد بع�ص ال�سالحيات 

التي مت نزعها منها. ولذلك ل بد من تقدمي التو�سيات التالية يف احلالتني:
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احلاجة لتنظيم ق�سايا الهجرة: 
الت�رسيع يف املرحلة النتقالية - من دون �سيادة على املعابر ودون وجود �سجل لل�سكان، 
ومع عدم التمتع با�ستقالل �سيا�سي خا�سة يف ق�سايا الهجرة - قد يكون يف اأف�سل الأحوال 
غري موؤثر على الواقع ويف اأ�سوئها يوؤدي اإىل تقنني ال�سقف الأدنى ملا ميكن للفل�سطينيني اأن 
يتبنوه بقوانينهم نظراً لعتبارات ال�سلطة النتقالية واملوؤقتة التي تتعامل مع الحتالل ومع 
�سغوطات دولية. لكن مبا اأن �سفة القانون املعا�رس الذي ين�ساأ من خالل الت�رسيع هو كونه 
فالت�رسيع  املتغرية،  املجتمع  لأخذ حاجات  امل�ستقبل  التغيري يف  ويفرت�ص  موؤقت  بطبيعته 
لي�ص حكما موؤبداً، وبالتايل فاإنه لن ي�رس يف حال مل ينفع. لهذا يجب اإيالء عملية الت�رسيع 

يف املرحلة النتقالية الهتمام الذي ت�ستحق. 

الت�رسيعي )اأو من خالل قرار بقانون  الت�رسيع من خالل قانون �سادر عن املجل�ص  لكن 
متنحه  قد  مما  بالرغم  دائمًا،  املثلى  الطريقة  بال�رسورة  لي�ص  ال�سلطة(  رئي�ص  عن  �سادر 
لتلك  ا�ستقرار وثبات و�سمو  بقانون( من  الت�رسيع  )التنظيم من خالل  الطريقة  مثل هذه 
القواعد الناظمة، وما هو �رسوري ل�سمان عدم تع�سف ال�سلطة الإدارية بحقوق املواطنني 
وحرياتهم )مثاًل ملنع قيام ال�سلطة الإدارية من فر�ص قيود على الن�ساء من التنقل اإىل اخلارج 
بع�ص حرياتهم  من  الأجانب  تقّيد  التي  تلك  اأو  م�ستقلة،  �سفر  وثيقة  على  باحل�سول  اأو 
الأ�سا�سية كتلك املرتبطة بتاأ�سي�ص اجلمعيات وما �سابه، اأو بحقهم بالعمل دون متييز بعد 

ا�ستيفاء ال�رسوط التي يلزمها القانون، الخ(. 

خالل  من  بالهجرة  املرتبطة  الإدارية  الق�سايا  تنظيم  �سيكون  احلالت  تلك  عدا  فيما 
امل�رّسع �ساراً، ملا حتتاجه تلك الق�سايا من تاأقلم الإدارة امل�ستمر مع حاجات املواطنني من 
جهة وحاجات الأمن والنظام العام من جهة اأخرى. اإذن من الطبيعي اأن يمُرتك مو�سوع 
منح  لتنظيم  بالن�سبة  الأمر  كذلك  لتنظيمها،  الإدارية  ال�سلطة  اإىل  واحلدود  املعابر  تنظيم 
األ يتدخل امل�رسع يف ق�سايا هي  اأي�سًا  الطبيعي  الهويات. ومن  وثائق �سفر وتنظيم منح 
التقدم  لتحقيق  الهادفة  العامة  ال�سيا�سات  بتبني  خمت�سة  ك�سلطة  احلكومة  اخت�سا�ص  من 
والزدهار وا�ستخدام موارد الدولة بالطرق الف�سلى لتحقيق التنمية الب�رسية والقت�سادية 
وجذب  الأجانب  بالعمال  اخلا�سة  ال�سيا�سات  مثل  حمدد،  �سيا�سي  برنامج  وفق  الالزمة 
الهجرة  اخلارج ونوع  للعمل يف  املواطنني  اإىل هجرة  بالإ�سافة  الأجنبية،  ال�ستثمارات 
التي يتم ت�سجيعها )دائمة، موؤقتة، اأو دائرية( اأو على الأقل حتملها وعدم منعها )هجرة 
عفوية اأو حتى غري �رسعية(. فمن غري الطبيعي تبني موقف واحد فقطحول هجرة ال�سباب 
على �سبيل املثال، فقد تكون يف بع�ص الأحيان خيار يجب ت�سجيعه ويف غريه خيار يجب 

