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  اإلهداء

  

المساندة التي كنت إلى زوجتي، ياسمين عبد الوهاب، التي قدمت لي كل المساعدة و

عبالعميق اإلهداء عن تقديري ر هذا بحاجة لها إلنجاز هذه الدراسة؛ آمالً أن ي

  .لجهودها ولدورها، وأن  يدخل بعض السعادة إلى قلبها

  

، رحمهما اهللا، الذين كان وسميحة خليلإلى ذكرى والدي الكريمين، سالمة خليل و

لعلي في هذه الدراسة و التعليم وقضايا المجتمع والوطن؛ في خدمة  رائداًلهما دوراً

  .متابعة مسيرتهما النبيلةالمتواضعة أكون قد ساهمت في 

  



 

أ  

  إقرار

  

أنا مقدم هذه الرسالة أنها قُدمت إلى جامعة القدس، لنيل درجة الماجـستير، وأنهـا نتيجـة                 قر  أ

أبحاثي الخاصة، بإستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد؛ وإن هذه الرسالة أو أي جزء منها لـم                  

  .يقدم لنيل أية درجة عليا ألية جامعة أو معهد

  

  : توقيعال

  : اإلسم

  : التاريخ

 

  
  



ب  

  شكر وعرفان

واإلمتنان إلى األستاذ الدكتور أوري ديفيس، منسق الدراسات اإلسرائيلية في جامعة           أتقدم بالشكر   

القدس، معهد الدراسات اإلقليمية، الذي أشرف على عملي في هذه الدراسة، حيث زودني بكل ما               

ني من اإلستفادة من الخبرة األكاديمية الغنية التـي         أحتاجه من توجيهات ومالحظات قيمة، ومكّن     

  . يمتلكها

في جامعة   كما أتقدم بالشكر إلى األستاذ الدكتور محمد الدجاني، رئيس قسم الدراسات األمريكية           

القدس، الذي لم يبخل بإعطائي من ثمار خبرته األكاديمية وثقافته الغنية الواسعة، وإلـى جميـع                

ين قدموا لي المعرفة الالزمة التي من خاللها أنهيت برنامج الماجستير           أعضاء هيئة التدريس الذ   

رئاسـةً، وإدارةً، وهيئـات     : وأتوجه بالشكر كذلك إلى جامعة القـدس      . في الدراسات األمريكية  

. تعليمية، إلتاحة الفرصة لي إلستكمال دراستي العليا لهذا المستوى، وللتقدم إلنجاز هذه الدراسة            

لك لألستاذ الدكتور ريكاردو بوكو من معهد الدراسات التنموية فـي جامعـة             وأتوجه بالشكر كذ  

جنيف، الذي تكرم باإلستجابة لطلبي إرسال ورقتة البحثية القيمـة حـول األنـروا والالجئـين                

والشكر موصول كذلك للدكتور جـالل      . الفلسطينيين، والتي إستفدت منها كثيراً في هذه الدراسة       

 .   على مساعدته المفيدة ليالحسيني من جامعة جنيف

وال يفوتني أن أتوجه بالشكر لزمالئي الدارسين لتعاونهم معي خالل فترة الدراسة وفترة البحث؛ 

وكذلك لكل من قدم لي المساعدة من اإلخوات واإلخوة في إدارات المكتبات وأقسام اإلدارة 

لقدس، والسيدة مجد أبو هالل، المختلفة، وأخص بالذكر اآلنسة رندة كمال مديرة مكتبات جامعة ا

  .والسيدة أماني عريقات

  ساجي سالمة خليل 
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ح  

  الملخص

  السياسة األمريكية إزاء قضية الالجئين الفلسطينيين

  )2001 – 1993(خالل والية الرئيس األمريكي بيل كلينتون 
  

بحث هذه الدراسة في مضمون السياسة األمريكية إزاء قضية الالجئين الفلسطينيين خالل فتـرة              ت

 العوامل التي ساهمت فـي صـياغتها، والعناصـر          :(1993-2001)والية الرئيس بيل كلينتون     

   .يهاالتغيرات التي طرأت علوالمكونة لها، 

 ية في عهد الرئيس بيـل كلينتـون       ريك السياسة األم  متغيراتوتتلخص مشكلة الرسالة في تظهير      

ـ  الـسياسة التقليديـة       درجة إقترابها أو إبتعادها عـن      وفحص  ، الالجئين إزاء قضية  إلدارات ل

 التي طرأت علـى المواقـف الفلـسطينية         التطوراتبرها  تأثّتوضيح كيفية   ، و  السابقة األمريكية

  .واإلسرائيلية إزاء تلك القضية

 الواليات المتحـدة األمريكيـة إزاء قـضية الالجئـين           وقامت الدراسة على فرضية أن سياسة     

الفلسطينيين في عهد إدارة الرئيس كلينتون تميزت عن غيرها من اإلدارات األمريكيـة الـسابقة               

وأن اإلطار العام لذلك المشروع إستند على إقامـة         . بإمتالكها مشروعاً سياسياً لحل تلك القضية     

أبرز األسباب غير المعلنة التي دفعت إدارة الـرئيس بيـل           وأن أحد   . الدولة الفلسطينية المستقلة  

وأن سياسة  . كلينتون لتأييد إقامة تلك الدولة هو إستيعاب الجزء األعظم من الالجئين الفلسطينيين           

ذلك، على درجة عالية من الثبات واإلنسجام مع جوهر الـسياسة           ، رغم   حافظتالرئيس كلينتون   

  . لالجئيناألمريكية التقليدية إزاء قضية ا

 الدراسة منهج البحث التاريخي، ومنهج تحليل المحتوى؛ حيث يتالءم هذان المنهجـان             تعتمدإو

 الوثـائق مع طبيعة الموضوع قيد البحث، من حيث بعده التاريخي والحاجة لفحـص وتحليـل               

   .والمراجع المتوفرة



ط  

الـسياسة األمريكيـة    أن ما ميز    وخلصت الدراسة إلى تأكيد الفرضية التي وضعتها، وإستنتجت         

 لتلك الـسياسة   العاماإلطارهو  هاحلوآفاق إزاء قضية الالجئين     خالل والية الرئيس بيل كلينتون    

المبني على مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن إطار مشروع للحل الـشامل للـصراع               

ديم خمسة خيـارات    أن خطة الرئيس كلينتون تضمنت بإلضافة لذلك تق       و. الفلسطيني-اإلسرائيلي

 األراضي اإلسرائيلية التي سيتم نقـل       )2 . دولة فلسطين  )1  :لممارسة الالجئين لحق العودة إلى    

  دول   )4.  الدول العربية المضيفة لالجئين    )3. السيادة الفلسطينية عليها في إطار تبادل األراضي      

  . دولة إسرائيل)5. ثالثة

وامل التي ساهمت في بلورة سياسة الرئيس كينتون        كما إستخلصت الدراسة أنه ال يمكن عزل الع       

إزاء قضية الالجئين الفلسطينيين عن التغيرات التي طرأت على التفكير السياسي الفلسطيني كما             

، والتي تضمنت موافقـة     1988تجلت في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام          

 اإلسرائيلي بما فيها قضية     – الصراع الفلسطيني  القيادة الفلسطينية على  إيجاد حل سياسي لقضايا       

  . الالجئين الفلسطينيين، وذلك فق ميثاق وقرارات األمم المتحدة والقانون الدولي

مفهوم الرئيس كلينتون للحل، الذي يقوم على منهج تلبية اإلحتياجات، ولـيس           أوضحت الدراسة و

حتياجـات  اإلفـي حـين إعتبر     ،يةرمزالفلسطينية   إعتبر اإلحتياجات على منهج الحقوق؛ حيث     

 كما إعتبر أن منطلق الحل المناسب لقـضية الالجئـين هـو             .ة ولها بعد أمني   عملي سرائيليةاإل

أن الحل الممكن لقضية الالجئين ال يستند بالـضرورة         ؛ بمعنى   وليس القانوني  المنطلق السياسي 

ـ            ى التفاهمـات الـسياسية بـين       إلى القانون الدولي أو إلى القرارات الدولية ذات الصلة، بل إل

   .األطراف المعنية



ي  

Abstract 

 
US Policy with Respect to the Palestinian Refugee Issue 

during the Presidency of Bill Clinton 
1993(  - 2001) 

 
This thesis examines the substance of US policy with regard to the 

Palestinian Refugee issue during the presidency of Bill Clinton (1993 - 

2001). It highlights the factors that contributed to the formation of policy, 

and the elements it constituted of, as reflected in the detailed parameters, 

put forward by President Bill Clinton at the Camp David negotiations 

towards the end of 2000. 

The problem of the thesis lies in identifying the changes occurred in 

Clinton's position concerning the Palestinian Refugee issue compared with 

the traditional American policy of the previous US administrations. 

The thesis utilizes the historical analysis approach, and the content-analysis 

research method, where the two are commensurate to the nature of the 

subject under study, in terms of its historical dimension and the need to 

examine and analyze available data and references.  
 

The thesis is built on the hypothesis: that one main unstated reason for 

President Clinton to approve the establishing of an independent Palestinian 

state was to absorb the bulk of Palestinian refugees. What made that policy 

relatively different from previous U.S. administrations' is its general 

framework that had been built on the principle of establishing that 

independent State. Nevertheless, the general framework of President 

Clinton's policy concerning the refugee issue, had maintained a high degree 

of harmony with the traditional American policies adopted by most 

previous administrations. 
 



ك  

The thesis concludes with confirming its hypothesis that says: Clinton's 

policy towards solving the refugee issue is distinguished from the 

traditional U.S. policies, in the sense that it offers a political solution to the 

refugee issue, based on the establishing of an independent Palestinian state. 

That state is to be set up within the context of a comprehensive solution to 

the Israeli-Palestinian conflict.  
 

The thesis, furthermore, outlines President Clinton's plan, which includes 

five options for the refugees to exercise their right of return to: 1) the State 

of Palestine. 2) Israeli territories, which will be transferred to the 

Palestinian sovereignty in the context of land exchange. 3) Arab countries 

hosting the refugees. 4) third States. 5) the State of Israel. 
 

The thesis highlights that the factors contributed in forming Clinton's 

policy could not be departed from the developments occurred in Palestinian 

political thinking, especially after launching the Palestinian  peace initiative 

in Algeria in 1988, through which the Palestinian leadership had agreed  to 

settle the refugee issue in the context of a comprehensive and final 

settlement of the Palestinian-Israeli conflict, and within the framework of 

the United Nations Charter, the international law and the U N resolutions. 
 

The thesis elaborates further, that President Clinton's theory for resolving 

the refugee issue had adopted a needs-based approach, rather than a  rights-

based approach; considering the Palestinian needs as symbolic, while 

considering the Israeli's as practical, with accompanying security 

dimensions. According to Cinton's theory, a possible and appropriate 

approach to resolve the refugee issue should be based on the political 

negotiations among the conflicting parties and not on the international law 

or the relevant international resolutions. 

 

 



ل  

  المصطلحاتو  بالتسمياتتعريفال

  

   ) UNHCR(ية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي المفوضية السام  
 

لالمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية        التابعة    لشؤون الالجئين  نشأت المفوضية السامية  ُأ

 . والحروب  نتيجة للصراع  ين نزحوا عن بيوتهم وديارهم    ذالاألوروبيين  جئين  الاللمساعدة  وذلك  

لعـام   كانون األول من ا    14نشيء مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين في          وقد أُ 

 وكانت فترة التفويض الممنوح له قد حددت بمـدة          ، من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة      1950

تفاقية األمم المتحدة   إتمت المصادقة على     ،1951تموز 28 في   ،في العام التالي  و. ثالث سنوات 

ومـن أهـم مـسؤوليات      . تهماألساس القانوني لمساعد   التي وضعت و،  المتعلقة بوضع الالجئين  

تأمين حماية دولية، تحت رعاية األمم المتحدة، لالجئين الذين تـشملهم أحكـام هـذا                 مفوضيةال

وبمـا   ،الهيئات الخاصـة   الحكومات و  ة بمساعد تهمل دائمة لمشكال   حلو إيجادالنظام األساسي، و  

  1.ستيعابهم في مجتمعات وطنية جديدةإ أو ،ختيارهمإ أوطانهم بمحض ى إليسهل إعادتهم

 
   1951 لعام الالجئينالخاصة بوضع تفاقية اإل

مؤتمر األمم المتحدة للمفوضـين بـشأن       من قبل    1951 ويولي/ تموز 28 يوم   اإلتفاقيةتم إعتماد   

وقد إستند المـؤتمر فـي      . عته الجمعية العامة لألمم المتحدة    رالالجئين وعديمي الجنسية، الذي     

 العالمي لحقوق اإلنسان الـذي أقرتـه         ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن    ه لإلتفاقية على كون   رإقرا

، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييـز          1948ديسمبر  / كانون األول  10الجمعية العامة في    

يلقي أعباء باهظـة     أن منح الحق في الملجأ قد ُ       ؛ مع األخذ باإلعتبار   بالحقوق والحريات األساسية  
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 ، دون تعاون دولي، إيجاد حل مـرضٍ        عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن         ىعل

؛ وعلى ذلك األساس فقد قـرر       عترفت األمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها     إلهذه المشكلة التي    

تفاقـات  ئين، ودمج هـذه اإل    تفاقات الدولية السابقة حول وضع الالج     إعادة النظر في اإل   المؤتمر  

ومن ضـمن معـايير     . تفاق جديد إخالل  الحماية التي توفرها من     نطاق  نطباقها و إوتوسيع نطاق   

عديدة  حددت اإلتفاقية تعريف الالجيء والشروط التي يجب توفرها فية للتمتع بحماية المفوضية              

، وبسبب خوف   1951يناير  / كانون الثاني  1كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل        : "وهي

جتماعية إ فئة   ىنتمائه إل إأو  ه أو دينه أو جنسيته      له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرق       

معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلـك الخـوف، أن                  

يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة الـسابق                 

  ." ذلك البلدىوف، أن يعود إلبنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخ

  1. الخاص بالالجئين الحدود الزمنية والجغرافية التي حددتها اإلتفاقية1967وقد أزال بروتوكول 

  
   1991مؤتمر مدريد للسالم 

ريـك جهـود     بادرت الواليات المتحدة إلـى تح      1991على إثر إنتهاء الحرب على العراق عام        

إسرائيلية لتحقيق الـسالم فـي منطقـة الـشرق     _ ية  مفاوضات عربدبلوماسية تستهدف ترتيب  

أوضـحت  و). إطار مدريد ( وأسفرت تلك الجهود عن صيغة للمفاوضات تعرف بإسم         . األوسط

وضـات يـشمل     فإن إطار المفا   لمختلف أطراف النزاع في المنطقة،    جهت   التي و  رسالة الدعوة 

وفـي   2.فاوضات متعددة األطراف  فتتاحي، والمفاوضات الثنائية، والم   المؤتمر اإل : ثالث عناصر 
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تـستهدف التوصـل إلـى      ) سوريا واألردن ولبنـان   (حين كانت المفاوضات مع الدول العربية       

تكزت علـى صـيغة      فإن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين إر      ،معاهدات سالم مع إسرائيل   

،ومـدتها خمـسة   المرحلة األولى تتناول ترتيبات الحكم الـذاتي اإلنتقالي    : تفاوض ذات مرحلتين  

   1.سنوات، والثانية تتناول قضايا الوضع الدائم
  

  )RWG( مجموعة العمل الخاصة بالالجئين 

 خالل الجولة األولـى مـن المفاوضـات     (RWG) الالجئينالخاصة بعمل التأسست مجموعة 

مجموعة العمـل    كندا   تترأسو. 1992كانون ثاني   متعددة األطراف التي عقدت في موسكو في        

ـ و.   دولة ومنظمة دولية   40أكثر من    بالالجئين التي ضمت     الخاصة  مجموعـة عمـل     تتكون

.  مصر، إسرائيل، األردن، لبنان، الفلسطينيون وسـوريا      : الالجئين من ستة أطراف إقليمية وهي     

مهام مجموعـة عمـل الالجئـين       من  كان  و .وقد قاطعت سوريا ولبنان مجموعة عمل الالجئين      

عـائالت  تسهيل عمليـة جمـع شـمل ال       وراهنة لالجئين والنازحين    تحسين األوضاع المعيشية ال   

مداوالت الحل النهائي حـول قـضية       ي خالل   دون المساس بحقهم ووضعهم المستقبل    ،  وتوسيعها

ين  مع تعي   المواضيع  مجموعة العمل الخاصة بالالجئين أنشطتها على أساس       وقد نظمت  .الالجئين

جمـع شـمل     ؛النـرويج :  والمعلومات واعد البيانات ق : المواضيع وهي سبعة   تلكالدول الراعية ل  

 ؛الواليات المتحدة : خلق فرص الشغل والتدريب المهني     و تنمية الموارد البشرية   ؛ فرنسا :العائالت

ومن أهم اإلنتقادات التي وجهت لتلك المجموعة هو أنهـا بعـد             2. إيطاليا : والبيئة الصحة العامة 

ت، لم تتمكن مـن بحـث اإلهتمامـات الجوهريـة           خمسة سنوات وسبعة جوالت من اإلجتماعا     
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لالجئين، حيث إستبدلت النواحي السياسية الجوهرية لقضية الالجئين، بالمناقشات حـول بـرامج       

  1.المساعدة اإلجتماعية للفلسطينيين

  

  مم المتحدةاُأل

 اً بلـد  51 ، عقب الحرب العالمية الثانيـة     1945 في عام    أعلنتهااألمم المتحدة هي منظمة دولية      

يـة بـين األمـم وتعزيـز التقـدم           بصون السلم واألمن الدوليين، وتنمية العالقـات الود        ملتزماً

لـصالحيات   ل وتستطيع المنظمة، نظراً  . جتماعي، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق اإلنسان     اإل

ر  في ميثاق تأسيسها، أن تتخذ إجراءات بشأن نطاق واسع من القضايا، كما أنها توف               لها الممنوحة

 عن آرائها من خالل الجمعية العامة ومجلس األمن         لتعبيرل األعضاء فيها    192منتدى للدول الـ    

 .والمجلس االقتصادي واالجتماعي وغيرها من األجهزة واللجان

 عرف عن األمم   ي ماوعلى الرغم م  . ويصل عمل األمم المتحدة إلى كل ركن من أركان المعمورة         

بناء السالم ومنع النزاعات والمساعدة اإلنسانية، إال أن هنـاك           و االت حفظ المتحدة عملها في مج   

الت الوكاالمكونة من   خاللها األمم المتحدة ومنظومتها     العديد من الطرائق األخرى التي تؤثر من        

فهي تعمل على نطاق واسـع مـن        . فضلأ جعل العالم مكاناً  ل المتخصصة والصناديق والبرامج  

  واإلغاثة فـي حـاالت      ، وحماية الالجئين  ، والبيئة ، التنمية المستدامة   من القضايا األساسية ابتداء 

 بتعزيـز   ، وانتهـاء   األسلحة النووية  نتشارإ وعدم   ، ونزع السالح  ، ومكافحة اإلرهاب  ،الكوارث

 والـصحة   ، والتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة     ، والحكم الرشيد  ، وحقوق اإلنسان  ،الديمقراطية
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 وذلك في سعيها من     ؛ في انتاج األغذية والكثير غيرها      والتوسع ،ألرضيةالدولية، وإزالة األلغام ا   

  1.أجل تحقيق أهدافها وتنسيق الجهود من أجل عالم أكثر أمنا لهذا الجيل واألجيال المقبلة
  

  )ونروااأل( في الشرق األدنى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 الذي أصـدرته    302 القرار رقم    بمقتضى ،1949) ديسمبر(ن أول    كانو 8تأسست األونروا في    

الجمعية العامة لألمم المتحدة بهدف تـولي مـسؤولية النـواحي اإلنـسانية لمـشكلة الالجئـين            

  .وسط وبالتالي تعزيز شروط السالم واألمن في الشرق األ،الفلسطينيين

 بالتعـاون مـع    الجئـين الفلـسطينيين    ل القيام بتقديم برامج اإلغاثة والتشغيل     مهام األونروا ومن  

تتم تغطية مصاريف عمليات األونروا بواسطة التبرعات الطوعية المقدمـة          و. الحكومات المحلية 

  . وبشكل خاص مساهمات الحكومات الغربية واإلتحاد األوروبي،من المجتمع الدولي

العموميـة لألمـم    الجمعية   حسب قرار تأسيسها من قبل       ،ةاألونروا مؤقت  مهمة   بالرغم من كون  و

، سـنة بعـد      مشكلة الالجئين الفلسطينيين   إستمرار بقاء  نتيجة   دائماً باتإال أن وجودها    ،  المتحدة

  2.حل أخرى، بدون
  

  )UNCCP( الدولية حول فلسطين توفيقاللجنة 

، بناء علـى    )UNCCP ( الدولية حول فلسطين   توفيقال لجنة   ت الجمعية العامة لألمم المتحدة    ئنشُأ

تقرر أن تقوم لجنة من الجمعية      حيث   .مها وسيط األمم المتحدة الكونت فولك بارنادوت      توصية قد 

شتراكية السوفياتية والمملكـة المتحـدة      تحاد الجمهوريات اإل  إالعامة مكونة من الصين وفرنسا و     

قتراح بأسماء الدول الثالث التي سـتتكون منهـا لجنـة           إواليات المتحدة األميركية، بعرض     وال

 على قرار تشكيل اللجنة     الجمعية العامة وقد صادقت    .موافقتهاخذ  على الجمعية العامة أل    ،التوفيق
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 وكان من ضمن المهمـات التـي      . 194قرار رقم    وذلك بموجب ال   ،1948 كانون األول    11في  

والعمل على تسهيل    ،وضع القدس ب   تقديم مقترحات حول إنشاء نظام دولي خاص        :ددت للجنة ح

    1.ديارهم لالجئين إلىا عودة

  

  جامعة الدول العربية

عت علـى ميثـاق الجامعـة        وقَّ ،عربية دول قبل سبعة    منبمبادرة   جامعة الدول العربية     تأسست

المادة األولى من    تنصقد  و.  بقية الدول العربية    فيما بعد  اهيل إ إنضمتو ،1945 آذار   22بتاريخ  

هناك ملحق خـاص     علماً بأن . قلة على أن العضوية مفتوحة لكل دولة عربية مست         الجامعة ميثاق

ـ  و. لسطين المشاركة في أعمال الجامعة    يتيح لمندوب ف  كان  بفلسطين   شرين عامـاً كـان     لمدة ع

ن من مندوبي الدول العربية األعضاء في الجامعة، هو الذي يحدد ويختار             المكو ،مجلس الجامعة 

العربـي تأسـيس منظمـة       أيد مؤتمر القمة     1964ولكن في العام    . المندوب الذي يمثل فلسطين   

 من خالل مندوب تقوم هـي بتعينـه       المستقلة في الجامعة    بلت مشاركتها    وقُ ،التحرير الفلسطينية 

 أصبحت فلسطين كاملة العـضوية      ،1988وفي العام   .  الممثل المعتمد للشعب الفلسطيني    بإعتباره

    2.الدولة الفلسطينيةإقامة إعالن إصدار في الجامعة، بعد 

  

  :نوفلسطينين الولالجئا

 مـشردين خـارج   ) وال زالوا (يشير هذا المصطلح إلى جميع أولئك الفلسطينيين الذين أصبحوا          

ئيل، وبالنـسبة    خارج المنطقة التي تسمى اليوم دولة إسـرا        :1948فيما يتعلق بالجئي    (وطنهم،  

 سـياق    فـي  ،)1967 المشردين خارج األراضي الفلسطينية المحتلة عام        :1967للنازحين عام   
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مـصطلح إلـى    هذا ال يشير  عموماً  و.  وكذلك ذريتهم  ،لصراع اإلسرائيلي الفلسطيني المتواصل   ا

  : المجموعات الثالث التالية 

، سـواء كـانوا     "الجئي فلسطين "سمون وفق مصطلحات األنروا     ، الذين ي  1948الجئي عام    .1

  ؛194 بموجب القرار األممي   وذلك في سجالتها،مسجلين أوغير مسجلين

 بموجب قـرار    ،سمون النازحين  الذين وفق مصطلحات األمم المتحدة ي      ،1967 ام ع جئيال  .2

 مع إشـارة    ،المصطلحات المستخدمة من قبل األونروا    كذلك وفق    و ،237مجلس األمن رقم    

   ؛2252خاصة إلى القرار األممي 

الـذين ال   و ،1967، وال مـن نـازحي       1948أولئك األشخاص الذين ليسوا مـن الجئـي          .3

 األراضـي الفلـسطينية المحتلـة       إلىو ال يرغبون في العودة إلى إسرائيل أو         يستطيعون أ 

ه أو جنـسيه أو     يه أو دين  ي عرق  ألسباب ،ضطهاد له ما يبرره من التعرض لإل      بسبب خوف (

 1.)اً معيناً سياسياًرأييتبنون  إلى فئة اجتماعية معينة أو منتمائهإل

  

 النازحون الفلسطينيون 

 الفلسطينين الذين إضطروا للهجرة إلى خارجعبير يطلق على الالجئين  ت الفلسطينيونالنازحون

يطلق " النازحون"وتعبير . 1967 التي احتلتها اسرائيل عام قطاع غزةو الضفة الغربيةمناطق 

سابقة من الالجئين الذين طردوا من بلدهم عام الموجه ال لتمييزهم عن 1967عام  ئيعلى الج

 الحالية الخاصة بالشرق همية خاصة مع بدء مفاوضات السالمواكتسب هذا التمييز أ. 1948

في آن " نازحون"و" الجئون" أي :هم صفة مزدوجةلن بعض هؤالء النازحين مع ذلك، إ. االوسط

 ممن كانوا يعيشون في الضفة ،1948عداد من الجئي أ 1967فقد كان بين نازحي . واحد
                                                 

1     
http://www.badil.org/en/publications? 
2008-2009 Survey of Palestinian Refugees and IDPs 

  



ق  

. روا للهجرة للمرة الثانيةضطُُأ و،1967الغربية وقطاع غزة عشية نشوب الحرب في عام 

يرهمسوة بغصلية ُأقامتهم األإهؤالء نازحين عن مكان عتبر وي .عداد أر المصادر الفلسطينية وتقد

  1.النازحين حاليا بحدود مليون نازح
  

  :حق العودة

وجوب السماح بالعودة، فـي أقـرب       (حول   1948لعام   194قرار رقم   الباإلضافة لما ورد في     

 لألمـم   الجمعية العامة قرار  جاء في    ، ...)ممكن، لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم      وقت  

ل  كـانون األو 15  بتـاريخ  ، في دورتها الحادية والثالثـين     والصادر أ،   169/35 رقم   المتحدة  

توصيات اللجنة المعنية بممارسة الـشعب الفلـسطيني        أن الجمعية العامة تصادق على       ":1980

وممتلكاتـه، وفـي    في العودة إلى ديـاره      بما فيها حقه     ،لمشروعة غير القابلة للتصرف   لحقوقه ا 

 كـامالً   عمـاال إهذه الحقوق   عمال  إ، وذلك إيماناً منها بأن      تهسياد و ه الوطني مصيرتحقيق تقرير   

ن حـق    وأ ."سهم على نحو حاسم في إيجاد تسوية شاملة ونهائية ألزمـة الـشرق األوسـط              سي

 194يعي وغير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم حق يعترف به القـرار              الفلسطينيين الطب 

كما أن مجلس األمـن     . ه الجمعية العامة من جديد كل سنة تقريباً منذ إتخاذه         كدتؤالذي  و،  )3-د(

 وأن هذين القرارين كان يجب تنفيذهما       ؛1967لعام   237إعترف باإلجماع بهذا الحق في قراره       

  . أمد بعيدتنفيذاً عاجالً منذ

اإلعـالن العـالمي    ن حق العودة قد جرى إقراره كمبدأ راسخ في سـياق            إيضاف إلى ما سبق ف    

 حماية المدنيين في أوقات الحـرب     مؤتمر جنيف الرابع حول     وفي   ؛1948  عام لحقوق اإلنسان 

                                                 
شمل، مطـابع   / النازحون الفلسطينيون ومفاوضات السالم، مركز الالجئين والشتات الفلسطيني       ): 1995( شبالق، عباس، وآخرين،     1

 29دار الكتاب، رام اهللا، ص 



ر  

  لعـام  لي حول الحقوق المدنية والسياسية    الميثاق الدو  فيورد كذلك    و ؛1949 آب   12 وذلك في 

  1988.1  لعاماألمن اإلقتصادي واإلجتماعيقرار مجلس  وفي ،1966
  

  حق التعويض

  لألمم المتحدة في    الجمعية العامة قرت  وقد أَ .  مبادئ القانون الدولي   أحد أبرز يعتبر حق التعويض    

حق لالجئي فلسطين الحصول على ممتلكـاتهم والـدخل         ، أنه ي  1996) ديسمبر( كانون أول    13

 كما ورد ما يعزز ذلـك المبـدأ فـي           .يتوافق مع مبادئ العدل واإلنصاف     بما   ،المستمد من ذلك  

 14الموقعة في ،  )إتفاقيات دايتون (إتفاقية إطار العمل العام من أجل السالم في البوسنة والهرتسك           

 )تفاقية حول الالجئين والنازحين   اإل(بخصوص   7رقم  ملحق  ، حيث ورد في ال    1995كانون أول   

  : مايلي

كما ويحق  . جئين والنازحين أن يكون لهم حرية العودة إلى موطنهم األصلي         يحق لجميع الال   •

وأن يتم تعويضهم عن    ،  1991لهم إستعادة أمالكهم التي حرموا منها خالل اإلعتداءات منذ          

  .أي أمالك ال يمكن إعادتها لهم

يجب أن تؤكد األطراف على السماح لالجئين والنازحين بـالعودة بأمـان دون المخـاطرة                •

أو اإلضطهاد أو التفرقة خصوصاً بسبب أصلهم العرقي،        والترهيب،  وض للمضايقة،   لتعربا

 .إعتقادهم الديني أو رأيهم السياسي

 تلـك  المالـك القـانوني ل      المعنية أنه  لجنةال  وتجد ،يمنح أي شخص يطلب إسترجاع أمالكه      •

أنـه  لجنـة   جد ال  وت ، أي شخص يطلب التعويض بدل العودة      وأن.  حق إسترجاعها  ،األمالك

 .منح التعويض العادل كما تحدده اللجنة يجب أن ي،األمالكتلك المالك القانوني ل

                                                 
  13حقائق وإحصاءات، القدس، رام اللة، ص : الالجئون الفلسطينيون): 2001(ي منظمة التحرير الفلسطينية  دائرة شؤون الالجئين ف 1



ش  

مبـادئ  ، الخاص بحمايـة     1986 لعامإعالن جمعية القانون الدولي إلعالن القاهرة       كما ورد في    

  :، مايلي حول تعويض الالجئين القانون الدولي

 بنفس المقدار الواجب به ،وا على ترك بيوتهمرغموجوب قيام الدولة بتعويض مواطنيها الذين ُأ"

  1."على هذه الدولة القيام بتعويض شخص غريب
 

  المحادثات متعددة األطراف

موسكو في كانون   قد في   ع في مؤتمر     لدول الشرق األوسط   بدأت المفاوضات المتعددة األطراف   

 والتي ،المشاركة فيه عرض مواقف األطراف الراعية للمؤتمر واألطراففيه  وتم ،1992الثاني 

 مؤتمر مدريد الـذي     كانت تلك المفاوضات قد إنبثقت عن     و . دولياً  طرفًا 36بلغ عددها اإلجمالي    

 وقـد   . وإستكماالً لها  إلى جانب المفاوضات الثنائية   ، حيث إنطلقت    1991عقد في تشرين األول     

على المـستوى   دول  التعاون المستقبلي بين ال   قضايا  ركزت المفاوضات المتعددة األطراف على      

 ، والالجئين، والمـستوطنات  الحدود،مثل(ا السياسية ياقضالتتجاوز  اإلقليمي في مجاالت مختلفة

سعى إطار التفاوض   وقد   2. بهدف دفع التنمية اإلقليمية واألمن على المدى البعيد        ، وذلك   )والقدس

 لمحورية وفي الوقـت نفـسه  اإلقليمية ا إيجاد حلول للقضايا: المتعدد األطراف إلى تحقيق هدفين

 الـشرق  دولالتنمية وتطبيـع العالقـات بـين      بهدف دفع بين الطراف المعنية، وذلك   بناء الثقة 

لتنمية المـشتركة  مشاريع ل وتنفيذأنابيب المياه مد و  في مجال بناء الطرق السريعة مثالً،األوسط

                                                 
حقائق وإحصاءات، القـدس، رام اللـة، ص   : الالجئون الفلسطينيون): 2001(  دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية      1
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ت  

صيانة الموارد  و ،ة والتعاون زيادة الحركة السياحية والتجار   تطوير األوضاع اإلقتصادية و   بهدف  

  1.الطبيعية والبيئة
  

  181قرار التقسيم رقم 

 الذي يقوم على    181 تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم         1947 تشرين الثاني    29في  

تطبيق خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع إقامة إتحاد إقتصادي بينهما، على أن               

 وبمقتضى الخطة تسيطر الدولة العربية على مساحة أوسع كثيراً من           2 . دولي يكون للقدس وضع  

الضفة الغربية الحالية، وتشمل قطاعاً طولياً يتكون من األراضي الواقعة إلى الغـرب والـشمال               

الغربي من بحيرة طبريا وحتى الحدود اللبنانية، باإلضافة إلى قطاع غزة، وتبقى يافا جيباً عربياً               

وقد قوبلت الخطة بالرفض من     . بينما تشمل الدولة اليهودية باقي األراضي     . لة اليهودية داخل الدو 

قبل الفلسطينيين والدول العربية في حين قبلتها الوكالة اليهودية شكلياً، مع إبداء بعض التحفظات              

   3.عليها
  

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

. 1948 كانون األول    10 في   لألمم المتحدة   امة  الجمعية الع من  بموجب قرار   هذا اإلعالن   عتُمد  إ

فالمادة األولى منه، على سبيل     . ويتكون من ثالثين مادة، كلها تؤكد على حقوق اإلنسان األساسية         

أن جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقـد وهبـوا عقـالً              المثال، تنص على    

لكل كما تنص المادة الثانية منه على أن        . اإلخاءوضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح        

                                                 
ة التحرير الفلـسطينية،    الالجئون الفلسطينيون، قرارت ومعاهدات وإتفاقيات، دائرة شؤون الالجئين في منظم         ): 2007(سالمة، سعيد    1

 147رام اللة، ص 
.  مع إمتناع عدد كبير من الدول عن التـصويت 13 صوتاً مقابل 33 صدر قرار التقسيم في الجمعية العمومية لألمم المتحدة بأغلبية  2

  . وقد أيد الرئيس األمريكي هاري ترومان قرار التقسيم، رغم معارضة  أوساط هامة في إدارته للقرار
 Laqueur, Walter Ze'ev, (1972) A History of Zionism,  Weidenfeld and Nilson, London, P. 582  
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ث  

كـالتمييز  (إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييـز،               

بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي أو أي رأي آخـر، أو                    

ميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال          األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو ال       

وفضال عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع الـسياسي أو القـانوني أو                ). والنساء

الدولي للبلد أو للبقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقالً أو تحـت                   

وتنص المادة  . اتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود        الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذ     

األخيرة على أنه ليس في هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد                  

  .أي حق في القيام بنشاط، أو تأدية عمل، يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه

أن تعمـل علـى      لنص اإلعالن، و   دان األعضاء  الترويج   وقد طلبت الجمعية العامة من كافة البل      

نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، والسيما في المدارس والمعاهد التعليميـة األخـرى، دون أي              

  1.تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو األقاليم
  

   194رقم  قرارال

رقم ويحمل  مم المتحدة   أل عن الجمعية العامة ل    1948كانون االول    11هو القرار الصادر بتاريخ     

القدس في  مدينة   وضع   كما ينص على  . على إنشاء لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة       ، وينص 194

ضـاع  وفـي األ  تعـديل  وإجراء  ، وتقرير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم       ،نظام دولي دائم  

  .فلسطين في المستقبلبحيث تؤدي إلى تحقيق السالم في 
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  : على مايليالقرار  من11تنص الفقرة و

تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، لالجئين الراغبين في العودة إلى ديـارهم               "

والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العـودة              

قـانون  إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبـادئ ال               

   الدولي واإلنصاف، أن يض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبـل الحكومـات أو الـسلطات              عو

  1".المسؤولة
  

  ولوجيةينالفينوم

 على يد الفيلسوف األلماني إدمونـد       1905 نشأت عام     والبحث، هي فلسفة أو أسلوب في التحقق     

 واألحداث كما يـتم     ، وتقوم على فرضية أن الواقع يتكون من األشياء        )1938-1859 (هوسرل

تصورها أو فهمها وإدراكها في وعي اإلنسان، وال تتكون من أي شيء مـستقل عـن الـوعي                  

  2.البشري
  

  2001 محادثات طابا

األمريكية في كامب ديفيـد فـي       _ اإلسرائيلية  _ في أعقاب فشل المفاوضات الثالثية الفلسطينية       

 في منتجع  طابا في سـيناء،        2001ني   كانون الثا  ، جرت مفاوضات ثنائية في    2000نهاية عام   

وقـد تـم  توثيـق وقـائع تلـك           سرائيلي حول قضايا الوضع النهائي؛      بين وفدين فلسطيني وإ   

 ميجل   الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، السفير        األوروبي المفاوضات من قبل المفوض   

يث أقرا بها على    على الطرفين ح  ، عرضت   )paper-non(وثيقة غير الرسمية    موراتينوس، في   

وعلى الرغم من   . أنها وصف أمين نسبياً لنتائج المفاوضات في طابا حول قضايا الوضع النهائي           
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ة  الـشامل  المفاوضات  نتائج  على  أنها تسلِّط الضوء    إال ، الوثيقة ليست ذات صبغة رسمية     تلكأن  

ئي مثـل   يا الوضـع النهـا    جميع قضا وقبل ذلك في كامب ديفيد، وغطت        التي جرت في طابا،   

فـي  . لبلورة مواقف مشتركة  منية، من أجل إيجاد طرق      األقضايا  ال والقدس والالجئين و   األرض

ختالفات بين الطرفين، سيتعين عليهما عبورها في       ر الوثيقة أن ثمة فوارق حقيقية وإ       تظه المقابل

  1.مفاوضات مستقبلية
  

  1993 إتفاقية أوسلو

في أعقاب محادثات سرية  جرت بـين إسـرائيل          ،  1993 في أيلول    ا تم التوصل له   ية اتفاق هي

 وبرعاية مـن الحكومـة النرويجيـة،        ،وسلو النرويجية مة التحرير الفلسطينية في مدينة أ     ومنظ

وضـع  : تبادل اإلعتراف بين منظمة التحرير وإسرائيل؛ والثانية      : األولى:  عن نتيجتين  توأسفر

  اإلنتقـالي والحـل    الحل قضايا   انتغطي تينحلل لمواصلة مفاوضات السالم على مر     جدول أعما 

التعـاون مـع    ات، التدابير األمنية، الحدود، عالقـات        القدس، الالجئين، المستوطن   ها بما في  الدائم

، تـم فـي مدينـة       1993 ايلـول  13وفي   .تركمش اممتأهذات  أخرى  الدول المجاورة وقضايا    

  2.يةإلتفاق ا تلكواشنطن في الواليات األمريكية المتحدة التوقيع الرسمي على
  

  1965كازابالنكا لسنة برتوكول 

المنعقـد فـي الـدار      صدر مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية         أ 1965 أيلول   11في  

خاصاً بمعاملة الفلسطينيين في الدول العربية أطلق عليـة إسـم            بروتوكوالًالبيضاء في المغرب    

ـ ، بإعتبـاره    بروتوكـول ك ال  ذل  المصادقة على  تتمو. )1965كازابالنكا لسنة   برتوكول  (  اًنظام

البلدان العربية  و الجامعة العربية قانونياً من قبل    إلتزام    يعكس  لمعاملة الالجئين الفلسطينيين   اًإقليمي

                                                 
 http://www.pead.ps/page.php?do=show&action=mora منظمة التحرير الفلسطينية         –  دائرة شؤون المغتربين  1
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ض  

هم، وذلك في كل ما يتعلق بحفاظهم على جنسيتهم الفلسطينية، والقضايا الخاصـة بوثـائقهم               نحو

 في مجاالت العمل والتنقل، وتلقي الخدمات العامة        القانونية الخاصة بالسفر، وما يتعلق بحقوقهم       

   1.األساسية
  

  وعد بلفور

ـ  ، وعـد بلفـور    البريطانية في فلسطين  حكومة   أصدرت ال  1917في تشرين الثاني عام      ذي  وال

قامة وطن  بذل أفضل المساعي والجهود من اجل إ      : األول تعهدت من خالله بإنجاز أمرين إثنين،     

عدم السماح بإلحاق أي ضـرر بـالحقوق المدنيـة    : والثاني .طينقومي للشعب اليهودي في فلس  

ة إنـشاء ذلـك الكيـان       والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين نتيج          

ء وطن قـومي للـشعب      نشاإ: ن فيما بعد إستحالة التوفيق بين هذين األمرين       نه تبي غير أ . الجديد

ستيطان وتهويد، والمحافظة في الوقت عينـه       ا يتضمنه من إ   بم اليهودي على األرض الفلسطينية   

رضـهم، كمـا نـص الوعـد        للعرب الفلسطينيين المقيمين على أ    على الحقوق المدنية والدينية     

  2.المذكور
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  تعريف الشخصيات

  

 الرئيس هاري ترومان •

رة مـا بعـد     ، وهي فت  1953-1945تولى رئاسة الواليات المتحدة األمريكية في الفترة ما بين          

. الحرب العالمية الثانية، وتعتبر من أصعب الفترات التي مرت بها الواليات المتحدة األمريكيـة             

وينتمي ترومان للحزب الديمقراطي، وقد جاء إلى الحكم كنائب للرئيس روزفلت، الـذي تـوفي               

ي عهده بعد   وقد حسمت الحرب العالمية الثانية ف     .  عندما كانت الحرب ال تزال دائرة      1945العام  

 أعلن ترومـان سياسـته      1947وفي العام   . أن أصدر أوامره بإستعمال القنبلة الذرية ضد اليابان       

وقد تورطت الواليات المتحدة األمريكية تحت رئاسته في الحـرب          . المناهضة للتوسع الشيوعي  

لتـي  وكان قد تم في عهده تنفيذ خطة اإلنعاش اإلقتصادي في أوروبـا، وا            . 1950الكورية عام   

  1.سميت بإسم وزير خارجيته مارشال

  

  الرئيس داويت إيزينهاور •

، وقد تولى الحكم لفترتين رئاسيتين مـن        هو الرئيس الرابع والثالثون للواليات المتحدة األمريكية      

ومن أبرز محطات مسيرته المهنية أنه أصبح قائداً عاماً للقوات األمريكية فـي             . 1961 -1952

   . أصبح رئيساً لهيئة األركان العامة للجيش األمريكي1945 وفي العام .1942أوروبا في العام 

وينتمي أيزينهاور للحزب الجمهوري؛ وقد رفض عدة دعوات إلستعمال األسلحة النووية لحـل             

لنفـوذه علـى     وهو صاحب سياسة مناهضة اإلتحاد الـسوفييتي، والتـصدي        . األزمات الدولية 

على وجه الخصوص، فيمـا عرفـت بنظريـة إحتـواء           المستوى العالمي وفي الشرق األوسط      

وقد سعت اإلدارة األمريكية في عهد الرئيس أيزينهـاور إلـى           ). مبدأ أيزينهاور (السوفييت، أو   
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فرض األحالف على المنطقة، وناصبت العداء للحركة القومية العربية بزعامة الـرئيس جمـال              

  1.عبد الناصر

 
  

 الرئيس جون كينيدي  •

  العـام  ساء الواليات المتحدة األمريكية، وقد تولى الرئاسة لفترة قصيرة من         يعتبر من أصغر رؤ   

إهـتم الـرئيس    . ، حيث تم إغتياله في مدينة داالس في والية تكساس         1963  العام  وحتى 1961

تخيير الالجئين    التي دعت إلى      لجنة التوفيق الدولية   توصيات   يدكنيدي بالشرق األوسط  حيث  أ      

العودة إلى بلداتهم األصلية، أو التوطن في مكان آخر، مع إعطاء إسـرائيل              بين    ما الفلسطينيين

الحق في رفض عودة من يشكِّلون خطراً أمنياً عليها؛ وفي نفس الوقت دفع تعويضات لالجئـين                

ولكنه إزاء الرفض اإلسرائيلي المتشدد تراجع عن دعـم         . عن أمالكهم التي فقدوها إثر هجرتهم     

2.تلك التوصيات
  

  

  

  يس جيمي كارترالرئ •

، وهـو   1977تولى مهماته في العـام      . هو الرئيس التاسع والثالثون للواليات المتحدة األمريكية      

تميز سلوكه السياسي بالدفاع عن حقوق المواطن األمريكي العـادي،          . ينتمي للحزب الديمقراطي  

ل واليتـه وتحـت     إهتم بقضايا الشرق األوسط؛ وخال    . واإلبتعاد عن األنماط المؤسسية التقليدية    

، وتم التوقيع على معاهـدة الـسالم        1978رعايته جرت المفاوضات بين مصر وإسرائيل عام        

  1979.3اإلسرائيلية في العام عام -المصرية
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 الرئيس بيل كلينتون •

للواليات المتحدة األمريكيـة    خب رئيساً   إنتُخاض اإلنتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، و      

وتميزت فترة  رئاسـته     . 2001-1993لينتون الرئاسة لفترتين متتاليتين من      تولى ك . 1993عام  

بتحوالت هامة وقعت على الصعيد العالمي، منها إنهيار اإلتحاد الـسوفييتي وإنتهـاء الحـرب               

كما وجهت الواليات المتحدة في عهده إهتمامها نحو قضاياها الداخلية على نحو أكثر من              . الباردة

فإن توجهه نحو القضايا الداخلية لم يمنعه خالل فترة واليتـه الثانيـة مـن               ورغم  ذلك    . السابق

اإلهتمام بقضايا الشرق األوسط، حيث ساهم في مفاوضات مكثفة جرت برعايته في كامب ديفيد              

  1.بين الفلسطينينيين واإلسرائيليين
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  القسم األول 

   المعتمدةوالمصادر  النظرياإلطاراإلطار العام للدراسة، 
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  الفصل األول

  

  اإلطار العام للدراسة

  

   تمهيد 1. 1

 مـن تجربتـي الشخـصية       خاصة تنبثق   موضوع الالجئين الفلسطينيين بالنسبة لي أهمية      يكتسب

 من العـائالت     فأنا من عائلة الجئة عانت من ويالت الهجرة والتشتت مثل مئات اآلالف            .والعائلية

ج1948ا وبيوتها عام رت من أراضيهالفلسطينية التي ه .  

 كانت عائلتنا الصغيرة، المكونة من األب واألم وطفلين لم يتجاوز أكبرهما الثالث             1948في العام   

سنوات من عمره، تسكن في مدينة مجدل عسقالن في جنوب فلسطين، حيث كـان الوالـد يعمـل          

ـ          . مديراً للمدرسة الثانوية هناك     11,500غ حـوالي    وكان عدد سكان المجدل في ذلك الحـين  يبل

  .نسمة

كانت األنباء تتوالى عن تقدم القوات الـصهيونية بإتجـاه المجـدل وعـن              . 1948مع نهاية عام    

وبدأت جموع المهاجرين الهاربين من لهيـب المعـارك   . إشتباكات طاحنة تدور في شمال المنطقة  

  .تتدفق على المجدل من القرى والبلدات المجاورة

 مـن   الـصهيونية وطأة القصف المكثف الذي قامت به القوات         وتحت   1948وفي أواخر خريف    

وحـسب  .  في التوجه جنوباً نحو مدينة غزة طلبـاً لألمـان           المجدل سكان للمدينة بدأ    البحر والجو 

كانت جموع المهاجرين تسير في طوابير طويلة مشياً على األقدام وهـم يحملـون              رواية والدتي،   

ن في حين تمكّ  و .نية ملؤها القلق والخوف واإلرهاق     مض أمتعتهم ويجرون أطفالهم في رحلة عذاب     



 

 3

 عمال البغال والحمير،  عدد قليل منهم من تأمين وسيلة نقل بالسيارات أو الشاحنات الصغيرة أو بإست            

  .تمكن والدي من توفير سيارة أجرة لتنقلنا إلى مدينة غزة

بعد أن إنـسحبت القـوات       في يد القوات اإلسرائيلية      المجدل سقطت   1948 تشرين الثاني    4وفي  

وبعـد  .  نسمة 2000 كان فيها من األهالي حولي       بلدةوعندما دخل اإلسرائيليون ال   . المصرية منها 

   1.نحو عامين تم طرد هؤالء السكان الباقين إلى قطاع غزة

مصدر الرزق الـذي    : وجدت عائلتي نفسها الجئة في مدينة غزة، وقد خسرت كل ما تملك تقريباً            

لفقـدان المنـزل واألثـاث واألدوات       ة خسارة والدي لوظيفته، بإإلضافة      سرة نتيج تعتاش منه األ  

المنزلية والمالبس واألوراق الثبوتية والمقتنيات التذكارية والصور الشخصية، عدا عـن إنعـدام             

  .  الشعور باألمان واإلستقرار

كانـت  في غزة، والتي    إستطاع والدي بعد بضعة شهور إيجاد وظيفة له في إدارة التربية والتعليم             

  .  قل من سنة من اإلنتقال إلى سكن مستقل وتمكنت األسرة بعد أتتبع آنذاك لإلدارة المصرية؛

 في الضفة الغربية من نهـر      طولكرممدينة  وبعد ثالث سنوات قررت عائلتي اإلنتقال من غزة إلى          

 طويلة ومضنية عبر    ، وذلك في رحلة   لتكون على مقربة من بلدة الطيبة مسقط رأس والدي        األردن  

ومن هناك إلى دمشق، ثم إلى عمان وصـوالً          البحر إلى بيروت، على ظهر سفينة شحن صغيرة،       

 لم يهاجر أهالي الطيبـة      1948ورغم وقوعها تحت سيطرة القوات اإلسرائيلية عام        . إلى طولكرم 

حقاً مـن قبـل     التي صودر أغلبها ال   الزراعية الغنية و  منازلهم وظلوا متشبثين ببيوتهم وأراضيهم      

  . الصهيونيالمشروع اإلستيطاني 
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حيث إنتقلنا من طولكرم    . وبحكم ظروف عمل الوالد كانت أسرتنا كثيرة اإلنتقال من مدينة ألخرى          

وبالنسبة لي، كما هو الحال بالنسبة      . إلى رام اللة، ثم إلى عمان، ثم عودة إلى رام اللة مرة أخرى            

ع الصلة مع المكان وخسارة األصدقاء واإلحـساس بالتـشتت          لبقية أسرتي، كان اإلنتقال يعني قط     

  .إرتبطت في ذهني حالة اللجوء بقسوة العيش وكثرة التنقل وغياب اإلستقرارو. وإنعدام اإلسقرار

وفي مرحلة متأخرة من حياتي، وبعد ان إستقر بي الحال في مدينة رام اللة، عملت مـديراً عامـاً                   

من خـالل العمـل     نسبياً  توسعت  منظمة التحرير الفلسطينية، حيث     لدائرة شؤون الالجئين التابعة ل    

الالجئين الفلسطينيين؛ سواء ما يتعلق بأوضاعهم ومشكالتهم الحياتية والقانونية، أو          بقضايا   معرفتي

  . ما يتعلق بملف الالجئين السياسي

 ، والخلفيـات  الـذكريات   عن تلك  رسالتي الماجستير هذه لم يتبلور بعيداً     وباإلجمال فإن موضوع    

  . في موضوع الالجئينراكمتهاالتي  معرفةالبعض و
  

  مقدمة الدراسة 2. 1

موقعهـا   نبع منت  على الصعيد الوطني الفلسطيني، خاصةهميةًضية الالجئين الفلسطينيين أ   ق تمتلك

 الـشعبي علـى صـعيد     حتلها   التي ت  المميزةلمكانة  ا، ومن    الفلسطينية ة القضي إطارمركزي في   ال

فاقهـا  آبالقـضية الفلـسطينية و    ب ، إرتبطت قضية الالجئـين    1948منذ نشوئها عام    و .نيالفلسطي

  :المستقبلية

قـويض كيانـه    ثر تشريد الجزء األكبر من الشعب الفلسطيني مـن أرض وطنـه، وت             على إ  :اوالً

 تاريخياً على خلفيـة مـا حـدث          القضية الوطنية للشعب الفلسطيني    االجتماعي والسياسي، برزت  

عنـوةً  بعدوا  ُألالجئينلها من قضية إنسانية  جوهرياً حو تخذت قضية الالجئين بعداً   إ حيث   .لالجئين

 إلى قضية وطنيـة تحرريـة تتعلـق بالبقـاء         ،مصادر رزقهم وحرموا من   عن بيوتهم وأراضيهم    

الكفاح  ب  وإلى بيوتهم   في العودة إلى ديارهم    حقهم  من أجل   الالجئين  كفاح لتحمإف. وبالهوية الوطنية 
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وحمايـة الهويـة الوطنيـة وتحريـر        االستقالل  وطني لعموم الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق        ال

  .األرض من اإلحتالل

حول الكفـاح مـن       تمحور  والذي نية الفلسطينية بعد النكبة   العام للحركة الوط  الهدف  والمالحظ أن   

 194لقرار الدولي رقم    ا  قد إكتسب بعداً عالمياً بصدور     عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم    أجل  

إلـى  تمكين الالجئين مـن العـودة       المطالبة ب من بين عناصر أخرى،      تضمنالذي  و ،1948لعام  

  . والتعويض عن اإلضرار التي لحقت بهم،ديارهم

ال زالت قضية الالجئين تشكل مكوناً حيوياً من مكونات القضية          :  على صعيد الوضع الراهن    :ثانياً

 البشرية الهائلة من الالجئين، المنتشرين والمتركزين في الـدول العربيـة            فهذه الكتلة . الفلسطينية

 التي  ر على مجمل التطورات اإلقليمية    المجاورة إلسرائيل، ظلت تشكل عنصراً فاعالً وشديد التأثي       

   : بما فيها،وقعت في المنطقة

 ،1965ظهور منظمة التحرير الفلسطينية عام  •

 ،1967 حرب حزيران عام •

 ،1970ول في األردن عام  أحداث أيل •

 ، 1975 الحرب األهلية اللبنانية عام  •

 ،1982الغزو اإلسرائيلي للبنان عام  •

 .1987 اإلنتفاضة األولى عام  إنطالق •

 الخلفية الحقيقية لحالة    تهم الوطنية لت قضية الالجئين الفلسطينيين ومأسا    شكّ في كل تلك التطورات   ف

  الالجئـين  قضيةلم تبتعد   و . وحتى اآلن  1948ذ النكبة عام    دتها المنطقة من  عدم اإلستقرار التي شه   

وبرزت تأثيراتهـا كمؤشـر     ،  عن مركز الصراع في المنطقة    تجمعاتهم في المخيمات الفلسطينية     و
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على إستحالة القفز عنها لدى البحث في األوضاع االقليميـة          و ،ملموس على جوهرية تلك القضية    

  .وآفاقها اإلستراتيجية

بات من الواضح لمختلف االطراف المعنية  بالصراع في المنطقـة           : عيد المستقبلي على الص : ثالثاً

رتباطها الوثيق بمستقبل عملية الـسالم   إ همية خاصة نتيجةضية الالجئين الفلسطينيين تكتسب أان ق

 يكون  ، القضية تلكر ودائم، بدون إيجاد حل جذري ل       ال يمكن تحقيق سالم مستق     حيث. في المنطقة 

 قضية الالجئين مرتبطة أشد االرتباط بعناصر التسوية الدائمـة           كون ؛ن الشعب الفلسطيني  مقبوالً م 

بمـا يعنـي تـأثر مختلـف        .   ومرتبطة كذلك بعناصر التسوية اإلقليمية األكثر شموالً       ،المنشودة

   .األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بمستقبل قضية الالجئين

هم قضايا الحـل الـدائم وذلـك فـي كافـة جـوالت           حدى أ عملياً فقد برزت قضية الالجئين كإ     و

وكان قـد   ). 2001،  وطابا    2000يد  ، وكامب ديف  1993، واوسلو   1991في مدريد   (المفاوضات  

لجنة مستقلة في اطار مفاوضات الحل الدائم، باالضافة        ،  1991 حدث لها في مفاوضات مدريد    ستُإ

  .إلى اللجنة متعددة االطراف

 ورغم تأخر ترتيبهـا فـي سـلم         نشوئها، على    طويلةٍ عقوٍدين رغم مرور    ال زالت قضية الالجئ   و

فـي  واألمن   وعلى مستقبل السالم     سياسيةالمفاوضات، تمتلك قوة تأثير هائلة على مجمل العملية ال        

  .المنطقة

وأما السبب وراء إختياري لموضوع السياسة األمريكية إزاء قضية الالجئين، وتحديداً خالل والية             

منذ النكبة   الواليات المتحدة األمريكية  ، فيعود للدور الذي لعبته      2001-1993 يل كلينتون الرئيس ب 

التطورات السياسية والعسكرية التي جـرت      معظم   في   ، قرابة منتصف القرن الماضي    ،الفلسطينية

وكانت الواليات المتحـدة األمريكيـة      .  سجالً حافالً في الشرق األوسط     كان لها حيث  في المنطقة،   

فـي   و  في المنطقـة؛    احتياطيات النفط الهائلة    هيمنتها على  بالرغبة في الحفاظ على    دائماً ةًوعمدف
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لها، وتجنيد القوى المحلية لمساندتها في الحرب الباردة التي كانت تخوضها ضـد             إبعاد المنافسين   

  1.اإلتحاد السوفييتي والمعسكر اإلشتراكي

ت محددة إزاء معظم قضايا الـصراع الـدائر فـي          إمتلكت اإلدارات األمريكية سياسا    ،بإستمرارو

 ، خالل والية الرئيس بيل كلينتـون      اًوتحديد . بما فيها قضية الالجئين الفلسطينيين     ،الشرق األوسط 

رسم معالم التسوية السياسية المـستقبلية      لقامت اإلدارة األمريكية بدور حيوي ومباشر، في محاولة         

 خالل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي جرت فـي          من  وذلك بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،  

 دوراً إستثنائياً تميز باإلنخراط التفصيلي في       لعبت إدارة الرئيس كلينتون   و. 2000كامب ديفيد عام    

  .  الفلسطينيين بما في ذلك تقديمها لتصورات محددة لحلول مقترحة لقضية الالجئين،المفاوضات
  

  :مشكلة الدراسة  3. 1

التـي   عبت الواليات المتحدة األمريكية دوراً رئيسياً في معظم التطورات الـسياسية والعـسكرية            ل

وبحكم  عالقاتها اإلستراتيجية المتشابكة مع إسرائيل ومصالحها الواسعة فـي           . جرت في المنطقة  

لخالفيـة  اقـضايا  ال كان للواليات المتحدة األمريكية على الدوام دوراً فاعالً ومؤثراً فـي        ،المنطقة

إن فهـم حقيقـة     .  في منطقة الشرق األوسط، بما فيها موضوع الالجئين الفلـسطينيين          الجوهرية

، وتطـوره تجـاه قـضية       )2001 –1993( الموقف األمريكي خالل فترة والية الرئيس كلينتون      

الالجئين الفلسطينيين يستوجب بشكل خاص دراسة تلك المرحلة الغنيـة باألحـداث والتفـاعالت              

 والتي تم فيها بلورة إضافية لسياسة أمريكية تفصيلية إزاء قضية الالجئين الفلـسطينيين              ،يةالسياس

فما هي متغيرات السياسة األمريكية إزاء قضية الالجئين الفلسطينيين خـالل واليـة        . وآليات حلها 

  . ذلك السؤال هو مشكلة الدراسةالرئيس بيل كلينتون؟
  

                                                 
Sheldon L. Richman, (1991) Ancient History of the USA Conduct in the Middle East since WWII, Cato Institute  p11             1 

 

http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=1019&full=1 
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  :مبررات الدراسة 4. 1

تمرار حالة عامة من الجمود السياسي في منطقة الشرق األوسط  منذ قيام الـسلطة               بالرغم من إس  

تخللها في بعض األحيان بعـض       والتي ت  ،1993الوطنية الفلسطينية، إثر توقيع إتفاقية أوسلو عام        

 بإحتمال تدهور األوضاع السياسية واألمنية ونشوء حالـة مـن           مظاهر التوتر واإلحتقان مما ينذر    

 ، اإل أن الواليات المتحدة األمريكية وبغض النظر عن نواياها الحقيقية          ،رار في المنطقة  عدم اإلستق 

 تحركاتها وإتصاالتها السياسية مع مختلف األطراف الـسياسية فـي           واصلت بدون إنقطاع تقريبا،ً   

 والتوصل إلى تـسوية سياسـية  لقـضايا          ، وذلك بهدف إعادة  تحريك العملية السياسية       ،المنطقة

  . بما فيها قضية الالجئين الفلسطينيين   الصراع

 فـإن مـن     ، وبغض النظر عن اإلحتماالت العديدة لتطور األمور في المنطقـة          ،وفي كل األحوال  

 إمـتالك   ، وغيرهم  وإعالميين ، وسياسيين ، وباحثين ،الضروري بالنسبة  للمختصين من أكاديميين     

  .يات المتحدة األمريكية تجاه قضية الالجئينرؤية دقيقة للخلفيات السياسية والتاريخية لموقف الوال
  

  :أهمية الدراسة 5. 1

 أهمية فائقة بالنسبة لمصالح الواليات المتحدة األمريكية، وما يجري في           لهامنطقة الشرق االوسط    

 الـسياسة جنـدة   أعلـى   ،  لتطـورات ه، كما أظهرت الوقـائع وا     فرض نفس هذه المنطقة الحيوية ي   

نزاعات تمتد تفعيالت وتـأثيرات مـا       لتي تعج بالثروات وتعصف بها ال     هذه المنطقة ا   ف .ةاالميركي

 تبعاتـه    في معظـم الحـاالت     تكون له و ، إلى ما هو أبعد من المدى المحلي واإلقليمي        يحدث فيها 

  .ةدوليوتفاعالته ال

  الشرق األوسط  منطقة شهدت) 2001 – 1993(فترة والية الرئيس األمريكي بيل كلينتون        وخالل

قضايا الصراع المعقدة في المنطقـة، وذلـك فـي          عميقاً ومباشراً لإلدارة األمريكية في      إنخراطاً  
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 ومـن ضـمنها     ، تلك القـضايا   إزاءللتأثير على سياسيات ومواقف مختلف األطراف       محاولة منها   

   .قضية الالجئين الفلسطينيين

ا سياسـية متنوعـة      من زواي   تناولت التي الكتب والدراسات    وتنعكس أهمية الدراسة في العديد من     

 ومن هـذة    ،ل كلينتون ي والية الرئيس ب   كية في موضوع الالجئين خالل فترة     موقف اإلدارة األمري  

مفاوضات ( لدينيس روس، وكتاب  ) السالم المفقود  ( في كتاب  ،الدراسات ما ورد  على سبيل المثال      

أوراق كامـب    (كتـاب ، و ممدوح نوفل ل )طبخة أوسلو    ( كتابأبو عالء، و  / ألحمد قريع    )أوسلو

  مبعوث الـسالم األوروبـي     ،راتينوس باإلضافة إلى توثيقات ميجيل أنخيل مو      ؛كرم هنية أل )ديفيد

 مما يشير إلى أهمية و جدوى محاولة الباحث اإلسهام في تقـديم رؤيـة               ،2001لمفاوضات طابا   

  .أكاديمية فلسطينية لسياسة اإلدارة األمريكية تجاه قضية الالجئين في تلك الفترة 
   

  :الدراسةأسئلة  6. 1

 متميزةسياسة   في صياغة    كيف ساهمت التطورات السياسة على الصعيدين اإلقليمي والدولي        •

 إزاء قضية الالجئين، وما هي خلفياتها التاريخية؟ إلدارة الرئيس بيل كلينتون 

 بيل   وسياسة الرئيس   السابقة األمريكيةاإلدارات  سياسة  بين   ةمشترك عناصر  هناك تإذا كان  •

سـواء فـي العالقـات       ، وإنعكاساتها    تجلياتها هيبخصوص قضية الالجئين، فما      كلينتون

فـي  كما ظهرت   الثنائية بين الواليات المتحدة واألطراف المعنية في المنطقة وفي العالم، أو            

  ؟ المنبثقة عنهاالدوليةالمؤسسات األمم المتحدة وإطار 

 األمريكية لحل قـضية الالجئـين الفلـسطينيين         اسةللسي العامما مدى التالؤم بين اإلطار      و •