العمل على التقليل منه.  
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احلاجة ل�سيا�سات وا�سحة بخ�سو�ص ق�سايا الهجرة: 
روؤيتها  و�سوح  بعدم  املا�سية  الع�رسين  ال�سنوات  خالل  الفل�سطينية  ال�سلطة  حال  متيز 
و�سيا�ساتها بخ�سو�ص بع�ص ق�سايا الهجرة )هذا حال العمالة الأجنبية يف ال�سفة الغربية 
الفل�سطينية، واملوقف من  التوزيع ال�سكاين وفر�ص العمل يف املدن  وقطاع غزة، ق�سايا 
املقد�سيني الذين يرغبون يف احل�سول على وثيقة �سفر فل�سطينية، العمالة داخل اإ�رسائيل، 
العمالة يف امل�ستوطنات، هجرة ال�سباب الفل�سطيني للعمل يف اخلارج واإمكانية التن�سيق 
املهجر  لالجئي  بالن�سبة  الفل�سطينية  ال�سلطة  مكانة  ذلك،  لتن�سيق  امل�سيفة  الدول  مع 
التعامل مع تركز ال�سكان يف  والعالقة مع الدول العربية امل�سيفة لالجئني الفل�سطينيني، 
مناطق دون غريها، الخ(. بكلمات اأخرى كان "عدم تبني �سيا�سة وا�سحة وحمددة" هي 

ال�سيا�سة الر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية! 

بتبني  اإذ تظهر موؤ�رسات على قيام حكومة �سالم فيا�ص  يتغري موؤخراً  لقد بداأ هذا احلال 
هناك  اأن  اإذ  ل،  اأم  حمتواها  على  املوافقة  عن  النظر  بغ�ص   - جريئة23  تمُعترب  وطنية  خطة 
ال�سلطة  قيام  الوا�سح يف  التغري  هو  هنا  يتميز  ما  لكن   – املمكنة  التحفظات  من  الكثري 
اأو�سح بخ�سو�ص بع�ص الق�سايا )العمالة الفل�سطينية  بتبني �سيا�سات  الفل�سطينية موؤخراً 
يف امل�ستوطنات، يف اإ�رسائيل اأو يف دول اأخرى، على �سبيل املثال(.24 هذا التغري اإيجابي، 
وقد يكون يف الإطار الطبيعي له ثمن �سيا�سي قد ل ترغب احلكومات اخلا�سعة لرقابة 
برملانية اأن تتحمله. لكن و�سع احلكومة احلايل قد �سمح لها اأن تقوم بذلك، اإذ اأنها ت�ستمد 
ولي�ست  بريوقراطية  كفاءات  حكومة  تعترب  وبكونها  ال�سلطة  رئي�ص  بتفوي�ص  وليتها 
حكومة لها ثقل �سيا�سي بتفوي�ص �سعبي من خالل منح الثقة من قبل املجل�ص الت�رسيعي. 
وهو ما يوؤدي يف املح�سلة اإىل اإثارة ال�سبهات حول تلك ال�سيا�سات التي ل تعك�ص يف 

املح�سلة حاجات �سعبية بقدر ما تعك�ص روؤية ال�سلطة احلاكمة. 

مع ذلك، هناك حاجة ما�سة لقيام ال�سلطة الفل�سطينية بالتعامل مع ظاهرة هجرة الكفاءات 
وال�سباب اإىل اخلارج، ويف اأخذ حاجاتهم يف حالة العودة ل�ستيعابهم يف ال�سوق الوطني 

http://salamfayyad.wordpress.com/%D8% الدولة."  واإقامة  الحتالل  اإنهاء  "فل�سطني:  املعنونة  اخلطة  انظر   23

84%D8%A7%D8%AD%D8%A%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D9%A5%D9
85%D8%A9-%82%D8%A7%D9%88%D8%A5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%A%D9

D8%A9%88%D9%84%D8%AF%D9%%D8%A7%D9%84/  ا�سرتجعت بتاريخ 2012/6/14.