  ؟ومؤسساتها المعنيةوقرارات األمم المتحدة 

 لحـل قـضية    الرئيس األمريكي بيـل كلينتـون      مقترحات التي أحدثتها نعكاسات  إلاما هي    •

 ؟ الفلسطينيمختلف األطراف المعنية، بما فيها الطرفوتوجهات مواقف على ، الالجئين
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 قـضية الالجئـين   إزاء في السياسة األمريكيـة   متوقعةهي المتغيرات ال  ماهي الثوابت، وما     •

 .الفلسطينيين

 فهم جوهري ودقيق قـدر اإلمكـان لمكونـات الـسياسة            الوصول إلى وتستهدف اإلسئلة أعاله    

 إستخالص  من أجل  و بيل كلينتون؛ خالل والية الرئيس    ومميزاتها  األمريكية تجاه قضية الالجئين     

 .هنة والمستقبلية للواليات المتحدة تجاه قضية الالجئينمالمح السياسة الرا

  

  :الدراسةفرضية  7 .1

  األمريكية إزاء قضية الالجئين الفلسطينيين في عهد إدارة الرئيس كلينتون          الواليات المتحدة سياسة  

 و .قـضية تلك ال لحل  سياسياً   مشروعاً   تميزت عن غيرها من اإلدارات األمريكية السابقة بإمتالكها       

حد أبرز األسـباب    وأن أ .  المستقلة  إقامة الدولة الفلسطينية   علىلذلك المشروع   طار العام   اإلستند  إ

هـو إسـتيعاب الجـزء      إقامة تلك الدولة     لتأييد   إدارة الرئيس بيل كلينتون   غير المعلنة التي دفعت     

 درجـة   علىسياسة الرئيس كلينتون     حافظت اإلختالف،رغم    و .األعظم من الالجئين الفلسطينيين   

  .الالجئينإزاء قضية عالية من الثبات واإلنسجام مع جوهر السياسة األمريكية التقليدية 
  

  :البحثحدود  8. 1

، ات سابقة للفترة الزمنية المحددة     فتر مع إستعراض  2001 _ 1993البحث الفترة ما بين     سيغطي  

  . الضوء على الفترة المحددة أساسا في خطة البحثبعضوذلك لغرض إلقاء 
  

  

  :الدراسةمنهج  9. 1\

   . في البحثالتحليلي المنهج التاريخي وتستخدم الدراسة
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 مصادر البحث 10. 1

 ذات الـصلة    والحديثـة مـا أمكـن،       المتوفرة،  باألساس على الوثائق والمراجع    الدراسةعتمد  ت

ـ           ، وعلى بالموضوع دة  المواقع األليكترونية الخاصة بوزارات الخارجية لكل من الواليـات المتح

الوثائق الصادرة عن جهـات فلـسطينية       وكذلك على    .وغيرها وفلسطين   ، وإسرائيل ،األمريكية

لفلسطيني من المواقف األمريكيـة     ، وذلك لتسليط ضوء إضافي على وجهة نظر الطرف ا         رسمية

ما يمكن إستخالصه   ل ، إضافةً ضوع الالجئين خالل والية الرئيس بيل كلينتون      سرائيلية من مو  واإل

 . المتنوعةاجع التقليديةالمرمن 

 

  : إستعراض فصول الدراسة11. 1

اإلطـار   ،اإلطار العام للدراسـة   (ل بعنوان   القسم األو :  ثالثة أقسام رئيسية    الدراسة إلى  تنقسم هذه 

الدراسـة ومنهجيتهـا،     من خالل الفصلين األول والثـاني، سـياق        ، ويتناول )النظري والمصادر 

ويتناول القـسم الثـاني     . م األدبيات واألبحاث التي إعتمدتها    إستعراض أله واإلطار النظري لها و   

التعريف بمشكلة  ) مشكلة الالجئين الفلسطينيين، الخلفيات التاريخية والتطورات     (الذي يحمل عنوان    

، واألوضاع القانونيـة لالجئـين،      "الالجىء"الالجئين الفلسطينيين، ويتوقف بالتحليل أمام مصطلح       

واإلسـرائيلي مـن قـضية الالجئـين         خلفية الموقفان الفلسطيني   يتناولوأعدادهم وتوزعهم؛ كما    

وأما القسم الثالث الذي يضم ثالثـة       . وإتجاهات تطورهما، وذلك من خالل الفصلين الثالث والرابع       

فـي عهـد    قضية الالجئين وإتجاهات تطورهـا       إزاءالسياسة األمريكية   (فصول، ويحمل عنوان    

 خلفية السياسة األمريكية تجاه قضية الالجئـين خـالل مـرحلتين            ، فيتناول )الرئيس بيل كلينتون  

 وحتى منتصف الستينات، ومرحلة ما بعد حرب عـام          1948مرحلة ما بعد نكبة عام      : تاريخيتين

، كما يستعرض ويناقش مضمون السياسة األمريكية تجاه قضية الالجئـين كمـا عرضـها               1967
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باإلضافة إلى الفصل األخير الـذي      . 2000د عام   الرئيس بيل كلينتون خالل مفاوضات كامب ديفي      

  :وفيما يلي إستعراض عام لتلك الفصول. يغطي خالصة الدراسة والنتائج التي توصلت لها
  

  : الفصل األول

 بكافـة مكوناتهـا      مقدمة الدراسـة   وإشتمل ذلك على   ،اإلطار العام للدراسة  إستعرض هذا الفصل    

ومـشكلة الدراسـة    خرى، أهمية الدراسة، وأهـدافها،        األساسية، والتي تغطي، من بين عناصر أ      

  . تحكمها والفرضيات التي إعتمدتها، باإلضافة إلى منهجية الدراسة، والمحددات التي
  

  : الفصل الثاني

 اإلطار النظري للبحث حيث بين المرتكزات النظرية التي إعتمـدها            إستعراض  في هذا الفصل   تم

  حيث جـرى تقـديم    ؛  األبحاث المعتمدة في الدراسة     و  لرئيسية األدبيات ا  لى إستعراض اإلضافة إ ب

باللغـة    المراجع  ذلك شمل و ؛ضوعات الدراسة مووحاور  ألدبيات الرئيسية ذات الصلة بم     ا عدد من 

  األساسـية  األفكـار في هذا الفصل    عرضت  كما   العربية والمراجع باللغة اإلنجليزية، والدوريات؛    

قضايا أساسية مثـل     تلك األدبيات    غطتو. هاالتي توصلت ل  ئج     والنتا  تلك الدراسات  التي طرحتها 

   .، وأوضاعهم القانونيةوأعدادهم التعريف بالالجئين الفلسطينيين
  

   :الفصل الثالث

تعريـف   عرضاً تاريخياً موجزاً لكيفية نشوء قضية الالجئين، كما تناول بالتحليـل              هذا الفصل  قدم

لالجيء في القـانون    التعريف العام    ومنها   ،الخاصة بهم ساسية  المفاهيم األ الالجئين الفلسطينيين، و  

النازح الفلسطيني، واألوضاع القانونية لالجئين     بوالتعريف الخاص بالالجيء الفلسطيني، و    الدولي،  

الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وتعداد الالجئـين الفلـسطينيين، واإلشـكاليات الخاصـة              

  . بإحتساب أعدادهم
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  :الرابعالفصل 

وتنـاول  . صل صورة عن خلفية المواقف الفلسطينية واإلسرائيلية من قضية االجئـين          قدم هذا الف  

تغيرات التي طرأت على التفكير السياسي الفلسطيني والتي عبرت عن نفسها من خـالل   بالتحليل ال 

 فيها قـضية    بعض التوجهات الجديدة المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالحقوق الوطنية الجوهرية، بما          

كما تم التعبير عنها في قرارات المجلس الـوطني         ،  وتوقف أمام مضمون تلك التوجهات    . الالجئين

والحقاً من خالل المواقف والمبادرات التي أطلقتهـا القيـادة          ،  1988الفلسطيني في الجزائر عام     

ن الموقـف   وإستعرض الفـصل مـضمو    . الفلسطينية، في األطر الدولية، ومن بينها األمم المتحدة       

الفلسطيني من قضية الالجئين خالل المحطات التفاوضية الرئيسة، ومن ضمنها  مفاوضات مدريد             

بحث ترتيبات الحكـم الـذاتي       الموافقة على ، حيث تمت    1993 أوسلوومن ثم مفاوضات    ،  1991

اإلنتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمدة خمسة سنوات، وتأجيل مناقـشة قـضايا الـصراع                

القدس، والالجئين، والمستوطنات، والترتيبات األمنية، والحدود، والعالقات مـع         : (ساسية وهي األ

  .إلى مرحلة الحقة) الجوار

إزاء مـشكلة   المباديء الرئيسية التي تعتمدها السياسة الرسمية اإلسـرائيلية         كما إستعرض الفصل    

. حقوق الالجئـين الفلـسطينيين     حيث ناقش خلفيات الموقف اإلسرائيلي من     .  الفلسطينيين الالجئين

 عـودة حـق   ( وتوقف أمام    .ومضمون الرواية اإلسرائيلية الرسمية لكيفية حدوث مشكلة الالجئين       

 المطالبـة   ، وكيف ينظر اإلسرائيليون عموماً لهذا الحق، ولماذا يعتبرون أن         )الالجئين الفلسطينيين 

 إسرائيل بصفتها دولـة  وجودستمرار إيين إلى داخل إسرائيل تتناقض مع الفلسطين بعودة الالجئين

  . اليهودي خاصة للشعب
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 أكثـر   اً مركـز   بالتـدريج  خذأقضية الالجئين الفلسطينيين ت   أصبحت  كيف  الفصل كذلك   إستعرض  

؛ والعوامل التي تجعـل التفكيـر الـسياسي         صدارةً في إهتمام السياسيين والرأي العام اإلسرائيلي      

   عرض وكذلك.ينيين يتسم باإلرتباك والغموض وعدم اليقيناإلسرائيلي في مشكلة الالجئين الفلسط

ء التي يستند لها الموقف اإلسرائيلي الرسمي والشعبي في تصوره للحـل الممكـن              المبادىالفصل  

  .لقضية الالجئين الفلسطينيين
  

  الفصل الخامس 

وتحديـداً فـي    إستعرض هذا الفصل الخلفية التاريخية للسياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينيه،           

 في حينه من القضية الفلـسطينية       ؛ ومواقف اإلدارة األمريكية في األمم المتحدة      1948أعقاب نكبة   

، وبالموقف مـن لجنـة التوفيـق        194ومن قضية الالجئين، خصوصاً فيما يتعلق بالقرار األممي         

ة مضمون سياسة الواليات المتحدة األمريكيـة مـن قـضي         وإستعرض كذلك   ؛    UNCCPالدولية  

  .الالجئين الفلسطينيين في ضوء الحرب الباردة التي بدأت منذ أوائل الخمسينات

، 1967اإلسرائيلي إثر حرب حزيران      -اء الصراع العربي  تناول سياسة اإلدارة األمريكية إز    كما  

وبشكل خاص السياسة األمريكية تجاه قضية الالجئين، وإستعرض بالتحليل إنعكاس تلك الـسياسة             

. 242 موقفها من قرار مجلـس األمـن         إلدارة األمريكية في األمم المتحدة، وتحديداً     على مواقف ا  

 وفق تسلسل تاريخي، سياسـات عـدد مـن اإلدارات األمريكيـة             ، هذا الفصل  تناولإضافةً لذلك   

  .1967 قضية الالجئين بعد عام  تجاهخصوصاً تلك التي كان لها مواقف مميزة
  

   :السادسالفصل 

على نحـو موسـع     تناول   حيث   ،كافة الفصول السابقة   تجالتي تو بمثابة الذروة   يعتبر هذا الفصل    

القضية المركزية في الدراسة اال وهي السياسة األمريكية إزاء قضية الالجئين الفلسطينيين خـالل              
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ن كيف إنتقلت اإلدارة األمريكيـة مـن نهـج          بيو؛  2001-1993فترة والية الرئيس بيل كلينتون      

 ، من خارجها إلى نهج يقوم على اإلنخراط المباشر فـي العمليـة التفاوضـية              رعاية المفاوضات 

تكون مقبولة من الطـرفين المفاوضـين اإلسـرائيلي         يمكن أن    تقديم مقترحات لحلول     ومحاوالتها

  .  ن الفصل إنعكس على الموضوع التفاوضي الخاص بالالجئينوهذا النهج كما بي. والفلسطيني

اإلسرائلية التي إنعقدت في تموز عـام        – الفلسطينية   - ة الثالثية األمريكية   الفصل نتائج القم   مقيو

 لمعالجة القضايا    من قبل أية إدارة أمريكية سابقة      ذل ب أهم  جهد   ديفيد، بإعتبارها  في كامب    2000

رغم أن قضية الالجئين لم تحظ باإلهتمام األعظـم         و . الفلسطيني -  للصراع اإلسرائيلي  الجوهرية

، إال أنها مثلت بداية اإلقتراب من الخوض في عناصرها           التي جرت خالل تلك القمة     والتفي المدا 

  . 194 ومن القرار ،مثل الموقف من حق العودة: الجوهرية

 إلنجـاز إعتبرها الرئيس بيل كلينتون بمثابة القاعدة األساسـية          التي   المباديء واألسس كما تناول   

 دولة فلسطين باعتبارهـا   ب لي، والتي تقوم على اإلعتراف    للصراع الفلسطيني اإلسرائي   تفاق شامل إ

 أن يوضع أمام    في حين إقترح  ،  )كوطن للشعب اليهودي  ( إسرائيل   دولةب و ،وطن للشعب الفلسطيني  

  :إلى الالجئين سلسلة خيارات للعودة

 .دولة فلسطين .1

 .األراضياألراضي اإلسرائيلية التي سيتم نقل السيادة الفلسطينية عليها في إطار تبادل  .2

 .الدول العربية المضيفة لالجئين .3

 .دول ثالثة .4

 إسرائيل   .5

ـ             و ع حـق   وتناول الفصل بالتحليل مواقف الرئيس بيل كلينتون فيما يتعلق بصيغة معالجـة موض

  الفلـسطينية واإلحتياجـات العمليـة       التوفيق بـين اإلحتياجـات الرمزيـة       (اه ب العودة، وما سم 
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على  الفصل    وأخيراً لخص  .338 و   242القرارين  من   و ،194، والموقف من القرار     )اإلسرائيلية

. ن الفلسطيني واإلسرائيلي من المقترحات التي قدمها الرئيس كلينتـون         الطرفي مواقف   ف مكثّ نحو

 جوهر تلك المقترحات من قبل  كـٍل مـن الطـرفين             ط اإلقتراب من، ونقاط التباعد عن     وبين نقا 

عاء األمريكي واإلسرائيلي الذي يقول بأن الطرف الفلسطيني        كما فنّد اإلد  . الفلسطيني واإلسرائيلي 

 المـستقبلية   نعكاسـات اإل الفصل بعـرض     وإنتهى. هو الذي يتحمل مسؤلية فشل قمة كامب ديفيد       

  . لحل قضية الالجئينلمواقف التي عرضها الرئيس كلينتون على الجهود التفاوضية الالحقةل
  

  :سابعالفصل ال

ج التي توصلت لها الدراسة، مبيناً المتغيرات الرئيسية التي طرأت على           لخص الفصل التاسع النتائ   

 الموقف األمريكي من قضية اللالجئين الفلسطينيين منذ نشوء تلـك القـضية،  العوامـل الدوليـة                

والعربي  التي ساهمت في بلورة تلك المتغيرات، ومن ضمنها تطور الموقف الفلسطيني             واإلقليمية

  .لي إزاءهاي في الموقف اإلسرائ المحدود النسبيإزاءها، وكذلك التطور

     .  وخلص الفصل إلى عدد من التوصيات بهذا الخصوص
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  الفصل الثاني

  

 الدراسةالمعتمدة في المراجع اإلطار النظري و
 

  :اإلطار النظري 1. 2

  :يرتكز اإلطار النظري للبحث على أربعة ركائز رئيسية

  :لدوليالقانون ا: أوالً

، وذلك من زاوية )Stateless(معظم الالجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية القانون الدولي عتبر ي

لجواز سفر دولة ما، وإنعدام   العديد منهملوجود دولة توفر لهم الحماية الالزمة، وإفتقارإفتقارهم 

 فئات في إطار نويندرجال  على أن الالجئين الفلسطينيين مع ذلك. خيار عودتهم إلى بالدهم

 ،1951لعام   لالجئيناإلتفاقية الدوليةفي التعريف الوارد حسب على الصعيد العالمي الالجئين 

من بين عناصر أخرى  والتي تشمل ،حددت صفات اللجوء التي تنطبق على الالجئينالتي و

في العودة  عدم الرغبة  أو، بسبب ذلك الخوف،ن اإلضطهاد، وعدم القدرةوفاً مخ لبالدة امغادر(

في العالم  معظم الالجئينوضع يختلف عن  اإلطارفي هذا وضع الالجئين الفلسطينيين إن ). اإليه

، بل ألن  رغبتهم، نتيجة الخوف، في العودةال ترجع لعدمإلى ديارهم من حيث أن عدم عودتهم 

ى ذلك أن يضاف إل. وتمنعهم بشتى السبل من ممارستها الحكومة اإلسرائيلية ترفض تلك العودة

ألمم حاالت اللجوء في العالم تمت بمعظمها نتيجة أفعال تتنافى مع القانون الدولي ومع مبادىء ا

 عندما ، في سياق قرار إتخذته األمم المتحدة نفسهاوقعتاللجوء الفلسطيني حالة المتحدة، ولكن 
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مما  ، ديارهموتحول دون عودتهم إلىالالجئين أولئك ي قبلت في عضويتها دولة قامت على أرض

من خالل (  لهم وتعريف قانوني لحقوقهمحديد وضٍع خاصتمسؤولية ب على المنظمة الدولية رتّ

تأسيس منظمة دولية خاصة بهم هي  تم  وعليه.هم للتعامل معمستقلإقامة إطار  و،)1949القرار 

 الالجئين ستثناءإعلى أن ذلك إستتبع . وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 تتضمن حيث،  والية المفوضية العليا لالجئين، أي من1951 إطار إتفاقية منالفلسطينيين 

 بحماية أو األشخاص الذين يتمتعون حالياً على ال تنطبق هذه اإلتفاقية: (يقول بنداً 1951إتفاقية

 ومع ذلك ).جئينو وكاالت تابعة لألمم المتحدة غير المفوضية العليا لالمساعدة من هيئات أ

فإن باإلمكان  الذي أقرته لصالحهم األمم المتحدة ، 194هم الجئين وفق مضمون القرارولكون

بخصوص تعريف حقوق  أنظمة الحماية التي تتبناها المفوضية العليا لالجئين اإلستناد إلى

  :على مايليص والتي تنالالجئين، 

  في العودة إلى وطنهم األصلي؛لالجئين مطلق الحرية في أي وقت أن يمارسوا حقهم •

 ؛ لكل الجىءر أساس اإلختيار الطوعي الحوأن قرار عودتهم هو قرار طوعي مبني على •

     وأن المساعدة اإلنسانية والحماية الدولية المقدمتين في بلد اللجوء ال يجب أن تؤثر  •

  1.قرار الالجئين فيما يتصل بالعودة أو عدمها على

إطـاراً للـشرعية    يوفر 1948عام  ادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة        الص 194القرار األممي   ف

ـ   أنه ذلك. 1951همية عن ميثاق الالجئين لعام      أ ال يقل    الدولية  للتعاطي مع قضية الالجئين      نص ي

 وعـن   ،تهمم، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكا     على وجوب السماح لالجئين بالعودة إلى دياره      

  ينبـع   القرار  هذا  في ) الالجئين عودةوجوب  (التأكيد على   ال شك بأن    و .ي لحقت بهم  األضرار الت 

                                                 
الدليل الخاص بحماية الالجئين الفلسطينيين، مؤسسة األيام ): 2009(سطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين المركز الفل/  بديل 1

   xxxiللطباعة، رام اللة، ص 
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نـسان والقـانون الـدولي      تع بمكانة خاصة في مواثيق حقـوق اإل        يتم اً أساسي اً إنساني اًحق من كونه 

  .  اإلنساني

حيث أن تلـك الحقـوق      . وتعتبر قوانين الالجئين الدولية جزءاً ال يتجزأ من قوانين حقوق اإلنسان          

الجئـين بـال جنـسية وبحاجـة للحمايـة           على جميع األشخاص بغض النظر عن كونهم         تنطبق

  .والمساعدة أو مواطنين يتمتعون بالمواطنة الكاملة في بلدهم

كما ان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعتبر مبدأ عدم التمييز أحد الحقوق األساسية التي تنطبـق                 

عاً، بغض النظر عن اللون أو الجـنس أو اللغـة أو            على جميع األشخاص، بمن فيهم الالجئين طب      

وتنطبق على الالجئ أيضاً كافـة الحقـوق اإلنـسانية          . ي السياسي أو مكان الميالد    أالدين أو الر  

حرية التنقل، والعودة إلى أية بالد غادرها، واإللتجاء إلـى           بحق جمع شمل العائلة، وحق       الخاصة

    .إلخ...  بالعمل والصحة والتعليم بالد أخرى، باإلضافة إلى الحقوق الخاصة

ويعتبر حق تقرير المصيرمن أهم ركائز ميثاق األمم المتحدة، حيث تنص المادة األولى من الميثاق               

على تطوير عالقات ودية بين األمم على أساس مبدأ الحقوق المتساوية وحـق تقريـر المـصير                 (

 والخـاص   1960عام  لألمم المتحدة   ة  ؛ كما جاء في اإلعالن الصادر عن الجمعية العام        )للشعوب

يـشكِّل تنكـراً لحقـوق      أن إخضاع الشعوب للقهر والسيطرة      : (بمنح البالد المستعمرة اإلستقالل   

  ).، وأن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير(...)اإلنسان األساسية 

ـ      1947 الصادر عام    181وال شك بأن نص قرار تقسيم فلسطين رقم          ين ، والذي يتضمن، مـن ب

إقراراً بأن الفلـسطينيين      مرة ألولاً، يقدم   مباشريمثل إعالناًً   ) الدولة العربية (قضايا أخرى، إنشاء    

ومع ذلك فقد تجاهلت األمم المتحدة هذا المـضمون حتـى           . ارسة حق تقرير المصير   ملممؤهلين  

ـ      2535 عندما إتخذت الجمعية العامة قرارها رقم        1969العام   سطينيين  والذي إعترفت فيـه بالفل

وتواصل تطورمواقف األمم المتحدة  تجاه الحقـوق        . حقوق بموجب ميثاق األمم المتحدة    كشعب له   
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حقوق الشعب  : (د على يأكالتإلى مستوى    1974 في العام    وصلإلى أن   الوطنية للشعب الفلسطيني    

 (...)الحق في تقريـر مـصيره       (...) الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف، وخصوصاً        

  .3236، وذلك من خالل القرار األممي رقم )ستقالل والسيادة الوطنيينلحق في اإلاو

قرار الحكومة اإلسرائيلية عام    إلى  ال بد من اإلشارة      دراسة اإلطار النظري لل   وفي تحديد مرتكزات  

  إلنهاء عقود ( تبادل اإلعتراف مع منظمة التحرير الفلسطينية والدخول في مفاوضات معها 1993

ولتحقيق تـسوية   (...) المواجهة والنزاع، واإلعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة        من  

وذلـك   1).سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل العملية السياسية المتفق عليها           

، 1991في مؤتمر مدريد للسالم عـام        ؛ بعد أن كان التمثيل الفلسطيني     في سياق مفاوضات أوسلو   

  .مقتصراً على المشاركة من خالل الوفد األردني

قضية الالجئين؟  وتوضح اإلعتبارات التـي       البحث في   لماذا  : الدراسة اإلجابة على سؤال   وتحاول  

 مكانـة   وتمتلك ،مركزية في إطار القضية الوطنية الفلسطينية     ال  من أهم القضايا   قضيةال تلك تجعل

  :وتتوقف الدراسة أمام المعطيات التالية. فلسطينية ال الشعبيةعالية في سلم اإلهتمامات

القضية الفلسطينية باألساس قضية الجئين طُردو من أرضهم، وجرى تشريدهم في مختلف             .1

 عاماً مـن المعانـاة      62ورغم مرور ما يزيد عن      . بقاع العالم بعد أن تم تدمير مجتمعهم      

 .واأللم  لم يتم حل قضيتهم حتى اآلن

  ).قرابة الثلثين( كبيرة من مجموع الشعب الفلسطيني،لون نسبة هؤالء الالجئون يشك .2

 .تستند حقوق الالجئين الفلسطينيين على القانون الدولي، وعلى قرارات األمم المتحدة .3

 .  بتبلور الهوية الوطنية الفلسطينية والتطورات الني شهدتهاعالقة قضية الالجئين .4

                                                 
 1                                         3=ncss&1sig_SiAgreem_nego_nego=view?php.inner/ar/org.plo-nad.www://http                      
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، وبأوضاع الالجئين في     المستوى اإلقليمي  عالقة قضية الالجئين بالتطورات السياسة على      .5

  .في المنطقة ، وباآلفاق المستقبلية للسالم واإلستقرارالدول العربية المضيفة

سـتوجب   إ وهكذا فإن البحث في السياسة األمريكية إزاء قضية الالجئين في عهد الرئيس كلينتون            

تطورها وإنعكاسـاتها المـستقبلية،     تعريفها ونشأتها و  : بالضرورة التوقف أوالً أمام قضية الالجئين     

 نقاط اإللتقاء   توضيح، باإلضافة إلى    توضيح المفهوم األممي لالجىء، ومفهوم الالجىء الفلسطيني      و

  . توضيح مكانة الالجىء الفلسطيني في القانون الدوليالشمل  اإلختالف بين المفهومين، كما ونقاط
  

  الحزبيـة   النخب الـسياسية   وفي أوساط سرائيلي،  قضية الالجئين من منظور الرأي العام اإل      : ثانياً

  : المفاهيم التايةوهذا يتضمن البحث في. والرسمية

 المفهوم اإلسرائيلي لطبيعة العالقة بين قضية الالجئين والطابع اليهودي للدولة العبرية؛ •

 مضمون الرواية اإلسرائيلية الرسمية لكيفية حدوث مشكلة الالجئين؛ •

  حق العودة، وحق التعويض؛الموقف اإلسرائيلي من •

  .    من موضوع تحمل المسؤولية عن حدوث مشكلة الالجئيناإلسرائيلي الموقف •

  :السياسة األمريكية إزاء قضية الالجئينمرتكزات :  ثالثاً

لماذا تهتم الواليـات المتحـدة أصـالً        : إن أحد االسئلة التي بني عليها اإلطار النظري للبحث هو         

لفلسطينيين؟ وما هي مكانة هذه القضية في مجمل السياسة األمريكية إزاء قضايا            بقضية الالجئين ا  

  المنطقة؟

في القرن العـشرين      المبادئ األساسية في السياسة الدولية وقد برز        أحد يعتبر حق تقرير المصير   

 دولة خاصـة بـه علـى ترابـه          أسيستمنها   حق طبيعي لكل شعوب األرض يتيح لكل         باعتباره

شعب الحق في الحرية     في القانون الدولي يمنح كل       تبر حق تقرير المصير حقاً أساسياً      ويع ؛الوطني

علن عـن هـذا     ُأو . بما فيها حق السيادة واإلستقالل     جميع الحقوق والفوائد المترتبة عليه    والتمتع ب 



 

 22

         المبدأ أول مرة في الحـرب العالميـة األولـى مـن قبـل الـرئيس األميركـي ودرو ولـسون                    

يـت تلـك     وحظ  بإسـمه،  علنت المبادىء األربعة عشر التي أُ     كأحد حيث ورد    ،)1865-1921(

بـر حـق    عتُإو . في ميثاق عصبة األمم    ا، حيث تم إدراجه   العالم على أوسع نطاق    تأييد ب المبادىء

 كمـا أن    ،التمتع بـه  حق ممارسته و  ول والشعوب المستَعمرة     الد تمتلك اً قانوني اًحقتقرير المصير   

   . والتحرراإلستقاللانت من اإلستعمار آمنت به كهدف يقودها إلى عالشعوب التي 

مبدأ قدمت معظم اإلدارات األمريكية سياستها للعالم بإعتبارها سياسات مبنية على           منذ ذلك الحين    و

،  في العالم   ونشر قيم الحرية والديقراطية والسالم     ،الدفاع عن حقوق اإلنسان   حق تقرير المصير، و   

 فـي كافـة   على أن السياسة األمريكية لـم تخـفِ  . النظم الديكتاتورية والقمعية وذلك في مواجهة    

نشر القيم والمبادئ   ما أسمته   و.  القومية اأولوياتهوفق   امصالحه حمايةب ما يتعلق  دوافعها في  المراحل

 وإتضح ذلك .كقوة عظمى  حماية  مصالحها وتعزيز مكانتهاأساساًإستهدف  في العالم الديمقراطية

   . في فترة مبكرة خالل الحرب الباردةجلياً

  :من الضروري أن يرتكز البحث على محورين رئيسيينكان  ولذا

خلفية السياسة األمريكية في المنطقة، بما يـشمل توضـيح األبعـاد اإلسـتراتيجية للـسياسة                 .1

 لمصالحاالنفطية، و و ة اإلقتصادي هامصالحالتنويه ل واألمريكية في المنطقة وإتجاهات تطورها،      

 1.إسرائيل اإلستراتيجية مع تهاعالقلكذلك و. الجيوسياسية، واألمنية

                                                 
هرهـا للـشرق   الواليات المتحدة ال تملـك تـرف إدارة ظ  : " يقول مارتين إنديك، مستشار الرئيس بيل كلينتون لشؤون الشرق األوسط 1

وإذا كان القادة األمريكيون مستعدين لإلضطالع بتحدي اإلستقالل في إعتمادها على الطاقة، فقد تتمكن الواليات المتحدة مـن      . األوسط
لكن الشرق األوسط سيستمر في الوقت الحاضر بأداء دور حيوي في تزويد اإلقتصاد             . فصل نفسها إلى حد ما عن شؤون تلك المنطقة        

إن الموقع الجغرافي اإلستراتيجي للشرق األوسط المتمثل بطـرق المواصـالت   . الوقود، ورفاهيته حيوية للمصالح األمريكية    العالمي ب 
كما أن الواليات المتحدة إلتزمت بضمان بقاء إسرائيل وأمـن          . وخطوط المالحة العالمية الكبرى يجعل من المتعذر إبتعاد أمريكا عنه         

لي سيكون له نتائج مضرة بمصداقية اإللتزامات األمريكية في العالموالتخ. الحلفاء العرب المهم "  
 464أبرياء في الخارج، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ): 2009(   إنديك، مارتين 
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السياسة التي إنتهجتها اإلدارات األمريكية المتعاقبة إزاء قضية الالجئين، وذلـك فـي سـياق                .2

  .سياسة الحرب الباردة، وسياسة إحتواء النفوذ الشيوعي، ومناهضة األنظمة القومية

يس بيل كلينتون إزاء قضية الالجئين، ليس فقط بإعتبارها مجـرد           سياسة إدارة الرئ  مكونات  : رابعاً

.  نقلة واسعة في مسيرة تلك السياسة      تلشكّألمريكية، بل بكونها    مرحلة من مراحل تطور السياسة ا     

  :ولذلك فقد كان من الضروري البحث في السمات المميزة لتلك السياسة

-س بيل كلينتون لحل الـصراع الفلـسطيني       اإلطار العام للتسوية الشاملة التي إقترحها الرئي       .1

 .اإلسرائيلي

: ( بما في ذلك اإلطار الرئيسي لحل قضية الالجئين       : موقع قضية الالجئين في سياق ذلك الحل       .2

 ).الخيارات الخمسة: (، والخيارات األخرى المساندة لذلك الحل)إقامة الدولة المستقلة

 والمفـاهيم التـي     ،الالجئين الخاصة ب  فاوضاتالنهج الذي إتبعته إدارة الرئيس كلينتون في الم        .3

 .صياغتها لتلك الحلولتبنتها في 

سياسة إدارة الـرئيس    ل المتعلقة باإلطار العام  فرضية الدراسة و  الوصول إلى إستنتاجات حول      .4

، وإنعكاساتها على   اسات اإلدارات األمريكية السابقة   بيل كلينتون والسمات التي تميزها عن سي      

لفلسطيني واإلسرائيلي، وعلى اآلفاق المستقبلية ألية تسوية محتملة يمكن أن          مواقف الطرفين ا  

 .  تتم لقضية الالجئين الفلسطينيين

 

  :المعتمدة في الدراسةواألدبيات إستعراض المراجع  2. 2

المجموعة األولى تتكون من المراجـع      : مجموعتين إلى هذه الدراسة    إعتمدتهاالتي    المراجع قسمنت

 والتطورات التـي مـرت بهـا        ،تهمتاريخ نشوء قضي  و ،عريف بالالجئين الفلسطينيين  التالخاصة ب 

المعطيات والحقائق المتعلقة بأوضاعهم    مراجع متخصصة تناولت    إستعراض  تشمل  كما  مشكلتهم؛  

. أوضاعهم القانونية في الدول العربية المضيفة     كذلك  ومكانتهم القانونية في إطار القانون الدولي، و      
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والمجموعة . عدم دقة اإلحصاءات الخاصة بهم    ب ات الخاصة يلاشكاإلهم، و أعداد لى تبيان باإلضافة إ 

مواقف إدارة  و ،تجاه قضية الالجئين  خلفيات السياسة األمريكية     الثانية تتعلق بالمراجع التي تناولت    

الفلـسطينية  : ومواقـف األطـراف المعنيـة      لينتون بشكل خاص تجاه تلك القضية؛     الرئيس بيل ك  

   .رائيلية إزاءهاواإلس
  

 :المراجع والدراسات الخاصة بالتعريف بالالجئين الفلسطينيين وأعدادهم  1. 2. 2

الـدكتور لـيكس    مؤلفه  ل ،)2003 (وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي      يناقش كتاب 

حيث قدم  ؛  ز عن باقي الالجئين في العالم     ووضعهم الممي  "الالجئين الفلسطينيين " مفهوم،  تاكينبيرغ

 اإلسرائيلي، موضحاً   -في البداية عرضاً تاريخياً مكثفاً لجذور الصراع الفلسطيني والعربي        الكاتب  

، وإلى هجرة   1948الظروف التي أدت إلى هجرة الالجئين الفلسطينيين الجماعية من فلسطين عام            

، واإلشـكاليات   ؛ كما قدم عرضاً ألعداد الالجئـين والنـازحين        1967النازحين الفلسطينيين عام    

وتناول الكاتب أبرز المحطات السياسية التي مرت بها قضية         . المتعلقة بكيفية إحتساب تلك األعداد    

 عـام    التي بدأت فـي مدريـد       التسوية مفاوضات وفي إطار    الالجئين داخل أروقة األمم المتحدة،    

 المحطـات   ، وغيرها من  2000 عام   ، وفي كامب ديفيد   1993 عام   ، ثم تواصلت في أوسلو    1991

  .    التفاوضية

الجـيء  "تناول الكاتب وضع الالجئين الفلسطينيين من وجهة نظر القانون الدولي، ومفهـوم             كما  

في سياقه القانوني؛ وقدم شرحاً معمقاً ألوضاعهم من حيث تميزهم عـن بـاقي فئـات                " فلسطيني

األصـلي؛ كمـا تنـاول      رغمت قسراً على الهجرة إلى خارج موطنها        الالجئين في العالم، والتي أُ    

، نسبةً لمفهوم الالجيء في القانون الـدولي،        )الالجيء الفلسطيني (بالتحليل الصيغ العديدة لتعريف     

؛ وكذلك أسباب تعامل المجتمع الدولي مع وضعهم بطريقة مختلفة، وعلـى            1951وحسب معاهدة   

ـ              شغيل الالجئـين   النحو الذي سمح بتأسيس هيئة خاصة لرعايتهم هي الوكالة الدولية لغـوث وت
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؛ وقدم تحليالً موسعاً لطبيعة التفويض الممنوح لتلك الهيئة من قبـل األمـم              )األنروا( الفلسطينيين  

وأوضـح كيـف تـم      . لالجئين الفلسطينيين  وللدور الذي لعبته في تقديم الدعم اإلنساني       المتحدة،

  . حدة لشؤون الالجئينإستثناء الالجئين الفلسطينيين من تفويض المفوضية السامية لألمم المت

 ألوضاع الالجئين الفلسطينيين، والقوانين التي تحكم وجـودهم فـي            وأورد الكاتب تحليالًً شامالً   

فـي إطـار    والتي تم إقرارها     وقدم تحليالً لترتيبات الحماية اإلقليمية الخاصة بهم،      . الدول العربية 

وبـين كيـف أن ذلـك       . 1965ة  لـسن " كازابالنكـا "بروتوكول  من خالل   جامعة الدول العربية،    

البرتوكول حد من إمكانية دمج الالجئين الفلسطينيين داخل مجتمعات الدول العربيـة المـضيفة،              

بإستثناء األردن الذي أعطى الجنسية األردنية، وحق المواطنة، لمعظـم الالجئـين الفلـسطينيين              

  . المقيمين على أراضيه
  

بنـي  ، لمؤلفـه اإلسـرائيلي   )1992 ( الالجئـين طرد الفلسطينيين، ووالدة مشكلة   يعرض كتاب   

أدت إلى حدوث الهجرة الفلسطينية إبـان       ألحداث التاريخية التي    رؤية إسرائيلية جديدة ل    ،موريس

 مع الرواية الصهيونية التقليدية ألسباب هجرة الفلـسطينيين          تلك الرؤية  وتتعارض .1948حرب  

 علـى نحـو     ب توثيقاً دقيقاً للوقائع التي تثبت     ويتضمن الكتا . ولألحداث التي جرت في تلك الفترة     

قـد  ،  1948، وبعيد، معارك     أن األغلبية الساحقة من الفلسطينيين الذين غادروا ديارهم أثناء         جلي

 ها القوات الـصهيونية   مليات البطش والترويع التي إقترفت    وع البشعة،   فعلوا ذلك هرباً من الجرائم    

هذا السياق يستعرض الكاتب موجات الهجرة منذ بدأت في         وفي  . ضد السكان الفلسطينيين المدنيين   

، والتي ما لبثت أن تحولت إلى موجات من الهجرة الجماعية الواسعة مع إشتداد              1947نهاية العام   

، وعمليات طرد السكان وإخالء     1948على إمتداد عام    شراسة الهجمة الدموية للقوات الصهيونية      

  .1949شهر تموز من العام المناطق الحدودية التي تواصلت حتي 
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ويتناول الكاتب بالتحليل موقف القيادة اإلسرائيلية من مشكلة الالجئين الفلـسطينيين، والقـرارات              

كمـا يتوقـف أمـام      . واإلجراءات العملية التي إتخذتها لمنع عودة هؤالء الالجئين إلى أراضيهم         

بين الموقفين  النسبي  ح طبيعة التباين    السياسة األمريكية وكيفية تعاملها مع مشكلة الالجئين، ويوض       

  اإلدارة األمريكيـة   حيث كانت .  في تلك الفترة   مشكلةتلك ال امل مع   ع الت فياإلسرائيلي واألمريكي   

 الباقية منهم في     وتوطين األعداد  ، الجيء 250,000غط على الحكومة اإلسرائيلية لقبول عودة       تض

ة الحقاًً للموقف اإلسرائيلي، وأخذت تتبنى الدعوة        اإلدارة األمريكي  حازت ثم كيف إن   الدول العربية؛ 

  . لتوطين الالجئين في الدول العربية
  

تاريخ نشوء الحركـة    ل 1،وولتر زئيف الكوير   لمؤلفه   ،)1972( تاريخ الصهيونية  كتاب   ويتعرض

،  بلـورة الفكـر الـصهويني   الصهيونية منذ مرحلة الغيتو، والدور الذي لعبه ثيودور هيرتزل في   

ناهـضة  م ال  الالسـامية  سباب ظهور نزعة  أفيه   طرح   والذي،  "دولة اليهود " هكتاب ن خالل  م وذلك

قـام  كيـف   أوضح الكـوير    و. أن عالجها ال يتم إال  بإقامة وطن قومي لليهود         ب إعتقاده، و لليهود

لفكرة إقامـة     في الحصول على دعمه    هحاونج ،وليم الثاني باالتصال مع امبرطور ألمانيا      هيرتزل

 السلطان عبد الحميد الثـاني      محاوالته إلستمالة في المقابل   وكيف فشلت   . ود في فلسطين  وطن لليه 

 أول مؤتمر صهيوني في بازل في سويـسرا         أهمية إنعقاد  الكويركما يستعرض    . تلك الفكرة  لتأييد

. ضها المؤتمر بإنشاء فروع لها في مختلف أنحاء العالم         وتشكيل اللجنة الدائمة التي فو     ؛1897عام  

 هدف الصهيونية بأنـه     الذي حدد  البرنامج السياسي للحركة الصهيونية    الضوء على     الكوير ألقىو

  .قامة وطن للشعب اليهوديإ

                                                 
  الكتاب باللغة اإلنجليزية 1

Laquer, Walter Ze'ev (1972): A History of Zionizm, Weidenfeld and Nilson, London,            
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مرحلة حاييم وايزمان، ودوره في صدور وعد بلفور، والصراع من أجل           لض  ا إستعر وفي الكتاب 

 التي ترافقت مع صدور     ، األحداث وتناول الكاتب، من وجهة نظر صهيونية     . إقامة الدولة اليهودية  

 لموقـف والجمهور اليهودي المرحب بالقرار؛ كما أشار ل      إلسرائيلية  القيادة ا قرار التقسيم، وموقف    

  .  بعد بعض التردد،لقرارا ييدبتأ الذي إتخذة  الرئيس األمريكي ترومان

فـي  اول الكاتب بشكل مفصل، ولكن بإنحياز واضح للرواية الصهيونية، أحداث هامة وقعت             نتوي

حيث يضعها في سياق أعمال عنف متبادلة         مثل مجزرة دير ياسين،    ،1948فلسطين إبان معارك    

  .بين اليهود والفلسطينيين العرب
  

األحداث التـي وقعـت فـي        ،ميشيل باالمبو  لمؤلفه   ،)1987 (النكبة الفلسطينية ويتناول كتاب   

ق تطور الهجمة الصهيونية     ويستعرض بشكل موضوعي موثَّ    1 .الماضيمنذ بداية القرن    فلسطين  

العسكرية على المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية، ويقدم عرضاً مفصالً للمخططـات الـسرية             

كما يتوقف ملياً أمام ما جرى في ديـر         ". الخطة داليت " من أبرزها    ، والتي كان  للقوات الصهيونية 

عارك والـصدامات المـسلحة     كما يتتبع تطور الم   .  فيها تمت ويسرد تفاصيل المذبحة التي      ،ياسين

، والمجازر الدموية التي إقترفتها القوات الصهيونية في العديـد          1948التي جرت على إمتداد عام      

 ويوضح كيف سقطت العديد من المدن والقرى الفلـسطينية  . يافا واللد من األماكن، ومن بينها في      

لقوات لتفريغ المنـاطق التـي يـتم        والتكتيكات التي إنتهجتها تلك ا     ،في قبضة القوات اإلسرائيلية   

  .  إحتاللها من الفلسطينيين، من خالل تهجير السكان، ومنع عودتهم بالقوة

                                                 
 

  London, Faber and Faber, The Palestinian Catastrophem): 1987(Michael , mPalumbo . الكتاب باللغة اإلنجليزية          1
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ويتوقف الكاتب أمام اإلقتراحات التي قدمتها اإلدارة األمريكية لحل مشكلة الالجئين الفلـسطينيين             

التحوالت التـي   يستعرض  في بداية الخمسينات من القرن الماضي، و      و،  1948فور إنتهاء حرب    

  .   زاءهاإ  طرأت على الموقف األمريكي من مشكلة الالجئين في ضوء التعنت اإلسرائيلي
  

المركز الفلسطيني  الصادرعن   ،)2009( الدليل الخاص بحماية الالجئين الفلسطينيين    وأما كتاب   

 فيتعرض للظـروف التـي تـسببت فـي هجـرة            ،   بديل -لمصادر حقوق المواطنة والالجئين   

 حيث يتناول أهم المحطات التاريخيـة ذات الـصلة          نيين وتشريدهم عن بيوتهم وديارهم؛    سطيالفل

منصف لقـضية   ن الكتاب كيف فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي           ويبي. بعمليات التهجير 

 يقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه فـي تقريـر مـصيره               الالجئين الفلسطينيين 

.   الوطنية المستقلة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوص حل قضية الالجئـين           وإقامة دولته 

كما يتناول الكتاب اآلليات الخاصة بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين، وكيفية تجسير الفجـوات             

ويستعرض بالتفصيل تفسير مفوضية األمـم المتحـدة        . الموجودة في نظام حماية الالجئين الدولي     

ن  الخاصة بالالجئين، ومعايير تـوفير الحمايـة الدوليـة لالجئـي           1951تفاقية  إلالجئين  لشؤون ال 

   . الالجئين الفلسطينيين بالتعامل مع  وكذلك المعايير اإلقليمية الخاصةولألشخاص عديمي الجنسية؛

 ويتعرض الكتاب في فصل مستقل لتعداد الالجئين، وفئاتهم، وأوضاعهم الحياتيـة، ويبجـث فـي       

ضة إلنتهاكات حقـوق    جئين الفلسطينيين يشكلون فئة معر     الال  حيث يبين أن   ،ية المضيفة لهم  العرب

    . من الفئاتكثر من غيرهمأاألساسية  اإلنسان
  

معهـد الدراسـات     الصادر عـن     ،)2008 ( قضايا مقارنة  - الالجئون الفلسطينيون  ويعالج كتاب 

 وذات الصلة  جملة من القضايا القانونية      ،لعدد من الباحثين المختصين    الدولية في جامعة بيرزيت   
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والكتاب هو ثمـرة     ؛مسألة تمثيلهم و ،لالجئيناهوية   بتطورو بمفهوم الالجيء في القانون الدولي،    

  .يوم دراسي حول الالجئين والهجرة

ن أن الهجـرة تكـون      وم اللجوء ومفهوم الهجرة، حيث بـي      وتناول الكتاب بالتحليل الفرق بين مفه     

 ألسباب غالباً ما تتعلق بتحسين ظـروف         يتخذه المهاجر   طوعي ي أنها تنتج عن قرار    إختيارية، أ 

  .حياته، وأما اللجوء فيأتي نتيجة الطرد أو الخوف من خطر الموت بسبب إستعمال القوة والعنف

 لقضايا تتعلق بشكل خاص بالالجئين الفلسطينيين، مثل حق العودة في نطـاق              الكتاب ضكما تعر 

ولي لحقوق اإلنسان بإعتباره حقاً فردياً؛ وحق العودة في نطاق حق تقريـر المـصير               القانون الد 

حيث تم التوضيح بأن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني          . كحق من الحقوق الجماعية   

الحق في تقرير المـصير دون تـدخل        (والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي تشمل         

ودة إلى ديـارهم    وحق االفلسطينيين في الع   ... الحق في اإلستقالل والسيادة الوطنية      و... خارجي  

 قد أشارت إلى الشعب الفلسطيني بدالً من اإلشارة إلى الالجئين الفلـسطينيين،             ،)التي شردوا منها  

على إعتبار أن المشكلة الفلسطينية الجوهرية تتمثل في كونها مشكلة شعب حـرم مـن حقوقـه                 

أوضاع قضايا تتعلق ب  اول الكتاب أيضاً    نتو. لة الجئين في إطارها اإلنساني    ال مجرد مشك  الوطنية،  

حرب الخالل  وقعت   أحداث تاريخية مدلوالت  الالجئين في الدول العربية؛ باإلضافة إلى البحث في         

   .، وصلتها بخلق مشكلة الالجئين الفلسطينيين1948مثل المذابح الصهيونية 
  

دائـرة  الصادر عن    ،)2000 (قرارات ومعاهدات وإتفاقيات  : الفلسطينيونالالجئون  وشكل كتاب   

 على نحو    حيث أدرج   للبحث،  ومفيداً  مرجعاً مهماً  شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية     

لقرارات الدولية واإلتفاقيات والمعاهـدات الخاصـة بـالالجئين         لمعظم ا  النصوص الكاملة    خاص

كمـا تـضمن    .  اإلتفاقات والقرارات الدولية الخاصة بالالجئين عموماً      ىالفلسطينيين، باإلضافة إل  

النصوص المختلفة الخاصة بتعريف الالجئين، والالجئين الفلسطينيين، والمصطلحات والمفـاهيم          
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كما عرض بالتفصيل أعداد    . األساسية ذات الصلة بالمنظمات الدولية التي ترعى شؤون الالجئين        

وقرارات .  وأعداد الالجئين في المخيمات وخارجها     دول العربية، ومواقع  الالالجئين، وتوزعهم في    

  .  جامعة الدول العربية الخاصة بالفلسطينيين

مركـز الالجئـين    ، الصادر عـن     )1995 (النازحون الفلسطينيون ومفاوضات السالم   وأما كتاب   

 فـي تـشرين    فقد عرض وقائع وأوراق الندوة التي عقدها المركـز       ،شمل -والشتات الفلسطيني 

  .، والتي تمت بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في شؤون الالجئين1995الثاني من العام 

أورد الكتاب   فقد  والفئات التي يشملها التعريف،     الفلسطيني وباإلضافة إلى التعريف بمفهوم النازح    

، 1967رب عـام    إبان ح أعداد النازحين الفلسطينيين    حول   مناقشات المشاركين في الندوة    حصيلة

ض المشاركون لوضـع    كما تعر . وأوضاعهم وطبيعة إقامتهم في الدول العربية التي نزحوا إليها        

لت للبحث   اللجان الفرعية التي شُكِّ    حصيلة عمل  الفلسطينية، و  –النازحين في اإلتفاقيات اإلسرائيلية     

في الضفة الغربية وقطاع    ،  1967في آليات عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم التي غادروها عام           

  . غزة

تحليالً معمقاً للتشريعات اإلسرائيلية بـشأن اإلقامـة فـي األراضـي المحتلـة،              ن الكتاب وتضم  

؛ وحول حقـوق المواطنـة فـي القـدس          لإلجراءات اإلسرائيلية المؤدية إلى فقدان صفة المقيم      و

غهـا مـن سـكانها العـرب        وتفري واإلجراءات التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلية لتهويد القدس      

   .الفلسطينيين
  

تقرير المفوض العام   ،  )1969 (الالجئون الفلسطينيون ووكالة الغوث    ،علي فيصل ويناقش كتاب   

مج ا ، ويتعرض بصورة نقديـة لبـر       )األنروا(لوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     ل

 القـرار تناول بالتحليل مكانة    يكما  . طينيين وللدور الذي تقوم به في أوساط الالجئين الفلس        ،عملها

التي  ، الذي يعتبره الكاتب بمثابة عنوان اإلعتراف الدولي بحق الالجئين بالعودة إلى ديارهم            194
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ذلك القرار،  موقع  على تراجع   التي تدلل    من المؤشرات    ، مشيراً إلى عددٍ   1948طردوا منها عام    

دولية وللمفاوضات واإلتفاقيات التي تم التوصل إليها في         لعدد من التطورات ال    نتيجةًمكانتة   وتآكل

ويستنتج أن تلك التطورات قد إنعكست سلباً على وظيفة األنروا، ممـا أدى             . أوسلو وكامب ديفيد  

   . إلى  إنحرافها عن التفويض الذي شُكلت على أساسه

 اإلسترتيجية في   وفي سياق آخر يتوقف الكتاب أمام الدراسة الصادرة عن مركز جافي للدراسات           

 "إسرائيل والفلـسطينيين  : مشكلة الالجئين الفلسطينيين، قضايا الحل الدائم     "جامعة تل أبيب بعنوان     

شلومو غازيت، ويستخلص أن طروحات غازيت حول حل مشكلة الالجئين تقع خارج سـياق     بقلم  

 وفي نهاية كتابـه     .، وخارج سياق السيادة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة         "حق العودة "

  .  يعرض الكاتب بصورة مختزلة لمواقف عدد من اإلدارات األمريكية تجاه قضية الالجئين
  

دائـرة  ، الـصادر عـن      )2000 (حقائق وإحصائيات : الالجئون الفلسطينيون  كراس   قد وجدتُ و

 لمفيدةا أحد المراجع    ، حيث كان  ذو أهمية كبيرة  ،  شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية     

الجـيء  (و  ) الجـيء ( التعريفات الخاصة بمصطلح     ، على نحو واضح   ، تناول فقد. هذه الدراسة ل

تعريف األنروا، والتعريـف    في  ، و 1951 ميثاق   ات الواردة في  تعريفلل جوعربال، وذلك   )فلسطيني

، 1992جئين الفلسطينيين في أتـوا       في جلسات مجموعة العمل الخاصة بالال      دم الذي قُ  الفلسطيني

  .التعريف المقدم من دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينيةباإلضافة إلى 

قرارات األمم المتحدة في موضوع الالجئـين الفلـسطينيين؛         لبعض   نصوصاً   كما تضمن الكراس  

نصوص إلى  ، باإلضافة    من القانون الدولي   اديء كمب ، وحق التعويض   حول حق العودة   اًونصوص

  .ات رسمية حول الالجئينإلتفاقيات وتصريح
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، وجهة   رمزي رباح  ، لمؤلفه )1996 (الالجئون والنازحون، ومفاوضات الوضع الدائم    وقدم كتاب   

؛ حيث سـلط    الالجئين والنازحين بموضوع  نظر نقدية لألداء الفلسطيني في المفاوضات الخاصة        

الالجئـون  الضوء على جوانب جديدة في الموضوع، ومن ضمنها الدور المفتـرض أن يؤديـه               

ويمكن . رين الفلسطينيين داخل إسرائيل    الغربية وقطاع غزة، وكذلك المهج     الفلسطينيون في الضفة  

إعتبار هذا الكتاب كدراسة مكثفة تناولت على نحو مختزل العديد من القضايا ذات الصلة بقـضية                

؛ واألولويات فـي    الالجئين والنازحين من وجهة نظرالشرعية الدولية     : الالجئين الفلسطينيين، مثل  

برامج األنروا؛ والمفاوضات متعددة األطراف؛ ومشاريع التوطين والتأهيل كجزء من مخططـات            

  .تصفية قضية الالجئين

دائرة شؤون   التي أصدرتها    ،)2009 (نظرة على المفاوضات   : المعنونة وعرضت النشرة الخاصة  

سطينية بمحطاتها الرئيسية منذ نكبة      نبذة تاريخية حول القضية الفل     ،المفاوضات في منظمة التحرير   

. 1988عـام    ، وصوالً إلعالن دولة فلسطين المستقلة في الجزائر       1967ومروراً بحرب    ،1948

وسلو وكامب  ، ثم مفاوضات أ   1991تمر مدريد عام    كما إستعرضت المسيرة التفاوضية بدئاً من مؤ      

 التـي تـم      والقـضايا  ءم المبادى ؛ وتوقفت بالتحليل أما    وطابا، وصوالً إلى خارطة الطريق     ديفيد

ثم إستعرضت النشرة الممارسات اإلسـرائيلية      . اإلتفاق عليها بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني     

وإعتقـاالت،  على األرض، من إستيطان ومصادرة لألراضي، وهدم للمنازل وإغالق للمنـاطق،            

 من خاللها تدمير فرص     ل إسرائي والتي إستهدفت  ،2000 و   1993وذلك في الفترة ما بين عامي       

 وعلى هذا الصعيد قدمت النشرة معطيات ونسب رقميـة        . الحت في األفق  في حينه      السالم التي 

كانت ذات فائدة توثيقية كبيرة؛ باإلضافة إلى رصد أبرز المحطات التفاوضية وتواريخ وعنـاوين              

 كافة القـضايا التفاوضـية،  لموقف الفلسطيني إزاء  لاً تلخيصكما قدمت النشرة .اإلتفاقيات الموقعة 
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 بما فيها على نحو خـاص موقـف منظمـة           ، لمحة تاريخية موجزة عن مشكلة الالجئين      وأعطت

  .التحرير الفلسطينية إزاء أسس حل قضية الالجئين

: شمل، تحـت عنـوان  /  النشرة الخاصة التي أصدرها مركز الالجئين والشتات الفلسطيني   قدمتو

 تـأليف ،  )1997 (خاصة بإقامة الفلسطينيين في الدول العربيـة      قرارات جامعة الدول العربية ال    

، تحليالً مستفيضاً لتأثير القرارات الخاصة بإقامة الفلسطينيين في الـدول العربيـة             عباس شبالق 

خذت في إطار المجلـس      قد إتُ   المؤلف،  حسب ،وكانت تلك القرارات  . على حياة ومستقبل الالجئين   

 بناء على توصية من المندوبيـة الدائمـة لفلـسطين فـي              وذلك ،الوزاري لجامعة الدول العربية   

. وتعكس تلك القرارات التوجه العام للدول العربية في تعاملها مع الالجئين الفلـسطينيين            . الجامعة

ويستعرض المؤلف مضامين بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية، كما جري توقيعـه             

، فـي   إضافةً لذلك يعرض المؤلف نص اإلتفاق الـسري       . 1965مفي الدار البيضاء في أيلول عا     

ـ تتم من خاللـه      الذيو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية،        حينه، م الوجـود   ينظ

ات   إجـراء   أيـضاً  وتناول المؤلف بالتفصيل  .  بما فيه العمل الفدائي المسلح     ،الفلسطيني في لبنان  

  . بالفلسطينيين في الدول العربيةالسفر واإلقامة والعمل المتعلقة
  

 في عهد الـرئيس      السياسة األمريكية   وبمضمون الخاصة بخلفيات المراجع والدراسات    2. 2. 2

 ومواقف الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إزاءها بيل كلينتون

، نـوربرت شـولتز    من إعـداد     ،1 الالجئون الفلسطينيون  ،بيانات أمريكية رسمية  : يعرض كتاب 

 منـذ   تجاه مشكلة الالجئين الفلـسطينيين،      المختلفة ياسات ومواقف اإلدارات األمريكية   ملخص لس 

مواقف تلـك اإلدارات خـالل    ويغطي الكتاب   . 1994 وحتى العام    مطلع خمسينات القرن الماضي   

                                                 
   الكتاب باللغة اإلنجليزية1
, DC, Washington ,ies Institute for Palestine Stud,)Palestinian Refugees (,US Official Statements): 1994 (, Nobert,  Scholz  
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 مداوالت األمم المتحدة حول قضايا الالجئين الفلسطينيين، حيث يـورد نـصوصاً مطولـة مـن               

 لألمم المتحـدة، وفـي       في الجمعية العامة   ، وتصويتاتهم األمريكان وخطاباتهم مداخالت المندوبين   

 ،ة للوطن، والتـوطين   ذات صلة بحق العود   كما يتناول قضايا    . اللجان السياسية الخاصة التابعة لها    

قف من برامج وكالة غوث     ومثل الم ،  ت الطابع اإلنساني  ، والتعويض؛ باإلضافة للقضايا ذا    والتأهيل

يتناول الكتاب أيـضاً قـضايا ذات صـلة         و.  تمويلها وإدارتها  أعباء، و )األنروا(جئين  وتشغيل الال 

بعملية التنمية اإلقتصادية للدول المضيفة لالجئين، وإنعكاس تلك التنمية على المجتمعات المحليـة،             

ويورد الكتاب كذلك مواقف اإلدارات األمريكية مـن المـسيرة          . ومن ضمنها مجتمعات الالجئين   

  . ية، وقضايا الحل الدائمالسلم

إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية األمريكية، وجلـسات          عموماً،   ،ويستند الكتاب 

البيت األبيض، وسجالت الهيئات التابعـة لألمـم        سجالت   و ،  اإلستماع في الكونغرس األمريكي   

ذا الكتاب، بالنسبة للباحث، مـصدراً      ل ه  وباإلجمال فقد شكَّ   .المتحدة المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين   

تطورها، تجاه قضية الالجئـين  و اقف اإلدارات األمريكية المختلفةتوثيقياً هاماً للمعلومات حول مو   

  .الفلسطينيين
  

 1 ،الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، مـن أوسـلو إلـى خارطـة الطريـق             : وأما كتاب 

قدم سجالً تفصيلياً   ف ،)أبو عالء (أحمد قريع    لسطيني السياسي الف   لمؤلفه ،)2004(مفاوضات أوسلو 

لعنا على الروايـة      الفلسطيني، والذي من خالله إطَّ      –لمسيرة التفاوض الثنائي المباشر اإلسرائيلي      

 لحقيقة ما جرى في أوسلو، والظروف التي سبقت إنطالق تلك المفاوضـات،              الرسمية الفلسطينية

لها، ومواقف مختلف األطراف العربية والدولية منها؛ وبشكل        ومضمون اإلتفاقات التي تم التوصل      

  .خاص مواقف اإلدارة األمريكية
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 هة نظر الباحث، هو التحليل الذي قدمـه المؤلـف          أهم ما ورد في هذا الكتاب، من وج         من ولعل

 فـي ضـوء     ،وأسـاليب عملهـا    منهجها الجديد و ،حول تطور موقف الحركة الوطنية الفلسطينية     

 للوصـول إلـى أهـدافها        وإنعكاس ذلك على رؤيتها ألفضل السبل      قليمية والدولية، المتغيرات اإل 

  . الوطنية

 إلى الـداخل    ،أن إنتقال مركز العمل الوطني، والمواجهة الرئيسية      "وفي هذا السياق يرى المؤلف      

تطـوره  الكفاح الوطني   إستكمل  حيث  . سب النضال الفلسطيني مشروعية إضافية    كالفلسطيني، قد أ  

 عتدال، وتنبذ التطرف والمزايـدات     وطنية ناضجة، تتسم بالواقعية واإل     يء في صورة حركة   البط

دت إلى ترشيد الخطاب السياسي الفلـسطيني،       سبات التي راكمتها اإلنتفاضة قد أ     وأن المكت . (... )

إلى أبعد الحدود، بتخليصه من الخطابة والجملة الثورية، والشعارات الطنانة، وترجمتـه             وعقلنته

  ." واإلسرائيلي،مفردات سياسية مقبولة لدى الرأي العام الدوليإلى  و،ةموفهلى لغة مإ

ويحتوي الكتاب على مالحق تتضمن نصوص اإلتفاقات التي تم التوصـل لهـا بـين الطـرفين                 

  .ض الجلسات التفاوضية األساسيةعالفلسطيني واإلسرائيلي، باإلضافة إلى محاضر تفصيلية لب
  

الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو       :ن كتابه الذي يحمل عنوان    في الجزء الثاني م   

  مجريـات   طـرح  ،أحمد قريع يواصل  ،  )2007 (كامب ديفيد  مفاوضات   2 ،إلى خارطة الطريق  

 فاوضاتال في الم  من موقعه كمشارك فع    ،مقد حيث   ؛ وقائعها وتحليلفي كامب ديفيد،     المفاوضات

 شهادة شخصية مدعمـة بالوثـائق   ي في العديد من الجوالت التفاوضية،   وكرئيس للجانب الفلسطين  

إلتصاالت غير الرسمية، كما في     ا لحقيقة ما جرى في الكواليس وفي        ،المحاضر الدقيقة التقارير و و

  . الفلسطيني واإلسرائيلي واألمريكي: جوالت المفاوضات الرسمية التي جرت بين الوفود الثالثة

، 1995التفاوضية الممتدة ما بين اإلتفاق اإلنتقالي المرحلي في أيلول عـام            ويغطي الكتاب الفترة    

وقد أورد  . ، والتي إنتهت إلى فشل ذريع       2000أواخر عام   و  منتصف مفاوضات كامب ديفيد في   و
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        رضـت علـى الطـرفين      المؤلف بالتفصيل نصوص المبادرات والمقترحات األمريكية التـي ع

كمـا  . ليها منهما ع  تلف الجوالت التفاوضية الثالثية، وردود كلٍ     الفلسطيني واإلسرائيلي خالل مخ   

 الذي لعبته اإلدارة األمريكية، والـرئيس كلينتـون، فـي            المنحاز  لطبيعة الدور  قدم تحليالً تقييمياً  

  .العملية لتفاوضية

، بإعتبارها إحدى قضايا الوضـع الـدائم األساسـية،           قضية الالجئين  سلط المؤلف الضوء على   و

 خالل العديد من الجوالت التفاوضية ، حيث أورد         تي جرت حولها  ل ا مناقشاتالتفصيل ال وعرض ب 

تلـك المـشكلة، موضـحاً      اإلسرائيلي لكيفيـة حـل      و الفلسطيني كال الجانبين المؤلف تصورات   

   .هماالتعارضات الجوهرية بين

اد دراسته  إسنمالحق ذات أهمية توثيقية عالية، ساعدت الباحث في         نصوص و وقد تضمن الكتاب    

  .بالمراجع والتوثيقات الالزمة
  

، والذي يمكن إعتباره من نوعيـة       بيل كلينتون  الرئيس   لمؤلفه - )2004 (حياتيويتطرق كتاب   

كتب السير الذاتية والمذكرات، بصورة مختزلة ألهم الوقائع التي حدثت في مفاوضات كامب ديفيد              

 - كلينتون لحل قضايا الصراع الفلـسطيني      كما يورد أبرز المقترحات التي قدمها الرئيس      . 2000

قلت إن دولة فلسطين    : "ويقول كلينتون بهذا الخصوص   . اإلسرائيلي، ومن ضمنها قضية الالجئين    

 ومـا بعـدها، دون      1948الجديدة ينبغي أن تكون هي وطن الالجئين الذين شردوا  في حـرب              

وقراراتها الـسيادية، مـع إعطـاء       إستبعاد إمكانية قبول إسرائيل لبعض الالجئين حسب قوانينها         

دولة : حة لألقامة الدائمة لالجئين   كما يشير إلى األماكن المقتر    . األولوية لالجئين المقيمين في لبنان    

كما يشير إلـى أن علـى       . فلسطين، مناطق تبادل األراضي، الدول المضيفة، دول ثالثة، إسرائيل        

  .194قرار األممي الهذا الحل يلبي متطلبات الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي أن يوافقا على أن 
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، المبعوث األمريكي للـشرق األوسـط       دينس روس ، لمؤلفه   )2005( السالم المفقود وأما كتاب   

 من الرئيسين جورج بوش األب و بيل كلينتون،         ورئيس الوفد األمريكي المفاوض خالل والية كلٍ      

اما، فيتضمن روايته لألحداث الهامـة التـي   والذي يعمل اآلن مساعداً في إدارة الرئيس باراك أوب   

كما يعرض علـى    . إزاءها الواليات المتحدة    مواقف، و 1991وقعت في الشرق الوسط منذ العام       

 من وجهة نظـره     ، وذلك فاوضات كامب ديفيد  ا جرى في م    لم  التفصيلية ته رواي نحو مفصل أيضاً  

شر في معظـم جـوالت      شارك بشكل مبا  وسط،  كمسؤول أمريكي ومختص في شؤون الشرق األ      

لتطور ؤية المؤلف   رلويقدم الكتاب عرضاً تفصيلياً      .المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية األمريكية   

ومن  ،1991عام  مؤتمر مدريد   مفاوضات   طويلة إمتدت من فترة   فترة  خالل  األحداث التي جرت      

، 2000وز عـام   ، وصوالً إلى مفاوضات كامب ديفيد في شهر تم        1993ثم مفاوضات أوسلو عام     

يعـرض   و .2001واللقاءات والمحادثات األخيرة التي تمت في كامب ديفيد في كانون الثاني عام             

وكان الكتـاب ذو فائـدة      .  كما يراها هو   المفاوضاتتلك  مواقف مختلف األطراف خالل     المؤلف  

 لتلك  وثّقواين  كبيرة خصوصاً لجهة توفيره اإلمكانية لتدقيق ومقارنة الرويات المختلفة لعدد من الذ           

   .من مراحل الصراع الدائر في المنطقةالمرحلة الهامة 
  

 الدبلوماسي األمريكي البارز الـذي      مارتين إنديك  لمؤلفه   )2009 (أبرياء في الخارج  ويحلل كتاب   

عمل مستشاراً للرئيس بيل كلينتون لشؤون الشرق األوسط، اإلستراتيجيات المختلفة التي إتبعهـا             

 تفاصيل هامـة حـول مـسيرة         الكتاب  ويقدم .ن بيل كلينتون وجورج دبليو بوش     سيكالً من الرئي  

، ويتطرق من بين قضايا أخرى، لقضية الالجئين وموقف الرئيس كلينتون           مفاوضات كامب ديفيد  

لدروس دم في نهاية الكتاب إستخالصاته ل     كما يق . والطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي إزاء سبل حلها     

       . الجديدة اإلدارة األمريكية تكون محط إهتمام أن ، من وجهة نظره،الضروريالتي من المستفادة و
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رصداً توثيقياً لوقائع المفوضات التي      أكرم هنية  لمؤلفه   ،)2000 (أوراق كامب ديفيد  :  كتاب قدموي

جرت بين الوفدين اإلسرائيلي برئاسة إيهود باراك، والفلسطيني برئاسة ياسر عرفات، بمـشاركة             

 قـضايا  ويتناول فيها. 2000س األمريكي بيل كلينتون، وذلك  في كامب ديفيد في تموز عام           الرئي

ويورد أكرم هنية مـضمون     . قضية الالجئين الفلسطينيين  بما فيها   الوضع الدائم التي جرى بحثها،      

ويوضـح تعـارض المـوقفين الفلـسطيني        . الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين وسبل حلها      

 سواء بالنسبة للروايـة التاريخيـة       عناصر الرئيسية في قضية الالجئين،     إزاء كافة ال   واإلسرائيلي

حق التعـويض، أو بالنـسبة   ، أو بالنسبة لحق العودة و1948عام   ألسباب حدوث مشكلة الالجئين   

  .  الخالفية الرئيسية، وغيرها من العناصر عن حدوث مشكلة الالجئينلتحمل المسؤولية

للمباديء التي حكمـت موقـف الـرئيس كلينتـون خـالل جـوالت              خيصاً  كما يورد المؤلف تل   

ولخـصها فيمـا    المفاوضات، والتي إعتبرها المؤلف من ثوابت وتقاليد العمل السياسي األمريكي،        

أوالً، أن مواقف واشنطن تنطلق من واقع وإحتياجات ومتطلبات وهموم الحكومة اإلسرائيلية،            : يلي

 خطـوة   ةمطالب اإلسرائيلية كمسلمات غير قابلة للنقاش، وثالثاً، أن أي        أن واشنطن تقبل بال    وثانياً،

ـ         إسرائيلية يجب أن تقابل    الطـرف  ةً أن   ، من وجهة النظر األمريكية، بخطوة فلـسطينية، متجاهل

سرائيل هي الطرف المحتل الذي عليه أن يتخلـى عـن إحتاللـه             الفلسطيني هو الضحية، وأن إ    

  .لألراضي الفلسطينية

هت كل ضغوطها نحـو الطـرف       ، وج ؤلف إلى أن اإلدارة األمريكية برئاسة كلينتون      ص الم ويخل

 قد نـسفت    الفلسطيني، وأنها كانت تتبنى على نحو مكشوف كافة المواقف اإلسرائيلية، وأنها أخيراً           

 و  242  األمميـين  وبتطبيق القرارين  األرض مقابل السالم  مرجعية عملية السالم، والمتمثلة بمبدأ      

338.        
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 رحلة أمريكي يهودي بحثاً عـن الحقيقـة والعدالـة         : إسرائيل، فلسطين، لبنان  :  كتاب يتضمنو

: كتـاب ت الهامة حول الهولوكوست، وحول       من المقاال  عدداً،  نورمن فنكليستين ، لمؤلفه   )2008(

قرير هيومان   وحول ت   والت؛  و ،اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األمريكية لمؤلفاه ميرشايمر      

  مـن الكتـاب     األخير الجزءيهمنا في الكتاب أكثر، هو       ما  ويتس واتش عن المقاومة اللبنانية؛      را

لرواية دينيس روس حول   بالنقد  المؤلف  فيه يتصدى   والذي  مفاوضات كامب ديفيد الثانية؛     ب المتعلق

   .2000 ديفيد  كامبمفاوضات

للموقف اإلسرائيلي، وذلـك    ودعمه  لموقف األمريكي    ا العديد من الدالئل على إنحياز     الكاتبيقدم  و

 للقتال من   "الموثوقة"القصة الداخلية    ( :السالم المفقود :  كتاب  عرض فقرات مقتبسة من      من خالل 

 بـشكل   بتحليـل تلـك الـدالئل       ثم القيام  روس؛، لمؤلفه دينيس    )أجل السالم في الشرق األوسط    

لنصوص والمحاضر ذات المصادر المتنوعـة،      ل مقارناتةويتوصل الكاتب، من خالل      .موضوعي

، ال تقع، كما زعم الرئيس بيل كلينتون وأيده         2000إلى أن مسؤولية فشل مفاوضات كامب ديفيد        

في ذلك دينيس روس، على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بل على اإلنحياز األمريكـي شـبه                

رة األمريكيه لقـرارات الـشرعية      اإلداويكشف الكاتب كيف تنكرت     المطلق للموقف اإلسرائيلي؛    

  .كقاعدة لحل مشكلة الشرق األوسطورفضت عملياً إعتمادها الدولية 

 من األمثلة للتدليل على دعم الرئيس كلينتـون ومحاباتـه  لموقـف الوفـد                ويورد الكاتب العديد  

هشاشة   ويكشف .، أو بالنسبة للقدس أو الالجئين     1967اإلسرائيلي، سواء ما يتعلق بالعودة لحدود       

ن كيـف أن الـضغوطات كانـت توجـه          إدعاءات دينيس روس بحيادية الموقف األمريكي؛ ويبيِِّ      

 الفلسطيني الذي كان مطلوباً منه هو، ولـيس مـن الطـرف اإلسـرائيلي              بإستمرار نحو الطرف  

            .  ، تقديم التنازالتالمحتل
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، تـأليف   1)2007( طن والتطوير الالجئون الفلسطينيون، تحديات العودة إلى الو     : ويتضمن كتاب 

ـ ، مجموعة من األوراق البحثية المتنوعة لعدد مـن الكُ         وروال رفاعي  ريكس براينين  اب حـول   تّ

التحديات التي ستواجهها الدولة الفلسطينية المستقلة في حالة عودة أعداد من الالجئين إليها، وحول              

لتسوية في الشرق األوسط، بما فيهـا     وجود، أو عدم وجود، سياسة لإلتحاد األوروبي إزاء عملية ا         

إزاء قضية الالجئين الفلسطينيين؛ وكذلك حول دور التخطيط فـي دعـم المفاوضـات الخاصـة                

بالالجئين؛ وعالقة مسألة إخالء المـستوطنات اإلسـرائيلية بقـضية الالجئـين، وغيرهـا مـن                

  .الموضوعات

وعموماً فإن الكتاب يلقي    . لمنطقةكما تتطرق موضوعات الكتاب إلى دور األنروا ومستقبلها في ا         

ـ           ة تـسوية سياسـية     الضوء على بعض الجوانب الخاصة بأوضاع الالجئين الحياتية، وإنعكاس إي

  .قضايا اإلسكان والبنية التحتية، وعلى االجتماعية واإلقتصاديةمحتملة على أوضاعهم 
  

ـ _المواجهة والسالم في الشرق األوسط، الطريق إلى غزة       : وأما كتاب  ، لمؤلفـه   )1995 (اأريح

اإلدارات األمريكية المختلفـة،    عرض محاوالت التسوية التي بادرت لها       ستيف،  السفير طاهر شاش  

، ومؤتمر كامب ديفيد األول وإتفاقية الـسالم        1973، وحرب أكتوبر    1969 مبادرة روجرز    مثل

  .كارترالتي وقعها الرئيس أنور السادات ومناحيم بيغين برعاية الرئيس األمريكي جيمي 

ت يايحلل طبيعة اإلتفاق  و  تلك، فاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية  ويقدم الكاتب رصداً دقيقاً لجوالت الم     

  القـسم األول،    يـشمل  :قسمين قضايا المفاوضات إلى     قسيمن كيف تم ت   يبيكما  . أسفرت عنها تي  ال

القـدس،  : وتتضمن قـضايا   قضايا الحل الدائم  :  الثاني  القسم  بينما يشمل  ،قضايا المرحلة اإلنتقالية  

                                                 
  : الكتاب باللغة اإلنجليزية 1

     Challengaes of Repatriation and ,  Palestinian Refugees)2007(, Roula, and Rifai, Rex, Brynen
                                                                   London            , Co Ltd and IDRC&Tauris.B.I, Development  
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مرجعـاً  الكتاب  ل  شكَّ وعموماً،   .، والمياه، والتعاون الخارجي   والالجئين، والحدود، والمستوطنات  

  .  من الصراع في المنطقة وهامةدقيقاً ألحداث مرحلة تاريخية طويلة
  

، نتائج ندوة دراسـية حـول الموقـف         )1998 (قضية الالجئين والمفاوضات  : ويلخص كتاب 

سليم تمـاري، وسـاجي خليـل ،        :  الفلسطيني بخصوص قضية الالجئين، شارك فيها      التفاوضي

؛ باإلضافة إلى مقال حول المفاوضات متعددة األطراف ومجموعة عمل الالجئين،           وهاني الحسن 

  .، من جامعة ريدنج في بريطانياجويل بيترزلمؤلفه 

فلسطيني الرسمي من قـضية     الموقف ال ب الندوة العديد من القضايا الخاصة        في تلك  طرحتوقد ُ 

  القوة التي يمتلكها المفاوض الفلسطيني، ومواطن الضعف لديه، واألسـس          نقاطللت  حالالجئين، و 

بالتحليل  الندوة   تناولتكما  .  التي من المفترض أن يستند لها الموقف الفلسطيني        القانونية والسياسية 

 المرجعيات المعتمدة وطنياً   سطينية، مع ، وتعارضها، من وجهة النظر الفل     عادهاإبوثيقة ستانفورد و  

وإنعكاس مسألة  كما تطرقت الندوة لمسألة غياب إستراتيجية تفاوضية معلنة،         . مفاوضات الالجئين ل

، على مكانة قضية الالجئـين فـي        المرحلة اإلنتقالية والمرحلة  النهائية     من   كٍلالفصل بين مهام    

  .اإلسرائيلي الفلسطيني على المفاوضاتوكذلك إنعكاس إختالل ميزان القوى . المفاوضات

متعـددة األطـراف الخاصـة      ما حققته مجموعة العمـل      خالصة   ورقة جويل بيترز     تتناولو

  اللجنـة،  حداث والتوقعات التي قادت إلى إنـشاء تلـك        األبالالجئين، وذلك من خالل إستعراض      

 تعزيـز    ورائه كـان    الهدف من   حيث يورد أن   طراف؛ المسار متعدد األ    إطالق الفكرة من وراء  و

ول المنطقـة   التوجه العملي لدول المنطقة نحو التعاون اإلقتصادي والتنموي، على قاعدة إندماج د           

   .هذلك التوجل هااألطراف الدولية وإسنادفي ظل دعم عتماد المتبادل، في شبكة متنامية من اإل
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دائـرة   عـداد مـن إ  1،)1999( قضية الالجئين حول  مفاوضات الوضع النهائي    : ويتضمن كتاب 

خالصة المداوالت والمناقـشات التـي تمـت      ، في منظمة التحرير الفلـسطينية     شؤون الالجئين 

 تحضيراً لمفاوضات الوضع الـدائم الخاصـة بقـضية           متخصصة  قدمت في ندوة   عمل،ألوراق  

 وراق البحثية قد شملت األ  و .1999بيت لحم عام    في مدينة    عقدتالندوة قد   تلك  وكانت  . الالجئين

شـروط  : الجوهرية الخاصة بقضية الالجئين، مثل     العديد من الموضوعات     التي قُدمت في الندوة   

التسوية العادلة لقضية الالجئين، وحق العودة والتعويض، واإلستراتيجية التفاوضية في مفاوضات           

 عـودة  حق النفيذالالجئين، وكيفية التغلب على اإلستعصاء الذي تجابهه قضية الالجئين، وإمكانية ت         

  . ، ومستقبل األنروا من وجهة النظر الفلسطينيةعملياً
  

 ، دور الواليات المتحـدة فـي رعايـة        "الطرف الثالث في المفاوضات   " : رسالة الماجستير  تعالجو

، )2007 (" نموذجـاً  2000كامب ديفيـد    "،  اإلسرائيلي-مشاريع التسوية في الصراع الفلسطيني    

 الذي لعبته الواليات المتحدة األمريكية في التوسط بـين          ، طبيعة الدور  رويد عادل محمد  لصاحبها  

وتقوم الدراسة علـى    . 2000طرفي النزاع اإلسرائيلي والفلسطيني، خالل مفاوضات كامب ديفيد         

مريكي، باإلضافة إلى عدم الكفاءة في إدارة العمليـة          غياب الحيادية من قبل الوسيط األ      فرضية أن 

عـرض    الرسالة وتضمنت .اماً من أسباب فشل قمة كامب ديفيد      التفاوضية من قبله، كانت سبباً ه     

لعالقة التاريخية للواليات المتحدة األمريكية بمنطقة الشرق األوسط وفلسطين، منذ فترة ما            ل تحليلو

الحوار بعد الحرب العالمية الثانية، مروراً بالمحطات السياسية الهامة والتي كان من أبرزها محطة              

 والمحطـة   ،1991 عـام     ومبادرة السالم األمريكية بعد الحرب على العراق       ،األمريكي الفلسطيني 

ثم إتفاقية أوسلو، وإنتهاءاً بمفاوضات كامب ديفيد، والقمـة الثالثيـة التـي             التفاوضية في مدريد،    
                                                 

  : الكتاب باللغة اإلنجليزية 1
The Final Status Negotiations on The Refugee Issue, Positions and Strategies, Proceedings of a Workshop 
on preparing for The Final Status Negotiations on The Refugee Issue. Organized by PLO, Dept. of Refugee 
Affairs, Bethlehem, Palestine, August 1999 



 

 43

ياسر عرفات وإيهود بـاراك، برعايـة الـرئيس بيـل           : لرؤساء الثالثة ا بين   ،2000 عام   إنعقدت

الواليـات المتحـدة    العالقة العضوية بـين     حقيقة    إبراز  الرسالة إلى   عمدت موفي الختا .  كلينتون

أن الواليات المتحدة األمريكية لـم    :  أبرزها  كما توصلت إلى جملة من النتائج      ،األمريكية وإسرائيل 

 وأن توقيت المفاوضات، فـي نهايـة        ؛ خالل العملية التفاوضية   تكن طرفاً محايداً أو وسيطاً نزيهاً     

 كان عامالً سلبياً ساهم في إفشال المفاوضات؛ وأن اإلعداد لتلـك            ،ية الرئيس بيل كلينتون   فترة وال 

ومع ذلك فإن الرسالة تستخلص أن قمة كامـب ديفيـد           . المفاوضات كان ضعيفاً إلى أبعد الحدود     

منهمـا  ن كٍل    الفلسطيني واإلسرائيلي، مكَّ   لت أول إشتباك تفاوضي حقيقي بين الطرفين       شكّ 2000

  .هم أعمق لمطالب وطموحات ومخاوف الطرف االخرمن ف

جوانبل هارغم من تطرق العديد من    ستخلص من هذا اإلستعراض للمراجع واألدبيات السابقة أنه         وي 

 منهـا لـم      إال أن أيٍ   ،ضية الالجئين  بما فيها ق   ، من السياسة األمريكية إزاء قضايا المنطقة      مختلفة

لتطـور  تاريخياً  تصوراً   قدم ولم ي  إزاء قضية الالجئين،   السياسة األمريكية    خاصبحث على نحو    ي

 إزاء قضية   مضمون السياسة األمريكية  لتحليل    تقديم ناهيك عن الموقف األمريكي من تلك القضية،      

معظم تلك المراجـع، وإن تطرقـت لموقـف اإلدارة          ف. خالل والية الرئيس بيل كلينتون     الالجئين

لقضايا أساسية  تناولها  عام، ومن خالل     في سياق  فعلت ذلك    األمريكية من قضية الالجئين إلى أنها     

متكاملة ما أمكن لسياسة إدارة الرئيس بيـل        تقديم رؤية   هو  ف هذه الدراسة    سعت له ما  ما  أو .أخرى

زها عن  ف على السمات الخاصة التي تمي     التعروهذا يشمل   . حصرياً إزاء قضية الالجئين    ،كلينتون

الـسياسة  إتجاهات   لتطور   مقارنةتاريخية   وذلك من خالل تقديم خلفية       سياسات اإلدارات السابقة،  

   .تهااألمريكية إزاء قضية الالجئين منذ نشأ
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  الفصل الثالث

  

  الجئين الفلسطينيينبمشكلة الالتعريف 

  ) واألعداداألوضاع القانونية ،"ئينالالج"مصطلح (

  مقدمة  1. 3

 وإستمرت هيمنة العثمانيين عليها وعلى عموم       . العثماني  تحت الحكم   فلسطين  وقعت 1516في العام     

في يادة الجنرال اللنبي وتنتزعها منهم       لتستولي عليها القوات البريطانية بق     ، سنة 400 لمدة   بالد الشام 

 ألعداد قليلة   1880 قد سمحوا منذ العام       العثمانيون وكان األتراك  .1917الحرب العالمية األولى عام     

ونظـراً لعـدم وجـود      . من اليهود بدخول فلسطين لإلقامة فيها من أجل ممارسة شعائرهم الدينيـة           

 فقد أظهر السكان العرب الفلسطينيون قليالً       ، المهاجرين في بادىء األمر    أولئكطموحات سياسية لدى    

على أن تغيراًً هاماً في أفكار المجتمعات اليهودية بدأ في الظهور مع تـشكيل              . اههممن اإلستياء تج  

حيث أخـذت    ؛1879المنظمة الصهيونية العالمية على يد ثيودور هيرتسل في بال في سويسرا سنة             

األفكار الصهيونية، التي تدعو إلى إقامة مجتمع وكيان خاص لليهود في فلسطين، تشق طريقها فـي                

 56,000 كان عدد اليهود في فلـسطين        1917 وحتى عام    .لطبقات الوسطى والمثقفين منهم   أوساط ا 

  1. نسمة 642,850نسمة، من مجموع السكان  البالغ 

                                                 
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 1 
   10624 =mid&185=ItemID&en=lang&0=tabID?aspx.ArticlesView/Articles/DesktopModules/org.pna.pcbs.www://http
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ذي تعهـدت مـن خاللـه        أصدرت الحكومة البريطانية وعد بلفور وال      1917في تشرين الثاني عام     

قامة وطن قومي للشعب اليهودي     ن اجل إ  بذل أفضل المساعي والجهود م    : األول ،ثنينبإنجاز أمرين إ  

عدم السماح بإلحاق أي ضرر بالحقوق المدنية والدينيـة التـي تتمتـع بهـا               : والثاني .في فلسطين 

سـتحالة  إالحقـاً   ن  غير انه تبي  . نشاء ذلك الكيان  يهودية المقيمة في فلسطين نتيجة إ     الطوائف غير ال  

رض الفلسطينية، بما يتضمنه    شعب اليهودي على األ   ء وطن قومي لل   نشاإ: التوفيق بين هذين األمرين   

للعـرب الفلـسطينيين   من استيطان وتهويد، والمحافظة في الوقت عينه على الحقوق المدنية والدينية            

  1.رضهم، كما نص الوعد المذكورالمقيمين على أ

 ونظمت موجات مـن اإلحتجاجـات     ينيون رفضهم القاطع لوعد بلفور،      ومنذ صدوره، أعلن الفلسط   

 أيلـول   11فـي    و 2.ولكن الحكومة البريطانية ظلت متمسكة بمضمون القرار      . الشعبية العنيفة ضده  

بريطانيـا حـق    ) والتي شكلت في أعقاب إنتهاء الحرب العالمية األولى       ( منحت عصبة األمم     1922

ذلك  ومنذ   3. وتضمنت إتفاقية اإلنتداب نصوصاً تدعوها إلى تنفيذ وعد بلفور         اإلنتداب على فلسطين؛  

 55 إرتفع عددهم من     1928 ففي العام    ؛تدفق المهاجرون اليهود إلى فلسطين بأعداد متزايدة      التاريخ  

                                                 
   في ما يلي النص الحرفي لوعد بلفور    1

"His Majesty's Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the 
Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly 
understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-
Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.'' 
http://www.science.co.il/Balfour-Declaration.asp    

 2                 239   . P, Weidenfeld and Nilson London,  ismA History of Zion) 1972(, ev'Walter Ze, Laqueur
    
لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت " : مايلي1922 يوليو سنة 24في  مجلس عصبة األمم ق عليهادص ورد في صك اإلنتداب الذي 3

نها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الـدول  ود التي تعيعلى أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحد           
 ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبـة              ؛من ميثاق عصبة األمم   ) 22( تنفيذًا لنصوص المادة     ،المشار إليها 

ة في اليوم الثاني من شهر تـشرين الثـاني سـنة           مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في األصل حكومة صاحب الجاللة البريطاني           
 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا أنه لن يؤتَى بعمل من شـأنه أن يـضر                         ،1917

الوضع السياسي مما يتمتـع بـه       بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة اآلن في فلسطين أو بالحقوق و               
  .اليهود في أية بالد أخرى

  

 http://www.plord.org/resolutions/agreementsfeb/mandate.htm 
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 دخـل إلـى     1935 و   1932 يوفي الفترة ما بين عـام     .  ألف مهاجر  150ألف تقريباً إلى حوالي     

  1936.1 ألف مهاجر عام 400 وإرتفع عددهم إلى حوالي  ألف مهاجر جديد؛150فلسطين حوالي 

منذ قد أصبحت   ستيطان الصهيوني   إل المواجهات مع سلطات اإلنتداب البريطاني ومؤسسات ا       كانتو

 وأخذت تتحول إلى إشتباكات دامية كما حدث في ثورة البـراق             ثابتة وشبه يومية؛   حالة 1920العام  

ـ . 1933، ثم في هبة جبل المكبر عام      1929عام   ي وكانت كل المقدمات تتهيأ إلنفجار ثورة شاملة ف

   1939.2-1936األعوام ما بين 

عمدت  عن حل الصراع الدامي بين الفلسطينيين سكان البالد والمستوطنين اليهود،            وبدعوى عجزها 

إلى منظمة األمم    اإلشراف عليها    مهمةوإعادة  تسليم     على فلسطين،   التخلي عن إنتدابها   إلىبريطانيا  

 1947 ثان تشرين  29 فيرت األمم المتحدة وبدورها أصد. 1945المتحدة التي كانت قد شكلت عام 

من أرض  % 43 دولة عربية على مساحة      :إلى دولتين والقاضي بتقسيم فلسطين     ،181رقم  قرارها  

، على أن يكون للقدس وضع دولي فـي إطـار    %55خية، ودولة يهودية على مساحة      فلسطين التاري 

 قبوله، في حين قبلـه   ورفضير منصٍفالقرار غذلك  وقد إعتبر الجانب الفلسطيني     . إتحاد إقتصادي 

   3 .الجانب اليهودي، شكلياً

 قامـت  ،التقـسيم  لقـرار  المتحـدة   األمم تبني على  فقط  أيام مضي بعدو ،1947أول كانون فيو

 القـرى  تـدمير و ، عمليات التطهير العرقي والمجازر الدمويـة بالعديد منالمليشيات الصهيونية 

 1948 أيـار  14وفي  .4 فيها يعيشون الذين العرب السكان وطرد  الحضرية والمراكز الفلسطينية 

 بـين   على أوسـع نطـاق  مجابهات مسلحة لتندلع إثر ذلك  من فلسطينإنسحبت القوات البريطانية  
                                                 

  67، 66، المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية، رام اللة ص، إطاللة على القضية الفلسطينية)2007( حمدان، عبد المجيد 1
2                                                                                                                        161 p. Ibid. 
3                                                                            ht.2ares/2/res/ga/documents/org.un.www://http  

4    
Palumbo, Michael (1987): The Palestinian Catastrophe, Faber and Faber Limited, Mackays of Chatham Ltd 
Kent, p.p. 45, 46 
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محـدودة مـن     وبمـشاركة    القوات الصهيونية والسكان الفلسطينيين المدافعين عن قراهم ومدنهم،       

وعنـدما توقـف القتـال      .  ما يزيد عن العام بقليل     المسلحةالصدامات  إستمرت  و. الجيوش العربية 

 23 ومع لبنان فـي      ،1949 شباط   24التي وقعتها إسرئيل رسمياً مع مصر في        ( ،وأعلنت الهدنة 

 كانت إسـرائيل قـد      ،) من نفس العام   ، تموز 20 ومع سوريا في     ، نسيان 3، ومع األردن في     آذار

نت خاضعة لإلنتداب البريطـاني؛ أي علـى        من األرض الفلسطينية التي كا    % 77سيطرت على   

  ، مجبرةً صصت لها وفق خطة التقسيم    من فلسطين اإلنتدابية التي خُ    % 55مساحة تتجاوز نسبة ال     

85 %1.د كالجئين خارج وطنهممن السكان الفلسطينيين على هجرة أراضيهم وبيوتهم والتشر  

 الخـوف  مـن   أجواء الفلسطينيين المدنيين بحق الصهيونيةها الميليشيلت رتكبتإ التي فت المذابحخلّ

إلـى بيـوتهم    سـيعودون  أنهم معتقدين أخرى أماكن في السالمة عن يبحثون منهم الكثيرين جعلت

 وكانت القيادة العسكرية اإلسرائيلية قد وضـعت فـي   .العسكرية العمليات تتوقّف حالما وأراضيهم

المنظمات الـصهيونية غيـر      الوحدات و  ا خطة تطهير عرقية تقوم وفقه     1948شهر آذار من عام     

وكان اإلسم الرمـزي    . من مناطق واسعة من فلسطين     النظامية بطرد منهجي للسكان الفلسطينيين    

وتتضمن الخطة أوامـر عـسكرية      . رية بالعب – د   –، ويشير إلى الحرف     )داليت: (لتلك الخطة هو  

في صفوفهم  إثارة الرعب   : ، مثل الممكن إستخدامها لطرد الناس بالقوة    تحدد بشكل مفصل األساليب     

، وزرع األلغـام    هممنازلاهم وأماكن سكنهم، وحرق وهدم      قرومحاصرة وقصف   على نطاق واسع    

التـي  ، )ياسـين  دير(قرية في   وحشيةً المذابح  تلكأكثر كبترتُإ و2. منازلهم من العودة إلىهملمنع

  رجـل 250عن  يزيد ما وشتيرن األرغون عصابات قَتَلَت حيث ،تقع إلى الغرب من مدينة القدس

                                                 
 1                    , Global Perspective, Palestinian Refugee Repatriation):  2006(, )Editor(Dumper Michael 

Routledge, Oxfordshire, p 2    
  2 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص التطهير العرقي في فلسطين،): 2007(ن بابيه، إيال  2
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ون  يقول إيالن بابيه، وهو من المـؤرخين اإلسـرائيليين الـذين يـسم    2'1.فلسطيني وطفل وامرأة

   :بالمؤرخين الجدد

خالفاً للرواية التاريخية اإلسرائيلية الرسمية التي تحرص على اإلشارة إلى مذبحة  دير ياسين              "
منظمـة  (ى يد المنظمة الصهيونية اإلرهابية المسماة       بوصفها المذبحة الوحيدة التي إرتكبت عل     

كمـا  . ، فإن أبحاث المؤرخين الجدد تقدم شهادات عن مذابح أخرى ال تقل بشاعةً وقسوة             )إتسل
تشير تلك األبحاث إلى أن عملية طرد الفلسطينيين إستمرت فترة طويلة من الوقت بعد إنتهـاء                

  3,4."1954الحرب، حيث إستمرت من ناحية فعلية لغاية 
  

 بدأ الالجئـون    1948بعد توقف المعارك العسكرية بين الجيوش العربية والقوات الصهيونية عام           

وتعرضـت  . الفلسطينيون، ومنذ مطلع صيف ذلك العام، في المطالبة بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم           

حقيق عـودة   الحكومة اإلسرلئيلية لضغط دولي قاده وسيط األمم المتحدة الكونت برنادوت، بهدف ت           

 واجهت الحكومة اإلسرائيلية تلـك الحملـة بإصـدار          5.جماعية لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم    

 قامت بإجراء تغيرات جوهرية على صعيد       كما 6؛أولئك الالجئين  بمنع عودة    1948قرارها في آب    

. يالً المنـال، إن لـم يكـن مـستح          صعب تحقيق العودة أمراً  لإمكانية  أية   لتجعل   األرض والسكان 

ر أهلها منها، وتـدمير  جِّ العربية التي ه والمدنإشتلمت تلك اإلجراءات على تدمير منهجي للقرى و

ة علـى   ؛ وإقامة مستوطنات جديـد    األراضي على المستوطنات اليهودية   الحقول العربية، وتوزيع    
                                                 

1                                                                                                         Palumbo, Op. Cit., p.57  
 أن عدد ضحايا مذبحة دير ياسين الذين قتلوا على يد  القوات الصهيونية   يشير والتر لوكير، مؤلف كتاب تاريخ الصهيونية،  إلى2
  .       قتيل254بلغ )  إتسيل و شتيرن(

              584   . P, Weidenfeld and Nilson London,  A History of Zionism):  1972(, ev'Walter Ze, Laqueur  
مـدار،  / ، المركز الفلسطيني للدراسات   6ورقة رقم   /  سلسلة  أوراق إسرائيلية    يدة نفاثة، صهيونية جد ): 2001(  بابية، إيالن، وآخرين      3

    30ص رام اهللا، 
  101 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص التطهير العرقي في فلسطين،): 2007(  بابيه، إيالن  4
 اإلسرائيلية تضمنت إقتراحه بأن تقبـل إسـرائيل مبـدأ     أرسل الكونت برنادوت رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة1948 تموز 28 في  5

وقـد ردت إسـرائيل   . السماح بعودة عدد محدود من الالجئين الذين يطالبون بالعودة، وخاصة من كانوا يقيمون في مدينتي حيفا ويافا               
  .على الرسالة بالرفض القاطع

   )    143 ترجمة دار الجليل، عمان، ص ،طرد الفلسطينيين، ووالدة مشكلة الالجئين): 1992(مورس، بيني    (
  

. ،  أعلن بين غوريون أنه سيلجأ  إلستعمال القوة العسكرية لمنع الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم وأراضـيهم 1948 حزيران 1  في  6
  ."القادة العسكريين سوف يزودوا باألوامر الالزمة بهذا الخصوص"وأن 

Palumbo, Michael, (1987): The Palestinian Catastrophe, Faber and Faber Limited, Mackays of Chatham 
Ltd Kent, page 144 
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ـ         األراضي والمواقع المهجورة   ي الريـف   ؛ وتوطين المهاجرين اليهود في البيوت العربية الخالية ف

وهدفت تلك اإلجراءات مجتمعةً إلى ترسيخ القناعة بأنه لـيس لالجئـين            . وفي األحياء في المدن   

   .1مكان، أو شيء، يعودون إليه

جبروا على مغادرة بيـوتهم      عدد الالجئين الذين أُ    كان،  1948 أيار   15ومع قيام دولة إسرائيل في      

وقد إنتـشر معظـم    2.ةنسم 726,000لي حواقد بلغ  1948 وبعد حرب ، وأثناء،وأراضيهم قبل

افة إلى الـضفة    األردن، وسوريا، ولبنان، باإلض     في أقاموا حيث   هؤالء الالجئين في دول الجوار    

  .الغربية وقطاع غزة

 أخرى بين الدول    ، وقعت حرب  1948وبعد تسعة عشر عاماً من النكبة الفلسطينية التي وقعت عام           

       1967.3العربية وإسرائيل وذلك عام 
  

  الالجئ الفلسطيني ومكانته القانونية 2. 3

 من تناول تعريف مفهوم الالجيء      ال بد  جيء الفلسطيني ومكانته القانونية   قبل التطرق لتعريف الال   

  :في القانون الدولي

حيث  ،الميثاق الخاص بوضع الالجئين    1951المنعقد في عام    ها  ر مؤتم في "األمم المتحدة "إعتمدت  

  : ما يليعلى  الفقرة الثانية منه _ أ 1 المادة نصت جئ لالاًتعريف قدمت

مقيم خارج وطنه بسبب خوف مبـرر مـن التعـرض            على أي شخص  " الجئ"ينطبق مصطلح   "

 ،العضوية في مجموعة معينة أو رأي سياسي      أو  الجنسية،  أو  الدين،  أو  لالضطهاد ألسباب العرق،    

                                                 
1                                                                                                                          23 p. Ibid. 
  19 ص ،بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ينيين في القانون الدولي،طئين الفلسوضع الالج ):2003(رغ، ليكسيتاكنب   2
 إلى إحتالل إسرائيل لمزيٍد من األراضي الفلسطينية والعربية،  حيث إحتلت الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،                   1967أدت حرب عام       3

 400 عن ذلك، على الصعيد الفلسطيني، نزوح حـوالي          ونجم). باإلضافة إلحتاللها لشبه جزيرة سيناء المصرية والجوالن السوري       (
. ألف الجيء فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، توجه معظمهم نحو األردن ومصر وغيرها من الدول العربية واألجنبية                  

   ).الفلسطينية التحرير منظمة في المفاوضات دعم وحدةمن الموقع اإلليكتروني ل (
 http://www.nad-plo.org/ar/facts/refugees/Fact 
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ذا البلد لـه، أو ال يملـك        يد من حماية ه    أن يستف  ، بسبب هذا الخوف   ، أو غير راغب   ،وغير قادر 

  1". في العودة إلى وطنه، أو بسبب الخوف ال يرغب،ال يستطيع، تهوكونه خارج بلد إقام ،الجنسية

الواسـعة لماليـين    القـسرية   تمت صياغه ذلك التعريف لغرض تنظيم التعامل مع ظاهرة الهجرة           

ويعتبـر  . 2ين العالميتين األولى والثانيـة    األوروبيين الذين تشردوا أو إضطروا للهجرة بعد الحرب       

، أن الحرب البـاردة والهجـرة   أستاذ العلوم اإلجتماعية في جامعة كوينز بكنداالدكتور إيليا زريق   

البشرية الالحقة من دول العالم الثالث إلى األقطار المتقدمة كان لها تأثير ملحوظ في إطار العمـل                 

أن وضع الالجيء في مرحلة ما بعد الحرب العالمية         " لى  حيث يشير إ  . القانوني لتعريف الالجيء  

الثانية قد إرتبط بالعذاب اإلنساني والحاجة إلى تزويد األفراد بأماكن إقامة بديلة عـن أوطـانهم،                

 ".نتيجة الحرب والنزاع الداخلي والخوف من اإلضطهاد، ونتيجة الخلل الشامل فـي دول المنـشأ              

 حددت مفهوم الالجيء كما ظهرت في وثائق المفوضية العليـا           أن تلك األسس هي التي    " ظ  ويالِح

، وبروتوكـول الالجئـين     1951، وفي معاهدة سـنة      )UNHCR(لالجئين التابعة لألمم المتحدة     

  3."1967الصادر عن األمم المتحدة سنة 

ف جماعـات   شمل قرارات األمم المتحدة التي تعر     مصدر آخر لتعريف الالجيء ال يقل أهمية، ي       و

 11 فـي    ، لألمم المتحـدة    للجمعية العامة  3ادر عن الدورة     الص 194جئين باإلسم، مثل القرار     الال

وكالة األمم  ب؛ والتعريف الخاص    ) الجئي فلسطين (مصطلح  ، والذي أشار إلى     1948كانون األول   

ويالحـظ  . ).خ. ، س أنظر الصفحات الالحقـة   (  .)UNRWA(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين     

 قد ركز على حق الالجئين في نيل التعويض، وعلى تـوفير            1951انون الالجئين لعام    زريق أن ق  

، وتوفير الحماية لهم من اإلضطهاد الذي قد يتعرضون له في           )أي التوطين (أماكن جديدة إلقامتهم    
                                                 

  . ، القدس، رام اهللاحقائق وإحصاءات:  الالجئون الفلسطينيون):2001( دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية 1
.                     المعهد العربي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية،لسطيني في إطار حق العودةتعريف الالجئ والنازح الف ،محمد ابو دية عالء  زقوت، 2

html.32006t/128f/com.airssforum.www://http   
3      Ibid. p 10زريق 
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 أو في أوطانهم نفسها، في الوقت الذي لم يركز فيه، بذات القـدر، علـى                ،الدول التي لجأوا إليها   

   1.ي العودة إلى ديارهم التي هاجروا منهاحقهم ف

، ودرس القـانون    1989رغ، وهو خبير هولندي عمل في األنروا منذ العـام           ييعتبر ليكس تاكنب  و

حسب ) لحالة للجوء (  أن من الصفات األساسية       2الدولي في جامعتي أمستردام ونايمغن في هولندا،      

 سواء البلد الذي يحملـون جنـسيته أو،         -دهم  القانون الدولي أنها تعني األشخاص الذين تركوا بال       

خوفاً مـن األضـطهاد،      -كما في حالة األشخاص عديمي الجنسية، مكان اإلقامة السابق المعتاد           

على إعتبار أن الالجئين في      .وغير القادرين أو، بسبب ذلك الخوف، غير الراغبين في العودة إليه          

 بالدهم، ولكنهم غير راغبين فـي ذلـك بـسبب           معظمهم، يستطيعون من حيث المبدأ، العودة إلى      

أما في حالة الالجئين الفلسطينيين فإن الوضع في الغالب على النقيض من            .  الخوف من اإلضطهاد  

 في معظمهم عن رغبتهم دائماً في العودة إلى أمـاكنهم            الفلسطينيون ر الالجئون فقد عب : ذلك تماماً 

 ولكن إسرائيل هي التي حالت، وال زالت تحول، دون          األصلية، وما زالوا يفعلون ذلك حتى اآلن،      

ولذلك فهو يعتبر أن تلك الحقيقة يجـب أن تكـون           . تمكينهم من العودة إلى أماكن إقامتهم األصلية      

  . 3عامالً مهماً في القرارات المتعلقة بتحديد وضع الالجئين الفلسطينيين

 القانون الدولي أنه بإستثناء عـدة       على أن تكنبيرغ يالحظ، من خالل تفحصه لوضع الالجئين في         

قرارات صادرة عن جامعة الدول العربية، ال توجد أدوات دولية تعالج بـصفة خاصـة وضـع                 
                                                 

  : ، جاء فيه2فقرة _ 1، مادة 1969في ميثاقها لسنة كما أوردت منظمة الوحدة اإلفريقية تعريفاً للفظة الجيء   1
تعبير الجيء ينطبق أيضاً على كل شخص أرغم على مغادرة موطنه بحثاً عن مالذ في مكان خارج وطنه المنشأ أو األصل، نتيجة                         " 

  ." عدوان خارجي أو إحتالل أو غزو أجنبي، أو أحداث خطرة تهدد السالمة العامة في جزء من وطنه أو كله
غير القادرين على أو غير الراغبين فـي،        "    وفي حين فسر الميثاق األوروبي وضع الالجيء من خالل تركيزه على أولئك األشخاص              

، فإن منظمة الدول األمريكية كانت قد عرفت الالجيء بطريقة مشابهة لتعريـف منظمـة               "وألسباب عدة، العودة إلى أوطانهم المنشأ       
وأما جامعة الدول العربية فقد ميز ميثاقها الالجئين الفلسطينيين إلعتبارات خاصة بمنحهم معاملة مماثلـة وحريـة                 . الوحدة اإلفريقية 

  . للتنقل في الدول المضيفة، من دون إلحاق ضرر بحقهم في العودة
Ibid. pp 10-11     زريق   

  

  .بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ،ليينيين في القانون الدوطوضع الالجئين الفلس ):2003(رغ، ليكسيتاكنب  2
3   69 Ibid  ,رغيتاكنب  
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؛ رغم إنطباق العديد من صفات الالجيء القانونية على معظم الالجئين            قانونيا الالجئين الفلسطينيين 

و خوفاً من اإلضهاد، باإلضافة لصفة      الفلسطينيين، مثل صفة مغادرة البلد األصلي بسبب الخوف، أ        

وعليه فهو يرى أنه ال يوجد      ). الدبلوماسية أو القانونية أو األمنية المباشرة     (اإلفتقار للحماية الدولية    

وأن معظـم   ". الجئـين فلـسطينيين   " لمن يمكن إعتبـارهم      ،في سياق قانوني   ،تعريف متفق عليه  

مم المتحدة التي تشير إلى الالجئين الفلسطينيين تتم        اإلشارات في المنتديات الدولية وفي قرارات األ      

 قـرار   باإلشـارة إلـى   ويدلل على ذلك    .  وليس في إطار قانوني     أو إطار عملي،   في إطار سياسي  

يشمل مجموعة من   و حق العودة    ، وإن بصورة غير مباشرة،     الذي يتضمن  ،194الجمعية العمومية   

كمـا أن الالجئـين     .  وفق قانون الالجئين الدولي    األشخاص أوسع من أولئك الذين إعتبروا الجئين      

يتمتعون عملياً بالحماية الدبلوماسية    و الجنسية األردنية، أو غيرها،   الفلسطينيين الذين يحملون مثالً     

ليـسوا  على هذا األساس،      فإنهم، ، وهم بالتالي ال يحتاجون للحماية الدولية،      )للبلد الذي يقيمون فيه   (

   1.ن الدوليموضوعاً لقانون الالجئي

، عارضت العديد مـن     في األمم المتحدة  الخاصة بالالجئين    1951وفي إطار مناقشة مسودة إتفاقية      

الحكومات العربية إدخال الالجئين الفلسطينيين ضمن تفويض المفوضية السامية لألمـم المتحـدة             

على النص وعلية فقد جاءت التعديالت التي أدخلت . 1951، أو في إتفاقية ) (UNHCRلالجئين

النهائي لإلتفاقية المذكورة لتخدم غرض إستثناء الالجئين الفلسطيننين من والية المفوضية األمميـة       

  : ما يلي1951 أ، الفقرة د، من إتفاقية -1حيث جاء في المادة . لالجئين

ال تنطبق هذه االتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكـاالت                "

  ".)UNHCR(بعة لألمم المتحدة، غير مفوضية األمم المتحدة تا

                                                 
 1  Ibid. p. 71 , رغيتاكنب 
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فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة ألي سبب من األسـباب دون أن يكـون مـصير هـؤالء                   " 

 نهائيا، طبقا لما يتصل باألمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم             ياألشخاص قد سو  

  1".اء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذة االتفاقيةيصبح هؤالء األشخاص جر ،المتحدة

 إلصرار الدول العربية التي أبدت فـي حينـه          ومن الجدير بالذكر أن ذلك االستثناء جاء استجابةً       

وعلـى  . تخوفًا كبيرا من إدماج مشكلة الالجئين الفلسطينيين في إطار مشكالت الالجئين في العالم            

 تعـانى منهـا      كانت  اللجوء التي  وحالةحالة اللجوء الفلسطيني    ن   بي اًكبير اً اختالف إعتبار أن هناك  

 في حينه، وخشية أن يؤدي الدمج بين الحالتين إلى إذابة قـضية الالجئـين الفلـسطينيين                 أوروبا

 وعلية فقد تقدم مندوبو مصر ولبنان والمملكة العربية السعودية بإقتراح التعديل، الذي             2.وتهميشها

فئات الالجئين الذين يقعـون ضـمن إختـصاص         (، ويستثني مضمونه    قدمه بإسمهم مندوب مصر   

فـي   و 3.من تفويض المفـوض الـسامي لالجئـين       ) هيئات أو وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة      

  : معرض تفسيره لمطلب التعديل أوضح مندوب لبنان

ألخـرى  ففي جميع الحـاالت ا    . أن الالجئين الفلسطينيين يختلفون عن جميع الالجئين اآلخرين       "
أصبح األشخاص الجئين نتيجة فعل يتنافى مع مباديء األمم المتحدة، وبالتالي تلتزم المنظمـة              

ولكن وجود الالجئين الفلسطينيين، من جهة أخرى، جاء نتيجة         . الدولية بهم إلتزاماً أخالقياً فقط    
م جئو فلسطين ه  مباشرة لقرار إتخذته األمم المتحدة نفسها، مع علمها الكامل بنتائجه، ولذلك فال           

 وال يمكن وضعهم ضمن فئة عامة مـن الالجئـين مـن دون              مسؤولية مباشرة لألمم المتحدة،   
عالوة على ذلك، فإن العقبة في عودتهم إلى وطنهم ليست في عدم            . التنصل من تلك المسؤولية   

  4 ". عضواً في األمم المتحدة تحول دون عودتهمرضاهم عن وطنهم، بل ألن دولةً

                                                 
1   Ibid. p. 73 , رغيتاكنب  
 .   المعهد العربي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية،تعريف الالجئ والنازح الفلسطيني في إطار حق العودة ، محمد ابو دية عالء زقوت، 2

                                                                               html.32006t/128f/com.airssforum.www://http   
  

أخيراً بدا أن األغلبيـة فـي الجمعيـة     كانت فرنسا بصفة خاصة تؤيد إخراج الفلسطينيين من والية المفوضية العليا لشؤون الالجئين، و          3
  .العمومية قد أيدت الموقف العربي المنسجم تقريباً مع الموقف الفرنسي

، مؤسسة األيام للطباعة،    الدليل الخاص بحماية الالجئين الفلسطينيين    ):2009(المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين     / بديل 
  88رام اللة، ص

4  Op. Cit., p. 78 , رغيتاكنب  
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 إذا كانـت الجمعيـة      " :مندوب المملكة العربية السعودية مبررات التعديل، قـائالً        كما أوضح   
العامة تريد وضع الجئي فلسطين ضمن تعريف عام لالجئين، فإن النسيان سيطويهم إلى حـٍد               

لذلك ترغب الدول العربية في تقديم يد العون لهم ريثما تتم عودتهم إلـى              . تتالشى فيه أهميتهم  
إن قبول تعريف عام لهم،     . هم إلى وطنهم هي الحل الحقيقي الوحيد لمشكلتهم       وطنهم، ألن عودت  

اد وحتى يتم إيج.... من دون إدراج التعديل، يعني التخلي عن التصميم على عودتهم إلى وطنهم        
  1".اإلسرائيلي يجب منح الجئي فلسطين وضعاً خاصاً ومستقالً -تسوية للصراع العربي

  
  " فلسطينالجئي "صطلح  تعريف األنروا لم1. 2. 3

نـشأت   الذي أُ  302 إتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم         ،1949 كانون أول    8بتاريخ  

تحـدة  مومثل كل قـرارات األمـم ال      ). األنروا(بموجبه وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       

ن الفلسطينيين المعنيين بتلقي     تعريفاً لالجئي  302 ، لم يتضمن القرار   194األخرى، بما فيها القرار     

وقد تُركت لألنروا صالحية وضع التعريف العملي لفئة األشخاص الذين تـشملهم            . خدمات األنروا 

 وهو التعريـف  ،"الجيء فلسطين" أصدرت األنروا تعريفاً لمصطلح 1993وفي العام   .مساعداتها

يعني مـصطلح   " :لى ما يلي   وينص التعريف ع   تعمل األنروا على أساسه حتى اآلن؛     األخير الذي   

 1946أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته المعتادة خالل الفترة من حزيران            ) طينالجيء فلس (

ويالحـظ   2".1948 نتيجة الـصراع سـنة       ،، وفقد منزله وسبل معيشته معاً     1948أيار   15إلى  

  :لتعريف قدمت األنروا تفسيرها الخاص لهاهذا اتاكنبيرغ أن هناك أربعة جوانب ل

اي كل المنطقـة  . ويشير إلى ذلك الجزء من فلسطين الذي هو اآلن إسرائيل        ): فلسطين(تعبير   .1

 .التي كانت تحت اإلنتداب البريطاني سابقاً

أيـار   15إلى   1946حزيران   1كانت فلسطين مكان إقامته المعتادة خالل الفترة من          (:عبارة .2

دخـل مطلـب    وقد أُ . سلطة اإلنتداب وتشير إلى المواطنية الفلسطينية الصادرة عن       ): 1948

                                                 
  Ibid. p 78  1 تاكينبيرغ 

                    http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=55  ا اإلليكتروني                                                    موقع األنرو 2
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اإلقامة مدة سنتين في التعريف إللغاء تسجيل متلقي حصص اإلعاشة الذين ليسوا من أصـل               

 .فلسطيني

من التسجيل في    فئة من األشخاص  تستهدف إستبعاد   ):  ته معاً وفقد منزله وسبل معيش    (:عبارة .3

ضيهم أو أعمـالهم ومـصادر       بما في ذلك أرا    ،فقدوا سبل عيشهم    الذين ، من سجالت األنروا 

    .لم يفروا من منازلهم ولكنهم قهم،رز

وتعني أن الذين هاجروا وأقاموا في أقطار أخرى قبـل          ): 1948نتيجة الصراع سنة    (عبارة   .4

غيـر مـستحقين    فهـم   ، ال يعتبرون من الجئي فلسطين، وبالتـالي         1948بديء صراع عام    

 1 .لخدمات األنروا

 

  ي لالجئين الفلسطينيين الفلسطينتعريفال 2. 2. 3

  
الالجئين     في إجتماع    الفلسطيني    الوفد قدم ة   في  مجموعة العمل الخاصة ب وا  مدين دا   أت ار  13  في  بكن  أي

   :جاء فيه ما يلي" لالجئين الفلسطينيين " تعريفاً ،1992

أو مساكنهم   الذين طردوا من     )من تحدر منهم  و( الفلسطينيون    أولئك الالجئون الفلسطينيون هم  "
 قإتفـا  (1949وكانون ثـاني    )  التقسيم قرار (1947بين تشرين ثاني     مغادرتها،جبروا على   ُأ
   2 ". التاريخ األخير أعالهفيعليها إسرائيل األراضي التي تسيطر  من ؛)رودسفي هدنة ال

  

  3.للغائبين "ويتطابق هذا مع التعريف اإلسرائيلي 

                                                 
1  Op. Cit., p. 92 , رغيتاكنب  
  15،   مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، صالالجئون الفلسطينيون والعملية السلمية): 1997(  زريق، إيليا  2
الغائـب  : ، وهي الجريدة الرسمة للحكومة اإلسرائيلية، تعريفاً للغائب جاء فيـه          1950 آ ذار    20 أوردت مجلة الوقائع اإلسرائيلية، في       3

  : معناه
، كان المالك الشرعي لمال في األراضي اإلسـرائيلية،  1948 أيار 19، و 1947ة الواقعة بين تشرين الثاني      الشخص الذي، طوال المد   .1

  وإنتفع به أو وضع يده عليه سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وبصفة دائمة خالل تلك المدة،
ية، أو شرق األردن، أو العراق، أو اليمن،        كانت له رعوية أو جنسية تابعة للبنان، أو مصر، أو سوريا، أو المملكة العربية السعود               •

 =أو، 
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، لكنه يـشمل كـل      1947 فلسطين قبل العام     مثل هذا التعريف المهاجرين الذين غادروا      ال يشمل و

ما بين     حتى ولو نزحوا داخل المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل في الفترة           ،األشخاص النازحين 

  :كما ويشمل هذا التعريف. 1949 و 1948

  .1949_ 1948 جميع النازحين ضمن األرض التي أصبحت الحقاً دولة إسرائيل في فترة -"

  ، وبعده1967حين في العام كل األشخاص الناز -

 ،1948في الضفة الغربية الذين فقدوا أراضيهم الزراعية فـي حـرب            " القرى الحدودية "سكان   -

  ، قراهم بقوا فيوبالتالي فقدوا مصدر رزقهم لكن

فـي  رفـح  مدينـة  في  إعادة توطينهم ت تم قدسكان مخيمات الالجئين في قطاع غزة الذين إما     -

 ترسـيم ود، أو وجدوا أنفسهم منفصلين عن عائالتهم وأقربائهم نتيجة           الحد الجانب المصري من  

  ، إتفاقيات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر توقيع إثر الذي تم،الحدود

   . الموجودة داخل دولة إسرائيلعن مراعيهم أبعدوا عنوةًالبدو الفلسطينيين الذين  -

مثـل  للكلمة ي قنالمعنى التبالجئين ال ر منقد ال تعتب  أعاله بعض الفئات المذكورةأن بالرغم من   و

المصير الذي  نفس   إال أنهم عايشوا نفس الظروف الصعبة و       ،"القرى الحدودية "النازحين أو سكان    

                                                                                                                                                  
 أو،. كان في أحد البلدان المذكورة، أو في أي قسم من فلسطين خارج مساحة إسرائيل •

 :كان من رعايا فلسطين وترك محل إقامته العادي في فلسطين •

a . أو،  ) . 1948 أيلول 1(إلى مكان خارج فلسطين قبل يوم 

b  .نت تسيطر عليه في ذلك الوقت القوات التي قاومت إنشاء دولة إسرائيل أو حاربتها بعد إنشائهاإلى مكان في فلسطين كا. 

المالكة الشرعية لمال في األراضي اإلسرائيلية أو المنتفعة به أو الواضعة            _ 1جماعة من الناس كانت طيلة المدة المذكورة في البند          . 2
ع مالكيه أو المشتركين فيه أو أصحاب أسهمه، أو مديريه أو مديري أشغاله، هم من               اليد عليه، بنفسها، أو بواسطة شخص آخر، وجمي       

أو كان أمثال هؤالء الغائبين يعملون بطريقة أخرى في إدارة أشغاله، أو كان رأسماله كله في أيـدي                  ) 1(الغائبين حسب مدلول البند     
  .  مثل هؤالء الغائبين

 98، قانون أموال الغائبين ص 1950 آ ذار 20، وانينكتاب الق، "الوقائع اإلسرائيلية"مجلة    
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Arab_Reshumot 
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فإذا تـم النظـر إلـى جـوهر     . ه معظم الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات األولى من الالجئين     واجه

   1".حقهم في الرجوع إلى بلدهمكران  ويعانون من نرضيتبين أنهم مسلوبو األوأساس وضعهم 

 رغم أن هذا الشرح لوضع الالجئين الفلسطينيين غير         ": ويصف تاكنبيرغ التعريف أعاله  بالقول     

روا ختلف فئات الفلسطينيين الذين تأثَّ     تماماً من الناحية القانونية، إال إنه يقدم تعداداً شامالً لم          مرٍض

لب منظمة التحرير الفلسطينية لهم، وبالنيابـة عـنهم،         ، والذين من المرجح أن تطا     1948بصراع  

  2,3".أو التعويض خالل مفاوضات الوضع الدائم/بالعودة إلى الوطن، و
  

  النازحون الفلسطينيون 3. 2. 3

، 1993 أيلـول  13تضمن إعالن المبادىء الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في           

جاء ذلك النص منفصالً عن موضوع الالجئـين الـذي وردت            و نصاً خاصاً بموضوع النازحين؛   

 والتي  ، في المادة الخامسة من اإلعالن      في سياق تحديد قضايا مفاوضات الوضع الدائم،       اإلشارة له 

 ، والالجئـين ،أن مفاوضات الوضع الدائم ستغطي القضايا المتبقيـة بمـا فيهـا القـدس      : (ذكرت

خرين، ومسائل ذات    والعالقات والتعاون مع جيران آ     ،دود والح ، والترتيبات األمنية  ،والمستوطنات

   .)إهتمام مشترك

: تي وردت تحت عنـوان ل وا،لمباديءاوبخصوص النازحين أشارت المادة الثانية عشر من إعالن        

  :، إلى ما يلي"الرتباط والتعاون مع مصر واألردنا"

مصر للمشاركة في تـشكيل  بدعوة حكومتي األردن و وإسرائيل  من منظمة التحريرستقوم كالً"
بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين مـن جهـة،    المزيد من ترتيبات التعاون واالرتباط

                                                 
  98ص  ،بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ،ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس ):2003(رغ، ليكسيتاكنب   1 
2                                                                                                                          99Ibid. P.  