عام  مدير  �سعيد،  اآ�سف  ال�سيد  اإليه  اأ�سار  ما  هو  الإطار  ذلك  بتبنيها يف  ال�سلطة  قامت  التي  ال�سيا�سات  على  الأمثلة  من   24

الت�سغيل يف وزارة العمل، من اأن وزارة العمل عملت على التوجه للبحث عن فر�ص عمل للفل�سطينيني يف اأ�سواق العمل 
اخلارجية، وذلك من اأجل ا�ستيعاب خريجي اجلامعات الفل�سطينية، وكذلك ا�ستيعاب العمالة الناجمة عن اإغالق الأ�سواق 
الإ�رسائيلية. للمزيد حول املو�سوع انظر تعقيب ال�سيد اآ�سف �سعيد يف الور�سة التي نظمها معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات 

الدولية حول حركة ال�سكان الداخلية واخلارجية واأثرها على ال�سلطة/الدولة الفل�سطينية. 
 http://ialiis.birzeit.edu/userfiles/Asef-saeed.pdf، ا�سرتجعت بتاريخ 2012/6/15. 

كذلك ميكن مراجعة قرار بقانون رقم )4( ل�سنة 2010 ب�ساأن حظر ومكافحة منتجات امل�ستوطنات والذي يجرم العمل يف 
امل�ستوطنات الإ�رسائيلية. واملن�سور على "املقتفي."

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT_printable.aspx?LegPath=2010&MID=16090  
lnk=2&. ا�سرتجع بتاريخ 2012/6/18.   
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اجلامعات  مع  والتن�سيق  التعاون  الوطنية  ال�سلطة  على  اأن  كما   .)Khalil 2010b, 10(
توؤدي  لئال  الفل�سطيني،  العمل  �سوق  تخدم  اأكادميية  لربامج  تقدميها  ل�سمان  الفل�سطينية 
عن  العاطلني  العليا  ال�سهادات  حاملي  يف  "تخمة"  اإىل  التخ�س�سات  طرح  يف  العفوية 
اإيجاد  على  حتى  ت�ساعدهم  ول  املحلي  ال�سوق  يحتاجها  ل  تخ�س�سات  ب�سبب  العمل 

فر�ص عمل يف دول جماورة اأو يف املهجر. 

كذلك الأمر ل يجب اأن تغلب احلما�سة املزيفة القائمة على جترمي العمل يف امل�ستوطنات 
الإ�رسائيلية وبالتايل خلق اأعباء اإ�سافية على فل�سطينيني عاطلني عن العمل، يعانون اأ�ساًل 
بديل  بتوفري  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  ذلك  يرافق  اأن  دون  اقت�سادي �سعيف،  من و�سع 
حقيقي لذلك العمل. يف هذا الجتاه، ميكن لل�سلطة الفل�سطينية ت�سجيع القطاع الزراعي، 
وال�سناعي اخلفيف، حتى يتم تقليل ن�سبة العمالة يف امل�ستوطنات دون اأن يوؤدي ذلك اإىل 
الزيادة يف معدلت البطالة عن العمل. من اأجل ذلك، ل بد من ال�سعي للح�سول على 
النوع بدًل من ت�سجيع ا�ستجالب م�ساريع �سخمة )انطالقًا من  متويل مل�ساريع من هذا 
معيار راأ�ص املال فقط كما هو حال قانون ت�سجيع ال�ستثمار(25 دون اأن تقدم خدمة فعلية 

للمجتمع الفل�سطيني. 

كما اأن هناك حاجة ما�سة لأن تقوم ال�سلطة الفل�سطينية باإعادة النظر يف �سيا�ستها املركزية 
على  العامة  واخلدمات  احليوية  املراكز  توزيع  على  تعمل  بحيث  الإداري،  تنظيمها  يف 
كافة املناطق اخلا�سعة لوليتها. بحيث ل تقت�رس وترتكز يف مكان واحد مما يخلق اأزمة 
�سكانية يف تلك املناطق، يرافقها نق�ص يف املرافق العامة ال�رسورية والبنية التحتية الالزمة 
ل�ستيعاب هذا الرتكز يف ال�سكان يف مناطق دون غريها وما يرتتب عليه من نتائج على 

املجتمعات املحلية. 