 13 في أتوا بكندا في مجموعة العمل الخاصة بالالجئين يجدر مالحظة أن التعريف األساسي الذي قدمه الوفد الفلسطيني في إجتماعات  3
وا أراضيهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم، ولكنهم بقوا يـسكنون فـي             ، ال يشمل سكان القرى الحدودية الذين خسر       1992أيار  

؛ )طرد من مسكنه أو أجبر على مغادرتهمن ( بيوتهم في القرى الحدودية؛ حيث حدد التعريف أن مصطلح الجيء ينطبق حصراً على 
  . على أن الوفد تدارك تلك الثغرة في التعريف، من خالل الشروحات التي قدمها

  .)خ. س.   من هذه الدراسة2. 2الفقرة .3الفصل رالتعريف الفلسطيني لالجئين في أنظ   (
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 وستـشتمل هـذه الترتيبـات    ؛لتعزيز التعاون بينهم وحكومتي األردن ومصر من جهة أخرى،
 نزحوا مـن    تكوين لجنة متابعة دائمة ستقرر، باإلتفاق، أشكال السماح بدخول األشخاص الذين          

، لتجنب الفوضـى    ، مع إتخاذ اإلجراءات الضرورية    1967الضفة الغربية وقطاع غزة في العام     
  1".مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك  وستعالج هذه اللجنة؛واإلخالل بالنظام

  
  

تم اإلتفـاق علـى تحديـد        1995 مارس   7وفي أول إجتماع للجنة الدائمة عقد في عمان بتاريخ          

   :خاص النازحين على النحو التاليمختلف فئات األش

• "؛ األردن مع الجيش األردني المنسحبوا إلى الضفة الشرقية لنهر سكان األراضي الذين فر 

 وهؤالء كانوا فـي     ،1967ردن في النصف الثاني من سنة       السكان الذين إنتقلوا إلى شرق األ      •

قليل مـنهم   (،  قيةرلضفة الش ين إلتحقوا بأسرهم في ا    ذمعظمهم من النساء واألطفال والشيوخ ال     

  2".سرائيلي من العودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومنعهم جيش الدفاع اإل،)كان في مصر
  

ـ  حيث الفلسطيني؛ نشأ جدال حاد بين الوفود العربية والوفد اإلسرائيلي حول تعريف النازح           ر  أص

، فـي حـين     1967مباشرةً بحرب   فد اإلسرائيلي على أن النازحين هم فقط أولئك الذين تأثروا           وال

تمسكت الوفود العربية بأن يشمل التعريف الغائبين عن المنطقة خالل الحرب ولم يتمكنـوا مـن                

   3.العودة إليها، وكذلك من فقدوا حقوقهم باإلقامة بقرار من سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي

 همطينيين فور وصـول   لنازحين الفلس ل، مساعدات عامة    "نروا  األ"قدمت   1967فى أعقاب حرب    و

         1948منذ العام   الجئ  من هو   ز بين   من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مناطق عملياتها، ولم تمي 

                                                 
، 1993 مفاوضـات كامـب ديفيـد،    2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق،  ):2007 (قريع، أحمد  1

  424، صمؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت
  .، القدس، رام اللةحقائق وإحصاءات: الالجئون الفلسطينيون): 2001( منظمة التحرير الفلسطينيةدائرة شؤون الالجئين في   2
خـارج  إلـى    نزحـوا     الذين  عدد الفلسطينيين  أن ،بوالية نيويورك " سيراكوز" أستاذة القانون الدولي في جامعة       ، وهي في هذا الشأن تشير دونا آرزت     3  

 تتفـق   فـي حـين    نـازح،    000,250 و   000,150ما بين   ، حسب وجهة النظر اإلسرائيلية، يتراوح       6719عام  الفي  الضفة الغربية وقطاع غزة     
 ، من ضمن أسباب اخـرى،     هذا التباين ويعود  .  نازح 000,850بنحو  يقدر  ان العدد االجمالي    المشاركة في اللجنة الرباعية على      األطراف العربية   
 ذلـك  إعتبـار  ، من وجهة نظرهـا،    من الصعب على أن   . 1967 في العام    نزحوا بعيد الحرب  وأطفالهم الذين    زواجاأل  إحتساب إلى رفض إسرائيل  

  .أكثر من مجرد موقف تفاوضي أولي ، حيث أن إسرائيل قد وافقت بالفعل على مبدأ جمع شمل األسر في سياقات أخرى الرفض
Arzt, Donna, "NEGOTIATING THE LAST TABOO: PALESTINIAN REFUGEES". 
http://prrn.mcgill.ca/prrn/papers/arzt1.html 
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 للطـابع المـستعجل     ونظـراً . 1967 غزة عام    زح ألول مرة من سكان الضفة وقطاع      انهو  ومن  

بحاجه كان   شخص    تدابير وقتيه لمساعدة كل     األنروا تخذتإفقد    للمساعدة حاجة النازحين الماسة  لو

 الـذين فقـدوا أرضـهم       ،1967إلى مساعدة فورية وعاجلة، ولكن بعد حين لم يجد نازحو عـام             

الذي سـبق ذكـره      ،ها ألنها بحكم تعريف   األنروا،لدى  كالجئين   أية إمكانية لترسيم أنفسهم      ،وبيوتهم

ى أتهـا   لم يكـن ضـمن مفردا     حيث   ،1948مكانها أن تساعد سوى الجئي عام       إ، لم يكن ب   لالجئ

وقد تم تقسيم النازحين الفلسطينيين حسب ظروف نزوحهم         . 1967تعريف خاص بالنازحين عام     

  : إلى ثالثة فئات وهي

1-            أولئك الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة عشية الحرب، والذين سلوا فـي سـجل     ج

الخ، ممن لم يكن    .. طالباً، ورجال أعمال وعماالً    وهذا يشمل السكان في األردن وقطاع غزة،      

  . في وسعهم العودة إلى منازلهم بسبب االحتالل اإلسرائيلي

   . دوا خالل الحرب أو بعدهار مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة الذين شُ-2

 ومـنعهم   1967سبتمبر  /  أولئك الذين غادروا األراضي المحتلة بعد إحصاء السكان في أيلول            -3

   1 .اإلسرائيليون من العودة
  

ة بحجج أمنيـة إلـى      ويمكن إضافة األشخاص الذين أبعدوا قسراً خارج الضفة الغربية وقطاع غز          

   .قائمة النازحين

 الـضغط علـى الـسكان       1967والجدير بالذكر أن الحكومة اإلسرائيلية حاولت بعد حرب عـام           

ل توم سيغيف،   يقووفي هذا الصدد    . الخارج للهجرة إلى     لدفعهم قطاع غزة تحديداً في   الفلسطينيين  

 شُكلت وحدة صـغيرة فـي       1968في أوائل سنة    : (وهو مؤرخ إسرائيلي له مؤلفات عديدة هامة      

ولقد تعززت آمال القيـادة     .(...) الجيش اإلسرائيلي مهمتها تشجيع السكان المحليين على المغادرة       

                                                 
  .40,41ص  ،بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  ،ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس ):2003 (رغ، ليكسيتاكنب  1
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ـ              دما دعـم   اإلسرائيلية بإمكان حل مشكلة الالجئين عن طريق تهجيرهم إلى دول بعيدة، وذلك عن

 الجىء من غزة في أنحاء      200,000عضو مجلس الشيوخ األمريكي إدوارد كنيدي خطة لتوزيع         

      منهم إلى الواليات المتحـدة      50,000 و   25,000نقل ما بين    العالم كافة؛ وكان من المفترض أن ي 

عم سياسة  وقد حاول الدبلوماسيون اإلسرائيليون في واشنطن إقناع اإلدارة األمريكية بد         . األمريكية

كما أقاموا إتصاالت مع منظمة دولية متخصصة بالتعامل مع الالجئين والنـازحين،            . الترحيل تلك 

وقد تبين فيما بعد أن الالجئين لم يغـادروا غـزة           .) هي اللجنة الحكومية الدولية للهجرة األوروبية     

لدائمـة  ابـة   مقابل الحصول على تذاكر سفر؛ وكان الترحيل الجماعي مستحيالً فـي ظـل المراق             

     1.للدبلوماسيين األجانب والصحافة العالمية
  

    العربيةالدولالوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في  4. 2. 3

عكست القرارات التي إتخذتها الدول العربية، في إطار جامعة الدول العربية، حالة من التباين في               

مع تلك القرارات باألجندة الـسياسية المحليـة        موقفها من الالجئين الفلسطينيين، حيث تأثر تعاملها        

كمـا أن بعـضها لـم       . ولم يكن تطبيقها لتلك القرارات على ذات الدرجة من اإللتزام           . لكل منها 

 بمـا فيهـا حريـة       ،يصدر القوانين والتشريعات الواضحة لحماية الحقوق المدنية لهؤالء الالجئين        

   2.العمل والحركة والتنقل

ت ت لجنة فلسطين الدائمة في جامعة الدول العربية بمناقشة أوضـاع العـائال             قام 1952ففي العام   

ـ           الفلسطينية المشتتة حيث أوصت    ي  بضرورة إصدار وثائق سفر موحدة من قبل الدول األعضاء ف

                                                 
لفلـسطينية، بيـروت،   ،  مؤسسة الدراسات ا"مجلة الدراسات الفلسطينية"، أريدهم أن يرحلوا جميعاً ولو إلى القمر   ): 2007( سغيف، توم  1

  97، ص 72العدد 
 سلسلة   ،قرارات جامعة الول العربية الخاصة بإقامة الفلسطينيين في الدول العربية         ): 1997(شبالق، عباس ،  )شمل(مركز الالجئين والشتات     2

  .  8 رام اهللا، ص ،8دراسات 
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 أقر مجلس الجامعة إصدار وثائق سفر موحدة        1954 وفي العام    .الجامعة وتسهيل تحرك الالجئين   

  :والمالحظ على ذلك القرار ما يلي.   سنوات5ا للفلسطينيين مدة صالحيته

أشار إلى أن إصدار وثائق السفر ال ينطبق على الالجئين الذين كانوا قد اكتسبوا جنسية إحدى                 .1

المقصود األردن الذي كان قد منح الفلسطينيين المقيمين على أرضه الجنـسية            (الدول العربية   

  1.)ردنية ومنحهم جوازات سفر أردنيةاأل

 . في البلد الذي أصدرها التلقائيتمد الالجئ حامل الوثيقة حق اإلقامةال يس .2

يعامل حاملو البطاقة في إطار دول الجامعة العربية معاملـة رعايـا دول الجامعـة بـشأن                  .3

 .التأشيرات واإلقامة

حث القرار الجامعة العربية وحكومات الدول المشاركة على بذل الجهود لالعتراف بالوثيقـة              .4

 2.دولياً

 قرر مجلس الجامعة عقد مؤتمر سنوي لدول الجامعة العربيـة علـى مـستوى               1964في العام   و

.   فـي دمـشق    1964 عقد أول اجتماع في حزيران       الدوائر المعنية بقضايا الالجئين؛ حيث    رؤساء  

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول       (سم   فيما بعد بإ   المؤتمرات تعقد تلك  وأصبحت  

  ).العربية

المنعقد في الدار البيضاء    صدر مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية         أ 1965 أيلول   11في  

برتوكـول  (خاصاً بمعاملة الفلسطينيين في الدول العربية أطلق علية إسم           بروتوكوالً ،في المغرب 

لجامعة  الذي يعتبر رمزاً إللتزام ا     ،بروتوكول ذلك ال   المصادقة على  تتمو. )1965كازابالنكا لسنة   

ـ     . نحو الالجئين الفلسطينيين   ، ودول الجامعة  العربية ي لمعاملـة الالجئـين      وهكذا نشأ نظام إقليم

  .  1965 على قاعدة بروتوكول الدار البيضاء لعام الفلسطينيين
                                                 

   170  ص ،بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ،ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس): 2003 (رغ، ليكسيتاكنب  1
  

2                                                                                                                      Ibid. P. 174 
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  :وقد نص البروتوكول على المبادئ التالية

فـي  حـق   ال ...ين حالياً فـي   ن للفلسطينيين المقيم  يكو ة،الفلسطيني ظ بجنسيتهم احتفمع اال ": 1مادة  

  ."نمواطنيبالسوة ُأ واالستخدامالعمل 

الحق فـي   ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك،     .. .يراضللفلسطينيين المقيمين حالياً في أ    يكون  ": 2مادة  

  ." والعودة إليهانهامالخروج 

ـ   فـي حق  الخرى  األعربية  الدول  أراضي ال للفلسطينيين المقيمين في    يكون  ": 3مادة   ى  الـدخول إل

  ". ذلكهمتمصلحالخروج منها متى اقتضت و ....أراضي

ـ وفيها  ن  وقيمي كانوا   وكذلك من .... يراضن حالياً في أ   ون المقيم و الفلسطيني منحي": 4مادة   روا فاس

ة أينمـا   ختص السلطات الم   وعلى ،متى رغبوا في ذلك    صالحة لسفرهم وثائق   مهجرإلى ال 

  ."خير تأغيروثائق أو تجديدها بال فرصوجدت 

رعايا دول الجامعـة    جامعة العربية معاملة    الدول  أراضي   في   ةقيوثهذه ال  ا حاملو عاملي": 5مادة  

  ." واإلقامةاتالتأشيربشأن 

 وضع   المحافظة على   العربية للمحافظة على الهوية الفلسطينينة عن طريق التأكيد على         الدول سعت

 من التهرب من مـسؤوليتها عـن    ومنع إسرائيلحفظ  قضيتهم وذلك بهدف ،الفلسطينيين كالجئين 

 قامـت معظـم     ،منح الجنسية لالجئين الفلسطينيين   الذي   وبإستثناء األردن .  ونهاالمأساة التي يعيش  

  حسب توصـية   الدول العربية بمن فيها مصر، العراق، لبنان، سوريا و اليمن بمنحهم وثائق سفر            

  1 .1965وتوكول  والتي أكدها بر1945 الصادرة في العام جامعة الدول العربية

                                                 
  26، القدس، رام اللة، ص حقائق وإحصاءات:  الالجئون الفلسطينيون):2001(، دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية  1
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 : تحـت عنـوان  1988 شـباط    12في كلمتها أمام مؤتمر عقد في الجامعة األمريكية ببيروت في           

. ، أوضحت كـارين أ    )التحديات المتعلقة بوجود مخيمات الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة        (

  : مفوض عام األنروا–زيد 

وأن .   عامـاً مـن اإلهمـال      60قـة   أن مخيمات الالجئين في الدول المضيفة تمثل في الحقي        "
: األول: التحديات التي يفرزها وجود تلك المخيمات في الـدول المـضيفة محكـوم بعـاملين              

درجة التطبيـق الـسليم     : والثاني. الديناميات التي تحافظ على وجود الالجئين كمجموعة مميزة       
 هناك عوامل مشتركة    وحيث تكون . للقانون الدولي في التعامل مع أوضاع الالجئين في المنطقة        

مثل اللغة والدين والثقافة بين الالجئين والمجتمعات المضيفة تأخذ العالقة طابعاً أكثر انـسجاماً              
 كما يتبدى في موقـف الـدول        ، الموقف من تطلعات الالجئين الوطنية     :ويشمل هذا .  وتالحماً

 األكثر  إن عوامل التمييز  ولكن بالنسبة للفلسطينيين ف   .  والمجتمعات المضيفة من حقوق الالجئين    
تميزة عن المحيط اإلجتماعي الـذي      م موحدة و   كمجموعة  وجودهم الحرص على  بمعنى [ قوة
 أكثـر   ،تأتي من المجتمعات المضيفة    ].خ. س -  في إطاره  ندماجاإل  ومعارضة    فيه، ونتواجدي

 ،لفلـسطينيين وفي إشارة لمسؤوليات الدول المضيفة تجاه الالجئين ا        ".منها من الالجئين أنفسهم   
مجـاالت عديـدة وفـق      الالجئون مشمولون بالحماية في     " : قائلةً زيد  .  السيدة كارين أ   تضيف

  ويصبح نظام الحماية مستحقاً عندما يفقد الالجئون حماية بلدهم األصلية خالل             القانون الدولي؛ 
وهـذا  .  يةوتشمل الحماية توفير الحريات األساسية وحفظ الكرامة اإلنـسان        .  فترة هربهم منه  

يعني أن الالجئين الفلسطينيين سواء داخل المخيمات أو خارجها يجب أن يعاملوا وفق قـانون               
وهذا يلزم الدول التي    .  حقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني العالمي، والقانون الدولي بشكل عام        

 الـدول   ومن هنـا تنبـع واجبـات      .  تؤوي الالجئين معاملتهم بشكل ينسجم مع القانون الدولي       
   1".والسلطات المضيفة في ضمان أمن وسالمة المخيمات وضمان تطبيق القانون فيها وحولها

  

  :  واألنروانالالجئون الفلسطينيو  5. 2. 3

 والـذي بموجبـه تـم       302 أصدرت الجمعية العمومية قرارها رقم       1948في شهر كانون األول     

 وحدد قرار التأسيس طبيعة التفـويض      .نروا األ –غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   تأسيس وكالة   

  : المخول لها في نقطتين

المسح االقتـصادي  بعثة القيام باإلغاثة المباشرة وتنفيذ برامج لتشغيل الالجئين حسب توصيات          ) أ

  .لألمم المتحدة بالتعاون مع الحكومات المحلية

                                                 
  htm.6S_CG/08St_Com/News/arabic/unrwa/org.un.www://http   الموقع اإلليكتروني لألنروا                      1 
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تي تتخـذها هـذه الحكومـات       التشاور مع الحكومات المعنية في الشرق األدنى في التدابير ال         ) ب

  .تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية لإلغاثة ومشاريع التشغيل غير متاحة

رفـت  وقد ع .  لت األنروا صالحية تحديد المعايير التي على أساسها تقدم المساعدات لالجئين          ووخُ

 حزيران  1الفترة من   الل  أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته المعتادة خ       (األنروا الالجئ بكونه    

وقد .  1948، وفقد منزله ومصدر رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام           1948 أيار   15 إلى   1946

  1,2).شمل هذا التعريف نسل الالجئين

ومنذ ذلك الحين واألنروا تقدم لالجئين الفلسطينيين المساعدات اإلنـسانية والتـي تـشمل تـوفير                

تماعية في مناطق عملياتها في الضفة الغربية وقطـاع غـزة،           الخدمات التعليمية والصحية واالج   

برون ن الفلسطينيون األنروا الشريك التاريخي لهم، ويعت      ويعتبر الالجئو . ، وسوريا، ولبنان  واألردن

 والوقوف إلى جانبهم إلى حين إيجـاد حـل          ،لتزام المجتمع الدولي بقضيتهم   وجودها مؤشراً على إ   

ومن جهة أخـرى فـإنهم      .  ى استمرارها في تحمل مسؤولياتها    وهم ويصرون عل  . عادل لقضيتهم 

 وتحديداً الدول الكبرى التي يعتبرونهـا       ،يرون فيها تجسيداً لعجز المجتمع الدولي عن حل قضيتهم        

 ليس فقط مـن الـدعم       ، أهمية الدور الذي قامت به األنروا تنبع       ولعل .المسؤولة عن سبب نكبتهم   

  تاحتها الفرصة التي أمن ، أيضاًبل ، الفلسطينييننقدمتها لالجئيي اإلنساني والخدمات األساسية الت

                                                 
  

لسطينيين عـن   على تعريف األنروا لالجيء، لغرض تمييز الالجئين الف       ) 1948أيار  _ 1946حزيران  ( ُأدخل شرط اإلقامة مدة عامين       1
  . غيرهم من الالجئين، من القادمين الجدد بعد ذلك التاريخ، وإللغاء تسجيل متلقي حصص اإلعاشة الذين ليسوا من أصل فلسطيني

   94، 92، ص بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية،، ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس ):2003 (رغ، ليكسيتاكنب   
  

2  
The Legal Status aand Rights of the Palestinian Displaced as a result of  June ): 2009(, Usam, Halabi

The Refugee Question    , 1.  No16Vol  & 2008, 4.  No15. Vol, )Israel Journal-Palestine(, War 1967 
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لخـدمات  لإطاراً مؤسـسياً    ؛ حيث قامت بتوفير      لبناء مجتمعاتهم وتشغيل طاقاتهم وتعليم أبنائهم      لهم

  1. في ظل غياب دولتهم،الدولةالمناطة عادةً ب

  المجتمع الموحد  بناءعملية   عربيةعملية بناء الدولة في معظم الدول ال       سبقت بينماف ،وبعبارة أخرى 

 حيث تمـت بلـورة الهويـة الوطنيـة للـشعب            لفلسطينيين،ا فقد حدث العكس تماماً مع    ،  )األمة(

 لعبـت  ،في هـذا المجـال    و .دون أن تكون له دولة فعلية على األرض       و  خارج وطنه  الفلسطيني

نـت   حيـث تمكّ   فلسطينية؛تطوير الهوية الوطنية ال   في  دوراً غير مباشر، وغير مقصود،      ألونروا  ا

،  عبر جمهور الالجئين الذين يتلقون خدماتها      ،األنرواالستفادة من   الحركة الوطنية الفلسطينية من ا    

ورائداً  ن دورا رئيسيا  والالجئ لعب   وهكذا فقد  ؛في بلورة وحماية الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني      

  .الفلسطينية) األمة(في بناء 

  تماسك من المحافظة على  ن الالجئون الفلسطينيون    ، تمكّ ى من نكبتهم  وخصوصاً في المراحل األول   

 للخدمات األساسية التعليمية والـصحية واالجتماعيـة        فعال نظام، باإلستناد إلى    وجودهم المجتمعي 

م في مدارس األنروا ومعاهدها الفنية والتربوية        ومنذ أوائل الخمسينات تعلَّ    .الذي قدمته لهم األنروا   

 من الطالب الذين تقدموا للحياة العملية بعد تخرجهم مزودين بالمعارف والخبـرات             مئات األلوف 

كما أتاحت األنروا الفرصة لمئات األلوف من الالجئين الفلسطينيين الشباب للعمل فـي             .  األساسية

.   وموظفين إداريين  ، ومهندسين ، وأطباء ، كمعلمين :مؤسساتها التعليمية والصحية وإداراتها المختلفة    

 هزدهـار ه وإ تقدم وتوفير أسس    ،وعموماً فقد كان لألنروا دوراً باهراً في بناء المجتمع الفلسطيني         

  األولـى  خصوصاً فـي المراحـل    ،  هالة الفقر والبؤس الشديد التي عاش     مغادرة حا على  ومساعدته  

 ، لبلورة هـويتهم وتأسـيس حـركتهم الوطنيـة          نادرةً فرصةًالفلسطينيين   ذلك   وقد منح .  لهجرته

 كمجـرد الجئـين بحاجـة للمـساعدات         ، فقط  وليس ، شخصيتهم كشعب له قضية وطنية     تطويرو
                                                 

 1      Background the West Bank and the Gaza Strip, nUNRWA and the Palestinian Refugees in Jorda, Riccardo, Bocco
paper presented at the UNRWA-CERMOC Meeting of 18-19 June 2000, Amman, on “Rethinking UNRWA Policies 
towards Palestinian Refugees”, funded by the Swiss Development Cooperation.Unpublished, 16 pp  

  



 

 67

 حيـث   ؛لالجئين الفلسطينيين اتاريخ  عن  تاريخ األونروا   ويكاد يكون من الصعب فصل      . ةاإلنساني

 بمعزل عن دراسـة تـاريخ       ، وظروف نشوء وتطور قضيتهم    ، فهم واقع الالجئين   غير الممكن من  

  1. دورها ومسؤولياتها وتطور،نشوء األنروا

يـتم فـي    األونروا  عمل   أن واضحاً أصبح   ،1964مع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في عام        و

  أهدافه ال تقتصر فقط علـى      وأن ؛المعالمواضح   للفلسطينيين، متبلور و    وجود مشروع وطني   إطار

وإنـشاء  لسطينيين،  للف ومأسسة هوية وطنية     تكريسل ولكن أيضا    ، تنفيذ حق العودة   السعي من أجل  

إلنتقادات األونروا  تعرضت   ،ستينات القرن الماضي   من النصف الثاني من      ئاًبدو . لهم دولة مستقلة 

 ، رمزا لرفض توطين الالجئـين     بإدعاء أنها مثلت   ،من قبل بعض األوساط الغربية    أكثر وضوحا   

ـ ير الفلـسطينية    منظمة التحر ؛ وبدعوى أن    فلسطينيةالوطنية ال لهوية  ا  إلعادة بناء  اًوإطار  تحاول

لحركـة  ل الفكري والمـادي     البنيانلتعزيز  التي تقدمها،   ألونروا والخدمات   لاستخدام البنية التحتية    

   2.في أوساط الالجئينالفلسطينية الوطنية 

توجهـوا  بـل   على خدمات األنروا فقط،     في بناء أنفسهم     والم يعتمد ن   الفلسطينيي نعلى أن الالجئي  

 حاجـة الالجئـين     لكـن  .ج ودول المغرب العربي وفي أسواق العمل المحلية       للعمل في دول الخلي   

 اإلجـراءات والممارسـات     في األراضي المحتلة   للمساعدة المالية الزالت قائمة ويزيد من حدتها      

تطلب مزيداً   ظروف الالجئين الفلسطينيين في الخارج الزالت ت       ، باإلضافة لكون  اإلسرائيلية القمعية 

 وتتراجع فيه خـدمات     ، وفي الوقت الذي تزداد فيه حاجة الالجئين للمساعدة        .دةمن الدعم والمسان  

 ال  اص مجموعة الدول المانحة لألنروا     وبشكل خ   فإن المجتمع الدولي   ،األنروا بسبب العجز المالي   

 يثيـر   وهذا 3.تمويل موازنتها وبرامجها اإلنسانية   لكافي لالستجابة لطلبات األنروا     ستعداد ا بدي اإل ت

                                                 
1                                                                                                                                 Ibid 
2   Ibid                                                                                                                                                                    

    

، )ون في البلدان العربية المضيفة    الالجئون الفلسطيني (): 2008(معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، خليل، ساجي          ، جامعة بيرزيت  3
  19، ص  بيرزيت الالجئون الفلسطينيون، قضايا مقارنة،
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ـ  حول وجود نوايـا       لهم الالجئين والدول المضيفة  لدى  نحو حاد مخاوف    على   بعض األطـراف   ل

  1,2.نهاء عمل األنرواإل الدولية
  

  :أعداد الالجئين  1. 3. 3

رت دائرة شؤون المفاوضـات      قد ،2009وفق آخر تحديث لبيانات موقعها األليكتروني في تموز         

 للفرار ا أو إضطروا  الذين طردو جئين الفلسطينيين   ير الفلسطينية العدد األصلي لال    رفي منظمة التح  

وغالباً ما يشار إلى هؤالء الالجئين وإلى ذريـتهم ب          .  نسمة 726,000ب   1948 عام   من ديارهم 

 مواطن فلسطيني قد إضطروا للفرار     240,000 حواليكان   1967في عام   و ."1948الجئي عام   "

أيـام   خالل   لى الضفة الشرقية من نهر األردن،      إ وقطاع غزة  الغربية   من منازلهم في الضفة   أيضاً  

إسـرائيل  ستيالء  إ ها والتي تم في أعقاب    ،األردن   و  ومصر سورياها إسرائيل ضد    تالحرب التي شن  

 ،الـشرقية  القـدس    هـا لضفة الغربية، بما في   ا  كامل  صحراء سيناء، وهضبة الجوالن، وعلى     على

 تلك الحرب  عد ب نزح كما ).1967 عام   لةاألراضي الفلسطينية المحت  ما يعرف ب    في( قطاع غزة، و

 وهدم المنـازل،    ، اإلبعاد :تشمل ، التي  بسبب السياسات اإلسرائيلية    ، فلسطيني 400,000 حوالي  

 ،اإلقامة للفلـسطينيين  حق  إلغاء  واإلسرائيلي،  الفصل العنصري    و بناء جدار     ،المستوطناتإقامة  و
                                                 

 كانون الثاني 21الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة لالجئين، في ختام اجتماعاته في أوصى مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين  1
وعبر عن (...) ، "األونروا"، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، المجتمع الدولي بدعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 2010

، مطالباً جميع الدول "األونروا"نة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين قلقه البالغ ورفضه للمحاوالت الرامية للمس بدور ومكا
  )2010 ،الثاني  كانون22صحيفة األيام الفلسطينية،  (.بااللتزام بتعهداتها بخصوص دعم أنشطة وموازنة هذه الوكالة

  

 يقدم كل عام للجمعية العمومية لألمم المتحـدة، ،          ، من خالل التقرير السنوي الذي     1995عام  ال في   كان المفوض العام لألنروا قد أشار      2
، التي يـتم فيهـا      1949 عام يس األنروا منذ تأس  لمرة األولى ؛ وكانت تلك هي ا    ) األونروا إنتهاء مهمة نرى في األفق    باإلمكان  أن  (إلى  

 مفاوضات الوضع النهائي بـين  حين، بأنوقد جاءت تلك اإلشارة على خلفية التوقعات في ذلك ال  . اإلشارة إلى إمكانية إنهاء عمل األنروا     
يمكن أن تفضي إلى التوصل إلـى حلـول          بعد خمس سنوات،     ، والتي كان من المفترض أن تنتهي      منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل   

م تكد تمضي ستة أشهر     لف .بيد أن تلك التوقعات باتت بعيدة عن الواقع وتفتقر إلى اليقين          . لقضايا الوضع الدائم ، بما فيها قضية الالجئين       
التي إتسمت بهـا عمليـة      من الجمود والتأخر،    حتى أصبحت تلك المفاوضات أسيرة ذات الحالة         ، المرحلة النهائية  على بديء مفاوضات  

بـين الطـرفين    جوهريـة   الخالفـات    فقد إسـتمرت ال    وعالوة على ذلك،  . 1994عام  التي تم التوصل لها     أوسلو األولى   تطبيق إتفاقية   
  .  حل لقضية الالجئين  إليجاد الالزمةحول المبادئ والمعاييريلي والفلسطيني، اإلسرائ

 tmlh.role-unrwa/papers/prrn/ca.mcgill.prrn://http   شبكة أبحاث الالجئين الفلسطينيين، جامعة ماكغيل، أتوا، كندا          
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لم وبشكل قاطع    . أو لغيرها من األسباب    ،األمنيةل أعداد كبيرة منهم بدعوى األسباب       ترحيالقيام ب و

، سواء أؤلئك الذين نزحوا إلى خارج فلسطين اإلنتدابيـة،          1948 الجئي عام     بعودة تسمح اسرائيل 

  وتجنـسوا   ِجروا من منازلهم وقراهم ولكنهم بقوا داخل حدود ما يعرف اليوم بإسرائيل           أو الذين ه 

األراضي الفلـسطينية    بالعودة إلى منازلهم في      1967م  ؛ وكذلك لم تسمح إسرائيل لنازحي عا      فيها

شمل العـائالت، وحـاالت إنـسانية       اء حاالت محدودة، مثل حاالت لم       ؛ بإستثن 1967عام  المحتلة  

   1 .لألفراد

  

  :إشكالية األعداد 2. 3.3

عـدم  ويعود ذلك التباين ألسباب عديدة أهمها       . هناك تقديرات متباينة ألعداد الالجئين الفلسطينيين     

 الفئات مـن الفلـسطينيين      ، وأيِ )الالجيء الفلسطيني (وجود تعريف موحد ومتفق عليه لمصطلح       

فت األونروا الالجئ الفلسطيني    ألغراض عملية، عر  ،  مثالًف. يستوجب إدراجها تحت هذا المصطلح    

 ر أيـا 15 حتـى  1946  حزيـران 1فلسطين خالل الفترة من  الشخص الذي كان يقيم في: "أنهب

  أن األنـروا فقـد إعتبـرت  وعليـه   2."1948ومورد رزقه نتيجة حرب  والذي فقد بيت ،1948

الذين ينطبق علـيهم التعريـف   فقط أولئك  هم هامساعدات الالجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي

نهم أولئك الفلـسطينيون     الفلسطينيين بأ  لفلسطينية الالجئين فت منظمة التحرير ا    في حين عر   .هأعال

 بـين تـشرين      في الفترة ما   جميعاً، الذين طردوا أو أجبروا على ترك بيوتهم       ) ن منهم منحدريوال(

إتفاقية الهدنة فـي    تاريخ توقيع    (1949 وكانون الثاني    ،)التقسيمتاريخ صدور قرار     (1947الثاني  

                                                 
                      pdf.Refugees20%Palestinian/refugees/facts/org.plo-nad.www://http  دائرة المفاوضات في منظمة التحرير         1

  

                                                                                                                                               من موقع األنروا  2
   "Under UNRWA's operational definition, Palestine refugees are people whose normal place of residence 
was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a 
result of the 1948 Arab-Israeli conflict.UNRWA's services are available to all those living in its area of 
operations who meet this definition, who are registered with the Agency and who need assistance. The 

descendants of the original Palestine refugees are also eligible for registration."  
www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm ; www.unrwa.org/etemplate.php?id=86   
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 باإلضـافة لوجـود   و .من األراضي التي سيطرت عليها إسرائيل في ذلك التاريخ األخير          ،)رودس

 ،اب عملية حالت دون إمكانية الوصول لتقديرات دقيقة وموثوقة ألعداد الالجئـين األصـليين             أسب

 النازحين الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع         عدد باهناك إشكاليات أخرى تتعلق بكيفية إحتس     

ويرصد تاكينبيرغ التقديرات المتباينه لألعداد األصلية لالجئـين         1967.1غزة خالل أو بعد حرب      

الذين هعلى النحو التالي1948روا عام ج :  
  

  12جدول رقم 

  1948تقديرات األعداد األصلية لالجئين الذين هجروا عام 
  

   الجيء900,000  التقديرات الرسمية العربية
   الجيء520,000  التقديرات الرسمية اإلسرائيلية

  ء الجي960,000  )سجالت األنروا وفق سجالت الهيئات الدولية السابقة
   الجيء726,000  بعثة المسح اإلقتصادي لألمم المتحدة

  

زريق صعوبة إعتماد أرقام دقيقة لالجئين في تلك الفترة إلى عدة عوامل منها المعايير                إيليا رجعوي 

م عـدة    قس 1948حيث يشير إلى أن خط الهدنة لسنة        . التى إعتمدتها األنروا في تسجيل الالجئين     

 الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين السيادة األردنية والسيادة اإلسرائيلية،           قرى فلسطينية حدودية في   

مما حرم أعداد كبيرة من الفلسطينيين، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، كما حرم العديد مـن                

 لم يدخلوا في سـجالت      ، نسمة 300,000وتأثر بنتيجة ذلك نحو     . البدو من الوصول إلى مراعيهم    

ين هاجروا إلـى    ذ يضاف إلى ذلك أن الالجئين ال      3. بكل ما تعنيه الكلمة    ، الجئين األنروا رغم أنهم  

بلدان ال تقع ضمن مناطق عمليات األنروا، مثل مصر وشمال إفريقيا والعراق ودول الخليج، لـم                

                                                 
  3، القدس، رام اهللا،  صحقائق وإحصاءات : الالجئون الفلسطينيون):2001 (دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية 1 

  25 ، صبيروت ة،مؤسسة الدراسات الفلسطيني ،ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس ):2003 (رغ، ليكسيتاكنب   2
  24 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، صالالجئون الفلسطينيون والعملية السياسية،): 1997(زريق إيليا   3

  



 

 71

 وضمن مناطق عملياتها، وبالتـالي لـم يـدخلوا ضـمن            ،تعتبرهم األنروا الجئين، وفق معاييرها    

ذلك على الالجئات اللواتي كن يفقدن حقهن في تلقي المساعدة من األنروا عندما             وينطبق  . سجالتها

 علماً أن هناك فئات عديدة من الالجئين من أبناء الطبقة الوسطى لـم              1.يتزوجن من غير الالجئين   

 وذلك لسبب إما عدم حاجتهم آنـذاك        ،1948يبادروا لتسجيل أنفسهم لدى األنروا في أعقاب هجرة         

من الفلسطينيين المقيمـين  ) 150,000 _ 120,000(إضافة إلى أن    . أو ألسباب معنوية   ،للمساعدة

 وهم يشكلون ما نسبته حـوال       في إسرائيل هم الجئون داخليون لم يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم،          

 من مجموع السكان الفلسطينيين العرب المجنسين بالجنسية اإلسـرائيلية؛ أي مـا يقـارب   % 25

  3. ومع ذلك ال يجري إحتسابهم كالجئين لدى األنروا وجهات دولية عديدة2؛نسمة  250,000
  

  1967أعداد نازحي حرب  3. 3. 3

عقد ، والذي إن  )مجموعة العمل الخاصة بالالجئين واللجنة الرباعية     ( الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر      قدم

، حيـث أورد  1967إحصائيات بشأن أعداد نازحي حـرب      ،  1995 في رام اللة في تشرين الثاني     

 ؛)350,000( الـرقم    هاسـجالت  ، مخالفاً بذلك تقديرات األنروا التـي أوردت        )413,160(الرقم  

 حـوالي  تحريـر الفلـسطينية  دائرة شؤون المفاوضات في منظمـة ال وكذلك األرقام التي أوردتها  

  من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة      60,000حسب زريق، أن     ،يضاف إلى ذلك   . 400,000

                                                 
 عدلت األنروا موقفها إزاء حق الالجئة الفلسطينية المتزوجة من غير الجيء في اإلنتفاع، هي وأوالدها وزوجها، من 2005  في العام  1

، إلـى جانـب غيـر الالجئـات         )فقط كحاالت عسر شـديد    (قامت بتسجيل أبناء وأزواج الالجئات المسجالت       حيث  . خدمات األنروا 
 .المتزوجات من الجئين فلسطينيين داخل المخيمات وخارجها، وذلك من أجل تقديم الخدمات لهن

In 2005, UNRWA formalized the provision of services to needy family members of refugee women 
married to non-refugees, a category previously ineligible for services. This was the result of the 
Commissioner-General’s decision to introduce gender-neutral registration guidelines (determining 
eligibility for services.) 
http://www.un.org/unrwa/publications/pdf/ComGen-AR2005.pdf 

وتشير (، رمهج 250,000 حوالي،  بغياب احصاءات دقيقة، عدد المهجرين اليوم تقدر لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل2
)                    قرية ومدينة80في  يقيمون مؤقتاً ، نسمة150,000 لغعدد المهجرين في بداية الثمانينيات بإلى أن  بعض التقديرات اإلسرائيلية

261=id?php.index/org.194ror.www://http   
  24الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص مؤسسة الالجئون الفلسطينيون والعملية السياسية،): 1997(زريق، إيليا   3
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 وهـؤالء لـم     ، لم يسمح لهم بالعودة إليهـا؛      1967الذين كانوا خارج البالد لدى ندالع حرب عام         

1. لوا كالجئين لدى األنروايسج  

 نـسمة،   413,160 ب   1967وفي حين يقِدر المسؤولون الفلسطينيون عدد النازحين خالل حرب          

بيعية، تصل تقديراتهم لعـدد      وبسبب الزيادة الط    .388,500يقدر المسؤولون األردنيون العدد ب      

أما إسرائيل فتعتبر أن عـدد النـازحين        و. لف نازح ، إلى مليون وماية أ    1994النازحين حتى سنة    

وترفض تماماً إعتبار المنحدرين مـنهم فـي         نازح؛   200,000 لم يتجاوز ال     1967خالل حرب   

  :ولكنها وافقت أن يشمل مصطلح النازحين الفئات التالية. عداد النازحين

 األردن مـع     إلى الضفة الـشرقية لنهـر      1967سكان المناطق الذين فروا في شهر حزيران          •

 ؛إنسحاب الجيش األردني

 إلى الضفة الشرقية لإللتحاق     1967السكان الذين نزحوا  في النصف الثاني من شهر حزيران             •

 .بعائالتهم، والذين منع الجيش اإلسرائيلي عودتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة

سـرائيلي الـضفة    ين كانوا يعملون أو يدرسون في الخارج حين إحتل الجـيش اإل           ذالسكان ال   •

 ؛الغربية وقطاع غزة

ين غادروا الضفة الغربية وقطاع غزة بتصاريح سفر إلى الخارج وتأخروا عن المدة             ذالسكان ال   •

   2.التي تحددها التصاريح

دائرة شؤون المفاوضات    الرقم الذي أوردته  إعتبار   وأما بخصوص العدد اإلجمالي لالجئين فيمكن     

ألعـداد   اًفلسطيني، يمثل الرقم المعتمد     ) مليون الجيء  7.5(في منظمة التحرير الفلسطينية والبالغ      

  :؛ ويشمل الفئات التالية)األنسالباإلضافة إلى أي العدد األصلي (؛ 2009الالجئين حتى تموز 

  
                                                 

  30،36، 28 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، صالالجئون الفلسطينيون والعملية السياسية،): 1997( زريق، إيليا  1
  

2  Ibid. P. 32  زريق ،   
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   ؛2008 األنروا حتى عام ين سجلتهم وأحفادهم الذ1948الجئي من  مليون 4.7) أ

م لم  وذريتهم الذين ليسوا مسجلين لدى األونروا، ألنه1948الجئي عام من  مليون 1.5) ب

  .يكونوا بحاجة لمساعدة األنروا في ذلك الوقت لم م أو ألنهيتمكنوا من التسجيل،

   ؛ وذريتهم1967 النازحين عام من 950,000) ج

وفي  ،1948 الذين أجبروا عام فلسطينيين داخل إسرائيل وأوالدهم، من المهجرين ال350,000) د

إسـرائيل   حيث لم تسمح لهـم حكومـة          ؛  على ترك منازلهم   ،إطار حدود ما أصبح إسرائيل    

وأمـا منـازلهم، فقـد      . يحملون الجنسية اإلسرائيلية  من حقيقة أنهم     على الرغم  بالعودة إليها، 

عطيت  أُ  أنها دمت أو  ه قد إما   فهي: ينيين اآلخرين واجهت نفس مصير منازل الالجئين الفلسط     

  1.إلى المهاجرين اليهود

 حسب سـجالتها  لالجئين وتشير إحصاءات األنروا في ذات الفترة تقريباً إلى أن العدد اإلجمالي 

  )8أنظر ملحق رقم (  . الجيء مسجل4,718,899، هو 2009حزيران  30 بتاريخ

 بـسبب عـدم     ،دقيق لالجئين اللعدد  اتحديد  ل تتوفر فيه إمكانية     ويعتبر زريق أنه في الوقت الذي ال      

الرغم من أن تعريف األنـروا لالجئـين        على   للفلسطينيين في العالم بأسره، و     وجود إحصاء جامع  

تشكل بداية   ،نظره ، من وجهة  ينحصر في أولئك الذين يتلقون مساعداتها فقط، إال أن أرقام األنروا          

  2,3.جيدة

                                                 
http://www.nad-plo.org/listing.php?view=facts_refugees                                                                            1 

 
  

  25، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ، ص الالجئون الفلسطينيون والعملية السياسية): 1997( زريق، إيليا  2
  

 مليون الجىء 7.5، بلغ 2009 إعتبرت منظمة التحرير، أن عدد الالجئين الفلسطينيين، وفق اإلحصاءات الفلسطينية الرسمية حتى تموز 3
  . 726,000 كان 1948؛ وأن العدد األصلي لالجئين الذين هاجروا عام )مسجل أو غير مسجل لدى األنروا(

http://www.nad-plo.org/facts/refugees/palestine/                                                                                                              
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  الفصل الرابع
  

  واإلسرائيلية إزاء قضية الالجئينخلفية المواقف الفلسطينية 

   وإتجاهات تطورها
  

  مقدمة  1. 4

االنتـداب البريطـاني    سـيادة   تحـت    ظهرت إلى الوجـود، و     في أعقاب الحرب العالمية األولى    

، دول جديدة في المنطقة العربية، شملت ضمن حـدودها تركيبـات إجتماعيـة وقبليـة                والفرنسي

في إقامة دولـة     ة العربي ةالتطلعات القومي وقد حال نشوء تلك الدول دون تحقيق        . متداخلةوسياسية  

ومن دون العديد من المجتمعات القطرية العربيـة        .  اإلمبرطورية العثمانية  إنهيارعربية واحدة بعد    

ن  م التحررفي فترة ما بعد      لذي لم يحظ  الطرف الوحيد ا  الحديثة التي تبلورت على شكل دول، فإن        

بينمـا  أنـه    ،المالحظومن  . نولفلسطينيا كان    ،خاصة به دولة  بالحصول على   القوى االستعمارية   

لمجتمعاتها في إطار دولها التي     " وطنية جديدة   "نظمة العربية على صياغة هويات      األعملت معظم   

الخاصـة  هويتهم الوطنية     الفلسطينيون طورنهاية األربعينات من القرن الماضي، فقد       في  إستقلت  

  1.، خارج موطنهم وفي غياب وجود دولة خاصة بهمفي المنفىبهم 

فـي  من أجل حقهم    ن  ين الفلسطيني ي الالجئ  لم يتوقف سعي   1948ِرروا من ديارهم عام     جمنذ أن ه  و

ـ و اًقانونيولم يكن كفاحهم من أجل ذلك الهدف مجرد كفاحاً          .  بيوتهم وأراضيهم  العودة إلى  أ أخالقي

                                                 
 1 the West Bank and the Gaza , UNRWA and the Palestinian Refugees in Jordan): 2000(Riccardo , Bocco

on , Amman, 0002June 19 -18CERMOC Meeting of -Background paper presented at the UNRWA. Strip
“Rethinking UNRWA Policies towards Palestinian Refugees”, funded by the Swiss Development 
Cooperation.Unpublished  
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ة المستقلة،  الفلسطينيوشخصيتهم   تهم هوي  دفاعهم الوطني عن    من  جوهرياً زءاً ج كان لكنه   وحسب،

تحول النضال الفلسطيني من أجل حق الالجئين في العودة إلى           و  .وكيانهم الجماعي كشعب موحد   

لمختلف الفصائل والمنظمات الـشعبية       الوطنية سياسيةاللتعبئة  في ا  أداة فعالة    إلىوبيوتهم  ديارهم  

  . منظمة التحرير الفلسطينيةتحت لواء  في وقت الحق  إنضوتالتيالفلسطينية 

ومنذ أوائل سبعينات القرن الماضي تمحور النقاش الفلسطيني الداخلي على  قضية جوهرية هـي               

 ، ونيـل اإلسـتقالل الـوطني        حماية الشخصية الوطنية الفلسطينية   األول هو   : ينالعالقة بين هدف  

وقد توصل الفلسطينيون إلى أن تحقيـق اإلسـتقالل         .  الفلسطينيين  حقوق الالجئين  إستعادة الثانيو

الوطني وبناء الدولة المستقلة ال يخدم فقط في إعادة بناء الكيان الوطني الفلسطيني، بل من شـأنه                 

   1.أيضاً أن يشكل رافعة إليجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين

 والتي قامت على أنقاض المجتمع الفلسطيني مباديء        ،)إسرائيل(وفي المقابل حددت الدولة الناشئة      

 من خالل ما أعلنه دافيد بـن غوريـون، أول رئـيس            الفلسطينيين،   سياستها إزاء مشكلة الالجئين   

  : حينذك، حيث قال لدولة إسرائيلوزراء

عندما تكون الدول العربية مستعدة لتوقيع معاهدة سالم مع إسرائيل يمكن النظر في هذه المـسألة                "

وبالنظر إلى دعوانا المقابلة فيمـا      . اء  وكجزء من التسوية العامة     لحلها حالً  بنَّ   ) مشكلة الالجئين (

يتعلق بتدمير الحياة واألمالك اليهودية، وبمصالح السكان اليهود والعرب على المـدى الطويـل،              

اقع الفعلـي  وبإستقرار دولة إسرائيل، وبمدى ديمومة أساس السالم بينها وبـين جيرانهـا، وبـالو             

للجماعات اليهودية في الدول العربية ومصيرها، وبمسؤولية الحكومـات العربيـة عـن حربهـا               

                                                 
                                                                1      Shiblak, Abbas, (The Palestinian Refugee Issue, A Palestinian 

,)Perspective 703/id/-/view/papers/publicatio ns/uk.org.chathamhouse.www://http  
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 فكل هذه ستكون وثيقة الصلة بمسألة هل، وإلى أي          بمسؤوليتها القانونية عن التعويض؛   العدوانية، و 

  1".يتوجب السماح للقاطنين العرب السابقين في أرض إسرائيل بالعودةحد وبأية شروط، 

في األدبيـات التـي تناولـت الموقـف          ،تقريباًذلك الموقف   مضمون  قراءة نفس   يمكن  عموماً  و

  .اإلسرائيلي الالحق من قضية الالجئين في هذا البحث
  

   خلفية الموقف الفلسطيني من قضية الالجئين 2. 4

الفلـسطيني   تغيرات عميقة في التفكير السياسي  وقعتمتداد الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،  على إ 

ولعـل  . إزاء العديد من التوجهات ذات الصلة بالقضايا الوطنية الجوهرية، بما فيها قضية الالجئين         

، عندما أصدر المجلس الوطني الفلسطيني الـذي انعقـد فـي            1988من أبرزها ما وقع في العام       

قيام دولة فلسطين   الجزائر في حينه إعالن اإلستقالل، والذي على أساسه أعلن الفلسطينيون سياسياًً            

يجاد حل  إل سعي وعاصمتها القدس، وال   1967المستقلة على األراضي الفلسطينية التي احتلت عام        

  :أنه ،كما أعلن المجلس الوطني. عادل لقضية الالجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية

 يؤكـد  ،الـسلمية  لوسائلبا اإلقليمية النزاعات تسوية التي تدعو إلى اإلنسانية اإلرادة مع اًتجاوب" 
 العربـي  للـصراع  شـاملة  سياسـية  تسوية الى الوصول على الفلسطينية التحرير منظمة عزم

 واحكـام  ومبادئ  المتحدة األمم ميثاق إطار في وذلك  الفلسطينية، القضية وجوهره اإلسرائيلي،

 بمـا  العربية، القمم وقرارات ، المتحدة األمم وقرارات الدولي، القانون وقواعد الدولية، الشرعية

 المـستقلة  الوطنية دولته واقامة المصير وتقرير العودة في الفلسطيني العربي الشعب حق يضمن

  2.المنطقة دول لكل والسالم األمن ترتيبات ويضع الوطني، ترابه على
                                                 

  .22ص  ،بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ،ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس ):2003 (رغ، ليكسيتاكنب  1
 15المنعقد في الجزائر في  للمجلس الوطني الفلسطيني عشر التاسعة دورةال الصادر عن السياسي البيان/ مبادرة السالم الفلسطينية  من 2

   :1988تشرين الثاني 
 إعالن الى استنادا السالم في ورغبته الوطنية وحقوقه الفلسطيني شعبنا تجاه المسؤولية موقع من الفلسطيني الوطني المجلس ان   "( ... ) 

 وتـسوية  النـووي  الـسالح  ونزع الدولي االنفراج لتعزيز الساعية اإلنسانية اإلرادة عم وتجاوبا 1988/11/15 يوم  الصادر االستقالل

 العربـي  للـصراع  شـاملة  سياسية تسوية الى الوصول على الفلسطينية التحرير منظمة عزم يؤكد ،السلمية بالوسائل اإلقليمية النزاعات

 وقرارات الدولي القانون وقواعد الدولية الشرعية واحكام ومبادئ متحدةال األمم ميثاق إطار في الفلسطينية، القضية وجوهره اإلسرائيلي،

 الفلسطيني العربي الشعب حق يضمن بما العربية، القمم وقرارات 607/ 608  /605 الدولي األمن مجلس قرارات وآخرها المتحدة األمم

 وتحقيقـا  . المنطقة دول لكل والسالم األمن ترتيبات ويضع الوطني، ترابه على المستقلة الوطنية دولته واقامة المصير وتقرير العودة في

 =: على الفلسطيني الوطني المجلس يؤكد لذلك
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على ذلك  المضمون، ولكن بصورة  أكثر وضـوحاً، مـن خـالل              الرئيس ياسر عرفات    أكد   كما

 بـسوسرا    في جنيـف   ،أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في مقرها األوروبي        ألقاه   الخطاب الذي 

  :خطاب ما يليالجاء في و. 1988 كانون الثاني 13بتاريخ 

إننا في منظمة التحرير الفلسطينية قد بدأنا البحث عن صيغ واقعية بديلة من شأنها أن تكـون                 "
 ولـيس   ةلممكن ا  العدالة تحقيق على أساس    طينية، الفلس مشكلةلقابلة للتطبيق من أجل إيجاد حل ل      

بصفتي و.(...)  يضمن حقوق شعبنا في الحرية والسيادة واالستقالل       ولكن بما العدالة المطلقة ،    
 تراق أن اللثورة الفلسطينية ، أؤكد لكم حرصنا على ا لمنظمة التحرير الفلسطينية وزعيم      رئيساً

علن أمامكم أننا ال نرغب في إستمرار القتال لدقيقة   أ يكما أنن . و عربية أ يهودية   واحدةقطرة دم   
مـن  شـعبنا   حتي يتمكن    العمل حتى ينتهي االحتالل، و     نكل عن  لن   إننا  (...) . بعد اآلن  واحدة

 جميع الفلسطينيين أينما     التي ستكون دولة    دولة فلسطين،  :الخاصة به ممارسة سيادته في دولته     
مجلـسنا  لقـد أكـد     .(...) }.خ. س.  الفلسطينيين أيضاً  ينتشمل الالجئ  أنها   بما قد يعني  {؛كانوا

قـضية  وفي مقـدمتها ال    ، مشكلة الشرق األوسط   لبحثالوطني على ضرورة عقد مؤتمر دولي       
 ، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس األمن       ،مم المتحدة تحت رعاية األ  وذلك  ،  ةفلسطينال

بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية،      ،  اة على قدم المساو   ،وجميع أطراف النزاع في المنطقة    
 المؤتمر الدولي وفقا لقـراري مجلـس        وأن ينعقد . الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    

 وعلى أساس ضمان الحقوق الوطنيـة والـسياسية المـشروعة للـشعب             ،338 و   242األمن  
 ضـرورة  طني علـى مجلـسنا الـو   كما أكد . حقه في تقرير المصير  وفي مقدمتها الفلسطيني،  

، بما فيها   1967 اسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام            إنسحاب
لغـى،  ن جميع قرارات الضم يجـب أن تُ إ، و تُقام ن الدولة الفلسطينية يجب أن    إ .القدس العربية 

                                                                                                                                                  
 المتحـدة  األمم إشراف تحت الفلسطينية، القضية وجوهرها ،األوسط الشرق بقضية الخاص الفعال الدولي المؤتمر انعقاد ضرورة .1

 الفلـسطينية  التحرير منظمة فيه بما المنطقة في الصراع أطراف وجميع الدولي األمن مجلس في العضوية دائمة الدول وبمشاركة

 قراري مجلس قاعدة على ينعقد الدولي المؤتمر ان باالعتبار آخذين المساواة، قدم وعلى الفلسطيني للشعب والوحيد الشرعي الممثل

 =بمبادئ عمال المصير تقرير في حقه متهامقد ،وفي الفلسطيني للشعب المشروعة الوطنية الحقوق وضمان ،242،338 رقم  األمن
 بـالغزو  او بـالقوة  الغيـر  أراضي على االستيالء جواز وعدم ،المصير للشعوب تقرير حق بشأن المتحدة األمم ميثاق واحكام= 

  .الفلسطينية بالقضية الخاصة المتحدة األمم قرارات ووفق ،العسكري
 . العربية القدس فيها بما 1967 العام منذ احتلتها التي عربيةوال الفلسطينية األراضي جميع من اسرائيل انسحاب .2

 1967. العام منذ والعربية الفلسطينية األراضي في اسرائيل إقامتها التي المستعمرات وإزالة ،والضم اإللحاق إجراءات جميع إلغاء .3

 ولتـوفير  شعبنا لحماية محدودة المتحدة لفترة األمم إشراف تحت العربية القدس فيها بما المحتلة الفلسطينية األراضي لوضع السعي .4

 هذه على الفعلية سلطاتها ممارسة من الفلسطينية الدولة ولتمكين متبادلين ورضى بقبول للجميع والسالم األمن وتحقيق موات مناخ

 . األراضي

 . الشأن بهذا الخاصة المتحدة األمم قرارات وفق الفلسطينيين الالجئين قضية حل .5

 األديان جميع التباع فلسطين في المقدسة األماكن في الدينية الشعائر وممارسة عبادةال حرية ضمان .6

   الفلسطينية الدولة فيها بما المنطقة في المعنية الدول جميع بين ، والسالم األمن ترتيبات ويضمن األمن مجلس يضع .7
http://www.presidency.ps/atemplate.aspx?id=138 
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  يجب 1967عام   إسرائيل في األراضي الفلسطينية والعربية منذ        ها المستوطنات التي أنشأت   إنو
القمم العربية، وال سيما مؤتمرات القمة فـي فـاس   لقد لقي توجهنا هذا تأييد ومساندة     . زالتُ أن

لتزام تاريخي وفريـد تجـاه شـعبنا وقـضيته          إمم المتحدة   ألا ويقع على عاتق  . (...)والجزائر
ولتين فـي    بإنشاء د  181 رقم   ها، أصدرت األمم المتحدة قرار     عاماً 40 أكثر من     فقبل .وحقوقه
على الرغم من الظلم التـاريخي الـذي   واليوم، .  دولة عربية فلسطينية و دولة يهودية   :فلسطين

حق الشعب العربـي    ل الشرعية الدولية    منحييزال   ال القرار   ذلك أن نرى   فإننا شعبنا،   وقع على 
ة يتطلـب    تسريع عملية السالم في المنطق     فإنولذلك  . الفلسطيني في السيادة واالستقالل الوطني    

بذل المزيد من الجهود من قبل جميع األطراف المعنية والقوى الدوليـة، وال سـيما الواليـات                 
.(...) المتحدة واالتحاد السوفياتي، وكلتاهما لديها مسؤولية كبيرة تجاه قضية السالم في منطقتنا           

 الفلسطينية التالية مبادرة السالمفإنني، من هنا، أعلن لكم     بصفتي رئيسا للجنة التنفيذية للمنظمة      و
إن منظمة التحرير الفلسطينية ستعمل على التوصل إلى تسوية شـاملة بـين األطـراف               (...) 

المعنية بالصراع العربي اإلسرائيلي، بما في ذلك دولة فلسطين وإسرائيل، فضالً عن غيرهـا              
 المساواة   من أجل تحقيق   ،الشرق األوسط من الدول المجاورة، في إطار مؤتمر دولي للسالم في          

حترام الحق في الحياة    إوتوازن المصالح، وخاصة حق شعبنا في الحرية واالستقالل الوطني، و         
والحق في السالم واألمن للجميع، أي جميع األطراف المعنية في الصراع في المنطقـة، وفقـا                

تـي   اسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية ال    نسحابإو  ( ...) 338 و   242للقرارين  
،  تُقـام  ن الدولة الفلـسطينية يجـب أن      وأ (...). ، بما فيها القدس العربية    1967تحتلها منذ عام    

 إسرائيل فـي األراضـي      ها المستوطنات التي أنشأت   إنلغى، و جميع قرارات الضم يجب أن تُ     و
  1."زالتُ  أن يجب1967الفلسطينية والعربية منذ عام 

  
  :نعكاسات جوهرية على قضية الالجئين إلفلسطينيحول التاريخي في الموقف اكان لذلك التو

 ألول مرة يوافق الطرف الفلسطيني، رسمياً وبشكٍل معلن، على إيجاد تسوية لقضية الالجئين              :أوالً

في سياق تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وذلك في إطار ميثـاق األمـم               

المتحدة؛ وهذا يشمل، وإن بصورة غير مباشـرة،        المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات األمم      

حقها في العيش بأمن وسالم؛ وإقامة دولة فلسطينية على جزء          ب و قرار بوجود دولة إسرائيل   اإل

   .من أرض فلسطين التاريخية، وحل قضية الالجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية

                                                 
  .1988 كانون الثاني 13 بسوسرا، بتاريخ في جنيف عرفات في األمم المتحدة،  من خطاب الرئيس ياسر 1

 Official Records of the General Assembly.  
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/eed216406b50bf6485256ce10072f637/f013dfd0f68ef1758525689b00
739094?OpenDocument 
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مبدأ المفاوضات كنهج لحل قضايا     ب اوله قب  وبشكل واضح   منظمة التحرير الفلسطينية   ت أعلن : ثانياً

جئين، وذلك كبـديل للـصراع المـسلح         اإلسرائيلي، بما فيها قضية الال     الصراع الفلسطيني 

وباإلضافة الى إقرارها لمبدأ دولتين للـشعبين       .  للوصول إلى تحقيق األهداف الوطنية     وسيلةً

مت منظمـة   ، قـد  )لياإلسرائي دولة للشعب الفلسطيني ودولة للشعب    (على أرض فلسطين،    

التحرير الفلسطينية العديد من المبادرات الجوهرية التي تؤكد حرصها على الوصول لتسوية            

ومن ضمن ذلك اإلعالن عن نبذ العنف، وعن         (سليمة عبر المفاوضات وبالوسائل السياسية،    

 تمسكها بـالحقوق  فيه   في نفس الوقت الذي أكدت       ، وذلك )تعديل بعض بنود الميثاق الوطني    

 ،سـتقالل الـوطني   اإل، وتحقيق   المصير الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير       

  .وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين

القبول بمبدأ التفاوض في حل قضية الالجئين، ضمن القضايا األخرى، يعني القبول بان             إن  :  ثالثاً

ناد لقـرارات األمـم     على أساس قرارات الشرعية الدولية وباالسـت      (حل قضية الالجئين    

 من خـالل    ة، سيتم بالضرور  )، بدون اإلشارة الصريحة له    194المتحدة، بما فيها القرار     

 فـي نهايـة     ً،ن الذي سوف يقرر عمليا    ؛ وأ )إسرائيل(فاق مع الطرف اآلخر     التفاهم واالت 

 وإنما الطرفـان    ، مصير الالجئين ومستقبلهم، ليس هو الطرف الفلسطيني منفرداً        المطاف

  1.سطيني واإلسرائيلي معاً،  وبالتنسيق مع األطراف اإلقليمية والدوليةالفل

أرست منظمة التحرير الفلسطينية القاعدة السياسية لموقفها الالحـق، والـذي تجـسد فـي               : رابعاً

مساندتها لقرارات القمة العربية، وتحديداً تأييدها لمبادرة السالم العربية التي أطلقتها القمة            

                                                 
   .2. 5  المشار لها في مالحظة  الهامش السابق الخاصة بالبند مبادرة السالم الفلسطينيةمن ،  5، ورقم 1  راجع البندين  رقم  1
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حـل متفـق عليـة    (، والتي تدعو  إلى إيجاد     2002ي إنعقدت في بيروت عام      العربية الت 

  194.1على أساس القرار ) لقضية الالجئين

أن حل قضية الالجئين يمكن أن يتم ضمن اإلطار العـام للتـسوية،           أقرت منظمة التحرير   :خامساً

مـستعد  ؛ بما يعني أن الطرف الفلسطيني Package Deal)(وعلى أساس الصفقة الشاملة 

ويرغب في التفاوض بشأن قضية الالجئين في سياق مفاوضات للتسوية الـشاملة لكافـة              

  2 .قضايا الصراع األخرى، بكل ما لذلك من تداخالت وتأثيرات متبادلة

، التي تضمنها برنامج السالم الفلسطيني، إال أن ذلك البرنـامج           )التنازالت التاريخية (وبالرغم من   

لسطيني، وباألخص الجانب المتعلق بإعالن االستقالل وإقامـة الدولـة          لقي أوسع ترحيب شعبي ف    

 وعاصمتها القدس الشرقية، مع إبـداء       1967الفلسطينية المستقلة على األراضي التي إحتلت عام        

مـن   و3.االستعداد للشروع في مفاوضات إلقامة السالم مع دولة إسرائيل وحل قـضية الالجئـين       

                                                 
 أقر مؤتمر القمة العربي الذي ، ملك السعودية، مشروع الملك فهد بن عبدالعزيزوالحبيب بورقيبة التونسي مشروع الرئيس إستناداً إلى   1

، صيغة مشروع السالم العربـي، والـذي        1982، وتم إستئنافه في شهر أيلول عام        1981إنعقد في فاس في المغرب  تشرين الثاني         
تأكيد ": فقد نص المشروع في شقه الفلسطيني، بخصوص الالجئين على        . تضمن صيغة غامضة ومنقوصة للتعامل مع قضية الالجئين       

للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله      حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة             
، دون أية إشارة إلى حق العودة أو إلى القرارات الدولية ذات الصلة، وبـاألخص               "الشرعى والوحيد وتعويض من اليرغب فى العودة      

  =، ورغم التأكيد على1989المغرب في شهر أيار في  الدار البيضاء الذي إنعقد مؤتمر القمة العربى غير العادى وفي .194القرار 
واعتبار جميع قرارات االمم المتحدة ذات الـصلة       ؛  194حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم            = 

أن  علـى إال أن المؤتمرأعاد التأكيـد       ؛مازالت توفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة            
، والتي كما الحظنا كانت تخلو من اإلشارة لحق العودة، وللقرار  وخاصة قمة فاس  العربية، التسوية يجب ان تكون طبقا لقرارات القمم      

 إن من غير الممكن عدم رؤية الصلة بين ذلك الموقف والموقف الالحق الذي تضمنته مبادرة السالم العربية التي أطلقتها القمة                     .194
  .194على أساس القرار ) حل متفق علية لقضية الالجئين(، والتي تدعو  إلى إيجاد 2002التي إنعقدت في بيروت عام العربية 

 http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=462&level_id=202 
  

مالحظات : "ورقة بحث بعنوان   ،) واقع ومستجدات  سطينيين،المؤتمر الدولي حول الالجئين الفل    (): 2006( خليل، ساجي  ،جامعة القدس  2 
  .433كلية الحقوق، ص ، "ي موضوع الالجينأولية حول موقف منظمة التحرير الفلسطينية ف

تنازالت تاريخية، المشار لها في بداية الفقرة أعاله، وردت هنا في سياق المقارنة الضمنية مع نصوص الميثاق الـذي أعلنتـه                     :  عبارة 3
، والتي تدعو إلى تحرير فلسطين، وإستعادة كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية مـن خـالل               1964ة التحرير الفلسطينية في العام      منظم

  : إلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني؛ أنظر مواد الميثاق، أدناه
 لكبير والشعب الفلسطيني جزء من األمةا  وهي جزء ال يتجزأ من الوطن العربي،فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني: 1المادة     

  .العربية
   =.الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين: 9المادة     
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القاعدة التـي علـى أساسـها       بمثابة  كان  فكير السياسي الفلسطيني،     ذلك التطور في الت    الواضح أن 

والتـي  ، ومن ثم المفاوضات الثنائية المباشرة في أوسلو         1991 مفاوضات مدريد    إنطلقت فيما بعد  

    1992.1بدأت عام 

، تم تنظيم المفاوضات لتكون علـى       1991 تشرين الثاني عام     30وفي مؤتمر مدريد الذي عقد في       

قالي في الـضفة الغربيـة      تم في المرحلة األولى منها بحث ترتيبات الحكم الذاتي اإلنت         مرحلتين، ي 

الصراع األساسية بما فيها قضية الالجئـين        قضايا تأجيل بحث  لمدة خمسة سنوات؛ و    وقطاع غزة 

القـدس،  : ( هـي هـذه القـضايا      و بقضايا الوضع الدائم؛   لمرحلة الحقة يتم فيها مناقشة ما سمي      

وقد وافق الطرف   ). والمستوطنات، والترتيبات األمنية، والحدود، والعالقات مع الجوار      والالجئين،  

 رئيس الوفد الفلـسطيني     لخصو. الفلسطيني الذي كان ممثالً ضمن الوفد األردني على هذا التوجه         

والذي إنعقد في أتوا بكنـدا       إلى اجتماع لجنة الالجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة األطراف،        

  :لفلسطيني من حل قضية الالجئين كما يليالعناصر الرئيسية للموقف ا، 12/5/1992بتاريخ 

إننـا نريـد أن     .(..) إن مشكلة الالجئين الفلسطينيين هي الجوهر األساسي للمسألة الفلسطينية          "
ر نشدد على أن منظمة األمم المتحدة، الغائبة عملياً عن أعمالنا في هذه المرحلة، تبقى هي اإلطا             

                                                                                                                                                  
واإلمبريالية عن الوطن العربي الكبير ولتصفية  تحرير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزوة الصهيونية: 15المادة     

  ..).  (.،الوجود الصهيوني في فلسطين
 إن إسرائيل مصدر دائم لتهديد الـسالم فـي   (...)رتباطاً عضوياً باإلمبريالية العالمية،إالصهيونية حركة سياسية مرتبطة : 22المادة      

  .جمعأاألوسط والعالم  الشرق
 http://www.palvoice.com/forums/archive/index.php/t-149439.html 

وهكذا، فإن المسار الـوطني الطويـل، الـذي سـار عليـه      "، 1992 يقول أحمد قريع، أبو عالء، الذي ترأس مفاوضات أوسلو عام  1 
البطيء، في صورة حركة    الفلسطينيون لعقود مضنية من الكفاح والصمود والمقاومة، كان في أوائل عقد التسعينات قد إستكمل تطوره                

وطنية ناضجة، تتسم باإلعتدال، وتنبذ التطرف والمزايدات، وترى الواقع الفلسطيني بكل صعوباته وآالمه وآماله، وتقرأ المتغيـرات                 
اإلقليمية والدولية بكل حصافة، وتمتلك ذلك الشعور المتزايد بالجدارة والخشية الكاملة الواعية، إزاء مـضاعفات إسـتمرار فـرض                   
الحصار والعزلة على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية المعترف بها، وتستند فوق ذلك كله إلى تلك الرافعة الكبرى من المكتـسبات                    
الصغيرة والمتفرقة التي راكمتها اإلنتفاضة، األمر الذي أدى في واقع األمر إلى ترشيد الخطاب السياسي الفلسطيني، وعقلنته إلى أبعد                   

صه من الخطابة والجملة الثورية، والشعارات الطنانة، وترجمته بكل مهارة إلى لغة مفهومة، ومفردات سياسية مقبولة،                الحدود، بتخلي 
ليس لدى جانب من الرأي العام الدولي وحكوماته الديمقراطية فقط، بل أيضاً من جانب أوساط إسرائيلية واسعة، بدت أكثر إسـتعداداً                     

  ".الخطاب المتسم بالواقعية، واإلصغاء إلى مضمونه المتميز باإلعتدالمن ذي قبل للتعامل مع لغة هذا 
، مؤسـسة  1993، 1الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق، مفاوضات أوسلو  ): 2005(    قريع، أحمد   

  373الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص
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القانوني الوحيد المقبول دولياً والذي يمكنه أن يـضمن أي تـسوية سياسـية عاملـة وقابلـة                  
وليس باألمر المفاجئ أن تكون مخيمات الالجئين الفلسطينيين هي المهـد الـذي             .(..) للديمومة

لقـد شـكَّلت    . 1948أعيد منه إنبعاث المطالبة السياسية الفلسطينية بتقرير المصير بعد نكبـة            
ت الالجئين، في األرض الفلسطينية المحتلة وفي المنفى، على الدوام، التجـسيد لوحـدة              مخيما

رنا في  لقد عب (..). الشعب الفلسطيني، ولمقدرته على البقاء متجاوزاً الشرذمة المفروضة عليه          
مدريد، وكذلك في المفاوضات الثنائية في واشنطن، في كلمتنا وكذلك في وثائق مكتوبة، عـن               

لقد دخلنا هذه العمليـة علـى أسـاس         . جاه األهداف القصيرة والبعيدة المدى لمشاركتنا     موقفنا ت 
مرجعيات محددة، تضمنتها رسائل الدعوة لمؤتمر السالم التي أرسـلتها الـدولتان الراعيتـان              

قـر  ، الذي ُأ242إن قرار مجلس األمن  . 1991 تشرين أول 18للمؤتمر إلى األطراف بتاريخ     
، والذي ينص على عدم جواز االستيالء على األرض 1967ن حرب حزيران    بعد عدة أسابيع م   

هو اإلطار المرجعي األساسي لمجمل     " األرض مقابل السالم  "بواسطة الحرب، والذي يثبت مبدأ      
.  كذلك وبوضوح، على توفير حل عادل لمـشكلة الالجئـين          242وينص القرار   . عملية السالم 
بيق قرارات األمم المتحـدة األساسـية حـول الالجئـين           هو في تط  ) الحل العادل (وأساس هذا   

بدون االعتراف الرسمي بحق العودة لالجئـين، ال        (...)  . 194الفلسطينيين وبالخصوص قرار    
, إنه حق أصيل من حقوق اإلنسان     . يمكن لحياة الشعب الفلسطيني، وال ألمور المنطقة أن تتطبع        

وال يمكن مبادلة حقوق الالجئين بأية      . اوضوليس مسألة مطروحة للمقايضة وليس موضوع التف      
إن اإلطار القانوني األساسي لحل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين هو           و (...).مكاسب سياسية 

   1."194قرار األمم المتحدة رقم 
  

 أوسلو في النرويج، مفاوضات سرية مباشرة بين وفد إسرائيلي ووفد           ي جرت ف  1993وفي آب   

ك المفاوضات عن إعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،          فلسطيني، وأسفرت تل  

باإلضافة إلى اإلتفاق على إعالن للمباديء يتضمن إقامة حكم ذاتي إنتقالي فـي الـضفة الغربيـة              

وقطاع غزة لمدة خمسة سنوات، مع تأجيل قضايا الوضع الدائم إلى مفاوضات تـتم الحقـاً بعـد                  

ت اإلتفاقية على أن قضية الالجئين ستناقش، من بين قضايا أخـرى، فـي              نصو .إنقضاء تلك فترة  

جرى التوقيع على ذلك اإلتفاق     و). حق العودة ( أية إشارة إلى     إطار مفاوضات الحل الدائم، وبدون    

إنقضاء الخمسة سنوات على إقامة السلطة اإلنتقالية لـم          ولكن.  في واشنطن  1995 أيلول   28في  

                                                 
1                                    23=TitleId&486=DocId&ShowDocuments=page?/net.194group.www://http                       
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فالعديد من التطورات والمواقف والممارسات اإلسرائيلية      . ضات الحل الدائم   الدخول إلى مفاو   يتبعه

   1,2 .جعلت إمكانية إستئناف مفاوضات الحل الدائم، بما فيها قضية الالجئين، إمكانية متعذرة

 فإن الموقف الفلسطيني من قضية الالجئين منذ مؤتمر القمة العربية الـذي إنعقـد  فـي                  ً،وعموما

التوصل إلـى   " ،  بات محكوماً ومرتبطاً بالموقف العربي الذي يدعو إلى           2002بيروت في آذار    

رت عنه المبادرة العربية    ، كما عب  "194 حل عادل ومتفق علية لقضية الالجئين على أساس القرار        

وفي هذا الصدد تقول ليلى هالل، وهي مستشارة عملـت فـي            . للسالم الصادرة عن ذلك المؤتمر    

ي النهاية ال   ف: " لتابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية       وحدة الدعم الفني ا   

وعالوة على ذلك، فإن هكذا تسوية ال يمكـن         . لالجئين بدون قبول إسرائيل   يمكن أن تحدث عودة     

ولكن المبادرة العربية للسالم تبقى، وعلى األقل نظرياً، تحتـوي علـى            . أن تجري بأسلوب عادل   

إن "وتـضيف   . "على أساس الحقوق، من أجل تسوية قضية الالجئـين الفلـسطينيين          منهجية مبنية   

 لـسطينيين؛ قرأ جنباً إلى جنب مع التصريحات العلنيـة للقـادة الف  مبادرة السالم العربية يجب أن تُ   

في الثالث من شـباط     " نيويورك تايمز "واألكثر أهمية من هذه التصريحات هو ما أوردته صحيفة          

 الرئيس الرحل ياسر عرفات، ونشرتها قبل شهر من تبني الجامعـة العربيـة              ، على لسان  2002

  : فقد ذكر الرئيس عرفات.  لمبادرة السالم العربية

إننا نبحث عن حل منصف وعادل لمعاناة الالجئين الفلسطينيين، الذين لم يـسمح لهـم               " ... 
غرافي اإلسرائيلي، كما نفهـم    عاماً؛ ونحن نتفهم القلق الديم     54بالعودة إلى بيوتهم على مدار      

أن حق عودة الالجئين الفلسطينيين، هذا الحق المكفول بموجب القانون الدولي وقرار األمـم              
وعليه، وتماماً مثلما يتوجب    . ، يجب أن يتم تنفيذه بطريقة تراعي مثل هذا القلق         194المتحدة  

يمغرافية اإلسرائيلية، يجب   علينا نحن الفلسطينيين أن نكون واقعيين فيما يتصل بالرغبات الد         
على اإلسرائليين أيضاً أن يكونوا واقعيين في إدراك أنه لن يكون هناك أي حـل للـصراع                 

  ".الفلسطيني إذا ما إستمر تجاهل حقوق هؤالء المدنيين األبرياء-اإلسرائيلي
  

                                                 
1                                                                                                                               Ibid  
  .في نهاية هذه الدراسة,  4، ورقم 2 أنظر نص اإلتفاقية، ورسائل اإلعتراف المتبادل، في الملحق رقم 2
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ـ " عكيفا إيلدار " في مقابلة مع      هالل عن الرئيس محمود عباس قوله      وتنقل  شرت فـي صـحيفة    نُ
  :2008 أيلول 14س في هآرت

نحن ننوي إقامة محادثات مع إسرائيل حول عدد الالجئين الفلـسطينيين الـذين سـوف                " 
يعودون إليها؛ ويتم إنتقادي على عدم مطالبتي بعودة جميع الماليين الخمسة، ولكنني أقـول              

  ..."إننا سوف نطالب بعودة عدد معقول من الالجئين إلى إسرائيل 
  

 بحق  حتى لوكان عدد العائدين محدوداً، فإن ذلك يبقي اإلمكانية مفتوحة للمطالبة          و ":وتضيف هالل 

 وغيـر   ،غير مشروط بتحقيق العودة   _ بموجب القانون الدولي    _ إستعادة الممتلكات، وهذا الحق     

والحـديث عـن إسـتعادة      . مرتبط بالحصول على الجنسية في البلد الذي توجد فيـه الممتلكـات           

ر في إطار البحث عن حلول وسط لحق العودة، أي من خالل توفير حلول دائمة               الممتلكات متصو 

في دولة فلسطينية ذات سيادة، أو في بلد ثالث، أو في           (الجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل     أخرى ل 

ه حيث  المقاب  ذات يضاً في  حديث الرئيس محمود عباس أ     ؛ وهذا ما يقرأ من    )لمضيفة حالياً الدول ا 

  :يقول

فـإنهم   ،إذا ما قرروا  ولسطينيون الذين ال يعودون إلسرائيل يستطيعون العودة لفلسطين،         الف "
البقاء في البلدان التي يعيشون فيها، وفي هذه الحالة فإنهم سـيتلقون التعـويض              يستطيعون  

".(...)  
 مبـادرة الـسالم     تشير إلى طبيعة التسوية المقصودة في لغـة         "وترى هالل أن تلك التصريحات      

 من حيث الموازنة بين العدالة ذات المرجعية المحددة في القانون الدولي وبين المـصالح               بية،العر

    1".اإلسرائيلية، إلنتاج تسوية عملية لقضية الالجئين
  

  خلفية الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين الفلسطينيين    3. 4

 عن حق الالجئين الفلسطينيين في      ليةالموقع اإلليكتروني الرسمي لوزارة الخارجية اإلسرائي      يتساءل

   :  ويجيب؟"حق العودة"ب للفلسطينيين مبرر شرعي لما يسمى هل: "العودة، فيقول

                                                 
سنة الـسابعة،   ، ال 34 بديل، العدد    –، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة  والالجئين         )مجلة حق العودة  ): (2009( هالل، ليلى    1

     16ص
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دولة خاصة بهم، فإنهم يطالبون أيضاً  في نفس الوقت الذي يدعو فيه الفلسطينيون إلى إقامة"
مـا قبـل خطـوط    حدودها  فيإلى األراضي التي تقع داخل إسرائيل، " حق العودة"بتطبيق 
العامة، وفي قرارات األمم  على كل حال ال يوجد مطلب مثل هذا في القوانين الدولية. 1967

  وطبقـاً .العربية المجاورة لهـا  ذات العالقة، وال في اإلتفاقيات بين إسرائيل والدولالمتحدة 
يل ال يعتبر، إسرائ  السكانية الجغرافية فإن تدفق العدد الكبير من الالجئين إلى داخلللظروف

ـ  عتبار أن عدد سكان إسرائيلإلومع األخذ بعين ا. بالتأكيد أمراً عملياً  ماليـين  7 اًيبلغ حالي
تدفق الماليين من الفلسطينيين  ، فإن)من السكان هم عرب إسرائيليون% 20علماً بأن  (اًتقريب

ألساسية كموطن  إلى دولة إسرائيل سيهدد قيام إسرائيل كدولة يهودية، ويحرمها من هويتها ا           
مطالبـة الفلـسطينيين بـالعيش فـي      لذلك، فإن. للشعب اليهودي وملجأ لليهود المضطهدين

إن المطلب الفلـسطيني    (...)اليهودية إسرائيل ليست إال عبارة أخرى للدمار السكاني للدولة
 ختلقهـا الـذين ال  إبمثابة ذريعة سياسـية   بالسماح بالهجرة غير المحدودة إلى إسرائيل هو

في الوقت  و ، بدولة خاصة بهم    يطالب الفلسطينيون  ومن المراوغة أن  . يريدون وجود إسرائيل  
  1". إسرائيلهي ،الهجرة الحرة إلى دولة أخرى منحهم حقب  يطالبوننفسه

  

تقول الدكتورة أوريت غال، وهي خبيرة إسرائيلية مستقلة، متخصصة فـي اإلقتـصاد الـسياسي               

ع، وسبق لها أن شاركت في العديد من جـوالت المـسار الثـاني              للمجتمعات التي يكتنفها الصرا   

  :اإلسرائيلية_ باحثات الفلسطينية للم

 ؛قامة دولة فلـسطينية   إ مسألة    على في بداية عملية أوسلو   ز إهتمام المفاوضين اإلسرائيليين     ركَّتَ "
مدى عقد من   على  و. ل التفاوض على قضية الالجئين إلى مراحل الحقة       ي تأج فقد تم اإلتفاق على     

ومـسلماً بهـا تقريبـاً علـى الـصعيد          مقبولة   اقامة دولة فلسطينية  وبعد أن باتت مسألة      ،الزمن
 أكثـر   اً مركـز   بالتدريج خذأقضية الالجئين الفلسطينيين ت   اإلسرائيلي الرسمي والشعبي، أصبحت     

ـ  قضية   ومع أن  (...) .صدارةً في إهتمام السياسيين والرأي العام اإلسرائيلي       ين حظيـت   الالجئ
بتلك القضية    إال أن إهتمام القيادة اإلسرائيلية      إسرائيل،  في   عامالرأي ال  داخل   ةمناقشبالقليل من ال  

ـ   إدراك  األول هو   :  وذلك يعود لسببين   ،فيما بعد بات طاغياً    أن الفـشل فـي     القيادة اإلسرائيلية ب
 تسوية سـلمية    ة أي تحقيقالحيلولة دون     أن يؤدي إلى    المسألة يمكن في نهاية المطاف     تلكمعالجة  

 أمام التوصل إلتفاقية شاملة حول الوضع الدائم، وهـو مـا            نهائية، وبالتالي إغالق نافذة الفرصة    
والسبب الثاني هو عدم القدرة على التحديد الواضـح         . يفترض أنه الهدف اإلستراتيجي إلسرائيل    

  2"."لمصالح إسرائيل في القضايا التفصيلية ذات الصلة بقضية الالجئين

                                                 
1   

 

http://www.altawasul.com/MFAAR/israel+and+the+middle+east/peace+process/FAQ+israel+the+conflict+
and+peace+process+112007.htm#return  

  

2  
Orit Gal (2009): Israeli Perspectives on the Palestinian Refugee Issue, (Palestine-Israel Journal), Vol. 15 
No. 4, 2008 & Vol 16 No. 1, 2009, The Refugee Question.  
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  :  شرحاً مفصالً لخلفية الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين، على النحو التاليغالوتقدم  
  

 من النقـاط اإلجتماعيـة والـسياسية الحـساسة لـدى            ين عدداً الفلسطينيتمس قضية الالجئين     .1
وبينمـا يـرتبط    . اإلسرائيليين وتثير مخاوف عميقة الجذور لديهم، تتصل بالماضي والمستقبل        

طار األساسي لعملية السالم بالتوصل إلى تـسوية للـصراع التـاريخي بـين الفلـسطينيين                اإل
واإلسرائيليين، فإن قضية الالجئين هي القضية الوحيدة، من دون قضايا التفاوض األخرى، لها             

حـرب عـام    حيث تُعتبر وقائع    .  1967، وليس بأحداث عام     1948صلة مباشرة بأحداث عام     
إنـشاء  :  (الذاكرة الوطنية لكال الـشعبين     مركزية في    اًأحداث من نتائج،    ، وما أسفر عنها   1948

  .)دولة إسرائيل لليهود المنتصرين، ونشوء النكبة ومشكلة الالجئين للفلسطينيين المنهزمين
 عقبات سياسية   واجه حتماً ستقضية الالجئين   ب يتعلق اتفاق   حول قيادة إسرائيلية تفاوض     ةأيإن   

تنازل يمس أٍي منهـا     أي  ن   وإ . واألعراف الهوية الجماعية  و  التاريخية   يات بالروا تعلقتمحلية  
  .لدولة اليهوديةسيواجه بمعارضة، وسيعتبر تهديداً للطابع المستقبلي ل

 لمسؤولية عن خلق مشكلة الالجئين؟ ال اسرائيل يتحمب الخاص الفلسطيني  معالجة المطلبكيفية .2
  مـأزق  فـي التي تفاوض من أجل التوصل إلتفـاق،         ،القيادة اإلسرائيلية يضع  طلب  مهذا ال إن  

؛ حيث أن موضوع تحمل المـسؤولية عـن نـشوء            في مواجهة الرأي العام االسرائيلي     صعب
  : اإلسرائيليينيمس نقطتان رئيسيتان تحظيان بإجماع من قبل عامة مشكلة الالجئين

، وأنهم قد غـادروا  أ الحرب من بد   هم لفلسطينيينان  أ  النقطة األولى تتعلق بالمنطق الذي يقول     
 الناجمة عن تلك     العواقب ةإسرائيل تحمل مسؤولي   تقبل   أنالتوقع   يمكن   بمحض إرادتهم، وأنه ال   

 بـشكل    بعض المسؤولية عن خلق المـشكلة مـرتبط        تحمل  أن فكرةبتعلق  ت ةوالثاني 1.الحرب
 . في المنطقـة    ومصيره يهوديال المجتمعوجود  بولكن   بحد ذاتها، أحداث الحرب   بليس  مباشر،  

عـن كوننـا    عتذر  نننا ال نستطيع ان     إ( :  التالي  يمكن تلخيصها على النحو    ووجهة النظر هذه  
بما يمكنها تسويقه من دة  مقي اإلسرائيلية تجد نفسها    القيادة فإنإلى حد كبير    و). موجودين وأحياء 

الجة هذه القـضية    وبالتالي فإن مع   .وبما يبقيها في سدة الحكم      اإلسرائيلي، للجمهورطروحات  
ساعد على زيادة المرونة ي، يمكن أن )المشاركة في تحمل مسؤولية ما وقع لالجئين   (على قاعدة   

  .حول طاولة المفاوضاتاإلسرائيلية السياسية 
ــسطينية  .3 ــب الفل ــة المطال ــة معالج ــودة؟ كيفي ــق الع ــرائيل بح ــإعتراف إس    الخاصــة ب

تحـدي األكثـر صـعوبة لـصانعي القـرار          ل ال  يـشكِّ  )حسب ما تعتقد الكاتبة    ( المطلب  هذا
بإعتباره يمتلـك    ،دائمالفي إطار مفاوضات الوضع     فعالً  طلب  مهذا ال فقد طُرح    . اإلسرائيليين

                                                 
أثبتت أبحاث المؤرخين اإلسرائيليين الجدد اإلنهيار التام  لألسطورة التي زعمت أن الفلسطينيين هربـوا بـإرادتهم،   : " يقول إيالن بابيه 1

وهناك من بـين المـؤرخين      . لفلسطينيين طردوا أو أجبروا على الرحيل     ، في الحقيقة إن الكثير من ا      (...)وبناء على أوامر زعمائهم     
من يقولون أن الطرد كان جزءاً من مخطط شامل للطرد؛ وآخـرون            ) خ. أي بابيه نفسه ، س    ( الجدد ، ومن بينهم كاتب هذه المقالة        

  ."  يقولون أن الطرد نشأ خالل أو بسبب الحرب، ومن بين هؤالء بيني موريس
 ،6ورقة رقـم    /  أوراق إسرائيلية  سلسلة مدار،/ المركز الفلسطيني للدراسات  ،  صهيونية جديدة نفاثة  ): 2001( وآخرين ،إيالن    بابية،  

    30رام اهللا، ص 
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، وليس بإعتباره مطلباً عملياً للتطبيق، كما يظن قطاعاً واسعاً من الجمهور             رمزياً  سياسياً مغزاً
   .اإلسرائيلي

يفسر عموماً من قبل اإلسرائيليين بأنه      )  حق العودة     (الخاص بإعتراف إسرائيل ب   طلب  إن الم 
 من أجـل    يسعى الفلسطينيون أن  إذ كيف يمكن    . مبدأ حل الدولتين  مع  قف في تناقض واضح     ي

  فـإن  وهكذافي دولة أخرى؟     المطالبة بالعيش    في نفس الوقت  و ، دولتهم الخاصة  الحصول على 
 يعكس رغبة دفينة لدى الفلسطينيين في إقحـاِم         ى هذا المطلب بإعتباره    إل ون ينظر اإلسرائيليين  

   1.ض تماما مفهوم السالمقوي من شأنه أن عنصٍر إضافٍي في اإلتفاقية، 
  

  : وباإلضافة لما سبق فإن الموقف اإلسرائيلي، ياخذ بالحسبان عدداً من اإلعتبارات األخرى مثل

 العالم العربي عمومـا      نهاية لصراع طويل مع    يشهديجب أن     شاملة صفقة على   أن التفاوض  •

  .الفلسطينيين خصوصامع و

 مـن العناصـر      معقـدة     بشأن قضية الالجئين الفلسطينيين ينطوي على مجموعـة        اً اتفاق نأ •

 .التفكير المعمق تستحق والتي لها نتائج بعيدة المدىاالقتصادية 

  ؟ ذي سيستفيد منهاومن ال؟ هايدفعسالذي من ؟ وات  التعويضحجم •

 عن طريـق    ول التي ستم   العامة فما هي البرامج   ،صندوق دولي  يتم إنشاء ه س أنعلى افتراض    •

 ، مثل لالجئين بين الدولة الفلسطينية والبلدان المضيفة       .موال توزيع األ  تمكيف سي والصندوق؟  

    2 .األردن

  :وتقول أوريت

                                                 
1  Orit Gal, Ibid                                                                                                                                                   

حـل قـضية   بما هي مبادئ القانون ذات الـصلة   دونا آرزت، ،بوالية نيويورك" سيراكوز"أستاذة القانون الدولي في جامعة تتساءل   2
الخـاص  بدأ العـام    لمفباإلضافة ل القانون الدولي،   ب  وثيقة الصلة   ثالثة جوانب  هناكو. أخشى أن تكون الصلة قليلة    :  وتجيب الالجئين؟

حق الالجئـين فـي     وثانياً،  حق العودة في سياق القانون الدولي لحرية التنقل،         أوالً،  : فإن تلك الجوانب تشمل   حترام حقوق اإلنسان،    بإ
واألبعـاد  حظر الطرد الجمـاعي     ثالثاً،  ؛ و خلفهم وها الممتلكات التي تترك   سواء على معاناتهم الناجمة عن هجرتهم، أو عن       التعويض  

في من الحق   أي شخص   حرمان  عدم جواز   " على أن الميثاق الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية رغم أنه  ينص على               .لقسريا
كما أن النص قد صيغ على نحو يجعل ذلك الحـق           . غائبة في سياقه  ) العودة(، إال أن الملفت للنظر فيه هو أن كلمة          " بلده  إلى لدخولا

، والـذي يـدعو     1948، للعـام    194كما أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         .  أو يتعلق بمجموعة   فردياً، وليس حقاً جماعياً   
وعليه فهي ترى أن محاولـة المفـاوض   . للسماح لالجئين بالعودة إلى بيوتهم وتلقي التعويضات، لم يشر في أي موقع إلى كلمة الحق     

  .م عنه سوى تسييس الخالف القانونيالفلسطيني إضفاء الشرعية على حق العودة سوف لن ينج
Arzt, Donna, "NEGOTIATING THE LAST TABOO: PALESTINIAN REFUGEES". 
http://prrn.mcgill.ca/prrn/papers/arzt1.html 
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ـ          أربعة مبادئ  باإلجمال، هناك  " وع  متكاملة يستند لها الموقف اإلسرائيلي التفاوضي في موض
  : وهـــي المـــذكورة أعـــالهاإلعتبـــاراتجميـــع الالجئـــين، وتتـــداخل مـــع 

) 2 . في الحفاظ على االستقرار السياسي اإلقليمـي        اإلسرائيلية الرغبةويتضمن    :االستقرار) 1

فـي    على نحو جـوهري،     مجتمعات الالجئين  أوضاعتحسين  لالحاجة  وتتضمن   :إعادة التأهيل 
هـذا  يـشير   و :نهايـة المطالبـات   ) 3 .يعيشوا فيهـا   أن   واختارإأو  فيها   يقيمون   األماكن التي 
 الالجئـين   جزء الخاص بحل مـشكلة       وال  أن تطبيق إتفاقية الوضع الدائم       إلى فكرة المصطلح  

) 4 .إسرائيلعلى وجه الخصوص، من شأنه وضع حد لجميع المطالبات الفلسطينية تجاه الدولة     

حيـث سـتوافق    . ذي إستمر لمدة قرن كامـل     وتشير إلى نهاية هذا الصراع ال     : نهاية الصراع 
  1". كدولة دائمة في الشرق األوسطعلى قبول إسرائيل بشكل كاملالمجتمعات العربية 

 بأن الدول   التي تدعي وعموماً فإن خلفية الموقف اإلسرائيلي تستند إلى الرواية الصهيونية التقليدية           

، بما فيهم الفلـسطينيين،     العرب رفض  حيث أن  التي تسببت بحدوث مشكلة الالجئين؛    العربية هي   

راضـي  األتقسيم على الذي نص و ،1947 عام الصادر 181المتحدة  العامة لألمم لقرار الجمعية

 والحرب التـي  ،ودولة يهودية النتداب البريطاني إلى دولة عربية التي كانت خاضعة لالفلسطينية

نـشوء   ل ةب المباشـر  اسباأل، هي   سرائيل تدمير إ   بهدف القرارذلك  شنتها الدول العربية في أعقاب      

 قد تركوا بيوتهم المناطق التي دارت فيها الحرب الفلسطينيين الذين سكنوا فيوأن . قضية الالجئين

. الشعور باألمننعدام إخوفًا من القتال و  أو، لدعوة الزعماء العربستجابةًإ كان ذلك  سواء،طوعاً

ال  إسـرائيل وعليـه فـإن   . إسرائيل  الحرب علىتلك لو لم تفرض  لتنشأالالجئين  قضيةتكنولم 

كبادرة حسن   حتىوال   ،وال يمكنها أن تعلن   . الالجئين الفلسطينيين  مسؤولية إستمرار مأساة     تتحمل

  ، على الـصعيد الرسـمي     ني معظم اإلسرائيلي  إن . القضية تلكتحمل مسؤولية   إستعدادها ل  عن   ،نية

وأن الحل الوحيد الممكن    . المطلق لحق عودة الالجئين    الرفض   بوجوب  يعتقدون وا ما زال  الشعبي،و

  2. في الدول التي تستضيفهم الالجئينإعادة توطين، بنظرهم، يقوم على الالجئينلمشكلة 

  

                                                 
1                                                                                                                     Orit,Gal. Ibid.  

  

2   
http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy+statements/2009/Address-by-
PM-Netanyahu-at-Bar-Ilan-University-14062009.htm 
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 القسم الثالث
 

قضية الالجئينإزاء السياسة األمريكية   

في عهد الرئيس بيل كلينتونها تطور وإتجاهات  
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  خامسلالفصل ا
  

  الفلسطينيين  الالجئينقضيةسياسة األمريكية تجاه للفية التاريخية لالخ
  

  مقدمة 1. 5

نهـا  الماضي، بأ مرحلة األربعينات من القرن     خالل  ،   فلسطين  في يمكن وصف السياسة األميركية   

 بحـق تقريـر المـصير        الـشكلي  تذبذب بين اإلقـرار   فقد كانت ت  . متناقضةكانت عموماً سياسة    

 قلية اليهوديـة  لأل  السافر زالتحيُُِّخالل  من  لذلك الحق    في ذات الوقت،   ، العملي رتنكوالللفلسطينيين  

للعـام  قوة خطـة التقـسيم      قد بكل   الواليات المتحدة   فقد ساندت   . في فلسطين لمستوطنين اليهود   ول

  الخطـة   منحـت  حيث ؛رغم كون تلك الخطة تنتقص من حق تقرير المصير للفلسطينيين         ،  1947

  أراضـي   مـن  %50شكل أقل من ثلث السكان، أكثر من        التي كانت في حينه ت     ،لطائفة اليهودية ل

ج لفكرة االستعاضـة عـن خطـة        تروِ ، بدأت الواليات المتحدة   1948ولكن بحلول عام    . فلسطين

بموجب الفصل الثاني عشر من ميثاق األمـم        على فلسطين،     مم المتحدة   وصاية األ بفرض  التقسيم  

  1,2.المتحدة

                                                 
1 

An Interview with Naseer Aruri, A Chancellor Professor of Political Science Emeritus, U. Mass, 
Dartmouth. Oslo: Cover for Territorial Conquest, http://www.isreview.org/issues/15/Aruri_interview.shtml 

تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك إلدارة األقـاليم  " األمم المتحدة"نشئ ت:"  من ميثاق األمم المتحدة على ما يلي75لمادة ا تنص  2
كام اسم األقـاليم  التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية الحقة ولإلشراف عليها، ويطلق على هذه األقاليم فيما يلي من األح          

  ".المشمولة بالوصاية
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter12.shtml 
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، ، ظهرت مشكلة الالجئين الفلـسطينيين إلـى الوجـود         1948 أيار 15 إسرائيل في    مع قيام دولة  و

الفشل الدولي فـي     ولتعكس على نحو صارخ    لتتحول الحقاً إلى قضية مزمنة وعصية على الحل؛       

 .القانون الـدولي  إنتهاج سياسة منصفة تقوم على إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية على أسس             

 كان للسياسة األمريكية دوراً حاسماً في بلـورة التوجهـات الدوليـة إزاء              ومنذ ذلك الوقت المبكر   

  1.مشكلة الالجئين الفلسطينيين والمشكلة الفلسطينية عموماً
  

  1948 السياسة األمريكية في أعقاب نكبة 2. 5

 تجـاه قـضية الالجئـين       ، في حينه،  ويمكن تلخيص الخطوط الرئيسية لمضمون النظرة األميركية      

، عام نشوء قضية الالجئين، إعتبرت أن       1948 العام   فيأن الواليات المتحدة    :  بالقول ينالفلسطيني

تعـاطي معهـا هـو       وأن المنطلق المناسب لل    ،القضية الفلسطينية برمتها هي مجرد مشكلة الجئين      

 وان معظم القضايا الرئيسية التي يدور حولها الصراع في المنطقـة سـتكون              المنطلق  اإلنساني؛  

حل بمجرد وضع اآلليات التي تضمن إعادة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو تـوطينهم              قابلة لل 

   2.في الدول العربية

، إلى جانـب الدولـة       دولة عربية  إقامةستبعاد خيار   اس إ على أس تلك  قد تشكلت النظرة األميركية     

 حيث  ؛1947عام  ، ل 181 رقم    القرار األممي  على الضد مما نص عليه    ذلك  و،  في فلسطين  اليهودية

علـى أن  اإلدارة     . في القضية الفلسطينية مجرد مشكلة الجئـين       الواليات المتحدة األمريكية     رأت

 ، وعلى غرار الموقف الذي أعلنه بن غوريون رئـيس وزراء إسـرائيل             في ذلك الحين   األميركية

مجمل القضايا  يمكن أن يتم فقط، في إطار حل        حل قضية الالجئين الفلسطينيين     إعتبرت أن   ،  آنذاك
                                                 

1  
Bocco, Riccardo (2000):UNRWA and the Palestinian Refugees in Jordan, the West Bank and the Gaza 
Strip. Background paper presented at the UNRWA-CERMOC Meeting of 18-19 June 2000, Amman, on 
“Rethinking UNRWA Policies towards Palestinian Refugees”, funded by the Swiss Development 
Cooperation.Unpublished, 16 pp 

  1967-1948السياسة األميركية تجاه قضية الالجئين   ضياء،، أيوب2 
http://www.group194.net/?page=ShowDetails&Id=22&table=studies 
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رتكزت سياستها تجاه الالجئين في تلك المرحلة علـى         وقد إ . اإلسرائيلي- العربي للصراعالرئيسية  

  : محورين رئيسيين

نطالقـاً  إوذلك   انتهاج أسلوب الدعم المالي لتخفيف وطأة الحياة الشاقة التي يعيشها الالجئون،             -1

ماكن محتقنة يسودها اإلحباط والغضب،     أمن رؤية سياسية تقوم على إعتبار مخيمات الالجئين         

ر في أية لحظة كبرميل بارود، مما يعرِّض مصالحها في المنطقة للعديـد مـن               لالنفجاوقابلةٌ  

  .األخطار

 كخطوة رئيـسية علـى      ، وذلك  البحث عن حل توافقي بين العرب وإسرائيل لقضية الالجئين         -2

   1.طريق التوصل إلى حل في الشرق األوسط

جل الوصول إلى الهدف القاضي بحل قضية الالجئين الفلسطينيين في إطار تـسوية             وهكذا، ومن أ  

لالجئـين  ) اإلنسانية(شاملة، عمدت الواليات المتحدة إلى إتباع سياسة تقديم المساعدات االقتصادية           

والذين كانوا في األشهر األولى من اللجوء على أعتاب المجاعة وتفشي األمراض في             . الفلسطينيين

   2.مصفوفه

، تألفت لجنة دائمة في الواليات المتحدة تعمـل علـى جمـع             1948) أكتوبر(وفي تشرين األول    

المساهمات التطوعية، لصالح الالجئين الفلسطينيين والدول المضيفة لهم؛ في حين إقتصر التحرك            

األميركي الرسمي في التعاطي السياسي مع قضية الالجئين على المطالبـة الخجولـة لألطـراف               

قترح الرئيس هاري ترومان أن     ، إ 16/9/1948وفي  . نسانية لالجئين دولية بتقديم المساعدات اإل   ال

 ومـن  . اءة لتخفيف محنة الالجئـين العـرب      تنظر الحكومة اإلسرائيلية في بعض اإلجراءات البن      

 مالحظة أنه بالرغم من تركيز السياسة األمريكية في تلـك الفتـرة علـى جانـب                  هنا الضروري

                                                 
  257، 249 دار الجليل،عمان، ص طرد الفلسطينيين ووالدة مشكلة الالجئين،): 1992( موريس، بيني  1
2                                                                                                          Moris, Ibid p. 261, 262 
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ت اإلقتصادية واإلنسانية لالجئين، إال أنها رحبت بالدعوات التي طالبت بإعادة الالجئين،            المساعدا

 أيـدت الواليـات     وعلى ذلك فقد  .  ملموسة منهم، إلى بيوتهم وديارهم التي هاجروا منها        أو أعدادٍ 

اً دولياً  الكونت برنادوت الذي عينته الجمعية العامة لألمم المتحدة وسيط        المتحدة األمريكية توجهات    

  1,2.في فلسطين

  تقـدم  3،")ليحي"المسماة   ( الصهيونية  على يد الميليشيا   17/9/1948 في    واحد من اغتياله   فقبل يوم 

أن تعلـن    مشدداً على ضـرورة   مبادئ حل قضية الالجئين الفلسطينيين      فيه   ددح بتقرير   برنادوت

اضي الواقعة تحـت الـسيطرة      ألمم المتحدة حق الالجئين العرب في العودة إلى ديارهم في األر          ا

اليهودية بأسرع وقت ممكن، وكذلك دفع تعويض كاف عن ممتلكات أولئك الذين يقـررون عـدم                

وصف جورج مارشال، وزيـر     و 4.ل تنفيذ ذلك  اقب وتسه العودة، ويجب على لجنة التوفيق أن تر      

داعياً األطراف  ". ويةاألساس العادل للتس  "ها تحمل   ، توصيات التقرير بأن    آنذاك الخارجية األميركية 

  5." قبول التقرير برمته كأفضل أساس لتحقيق السالم" إلى واألمم المتحدة، )المتصارعة(
  

  194الموقف األمريكي من القرار  1 . 2. 5

 الصادر عـن الجمعيـة      194كان للواليات المتحدة دوراً أساسياً في الصياغة النهائية للقرار رقم           

  :نص القرار في فقرته الحادية عشر على ما يليو. 11/12/1948ألمم المتحدة في العامة ل

                                                 
، بديل، المركز الفلسطيني لمـصادر      34، العدد مجلة حق العودة  ،" أوباما وفلسطين والبحث عن التغيير الحقيقي     ): "2009( حداد، توفيق    1

  .حقوق المواطنة والالجئين
 .ولكن اإلسرائيلين رفضوا ذلك اإلقتراح.  الجيء300,000 إلى 200,000 إقترحت الحكومة األمريكية على إسرائيل الموافقة على إعادة  2

  :ظر أن
 Palumbo, Michael, The Palestinian Catastrophe, Faber and Faber Limited, Mackays of Chatham Ltd Kent , 
1987, page 184  

) شـتيرن (والمعروفة بإسم مؤسـسها     ) المقاتلين من أجل حرية إسرائيل      " ( لوحاميه حيروت إسرائيل  "  إختصار إسم الميليشيا العبري      3
وأصبح أحد قيادتها العليا، إتسحق شمير رئيس وزراء دولـة إسـرائيل            . دى سلطات اإلنتداب الرسمية كعصبة إرهابية     والتي سِجلت ل  

أوري ديفيس، المشرف على الدراسة، ورئيس قسم الدراسات اإلسرائيلية فـي           . د. التوضيح قدمة أ  . (خالل والية الرئيس بوش األب    
  .)خ. س. جامعة القدس

  302 ص ،بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ،ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس ):2003 (رغ، ليكسيتاكنب   4
5    Op.Cit. أيوب    
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تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديـارهم               "
 ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العـودة           ،والعيش بسالم مع جيرانهم   

ا يكون من الواجب وفقا لمبادئ القـانون         عندم ، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر      ،إلى ديارهم 
ض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبـل الحكومـات أو الـسلطات              أن يعو  ،الدولي واإلنصاف 

 وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل عودة الالجئين وتوطينهم من جديد وإعادة        ،المسؤولة
المحافظة على االتـصال الوثيـق       وب ؛تعويضات وكذلك دفع ال   ،تأهيلهم االقتصادي واالجتماعي  

 لالجئين الفلسطينيين ومن خالله بالهيئات والوكـاالت المتخصـصة          بمدير إغاثة األمم المتحدة   
  1." األمم المتحدة"المناسبة في منظمة 

  
ل  قد استمد مبادئه األساسية من تقرير الكونت برنادوت، وشكّ         194 أن القرار    ة،المالحظالجدير ب و

 وعلى الـصعيد الفلـسطيني    . ات الالحقة المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين     األساس لكل القرار  

حقهم بالعودة إلـى    ل و ، لقضية الالجئين الفلسطينيين   ية األساس  هذا القرار أحد أهم المرجعيات     يعتبر

   2.الممتلكات التي طردوا منهاإلى الديار و
  

  UNCCPالموقف األمريكي من لجنة التوفيق الدولية  2 . 2. 5

الـدورة الثالثـة للجمعيـة       (194، وبناء على نص القرار      17/1/1949قررت األمم المتحدة في     

جتماعيا م، وتوطينهم وتأهيلهم اقتصاديا وإ    تسهيل عودة الالجئين إلى وطنه     "الذي دعا إلى    ) العامة

، وتألفت  القضية الفلسطينية بشأن  بين األطراف المعنية    ، تشكيل لجنة للتوفيق     "...ودفع التعويضات 

وعلى إثر تشكيلها عقدت اللجنـة بتـاريخ        ). تركياالواليات المتحدة وفرنسا و   (دوبي  اللجنة من من  

 اجتماعاً مع الدول األعضاء في الجامعة العربية، حيث تبين لها أن قضية الالجئـين               21/3/1949

 تل أبيب مـع     كما إجتمعت اللجنة في   . لها منزلة هامة وذات أولوية لدى مختلف األطراف العربية        
                                                 

                    id&article=mode?php.index/net.194group.www://http=6264    من مقال للكاتب ضياء أيوب                          1 
  

2      
The principles and mechanisms found in paragraph 11 of the resolution 194 can be traced to the June 1948 
Text of Suggestions (A/863) drafted by the UN Mediator for Palestine, Count Folke Bernadotte, in which 
he recommended that the UN recognize “the right of residents of Palestine who, because of conditions 
created by the conflict there have left their normal places of abode, to return to their homes without 
restriction and to regain possession of their property" 
 

http://www.badil.org/en/al-majdal/item/3-resolution-194-iii-a-retrospective 
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 ، الذي أصر على الموقف األساسي الثابـت للدولـة العبريـة   ،بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل    

العيش «الذي يرهن عودة الالجئين بالحل الدائم؛ وفي ذلك اإلجتماع شدد بن غوريون على عبارة               و

وبنتيجـة   .، مع إغفاله لخيـار العـودة      194مي  الواردة في نص القرار األم    » بسالم مع جيرانهم  

 بأن توافق    المشاورات التي أجرتها مع مختلف األطراف تقدمت اللجنة بإقتراح إلى الدول العربية           

 قـد   ى أن اللجنة  مما يشير إل  . مبدئياً على توطين الالجئين الذين ال يرغبون في العودة إلى ديارهم          

على نحو حثيث لتنفيـذ      تسعى   ، إلى حينه  ، كانت إعتبرت عودة الالجئين كأحد أهم أولوياتها، وأنها      

الالجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، مع        عودة    تسهيل  حول 194ما ورد في نص القرار    

وقد بعث رئيس اللجنة مارك إيثريـدج رسـالة         .تسهيل توطين أولئك الذين ال يرغبون في العودة       

  : جاء فيها،1949 آذار 29 في ، ترومان الرئيس األمريكي هاريإلى

 عودة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم على نطاق واسع، يجب أن ال نتوقع أن توافـق                بدون" 

إن إعادة توطين الالجئين من جديد      علماً ب . الدول العربية على استيعاب عدد كبير من الالجئين       

إن إعـادة الالجئـين إلـى       فوفي المقابل   ...  طويالً ومضنياً  اًفي الدول العربية ستكون إجراء    

  1".ودةديمكن تنفيذها بسرعة وبتكاليف محوعملية هي مسألة فلسطين، 

وعلى إثر تلك الرسالة بدأت واشنطن نشاطاً ملموساً في ذلك االتجاه، حيث قام السفير األميركـي                

، 1949 عـام    آب 23يوم  وفي    . الجئ 250,000في تل أبيب بالضغط على إسرائيل لتقبل عودة         

ليتـرأس بعثـة    ، رئيس مجلس إدارة سلطة وادي تينيسي،         الواليات المتحدة غوردن كالب    إنتدبت

 قـدرة   ييملتقو للمنطقة لتحديد إحتياجاتها التنموية،   قتصادي  إمسح  األمم المتحدة التي كلفت بإجراء      

 التنميـة االقتـصادية     ورغم إقرار اللجنة بأن    . الدول العربية على استيعاب الالجئين الفلسطينيين     

في المنطقة، خصوصاً إذا ما إنعدمت اإلرادة       تحقيق السالم أو التقدم       أن تساهم في   ال يمكن وحدها  

                                                 
نوربرت شولتز، معهد دراسات واشـنطن،  :  إعداد 1086، رقم 42مجلد    بيانات أمريكية رسمية،   ):1994(  نشرة الخارجية األمريكية   1

  .     16ص 
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 عددا من المقترحـات لمـشاريع       نت تقريرها راف المعنية، إال أنها مع ذلك ضم      السياسية لدى األط  

موارد ل  شاملة تنميةتحقيق   ل  واسعاً   الطريق فتح     تلك المشاريع   اعتماد أن من شأن   وذكرتية،  وتنم

  1.وسطبلدان الشرق األ

 يمريكاألأمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب        توصياته  كالب  شرح   1950 شباط 16في  و

  :قائالً

 وخلصت البعثة   ."مسألة أعادة توطين الالجئين    لمناقشة   على إستعداد   ليست ن الحكومات العربية،  إ"

 حل لقضية الالجئين،     من شأنه أن يكون أفضل     أن عودة الالجئين إلى ديارهم    إلى أنه على الرغم من      

فقـد  ذلك،   وعالوة على .  لهم إلغاثة الخيرية إال بتقديم ا   أن الظروف على أرض الواقع ال تسمح         إال

فـي األردن   :  أربعة مشاريع تجريبيـة صـغيرة      على تنفيذ  اإلغاثة   تلك بأن تقتصر    )كالب (أوصى

  2.والضفة الغربية ولبنان وسوريا

مريكي هاري ترومان بياناً حول النتائج التي توصلت لها          كانون األول أصدر الرئيس األ     30وفي  

   :بعثة األمم المتحدة  للمسح اإلقتصادي في الشرق األوسط، جاء فيه مايلي

 ثالثة أرباع مليون الجئ، أصبحوا بـال مـأوى بـسبب            حواليمحنة مأساوية يعيشها    هناك  "
 علـى  وازالي المعوزين ال  هؤالء الناسفي كون يعود الفضل   ،الى حد كبير  و. الصراع فلسطين 

والتـي  لى الجهود التي تبذلها األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين،          إاليوم  حتى  قيد الحياة   
العمـل المـربح   إن من الضروري، والحالة هذه،  توفير      و . القادم  في أوائل يناير   ها أموال ذستنف

وخدمة البالد التـي     أنفسهم   على خدمة قادرين  يكونوا   وإتاحة الفرصة أمامهم ل     الالجئين، لهؤالء
 إذا كـان     التحرك ببطء وتـأنٍ    يتطلب ذلك   إال أن  إمكانات المنطقة كبيرة،     ورغم أن  .لجأوا لها 

  3 ".أفضل النتائجالهدف هو تحقيق 
  

                                                 
1   

4. United Nations Economic Survey Mission for the Middle East, Final Report, A/AC.25/6, 28 December 
1949.  
http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign+Relations/Israels+Foreign+Relations+since+1947/1947-
1974/4+United+Nations+Economic+Survey+Mission+for+the+M.htm 
The Jerusalem Post:http://info.jpost.com/C003/Supplements/Refugees/9.html                                               2 

  
  

 3                                           html.13Palestine_truman/Israel-US/jsource/org.jewishvirtuallibrary.www://http   
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، القاضـي   194وبالنتيجة لم تستطع لجنة التوفيق الدولية التقدم أي خطوة في إتجاه تنفيذ القـرار               

أن حكومة  "حيث أوردت في تقريرها الثامن حول نتائج أعمالها         . جئين إلى بيوتهم  بتسهيل عودة الال  

في إسرائيل ترى أن الحل الحقيقي للجزء األكبر من مشكلة الالجئين إنما يكمن في إعادة توطينهم                

  1".البلدان العربية

 تقريـر   ات توصـي   نهج تطوير التنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وفق          كان وبشكل عام 

    إعتبار أن التنفيـذ     على   ؛ في وقت مبكر   إداراتها المتحدة و  والياتز سياسات ال  لجنة كالب هو ما مي

الى عصر من التقدم االقتصادي      من وجهة نظرها،     ،سيدخل الشرق االوسط  كان   النهج   لكالفعلي لذ 

   2.واالجتماعي والسياسي
  

  القرن الماضيخمسينات ائل أو  فيلسياسة األمريكية تجاه قضية الالجئينا 3. 5

علـى محـورين     1948سياسة الواليات المتحدة تجاه قضية فلسطين بعد حـرب عـام            إستندت  

 أو   عـن،   ترومان  هاري  وال سيما عجز الرئيس    األول، اإلعتبارات األمريكية الداخلية،   : رئيسيين

المحور الثـاني،    و .ين االسرائيليين للسماح بعودة الالجئين الفلسطيني     ل، الضغط على   هعدم استعداد 

 خمـسينات القـرن      في أوائـل   وسياسة االحتواء   الخارجية، وال سيما الحرب الباردة     اإلعتبارات

 لم تكـن ملتزمـة      لوتجاهل قضية الالجئين تماما     أن ت الواليات المتحدة   وقد كان بإمكان    . الماضي

 بأن بنـاء منظومـة    وال شك . للدفاع عن الشرق األوسط ضد النفوذ الشيوعي      مناسب  تنظيم إطار   ب

، من وجهة نظر الواليـات المتحـدة األمريكيـة          يتطلبكان  دفاعية ناجحة في مواجهة السوفييت      

ر العالقـات بـين القـوى        الذي كان يعكِّ   ، حل للصراع العربي اإلسرائيلي    والغرب عموماً، إيجاد  

                                                 
 83 ، العدد    مجلة صامد ،  "حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، في ضوء قرارات األمم المتحدة           ): "1991(نافع ، جمال    .  د 1

  . مؤسسة صامد، بيروت
2 

United Nations Economic Survey Mission for the Middle East, Final Report, A/AC.25/6, 28 December 1949.      
http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign+Relations/Israels+Foreign+Relations+since+1947/1947-
1974/4+United+Nations+Economic+Survey+Mission+for+the+M.htm 
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، 1948ن عـام     وخالل السنوات األربع األولى التي أعقبت حرب فلسطي        .الغربية والدول العربية  

 توطين الالجئين الفلـسطينيين      خالل حاولت الواليات المتحدة حل الصراع العربي اإلسرائيلي من       

 كـان و ). في سوريا  هو توطينهم   في ذلك الحين   أحد الخيارات الرئيسية  كان  و(في البلدان العربية،    

   1948.1أول جهد منسق من جانب الغرب لتسوية قضية فلسطين بعد حرب عام  بمثابةذلك 

 في تلك الفترة مـن خـالل         المواقف األميركية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي      ويمكن فهم حقيقة  

 السياسة األمريكية التي كانت تسعى حتى ذلـك الوقـت            عن إدارة الرئيس ترومان     مالحظة تخلي 

إمـا إعـادة أراضـي إلـى        ( تقوم علـى      مع العرب  التوصل إلى تسوية  حمل إسرائيل على    إلى  

 علـى    بدالً من ذلك    في التركيز  إدارة ترومان بدأت  حيث  ؛  )سطينيين أو السماح لعودة الالجئين    الفل

   2. في أراضيهاتوطين الالجئينالعمل على بلدول العربية امطالبة 

 يمكن أن يتحقق من خـالل    لمشكلة الفلسطينية   ا قبلت فكرة أن حل      قدالواليات المتحدة   تكون  ذلك  وب

وللحقـوق   للهويـة   في الحقيقة، التنكر   هذا يعني، و. دول العربية المجاورة  ستيعاب الالجئين في ال   إ

 أن تحـل المـشاكل      هـا أن المساعدات االقتصادية والتنمية يمكن     فكرة   تبنيو ،لوطنية الفلسطينية ا

  3.السياسية في المنطقة

                                                 
        1   

Joseph Ginat and Edward J. Perkins (2001): The Palestinian Regugees:Old Problems - New Solutions,  
University of Oklahoma Press: Norman OK, pp. 77-87. 
"Early U.S. Policy toward Palestinian Refugees: the Syria Option," 
http://faculty-staff.ou.edu/L/Joshua.M.Landis-1 

جامعة أوكالهومـا، وعـضو      مدير مركز دراسات الشرق األوسط وأستاذ مشارك في الدراسات الشرق أوسطية في              جوشوا النديس، هو  
    .دراسات الدولية واإلقليميةالكلية 

  .  إشترطت الدول العربية المضيفة لالجئين إتاحة خيار العودة لالجئين مقدماً، للقبول بتوطين الالجئين غير الراغبين بالعودة 2
، مؤسـسة األيـام     بحماية الالجئين الفلسطينيين  الدليل الخاص   ): 2009( بديل/ والالجئينالمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة         

  52للطباعة، رام اللة، ص
إن إسـتقرار   : "، ما يلـي   1949 شباط   20 جاء في إفادة وزير الخارجية األمريكي أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ في                3

د المستمر لهذا الحجم الكبير من الالجئين المتذمرين        ومن الواضح أن الوجو   . الشرق األدنى هو هدف رئيسي للسياسة الخارجية األمريكية       
  ." والمعوزين والمتألمين في الدول العربية،  سوف يعمل ضد إقامة سالم دائم في فلسطين والشرق األدنى

ن، نوربرت شولتز، معهد دراسـات واشـنط      :  إعداد ،1086، رقم   42مجلد   بيانات أمريكية رسمية،  ): 1994( نشرة الخارجية األمريكية  
  16ص
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   قـد  ،موالتخلي عن فكرة إعادتهم إلى بيوته     ،   الالجئين توطينالتركيز على مسألة    ومن الواضح أن    

.  بهـذا الخـصوص     الموقف اإلسرائيلي  تماثل مع  لصالح ال  في السياسة األمريكية  هاماً  مثّل تطوراً   

 لدور الـذي يمكـن أن     لألهمية المتزايدة ل  المبكر  يعود إلدراك الواليات المتحدة     التطور   ذلكولعل  

 إلـى اإلهتمـام     فباإلضـافة . في المنطقـة    العامة تلعبه إسرائيل في إطار اإلستراتيجية األمريكية     

والـدور   ؛بحماية الدولة اإلسرائيلية الوليدة، والمحافظة على هويتها اليهودية       " األخالقي"األمريكي  

المؤثر الذي إمتلكه اللوبي اليهودي داخل الواليات المتحدة، إال أن المصالح األمريكيـة الـسياسية               

كانت هي العامل الحاسـم     إلطار،   إسرائيل في هذا ا    دور في المنطقة، و   واإلقتصادية اإلستراتيجية 

الذي بات يتحكم، منذ تلك المرحلة المبكرة، في توجيه السياسات األمريكيـة بخـصوص قـضايا                

  1,2.، بما فيها قضية الالجئيناإلسرائيلي الدائر في المنطقة_ الصراع العربي 

ئيلية إال أن   وبالرغم من وقوع بعض التنافر بين الحين واآلخر في العالقـات األمريكيـة اإلسـرا              

  . في فرض شروطها في الشرق األوسط، ومنذ عهد الرئيس ترومان، كانت تنجحإسرائيل

ورداً على الضغوط الدبلوماسية التي ألمحت الواليات المتحدة األمريكية بإمكانية ممارستها علـى             

إسرائيل، بما يشمل إحتمال فرض عقوبات عليها إلقناعها بقبول عـودة الالجئـين، صـرح بـن                 

وإن أيـة   . بول أية تسوية يمكن أن تمس بأمنها وإستقاللها       إن إسرائيل ليست مستعدة لق    :  "يونغور

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربيـة،  1973-1967السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي ): 1983( سعودي، هالة أبو بكر 1 

  307بيروت، ص 
د، حـين   الحظ حديث الرئيس ريغان، بعد ما يقارب الثالثة عقو        . وتتضح أبعاد هذا التوجة الحقاً عندما يتحول إلى سياسة أمريكية ثابته           2

: " ، أن إسرائيل تشكل ذخراً إستراتيجياً للواليات المتحدة، حيث قال         1981 شباط   2إعتبر في مقابلة له مع الصحافة األمريكية بتاريخ         
إن إسرائيل تشاركنا في قيمنا العليا وفي توجهنا الديمقراطي، وهي بجيشها المدرب علـى              . إننا ال نلتزم بإسرائيل إلتزاماً أخالقياً فقط      

لهذا فإننا ال نمـن علـى       . فلو لم تكن هناك إسرائيل القوية، لكان علينا أن نبني هذه القوة بانفسنا            . القتال قوة إستراتيجية نافعة لنا فعالً     
  ."إسرائيل بشيء

  200، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص أمريكا الخصم والحكم): 2007(    عاروري، نصير 
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ونحن لن نستطيع السماح بعودة من يكرهنا ويحقد علينـا،          . عودة لالجئين ستشكل كارثة إلسرائيل    

   1."حتى لو فرضت علينا عقوبات

يما يتعلق بموضوع   ط على إسرائيل ف   ب الضغ  منذ ذلك الحين على تجنُّ      السياسة األمريكية  حرصتو

، كان األمر قد وصل بإدارة الرئيس ترومـان إلـى حـد             1949وفي نهاية آذار    . إعادة الالجئين 

 و في السنوات التـي      2".منفذاً لإلستغالل والدعاية السوفييتية   "اإلعالن بأن قضية الالجئين قد باتت       

 .قتصادية والتوطين كحلول لقضية الالجئين    سياسة الحلول اإل   إعتماد  الواليات المتحدة  تلت واصلت 

 ايريك جونستون إلى الشرق األوسـط ،         السفير يزنهاور، أرسل الرئيس أ   1953 كانون الثاني    ففي

وقـد  .  الحل الـسياسي   نهج متجنباً م  ،وتركزت جهوده على حل قضية الالجئين بأسلوب اقتصادي       

 مشاريع توليد الطاقة الكهربائيـة      استغالل مياه نهر األردن في    (وضع جونستون خطة تقضي بـ      

 .)نهم في األراضي العربيـة    توط سيتقبلون فكرة  ، حسب إعتقاده  ،لتوفير فرص عمل لالجئين الذين    

إعادة دمج الالجئين سياسياً واقتصادياً من خالل مجرد        إستهدفت  التي   ،ورغم المغريات االقتصادية  

  حلـول  تقديمكسابقاتها في     فشلت ن الخطة إقامة بعض المشاريع التنموية في بعض المناطق، اال أ        

واللجان من قبـل    البعثات  إرسال  زخم    وفي منتصف الخمسينات تواصل      . الالجئين لقضيةواقعية  

؛ وقـد   لحـل مـشكلتهم  المناسبة لتقديم التوصيات وأوضاع الالجئين،   في  بحث  لاإلدارة األمريكية ل  

ية بتقديم المـساعدات الماديـة      ألمريكتضمنت توصيات معظم تلك اللجان، ضرورة قيام اإلدارة ا        

، كما دعـت    همئين للتخفيف من معاناتهم، وممارسة الضغوط على الدول العربية لقبول توطين          لالج

 .رفضها لعودة الالجئين إلى داخل إسـرائيل      عن  تلك اللجان الحكومة األمريكية لإلعالن بوضوح       

ية الدبلوماسيين األمريكيين العـاملين     وعموماً، فقد كانت توصيات معظم تلك اللجان ومواقف أغلب        

 أولئـك إنحـاز معظـم     فقـد    .في الشرق األوسط تصب لصالح المواقف والسياسات اإلسـرائيلية        
                                                 

  164، دار الجليل، عمان، ص طرد الفلسطينيين، ووالدة مشكلة الالجئين): 1992(موريس، بيني  1
  213 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ص أمريكا الخصم والحكم،): 2007( عاروري، نصير  2
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  ،الدبلوماسيين للفكرة التي تقول أن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم هو هدف ال يمكن تحقيقه              

 بردت، القنصل األمريكي في القـدس، مـن         وكان وليام . نظراً لرفض إسرائيل القاطع إلستقبالهم    

 أن أفـضل حـل لمـشكلة        وا إعتبر ، الذين المؤيدين للموقف اإلسرائيلي  أولئك الدبلوماسيين   أبرز  

على الصعيد السياسي   : "الالجئين الفلسطينيين هو بتوطينهم في الدول العربية المجاورة، حيث قال         

تـوطينهم فـي الـدول      بين الفلسطينيين هي     األمني، تعتبر أفضل طريقة لمعالجة مشكلة الالجئ       –

 أقلية عربية دائمة وإغراء دائـم بـالثورة،         العربية، ذلك أن عودتهم إلى إسرائيل قد تخلق مشكلة        

   1".تدخُل الدول العربية المجاورةوب
  

  قضية الالجئينعلى وإنعكاسها  الحرب الباردة   4. 5

، بـديالً    عالمي جديد يقوم على الثنائية القطبيـة       على إثر إنتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهر نظام       

وتميز ذلك النظام العـالمي     . ية القطبية تعدد والذي إستند إلى ال    ،الذي كان سائداً قبل الحرب    نظام  لل

. التنافس المحموم بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي فيما بات يعرف بالحرب الباردة           الجديد ب 

 في تلـك الفتـرة      لسياسة األميركية تجاه الشرق األوسط     التي إعتمدتها ا   ةمن بين المبادئ األساسي   و

قضية الالجئين  ما يخص   ، في وقد بدأت أولى تجليات تلك السياسة     ). حتواء التهديد السوفييتي  إ(: مبدأ

 :1953 أعلنت في العـام      التيالفلسطينيين، من خالل لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ،          

المتحدة مصلحة في أن تبذل قصارى جهدها للمساعدة في حل مشكلة الالجئين، نظراً             أن للواليات   (

كما أنها ال ترغب    .  واألمن االقتصادي والسياسي في الشرق األوسط      ،لعالقتها المباشرة باالستقرار  

 أو التغلغـل    ، مهـددة بالفوضـى االقتـصادية      وضاع المحلية لدول الشرق األوسـط     في رؤية األ  

مجلس الـشيوخ هيـوبرت     ، قام عضو    1957وفي ربيع العام      ).لعداوات الحزبية  أو ا  ،الشيوعي

                                                 
 292 دار الجليل، عمان، ص طرد الفلسطينيين، ووالدة مشكلة الالجئين،): 1992(موريس، بيني  1 
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وصف األوضاع   ، حيث  مخيمات الالجئين  عدداً من لشرق األوسط زار خاللها     همفري برحلة إلى ا   

   1).وضعاً جاهزاً للتحريض الشيوعي( وتشكل ،)مرعبة(فيها بأنها 

 ،فيهـا إستتباب األمن   منطقة، وحرصها على    متحدة في ال   كان لمصالح الواليات ال     فقد ،وبدون شك 

 بالمـساعدات االقتـصادية     على حقن الالجئـين     التي قامت   تلك السياسة  رسمالتأثير المباشر على    

بعاد الخطر الـشيوعي عـن      نقمتهم، بل إل  تخفيف    معاناتهم و   تقليص  ليس بهدف مجرد   المسكّنة؛

 . على  سياسـات الـدول المـضيفة        همغوطات الالجئين وتجمعات  مخيمات، والتقليل من تأثير ض    ال

 التدخل  من العالم، حيث إنتهجت الواليات المتحدة سياسة       في مناطق أخرى     وعلى عكس ما حصل   

رشوة الدول  محاولة  على   تقومستراتيجية  فقد إتبعت في منطقة الشرق األوسط إ      العسكري المباشر،   

ـ    العربية بمساعدات ومنح اقتصادية وعسكرية       تـوطين الالجئـين علـى      ى  من أجل تشجيعها عل

يمكن أن يـشكل     االزدهار االقتصادي     فإن ،تلك يجية األمريكية ت فمن وجهة نظر اإلسترا    أراضيها؛

 التي يـسودها     في المجتمعات   بسهولة أكبر  تتغلغلتستطيع أن    التي   ،عامل طرد لألفكار الشيوعية   

 الالجئين قد   مشكلة أن   ،يزنهاور أ الرئيس خصوصاً خالل والية   ،إلدارة األميركية ن ل وإذ تبي . الفقر

مكن أن يستغله االتحاد الـسوفييتي      يو ،في المنطقة أمني يهدد اإلستقرار  خلل  إحداث  إلى  فعالً  تؤدي  

عمدت إلى محاولة الضغط على إسرائيل من أجل         فقد   ،الشرق األوسط لتوسيع نشاطه وتحالفاته في     

الضغوط إلى  ولكن دون أن تمضي في تلك        اه حق الالجئين في العودة؛    إتباع سياسة أقل تطرفاً تج    

إسـتغالل الـسوفييت لمأسـاة      تهديد المصالح األميركية جراء     : ، لئال تقع بين نارين    نهاية الشوط 

 ،تهديد أمن الدولة العبرية وأسسها العرقيـة      أو  الالجئين إذا ما بقيت مشكلتهم بدون حل، من جهة،          

  2 .ةٍ  أخرى من جه، إلى داخل إسرائيل الالجئونفي حالة عودة

                                                 
1                                                                                                                                Ibid  
 2                                                                                                                               Ibid  
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 مباشـر أرسلت لجنة التوفيق الدولية، وبدعم      وخالل والية الرئيس جون كينيدي،      ،  1961في آب   

الشرق األوسط، هو جوزيف جونسون، للتباحث       إلى   اً خاص اًمن وزارة الخارجية األميركية، مبعوث    

ل العمليـة   الوسـائ ية، فـي    سرائيلمع الحكومة اإل   و  لالجئين، المضيفةالدول العربية   حكومات  مع  

، 1962وخالل جولته في المنطقة في نيـسان         .مشكلة الالجئين الفلسطينيين  حل  ن  لتحقيق تقدم بشأ  

 ما  بين العودة إلـى بلـداتهم          الفلسطينيين تخيير الالجئين ( :للحل تقوم على  قتراحات  قدم مجموع إ  

لون خطراً  كِّدة من يش   أو التوطن في مكان آخر، مع إعطاء إسرائيل الحق في رفض عو            ة،األصلي

 وأن   أمالكهم التي فقدوها إثر هجـرتهم؛      تعويضات لالجئين عن  أمنياً عليها؛ وفي نفس الوقت دفع       

وبالرغم من إهتمام الرئيس    . ).تساعد األمم المتحدة في الجهود إلعادة  توطينهم في الدول العربية          

 تراجـع مل ساهمت في عدة عواإال أن المبعوث الدولي جونسون  كينيدي بالمقترحات التي وضعها   

الـرفض  من أبـرز تلـك العوامـل هـو          ولعل  . تلك المقترحات    عن دعم      الرئيس كنيدي إدارة  

 في البدايـة     إبداء الحكومة اإلسرائيلية بعض المرونة الشكلية       للمقترحات، رغم   المشدد اإلسرائيلي

عان ما أعلنـت    الجىء، إال أنها سر    150,000 ، حيث لمحت إلى  إستعدادها لقبول عودة          هاإزاء

 الكـونغريس   موافقـة  علـى    ه لصعوبة حـصول   تقدير الرئيس كنيدي   أن  كما .رفضها القاطع لها  

 والتي قدرها جونسون في حينه ب ما        ، توطين الالجئين  لتغطية تكاليف الالزمة   لاوماألتخصيص  

ي إلى  ضباعتبارها تف للمقترحات   الدول العربية     باإلضافة إلى رفض   ،يزيد عن خمسة باليين دوالر    

 وإبقاءهم خارج بالدهم األصلية على نحو       الالجئين من حقهم في العودة إلى ديارهم،      أغلبية  حرمان  