احلاجة للتعامل والتن�سيق مع �سلطات االحتالل يف ق�سايا الهجرة: 
يف كثري من ق�سايا الهجرة التي مت التعر�ص لها هنا، حتتاج ال�سلطة الفل�سطينية للتعامل، 
التن�سيق، و/اأو اأخذ موافقة �سلطات الحتالل. قد يعترب البع�ص اأن هذا الأمر م�ستهجن 
خا�سة يف ظل توقف املفاو�سات بني اجلانبني الإ�رسائيلي والفل�سطيني، وا�ستمرار املرحلة 
النتقالية دون التو�سل حلل دائم. لكن هذا هو املنطق الذي تقوم عليه اتفاقيات اأو�سلو 
والذي جعل من املمكن قيام �سلطة حكم ذاتي يف الأر�ص الفل�سطينية املحتلة. وبالتايل 
فاإن القبول بوجود �سلطة حكم ذاتي يفرت�ص القبول اأي�سًا بنتائج ذلك ك�رسورة اعتماد اآلية 
التن�سيق مع �سلطة الحتالل يف كثري من الق�سايا اليومية اخلا�سة باملواطنني الفل�سطينيني. 

تبنّي  والتي  فل�سطني  ال�ستثمار يف  ت�سجيع  ب�ساأن   1998 ل�سنة   1 رقم  قانون  من   31،35  ،30  ،24  ،22  ،4 املواد  اأنظر    25

العفاءات املقدمة من قبل قانون ت�سجيع ال�ستثمار الفل�سطيني.
 http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46484&Ed=1  
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كما اأن اتفاقيات اأو�سلو، وعلى الرغم من العيوب والنواق�ص التي احتوتها، وعلى الرغم 
الكثري من  احتوت على  اأنها  اإل  انطباقها حاليًا،  يربرها حول  ما  لها  التي  ال�سكوك  من 
الإيجابيات من حيث تنظيم الق�سايا اخلا�سة بالهجرة اإذا ما قارناها مبا قامت به اإ�رسائيل 
اأنها رف�ست تطبيق التفاقيات املوقعة )هذا هو احلال بخ�سو�ص  اإذ  الواقع،  اأر�ص  على 
اخت�سا�ص ال�سلطة الفل�سطينية يف منح تاأ�سريات لالأجانب، ت�سجيل ال�سكان، ومل ال�سمل، 
الخ...( بل اأن اإ�رسائيل تراجعت عن بع�ص اخلطوات التي كانت قد اتخذتها يف ال�سابق 
فقامت بطرد ال�سلطة الفل�سطينية من املعابر ودفعتهم اإىل داخل مدينة اأريحا، اأي اأنها مل 

تعد تن�سق مع ال�سلطة الفل�سطينية يف ق�سايا حركة ال�سكان. 

هذا يعني باأنه ميكن لل�سلطة الفل�سطينية تبني موقف يقوم على ممار�سة ال�سغط يف �سبيل 
احل�سول على ال�سقف الأدنى من ال�سالحيات على الأقل، على اعتبار اأن اتفاقيات اأو�سلو 
متثل ذلك ال�سقف. ومن بني ما جاء يف اتفاقيات اأو�سلو اأي�سًا، ميكن لل�سلطة الفل�سطينية 

اأن تعمل دون تاأخري على �سمان حرية احلركة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