 واللـوبي    الموالـة إلسـرائيل    جماعـات الـضغط   التي مارستها   الداخلية   الضغوط   عدا عن  ،دائم

  1. اإلدارة األمريكية عن دعم تلك المقترحاتتراجع  أدى إلىكل ذلك ،الصهيوني في واشنطن

                                                 
1   

Walworth Barbour, (1981): recorded interview by Sheldon M. Stern, May 22,1981, John F. Kennedy 
Library Oral History Program. 
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   1967الجئين الفلسطينيين بعد عام السياسة األمريكية تجاه قضية ال 5. 5

 أولويات الـسياسة    د إح كان ،في الدول العربية   إستيعاب وتوطين الالجئين   يمكن القول أن  باإلجمال  

 في الضغط   راغبةً الواليات المتحدة  حيث لم تعد  . 1967قبل حرب عام    الخارجية للواليات المتحدة    

 تـذكر   أهمية األمريكية    الواليات المتحدة   وعملياً لم تولي   .قبول إعادة الالجئين  ل بشأن   على اسرائي 

باإلمكان التخلص مـن     أن   وإعتقدت ،لحركة النهوض القومي العربية وللحركة الوطنية الفلسطينية      

  في تقدير المدى الذي    كما بالغت في  . مشكلة الالجئين ببساطة من خالل دمجهم في األقطار العربية        

  1.لتنمية االقتصاديةعروض لم يقدت عن طريق المال و المنطقةمشاكليمكن من خالله حل 

  بمـشكلة الالجئـين،    إهتمامهـا  من وراء  للواليات المتحدة األمريكية  الدافع الرئيسي   وعموماً كان   

  مـصالحها فـي    عـن دفاع  لل  إستراتيجية  تنظيم خطة  هو رغبتها في    عموماً، لمشكلة الفلسطينية باو

 على أن ذلك لـم      .الحرب الباردة متطلبات   مواجهة و والحتواء االتحاد السوفياتي   ،وسطاأل شرقال

يكن ليعني انها كانت على إستعداد إلغضاب الدولة اإلسرائيلة، حديثة التأسيس، من أجل إجتـذاب               

  .الدول العربية لصالح تلك الخطة

 ،)1969 _ 1963(ون  خالل والية الرئيس لينـدون جونـس       و ،1967أعقاب حرب حزيران    وفي  

 الواليات المتحدة إزاء الشرق األوسط  سياسة عامة تقوم على محاولة تحقيـق نـوع مـن            إتخذت

ولكن تلك السياسة لم تتضمن أي تغييـر        . المصالحة والتسوية السلمية بين الدول العربية وإسرائيل      

ت سائدة قبـل حـرب   في المواقف األمريكية من قضية الالجئين، حيث بقيت تلك المواقف كما كان      

 سياسة عامـة فـي الـشرق      الرئيس جونسون  إعتمد  إدارته وفي نهاية فترة  . الخامس من حزيران  

  :أساسية هياألوسط تقوم على خمسة مباديء 

                                                                                                                                                  
http://www.jfklibrary.org/NR/rdonlyres/C1D7E975-7A14-4433-925E-
33325C90B15B/43848/BarbourWalworth_oralhistory.pdf 
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كل دولة في المنطقة لديها الحق األساسي في العيش، والحصول علـى احتـرام                إن    :المبدأ األول 

   .هذا الحق من قبل جيرانهال

أولئك الـذين  مأساة   تتحمل مسؤولياتها في معالجةالشرق األوسط أن إن على دول     :يثـان ال المبدأ

ضع ت ما لم    ، في الشرق األوسط   دولة ةيسالم أل لن يكون هناك    حيث  . )الالجئون (شردتهم الحروب 

  .وتحديداً تلك الدول المعنية مباشرةً بتلك المشكلة، كافة الدول طاقاتها لحل مشكلتهم

 ، بضمان حرية المالحة في المياه الدوليـة       ، مثلما كانت دائماً   ،تلتزم الواليات المتحدة   :ثلالثا المبدأ

  لجميـع  يكـون مكفـوالً    يجب أن    البريءحق المرور البحري    حيث  . انرق تي ائبما في ذلك مض   

اتخـاذ الخطـوات    ملتزمةً ب ، جنبا إلى جنب مع الدول األخرى،        وستكون الواليات المتحدة  . الدول

   .تقع أية أعمال عدائيةتنفيذ هذا المبدأ عندما الالزمة ل

، الذي   في الشرق األوسط    سباق التسلح  ةرو خط أظهر الصراع الذي وقع في المنطقة       رابعال المبدأ

الموجودة فـي   الدول  هنا يجب أن تقع المسؤولية ليس فقط على تلك          و.  عاماً 12 على مدى إستمر  

   .هاج ولكن على الدول الكبيرة خار،المنطقة

ستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية لجميع     حترام اإل إؤكد أهمية   الراهنة ت ن األزمة   أ،  خامسال المبدأ

  تأكيد هذا المبـدأ مـرة      فإن الواليات المتحدة األمريكية تعيد    هذه األزمة    في ذروة و. دول المنطقة 

  1 .جميعالأخرى نيابة عن 

وفير الدعم لجهود ممثل األمين لألمم المتحدة،       كان الهدف المباشر من وراء إطالق تلك المباديء ت        

 في سعيه من أجل التوصل إلى اتفاق بين األطـراف المتـصارعة حـول               ،السويدي غونار يارنغ  

 ولـم تحـظ قـضية       .تضمن الربط بين تحقيق السالم الشامل وتنفيذ اإلنسحاب اإلسرائيلي        صيغة  

شكلة النـازحين الفلـسطينيين عـام       وأما بخصوص م   .الالجئين في هذا السياق بأية أهمية خاصة      
                                                 

، مركز دراسات الوحدة العربيـة،  1973-1967السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي ): 1983( سعودي، هالة أبو بكر 1 
  214بيروت، ص 
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، فقد دعت إدارة الرئيس جونسون إلى إعادتهم إلى ديارهم المحتلة فـي الـضفة الغربيـة                 1967

 الذي دعا إلى ضمان الحمايـة       273رقم   وأيدت في هذا السياق قرار مجلس األمن        . وقطاع غزة 

سكان إلى مناطقهم التـي تركوهـا لـدى       واألمن لمواطني األراضي المحتلة، وإلى تسهيل عودة ال       

   1 .إندالع القتال

على أن السياسة األميركية ما لبثت أن إنتقلت من تبني مبادئ الرئيس جونسون الخمـسة كقاعـدة                  

 الصادر عـن    242مقبولة لحل الصراع في الشرق األوسط، إلى تأييد حل قائم على قاعدة القرار              

 إحـدى قـضايا      قد إعتبر قـضية الالجئـين      242ألمن  وكان قرار مجلس ا   . مجلس األمن الدولي  

مضمون ذلك الحـل، ودون  ل دون تحديدالصراع وحسب، داعياً إلى إيجاد حل عادل لتلك القضية،    

مـن مبـاديء جونـسون      كما فعل المبدأ الثاني     و .م بإيجاد حل لمشكلة الالجئين    ربط تحقيق السال  

 تـسوية  تحقيق من ضمن أمور أخرى، إلى ة، باإلشارة إلى الحاج242القرار  فقد إكتفى الخمس،

  : يلي  وقد نص القرار على ما2.لهوية هؤالء الالجئيندون تحديد ب ، حتىالالجئين لمشكلة عادلة

 يؤكـد  االوسط، وإذ الشرق في الخطر الوضع بشأن المستمر قلقه عن يعرب إذ  االمن، مجلس إن"

 تستطيع وعادل دائم سالم أجل من العمل الى والحاجة بالحرب، االراضي على االستيالء جواز عدم

 ميثـاق  بقبولها االعضاء الدول جميع أن ايضا يؤكد وإذ بأمان، فيه تعيش أن المنطقة في دولة كل

  الميثاق، فإنه، من 2 للمادة وفقا بالعمل التزمت قد المتحدة، االمم

 ويـستوجب  االوسـط  الشرق في ودائم عادل سالم إقامة يتطلب الميثاق مبادئ تطبيق أن يؤكد .1

 :التاليين المبدأين كال طبيقت
                                                 

1      Ibid. pp. 215, 247                                                                                                                                         
الالجئـين  "دون تحديد من هم؛ حيث تم رفض مطالبة الدول العربية اإلشار نـصاً إلـى                " الجئين"إشارة عامة إلى   242 القرار   تضمن 2

  غولـدبرغ فـي رسـالة إلـى        آرثـر   في حينـه     تحدةاالميركي لدى االمم الم   المندوب  أوضح  قد  و". الالجئين العرب " أو  " الفلسطينيين
وهـم   أن هناك الجئين آخرين مشمولين بالقرار غير الالجئين العـرب،         : "، أرسلها للصحيفة أثناء مداوالت مجلس األمن      نيويورك تايمز 

  . 1948  بعد عامطردوا من الدول العربية ، وأجبروا على ترك ممتلكاتهمُ الذين  اليهودالالجئينمن لف أثماني مئة 
Jerusalem Center for Public Affairs. 
http://www.jcpa.org/text/resolution242-rosenne.pdf 
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 االخير، النزاع في حتلتهاإ راضيأ من االسرائيلية المسلحة القوات انسحاب - أ

 كل راضيأ ووحدة بسيادة عترافاإلو حتراماإلو الحرب، حاالت أو ادعاءات جميع إنهاء - ب

 آمنـة  حـدود  ضمن بسالم العيش في وحقها السياسي ستقاللهاإحترام إو المنطقة، في دولة

 .استعمالها أو بالقوة التهديد من حرة بها، ومعترف

 :الى الحاجة ايضا يؤكد  .2

 المنطقة، في الدولية المائية الممرات في المالحة حرية ضمان - أ

 ،الالجئين لمشكلة عادلة تسوية تحقيق - ب

 من إجراءات طريق عن المنطقة في دولة لكل السياسي واالستقالل االراضي حرمة ضمان - ج

 .السالح من مجردة مناطق إقامة بينها

 بالدول اتصاالت يجري كي االوسط الشرق الى ليتوجه خاص ممثل تعيين العام االمين من يطلب .3

 ألحكـام  وفقا ومقبولة سلمية تسوية لتحقيق الجهود دعمو تفاق،إ يجادإ بغية فيها ويستمر المعنية

 .ومبادئه القرار هذا

 فـي  الخـاص  الممثل جهود متقد بشأن األمن مجلس لىإ تقريراً يرفع أن العام ناالمي من يطلب .4

  1.ممكن وقت أقرب

إستلم الرئاسـة     الذي كان قد    نيكسون،  ريتشارد ، قدمت إدارة الرئيس   1969 كانون األول      9في  و

 باكورة مشاريعها حول حل الـصراع فـي الـشرق           ،1974وإستمرت واليته حتى     ،1996عام  

ذلك من خالل المشروع الذي عرضه وزير الخارجية األميركي آنذاك وليام روجـرز             األوسط، و 

 مجلـس    قـرار  على المشروع وقد إستند ). مشروع روجرز (على الدول العربية والذي سمي ب       

                                                 
1      

Foreign British & Commonwealth Office.   
                                      242unscr_postab/1pdf/pdf/ar/resources/uk.gov.fco.www://http  
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 على أسـاس  " عادل ودائم "لتوصل إلى اتفاق سالم     ا وعلى إجراء مفاوضات تستهدف    ،242 األمن

) 2. لبلدان العربية بقبول إلتزامات محددة في إتفاقية سالم مع إسـرائيل          تعهد ا ) 1: المباديء التالية 

ء من إتفاق سالم ملزم يقيم حدوداً آمنة ومعتـرف          راٍض محتلة كجز  تعهد إسرائيل باإلنسحاب من أ    

   .والبنود التفصيلية للتسويةن في عملية مفاوضات لإلتفاق على الشروط دخول الطرفا) 3. بها

عتـراف بمأسـاة اللجـوء      ضـرورة اإل  ( الذي أعلن فيه مشروعه      الخطابوقد أورد روجرز في     

ودعا إلى التوصل لتسوية لقضية الالجئـين       ). الفلسطيني، وتبعاتها األخالقية والقانونية والسياسية    

هم  لن يكون هناك سالم دائم بدون حل عادل لهؤالء الفلسطينيين الـذين جعلـت              ": الفلسطينيين قائالً 

إن المسألة التي يطرحهـا الالجئـون ستـصبح          1(...).، بال وطن    1967، وحرب   1948حرب  

والمالحظ أن مشروع روجرز وإن تضمن في       . " ...وة، إذا لم تحل قضية مستقبلهم       باطراد أكثر ق  

حينه إقراراً واضحاً من اإلدارة األمريكية بأهمية إيجاد حل عادل لقضية الالجئـين الفلـسطينيين،               

إال أن النظرة األميركية بقيت حتى ذلك الوقـت         . ل الصراع في المنطقة   بإعتبارها إحدى أهم عوام   

 ال  ين الذين يمتلكون حقوقـاً إنـسانية      تتعامل مع الفلسطينيين بإعتبارهم مجرد مجموعة من الالجئ       

 أي حوار مباشـر مـع منظمـة التحريـر           ، ورفض  منكرةً عليهم أية حقوق وطنية أو سياسية       غير؛

2.لة للفلسطينيينالفلسطينية بإعتبارها ممث
.   

ويعتبر مشروع روجرز مؤشراً واضحاً على حدوث تحول هام وجديد في السياسة األميركية تجاه              

فقد إنتقلت السياسة األمريكية من انتهاج أسلوب اإلغراءات االقتصادية لهذا الطرف           . الدول العربية 

 قت مصر على مشروع   افو 1970 تموز 23في  و .أو ذاك، إلى محاولة تقديم مشروع حل متكامل       

في البدايـة، عـادت     " إسرائيل" رفضته   ؛ في حين  ك فعلت األردن بعدها بثالثة أيام      وكذل ،روجرز

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربيـة،  1973-1967لصراع العربي اإلسرائيلي السياسة األمريكية تجاه ا): 1983( سعودي، هالة أبو بكر  1

  219 صبيروت، 
 2                                                                           NTHE UNITED STATES AND THE PALESTINE REFUGEE QUESTIO

htm.MIT_Aruri/org.tari//:http   
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وقد أحدثت موافقة مـصر      .1970 آب 6 في    عليه تحت الضغط األمريكي فأبدت موافقة متحفظة     

 أن  كمـا  .ةمنظمة التحرير الفلسطيني  نشقاقاً في الصف العربي، وهاجمته      إ  على المشروع  واألردن

  األراضـي  معظـم نسحاباً من   إن   ألنه تضم  هالمشروع وإفشال  من    التهرب ت حاول اسرائيل نفسه إ

 من بينهـا    ، سياسية في المنطقة أدت إلى تجميد المشروع عملياً        قد وقعت عدة تطورات   و. المحتلة

 فـي   مسلحةالصراع الذي دار على األراضي األردنية بين الجيش األردني والفصائل الفلسطينية ال           

   1. جمال عبد الناصر في الشهر نفسهووفاة الرئيس، 1970 أيلول

 المحتلة وخارجها في  نهايـة       الفلسطينيةأدى إزدياد العمليات الفدائية الفلسطينية داخل األراضي        و

علـى   ،منظمـة التحريـر الفلـسطينية     إلى تعزيز القوة الـسياسية ل     الستينات من القرن الماضي،     

مكانتها الصعيد الدولي؛ حيث    زيادة نفوذها و  ني والعربي، وقد إنعكس ذلك على       الصعيدين الفلسطي 

 الوطنيـة،  وحات الشعب الفلـسطيني  مأخذت الحركة الوطنية الفلسطينية في الظهور كتعبير عن ط        

والعـودة إلـى     في اإلستقالل والتحرر الوطني وتقرير مصيره بنفسة         وقه نيل حق  وسعيه من أجل  

لى أحداث سلسلة من التفاعالت وردود الفعل العربيـة والدوليـة تجـاه             إوأدى ذلك   . أرض وطنه 

فالواليـات  .  الفلسطينية، وكان لذلك تأثيره أيضاً على إدارة الـرئيس نيكـسون           القضية الفلسطينية 

،  لها طابع إنـساني     قضية الجئين   عبارة عن  المتحدة التي كانت تعتبر القضية الفلسطينية بمجملها      

 بوجود حقوق سياسية للفلسطينيين، وهو مـا بـات أكثـر       1969 من العام    نطالقاًراحت تعترف إ  

، حيث بدأت ترتفع أصوات هامة داخل الواليات المتحدة األمريكية          1970وضوحاً مع حلول عام     

ففي تقريره عن الصراع في الشرق األوسط       . تدعو إلى تأييد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم       

 الـدكتور   أشـار  ، إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكـونغريس،       1970) يوليو(المقدم في تموز    

ن على الواليات المتحـدة أن تعلـن تأييـدها الكامـل            لى أ إ": إيرلهام"الندروم بولنغ رئيس كلية     

                                                 
 1                                                                    25491=showtopic?/invb/org.egyptiantalks.www://http                    
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إقامة دولة لهم فـي     للفلسطينيين في جهودهم للحصول على حق تقرير المصير، متضمناً حقهم في            

 -مكانية فرض شروط سالم قائم على قرض أو منحة تطويرية          مؤكداً على عدم إ    الضفة والقطاع؛ 

 إلقاء اللوم علـى     على أن إدارة البيت األبيض، حاولت     .  بعيداً عن إطار الحل السياسي     -اقتصادية

لعدم قيامها بأي مجهود لدمج الالجئـين        وذلك   ستمرار معاناة الالجئين  بإ ما يتعلق  في الدول العربية 

لت لدى إدارة نيكسون توجهات أولية حول الحق        وعموماً فقد تشكّ  . ليةوتوطينهم في مجتمعاتها المح   

  1". أكثر من مجرد الجئين"للفلسطينيين، واعتبارهم السياسي 

ـ  األمريكيـة إتسمت السياسة الخارجية    وفي عهد الرئيس األمريكي جيرالد فورد        م اإلهتمـام   د بع

لتلـك  علي  كيسينجر هو المخطِّط الف    قد كان وزير الخارجية هنري    و. بالصراع العربي اإلسرائيلي  

 لـم تبـذل أي      التي ،؛ حيث سيطرالعداء لإلتحاد السوفييتي على تفكير إدارة الرئيس فورد         السياسة

أن إضـعاف   تلـك اإلدارة     تإعتبـر وقد   .جهد يذكر إليجاد تسوية للصراع الجاري في المنطقة       

ولـم  . ، وفي مقدمتهم إسرائيل   منطقةالسوفييت يتحقق من خالل تقوية حلفاء الواليات المتحدة في ال         

يحاول الرئيس فورد أن يفهم القضية الفلسطينية، بل تجاهل وجودها تماماً؛ و لم يذكر الفلسطينيين،               

وعندما كان يتحدث مع القادة األردنيين حول الضفة الغربيـة وحـول فـصل              . الحقا في مذكراته  

حتى عندما كان نجـم     نيين ال وجود لهم،     رف وكأن الفلسطي  القوات على الجبهة األردنية، كان يتص     

، خصوصاً بعد   في صعود  صعيد الدولي الوعلى   في إطار األمم المتحدة   منظمة التحرير الفلسطينية    

من خـالل    بإعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني      بها كافة الدول العربية   أن إعترفت 

وعموماً فإن من الصعب الحـديث عـن         . 1974الذي إنعقد في الرباط عام      مؤتمر القمة العربية    

                                                 
1                                                                                                                                Ibid  
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قـضية  ، أو إزاء    وجود سياسة أمريكية خاصة إلدارة الرئيس فـورد إزاء القـضية الفلـسطينية            

  1.لسياسة األمريكية التقليدية في المنطقة انطاقخارج  الالجئين،

ض، في شباط   بعد توليه مقاليد اإلدراة في البيت األبي      ف )1981 _ 1977( الرئيس جيمي كارتر   وأما

أرسل وزير خارجيته سايروس فانس إلى الشرق األوسط للبحث مع األطراف المعنية            فقد  ،  1977

، مرة أخرى، إلى وضـع القـضية الفلـسطينية           هذا  أدى وقد. سبل إنهاء حالة الحرب في المنطقة     

وحقوق الشعب الفلسطيني على المسرح السياسي الدولي بإعتبارها جوهر الـصراع فـي منطقـة        

 عملية الـسالم     عن أسس  ،1977 آذار   16ن الرئيس كارتر في     ترافق ذلك مع إعال    .شرق األوسط ال

يجب أن يكون هناك وطن لالجئـين         " عبارة،   للمرة األولى   الرئيس كارتر،   وإستعمل .في المنطقة 

وتنفيذ اإلنسحاب اإلسـرائيلي مـن      السالم  تحقيق   حول ضرورة    ه نظر هة وج وأكد. "الفلسطينيين

 بين  ى تفاصيل تلك القضايا   ن التفاوض عل  يتعيإنه  : (أيضاً قال   على أنه  . العربية المحتلة  األراضي

صـدور   واحد مـن    وقبل يوم   .  في اسرائيل  ستياء كبيراً إ البيان   ذلكسبب  وقد  . )اسرائيل والعرب 

لح المـصا ن الواليات المتحدة تعتقـد أن       إ"وزارة الخارجية االمريكية    بإسم  ل متحدث   اقذلك البيان   

ويبقـى علـى الطـرفين    . المشروعة للفلسطينيين يجب أن تؤخذ في االعتبار في أية تسوية نهائية       

  2."التسويةتلك شروط  بلورة لعمل على ا ، المفاوضات نفسهاخالل

 أيار من نفس العام، قدم عرضـاً أدق         12على أن الرئيس كارتر، وفي مؤتمر صحافي عقده في          

الفلسطينية، وماهية الوطن الفلسطيني من وجهـة نظـر الـسياسة           لماهية الحل الذي يراه للقضية      

  ً:األمريكية، موضحا

  
                                                 

1   
Perceptions of Palestine: their influence on US Middle East policy, By Kathleen Christison 
http://books.google.ps/books?id=yEll_cSDFx4C&pg=PA124&lpg=PA124&dq=Gerald+Ford 

  
 
   

 2)                                   202. No+-1977+ Historical Docs+ Foreign Relations( , MFA/il.gov.mfa.www://http    

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=7123&st=&st1=  
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أن التحديد الدقيق لما يجب أن يكون عليه ذلك الوطن، ودرجة استقالله ككيـان فلـسطيني،                 "
على أن  .يجب أن يتم بلورته من قبل األطراف المعنية       ... وعالقته باألردن أو بأية دولة أخرى،     

  1."حصول الفلسطينيين على وطن وحل مشكلة الالجئين، أمر ذو أهمية كبرىمن الواضح أن 
  

  

والجدير بالمالحظة أن االنتقال األميركي من صيغة التسوية الشاملة واالعتراف المتبادل بـين             

، إلى رؤية جديـدة تتحـدث عـن         " حالً عادالً لقضية الالجئين    "إسرائيل والدول العربية متضمناً     

فلسطيني، لم ترقَ إلى مستوى اإلقـرار أو اإللتـزام بـالحقوق الوطنيـة              ضرورة تأسيس وطن    

الفلسطينية القائمة على تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم وإقامـة دولـتهم الوطنيـة               

بل بقيت الرؤية األمريكيـة     . المستقلة، وحل قضية الالجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية        

ويمكـن رؤيـة ذلـك       .لمسألة الفلسطينية في إطار ملحق بالدول العربية      تسعى للبحث عن حلول ل    

التوجه من خالل ما قدمه وولتر مونديل نائب الرئيس كارتر متحدثاً باسم اإلدارة األميركية أمـام                

  :، حيث قال1977 حزيران 14مجلس شؤون العالم في سان فرانسيسكو في 

"لفرصة للتخلص من وضعهم كالجئين مشردين، وأن عطوا اإننا نعتقد أن الفلسطينيين يجب أن ي
يشاركوا تماماً في مكاسب السالم في الشرق األوسط، بما في ذلك إمكانية اإلعـداد لـوطن أو                 

  2". من األفضل أن يكون ملحقاً باألردن-كيان فلسطيني
  

ق سوفييتي حول الصراع في الشر     -، صدر بيان مشترك أمريكي    1977وفي األول من تشرين األول      

   له طريق واحد    األوسط، أعلن فيه التوافق بين القوتين العظميين على أن تحقيق السالم في الشرق األوسط             

 لهذه الغاية فـي      الذي كان قد إنعقد خصيصاً    و،  "المفاوضات، ضمن نطاق مؤتمر جنيف للسالم      .. "هو  

                                                 
 1      The exact definition of what that homeland might be,  the degree of independence of the Palestinian 

entity, its relationship with Jordan, or perhaps Syria and others, the geographical boundaries of it, all have 
to be worked out by the parties involved. But for the Palestinians to have a homeland and for the refugee 
question to be resolved, is obviously of crucial importance. 

)                                      211. No+1977+ Historical Docs+ Foreign Relations(,  MFA/il.gov.mfa.www://http 
   

 )2004-1967() مالمح السياسة األمريكية تجاه قضية الالجئين(  أيوب، ضياء،  2
studies=table&26=Id&ShowDetails=page?/net.194group.www://ttph 
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لك ممثلين عن الـشعب     أطراف النزاع، دون أن يشمل ذ     ، بمشاركة ممثلين عن كل      1973 كانون أول    21

  1.الفلسطيني

 علـى   ،منذ األشهر األولى إلستالمه الرئاسة     فقد عمل    )1989_1981(رونالد ريغان   الرئيس  أما  و

خـصوصاً فـي    و. تعزيز العالقات األمريكية اإلسرائيلية والوصول بها إلى مستوى غير مسبوق         

جم عنه مغادرة قوات الثـورة      الذي ن و ،   1982 أعقاب الغزو اإلسرائيلي للبنان في حزيران عام        

األراضـي  مدينة بيروت وغيرها من المدن والمواقع بعد إحتالل مناطق واسـعة مـن              الفلسطينية  

 ذلـك ومـستفيداً مـن      2. القوات اإلسرائيلية، بما فيها أجزاء من العاصمة بيروت        من قبل  اللبنانية

 ،، أعلن الرئيس رونالد ريغان    في المنطقة  األوضاع السياسية    الهام  الذي أثر على مختلف     التطور  

عن مبادرته للسالم في الشرق األوسط، والتي دعا الشق الفلـسطيني           ،  1982في األول من أيلول     

 التحرك لمعالجة األسباب الجذرية للصراع الدائر بين العرب واإلسرائيليين، وال سـيما             "منها إلى   

رة إلى اإلطـار الـسياسي والـوطني،        إال أن تلك المبادرة تجنبت اإلشا     . "تشرد الشعب الفلسطيني  

وكذلك اآلليات التي من خاللها يمكن إنهاء تشرد الشعب الفلسطيني، وذلك عنـدما ربطـت بـين                 

  :المصالح األمنية اإلسرائيلية والحقوق الوطنية الفلسطينية ؛ حيث ذكرت

يل، والحقـوق   أن المسألة اآلن هي كيفية التوفيق بين األمور األمنية المشروعة التي تهم إسـرائ             "

كما أغفلت المبادرة الحديث عن الدور التمثيلي لــ منظمـة التحريـر             . "المشروعة للفلسطينيين 

، وما يخص الحكم الـذاتي فـي        242ر  كتفت باعتبار القرا  وإ. سطينية في أية مفاوضات قد تقع     الفل

واليته الرئاسـية   في نهاية   و 3.تفاقية كامب ديفيد، أساساً للحل السلمي من وجهة النظر األمريكية         إ

الثانية، وجد الرئيس رونالد ريغان نفسه أمام تطور جديد عصف بالـشرق األوسـط، ووصـلت                

                                                 
  htm.geneva/arb/lexicon/il.gov.knesset.www://http                              الموقع اإلليكتروني للكنيست اإلسرائيلي  1 

 

  .73 ، بيروت، ص مركز دراسات الوحدة العربيةأمريكا الخصم والحكم،): 2007( عاروري، نصير  2
 3                                                html.reaganplan/Peace/jsource/org.jewishvirtuallibrary.www://http                      
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. 1987 إندالع االنتفاضة الفلسطينية الكبرى في كـانون األول          صداؤه إلى أرجاء العالم، اال وهو     أ

ـ . مما إلى أدى إلى إجبار واشنطن على الخوض من جديد في قضية الـشرق األوسـط                لت فأرس

اإلدارة األمريكية وزير خارجيتها جورج شولتز للقيام بعدد من الجوالت المكوكية فـي المنطقـة               

، ويقوم على عقـد مـؤتمر دولـي         )خطة شولتز للتسوية  (طرح مشروع جديد سمي فيما بعد ب        ل

  1.كون إطاراً لمفاوضات مثمرة وبناءةوي ،يحضره مختلف الفرقاء

فـي   جيمس بيكـر   ةتخارجيوزير   أوعز ل  فقد،  )1993_  1989(األب  /الرئيس جورج بوش  وأما  

بجوالت دبلوماسية مكثفة في دول الشرق األوسـط  لبـث           لقيام  ل،  1991 حرب الخليج عام   أعقاب

وكان المشهد العام الذي ساد على المستوى الدولي في تلك الفترة           . الحياة في عملية السالم المتعثرة    

 تتـيح المجـال     ،1991سوفييتي ونتائج حرب الخليج عـام       يعطي اإلنطباع  بأن إنهيار اإلتحاد ال      

إلعادة تشكيل النظام السياسي العام في الشرق األوسط على نحو جديد، وذلك من خـالل إجـراء                 

وعزز من هـذا التوجـه إسـتمرار اإلنتفاضـة          . مفاوضات مباشرة بين الدول العربية وإسرائيل     

ث سنوات، برهنت إلسرائيل وللعالم أن الوضع       الفلسطينية، التي مضى على إندالعها أكثر من ثال       

وتمخضت الجهود التـي بـذلها      .  ال يمكن أن يستمر    1967الذي ساد األراضي المحتلة منذ العام       

إسبانيا ب في مدريد     مؤتمر للسالم  عقد جيمس بيكر في إتصاالته بمختلف األطراف في المنطقة عن        

قبـل  من  برعاية مشتركة   و،  يسرائيلاإلربي  الع أطراف النزاع    ، بمشاركة 1991في تشرين األول    

  . 2الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي

مؤتمر إفتتـاحي ومـسارين     :  ثالث مسارات   خالل  مفاوضات السالم من   تجريتم اإلتفاق أن    و

شاركت عدة بلدان عربية في      وقد. متوازيين للمفاوضات، أحدهما ثنائي واآلخر متعدد األطراف      

ردن، سوريا، لبنان، المغرب، تـونس، الجزائـر، ودول مجلـس التعـاون             مصر، األ (المؤتمر  
                                                 

 1                                          -US/jsource/org.jewishvirtuallibrary.www://html http.1988News_Reagan/Israel  
  38، ص بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ،ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس ):2003 (رغ، ليكسيتاكنب   2
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سـتبعاد  ا على التمثيل الفلـسطيني، فـتم إ       وتمكنت إسرائيل من فرض شروطه    ). الخليجي الستة 

المشاركة الرسمية لـ منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر، ولكنُ سـمح بمـشاركة ممثلـين               

، ولكن ضـمن الوفـد األردنـي،        )ركة من منظمة التحرير   بمبا(فلسطينيين عن الضفة والقطاع     

رفضت أن يكون هنالك    " إسرائيل"هذا باإلضافة إلى أن      . فلسطيني مشترك  -وبصيغة وفد أردني  

أي تمثيل ألية قيادات ممثلة عن الالجئين الفلسطينيين في المؤتمر متعدد األطراف الذي عقد في               

 ولكنها أخيراً وافقت على مشاركة الجئين فـي سـياق           ؛بكندا" أتاوا"عد في مدينة    روسيا، وفيما ب  

 إنـسانية يـتم     األطراف للتباحث حول قضية الالجئين باعتبارها قضية       لجان فرعية وثانوية متعددة   

التعامل معها على هامش المفاوضات، ولـيس باعتبارهـا قـضية سياسـية وقانونيـة تمـس                 

 : المسارين ن خالل ت أعمال المؤتمر م   وقد جر . جوهرالقضية الفلسطينية وقضية الصراع برمته    

 ويشمل األطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع الكيـان اإلسـرائيلي، وهـي               المسار الثنائي، 

 إيجـاد آليـة     إستهدف الذي   المسار متعدد األطراف،   و .سوريا، واألردن، ولبنان، والفلسطينيين   

لصالح وذلك   التنموية في المنطقة،     ع، والمشاري  مشاريع التسوية  دولية للتعاون اإلقتصادي ولدعم   

إشراك معظم دول العالم المؤثرة، وجميـع األطـراف اإلقليميـة           و،   السلمية  التسوية تعزيز نهج 

وتـم  .  تحول في األجواء العامة في الشرق األوسط       إحداث كما إستهدف .  في تلك اآللية   والعربية

، واألمن، والحد من التسلح، والبيئـة،       نقل بعض القضايا الجوهرية، مثل قضايا الالجئين، والمياه       

واالقتصاد والتعاون اإلقليمي، إلى هذا المسار المتعدد بهدف تخفيف العقبات من طريق المـسار              

لقد جرت على هامش مفاوضات مدريد العديـد         و .الثنائي، حيث شُكّلت خمس لجان لتك القضايا      

لـى التركيـز علـى الجوانـب        سعت إسرائيل من خاللهـا إ     والتي  اللجان،  تلك  من اجتماعات   

االقتصادية لكسر حاجز المقاطعة مع الدول العربية وبناء عالقات سياسية شكلية معها، في نفس              
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الوقت الذي سعت فيه إلى تعطيل المسارات الجوهرية الخاصة بقـضايا حيويـة مثـل القـدس                 

  1.والالجئين

مريكي، حيث صرح الرئيس    ، وقع تطور مهم في الموقف األ      2001ي تشرين الثاني  من العام       فو

أن قيام دولة فلسطينية كان دوماً جزءاً مهماً مـن الرؤيـة            " :)2009 – 2001(دبليو بوش جورج  

التصريح ك   ذل وكان. "األميركية، ما دام حق إسرائيل في الوجود هو حق محترم من قبل اآلخرين            

. ي المستقل الذي تـراه    نوع الكيان الفلسطين  تتحدث عن   أميركية   عن إدارة    الذي يصدر هو األول   

 بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة       من قبل اإلدارة األمريكية     أول اعتراف مبدئيٍ    ذلك قد إعتبر و

بما فيها   قضايا الصراع في سياق حل كافة     ،   أساس قرارات الشرعية الدولية    تُنشأ على  يفترض أن 

لذي بات يعـرف بخطـاب      ، وا 2002لكن الرئيس بوش، في خطابه في حزيران         .قضية الالجئين 

 الذي يعتبر األساس المتين الذي أرسته الشرعية الدولية لحل          194، تجاهل القرار    )رؤية الدولتين (

، والتي دعت إلـى تـسوية       "خارطة الطريق   "في  وقد وجد ذلك الموقف إنعكاسه      . قضية الالجئين 

  .2)تتضمن حالً عادالً ومتفقاً عليه، منطقياً وواقعيا، لقضية الالجئين(

 أرسل الرئيس جورج دبليو بوش رسالة الضمانات الـشهيرة إلـى رئـيس              2004وفي شهر نيسان    

لقـضية الالجئـين     أن اإلطار العام ألي حل واقعي وعـادل ومنـصف          وزراء إسرائيل أكد فيها   

 اقامة الدولـة الفلـسطينية وتـوطين الالجئـين          الفلسطينيين من الضروري أن يتحقق من خالل        

  3.، في إطار إتفاقيةالوضع الدائمك وليس في اسرائيلالفلسطينيين هنا

  

  

                                                 
1                                                                             htm.refugee/Opinions/net.freepal.www://http  

 

 2                                                                                                                                Ibid  
3                 :retzHaa0=subContrassID&0=contrassID&415475=itemNo?jhtml.ShArt/pages/hasen/com.haaretz.www://http                    
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  السادسالفصل 

  

  السياسة األمريكية إزاء قضية الالجئين الفلسطينيينمكونات 

  )2001–1993( خالل والية الرئيس األمريكي بيل كلينتون

  

   مقدمة  1.6

 1991ين الثـاني  إستهدفت المفاوضات التي جرت بين الدول العربية وإسرائيل في مدريد في تشر        

فقـد    بين إسرئيل والفلسطينيين   جرت التي   المفاوضاتوأما  التوصل إلى معاهدات شاملة  للسالم،       

وضات للتوصل إلى إتفاق  حول      في المرحلة األولى تجري المفا    :  تتم على مرحلتين   خطط لها أن    

ت، وأمـا فـي   ترتيبات للحكم الذاتي اإلنتقالي والذي من المفترض أن يستمر لمدة خمـسة سـنوا           

القدس، والالجئون، والمـستوطنات، والترتيبـات      ( المرحلة الثانية فيتم بحث قضايا الوضع الدائم      

 جولة تفاوضية بين المفاوضين الفلـسطينيين       12ولكن بعد   . )األمنية، والحدود، وعالقات التعاون   

 . 1واإلسرائيليين، إستغرقت قرابة العامين، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود

 تم الكشف عن قناة تفاوضية سرية كانت تجري فـي أوسـلو مـن وراء                1993وفي شهر آب    

مفاوضات تلك ال وقد أدت   .  الحكومة النرويجية   برعاية الكواليس بين وفدين إسرائيلي وفلسطيني    

إلى التوصل إلعالن اإلعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلـسطينية، بإعتبارهـا             

  التي كـان مـن     لحكم الذاتي الفلسطيني، وإلى إعالن للمبادىء العامة بشأن فترة ا       الممثل للشعب   

 تم  1995 أيلول   28 وفي   .الوضع الدائم  بحث قضايا    خمسة سنوات مع تأجيل   ل المفترض أن تمتد  

في واشنطن توقيع إتفاق تفصيلي، على قاعدة إتفاق المبادىء العامة المشار لـه سـابقاً، حـول                 
                                                 

     39ص ،بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ،ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس ):2003 (رغ، ليكسيتاكنب 1



 

 118

اتي اإلنتقالي بما فيها إنتخابات المجلس التشريعي وترتيبات إعـادة اإلنتـشار   تشكيالت الحكم الذ 

أن قـضية     وهكذا فقد بات واضحاً بعد توقيع ذلك اإلتفاق        .جيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية    لل

  1. في حينه إلى فترة ما بعد الخمسة سنواتالالجئين قد أصبحت ضمن القضايا المؤجلة

ـ مرحلة االنتقالية بدون التقدم للدخول فـي م       م الخمس لل  نقضت األعوا وعملياً، إ  ات الوضـع   فاوض

خلق وقائع جديدة على األرض، وتعزيـز تعاونهـا         ل ي حين واصلت إسرائيل ممارساتها     ف الدائم؛

منذ توقيع إتفاق أوسـلو     كما بدأت اإلدارة األمريكية     . اإلستراتيجي مع الواليات المتحدة األمريكية    

 القاضـي بعـودة الالجئـين،       194عن التصويت لصالح القرار      باإلمتناع،  1993في أيلول عام    

 الجمعية العامـة   علىالقرار  ذلك  طرح   كانت تبادر هي إلى      نحي ،عن مواقفها السابقة  بذلك   متخليةً

، 2000وفي الفترة ما بين شهري نيسان وأيـار عـام            .إلعادة التأكيد عليه   ،سنوياًلألمم المتحدة   

غـرض   ل ،فة بين الطرفين اإلسـرائيلي والفلـسطيني      صاالت واللقاءات المكثّ  جرت العديد من اإلت   

 القضايا الجوهرية التي تشكل لب الصراع التاريخي بـين           إزاء مواقف بعضهما البعض  إستكشاف  

، 2000 في أيار عـام       وأدت تلك اللقاءات إلى إفتتاح قناة تفاوضية سرية في إستوكهولم          .الشعبين

أرسـلت   فاوضات السرية وفي مرحلة من مراحل تلك الم     ). لمسار السويدي ا (إسمرفت فيما بعد ب   ع 

، لإلجتمـاع بكـال الوفـدين        دينيس روس   مساعدها، وزيرة الخارجية األمريكية مادلين أولبريت    

الفلسطيني واإلسرائيلي، من أجل حثهما على التوصل إلى إتفاق من شـأنه أن يتـيح عقـد قمـة                   

وكان إيهود بـاراك، رئـيس وزراء        . بيل كلينتون   األمريكي يس إسرائلية برعاية الرئ   -فلسطينية  

 مـن حيـث      ناضجة لعقـدها،   تكنالظروف لم    رغم أن يلح على عقد تلك القمة،       إسرائيل، آنذاك، 

ولكـن،   . إزاء القضايا األساسية   يبين موقفي الطرفين الفلسطيني واإلسرائيل    الواسعة   التباعد درجة

 ضـرورة   فكرة يميل إلى تأييد      كلينتون راك، أخذ الرئيس بيل   وتحت إلحاح رئيس الوزراء إيهود ب     

                                                 
1 .  Ibidتكنبيرغ ،   
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   1.عقد مثل تلك القمة

  إطـار   مسودة بالتوصل إلى   أعمالها    قناة ستوكهولم السرية   أنهت  جولة من المفاوضات،   18وبعد  

ـ ( عنوانهـا    في ورقة غير رسمية    2000/ 20/5بتاريخ   اتمت صياغته  ،يةتفاقإل ة اإلطـار   إتفاقي

 نقاط اإلختالف ونقاط اإلتفـاق بـين الطـرفين الفلـسطيني             ورقةتلك ال  وتوضح   ).للوضع الدائم 

 اً الورقة بنـود   تضمنتوقد  . ، بما فيها قضية الالجئين    واإلسرائيلي بخصوص قضايا الوضع الدائم    

اإلعتـراف  ، على خلفية قرارهمـا      باإللتزامات المترتبة على كل طرف إزاء الطرف اآلخر        تتعلق

، والمستوطنات، والقضايا األمنية، باإلضافة إلـى       البعض؛ وبنود تتعلق بالحدود   ضهما  المتبادل ببع 

إلى المواقف المتباينة لكـال الطـرفين،        تطرقت الورقة    وفيما يتعلق بالالجئين،  . موضوع األسرى 

إسـرائيل تعتـرف بالمعانـاة التـي يعيـشها          (: لى أن إشار الموقف الفلسطيني في الورقة       أ حيث

حاجة إلى حل سياسي عادل وإنساني لمأساتهم على أساس قـراري مجلـس             ك  أن هنا الالجئون، و 

 والقانون الدولي، الذي سيقود إلى تطبيق قرارالجمعية العامة لألمم المتحـدة            ،338 و   242األمن  

نص الموقـف   في حين   ؛  ) اإلسرائيلية –في سياق وضع نهاية للمشكلة الفلسطينية       وذلك   ،194رقم  

 وأن هناك حاجـة     ،1948 الالجئين الناجمة عن حرب      ف إسرائيل بمعاناة  إعترا: (اإلسرائيلي على 

 و  242ساس قـراري مجلـس األمـن        لمأساتهم، على أ  ) وواقعي(إلى حل سياسي عادل وإنساني      

 وبينما إختلف الطرفان علـى عـدد        . أو إلى القانون الدولي    194، دون اإلشارة إلى القرار      )338

إتفقـا   فقد   ،)إنساني أم سياسي  ( لة زمنية، وإطار تلك العودة      الالجئين الذين سيعودون في كل مرح     

بيته في إسرائيل    :)أ: (تحديد الالجىء لخياراته بالعودة إلى    آلية  على إنشاء لجنة دولية تشرف على       

البقاء في المكان الذي يقـيم      : )ج( ،العودة إلى فلسطين مع التعويض، أو      :)ب( ، أو تعويض،مع ال 

كما إتفقا على إنشاء صندوق دولي      .  بلد ثالث مع التعويض    الذهاب إلى : )د( ،و أ ،فيه مع التعويض  
                                                 

، 1993 مفاوضـات كامـب ديفيـد    2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق، ): 2007( قريع، أحمد  1
   176، 171مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  ص 
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وإتفق الطرفان كذلك على أن تكون سجالت األنـروا هـي القاعـدة             . لتعويض الالجئين وتأهيلهم  

  ).3ظر الملحق رقم أن(1.اللجنة عليهالموافقة  بحاجة  تكون سجالت أخرىةالرئيسية للتنفيذ، وأن أي
  

   ؟ر الرئيس كلينتون على عقد القمة الثالثيةلماذا أص  2. 6

 قبل قمة كامب ديفيد    التفاوضية في العملية     ملموس تحقيق إختراق الرامية ل محاوالت  الوصلت كافة   

 ، مثـل  األساسـية  حيث ظهر عمق الخالف المتعلق بالمفاهيم والمبادىء         ؛إلى حائط مسدود   2000

ورغم  .لفلسطينية، وحق عودة الالجئين، وغيرها    ة ا السيادة على القدس، وحدود الدول    : الموقف من 

، وسط أجواء من الشكوك المتبادلة، جولة جديـدة         2000/ 1/6بتاريخ  في تل أبيب     جرت ذلك فقد 

، وذلك لمحاولة تفكيك اإلستعـصاء الـذي تعمـق بـين            اإلسرائيلية_ فاوضات الفلسطينية   من الم 

أي إنجاز يمكن أن يفتح الطريق أمـام        إلى  عدم التوصل   : ولكن النتيجة كانت هي نفسها    . الطرفين

وصلت وزيرة الخارجية األمريكية إلى المنطقة وعقـدت عـدة          بعد ذلك    و .القمة الثالثية المنتظرة  

لقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين في محاولة لحثهما على الوصول إلـى تفاهمـات              

وحيث أصر اإلسرائيليون على ذات     .  ديفيد  في كامب  حول المسائل الكبرى تسمح بعقد قمة ناجحة      

. المواقف المتعنتة، حاولت الوزيرة األمريكية أولبريت توجيه ضغطها على الجانـب الفلـسطيني            

الثالثية، إستجابةً لرغبـة     إلحاح الجانب األمريكي على عقد القمة        ه في ضوء  وبات من الواضح أن   

 مآلهاكان  ءات القائمة، فإن القمة المنشودة      كل اإلستعصا رغم  باراك،  رئيس وزراء إسرائيل إيهود     

اللقاءات التمهيدية التي عقدت قبيل قمة كامب ديفيد في واشنطن          كافة  من خالل   و.  إلى الفشل  غالباً

لبيت األبيض يـوم    التي قام بها الرئيس ياسر عرفات إلى ا       وفي المنطقة، بما فيها الزيارة الخاطفة       

سطيني بقدرة القمة الثالثية على تحقيق إختراق سياسـي         تعززت شكوك الجانب الفل   ،  14/6/2000

مؤيـداً  موقف إدارة الرئيس كلينتون كان       وباإلجمال يمكن القول أن    .لموس في العملية التفاوضية   م
                                                 

1  Ibid. P. 220    , قريع  
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 موعـداً   2000/ 21/6للموقف اإلسرائيلي فيما يتعلق بضرورة عقد القمة الثالثية، والتي حدد يوم            

 وتوافقـاً   ، قراءة مشتركة  تعكسمة  عقد الق ب لمطالبة باراك ئيس كلينتون    إستجابة الر  لعلو  .تئامهالإل

تـصل لـه التنـازالت      للمدى الذي يمكن أن      إلدارتين األمريكية واإلسرائيلية   بين ا  ،في التقديرات 

األمريكـي  كان الطرفان   فقد  . محاوالت الضغط على الفلسطينيين   لما يمكن أن تحققه      و الفلسطينية،

 الفلسطينية على الصمود أمام الضغوط المكثفة التي         القيادة قدرةان على ضعف    يراهنواإلسرائيلي  

 ،، من وجهـة نظرهمـا     أن األوضاع اإلقليمية والدولية    خصوصاً و  .في القمة عليها  سوف تمارس   

ضـعف نتيجـة    ه مـن    يعاني الفلسطيني نظراً لما  الطرف  على    للضغط  أمامهما باتت تتيح المجال  

 قبوله بحلـول    الخارجية التي كانت تشن عليه بعد     الحمالت الداخلية و  يجة  نتاإلنقسامات العربية، و  

يضاف إلـى   . اإلتفاقيات التي تلتها  في  ، و 1993 وإتفاقيات منقوصة، كما حصل في إتفاقية أوسلو      

فرض عليهمـا ضـرورة     يمين األمريكي واإلسرائيلي باتت ت    ذلك أن األوضاع الداخلية لكال الزع     

، كانت مدة واليتـه     بالنسبة للرئيس كلينتون  ف. يتهما ومكانتهما في الداخل   جع شعب رك لترميم ترا  التح

أي إنجاز تاريخي، في واحدة من أهم المشكالت اإلقليمية         الثانية على وشك اإلنتهاء بدون أن يحقق        

وكان . ر فيها الكثير من جهوده وجهود إدارته       الشرق األوسط، والتي إستثم    مشكلةفي العالم، وهي    

 أن  النسبة للمصالح األمريكية، مـن شـأنه      ح دبلوماسي كبير وباهر، في منطقة حيوية ب       تحقيق نجا 

سية التي كانـت علـى      ئار في اإلنتخابات ال    آل غور  يزيد من فرص نائبه عن الحزب الديمقراطي      

 عقـد مـؤتمر      وكـأن  ظهر  وهكذا 1 .ن كذلك من مكانته الشخصية وسجله القيادي      األبواب؛ ويحس 

  2. بحد ذاتهاًهدفأصبح  بة للرئيس بيل كلينتون،يد، بالنسكامب ديف
  

                                                 
1                                                                                                                    231Ibid. P.   
كون الوفدين المتفاوضين الفلسطيني "القمة، أرجع السبب في الدعوة لها إلى  لكن البيان الذي أصدره الرئيس كلينتون في قبيل  2

، وأن التقدم في المفاوضات بات يتطلب قرارات تاريخية ال يستطيع (...)واإلسرائيلي، لم يعودا قادرين على دفع المفاوضات لألمام 
  .231Ibid. P"  س خياراً مقبوالً بالنسبة لإلدارة األمريكية؛ كما أن تأجيل عقد القمة لي(...)إتخاذها سوى الزعيمين عرفات وباراك 
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  مفاوضات قمة كامب ديفيد  3. 6

قمـة  ال كامب ديفيد في الواليات المتحدة األمريكيـة          منتجع  إنعقدت في  ،2000تموز عام    11في  

لمعالجـة   شامل   مريكيأ سياسي جهد   أهممثلت  التي   ،سرائيليةاإل_ فلسطينية  ال_ مريكية  األثالثية  ال

وقد إفتتح الرئيس كلينتـون القمـة بتقـديم         . الفلسطيني_   للصراع اإلسرائيلي  ا الجوهرية القضاي

 فـي   ، بعـد ذلـك    ، وأن ينخرط الجانبـان    قيد التفاوض  تحديد القضايا     في البداية  بأن يتم : (إقتراح

مـن  المرحلة للجسر بين مواقف الطرفين، ولكنه       تلك   وأعلن أنه لن يتدخل في       ؛المفاوضات حولها 

ثم ).  الطرفين سيضع أمامهما رؤيته لما وصلت له مواقف      العملية التفاوضية   ب الشروعسهيل  أجل ت 

والمـستوطنات،   األرض،:  إزاء القضايا الرئيـسية مثـل      كما يفهمها،  المتعارضةا  مقفهالخص مو 

 أشار الرئيس كلينتون إلى     وبخصوص الالجئين ). والحدود، والسيادة، والقدس، والالجئين، واألمن    

  يتفقـان   الطرفـان  أنو. ن معنيون بمسألة العدد   بحق العودة، واإلسرائيليي  يطالبون  ن  فلسطينيي ال أن(

. للتنفيـذ   قامة آلية دوليـة   إل وأن هناك حاجة  ساة بحاجة للمعالجة،    على أن مشكلة الالجئين هي مأ     

ل بلون تحم المشكلة، إال أنهم ال يق    وإن كانوا مستعدين للمساهمة في معالجة تلك         ،اإلسرائيليينولكن  

ثم جرى تقسيم موضوعات التفاوض علـى        ).تلك المشكلة سياسية عن حدوث     مسؤولية قانونية أو  

أخذت المفاوضـات    و .لجنة األرض والحدود واألمن، ولجنة الالجئين، ولجنة القدس       : ثالث لجان 

 فـي   آخذٌخالل األيام الخمس األولى من قمة كامب ديفيد تتجه نحو التأزم، وبات واضحاً أن األفق            

 من القـضايا    اإلنغالق أمام إمكانية حدوث إختراق، أو الوصول إلى توافق بين الطرفين حول أيٍ            

 لم  فإلى جانب اإلستعصاء الذي إصطدمت به لجنة األرض والحدود، وكذلك لجنة القدس،           . الرئسية

لذي يتمحور  تكن األوضاع في لجنة الالجئين أفضل حاالً؛ فبعد أن عرض الوفد الفلسطيني موقفه ا             

مريكـي  حول حق العودة، وعلى الرغم من ضعف الحجج اإلسرائيلية المقابلة له، أخذ الموقف األ             

ز، على غرار ما كان الوفد       النظر اإلسرائيلية، حيث كان يركِّ      وجهة نحويكشف عن ميله الواضح     
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يـة اليـوم    وفـي نها   .اإلسرائيلي يفعل طوال الوقت، على مسألة التعويضات والمساعدات المالية        

، وبدا غاضباً من    وجهتي النظر الفلسطينية واإلسرائيلية    إجمال ل  الخامس إستمع الرئيس كلينتون إلى    

أخـذ   و ؛ للموقف اإلسـرائيلي   الواضح في إظهار إنحيازه      بدأ ومنذ ذلك الحين   الموقف الفلسطيني؛   

 كالمه إلى أحمد قريع     موجهاً ، قال  وفي إحدى مداخالته الحادة   . توجيه اإلنتقاد للموقف الفلسطيني   ب

  ):الفلسطينيالوفد عضو (

، وإذا كنتَ تريد أن تلقي محاضرات  (...) في لقاء إلضاعة الوقت    أنا هنا في لقاء قمة، ولست     " 
، (...)وخطب عن القرارات، فإذهب إلى األمم المتحدة وقل ما تشاء، أما هنا فال تضيع وقتـي                 

ؤدي إلـى   سي وذلكننا من الوصول إلى إتفاق،  يمكِّ هذه ليست الطريقة، وال هذا هو المنهج الذي       
  1".د شعبكم فرصة حل قضيته والتمتع بحريته في ظل دولتهافقإ
  

 وبدعوة من الرئيس كلينتون عقدت الوفود آخر إجتماع مشترك لها فـي مقـر               ،وفي اليوم األخير  

ينتـون اإلجتمـاع    بدأ الرئيس كل  . صص اإلجتماع لمناقشة قضية الالجئين    وقد خُ . كلينتونالرئيس  

  :قائالً

إذ . ئمة لالجئين أريد أن أتحدث عن اآللية الدولية لمسألة التعويضات، وعن مكان اإلقامة الدا           "  
 آلية لجمع التبرعات والدعم من الدول المانحة، وكذلك آلية لمشاركة الدول            يجب أن يكون هناك   

 من إلتزامـات تجـاه قـضية        المضيفة لالجئين مثل األردن، وعلينا أن نحدد ما على إسرائيل         
  2". وأن نضع آلية لعودة بعض الالجئين،الالجئين

  

   بأن تتولى األمم المتحدة حـصر أعـداد الالجئـين،           اًم الرئيس كلينتون إقتراح   وفي هذا السياق قد 

وفي مسألة التعويضات أشار    . المعايير الخاصة بمن سيعودون إلى إسرائيل، وكيفية العودة       تحديد  و

 وأن لـديها   نحة ومساهمة إسرائيل في هذا اإلطار، خـصوصاً       تون إلى دور الدول الما    الرئيس كلين 

  :وإلجمال النقاش حول عودة الالجئين قال الرئيس كلينتون. صندوق أموال الغائبين

  

                                                 
1   Ibid, p. 297   ,  قريع 
2                                                                                                                                Ibid 
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لوا ما سأقوله لكم، عليكم أن تحددوا األرقام، وأن تحددوا المعايير، هل يمكـن القـول أن                 سجِِّ "
 إلى تجزئة األعداد وتحديد السنوات، آخذين بعين        بعد ذلك د مقطوع، ثم نذهب     علينا أن نبدأ بعد   

  و   200,000بـين   ما   ولوية؟ ففي تقديري أن هناك عدداً     اإلعتبار أن للفلسطينيين في لبنان األ     
ولكن نريد أن نفِكر ماذا لو قرر       .  الجىء من لبنان سيكونوا من أصحاب حق العودة        250,000
  1".سة حق العودة؟ عليكم أن تفكروا في الشكل وفي المشكلة الجىء ممار500,000

  

إلسرائيلية واألمريكية    وا   كانت الوفود الفلسطينية   ،ذلك اإلجتماع  ورغم أهمية ما جرى طرحه في     

   .ن غير الممكن، في اللحظات األخيرة المتبقية، إنقاذ المفاوضات من مأزقها العميقتدرك أن م

وبسبب تـدهور األوضـاع      ،2000 عام    تموز 25في   امب ديفيد قمة ك مفاوضات  في أعقاب فشل    

، وبـسبب   في أيلول من نفـس العـام   األمنية إثر إندالع اإلنتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة        

إهتزاز قوة اإلئتالف السياسي لحكومة إيهود براك، فقد بدأت واشنطن في بلورة خطـط تفـصيلية         

قدام على المزيد مـن     اإلاإلسرائيلي والفسطيني من خالل     حسم الخالفات بين الطرفين     نها من   تمكّ

جـسر الهـوة بـين      إلى  هدف  تقديم إقتراحات محددة ت    و ،اإلنخراط المباشر في العملية التفاوضية    

إستضاف ،  2000 كانون األول    19 وفي .الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني حول قضايا الحل الدائم      

. ي المستوى ي عال ،لي وفلسطيني يبين وفدين إسرائ   ديفيد،   في كامب كلينتون محادثات مكثفة    الرئيس  

 وإستمرت المحادثات أربعة أيام، قدم في ختامها الرئيس كلينتون إقترحاتـه لجـسر الهـوة بـين                

رسمية،  إختار الرئيس كلينتون تقديم افكاره شفاهةً، بدون توثيقها على ورقة أمريكية              وقد .وقفينمال

  الفلسطيني  فدين على مسامع الو    تالوةًوهكذا فقد قدم ورقته      سيخلفه؛   لزم بها الرئيس الذي   حتى ال ي 

  تقريبـاً؛  ين دقيقـة  رالتالوة مدة عـش    وإستغرقت عملية    األمريكي؛بحضور الوفد    و ،واإلسرائيلي

  :إختتمها بالقول

أطرح أمامكم أفضل ما أمكنني التوصل إليه، وهو ليس قابالً للتفاوض وإنما فقط لتقـديم رد                 "
أن هـذه   وأنا أؤكد لكـم     .  فيما إذا كانا يوافقان على األفكار التي أطرحها        ،ب الزعيمين من جان 

كيفية التوصل إلى إتفاق في     ل  الخاص أمريكية، وإنما هي عرض لفهمي    فكار ليست إقتراحات    األ

                                                 
1  Ibid , قريع   
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نهـي  وُأ وهذه األفكار ستزول من جدول األعمال حالما أغادر البيت األبيض        . غضون أسبوعين 
     1".واليتي

      

  إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  رؤية الرئيس بيل كلينتون 1. 3. 6

 لحل كافة القضايا الخالفية الرئيسية، مثـل        اً أسس  الرئيس بيل كلينتون    التي طرحها  ورقةالتضمنت  

ففي موضوع األرض، تحدثت الورقة عن حـل        . ألرض، والحدود، واألمن، والقدس، والالجئين    ا

 الضفة الغربية للدولـة الفلـسطينية،     راضي  من أ % 96_ % 94ح بين   بة تتراو يتضمن إعطاء نس  

لممر الـدائم بـين      ا ، تشمل %3_ % 1والتعويض عن األراضي التي ستضم إلسرائيل وفق نسبة         

طنات الكبيـرة التـي ستـضم       من المستوطنيين في المستو   % 80عاب  ي وإست قطاع غزة والضفة؛  

 يمكن سـحبه إال بموافقـة       ت حول الوجود الدولي الذي ال      كما تضمنت الورقة إقتراحا    إلسرائيل؛

 عدد محطات اإلنذار المبكر، والمدة التي يمكن عندها إعـادة البحـث فـي               اً عن وأفكارالطرفين؛  

وفي موضوع القدس تحدثت الورقة عن المبدأ العام الذي يقول بان المناطق العربية في              . وضعيتها

ون فلسطينية، والمناطق اليهودية تكون إسرائيلية؛ باإلضافة إلى        القدس، بما فيها القدس القديمة،  تك      

صيغ مقترحة لوضعية الحرم القدسي، تشمل على سبيل المثـال وضـع الحـرم تحـت الـسيادة                  

وأما بخصوص قضية الالجئين فقد تحـدث       . الفلسطينية، والحائط الغربي تحت السيادة اإلسرائيلية     

   2. عدد من التفاصيل الهامهإلىالرئيس كلينتون عن إطار الحل مشيراً 

  

   : الرئيس بيل كلينتون لحل قضية الالجئين الفلسطينيينمقترحات  2. 3. 6

ما يليقضية الالجئينحل بشأن  ح الرئيس بيل كلينتوناإقترن تضم  :  

   :دائمة إلقامتهم، وهي التالية ، كأماكنسلسلة خيارات للعودةأمام  أن يوضع الالجئين )أ

                                                 
1                                       Rex Brynen, The Past as Prelude? Negotiating the Palestinian Refugee Issue 

  

brynen_palrefugees0608_11721/files/uk.org.chathamhouse.www://http 
.   