اعتماد احلقوق واحلريات كمرجعية: 
لكن هناك توجه اآخر ممكن ويقوم على رف�ص اتفاقيات اأو�سلو كمرجعية، وباملقابل الرتكيز 
القانون  ويف  الإن�سان  حلقوق  الدولية  املعاهدات  يف  وردت  كما  الإن�سان  حقوق  على 
اأن  للفل�سطينيني  فيمكن  والحتالل.  امل�سلحة  النزاعات  زمن  ال�ساري  الإن�ساين  الدويل 
يعملوا على رف�ص التعامل يف ق�سايا مل ال�سمل حتى تعرتف اإ�رسائيل بكونها حق لالأفراد 
يف تكوين عائلة ويف عي�ص اأفرادها معًا، ولي�ص بكونها منحة تقدمها �سلطات الحتالل 
يف  الفل�سطينيني  حلق  بالن�سبة  الأمر  كذلك  �سيا�سية.  تنازلت  ومقابل  اأهوائها  بح�سب 
اجلن�سية ويف حرية التنقل داخل الأر�ص الفل�سطينية املحتلة واإىل خارجها �سمن حدود 

اتفاقية جنيف الرابعة اخلا�سة بحماية املدنيني. 

الفل�سطينية  لل�سلطة  اأ�سا�سي، ميكن  الإن�سان كمرجع  يتبنى حقوق  الذي  املنطق  وبنف�ص 
ق�سية  اإيجابية جتاه  اأكرث  تتبنيا موقفًا  اأن  العربي،  الربيع  م�ستفيدين من  التحرير،  ومنظمة 
حت�سني و�سع الالجئني الفل�سطينيني يف الدول امل�سيفة. فتقوم مبمار�سة ال�سغط على الدول 
امل�سيفة لالجئني لتح�سني ظروفهم املعي�سية ومنحهم احلقوق الأ�سا�سية وحرياتهم مبا يكفل 
العي�ص بكرامة يف بلد اللجوء، بحيث يتم ت�سهيل انخراطهم يف املجتمعات امل�سيفة، دون 
اأن يوؤثر ذلك بال�رسورة على حقهم يف العودة. وبنف�ص الجتاه، على ال�سلطة الفل�سطينية 
اأن تدعم وجود حقوق ثابتة لالجئني الفل�سطينيني يف الدول امل�سيفة، بحيث ل تتاأثر تلك 
احلقوق مبوقف تلك الدول من منظمة التحرير اأو ال�سلطة الفل�سطينية، مع �رسورة العمل 
على تفعيل القرارات ال�سادرة عن جامعة الدول العربية حتديداً بروتوكول الدار البي�ساء، 

وحث الدول امل�سيفة على اللتزام بها.
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احلاجة ل�سجالت ت�سبط حركة الفل�سطينيني واالأجانب
التحكم  عدم  من  وبالرغم  املعابر،  على  �سكلية  فل�سطينية  �سلطة  وجود  من  الرغم  على 
الكامل بحركة املواطنني والأجانب وتنقالتهم من واإىل مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، اإل 
يوثق  الفل�سطينيني والأجانب  تعمل على خلق �سجل حول حركة  اأن  لل�سلطة  اأنه ميكن 
اأو يخرجون عرب ج�رس اللنبي من خالل ال�سرتاحة  ما يتوفر من معلومات ممن يدخلون 
وعرب معرب رفح اأي�سًا. وهو ما قد يكون من �ساأنه امل�ساعدة يف معرفة واقع حركة ال�سكان 
فعالية  اأكرث  تنظيم  من  والتمكن  املعرفة،  على  مبنية  �سيا�سات  تبني  وبالتايل  والأجانب، 

حلركة ال�سكان.

كما توجد حاجة ما�سة لوجود �سجل �سكاين لالجئني يف الدول امل�سيفة وللفل�سطينيني 
يف دول املهجر، بحيث يوفر معلومات عن الفل�سطينيني املنت�رسين يف اأنحاء العامل وهو ما 
من �ساأنه تعزيز دور ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير من خالل ربطهما بطاقات ب�رسية 
تتجاوز حدود ال�سلطة الفل�سطينية وفل�سطينيي ال�سفة الغربية وقطاع غزة. بالإ�سافة اإىل ما 
قد تدره الأموال العائدة اإىل الوطن من هوؤلء، اأو تكري�ص بع�سهم لكفاءاتهم ولو موؤقتًا يف 
خدمة بناء الدولة. من هنا تكمن اأهمية تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل�سطينية بحيث 
ت�سمل كافة اأطياف ال�سعب الفل�سطيني بحيث تعمل منظمة التحرير على تبني اتفاقيات 

ثنائية مع الدول امل�سيفة للفل�سطينيني، وتعزز العالقة بني فل�سطيني املهجر والوطن. 