2                                                                      http://www.peacelobby.org/clinton_parameters.htm  
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 .ندولة فلسطي .1

 .األراضي اإلسرائيلية التي سيتم نقل السيادة الفلسطينية عليها في إطار تبادل األراضي .2

 .الدول العربية المضيفة لالجئين .3

 .دول ثالثة .4

  إسرائيل   .5

 نوبالنسبة للخيار الخامس فإنه سيكون مقيداً بالقرار السيادي اإلسرائيلي حول عدد الالجئين الـذي             

  1,2,3. ضمن حدودهافق إسرائيل على إستيعابهماستو

 أشارت المقترحـات إلـى أن إسـرئيل          عن حدوث مشكلة الالجئين،    المسؤوليةب فيما يتعلق و) ب

       ض لها الشعب الفلسطيني نتيجة     ستكون مستعدة لإلعتراف بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعر

  .1948حرب 

 قدم كلينتون إقتراحـاً     ،)العودةحق   (وحول الصيغة التي يمكن أن تِرد في اإلتفاق لإلشارة إلى          )ج

  :  العناصر الثالث التاليةيتضمن

 :إمكانية اإلتفاق على إحدى الصيغتين التاليتين .1

                                                 
أن موقـف الواليـات المتحـدة    مايك دمبر، وهو رئيس قسم دراسا ت الشرق األوسط، في جامعة إكسيتر، في بريطانيا، .  إعتبر د-  1

بأن أي عودة للفلسطينيين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة يجـب أن            :  الموقف اإلسرائيلي الذي يقول    ينسجم بالمضمون مع   هذا   األمريكية
تخضع لإلعتبارات األمنية اإلسرائيلية، وأما فيما يتعلق بعودة الالجئين إلى األراضي اإلسرائيلية نفسها فإنها ستكون عودة رمزية، وتـتم                   

  . في سياق لم شمل العائالت
Dumper, Mick, (2007): "The Return of Palestinian Refugees and Displaced persones", Brynen, Rex, and 
Rifai, Roula, Palestinian Refugees, Challengaes of Repatriation and Development, I.B.Tauris&Co Ltd and 
IDRC, London, P.79  

  

 2                                                                    Survey of Palestinian Refugees and Internally, Badil  
  

 ,"Politics and the Question of Palestinian Refugees and IDPs"Chapter Five , 2009-2008Displaced Persons 
Volume VI, 2008 --- 2009, Bethlehem, 2010, pp 176-177. 
(http://www.badil.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=119&c
ategory_id=2&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=4) 

 

، 1993  مفاوضـات كامـب ديفيـد،      2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق،          ): 2007( قريع، أحمد    -
    .368, 367لدراسات الفلسطينية، بيروت ص مؤسسة ا

[  
  

  924خفايا الصراع حول سالم الشرق األوسط، دار الكتاب العربي، بيروت، ص : السالم المفقود): 2005(  روس، دينيس  3
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 ."حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين التاريخية" •

    أو،   

 ،" وطنهمحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى"  •

صيغتين السابقتين بمثابة اإلقرار بأن ذلـك هـو         وأن تعتبر موافقة الطرفين على إحدى ال       .2

  . "194تطبيق قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم  "مضمون

 ما يتعلق بتعويض الالجئين وإعادة توطينهم       ،كلتأسيس لجنة دولية لإلشراف على، وتنفيذ        .3

  1.وتأهيلهم

 األفكار التـي  ذاتت مستمدة من ولم تكن أفكار الرئيس كلينتون مفاجئة للوفد الفلسطيني، حيث كان      

لوفد الفلسطيني   طلب ا   ومع ذلك  2. كامب ديفيد  المفاوضات السابقة في  عرضها في جوالت    سبق أن   

يـة  رفض تقديم أ  الرئيس كلينتون    ، ولكن هاجالء بعض الغموض في   تويضيحات على تلك األفكار ل    

كما طلب الرئيس كلينتون من     .  إلى أن تعلن القيادة الفلسطينية موافقتها الصريحة عليها        توضيحات

  2/1/20001وفي  . الرئيس ياسر عرفات التوجه فوراً إلى واشنطن لسماع موقفه بصورة مباشرة          

أبلغ الرئيس كلينتون قبوله بالمقترحـات مـع     ، حيث   توجه الرئيس عرفات إلى العاصمة األمريكية     

قـشة المقترحـات مـع      على إستعداد للشروع في مفاوضات فوريـة لمنا       بعض التحفظات؛ وأنه    

غير أن الرئيس بيل كلينتون رد بأن المعايير التي إقترحهـا غيـر قابلـة               . التعديالت التي  قدمها   

   :الذي تـضمن  الكتابي   صاغ الوفد الفلسطيني موقفه       الموقف األمريكي القاطع    إزاء ذلك  3.للتعديل

                                                 
  الدولية لإلشراف على، وتنفيذ تعويض الالجئين وإعادة توطينهم وتأهيلهم  أنظر ما يتعلق باللجنة 1

Rex Brynen, (2008): "The Past as Prelude: Negotiating the Palestinian Refugee Issue", Chatham House 
Briefing Paper, Middle East Programme , June 2008 | MEP/PR BP 08/01 
(http://www.chathamhouse.org.uk/files/11721_0608palrefugees_brynen.pdf) 

 
 

  

نوبف، إحدى شركات راندوم هاوس، نيويورك، الواليات المتحدة .  ألفريد أحياتي، بيل كلينتون،): 2004( كلينتون، ويليام جيفرسون  2
  .1019.، ص)بيروت. مترجم من قبل شركة الحوار الثقافي(األمريكية، 
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  .كانت بمثابة الرفض
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ـ     من الضفة الغربية   رفض النسب المقترحة لضم أراضي    ( دم التـسليم بالكتـل      إلى إسرائيل، وع

وفي موضـوع القـدس جـرى        .راضي بالمثل اإلستيطانية كمبدأ، مع الحرص على مبدأ تبادل األ       

 متراً وبين الحائط الغربي الذي يصل طولـه إلـى           58التفريق بين حائط المبكى الذي يبلغ طوله        

اضـي  كما جرى التأكيد على التواصل الجغرافي بـين القـدس الـشرقية وبقيـة األر           .  متر 485

التباين بين المـوقفين    بعض   الفلسطيني   ردالحظ ال فقد  بخصوص مسألة الالجئين،    أما  و. يةالفاسطين

األمريكي واإلسرائيلي فيما يتعلق بحق العودة، مضيفاً ان الصيغة التي قدمها الـرئيس كلينتـون،               

   1.)عفي إسرائيل من أي إلتزام تجاه قبول عودة الجئينرغم ذلك،  تُ

وقبيل نهاية فترته الرئاسية بأيام ألقى الرئيس بيل كلينتون خطاباً فـي             ،2001ثاني   كانون ال  7في  

لخص فيه رؤيته حول إمكانية إنهـاء الـصراع الفلـسطيني           ) منتدى غاال للسياسات اإلسرائيلية   (

   2 .اإلسرائيلي وتحقيق السالم الشامل في المنطقة
  

  :منهوألهمية ما جاء في ذلك الخطاب نورد مقاطع رئيسية 

توجيه أي جهد من أجل التوصل إلـى        التي يجب اإلسترشاد بها  في       الدروس  أن  في إعتقادي   "
  :  تقوم على ما يليلتاما ز ، اآلن أو في المستقبل، في منطقة الشرق األوسطسالم شامل

بل هو صراع   .  بين الخير والشر   يةخالقأ مبارزة، الصراع العربي االسرائيلي ليست مجرد       أوال
ياجات كال الجانبين، بما    حتإ يأخذ باإلعتبار توازن  حله التوصل إلى إتفاق م    معقد يتطلب    يتاريخ

  . لكال الطرفين والمعتقدات الدينيةة الوطنيةحترام الهويإفي ذلك 
إن و. هناك حل عـسكري لهـذا الـصراع       إن العنف لن يؤدي ألية نتيجة إيجابية، فليس         ،  ثانيا

  .م هو من خالل المفاوضاتالسبيل الوحيد إليجاد حل عادل ودائ
اسـرائيل قويـة    المحافظة على   ستقرار دائم في المنطقة بدون      إ، لن يكون هناك سالم أو       اًثالث 

   . وآمنة
   . الثقة والشراكةتقود إلى تعزيزبإجراءات عملية  ةً  مصحوب المفاوضات كونت، يجب أن رابعا

                                                                                                                                                  
 المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، سلسلة أوراق إسـرائيلية رقـم            مقايضة الوهم، كامب ديفيد وما بعده،     ): 2002( موريس، بيني   

  32ام، ص، مؤسسة األي10
، 1993 مفاوضـات كامـب ديفيـد،        2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق،          ): 2007( قريع، أحمد    1

  370, 369مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص 
2                                        Transcript of Clinton Remarks at Israel Policy Forum Gala. Source: U.S. Newswire  

htm.clinton/papers/research/ca.mcgill.prrn://http  
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 تم ذلك اليوم أو بعد سنوات عديدة من أجل التوصل إلى حل للمشكالت المتبقية، سواء، اًخامس
المؤلمة الخيارات قادمة من الصراع المرير وسفك الدماء، فإننا بالتأكيد سنجد أنفسنا أمام ذات 

 المتصارعة مضطرة  األطراف حيث ستكون؛تخاذ القرارعندما يحين وقت إ ولكن الضرورية،
هذه ف. س المشاعر، ونفس األحقادنفونفس الجيران، و نفس التاريخ، و نفس الجغرافيا، لمواجهة 

 فعندما يلتهب السن ويتم إهمال معالجته .المشكلة لن تنتهي من تلقاء نفسها مع مرور الزمن
  .يوماً بعد اآلخر فإن اإللتهاب والضرر سينتقل إلى الفم كله

 تقليص حقيقـي    على  تتركز األولوية األولى، بالطبع، يجب أن    إن  ؟  علينا أن نفعل    اآلن، ماذا   و
المشروع  أن إستمراره في إقامة      أن يدرك الشعب اإلسرائيلي أيضا    على  و .دوامة العنف الحالية  ل

مـن  جزءا  في المستقبل   سوف تكون   المناطق التي   االستيطاني وبناء الطرق االلتفافية في قلب       
 من شأنه خلق بعض المشكالت ؛ كما أنه يتعارض مع اإللتزامات الواردة في  الدولة الفلسطينية، 

  . والتـي علـى أساسـها يـسعى الطرفـان للتوصـل إلـى حلـول وسـط                  ،إتفاقية أوسـلو  
 نحو اتفاق شـامل ؛       دليالً تشكل أن    التي أردتُ  ء واألسس  عدداً من المبادى   فقد طرحتُ لذلك  و

ـ          من خالل  ء   تلك المبادى  وقد بلورتُ   ا ثماني سنوات من االستماع بعناية لكال الجـانبين، وهم
  .ماحتياجات كل منهإ ومالمه بوضوح متزايد مظاانصفي

 سيادة وقابلة  إقامة دولة فلسطينية ذاتدونبيمكن أن يكون هناك حل حقيقي للصراع  ال ،أوالً
  . حتياجات األمنية اإلسرائيلية والوقائع الديموغرافيةاإل وتأخذ باإلعتبار للحياة،
بعض ال وخاصة ، الكثيرالذين عانوايجب التوصل إلى حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين  ،اًثاني
جميع الفلسطينيين ليسمح لهم بالعودة إلى الدولة الفلسطينية التي من شأنها أن توفر  حالً ؛ممنه
  .هم القومي وطنبإعتباره بأمان وفخرالعيش فيه  يمكنهم مكاناً

جميع الالجئين الفلسطينيين الذين يرغبون في العيش في هذا الوطن الحق في            وينبغي أن يمتلك    
 حيث يقيمون اآلن   سواء   ،إيجاد أوطان جديدة لهم   ن الذين يرغبون في     و اآلخر وأما. قيام بذلك ال

حق تلك البلدان في إتخـاذ       مع    ينسجم  بما ، القيام بذلك  نوا من مكَّيينبغي أن   فأو في بلدان ثالثة،     
ت مـن   جميع الالجئين ينبغي أن يتلقوا تعويـضا      كما أن    .  اسرائيل بما فيها سيادية  القرارات  ال

  . في بناء حياة جديدةتهممساعدمن أجل المجتمع الدولي عن خسائرهم، و
إلـى  محدود  ال ال يمكن أن نتوقع من إسرائيل االعتراف بحق العودة غير            ،تعلمونكما  وآلن،  ا

لتخلي عـن قطـاع     با فيهالذي نطالبها   ، في نفس الوقت     يةسرائيلالخاضعة للسيادة اإل   األراضي
 ال يمكننا أن نتوقع من إسرائيل أن تتخذ         ؛)... (الكتل االستيطانية قليص  تغزة والضفة الغربية و   

ض منطـق    من شأنه أن يهدد األسس التي تقوم عليها دولة إسرائيل، ومن شأنه أن يقـو               قراراً
  . ذلكالقيام بعليها أصالً  ال ينبغي بل. السالم برمته

أولوية عالية، وأن الواليـات     الالجئين سوف تكون ذات     قضية   أن    على نحو جلي   أوضحتُ لقد
إلعادة توطين الالجئـين بطريقـة      المتحدة سوف تأخذ زمام المبادرة في جمع األموال الالزمة          

 ترغب في تولي مثـل هـذه        ،ة الحق يةحكومة إسرائيل أية  وإذا كانت حكومة إسرائيل أو      . الئقة
يمكنهم توفير المأوى   لذين  وروبيين وغيرهم من ا   ألوالكنديين وا قد نفعل نحن    مثلما   تماما   المهمة
   . فإنها ستكون حرة في فعل ذلك،لالجئين
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 هنـاك   ولكن ال يمكن أن تكون    . عينة م ود إلى حد   ذلك وافعلي قد م إلى أنه  واوأعتقد أنهم قد أشار   
تلغي وض األسس التي تقوم عليها دولة إسرائيل أو قّت أن ا من شأنهصيغة مطلقة في أية إتفاقية  

  . عليه اآلنهذا ما نعملو ؛ إنشاء دولة فلسطينية سيتم ه من أجلالذيالسبب 
ضـمانات األمـن     الشعب االسرائيلي     يمتلك  سالم، ما لم   يةتفاقإ او لن يكون هناك سالم،      ،اًثالث
من أ لضمان   وجود دولي في فلسطين      تقوم على تأمين   سس التي إقترحتها    ولذلك فإن األُ   .الدائم

كما تتضمن تلك األسـس     . الدائمتفاق  اال تنفيذ    أجل مراقبة    من األردن   نهر إمتداد  الحدود على   
  1".مع ترتيبات إلعادة إنتشار إسرائيلي تدريجي أن تكون فلسطين منزوعة السالح،

  

    حول الالجئين كلينتون الرئيسالموقف اإلسرائيلي من مقترحات  3. 3 .6

 إجتمـاع ضـم     25/6/2000 قبل أسبوعين من إنعقاد قمة كامب ديفيد، عقد في مدينة نابلس فـي            

فلسطيني برئاسة الرئيس ياسر عرفات، وإسرائيلي برئاسة شلومو بن عـامي، فـي ذلـك               : وفدين

  :ص بن عامي الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين على النحو التالياإلجتماع لخّ

أكثر ممـا يجـب     فقد عانى الشعب الفلسطيني     .  هي مشكلة مأساوية    الالجئين ن مشكلة أعي أ  "
(....) أنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى إتفاق فيما يتعلق بهذه القضية، فسيكون مـن                ، وأدرك 

سنقوم معاً بإنشاء صندوق دولي ولجنة تعويـضات        . الصعب عليكم بناء رأي عام يسند اإلتفاق      
نحن وإياكم مختلفون في قضية واحدة فقط، هي حـق العـودة   . سنفعل كل شيء ممكن   . خاصة
ض لشتى إلسرائيلي مجتمع هش للغاية، ومعرن تدرك سيدي الرئيس أن المجتمع ا ، يجب أ  (...)

ال وأنـا  . من السكان من العرب   % 20نحن لدينا   . المخاطر، وال سيما في المسألة الديموغرافية     
نكر البعد األخالقي في مطالبتكم بحق العودة ، بيد أنه يجب أن نعثر معاً على صيغة يـصبح                  ُأ

فنحن جميعاً أسرى أوضاعنا وأساطيرنا، ونحن جزء مـن هـذه           . (...)رمزياًفيها حق العودة    
  2".األساطير

  

غير الرسمية التي تـم التوصـل لهـا فـي محادثـات             " إتفاقية اإلطار للوضع الدائم   "وفي مسودة   

ذات المالحظات تقريباً، وذلـك مـن خـالل         ل الوفد اإلسرائيلي    سج،  21/5/2000 ستوكهولم في 

، مقابل إصرار الوفد    )1948 إسرائيل تعترف بمعاناة الالجئين الناجمة عن حرب         أن: (صيغة تقول 

وفي حـين أشـارت     . )أن إسرائيل تعترف بالمعاناة التي يعيشها الالجئون      (الفلسطيني على صيغة    

                                                 
 1                                                                                                                htm.clinton/papers/research/ca.mcgill.prrn://http                      

  

، 1993  مفاوضات كامـب ديفيـد،  2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق، ): 2007(  قريع، أحمد  2
   206مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص 
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 أشارت الصيغة اإلسـرائيلية إلـى       ،"ل سياسي وإنساني لمشكلة الالجئين    ح"الصيغة الفلسطينية إلى    

حل قضية الالجئين على أساس قرار الجمعية العامة        "اإلشارة الفلسطينية إلى    مقابل  ؛ و "حل واقعي "

   1".242حل على أساس قرار مجلس األمن رقم "، أشار اإلسرائيليون إلى "194 لألمم المتحدة رقم

ومباشرةً، قبيل توجهه إلى واشنطن للمشاركة في قمة كامب ديفيد التي دعا إليهـا الـرئيس بيـل                  

خطوطه الحمراء التي وعـد بالتمـسك بهـا خـالل           أمام الكنسيت    عرض إيهود باراك     كلينتون،

وبأن القدس ستبقى موحدة تحت السيادة      ،  1967وبعد أن تعهد بعدم العودة إلى حدود        . المفاوضات

المستوطنين ستتجمع تحت السيادة اإلسرائيلية، وبأنـه لـن         العظمى من   غلبية  األاإلسرائيلية، وبأن   

لـن تعتـرف    أن إسرائيل    ":لق بالالجئين فيما يتع  قال   يش أجنبي غربي نهر األردن،     هناك ج  يكون

وهذا ما حدث تقريباً في اليوم الثالث         ".بأي مسؤولية أخالقية أو قضائية عن خلق مشكلة الالجئين        

 طلق الموقف اإلسرائيلي مـن مبـدأ    إن  حيث ؛في إطار لجنة الالجئين    عشر لمفاوضات كامب ديفيد   

ة العبرية ال تتحمل مسؤولية أخالقية أو سياسية أو قضائية، سواء في خلق مشكلة الالجئين                الدول أن

كمبـدأ، أعلـن الوفـد      ، الذي تمسك به الوفد الفلـسطيني        وبالنسبة لحق العودة  . أو في إطار حلها   

اإلسرائيلي أن إسرائيل ترفض السماح بعودة أي الجىء ضمن ذلك اإلطار، وإنما ستسمح بعـودة               

وفي إجتماع خصص    .في إطار لم شمل العائالت    و محدودة من الالجئين على أساس إنساني،        أعداد

عرض الـرئيس   وبعد أن   اليوم الرابع عشر لمفاوضات كامب ديفيد،       لموضوع الالجئين، عقد في     

،  أفكاره الخاصة باآللية الدولية لمسألة التعويضات، وموضوع اإلقامة الدائمة لالجئين          بيل كلينتون 

خـاص لـصندوق    ، ودور إسرائيل في نطاق الدول المانحة، وأشار بشكل          ات عودة عدد منهم   وآلي

ـ           ( :أموال الغائبين، الذي، حسب قوله      مـن   اًلم يعد موجوداً ، ولكن إسرائيل تتحمـل جانبـاً هام

، )، بما في ذلك تحديد مبلغ مقطوع تلتزم به في نطاق مسألة التعويضات            المسؤولية إزاء موجوداته  
                                                 

1  Ibid P. 220  ، )3صيل، راجع الملحق رقم لمزيد من التف  (  
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موضوع الالجئين اليهـود مـن الـدول        أيضاً   باإلعتبار   ذؤخأن ي ب ةلباطمد اإلسرائيلي بال  رد الوف 

ولكنـه، وبعـد    . كما نفى أن يكون هناك شيء إسمه حق العـودة         .  المقيمين في إسرائيل   ،العربية

التعبير عن تعاطفه مع معاناة الالجئين، أشار إلى إستعداد إسرائيل إلعادة بعض الالجئـين علـى                

 أن األمر يتعلق بعودة بضعة مئات مـن الالجئـين         أكد  و. مزي، وإلعتبارات إنسانية فقط   أساس ر 

ل بالحديث عـن عـودة      وأنه غير مخو  .  على مدى عدة أعوام     على أن تكون عودتهم    وليس أكثر؛ 

وبخصوص صندوق أموال الغائبين رد الوفد اإلسرائيلي بـأنهم سـوف يفحـصون             . الجئي لبنان 

  .تتيح فحص مطالبات الالجئينشيرين إلى عدم وجود سجالت وضعية ذلك الصندوق، م

 بخصوص قـضية    الموقف اإلسرائيلي، وليس من الصعب مالحظة درجة التقارب الكبيرة بين          

 فالمقترحات  1. في مقترحات الرئيس بيل كلينتون      كما ظهر ذلك    وبين الموقف األمريكي،   الالجئين،

 كانـت رائيلي الذي يؤكد على أن حق العودة مهما         األمريكية تتبنى على نحو واضح الموقف اإلس      

ن كال الصيغتين اللتـي    نكما أ .  سيكون مرهوناً بشكل كلي بموافقة إسرائيل      آليات تطبيقة، صيغته و 

العودة إلى فلسطين   : (ن تشيران إلى  ، واللتي هما الرئيس بيل كلينتون لمعالجة مسألة حق العودة       حإقتر

، الـذي يقـر بعـودة    194 تتعارضان مع قرار األمم المتحـدة  ،) العودة إلى وطنهم    أو التاريخية،

من أية إشارة إلى    وتخلو مقترحات الرئيس كلينتون     .  وليس فقط إلى أوطانهم    ،الالجئين إلى بيوتهم  

اإلنسانية  مسؤولية إسرائيل عن حدوث مشكلة الالجئين، عندما تتحدث عن اإلعتراف فقط بالمعاناة           

؛ بما يعني   1948ع أسباب المعاناة إلى حرب      وهنا أيضاً ُ ترج   . ينيض لها الشعب الفلسط    تعر التي

                                                 
 يقول مارتين إنديك، أحد الدبلوماسيين األمريكيين البارزين، ومستشار الرئيس بيل كلينتون لشؤون الشرق األوسط ، مفـسراً طبيعـة    1

 ملتزم بقوة بأمنهـا     إسرائيل حليفتنا وكلينتون  : "العالقة غير المتناظرة بين اإلدارة األمريكية وكٍل من الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني          
. وليس للواليات المتحدة مثل هذا اإللتزام تجاه الفلسطينيين، على الرغم من أن كلينتون يتعاطف مع تطلعهم إلى دولة مستقلة                  . ورفاهها

ي كامب ديفيـد    طُبقَ ف– الذي إلتزم به كلينتون مع كل رئيس وزراء إسرائيلي منذ بداية رئاسته      -القديم  " عدم المفاجآت "كما أن مبدأ    
فإذا إعترض رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي       . فكان كلينتون ينسق المواقف األمريكية مع باراك قبل أن تُعرض على الفلسطينيين           . أيضاً

  "يدخل تعديالت، ما أكد األفكار الفلسطينية بأن كلينتون يعيد تغليف األفكار اإلسرائيلية بغالف أمريكي
    366برياء في الخارج، دار الكتاب العربي، بيروت، ص أ): 2009(إنديك، مارتين    
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تبني اإلدعاء اإلسرائيلي بمسؤولية الدول العربية، التي شاركت في تلك الحرب، عن حدوث مشكلة              

مـسألة  ب فيمـا يتعلـق    كية إسرائيل عن مسؤوليتها الخاصة    عفي المقترحات األمري  كما ت . الالجئين

  1.إسرائيل ، كغيرها من دول العالم في تلك التعويضاتستساهم التعويضات؛ حيث 

أبلغـت   إسـرائيل ال أن   ئيلي واألمريكـي، إ   اورغم كل ذلك التقارب بين الموقفين اإلسر      وعموماً،  

    وأنها تعتبرها    الرئيس بيل كلينتون   من المالحظات على مقترحات    اإلدارة األمريكية أن لديها عدد ،

فقد ) حق عودة الالجئين  ( بمسألة   فيما يتعلق و. لمزيد من المفاوضات   سس عامة بحاجة الحقاً   بمثابة أُ 

   2.لمسألةلتلك اأبدت إسرائيل إنزعاجها من عدم إدراك واشنطن قوة معارضة إسرائيل 

  الرد اإلسرائيلي على مقترحات الرئيس بيل كلينتون بخصوص الالجئـين          ويمكن تلخيص عناصر  

 عـن   إلسرائيلال مسؤولية    )3  .194ال للقرار    )2. جئين ال لحق عودة الال    )1:  التالية نقاطال في

مسؤوليتها مثـل   ف ال مسؤولية خاصة إلسرائيل في مسألة التعويضات،         )3. حدوث مشكلة الالجئين  

  3.مسؤولية أي دولة أخرى

  : يلخص ما حدث في كامب ديفيد على النحو التالي، 4ولكن بيني موريس

ألول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يـضع         حكاية كامب ديفيد الحقيقية هي أنه       "
 ويكون قريباً جداً مـن      338 و   242الرئيس األمريكي إقتراحاً يستند إلى قراري مجلس األمن         

 حتـى كقاعـدة للتفـاوض،       ، وال اإلقتراحذلك  المطالب الفلسطينية، ولكن عرفات رفض قبول       

                                                 
1                                                                                                                          374 Ibid P  

  

2   
In its subsequent response, Israel informed Washington that it considered the Clinton parameters to be a 
basis for subsequent negotiations, provided that the Palestinians did so too. At the same time, it registered a 
number of misgivings. With regard to refugees, it warned Washington that it had underestimated Israel’s 
opposition to any form of a ‘right of retur. 
http://www.chathamhouse.org.uk/files/11721_0608palrefugees_brynen.pdf 
 

، 1993  مفاوضات كامـب ديفيـد،     2ضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق،       الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاو   ): 2007(  قريع، أحمد     3
   288 ,351 ,354مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص

  

مؤرخ إسرائيلي، يعتَبر من أبرز المؤرخين اإلسرائيليين الجدد والذين دحضوا الفكرة الصهيونية التي تقول أن الفلسطينيين قد غـادروا                    4
وقد ساهمت أبحاثه في كشف حقيقة أن الجرائم التي إرتكبتهـا القـوات اإلسـرائيلية والعـصابات           . ض إرادتهم  بمح 1948ديارهم عام   

أخذ يدافع عن الـسياسات     وقد تحول هذا المؤرخ عن مواقفه فيما بعد، و        . 1948الصهيونية هي التي تسببت في تهجير الفلسطينيين عام         
  . اإلستعداد إلقامة السالم مع إسرائيلالرسمية اإلسرائيلية متهماً الفلسطينيين بعدم
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  هـي الحكايـة    ن وجهة نظره، فـإن تلـك      وم. وخرج من الغرفة وعاد رويداً رويداً لإلرهاب      
رفات صف القمة، قرأ كلينتون على ع     تفي من و. (...)  سفسطة  هو مجرد  ما تبقى أن   و ،الحقيقية
سلفاً، تـوجز النقـاط األساسـية        يها إيهود باراك  وثيقة صادق عل  _ تفادياً لسوء الفهم    _ بتمهل  

مـن  % 92منزوعة السالح على نحو     إقامة دولة   ب اًإقتراح ت الوثيقة تضمنو ،للتسوية المستقبلية 
، وتفكيك معظم المـستوطنات،     )مع تبادل لألراضي  (من قطاع غزة،    % 100والضفة الغربية   

من األراضي التي ستضم إلسرائيل، وإقامة عاصمة فلسطين على         % 8وتجميع المستوطنين في    
إلـى إسـرائيل    " حق العودة " دون   ،شرقي القدس؛ وعودة الالجئين إلى دولة فلسطين المستقبلية       

ستـشاط  إف ،"ال"عرفـات قـال     . ذاتها، وتنظيم حملة إغاثة دولية لتسهيل إعادة تأهيل الالجئين        
فـي  ". أنت تقود شعبك والمنطقة إلى كارثة فظيعة      : "وقال   بيده كلينتون غضباً وضرب الطاولة   

ة أيـام أخـرى      تواصلت القمة عد   رفضاً فلسطينياً رسمياً لإلقتراح؛   مريكان  اليوم التالي تلقى األ   
     1".لكنها كانت من حيث النية والهدف منتهية

  

   حول الالجئينالموقف الفلسطيني من مقترحات الرئيس بيل كلينتون  4. 3 .6

واإلسـرائيلي،  بين الطرفين الفلسطيني    ،   قمة كامب ديفيد   سبقت التي  الجوالت التفاوضية   كافة في

 أكـد ،  2000، في شهر أيار من العـام         السويد  التي جرت في   تحديداً تلك وحول قضية الالجئين،    

بنـى علـى   يجب أن تُقضية الالجئين حل تتعلق بار أو ترتيبات  على أن أية أفكالطرف الفلسطيني 

مبدأ ذلك ال ب  إسرائيل في حالة عدم إقرار   أنه  و.  الالجئين الفلسطينيين  عودةحق  مبدأ   إسرائيل ب  قبول

ختـام  فـي   وفي مسودة اإلتفاقية التـي       2. تلك المشكلة   تتعلق بحل  ترتيباتأو  أفكارألية   فال معنى 

 )إتفاقية اإلطار للوضع الدائم   (المسماة  و ، في ستوكهولم  2000 حزيران عام    المفاوضات الني جرت  

 نقاط اإلختالف ونقاط اإلتفاق بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي         كافةبوضوح إلى    تمت اإلشارة 

 .)3 أنظر نص اإلتفاقية في ملحق رقـم      ( .قضية الالجئين ، ومنها   بخصوص قضايا الوضع الدائم   

أبدى الطرف الفلسطيني مرونة عالية في البحث عن الصيغ المالئمة التي تلبـي              ،  فقد  رغم ذلك و

                                                 
، 2002 المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، مؤسسة األيام، مقايضة الوهم، كامب ديفيد وما بعده،):  2002( موريس، بيني  1
  24ص

عة مـن البنـود التاليـة       قلت لإلسرائيليين إن الفلسطينيين سيرفضون على األرجح أي إتفاق ما لم يتضمن مجمو            : "  يقول دينيس روس   2
اإلتفاق على عدد الالجئين الذين ستقبل إسرائيل بعودتهم إلعتبارات إنـسانية،           ) 2حق العودة إلى إسرائيل؛     ) 1: المتعلقة بالالجئين، وهي  

  . إعطاء األولوية لقبول الالجئين الموجودين في لبنان ، ألن للعديد منهم عائالت في شمال إسرائيل) 3
   886دار الكتاب العربي، ص  خفايا الصراع حول سالم الشرق األوسط،: السالم المفقود): 2005(  روس، دينيس 
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عنـدما كـان    و.  المخـاوف اإلسـرائيلية    ، في نفس الوقـت،    حقوق الالجئين األساسية، وتراعي   

 الـدمار بدولـة     ؤدي تطبيق حق العودة إلى إلحاق     اإلسرائيليون يثيرون المخاوف الشديدة من أن ي      

 محدودة فقط من    اًإسرائيل وبالمجتمع اليهودي، كان الفلسطينيون يحاولون طمأنتهم بالقول أن أعداد         

وخالل مفاوضات كامب ديفيد إقترح الرئيس عرفات عودة         1".الالجئين ستختار العودة إلى إسرائيل    

  2. من الالجئينيين الخمسةلماللبضعة آالف ولم يطالب بحق العودة 

 مداخلـة   وبعـد ،  2000 الحادي عشر من تموز عام       اليوم األول لمفاوضات كامب ديفيد، في      وفي

ـ ،  المواقف اإلبتدائية للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي     الرئيس بيل كلينتون     لخَص فيها مطولة   ب عقَّ

  : عضو الوفد الفلسطيني، آنذاك، أبو مازن، قائالً

إذا تحدثنا نحن عن عودة أربعـة       و. 1948ين هاجروا سنة    ذشأن عدد الالجئين ال   ثمة خالف ب  "
ولكن نحن نطالـب    . غير مقبولة مسألة  يعني كارثة إلسرائيل، وهذه     قد  ماليين الجىء فإن ذلك     

ومـن دون ذلـك لـن       . بحق العودة، وأن تكون هناك عودة معتبرة، باألرقام واآللية واألشكال         
. نحن على ثقة بأن الالجئين في كل من سورية واألردن لن يعـودوا            . نستطيع حل هذه القضية   

   3." أن يقبلوا بحق العودة، وأن تكون هناك أحكام وآليات محددةه من اإلسرائيليين هونريدوما 
  

وفي اليوم الثالث عشر لمفاوضات كامب ديفيد، وفي إطار لجنة الالجئين، شدد الوفد الفلـسطيني               

، وهو ما يتـيح     194شكلة الالجئين يقوم على أساس قرار األمم المتحدة         على أن الحل المنطقي لم    

 وفق إجراءات يـتم اإلتفـاق       ، يرغب في العودة إلى إسرائيل فرصة العودة        فلسطيني لكل الجىء 

                                                 
ففي رده على المخاوف    . وحتى قبل قمة كامب ديفيد، حرص الفلسطينيون على تهدئة المخاوف الديموغرافية التي تؤرق اإلسرائيليين             .  1

، على  2000ي المباحثات التي جرت في مدينة نابلس في شهر حزيران سنة            التي أثارها شلومو بن عامي، رئيس الوفد اإلسرائيلي ف        
هل تعتقد أن مئات آالف الفلسطينيين، الذين يعيشون في تشيلي، سيعودون إلى بيـت   : "سبيل المثال، تساءل الرئيس ياسر عرفات قائالً      

ين في سوريا، المتمتعين بجميع حقوق المواطنـة، عـدا      لحم ورام اللة؟ أو أن الفلسطينيين المستقرين باألردن سيعودون؟ أو أن الالجئ           
  "؟الحقوق السياسية، سيعودون أيضا

، 1993  مفاوضات كامـب ديفيـد،     2 الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق،           ):2007(   قريع، أحمد   
  206مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص 

   

  233ات الوحدة العربية، بيروت، ص  مركز دراسأمريكا الخصم والحكم،): 2007( عاروري، نصير 2  
، 1993  مفاوضات كامـب ديفيـد،  2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق، ): 2007(  قريع، أحمد  3

  243مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص 
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 وذلك بإستثناء الالجئين في لبنان، الـذين         الالجىء بين العودة وحق التعويض؛     عليها، بحيث يختار  

كما طالب الوفد الفلسطيني أيضاً بأن تدفع إسرائيل لهؤالء الالجئين          . ئيلتتوجب عودتهم إلى إسرا   

 فـي ذلـك     إنتزعت منهم، بمـا    وعن األمالك والمنازل التي      ،تعويضات عن اآلالم التي تكبدوها    

  1.الالجئون الموجودون داخل الخط األخضر

: " رئيس بيل كلينتون  تساءل ال ، ولدى مناقشة موضوع الالجئين      وفي اليوم الرابع عشر للمفاوضات    

". نعـم : "فأجاب دينيس روس  ". هل وافق اإلسرائيليون على عودة الالجئين الفلسطينيين في لبنان؟        

األساس في هـذه    : "لياكيم روبينشتاين، رئيس الجانب اإلسرائيلي في لجنة الالجئين، قائالً        ب، إ فعقَّ

: لرئيس كلينتون الجانب الفلـسطيني عندها خاطب ا)". الالجئين(الموافقة هو الرقم؛ أي عدد هؤالء   

فأجاب نبيـل   ". هل تريدون عدداً محدداً من العائدين سنوياً، أم عدداً محدداً من مجموع الالجئين؟            "

نحن نريد أوالً عودة الفلسطينيين المقيمين في لبنـان، وهـم           : "شعث عن الجانب الفلسطيني قائالً    

 وبعد ذلك نريد عدداً محدداً على نحـو         نسمة؛ 250,000دداً نريده، أي نحو     يشكلون أوالً عدداً مح   

   2".سنوي

ومن وجهة النظر الفلسطينية الرسمية، فإن قضية الالجئين، وإن جرى التطرق لجوانب عديدة منها              

ـ     كما 3.يفيد، إال أنها لم تبحث بشكل جدي      في مفاوضات كامب د     صـيغة   ةرفض اإلسرائيليون أي

   1.نيينحق العودة لالجئين الفلسطي تشير إلى

                                                 
عقـد الوفـد   " (...) خالل إحدى مراحل تأزم المفاوضات:  لرئيس بيل كلينتون لشؤون الشرق األوسط  يقول مارتين إنديك، مستشار ا 1

. (...) ، قاطع صائب عريقات مداوالتنا ليسلم رسالة خطية من عرفات إلى كلينتون           ( ...)األمريكي إجتماعاً للنظر في إستراتيجيتنا      
علـى  ( صراحةً  " حقّ العودة "ولم تذكر صيغته حول الالجئين      . ء الصراع نصت الرسالة صراحةً على أن عرفات يقبل بإتفاق إلنها        

 ).    ، كطريقة إلدخال حق العودة من الباب الخلفي194الرغم من إشارته إلى قرار األمم المتحدة 

  372أبرياء في الخارج، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ): 2009(إنديك، مارتين       
  

    2 297296,  Ibid.  p.,  قريع  
بل جرى التطـرق  . عام ، لم تكن قضية الالجئين قد بحثت بشكل جدي2000 حتى اليوم السادس من مفاوضات كامب ديفيد في تموز  3

  .لها في المداوالت على نحو عابر
  834 الكتاب العربي، ص خفايا الصراع حول سالم الشرق األوسط، دار: السالم المفقود): 2005(   روس، دينيس 
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 إلى عدد من األسـس       حل قضية الالجئين،    في كامب ديفيد إزاء     الفلسطيني  الموقف إستند وعموماً،

  :مسودة إتفاقية، على النحو التالي تمت بلورتها على شكل حيث ،السياسية والعناصر اإلجرائية

حالً عـادالً    يين، يتم حل مشكلة الالجئين الفلسطين     242إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم       إستناداً  "

  :، وفق اإلجراءات التالية194بتطبيق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

الواليات المتحدة، اإلتحـاد    :  تتشكَل لجنة دولية تضم باإلضافة إلى فلسطين وإسرائيل كالً من          :أوالً

 ،) لبنـان، مـصر    األردن، سورية،  (كندا، اليابان، الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين      ،األوروبي

 اللجنة الدوليـة المهـام      ، تتولى )األنروا(باإلضافة إلى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        

  :التالية

 سـجالت   ةالتدقيق في كشوف أسماء الالجئين الفلسطينيين المسجلين في سجالت األنروا، وأي           .1

 .أخرى ذات عالقة

 ،في سـجالت األنـروا      فلسطيني مسجل  كل الجىء إعداد إستمارة خاصة يتم تعبئتها من قبل         .2

العودة إلى إسـرائيل    تتضمن معلومات تحددها اللجنة، وتقدم إجابة كل الجىء حول رغبته ب          و

، أو  التعويض والبقاء في أماكن تواجـده     راضي الدولة الفلسطينية، أو     العودة أل و أو التعويض 

 .التعويض واإلقامة في بلد آخر

 .دراسة وتحليل اإلستمارات .3

 وممتلكاته وخسائره،   ،ر حجم التعويضات المقررة لكل شخص الجىء عن معاناته الطويلة         تقدي .4

 .حياة أسرتهن القدرة على بناء وتنظيم حياته ووذلك لتمكينه م

                                                                                                                                                  
الالجئين من " بحق عودة"أصر الفلسطينيون على اإلعتراف :  يقول مارتين إنديك، مستشار الرئيس بيل كلينتون لشؤون الشرق األوسط  1

لبنان إلى ديارهم السابقة في الجليل والتعويض عليهم، ورفضوا مطلب اإلسرائيليين بدفع تعويضات لالجئين اليهود الذين هربوا من 
عشرة آالف على مدى عشرة : ووافقوا على عدد محدود من الالجئين" حق العودة"فض المفاوضون اإلسرائيليون ور. البلدان العربية

  .سنوات، بموجب ترتيبات لم شمل العائالت
  395أبرياء في الخارج، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ): 2009(إنديك، مارتين 
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  .  تحديد عدد الالجئين الراغبين في العودة إلى إسرائيل ووضع جدول زمني لتنظيم هذه العودة .5

دة للدولة الفلسطينية وتمكين الدولة الفلسطينية من القدرة        تحديد عدد الالجئين الراغبين في العو      .6

  .على إستيعابهم

 يتم اإلنتهاء من جميع هذه اإلجراءات في مدة أقصاها ثالثة شهور من تاريخ توقيـع هـذه                  :ثانياً

  .كون جزءاً ال يتجزأ منه، وقبل إبرام إتفاق الحل الدائم لتاإلتفاقية

 المشار إليها في البنـد      ات تديره وتشرف عليه اللجنة الدولية     يتشكل صندوق دولي للتعويض    :ثالثاً

  .م على أمالك الغائبين في إسرائيلوتكون نواته من صندوق أموال القيِّ) أوالً(

وفق   تقرره الدولة الفلسطينية   لسطينية قراراً سيادياً فلسطينياً   تكون العودة ألراضي الدولة الف     :رابعاً

  .ستيعابية، ال وصاية فيه ألحدخططها وبرامجها وقدراتها اإل

ءات المشار إليها في هذه المادة تحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين          عند تطبيق وتنفيذ اإلجرا   : خامساً

  1.حالً نهائياً دائماً
  

   ؟مقترحات الرئيس كلينتون تعجز عن تحقيق إختراق لحل قضية الالجئين  5. 3 .6

تحدث دينيس روس عـن     ،  22/1/2001لندنية في   في حديث صحفي أجرته معه صحيفة الحياة ال       

  :مقترحات الرئيس بيل كلينتون لحل قضية الالجئين فقال

. أفكار الرئيس كلينتون ذهبت إلى أقصى حدود، وأبعد مما وصله أي رئيس أميركـي سـابق               "
وهو لم يعط تعريفاً لمرجعية المفاوضات، لكنه أعطى تصوره لطبيعة المحصلة النهائية لتلـك              

لنأخذ قضية الالجئين مثالً، كلينتون أعطى أساساً مبدئياً للتعاطي معها؛ بـضرورة           . وضاتالمفا
أن تكون هناك عودة للفلسطينيين، وأن الفلسطينيين ستكون لهم دولة، وهذا ما يجب أن يكـون                

فقد إقترح الرئيس كلينتـون حـالً       . نقطة اإلرتكاز الستيعاب الفلسطينيين والالجئين في الشتات      
دولة إسرائيل اليهودية، ودولة فلـسطينية؛ وأن حـل مـشكلة           :  على أساس وجود دولتين    مبنياً

. الالجئين يجب أن يتناسب مع مبدأ الدولتين، ومع حق عودة الفلسطينيين إلى الدولة الفلسطينية             
وهذا أمر مقبول؛ لكن حق العودة إلى إسرائيل ليس مقبوالً، إذ أنه يغير ويهدد خصوصية الدولة            

                                                 
 1    356.Ibid P  ,قريع  
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هل يمكن التوفيق بين الموقفين؟ سمعنا بعض األشياء ما جعلنا نعتقد أن ذلك أمـراً               . رائيليةاإلس
اإلشـارة  ب لم ينظر إليه كمرجعية، ولم يتم ذكره، بل إكتُفي           194  وبالنسبة للقرار  (...).محتمالً

ما  ليسا للتطبيق وإن338 و 242: الموقف األميركي هو أن القراران    . 338 و 242: إلى القرارين 
لذلك كنا دائماً نرفض إعطاء رأي بالنـسبة للقـضايا النهائيـة، ألن علـى               . للتفاوض عليهما 

  1."األطراف نفسها إيجاد حل لها
  

 دينيس روس، المساعد في وزارة الخارجية األمريكيـة ومنـسق           يجمل" السالم المفقود "في كتابه   

يكي خالل مفاوضات الالجئـين     الموقف األمر مضمون  عملية السالم في الشرق األوسط في حينه،        

  : في كامب ديفيد على النحو التالي

 وإعـادة   ،يندوق يمول إعادة تأهيل الفلسطيني    وبشأن الالجئين، كان لدينا مبدأ آللية دولية وصن       "
.  أو إلى إسرائيل في ظروف محـدودة       ، أو إلى بلدان ثالثة    ، فلسطين  دولة توطينهم وعودتهم إلى  
سعى للتوفيق بين االحتياجات الفلسطينية الرمزية واالحتياجات اإلسرائيلية        وبعيداً عن ذلك، كنّا ن    

 ، إلـى فلـسطين     إذا كانت العودة تعني    فالفلسطينيون يريدون حقّ العودة، وذلك مقبول     . العملية
. بوضوح شـديد  و محدودة    بدرجة فيجب تنفيذه » حقّ«وإذا كان هناك من     . ليس إلى إسرائيل  و

 إلسرائيل حـقّ    نا أعطينا  بأن الفلسطينيين يحتاجون إلى حقّ العودة، ولكن       ناعترف ا نا وإن لذلك فإنّ 
 نـص  يمكننا أن نشير فيو ؛)... (). في إسرائيل   من الالجئين  السيادة في تحديد من يمكن قبوله     

 المرجع الفلسطيني   بإعتباره ،194مم المتحدة رقم     إلى قرار الجمعية العامة لأل     تفاقية المنشودة اإل
 ويمكننا الضغط على اإلسرائيليين لكي يقبلوا بعودة عدد محدود من الالجئـين             ؛ الالجئين بشأن

 والتأكّد من منح األولوية لمثل هذا القبول لالجئين الفلسطينيين المقيمـين فـي              ،ألسباب إنسانية 
 (...) . إلـى إسـرائيل     الكامـل  لكن في النهاية لن يحصل الفلسطينيون على حقّ العودة        . لبنان
  2 "رائيل ال تستطيع  أن تقر بمبدأ حق عودة الفلسطينيين، ناهيك عن تطبيقهفإس
  

 ما جرى في مفاوضـات كامـب        حول "السالم المفقود " في كتابه   دينيس روس    على أن ما أورده   

 في الواليـات    ،تين، من جامعة ديبول في شيكاغو     البروفيسور نورمن فنكليش   ديفيد، ال يلقى موافقة   

ومن ذلك تبرير روس    . ، الذي يقول أنه وجد بعد التدقيق أن شهادة روس مضِللة          المتحدة األمريكية 

ناهيـك  ( حق عودة الفلسطينيين،      إسرائيل ال تستطيع  أن تقر بمبدأ       أن ":للموقف اإلسرائيلي بالقول  

م تـسويات مؤلمـة     ، ألنه ليس ثمة رئيس وزراء إسرائيلي يمكن أن يتوقع منه أن يقد            )عن تطبيقه 

                                                 
 1                                                          doc.5824/mdf/word/files/org.studies-palestine.www://http  

 .812ص . 2005 الكتاب العربي، خفايا الصراع حول سالم الشرق األوسط، دار: السالم المفقود): 2005( روس، دينيس  2
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 ويعتبر فنكليستين أن تبرير روس غير مقبول، ألن إقرار إسرائيل بمبدأ حـق               ."لقضاياإزاء كل ا  

  :ويوضح ذلك قائالً. عودة الالجئين، هو الحد األدنى من اإلعتراف بواجب قانوني شرعي

  

هو أنه عمل على  نقل إطار عملية الـسالم مـن             المزعومةاسي في رواية روس     ياإلبداع الس "
بل أحل محله معيار    ) القانون الدولي (وهو بذلك لم يكتف بتجاهل معيار       . الحقوق إلى الحاجات  

فإذا كانت مطالب اإلسرائيليين تعكس حاجاتهم، فإن مطالب الفلسطينيين، من وجهة           ). الحاجات(
   1 ".لهم روس مسؤولية فشل مفاوضات كامب ديفيدومن هنا فقد حم.  تتجاوز حاجاتهمنظره،

  

  :وس قولهويقتبس فنكليستين عن ر

، وكانت القمة علـى     (...)واصلنا التقدم بإتجاه عرفات، من غير أن يتقدم هو كثيراً بإتجاهنا             " 
وشك اإلنهيار، فلقد بذل الرئيس أقصى جهوده، ومثله فعل باراك اآلن، إال أن عرفات قـال ال                 

، إن إرث   .). (..، لم يستطع عرفات أن يساوم أو يتنازل من أجل إنهاء النزاع           . (...)لكل شيء 
  2."عرفات هو رفض المساومة على قضايا الوضع الدائم للقدس والالجئين والحدود

  
  : فنكليستين تحليله للموقف األمريكي على النحو التاليويلخص

  

أما . عرض كل فريق لحاجاتهي  أن أن يقنع الفلسطينيين بأن أساس المفاوضات هو كلينتونحاول
 على أن حاجات كل طرف يجب أن توضـع ضـمن إطـار              الفلسطينيون فقد ردوا باإلصرار   

الحقوق، وأن تخضع لذلك اإلطار، حيث أن معيار الحقوق لم يكن أبداً موضـع خـالف فـي                  
تصنيف فـي القـانون      القانون الدولي، أما معيار الحاجات فهو معيار ذاتي لم يحظ بإجماع أو           

نونياً، فعليها أن تقدم تعويضاً عـن       الدولي؛ فإذا كانت إسرائيل تحتاج إلى أكثر مما يحق لها قا          
ولذلك فقـد   . إال أن معيار الحقوق بديالً عن الحاجات كان بالنسبة لكلينتون منطقاً مغلوطاً           . ذلك

كان الفلسطينيون في شهادة روس هم المتصلبين، ألنهم رفضوا أن يفاوضـوا علـى حاجـات                
ألنها كانت مستعدة للتفـاوض     " عقالنية" وبدت إسرائيل    .هم بالذات إسرائيل بمعزل عن حقوقهم     
أن التسوية التي عرضـها      يقة األمر وحق. حاجات مقابل حاجات  : على أساس الحاجات المتبادلة   

، بـل   )حاجـات مقابـل حاجـات     (كالً من األمريكان واإلسرائيليين على الفلسطينيين، لم تكن         
ن رفـض الموقـف     إن هذا يعني، أن كلينتون حي      3.)حاجات إسرائيلية مقابل حقوق فلسطينية    (

                                                 
  107حلة أمريكي يهودي بحثاً عن الحقيقة والعدالة، دار اآلداب، بيروت، ص إسرائيل، فلسطين، لبنان، ر): 2008( فنكلستين، نورمان  1
2                                                                                                                                  Ibid 
هج اإلحتياجات على منهج الحقوق بإعتباره المدخل المالئـم لحـل القـضايا             يمكن أن نجد هنا بعض الصدى في المنطق الذي يقدم من            3

 تقـوم علـى   حل قضية الالجئـين     لأعتقد أن الطريقة األكثر إنسانية وعملية        ": دونا آرزت  تقولهالخالفية، ومنها قضية الالجئين، فيما      
 أولئك   أي -ينالفلسطينيمن   األكثر ضعفا    للشرائح  الملحة اتولوياألترتيب  وهذا يتطلب   . راهنة للفلسطينيين االحتياجات ال التركيز على   

سكان مخيمات الالجئـين    :  وهذا يشمل من وجهة نظرها     –. " والقانونية ة السكني لمشكالتهميجاد حلول دائمة    إلحاجة  ال بأمس  هم الذين
  =؛ن بالطرد من قبل الدولة اللبنانيةوالمهدديسكان مخيمات الالجئين األكثر ضعفا في لبنان وصحية في قطاع غزة؛ المزدحمة وغير ال
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  وبالقـانون   ،قر بأن الفلسطينيين كانوا يطالبون فقط  بقرارات األمم المتحـدة          الفلسطيني، كان ي 
 كمـا   .األمم المتحدة أو القانون الـدولي     هو لم يكن يريد سماع أي شيء عن قرارات          و. الدولي

 ولم ؛)لحقوقا(صيغة سرائيليون واألمريكيون يستشيطون غضباً كلما ذُكرت    كان المفاوضون اإل  
  إلى أين يؤدي ذكـر     للوضوح، بل ألنهم كانوا يعرفون تماماً     ة  صيغاليكن مرد ذلك إلفتقار تلك      

   1 .)الحقوق( كلمة
  

م فنكليستين إستخالصه حول إنحياز كلينتون للموقف اإلسرائيلي في المفاوضات، وعدم دقـة              ويدع

ؤوا ليناوروا وكأنهم في السوق، أكثر      بأن الفلسطينيين جا  الذي إدعى    بهذا الخصوص،    شهادة روس 

 بإيراد إقتباس عن رون بونداك، المدير العام لمركز بيرس للسالم           ،مما جاؤوا للتفاوض على صفقة    

 الفلسطينية أثناء مفاوضات أوسلو، حيـث     -في تل أبيب، والذي شارك في المفاوضات اإلسرائيلية       

رجليه، وتعامل مع المفاوضات وكأنهـا      جرجر  "أشار إلى أن باراك، وليس الفلسطينيون، هو من         

  : فنكليستينويضيف ".سجادة عجمية

ربما كانت المواقف الفلسطينية أبعد مما يستطيع الشعب اإلسرائيلي قبوله، وبخاصة فيما يخص             "
ولكن ليست هذه هي المسألة هنا، المسألة هي فيما إذا كان الموقف اإلسرائيلي             . مسألة الالجئين 

، كما   وفيما إذا كان الموقف الفلسطيني     ،.(...)ستطيع الشعب الفلسطيني قبوله   قد ذهب أبعد مما ي    
الواقع هو أن   . يدعي باراك، كان معادياً ومنكراً لحق إسرائيل في الوجود ويسعى إلى تدميرها           

   2."الحقائق ال تدعم هذا اإلدعاء
  

 مفاوضـات كامـب     فنكليستين عن أرون ميلير، وهو عضو بارز في الوفد األمريكي في           ويقتبس

وإننـي  . نّا في هذه العملية نتصرف كأننا محامو إسرائيل       غالباً، وأكثر مما ينبغي، كُ    : "ديفيد، قوله 

  3."أعجز عن إيجاد تعبير أفضل

  : شلومو بن عامي، الذي كان وزير الخارجية اإلسرائيلي خالل مفاوضات كامب ديفيد ذكرو
                                                                                                                                                  

 بما في ذلك ،جميع الالجئين اآلخرينو ،سائر الالجئين المقيمين في المخيمات في األردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة    و
  .الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى في الشرق األوسط، ومعظمهم من عديمي الجنسية

Arzt, Donna, "NEGOTIATING THE LAST TABOO: PALESTINIAN REFUGEES". 
http://prrn.mcgill.ca/prrn/papers/arzt1.html 

  

1    98Ibid. p. ,  فنكلستين  
2                                                          15502/articles/com.nybooks.www:// http-,    The New York Review of Books  

                                                                                       
  

3  Ibid. p. 97 ,  فنكلستين  
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 ثابتة، حيث لم يضع األمريكيون نصاً تفاوضياً على لم يمتلك الراعي األميركي أية استراتيجية   " 
كما أنهم لم يتـشاوروا مـع       . الطاولة، وأخيراً فقد إنهاروا عندما واجهتهم إعتراضات الطرفين       

دول عربية أخرى؛ وإذ اتخذوا القرار بإلقاء اللوم على عرفات نزوالً عند طلب باراك، نكثـوا                
  1."ذا فقد عرضوا للخطر اآلمال بفترة سالم تلي القمةبإتفاق مسبق يقضي بعدم القيام بذلك، وهك

  
، فـي المجلـة     2000فقد نشرا مقاالً مشتركاً، في حزيران عـام          ،وأما روبرت مالي وحسين آغا    

الـرئيس  على إدعاءات إيهود بـاراك بتحميـل         ردا فيه نيويورك ريفيو أوف بوكس،     : األمريكية

 ويتناول المقال بالتفصيل حقيقة ما جرى فـي         .دفشل قمة كامب ديفي   عن   مسؤوليةعرفات كامل ال  

الفلسطيني إزاء كافة القضايا الرئيسية التي طرحت خـالل المفاوضـات،            كامب ديفيد، والموقف  

وفي موضوع الالجئـين يقـول      ). األرض والحدود والمستوطنات، والقدس، والالجئين، واألمن     (

  :المقال

حـق  "طلبوا أوالً اإلعتـراف ب      .  المبادىء في الواقع قام الفلسطينيون بعرض مجموعة من       "
تقريبـاً    _الواسـع الالجئين  جمهور  خصوصاً أمام   لئال تفقد اإلتفاقية كامل شرعيتها      _ "العودة

ثانياً، إعترفوا بوجوب أخذ مصلحة إسرائيل الديموغرافية بعـين         . _ نصف الشعب الفلسطيني  
يمـده  " طلب عرفات من كلينتـون أن       وفي إحدى لقاءاتهما التي سبقت كامب ديفيد،        . اإلعتبار

حـق  وفقها بخيانة    يتهم ُ ، بحيث ال  بصيغة منطقية بخصوص الالجئين كي يعرضها على شعبه       
ديد أسـقف سـنوية لعـدد    وخالل المفاوضات إقترح بعض المفاوضين الفلسطينيين تح ". العودة
للتخلي عن  دفعهم  ت ، وإقترح آخرون إيجاد المحفزات لتوطين الالجئين في أماكن أخرى         العائدين

 الجميع بأنه ليس من الممكن أن تكون هناك عودة الجئين           وإعترف ؛1948العودة إلى أراضي    
وما يعرضه البعض بأن قمة كامب ديفيـد قـد          . وغير محدودة إلى إسرائيل   " مكثفة"فلسطينيين  

ـ  . ، هو ببساطة، غير صحيح     الكامل  الفلسطينيين بحق العودة   ةلباإنهارت بسبب مط   اوض لم يتف
  2".الطرفان على هذه القضية تقريباً، وتطرقت إليها أفكار الرئيس كلينتون بطريقة عابرة فقط

  
 رغم محاولتها التصدي المباشـرة      فأن مقترحات الرئيس كلينتون لحل قضية الالجئين      وباإلجمال،  

ومن ألكثر القضايا حساسيةً وصعوبةً في موضوع الالجئين، ونقصد بها الموقف من حق العودة،              

                                                 
  node/ar/com.akhbar-al.www://http/117581                                                      حسين آغا وروبرت مالي 1 

، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، سلسلة أوراق إسرائيلية رقم  لوهم، كامب ديفيد وما بعدهمقايضة ا): 2002(  موريس، بيني  2
  )، رد على إيهود باراكمالي، روبرت، وآغا، حسين. (43، مؤسسة األيام،  ص 10
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المسؤولية عن حدوث مشكلة الالجئين، والموقف من قرارات الشرعية الدولية وتحديـداً القـرار              

ورغم محاولة الرئيس كلينتون تقديم بعض اآلليات العملية لتطبيق تلك            وغيرها من القضايا،   ،194

 قاعدة  عجزت بسبب إنحيازها الواضح للموقف اإلسرائيلي عن تقديم         المقترحات، إال أن مقترحاته     

مع أن الرئيس بيل كلينتون كان      و. مشتركة لحلول توافقية يقبل بها الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي       

من أهم المـصادر المرجعيـة التـي يـتم           واقعياً   بقيت قد غادر موقعه الرئاسي إال أن مقترحاته      

مفاوضـات  لفي ا  سبيل المثال    ىعل وهذا ما وقع  . قضية الالجئين ل حل   لدى البحث في  إسترجاعها  

أماكن عودة الالجئين   حثت قضية   ، عندما ب  2001التي جرت الحقاً في طابا في نهاية كانون الثاني          

 الصيغة التـي أوردهـا      ، إعتمدت مسودة الورقة التي تم اإلتفاق عليها في طابا         ، حيث الفلسطينيين

  1.)يناإلقامة الدائمة لالجئ(ب  لما سمي بيل كلينتون حول الخيارات الخمسةالرئيس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

                                                                                2001  عام1وثيقة  موراتينوس حول ما جرى في مفاوضات  طابا في ك1  
http://www.plord.org/resolutions/agreementsfeb/moratinos.htm  
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  السابعالفصل 
  

   الدراسةنتائج

  

 :مقدمة. 1. 7

بتحديد المتغيرات التي طرأت على السياسة األمريكية إزاء        متعلقة  الو ،للمشكلة البحثية  معالجتهافي  

هـا  ميزات وتـشخيص قضية الالجئين الفلسطينيين خالل والية الرئيس األمريكي بيـل كلينتـون،            

قـضية  حـل   أن اإلطار العام للسياسة األمريكية إزاء       لدراسة فرضية تقول     طرحت ا  ،نعكاساتهاوإ

الالجئين في عهد الرئيس بيل كلينتون إستند في جوهره على مشروع إقامـة الدولـة الفلـسطينية                 

المستقلة، وأن إحد أبرز األسباب غير المعلنة التي دفعت اإلدارة األمريكية لتأييد قيام تلك الدولـة                

ـ وفي سياق معالجتهـا     . جزء األعظم من الالجئين الفلسطينيين    هو إستيعاب ال   صوابية أو عـدم    ل

أهمية قضية الالجئين فـي إطـار       أوالً،  التحليل  بالدراسة  تناولت   صوابية الفرضية التي طرحتها،   

. يالمكانة التي تمتلكها على صعيد القضايا المركزية للشعب الفلسطين        ، و القضية الوطنية الفلسطينية  

بالنسبة للواليـات    ،منطقة الشرق األوسط    اإلستراتيجية التي تمتلكها    همية  األ بعد ذلك  إستعرضتو

 اإلسـتراتيجية واألمنيـة   والسياسية  مصالحها اإلقتصادية   ر  تأثُدرجة   من حيث    ،المتحدة األمريكية 

من  نقضية الالجئين الفلسطينيي  تُعتَبر  ، والتي   في المنطقة بالنزاعات والقضايا الصراعية المحتدمة     

  من تلك القضية،   تطور السياسات األمريكية  التاريخي ل تتبع  العلى خلفية   حاولت الدراسة،    و .أهمها

أن تفحص مضمون الـسياسة التـي       على سياستها الخارجية،    وإنعكاساتها   والعوامل المؤثرة فيها،  

 العميـق   في سياق إنخراطها  وخصوصاً   إزاء قضية الالجئين،     لينتونإنتهجتها إدارة الرئيس بيل ك    
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يجـاد حلـول لقـضايا      إل ،2000في العـام     في كامب ديفيد     المفاوضات التي جرت  والمباشر في   

  .المعقدة الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع 

مئات   نبذة تاريخية عن نشوء القضية الفلسطينية، والظروف التي أدت إلى هجرة              الدراسة قدمتو

عهم تـاركين وراءهـم بيـوتهم ومـزار       ،  1948 عام   األلوف من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم     

تناولت بالبحث الوضع القانوني لالجئين؛ وتوقفـت أمـام مفهـوم           و وأراضيهم ومصادر رزقهم،  

كما تم تعريفه من قبل األمم المتحـدة،        " الالجىء الفلسطيني "في القانون الدولي، ومفهوم     " الالجىء"

الصيغة التي   أمام    الدراسة توقفتومضمون القرارت الدولية التي صدرت عنها بهذا الخصوص؛ و        

 لتعريف الالجىء، باإلضافة إلى تعريف      ،)األنروا(طرحتها الوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئين       

؛ )النـازح ( كما توقفت بالتحليل أمام مفهوم       .  له منظمة التحرير الفلسطينية، وجامعة الدول العربية     

، أوضاع الالجئـين    كذلك إستعرضت الدراسة و. الالجىء ، والنازح  : وحددت الفرق بين مفهومي   

في حياة الالجئـين    ) األنروا ( به الدور الذي قامت  طبيعة  الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، و     

والمساهمة فـي    ،ونهاإلنساني والخدمات األساسية التي يحتاج     الدعم ا   خالل توفير   من الفلسطينيين،

، وإنـشاء بنيـة مؤسـسات       شغيل طاقاتهم وتعليم أبنائهم    لبناء مجتمعاتهم وت   توفير الفرص أمامهم    

  . الدولة في ظل غياب دولتهم إدارات إلى حد كبير تشبه،)تعليمية وصحية وإجتماعية ( خدمية 

 فـي   نت أن أسباب التبـاين    ت الدراسة بالتحليل، اإلحصاءات المتباينة ألعداد الالجئين، وبي       وتناول

الالجـىء  (عليـه لمـصطلح     م وجود تعريف موحد ومتفـق        تعود، بالدرجة األولى، لعد    األعداد

، حالـت دون إمكانيـة      جستية، وفنيـة  ولو سياسية،: أخرى ألسباب عملية  باإلضافة ؛)الفلسطيني

وتعرضت الدراسة، باإلضافة لـذلك، ألعـداد       . الوصول لتقديرات دقيقة وموثوقة ألعداد الالجئين     

العـدد    أن الدراسـة أوردتو. لح النـازح النازحين، حيث حددت أي الفئات يشتمل عليها مـصط        

فلسطيني الرسمي المعتمد لدى منظمة التحرير الفلسطينية،       لقم ا رلالجئين، باإلستناد إلى ال   اإلجمالي  
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 من  350,000 يشمل   وهذا الرقم .  مليون الجىء  7.5ب    تقريباً يقدر،  2009حتى شهر تموز عام     

صـبح  ، وفي إطار مـا أ     1948ن أجبروا عام    يذال فلسطينيين وذرياتهم داخل إسرائيل   رين ال المهج

، علـى    حيث لم تسمح لهم الحكومة اإلسرائيلية بالعودة إليها        ،يعرف بإسرائيل، على ترك منازلهم    

ناقشت الدراسة مطوالً خلفيات مواقف كال الطـرفين         و .الرغم من كونهم يحملون الجنسية اإلسرائيلية     

كما شرحت مكونات موقفهما، ومواقع التباين في       . ن الفلسطينيين الفلسطيني واإلسرائيلي إزاء قضية الالجئي    

  .الرواية التاريخية  لكل منهما

أن   نـت يكية تجاه قضية الالجئـين، حيـث بي       للمقدمات التاريخية للسياسة االمر    وعرضت الدراسة 

لفلسطينية ، عام نشوء قضية الالجئين، أن القضية ا       1948في العام   األمريكية  الواليات المتحدة   سياسة  

،  تعاطي معها هـو المنطلـق  اإلنـساني         وأن المنطلق المناسب لل    ،برمتها هي مجرد مشكلة الجئين    

، 1948 الذي صدر في العـام       194لقرار األممي   ا لصالحاألمريكي   تصويت المندوب  أمام   توتوقف

كمـا  قرار؛  في صياغة ذلك ال   ة الالجئين إلى ديارهم، ومساهمة المندوب األمريكي        شار لعود أالذي  و

التي شكلتها األمم المتحدة    ،  UNCCP اإليجابي من لجنة التوفيق الدولية    األمريكي   لموقفلتعرضت  

.  لهـم  " وتأهيلهم إقتصادياً وإجتماعياً ودفع التعويـضات      ،تسهيل عودة الالجئين إلى وطنهم    "من أجل   

لـصالح الموقـف    تدريجي البالتراجعسياسة الواليات المتحدة األمريكية  الدراسة كيف بدأت  توتتبع

وكيف شرعت السياسة االمريكية بالتركيز منذ أوائل       . اإلسرائيلي المتعنت والرافض لعودة الالجئين    

 للدول العربيـة المـضيفة      الخمسينات على حل قضية الالجئين من خالل تقديم العروض اإلقتصادية         

  . لالجئين بهدف حثها على توطينهم في أراضيها

حيـث  . ة األمريكية تجاه الالجئـين    أمام تأثير الحرب الباردة على السياس     تحليل  بال الدراسة   تتوقفو

إستغالل السوفييت لمشكلة الالجئين في     ( ته ب واليات المتحدة األمريكية مما سم    ية ال  أن خش  توضحأ

إلى محاولة الضغط على إسرائيل مـن أجـل          ها في البداية  تدفع )الشرق األوسط منطقة  ى  التغلغل إل 
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تمـض فـي تلـك       لم   السياسةعلى أن تلك    . اه عودة الالجئين إلى بيوتهم    اسة أقل تطرفاً تج   إتباع سي 

 جـراء    في المنطقة  د المصالح األميركية  أن تُهد  ففي الوقت الذي كانت تخشى    . الضغوط إلى نهاياتها  