ال�سيناريو الثالث: قيام الدولة الفل�سطينية
ل بد من التو�سيح بداية باأننا نفرت�ص هنا دولة �سمن حل الدولتني، اأي دولة فل�سطينية 
على حدود عام 1967، بحيث ت�سمل ال�سفة الغربية والقد�ص ال�رسقية وقطاع غزة. كما 
نفرت�ص هنا متتع تلك الدولة ب�سيادة تامة على احلدود وال�سوؤون املدنية لل�سكان وا�ستقاللية 
قراراتها القت�سادية. هذا التغري اجلذري عن حال ال�سلطة الفل�سطينية حاليًا، يتطلب من 
واإىل  بها.  البت  دولة  اأي  على  يتوجب  التي  الأمور  من  الكثري  التفكري يف  الفل�سطينيني 
بها  نتخذ  اأن  كفل�سطينيني  نحتاج  ت�ساوؤلت  الباحثان  يقدم  التو�سيات،  تقدمي  جانب 
موقفًا لئال يكون قيام الدولة الفل�سطينية ف�ساًل ذريعًا يعود على الق�سية الفل�سطينية مبزيد 

من الدمار بدل اأن ي�ساعد يف حلها. 
بالفل�سطينيني يف املهجر؟ وما هي عالقتها مبنظمة  الفل�سطينية  الدولة  ما هي عالقة   √
التحرير، اجل�سم التمثيلي للفل�سطينيني يف كل العامل؟ هل �ستلعب الدولة دور املنظمة 
يف متثيل الفل�سطينيني يف العامل؟ من هي الهيئة التي �ستدعي متثيل الفل�سطينيني اأجمع؟ 
ما هو الفاعل ال�سيا�سي الذي �سيحظى بالتمثيل الدبلوما�سي لدى الدول واملنظمات 
و�سع  لتح�سني  تهدف  ثنائية  اتفاقيات  عقد  باإمكانية  �سيحظى  وبالتايل  الدولية 

الفل�سطينيني يف الدول امل�سيفة؟
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الراغبني بدخولها،  الفل�سطينيني  اأمام  اإن قيام دولة فل�سطينية يوؤهلها لفتح حدودها   √
خا�سة يف ظل اإمكانية فر�ص �سيا�سة الأمر الواقع من قبل بع�ص الدول العربية التي 
طردهم  حتى  اأو  عنهم  املواطنة  ل�سحب  حجة  الفل�سطينية  الدولة  قيام  من  �ستتخذ 
اأوىل برعايتهم. وهنا  اأ�سبح لهوؤلء الأ�سخا�ص دولة وهي  اأنه  اجلماعي حتت حجة 
هوؤلء  ا�ستيعاب  من  النا�سئة  الدولة  تلك  متكن  ب�سيا�سات  بجدية  التفكري  من  بد  ل 

الأ�سخا�ص يف حال حتقق هذا ال�سيناريو. 
ويف حال قيام الدولة، ل بد اأي�سًا من التفكري يف من له احلق باحل�سول على اجلن�سية   √
الفل�سطينية، وهل �سيتم منح الالجئني الراغبني يف ذلك اجلن�سية الفل�سطينية، وما هو 
اأثر ذلك على حقهم بالعودة اإىل وطنهم الأ�سلي )اإىل قراهم ومدنهم التي تدخل الآن 
�سمن دولة اإ�رسائيل(؟ اأم هل �ستكون "العودة" للدولة الفل�سطينية بدياًل عن العودة 
الراغبني يف ذلك، فكيف  للفل�سطينيني  الأ�سلي؟ ويف حال عودة جماعية  للوطن 
�سكن  اأماكن  توفري  �سيتم  واملحلي؟ كيف  الوطني  العمل  �سوق  ا�ستيعابهم يف  �سيتم 
منا�سبة وخدمات �سحية وتعليمية؟ هل �سيتم تعزيز ف�سلهم عن املجتمعات املحلية اأم 

�ستعمل الدولة على دجمهم فيها؟ 
ل بد من التفكري بجدية يف و�سع خميمات الالجئني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة،   √
املتوفرة.  واخلدمات  الكبري،  ال�سكاين  والكتظاظ  ال�سيئة،  التحتية  البنية  حيث  من 
بدمج لجئي  التفكري  بد من  باأنه ل  بالقول  اأبعد من ذلك  ما هو  اإىل  نذهب  ورمبا 
ال�سفة وغزة ب�سكل اأكرب يف املجتمع، ل مبعنى اأن يتم تفكيك املخيم واإنهاء وجوده، 
لل�سكن خارج املخيم مع منحهم بع�ص  الالجئ  لل�سباب  ولكن مبعنى توفري فر�ص 
الت�سهيالت. بحيث ي�ساعد ذلك على تخفيف الكتظاظ الدميوغرايف يف املخيم مبا 

ي�سمن تطوير املخيم بطريقة اأف�سل مما هو عليها. 
م�ساعداتها  تقليل  الأونروا  قررت  حال  يف  وا�سحة  عمل  خطط  وجود  �رسورة   √
املمنوحة لالجئني وهو اأمر حمتمل يف ظل التقلي�ص امل�ستمر للدعم املايل للوكالة من 

قبل الدول املانحة والأزمة القت�سادية التي تعاين منها. 
على الدولة الفل�سطينية اأي�سًا اأن تتعامل مع التزامات دولية مبوجب معاهدات دولية اأو   √
عرف دويل، حتديداً فيما يتعلق مبو�سوع حقوق الالجئني ب�سكل عام )غري الالجئني 
الفل�سطينيني( وبالتايل ل بد لتلك الدولة من و�سع نظم واآليات للتعامل مع اأولئك 
يتعلق مبنحهم اجلن�سية، وتقدمي فر�ص  فيما  اأرا�سيها، حتديداً  اإىل  الوافدين  الالجئني 

العمل لهم. 
ل بد من التفكري بجدية يف حال قيام الدولة الفل�سطينية بو�سع �سكان القد�ص ال�رسقية،   √
خا�سة كونهم كانوا يف بع�ص اجلوانب يعي�سون يف ظل ظروف اأكرث اإيجابية مقارنة 
الإ�رسائيلي  ال�سحي  والتاأمني  الجتماعي  بال�سمان  متتعهم  )مثاًل  الفل�سطينيني  ببقية 
لفرتة طويلة، واإمكانية العمل داخل اإ�رسائيل والتنقل بحرية فيها(. فهل �ستقوم الدولة 
بني  التاريخ  ن�ساأت عرب  التي  الختالفات  العتبار  بعني  ياأخذ  نظام موحد ل  بتبني 

مناطق الدولة الفل�سطينية املختلفة؟
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يف حال فتح احلدود بني ال�سفة وغزة، يتوقع الباحثان اأن يرافق ذلك حدوث تغري يف   √
التوزيع الدميوغرايف لل�سكان، بحيث يهاجر عدد من الفل�سطينيني من غزة اإىل ال�سفة 
الغربية اأو بالعك�ص، وذلك بحثًا عن فر�ص عمل، ول يرى الباحثان م�سكلة يف ذلك 
اإذ اأن هذه دولة واحدة يف املح�سلة. لكن تكمن امل�سكلة اإذا متت تلك الهجرة باجتاه 
اإىل زيادة الأعباء على منطقة دون غريها،  واحد فقط )وهو مرجح( بحيث يوؤدي 
امل�ساريع  توزيع  جديًا يف  تفكرياً  يتطلب  هذا  لذلك  املدن.  من  دون غريها  ومدينة 

واملراكز احليوية وموؤ�س�سات الدولة ب�سكل مت�سق بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة.  
هل  العربية؟  اجلن�سية  ازدواج  من  الفل�سطينية  الدولة  �ستتخذه  الذي  املوقف  هو  ما   √
اعتربه  لطاملا  اإجراء  تغيري  �ستحاول  اأم  العربية؟  الدول  جامعة  لقرار  وفقًا  �ستتعامل 

املواطن الفل�سطيني حتديداً خطراً عليه.  
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