يـة   أمن الدولة العبر   أن يتهدد  كانت تخشى  في ذات الوقت  فإنها  الالجئين  إستغالل السوفييت لمشكلة    

   . إليها الالجئونفي حالة عودة ،وأسسها العرقية

الـسياسة  أهـداف    هدف إستيعاب وتوطين الالجئين في الدول العربية، من أهم        وعلى العموم كان    

 الواليـات  خمسينات القرن الماضي، حيث لم تعد   في الشرق الوسط في   الخارجية للواليات المتحدة    

وإعتبرت أن حل  مشكلة الالجئين      . قبول إعادة الالجئين  ل في الضغط على اسرائيل      راغبةً،  المتحدة

  . تتم اساساً بالعمل على دمجهم في مجتمعات الدول العربية المضيفة

 مختلف اإلدارات األمريكيـة   ورصدت الدراسة  أبرز المعالم المشتركة في السياسات التي إتبعتها           

ن من الزمن، ما بين حرب حزيـران         لربع قر  طالتعلى إمتداد الفترة التي      إزاء قضية الالجئين،  

  .1993، وحتى مجيء إدارة الرئيس بيل كلينتون في العام 1967

تحليالً مستفيضاًً لألفكار يشكالن لباب البحث،  في فصلين كاملين عرضت الدراسةأخيراً و

ما األساسية  للسياسة األمريكية إزاء قضية الالجئين خالل فترة والية الرئيس بيل كلينتون، ك

ذلك في سياق عرضها  لمجمل السياسة األمريكية في وجاء . جلت خالل مفاوضات كامب ديفيدت

 للصراع لمعالجة القضايا الجوهريةسياسي أمريكي شامل أهم جهد الشرق األوسط، والتي مثلت 

 نتائج  الحقاًأنظر(طرحتها تي ضية الإلى صوابية الفرالدراسة  وخلصت. الفلسطيني_ اإلسرائيلي

، ميبنةً خلفياتها ومواقع تطابقها أو تباعدها عن  تلك السياسةوقفت وقفة نقدية إزاءكما  ؛)ةالدراس

والنتائج التي توصلت  أبرز اإلسخالصات وسنعرض فيما يلي. المواقف اإلسرائيلية والفلسطينية

   .لها الدراسة 
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  :النتائج التي توصلت لها الدراسة  2. 7

  : الخمسة التاليةالدراسة في البنودص نتائج تتلخ 
   

   : قضية الالجئين الفلسطينيين إزاء الرئيس بيل كلينتونالسمات المميزة لسياسة 1. 2. 7

الرئيس بيل كلينتـون   أثبتت الدراسة صحة الفرضية التي طرحتها والتي مفادها أن ما ميز سياسة          

 هو إمتالكهـا إلطـار      ومنحها صفة اإلختالف النسبي عن السياسات السابقة،      إزاء قضية الالجئين    

إقامتها هو إستيعاب    أسباب الموافقة على   يقوم على مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية، وأن من أهم        عام  

وباإلضافة لذلك فقد إستندت مبادرة الرئيس بيل كلينتـون         . الجزء األعظم من الالجئين الفلسطينيين    

  أمـام الالجئـين الفلـسطينيين،      عودةسلسلة خيارات لل    الفلسطينيين إلى توفير   قضية الالجئين لحل  

  دائمة إلقامتهم كأماكن

وباإلستناد إلى المداوالت التي جرت في مفاوضات كامب ديفيد، وبالتدقيق في نـصوص مبـادرة               

  :يقوم على ما يليكان الرئيس كلينتون، يمكن إستخالص أن النهج العام الذي حكمها 

بـالعودة إلـى الدولـة      لالجئين   وم على السماح  الحل المنشود لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، يق      .1

 العـيش فيـه بإعتبـاره      يمكنهم   جميع الفلسطينيين مكاناً  لالتي من شأنها أن توفر      و ،الفلسطينية

  .هم القوميوطن

منطلق الحل لقضية الالجئين، من وجهة نظر الرئيس بيل كلينتون، هـو المنطلـق الـسياسي                 .2

كن الذي يعرضه ال يستند إلى القانون الدولي، أو إلـى           وليس القانوني؛ بما يعني أن الحل المم      

القرارات الدولية ذات الصلة، بل إلى يستند إلى التفاهمات السياسية بين األطـراف المعنيـة،               

 . بعيداً عن المرجعيات القانونية

أساس  ف . مفهوم الرئيس كلينتون للحل على منهج اإلحتياجات وليس على منهج  الحقوق            إعتمد .3

ولذلك فقد رفض منطق أن     . ت كما يراها، هو أن يعرض كل فريق تصوره لحاجاته         المفاوضا
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، وأن معيار الحقوق القانونية يجب أن       طرف يجب أن توضع ضمن إطار الحقوق      حاجات كل   

 أن معيار الحاجات ال يشكل، بالضرورة، قاعدة         حيث يعتمد كأساس تحتكم له جميع األطراف؛     

ن أن معيار الحقوق هو القاعدة التي ال خـالف عليهـا فـي              لإلتفاق ألنه معيار ذاتي؛ في حي     

  .القانون الدولي

 االحتياجات اإلسـرائيلية  في حين إعتبر     ،االحتياجات الفلسطينية رمزية   الرئيس كلينتون    عتبرإ .4

بحق العودة، يستوجب إقتصار ذلك الحق       وهكذا فاإلعتراف للفلسطينيين  .  عملي ذات مضمون 

مجـتمعهم،  ل  الطابع اليهـودي   ين يحتاج اإلسرائيليون إلى حماية    على مضمون رمزي؛ في ح    

حقّ الـسيادة فـي      ب ، من خالل نصوص مبادرته،    وحماية أمنهم؛ ولذلك  تم اإلقرار إلسرائيل      

، الـذي    194وكذلك  بالنسبة للقـرار      .  إسرائيل  إلى داخل   من الالجئين  تحديد من يمكن قبوله   

ين تضمينه في النص، على أنه يعكس حاجتهم الرمزية         ر الرئيس كلينتون مطالبة الفلسطيني    فس

حقهم العملي بأن يكون    بر لإلسرائيليين   بالمقابل أقّ و. ، وليس كقاعدة للتطبيق   لإلشارة له كمرجع  

اإلنسانية، وخاضعاً  الدواعي   على   ومقتصراًعدد الالجئين العائدين إلى داخل إسرائيل محدوداً        

 .ائيليللقرار السيادي اإلسرفي ذات الوقت 

  في النص ، فمن أجل تسهيل الوصول إلى صيغة متفق          194وأما حول صيغة تضمين القرار       .5

أن ما يتم اإلتفاق عليـه      : "عليها حول هذه المسألة، إقترح الرئيس كلينتون اإلشارة له بطريقة         

  ."194الالجئين، يعتبر هو التطبيق المناسب للقراربين الطرفين بخصوص 

أخرى يختارونها   أو في بلدان     ،حيث يقيمون اآلن  قررون اإلقامة الدائمة    الذين ي وحول الالجئين    .6

 حـق ، بما ال يتنـاقض مـع ال        القيام بذلك  من أشار إلى ضرورة العمل على تمكينهم     ،  بأنفسهم

 .المناسبة بهذا الشأنقرارات تلك البلدان في إتخاذ الل سياديال
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تعويـضات مـن المجتمـع      بتلقي   جميع الالجئين وأكدت مقترحات الرئيس كلينتون على حق        .7

 تهم في بنـاء حيـا     تهممساعدمن أجل   ،  ، وعن األضرار التي لحقت بهم     الدولي عن خسائرهم  

 زمام المبادرة في جمع األموال      ستأخذ المتحدة   الوالياتوفي هذا السياق أشار إلى أن        .جديدةال

ة تـوطين   إلعـاد و  من المجتمع الدولي لتمويل صندوق دولي خاص بالتعويـضات،         الالزمة

  .في األماكن الجديدة التي يختارونهاالالجئين 
  

  :قضية الالجئين إزاء الرئيس كلينتونسياسة  ةبلور في  أسهمتالتيساسية األعوامل ال 2. 2. 7

 مبادرة الرئيس   اأحدثته الذي   ة الواسع  اإلنعكاسات  على خلفية  مقترحات الرئيس كلينتون  جاءت   .1

 شاملة  سياسية، بهدف تحقيق تسوية     1991لسالم عام   األب لعقد مؤتمر مدريد ل    / جورج بوش 

 ن إنطلقت إدارة الرئيس بيل كلينتـو      وسط عبر مفاوضات ثنائية وجماعية؛ حيث     في الشرق األ  

، تها برعاي )إسرائيلية_  فلسطينية  (   نحو تنظيم عملية تفاوضية جديدة     على أساس تلك الخلفية   

 .النتائج التي أسـفر عنهـا      التي وفرها ومن   مؤتمر مدريد ومن المناخات      مبادىءمن  مستفيدةً  

الثغرات المتعلقـة بالترتيبـات الخاصـة بالمـشاركة الفلـسطينية فـي             من   ،ومستفيدةً كذلك 

سطيني مستقل من خالل وفد منفصل، حيث تم فـي    المفاوضات، من حيث عدم وجود تمثيل فل      

 أو الجئـي    ،قـدس  من فلـسطينيي ال     أو أيٍ  ،رفض مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية    حينه  

منهجيـة  كما إستفادت إدارة الرئيس بيل كلينتون بشكل خاص مـن            . في المفاوضات  الشتات

 قضايا الوضـع الـدائم،      بحثجيل  تأ والتي قامت على     ،وضاالمسارات المختلفة ومرحلية التف   

    1.ومن ضمنها قضية الالجئين

                                                 
. ن تسليم جورج بوش األول إلى كلينتون نموذجاً جيداًكا: "    يقول مارتين إنديك، مستشار الرئيس بيل كلينتون لشؤون الشرق األوسط 1

  "فقد إستثمر بوش جهوده في إنشاء عملية تفاوض ناشطة إستطاع كلينتون أن يمسك بها بسرعة ويتقدم إلى األمام
 474أبرياء في الخارج، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ): 2009(إنديك، مارتين 
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 اية ثمانينات القرن الماضي،   في نه  الفلسطيني   تفكير السياسي  ال ات التي شهدها  تطور ال ساهمت .2

 فيما يتعلق بآفاق حـل الـصراع        1988وباألخص قرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام       

 أمـام   الحقاً تمهيد الطريق في،  قضية الالجئين الفلسطينيين  الفلسطيني اإلسرائيلي، ومن ضمنه     

  . لتسوية قضية الالجئينالرئيس بيل كلينتونمقترحات 

 الموقف العربي إزاء حقوق الالجئين الفلسطينيين، عنصر تشجيع         يز به تم الذي   ل الغموض شكّ .3

يق ش قضاياها األساسية عن طر     وتهمِّ ، الحقوق  تلك لإلدارة األمريكية للتقدم بحلول تنتقص من     

 وبعد ذلـك    ،مدريدأوالً في   ، كما جرى في     مراحل الحقة تأجيل بحثها، والتفاوض حولها  في       

  . في أوسلو، وكامب ديفيد

 ، أول رئـيس   دافيد بن غوريـون    أن أعلن منذ  ،  الموقف اإلسرائيلي الذي إتسم به    ثبات  الى  أد .4

 إلى تبنـي اإلدارة األمريكيـة       ه لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين    مبادئ  لدولة إسرائيل،  وزراء

منذ ذلك الوقت عـن      لحكومة اإلسرائيلية ل  الموقف الرسمي  كثيراً  حيث لم يتغير   لذلك الموقف؛ 

والذي أظهـرت إدارة الـرئيس        ، 2000 في مفاوضات كامب ديفيد عام        طرحته الذي هاموقف

  .كلينتون إنسجامها معه

وباإلجمال فقد حافظ الموقف اإلسرائيلي، على عكس الموقفين الفلسطيني والعربي، علـى درجـة              

ـ      : عالية من الثبات، في كل ما يتعلق ب        ل المـسؤولية عـن     رفض مبدأ حق العودة؛ ورفض تحم

 كأسـاس   ،194الدولية، وباألخص القرار رقم     وث مشكلة الالجئين؛ ورفض إعتبار القرارات       حد

 والمطالبـة   الرفض القاطع لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل،       ولحل قضية الالجئين؛    

علـى إعتبـار أن      أو في اي مكان آخر خارج إسرائيل،         هم في الدول العربية المضيفة لهم     بتوطين

سـتعداد   مـع إبـداء اإل     هدد الطابع اليهودي لدولة إسـرائيل؛     ا أن ت   من شأنه  م إلى إسرائيل  عودته
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على أساس لم شـمل بعـض األسـر         وذلك  ، بالعودة إلعتبارات إنسانية،     للسماح، لبعض الالجئين  

   1.وعلى نطاق محدود جداً المشتتة،
  

   ؟يطرف الفلسطين العلى موقف إنعكاس مبادرة الرئيس كلينتون  3. 2. 7

 الحقوق التي أقرتها الشرعية الدوليـة       هايلعالمفاوض الفلسطيني باألسس التي ترتكز       تمسك   مبدئياً

 وحق التعويض عن األضـرار      إلى ديارهم؛ حق عودة الالجئين    : لالجئين الفلسطينيين، ونقصد بها   

الماديـة  ، بما فيهـا األضـرار       التي لحقت بهم نتيجة الهجرة القسرية التي تعرضوا لها        والخسائر  

حـل   أساس   194والمعنوية وخسارة االرواح البشرية؛ وإعتبار القرارات الدولية، وتحديداً القرار          

 خلـق مـشكلة      على تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية واألخالقية عـن        أصرقضية الالجئين؛ و  

لقـضية  إيجاد حل عادل    إلسرائيلي ب  ا –لصراع الفلسطيني     ا   تسوية ربط على   الالجئين؛ كما أصر  

على أن المفاوض الفلسطيني، وعلى      . ومن الالجئين  لفلسطينيالالجئين، يكون مقبوالً من الشعب ا     

 ،1988خلفية القاعدة السياسية التي أرستها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عـام              

،  في نفس الفترة   ةومبادرة السالم التي قدمها الرئيس ياسر عرفات أمام الجمعية العامة لألمم المتحد           

                                                 
يقول إيهود : اً على مواقفه التقليدية بخصوص قضية الالجئين، بما في ذلك رفض مبدأ حق العودة ال يزال الموقف اإلسرائيلي مصر 1

أعتقد  : "2008 كانون الثاني  4،  بتاريخ الجروزاليم بوست صحيفةأولمرت، رئيس وزراء إسرائيل األسبق، في مقابلة أجرتها معه 
ال ". حق العودة"إنني ال أقبل مبدأ . دولة إسرائيل اليهودية   لهويةاًتها تهديدأن باإلمكان حل مشكلة الالجئين، بطريقة ال تحمل في طيا

. عندما كانت هناك مشكلة الجئين لقد ولدت فكرة حق العودة في نهاية أربعينيات وبداية خمسينيات القرن الماضي،  .أقبله ولم أقبله قط
إذ أن إقامة . وال أعتقد أننا خلقناها متعمدين. لكن كانت هناك مشكلةمسببها،   هونوال يهم اآلن كم كان حجم المشكلة آنذاك، أو م

إن فكرة إنشاء دولة فلسطينية تتمثل بتمكين أولئك الناس أنفسهم من  .إسرائيل خلقت واقعا كانت إحدى نتائجه مشكلة الالجئين دولة
عبارات كانت تتناسب بإستعمال   حل لمشكلة الالجئينولذا فإن الحديث اليوم عن.  وليس في دولة إسرائيل ،فلسطينية العيش في دولة

 نإننا نؤمن في قلوبنا بأنهم هم الذي .معناه اإلنفصال عن الواقع ،1949أو تتناسب والعام ) من القرن الماضي(وحقبة الخمسينيات 
 وم يختلف عما كان عليه الواقعواقع الي: هناك شيء واحد مؤكد. ينحون بالالئمة علينا حالوا دون إيجاد حل قبل سنوات عدة، إنهم

يتفق على إقامة دولة   العالم بأسره إن .يتحقق ال يمت اليوم للواقع بأية صلة، ولن) عودة الالجئين(آنذاك، ولذا فإن ذلك الحل 
, فلسطينيونوديمقرطية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وتقام لكي يعيش فيها ال فلسطينية قابلة للحياة وذات تواصل جغرافي، حرة

 . ."يعقل أن تقام دولة فلسطينية لكي يأتي الفلسطينيون للعيش في إسرائيل وال
 Prime Minister Ehud Olmert, Interview, Jerusalem Post, 3 January 2008 
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 قدراً كبيراً من المرونة في التعاطي مع مقترحـات الـرئيس             خالل مفاوضات كامب ديفيد،    ظهرأ

  :كلينتون حول الالجئين

أبدى الطرف الفلـسطيني إسـتعداده لمراعـاة المخـاوف          في طرحه لحق العودة لالجئين ،        .1

   1,2".لإلسرائيليينالديموغرافية 

لصيغة التي تقول أن مضمون اإلتفاق حول قـضية الالجئـين           وافق الطرف الفلسطيني على ا     .2

 338 و 242 على أساس قراري مجلس األمن       ، إلى حل عادل سياسي وإنساني لمأساتهم      يحتاج

 فـي   ،194ية العامة لألمم المتحدة رقـم       والقانون الدولي، الذي سيقود إلى تطبيق قرار الجمع       

 3 .ية اإلسرائيل-سياق وضع نهاية للمشكلة الفلسطينية

 قبولها بـالتطبيق    لكنه لم يشترط  وحق العودة،    تعترف إسرائيل ب   أن الطرف الفلسطيني طالب   .3

أبدى الطرف  ورغم عدم التوصل إلتفاق حول األعداد، فقد         ، وعملياً . لذلك الحق   الكامل الفعلى

على أن تعطى األولوية لالجئين الفلـسطينيين        ،محدودة لالجئين عودة  ة على   ت موافق الفلسطيني

   4.في لبنان

على صيغة الخيارات الخمسة التي عرضها الرئيس كلينتـون         وافق الطرف الفلسطيني ضمنياً      .4

 5.لعودة الالجئينكأماكن 

                                                 
،  1993ت كامب ديفيد،  مفاوضا2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق، ): 2007(قريع، أحمد أنظر   1

 243مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص 
،  مفاوضـات كامـب ديفيـد   2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق، ): 2007(قريع، أحمد أنظر    2

  206،  مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص 1993
3    Ibid. p. 443  ،قريع .  

أنظر (. قة المشار لها أعاله وردت في المحضر غير الرسمي الذي دونه عضو في الوفد األمريكي في مفاوضات كامب ديفيد                  المواف
  ) من هذه الدراسة3أيضاً الملحق رقم 

 

نقالً عـن روبـرت مـال     ( 233مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص أمريكا الخصم والحكم،  ): 2007 ( عاروري، نصير 4
  " )Why Barak is wrong"ن األغا وحسي

الحظ إستناد الموقف الفلسطيني في كامب ديفيد إلى ذات الخيارات التي طرحها الرئيس كلينتون لدى تحديده لألسس اإلجرائيـة التـي     5
 =رغبتـه ) 1(إعداد إستمارة خاصة تقدم إجابة كل الجىء حول         ستتعاطى مع خيارات الالجىء، والتي من بينها، على سبيل المثال،           
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دولي للتعويضات،   إنشاء صندوق     على صيغة  الطرف الفلسطيني، وإن بصورة ضمنية،    وافق   .5

، علـى    الدول مثل غيرها من   مساهمة إسرائيل في ذلك الصندوق    أن تكون   على  لم يعترض   و

1.م على أمالك الغائبين في إسرائيلأن تكون نواته من صندوق أموال القي         
 

   :اإلسرائيلي الطرف على موقف إنعكاس مبادرة الرئيس كلينتون 4. 2. 7

 بين الموقفين األمريكـي واإلسـرائيلي فـي          النسبية ات التباين عدد من وجود  إلى   توصلت الدراسة 

قـضية  الحلول المقترحة ل    ال تتعلق بجوهر   ، بمعظمها ،حيح أن تلك التباينات   ص. موضوع الالجئين 

، العمليـة أحياناً باإلجراءات والتفاصيل    و،  در ما تتعلق بالصياغات ودالالتها السياسية     ، بق الالجئين

        هامش التباين بين المـوقفين اإلسـرائيلي       ص  إال أن من الضروري أخذها بالحسبان في سياق تفح

ـ  هتتضمنما   ،ولعل من أهم تلك التباينات     .مقترحات الرئيس كلينتون  ل بالنسبةواألمريكي    ات إقتراح

 الرغم  على ؛ وذلك )حق العودة لالجئين الفلسطينيين   (عن  نصاً  تحدث  من عبارات ت  الرئيس كلينتون   

، 194أشارت المقترحات إلى القرار األممي      كما   . الصيغة  تلك  على  في األصل   إسرائيل تحفظ من

ـ  بعودة الالجئين إلى ديارهم    لخاصا رار التـي لحقـت بهـم نتيجـة     والتعويض عليهم عن األض

 ، باإلضـافة لـذلك،    تضمنت المقترحات و .هذا أيضاً يبتعد نسبياً عن ما تريده إسرائيل       و تهجيرهم؛

، الجئين الفلسطينيين إلى داخـل إسـرائيل      لد من ا  اعدأعودة  بمبدئي  ال إسرائيل    قبول نصاً يشير إلى  

وهذا ال يتطابق    .يتم التباحث حول حجم تلك األعداد بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي         على أن   

فـي موضـوع المـسؤولية      و .مع الموقف اإلسرائيلي الذي يرفض أساساً القبول بمبدأ حق العودة         

 عن المعاناة التي لحقت     ،1948ألطراف التي شاركت في حرب      اثت المقترحات عن مسؤولية     تحد

                                                                                                                                                  
) 4(؛ أو   في أمـاكن تواجـده    التعويض والبقاء   ) 3(؛ أو   ألراضي الدولة الفلسطينية  العودة  ) 2( أو التعويض؛ أو     إلى إسرائيل بالعودة  =

  .في بلد آخرالتعويض واإلقامة 
، ت كامـب ديفيـد     مفاوضـا  2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق،           ):2007 (قريع، أحمد أنظر  
 355، 353ص ت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيرو   ، 1993

  

1     Ibid. p 356قريع   
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 في حـين    .الحرب، دون أن تستثني من تلك المسؤولية، إسرائيل        لفلسطينيين نتيجة تلك  بالالجئين ا 

أن الموقف اإلسرائيلي يرفض أية إشارة لمسؤولية إسرائيل عن معاناة الالجئين وما حدث لهم عام               

1948.  

فـي  كذلك ، ولمضمونفي ا مالحظة درجة التقارب الكبيرة      ، في المقابل،  الصعب ليس من  على أنه 

 ؛ فالمقترحـات   مقترحـات ال  في ذات  ت، كما ظهر  اإلسرائيليين األمريكي و  الموقفبين   صوص،الن

 تتبنى على نحو واضح الموقف اإلسرائيلي الذي يؤكد علـى أن            التي طرحها الرئيس بيل كلينتون    

.  بشكل كلي بموافقة إسرائيل    ا وآليات تطبيقها، ستكون مرهونة     مهما كانت صيغته   ، الالجئين عودة

، واللتين تـشيران     العودة ئيس بيل كلينتون لمعالجة مسألة     كال الصيغتين اللتين إقترحهما الر     كما أن 

، تتعارضان مع قـرار األمـم المتحـدة         ) وطنهم إلى(، أو   )إلى فلسطين التاريخية  (إما   :لعودةإلى ا 

 وتخلو مقترحـات الـرئيس    . ، الذي يقر بعودة الالجئين إلى بيوتهم، وليس فقط إلى أوطانهم          194

 حيـث  عن حدوث مشكلة الالجئين،      الخاصة إلى مسؤولية إسرائيل  واضحة  كلينتون من أية إشارة     

  المعانـاة اإلنـسانية التـي     لتي تسببت في هجرة الالجئين، وفـي        ا 1948 حرب   عنفقط  تتحدث  

 التي شاركت فـي     تبني اإلدعاء اإلسرائيلي بمسؤولية الدول العربية     ضمناً   بما يعني ،   لها واتعرض

مـن مـسؤوليتها   إسـرائيل   المقترحـات   تلككما تعفي . عن حدوث مشكلة الالجئين    لحرب،تلك ا 

التعويضات؛ حيث تضع المهمة بأكملها على عاتق المجتمع الـدولي، وبـأن            ب الخاصة  فيما يتعلق   

  . في تلك التعويضات،إسرائيل ستساهم، كغيرها من دول العالم

  : حول الالجئينكلينتونيس بيل الرئ لمبادرة  المستقبليةكاساتنعاإل 5. 2. 7

، فيما يتعلق بأسس حـل      موقعه الرئاسي إال أن مقترحاته    ل الرئيس بيل كلينتون     بالرغم من مغادرة  

في التي لجأ لها الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي        المصادر المرجعية أهم  من   بقيت   قضية الالجئين 

مارتين إنـديك،   يقول  . 2001انون الثاني   في طابا في نهاية ك     بينهمامفاوضات التي جرت الحقاً     ال
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عندما تأخذ الواليات المتحدة صنع الـسالم       : " مستشار الرئيس بيل كلينتون لشؤون الشرق األوسط      

في الشرق األوسط على نحو جدي ثانيةً، فإن عليها حتماً أن تعود إلى العديد من اإلقتراحات التي                 

   1.فاوضات مع باراك وعرفات في أثناء الم2000وضعها بيل كلينتون في سنة 

 إعتمدت مسودة الورقـة      حيث  المسألة الخاصة بأماكن عودة الالجئين الفلسطينيين      ويتضح ذلك في  

بيل كلينتون حول الخيارات الخمسة،     الرئيس   الصيغة التي أوردها     ،التي تم اإلتفاق عليها في طابا     

    2.ئين الفلسطينيينعرض على الالجالتي كان من المفترض في حالة اإلتفاق، أن تُ

وخالل المداوالت الشفوية التي جرت في طابا إقترح الفريق اإلسرائيلي أن تـستوعب إسـرائيل               

، وذلك في   على مدى خمسة سنوات    الجىء   000,40، أو    الجيء على مدى ثالث سنوات     000,25

 باإلضـافة    البرنامج   يمكن أن يتضمن  و  عاماً؛ 15فلسطينيين مدته   الجئين  إطار برنامج إلستعاب    

لالجئين الذين كان سيـسمح      وبالمحصلة، فإن العدد اإلجمالي      . للم شمل األسر المشتتة    نظاملذلك،  

 الجـيء أو    000,125 إلى   000,25لهم بالعودة إلى إسرائيل، وفق تلك الصيغة، سيتراوح ما بين           

إلسرائيليون إقترح المفاوضون ا   ،) الجيء 125,000عودة حوالي   (وكبديل آخر لذلك الخيار     . أكثر

 ؛ ما يـشمل عـدداً       1948منح حق العودة  فقط لالجئين األصليين الذين هاجروا عام           أن ي : أيضاً

ضئيالً نسبياً من كبار السن الذين لن يشكلوا خطراً ديموغرافياً علـى الطـابع اليهـودي لدولـة                  

   3.بر اإلقتراح غير مقبول من قبل الطرف الفلسطينيوقد إعتُ. إسرائيل

لة الحقة خالل المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية التي جرت خالل فترة حكومة إيهـود             في مرح و

 الصحفي اإلسرائيلي في صحيفة هـآرتس       ،أورد ألوف بن  ) 2008أيلول    _2006أيار  (أولمرت  

 الجـىء   20,000تفيد تقارير موثوقة أن اولمرت عرض إستيعاب        : "  ما يلي  ،2008 آب   12يوم  
                                                 

 486أبرياء في الخارج، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ): 2009(إنديك، مارتين  1 
  

                                                                               2001 عام 1  وثيقة موراتينوس حول ما جرى في مفاوضات  طابا في ك 2
http://www.plord.org/resolutions/agreementsfeb/moratinos.htm   

3  Ibid      
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    1".200,000ت، في حين أراد ابو مازن فلسطيني في عشر سنوا

الذين يمكن أن يعودوا إلى إسرائيل بقيت غير محلولة، كما          )  عدد الالجئين (وباإلجمال فإن مسألة    

بقيت غير محلولة أيضاً مسألة حجم التعويضات التي توافـق إسـرائيل علـى دفعهـا لالجئـين                  

   .الفلسطينيين

مـضمون المـداوالت    على   مبادرة الرئيس كلينتون     وإنعكاس تأثيرأوردنا ما سبق للداللة على      لقد  

  بعد أقل مـن شـهر       التي جرت في طابا    الالحقة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية   التي تمت في  

   . من مغادرة الرئيس كلينتون لموقعه الرئاسيواحد
  

  :ها العامإطارالدراسة ومحددات  مالحظة ختامية حول 3. 7

العديد من المحاور الهامة ذات الصلة      توسيع البحث ليشمل      حاال دون   العام حدود الدراسة وإطارها  

  : يمكن مالحظة محدودية الدراسة فيما يليو. بالموضوع الرئيس للدراسة

 ،في تحليل ومعالجة السياسة األمريكية في موضوع الالجئين الفلسطينيين         إنحصرت الدراسة    ،أوالً 

وهـي لـذلك،     ،)2001  -1993: (ية الرئيس بيل كلينتون   خالل فترة زمنية محددة هي فترة وال      

وعلى الرغم من تطرقها لفترات أخرى، من خالل عرض خلفيات سياسة الرئيس كلينتون حـول               

، وإنعكاسـها   اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة   معالم  في سياق تاريخي كامل     الالجئين، لم تتناول    

  . على موضوع الالجئين

ولـم تتطـرق     الخاصة بـالالجئين،  التفاوضية   ضمن اإلطار العام للحلول   اسة  الدرتركزت  ،  ثانياً

 مـن األمريكـي   بالموقف   مثالً   ذات الصلة لسياسة األمريكية في القضايا األكثر تفريعاً،       لمضمون ا 

 المقترحة لحـل    األطر في    تلك الدول  تها للدور الذي يمكن أن تلعبه     ي ورؤ ،الدول المضيفة لالجئين  

لألفـراد أو    سـواء    ؛ات الخاصة بالعودة، وقضايا التعويض     الدولية ليةبالنسبة لآل كذلك  قضيتهم؛ و 
                                                 

 459أبرياء في الخارج، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ): 2009( إنديك، مارتين  1
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 فـرص  ؛ وكـذلك  همأمالكحصر  ، و الالجئين خسائروأضرار  حتساب   وكيفية إ  ؛لمجتمعات والدول ل

 الـدوائر   األفكار المطروحة والمتداولة مـن قبـل      طبيعة   و ؛الالزم للتعويض عليهم  توفر التمويل   

   . القضايابخصوص تلكطراف مختلف األو األمريكية

السياسة األمريكية إزاء قضية الالجئين في األمم المتحدة         موسع على نحو     الدراسة لم تتناول  ثالثاً،

في الجمعيـة   ومواقفها   لواليات المتحدة تصويتات ا  اء المنظمات الدولية التابعة لها، بما في ذلك       وإز

ت والقـرارات الخاصـة بقـضية الالجئـين         في الموضاعا  ومجلس األمن     العامة لألمم المتحدة  

  . الفلسطينيين

لدور وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين، إال أن هـذا             الدراسة تطرقبالرغم من   ،  رابعاً

ته على نحو مختزل ال يفي بالحاجة؛ حيث لم تتناول الدراسـة وضـع              المحور الهام جرى معالج   

ضمنها الواليات المتحدة، فيما يتعلق ببرامج عملهـا        األنروا ومواقف الدول المانحة تجاهها، ومن       

وخامساً وأخيراً، لم تستوفي الدراسة، فـي        .ودرجة إلتزامها بدعم موازنتها، واآلفاق المستقبلية لها      

المتبـادل، بـين قـضية       جانبها التعريفي بقضية الالجئين، مسألة العالقة المتداخلة وذات التـأثير         

إقامة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة،       : ( بط معها انية المركزية المتر  الالجئين وباقي القضايا الوط   

  ). القدس، األرض، الحدود

لم تتم معالجتها في هذه الدراسـة بـسبب المحـددات           التي  هامة  المحاور  ال يلخص ما سبق    ولعل

 من  المتعلقة بسعة المواضيع ومحدودية الوقت واإلمكانيات، آمالً أن يتمكن غيري         المقررة سلفاً، و  

  .   لهذه القضية الحيوية المتعددةالباحثين من تناولها، على طريق تغطية األبعاد
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  بيبيليوغرافيا

  

  :مراجع الدراسة باللغة العربية )أ
  

نوبف، إحدى . ، ألفريد أحياتي، بيل كلينتون ):2004 (كلينتون، ويليام جيفرسون •
ترجم من قبل شركة م(كية، شركات راندوم هاوس، نيويورك، الواليات المتحدة األمري

 ). بيروتالحوار الثقافي،
 

 . دار الكتاب العربي، بيروتأبرياء في الخارج،): 2009(إنديك، مارتين  •
 

دار ، خفايا الصراع حول سالم الشرق األوسط: لسالم المفقودا): 2005 (روس، دينيس •
 .، بيروتالكتاب العربي

 

مؤسسة ، ينيين في القانون الدوليطوضع الالجئين الفلس :)2003( رغ، ليكسيتاكنب •
 .بيروت الدراسات الفلسطينية،

 

المطبوعات للتوزيع والنشر، ، شركة طريق أوسلو): 1994 ()أبو مازن(عباس، محمود  •
 .بيروت

 

الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة ): 2004 (قريع، أحمد •

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993 الطريق،  الجزء األول، مفاوضات أوسلو ،
 .بيروت

 

الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة ): 2007 (قريع، أحمد  •

 .، بيروت2000-1995الجزء الثاني مفاوضات كامب ديفيد،  الطريق،
 

 إسرائيل، فلسطين، لبنان، رحلة أمريكي يهودي بحثاً عن ):2008 (فنكلستين، نورمان  •

 .، دار اآلداب، بيروتلحقيقة والعدالةا
  

 شركة مؤسسة األيام للصحافة والطباعة والنشر أوراق كامب ديفيد،): 2000 (هنية، أكرم •
 .والتوزيع، رام اللة

  
 -المواجهة والسالم في الشرق األوسط، الطريق إلى غزة  ):1995( شاش، طاهر •

 . دار الشروق، القاهرةأريحا،
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الالجئون  ):2008 (براهيم أبو لغد للدراسات الدوليةإجامعة بيرزيت، معهد  •
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  ثائقمعاهدات وو )أ
  

   1ملحق رقم 

   كلينتون إلنهاء النزاع  الرئيس بيلمقترحات

1الفلسطيني ـ اإلسرائيلي  
 

لوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي في البيت اللقاء مع افي الرئيس بيل كلينتون كما طرحها  [

  ] 23/12/2000 األبيض في
  

  :األرض

 94أواسط التسعينات في المئة، بـين       استناداً إلى ما سمعته، أعتقد أن الحل ينبغي أن يكون بحدود            

  . في المئة من أراضي الضفة الغربية في الدولة الفلسطينية96و

 فـي   3 إلـى    1األراضي التي تُضم من ِقبل إسرائيل ينبغي التعويض عنها بتبادل لألراضي من             

  .المئة، باإلضافة إلى ترتيبات متعلقة باألراضي مثل ممر آمن دائم

وتوجـد وسـائل    .  يدرسا تبادل أراض مستأجرة لتلبية احتياجات كل منهما        كما ينبغي للطرفين أن   

  . ينبغي أن تعالج احتياجات ومخاوف الفلسطينيين واإلسرائيليين،خالّقة للقيام بذلك

  :ويتوجب على الطرفين أن يطورا خريطة تنسجم مع المعايير التالية

 . في المئة من المستوطنين في كتل80ـ 

                                                 
حضر اللقاء بجانب الرئيس بيل كلينتون، وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت، ومستشاره لألمن القومي ساندي بيرغر، وأعـضاء الوفـد                   1

 كبير موظفي البيت األبيض، وبروس رايدل، نائب بيرغر باإلضـافة           ،ن باديستا دينيس روس، وأرون ميلر، وروب مالي، باإلضافة لجو       
  .للمترجم جمال هالل

الدكتور صائب عريقات والعقيد محمد دحالن، والدكتور سميح العبـد وغيـث العمـري مـن طـاقم الخبـراء                    : وضم الوفد الفلسطيني  
  .والمستشارين والقانونيين
ي، وغلعاد شير، وشلومو يناي  رئيس هيئة التخطيط في الجيش اإلسرائيلي، وبنـي ميـدان مـن                  شلومو بن عام  : وضم الوفد اإلسرائيلي  

  .مكتب إيهود براك، وغيدي غريشتاين مساعد شير
كما ورد في المحاضر التي سجلها الوفدان خالل تالوة الرئيس كلينتون لها            (ووفقاً لمصادر فلسطينية وإسرائيلية فإن الرئيس بيل كلينتون،         

  ..، رفض بعدها إجراء أي نقاش حولها)دى عشرين دقيقةعلى م
  http://www.palestine-studies.org/files/word/mdf/5819.doc 
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 .يـ التواصل الجغراف

 .ـ تقليص المناطق التي يتم ضمها إلى الحد األدنى

 .ـ تقليص الفلسطينيين المتأثرين بذلك إلى الحد األدنى

  

  :األمن

كما سيتولى هذا الوجـود     . يكمن المبدأ الرئيسي في وجود دولي ال يمكن سحبه إالّ بموافقة متبادلة           

  .مراقبة تطبيق االتفاق بين الطرفين

 شهراً مع بدء حلول تدريجي      36حاب اإلسرائيلي سيتم تنفيذه على مدى       وحسب اجتهادي فإن االنس   

في نهاية هذه الفترة فإن وجوداً إسرائيليا صغيراً سيبقى في مواقع ثابتة            . للقوات الدولية في المنطقة   

ويمكن خفض هذه المدة فـي      .  شهراً إضافية  36في غور األردن خاضعاً لسلطة القوة الدولية لمدة         

  .ورات إقليمية مؤاتية تحد من المخاطر التي تهدد إسرائيلحال حدوث تط

بالنسبة لمحطات اإلنذار المبكر ينبغي إلسرائيل أن تحتفظ بثالث منشآت في الضفة الغربيـة مـع                

هذه المحطات ستكون عرضة إلعادة     .  واالتصال طوجود فلسطيني في هذه المنشآت لغرض االرتبا      

  .ضعها يجب أن يتفق عليه الطرفان سنوات، وأي تغيير في و10النظر بعد 

بالنسبة إلعادة االنتشار اإلسرائيلي في حالة الطوارئ، أعتقد أنه ال يزال يتعين عليكم أن تطـوروا             

لكن في تحديد ما يعتبر حالة طـوارئ، أقتـرح التعريـف            . خريطة للمناطق والطرق ذات الصلة    

ن طبيعته عسكرية ويستدعي إعـالن      خطر وشيك وممكن إثباته ألمن إسرائيل القومي تكو       : التالي

  .حالة طوارئ عامة

وفـي مـا   . وبالطبع ستحتاج القوات الدولية إلى إشعارها عند التوصل إلى أي قرار من هذا النوع        

يتعلق بالمجال الجوي، أقترح أن يكون لدولة فلسطين السيادة على مجالها الجوي، لكن ينبغي على               

  .لحاجات إسرائيل في مجالي التدريب والعملياتالطرفين أن يتوصال إلى ترتيبات خاصة 
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دولـة منزوعـة    "وحسب فهمي فإن الموقف اإلسرائيلي هو أنه ينبغي تعريف فلسطين باعتبارها            

دولـة غيـر    "وكحل وسط أقترح    " دولة ذات تسلح محدود   "بينما يقترح الجانب الفلسطيني     " السالح

  ".مسلحة

إلى امتالك فلسطين قوات أمن فلسطينية قوية، فستكون        سيكون هذا منسجماً مع حقيقة أنه باإلضافة        

  .هناك قوات دولية ألمن الحدود وأغراض الردع

  :القدس والالجئون

  .لدي إحساس أن الفجوات المتبقية تتعلق بصياغات أكثر مما تتعلق بحقائق عملية

  :القدس

وسـينطبق  . تكون إسرائيلية المبدأ العام هو أن المناطق العربية تكون فلسطينية والمناطق اليهودية           

وأحث الطرفين على أن يطورا خرائط لخلق الحـد األقـصى مـن             . هذا على البلدة القديمة أيضاً    

  .التواصل الجغرافي لكال الطرفين

أعتقد أن الفجوات ال تتعلق باإلدارة العملية بل بالقضايا الرمزية          " جبل الهيكل /"في ما يتعلق بالحرم   

  .ظهار االحترام للمعتقدات الدينية لكال الطرفينللسيادة وبإيجاد وسيلة إل

وأضيف إليها صـياغتين    . أعرف أنكم ناقشتم بعض الصياغات، ويمكن أن تتفقوا على واحدة منها          

وفي مـا   . ُأخريين تضمنان السيطرة الفعلية للفلسطينيين على الحرم وفيهما تحترم معتقدات اليهود          

  .ك مراقبة دولية لتوفير ثقة متبادلةيتعلق بكل من هاتين الصياغتين ستكون هنا

الحائط الغربي والمساحة المقدسة لـدى      (ـ سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على         1

). الحائط الغربي وقدس األقداس الذي يعتبر جزءاً منـه        (،  )الديانة اليهودية الذي يعتبر جزءاً منها     

 .القيام بعمليات حفر أسفل الحرم أو وراء الحائطسيكون هناك التزام صارم من كال الطرفين بعدم 
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ـ سيادة فلسطينية على الحرم وسيادة إسرائيلية على الحائط الغربي وسيادة عملية مشتركة على              2

قضية الحفريات أسفل الحرم ووراء الحائط، إذ ستطلب موافقة متبادلة قبل أن تجري أيـة عمليـة                 

  .حفر

  :الالجئون

  . بدرجة أكبر بالصياغات وبدرجة أقل بما يجري على مستوى عمليأشعر بأن الخالفات تتعلق

أعتقد بأن إسرائيل مستعدة لالعتراف بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني             

  . وبالحاجة إلى تقديم المساعدة للمجتمع الدولي في معالجة المشكلة،1948نتيجة لحرب 

  .إلخ... التعويض، إعادة التأهيل: يذ كل الجوانب التي تنجم عن اتفاقكمينبغي إنشاء لجنة دولية لتنف

  . إن الواليات المتحدة مستعدة ألن تقود جهداً دولياً لمساعدة الالجئين

  .الفجوة األساسية تدور حول كيفية التعامل مع مفهوم حق العودة

ية أن يبدو أنها تتخلى عن هذا       أعرف تاريخ القضية وكم سيكون صعباً بالنسبة إلى القيادة الفلسطين         

  .المبدأ

لم يكن باستطاعة الجانب اإلسرائيلي أن يقبل بأية إشارة إلى حق في العودة ينطـوي علـى حـق                  

للهجرة إلى إسرائيل من غير اعتبار لسياسات إسرائيل المستقلة في ما يتعلق بدخول أراضـيها أو                

  .للدولةموافقتها أو بطريقة من شأنها تهديد الطابع اليهودي 

  .إن أي حل يجب أن يعالج احتياجات كال الطرفين

الحل يجب أن يكون منسجماً مع مقاربة الدولتين التي قبلها الطرفان كالهما كوسيلة إلنهاء النـزاع                

دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، ودولة إسـرائيل كـوطن للـشعب    : الفلسطيني اإلسرائيلي 

  .اليهودي
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دولتين، ينبغي أن يكون المبدأ المرشد هو أن الدولة الفلسطينية ستكون           وبموجب الحل على أساس ال    

نقطة االرتكاز للفلسطينيين الذين يختارون أن يعودوا إلى المنطقـة مـن دون اسـتبعاد أن تقبـل                  

  .إسرائيل بعض هؤالء الالجئين

لعـودة  أعتقد بأننا نحتاج إلى تبني صياغة بشأن حق العودة توضح أن ليس هناك حق محدد فـي ا     

  .إلى إسرائيل نفسها ولكنها ال تلغي تطلع الشعب الفلسطيني للعودة إلى المنطقة

  :في ضوء ما تقدم أقترح بديلين

   العودة إلى فلسطين التاريخية، أوـ يعترف الجانبان كالهما بحق الالجئين الفلسطينيين في1

  .ـ يعترف الجانبان كالهما بحق الالجئين في العودة إلى وطنهم2

دد حوسـتُ . دد االتفاق تنفيذ هذا الحق العام بطريقة تتوافق مع الحل القائم على أساس دولتـين              سيح

  : لالجئين في الخمسة أماكن التاليةإلقامة الدائمة العودة واأماكن

 .ـ دولة فلسطين1

  .ـ مناطق في إسرائيل ستنتقل إلى فلسطين ضمن تبادل األراضي2

  .ـ إعادة تأهيل في الدولة المضيفة3

 .ـ إعادة توطين في دولة ثالثة4

 .ـ اإلدخال إلى إسرائيل5

سيوضح االتفاق في سياق إيراد هذه الخيارات أن العودة إلى الـضفة الغربيـة، وقطـاع غـزة،                  

  .والمناطق التي تتم حيازتها ضمن تبادل األراضي ستكون حقاً لجميع الالجئين الفلسطينيين

مضيفة، وإعادة التوطين في بلدان ثالثة واالسـتيعاب داخـل          هذا بينما سيعتمد التأهيل في البلدان ال      

  .إسرائيل على سياسات تلك البلدان
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تستطيع إسرائيل أن تشير في االتفاق إلى أنها تعتزم اعتماد سياسة يتم بموجبها اسـتيعاب بعـض                 

ن في  أعتقد أن األولوية يجب أن تعطى لالجئي       و . السيادي إسرائيل بما يتفق مع قرارها    الالجئين في   

  .194يوافق الجانبان على أن هذا هو تنفيذ للقرار  و.لبنان

  :إنهاء النزاع

 أنـه   ن يضع تنفيذه حداً لكل المطالبات؛     إنني أقترح أن يعني هذا االتفاق وبوضوح إنهاء النزاع وأ         

 قد تم تنفيذهما،    338 و 242 يالحظ أن قراري     ؛ وأنه يمكن أن ينفذ بقرار من مجلس األمن الدولي       

  .راج عن المعتقلين الفلسطينيينوباإلف

أعتقد بأن هذا هو مجمل االتفاق العادل والدائم، إنه يعطي الشعب الفلسطيني القدرة علـى تقريـر                 

مستقبله على أرضه، دولة سيدة قابلة للحياة ومعترف بها من المجتمع الدولي، عاصمتها القدس مع               

  .السيادة على الحرم، وحياة جديدة لالجئين

عب إسرائيل نهاية حقيقية للصراع، وأمناً حقيقياً، مع الحفاظ علـى الـروابط الدينيـة           إنه يعطي ش  

 في المئة من المستوطنين إلى إسرائيل، وأكبر قدس يهودية في التاريخ يعترف             80المقدسة، وضم   

  .بها الجميع عاصمة لها

للمجـيء إلجـراء     وأبلغوني إن كانا مستعدين      ،طلعوا زعيميكم هذا هو أفضل ما أستطيع عمله، أَ      

مناقشات على أساس هذه األفكار، إذا كانا مستعدين، فسأقابلهما األسبوع المقبل كالً على حدة، وإن               

  .لم يكونا مستعدين، فسأكون قد مضيت في األمر إلى أبعد ما أستطيع

هذه هي أفكاري، إذا لم تُقبل، فإنها لن تزال عن الطاولة فحسب، وإنما تذهب معي أيـضاً عنـدما              

  .ترك منصبيأ
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  2 ملحق رقم

  

  1) حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية-اعالن المبادئ(اتفاقية أوسلو 

13/9/1993  
 

لى وفريق منظمة التحرير الفلسطينية في الوفد االردني الفلسطيني إان حكومة دولة اسرائيل 

 يتفقان على ان ، الفلسطيني ممثالً للشعب،)الوفد الفلسطيني  (،)مؤتمر السالم في الشرق األوسط

الوقت قد حان النهاء عقود من المواجهة والنزاع، واالعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية 

 ولتحقيق تسوية سلمية ،من متبادلينلعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأ والسعي ل،المتبادلة

المتفق عليها، فإن الطرفين  ومصالحة تاريخية من خالل العملية السياسية ،عادلة ودائمة وشاملة

  :يتفقان على المبادئ التالية

   1البند 

  هدف المفاوضات 

ق األوسط  الفلسطينية ضمن عملية السالم الحالية في الشر-  ان هدف المفاوضات االسرائيلية- 

) المجلس(نتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب هو، من بين امور أخرى، إقامة سلطة حكومة ذاتية إ

 وتؤدي ،نتقالية ال تتجاوز الخمس سنواتالضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة إالفلسطيني في للشعب 

  . 338 و 242الى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس االمن 

 من المفهوم أن الترتيبات االنتقالية هي جزء ال يتجزأ من عملية السالم بمجملها وأن المفاوضات - 

  . 338 و 242لى تطبيق قراري مجلس األمن حول الوضع الدائم ستؤدي ا

                                                 
 1                              3=ncss&1sig_SiAgreem_nego_nego=view?php.nerin/ar/org.plo-nad.www://http  
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  :وينص البند الخامس منها على مايلي

   5البند 

  الفترة االنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم 

  .  تبدأ فترة السنوات الخمس االنتقالية عنـد االنـسحاب مـن قطـاع غـزة ومنطقـة اريحـا                   -أ

قرب لي الشعب الفلسطيني في أ    ائيل وممث  سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة اسر        -ب

ــة    ــرة االنتقالي ــن الفت ــة م ــسنة الثالث ــة ال ــدى بداي ــا ال يتع ــن بم ــن، ولك ــت ممك   . وق

هذه المفاوضات سوف تغطى القضايا المتبقية، بما فيهـا القـدس، الالجئـين،              من المفهوم أن     -ج

مـسائل أخـرى    المستوطنات، الترتيبات االمنية، الحدود، العالقات والتعاون مع جيران آخرين، و         

  .ذات االهتمام المشترك

  . االتفاقات التي تم التوصل لها للمرحلة االنتقالية ال تجحف أو تخل بمفاوضات الوضع الدائم-د
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  3 ملحق رقم
  
  

 من إتفاقية اإلطار للوضع الدائم

 ( ورقة غير رسمية، 21/ 2000/5 )

 

 المادة 57 (الخاصة ب) الالجئين الفلسطينيين1 

بالمعاناة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون ) يعترفان/ إ ) ( تعترف إسرائيل/ ف (- 48

 –والمشكلة الفلسطينية / ف(، 1948حرب ) الناجمة عن/ ف) ( بسبب/ إ ( الفلسطينيون 

لمأساتهم على أساس قراري ) وواقعي/ إ( ، والحاجة إلى حل عادل سياسي وإنساني )اإلسرائيلية 

والقانون الدولي، الذي سيقود إلى تطبيق قرار الجمعية العامة / ف ( 338و 242مجلس األمن 

. اإلسرائيلية- في سياق وضع نهاية للمشكلة الفلسطينية) 194لألمم المتحدة رقم   

يشاركان ألتزاماً تاريخياً لحل نهائي لقضية الالجئين الفلسطينيين بجميع جوانبها العملية / إ  (- 49

، مع الدول العربية والمجموعة الدولية، سيعمالن معاً لرفع المعاناة الناجمة والقانونية، والطرفان

)1948  اإلسرائيلية سنة- عن الحرب العربية  

إسرائيل بإعترافها بالحاجة لتحقيق حل واقعي عادل سياسي وإنساني لمشكلة الالجئين، / إ ( - 50

، وكشأن سيادي مطلق ستسهل 1948 ة اإلسرائيلي–ولوضع نهاية لمعاناتهم كنتيجة للحرب العربية 

هؤالء الالجئون . من الالجئين الفلسطينيين إلى مناطقهم، على أرضية إنسانية....) عدد (دخول 

سيتم إعادة توحيدهم مع عائالتهم في أماكن إقامتهم الحالية في إسرائيل وإسقاط وضعهم القانوني 

).كالجئين  

                                                 
  .ى التعديالت التي إقترحها الوفد اإلسرائيليإل)  إ(الفلسطيني، والحرف الوفد إلى التعديالت التي إقترحها ) ف(يشير حرف  1

، مؤسسة 1993،  مفاوضات كامب ديفيد2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق،  ):2007 ( قريع، أحمد
  424، صالدراسات الفلسطينية، بيروت
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/ تكون من إسرائيل ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية         وافق الطرفان على إنشاء لجنة دولية، ت       -51

، األمم المتحدة، الواليـات المتحـدة       )األردن، سورية، لبنان، ومصر     ( فلسطين، الدول المضيفة    

  .األمريكية، كندا، اإلتحاد األوروبي، اليابان، روسيا، السويد، والنرويج

    ، )اللجنـة   / ف) ( جىء فلـسطيني  ستعد اللجنة نموذجاً خاصاً يتم تعبئته من قبل كل ال         / إ ( -52

سيقرران محتويات النموذج، لغرض تزويد اللجنة بإجابات ما إذا كـان الالجـىء،             ) الجانبان  / إ  

  :وفق مالحق هذا النموذج، يرغب في

  .العودة لبيته في إسرائيل مع التعويض)  أ

  .لسطين مع التعويضيعود إلى ف) ب

  .مع التعويضاإلقامة في المكان الذي يقيم فيه ) ج

  .أن يذهب إلى بلد ثالث مع التعويض) د

أن ) وخـسائره / ف( ، وألغراض التعويض عن ممتلكاته    )رب أسرة (  لكل الجىء فلسطيني     -53

يحظر / إ  (  في نموذج واحد، وأن يقدمه إلى اللجنة         1948يرفق مطلبه بالكامل، الناتج عن حرب       

تعويض عن الممتلكات سيعتبر حالً لجميع المطالب       تعبئة أي مطالبات أخرى بعد ذلك، وإستكمال ال       

  )1948الشخصية والجماعية لالجىء الفلسطيني عن ممتلكاته الناتجة عن حرب 

ستقرر اللجنة والبنـك    رقابة اللجنة والبنك الدولي، و     سوف يتم إنشاء صندوق دولي يخضع ل       -54

ادة تأهيـل وتعـويض الالجئـين       الدولي المؤسسة الدولية التي ستتولى إدارة الموارد الخاصة بإع        

سيتولى الصندوق عملية التقييم والتحقق لجميع المطالبات علـى أسـاس معـايير،             و. الفلسطينيين

  CAPs( .1( وجدول زمني، وإجراءات يتفق عليها في ال 

                                                 
 Comprehensive Agreement on Permanent Status) (CAPs          : )خ.س( اإلتفاقية الشاملة للوضع الدائم   1
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ستمول نواة الصندوق   / ف  . ( الصندوق) والتبرع/ إ  (  ستدعو اللجنة المجتمع الدولي لدعم       -55

من الموارد المتجمعة في صندوق     / ف  ) ( دوالر(....) المحددة بمبلغ   / إ  ) ) ( اتمن التخصيص 

  )أمالك الغائبين الفلسطينيين في إسرائيل

 التعويضات لكل مقدم طلب سيكون مشروطاً بتنازله عن أي مطالبـات أمـالك              لتحوي/ إ ( -56

  ).أخرى

  :  المبادىء التاليةصندوق التأهيل لالجئين سوف يتم تخصيصه على أساس/ إ  ( -57

صندوق إعادة  التأهيل للدول المضيفة ولألفراد، على أساس برامج متفق عليها، وهـي التـي                ) أ

  .سيتم إعدادها لكل دولة مضيفة، بهدف تمكين الالجىء من إعادة بناء حياته وحياة عائلته

 ء في الدولة المـضيفة    تنفيذ البرامج مشروطاً بإزالة النواحي العملية والرسمية لمشكلة الالجى        ) ب

، )األنـروا (   تدريجي، بما في ذلك اإلنسحاب التدريجي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين          بشكل

  .وتسوية جميع المطالبات الجماعية لالجئين في الدول المضيفة

وتنفيـذه   ) CAPs(سنة من تاريخ إبرام ال      .) (..لبرامج من قبل الصندوق خالل      سيتم إعداد ا  ) ج

  .سنة. ) ( ...خالل   

  )وسيقوم الصندوق كذلك بمراقبة تنفيذها واإلشراف على توزيعها 

على أسـاس هـذه   CAPs) (صالحيات الصندوق واللجنة تتحدد بين األطراف في ال / إ ( -58

  .المادة

وسيشكل عمل اللجنة جزءاً ال يتجزأ مـن إتفاقيـة الوضـع    ..... ) وبما ال يزيد عن  / ف ( -59

  ).الدائم

سجالت أي مصادر أخرى . ألنروا ستكون هي القاعدة الرئيسية لتنفيذ هذه المادة سجالت ا- 60

.ذات صلة تكون خاضعة لتمحيص وموافقة اللجنة  
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سيكونان ( ... )  التنفيذ الكامل لهذه المادة، وإكمال عمل اللجنة، كما هو موضح في الفقرة - 61

هكذا يكونان تنفيذاً لقرارالجمعية العامة  / إ( حالً لمشكلة الالجئين الفلسطينيين بشكل نهائي ودائم 

). 194رقم   

 

 

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- 
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  4 ملحق رقم
  

  
  رسائل األعتراف المتبادل

  بين الحكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية

  1سحق رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي إ الرئيس ياسر عرفات إلىرسالة

  

9/9/1993  

  السيد رئيس الوزراء

 من هذه و. األوسط   في تاريخ الشرقة جديدعلى مرحلة  مؤشرإن التوقيع على إعالن المبادئ

  : لتزامات منظمة التحرير الفلسطينية التاليةإ أؤكد على فإنني اود أنقناعة ال

 .وأمن جود والعيش بسالمتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بحق دولة إسرائيل في الو -  

 . 338 و  242منظمة التحرير الفلسطينية قراري مجلس األمن الدولي تقبل  - 

للنزاع بين   التحرير الفلسطينية ملتزمة بمسيرة السالم في الشرق األوسط وبحل سلمي منظمة - 

 طريق تسويتها عن الطرفين وتعلن أن جميع القضايا الخالفية المتعلقة بالوضع النهائي ستتم

  ".التفاوض

ريخيا يدشن عهدا جديدا من االمبادئ حدثا ت تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية التوقيع على إعالن - 

  .األعمال التي تُعرض السالم واالستقرار للخطر وتجنب العنف وغيره من, التعايش السلمي

 ،ه من أعمال العنفإلرهاب وغيراللجوء لالفلسطينية تنبذ   منظمة التحرير، فإن لذلكطبقا - 

متثالهم إمين الى المنظمة وذلك بهدف ضمان  المنتاألفرادو وستفرض سلطتها على جميع الجهات

  .ومعاقبة المنتهكين لتزاماتها ومنع الخروقاتإل

                                                 
  340، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، صطريق أوسلو ):1994 ()أبو مازن( عباس، محمود   1
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ستنادا الى الموافقة إو  والتوقيع على إعالن المبادئةجديدال آفاق هذه المرحلة إلى نظربالو - 

 منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد  فإن،338 و 242 مجلس األمن الدولي ريالفلسطينية على قرا

البنود كذلك  و،إسرائيل في الوجود أن الفقرات الواردة في الميثاق الفلسطيني والتي تنفي حق

ا من االن عتبارإتصبح في هذه الرسالة  مع االلتزامات الواردةتنسجم   الالواردة في الميثاق والتي

بعرض  ستقوم منظمة التحرير الفلسطينية  فإنوبالتالي . ولم تعد سارية المفعولغير فاعلةغير 

 من أجل الحصول على الموافقة الرسمية على التغييرات  المجلس الوطني الفلسطينياألمر على

 .الضرورية في الميثاق الوطني والمتصلة بذلك

  ياسر عرفات 

  رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

  

 -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -  
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  5 ملحق رقم
  

  رسالة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق رابين إلى الرئيس ياسر عرفات

  

9/9/1993  

  السيد ياسر عرفات

   رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

، أود أن أؤكد لكم بأنه على ضوءاإللتزامات الواردة في 9/9/1993رداً على رسالتكم  المؤرخة 

إسرائيلي قد قررت االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل    حكومةرسالتكم، فإن

الفلسطيني ، وأن تشرع في المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ضمن  إطار عملية  للشعب

  .األوسط السالم في الشرق

  إسحق رابين

  رئيس وزراء إسرائيل
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  6 ملحق رقم
  

  

  
 1 العربيةمبادرة السالم

28/03/2002 

   

 :مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته العادية الرابعة عشر

ن السالم أ من ،1996قره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو أاذ يؤكد ما 

لتزاما إولية ويستوجب  في ظل الشرعية الد يتحقق،ستراتيجي للدول العربيةإيار العادل والشامل خ

 .سرائيل في هذا الصددإمقابال تؤكده 

مير عبد اهللا بن عبد العزيز ولي عهد المملكة ع الى كلمة صاحب السمو الملكي األن استمأوبعد 

سرائيل الكامل من جميع إب نسحاإلن من خاللها مبادرته داعيا الي عا التي ،العربية السعودية

لذين عززتهما  وا،338 و242 مجلس االمن ي لقراراً تنفيذ،1967 االراضي العربية المحتلة منذ

لى قبولها قيام دولة فلسطينية إ و،رض مقابل السالم االأ ومبد،1991قرارات مؤتمر مدريد عام 

لعربية بانشاء عالقات  وذلك مقابل قيام الدول ا،مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية

 .سرائيلإع طار سالم شامل مإطبيعية في 

ي من من الو االا العسكري للنزاع لم يحقق السالم قتناع الدول العربية بان الحلإنطالقا من إو

 .طرافاال

ن السالم ا معلنة ،ن تجنح للسلمأعادة النظر في سياساتها وإسرائيل إ يطلب المجلس من -  1

 .يضااا االستراتيجي العادل هو خياره

                                                 
، إعـداد سـالمة،     الالجئون الفلسطينيون، قرارت ومعاهدات وإتفاقيات    ): 2000(دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية         1

   118ص يد، رام اهللا، سع
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 .. كما يطالبها القيام بما يلي-  2

لى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة إ التوصل )ب(

 .194لالمم المتحدة رقم 

شكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافي والوضع الخاص في البلدان العربية ا ضمان رفض كل -  4

  .المضيفة
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  7 ملحق رقم

  

  اإلسرائيلي حول الالجئين -اق الفلسطينيأسس اإلتف

  

  ملخص غير رسمي لما تم التوصل إليه في كامب ديفيد

  1)باإلستناد إلى السجالت التي دونها  عضو في الفريق األمريكي(

  

  :المقدمة) أ
  

 الشخـصي   ، وكثير من األذى    فلسطين، هو تاريخ مترابط    والدولة الوليدة تاريخ الدولتين، إسرائيل    

للكثيرين من الـذين توفـوا مـن الفلـسطينيين           ؛ األذى والوطني نشأ في عالقة الدولتين    والعائلي  

ن أن كال الشعبين قد صمم على العيش مع بعضهما، وقبول بعضهما الـبعض،              تبيِِّ. واإلسرائيليين

هنـاك  . وسيعمالن كل ما هو ممكن لبناء هيكل عالقات سالم، حتى ال يموت أحد بأيدي اآلخـر               

ين ال يزالون يتحملون عبء النزاع، الجرحى، المعاقون، المـشلولون والمقعـدون،            العديد من الذ  

  .في أجسامهم وعقولهم وقلوبهم، األيتام واألرامل والمتضررون

إسرائيل تعبر عن أسفها لمأساة الالجئين، وتفهم إسرائيل أن عودة اليهود ألرض إسـرائيل كانـت        

ويعرف الفلـسطينيون   . ستقالللعون في النهاية لإل   ذين يتط عودة ألرض عاش عليها الفلسطينيون ال     

أنهم ال يستطيعون أن يقبلوا بسالم يبحث فيه اليهود عن وطن وملجأ في فلسطين، سواء أكان ذلك                 

ال يستطيع الفلسطينيون أو اليهود أن يتمـسكوا  . بسبب الهرب من اإلضطهاد أو إلنبعاثهم من جديد      

    يستطيع في النهاية أن يحقق هذه النتـائج القاسـية فـي             ،ل إلى حرب  بمفهوم أن النزاع الذي تحو 

  .إقتالع الفلسطينيين

                                                 
، 1993،  مفاوضـات كامـب ديفيـد   2الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، من أوسلو إلى خريطة الطريق، ): 2007( قريع، أحمد 1 

  444، 325ص، بيروتمؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
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 إذا كان الصراع ناجماً عن متطلبات الحياة الوطنية لكال الشعبين، ومتسبباً في كل هـذه المعانـاة                

الكبيرة، فلنجعل هذا السالم يحاول أن يعيد توجيه جزء من هذه المعاناة بطريقـة شـمولية لحـل                  

وهذا الحل يتيح لالجئين الخيار، حيث لم يكن أمامهم في الـسابق أي خيـارات               . ئينمشكلة الالج 

ولنـدع هـؤالء الالجئـين      . تعطيهم فرصة للمشاركة في تجديد الحياة القومية للشعب الفلسطيني        

يمتلكون الوسائل إلعادة بناء حياتهم الشخصية وحياة أنسالهم، الذين كانوا يرثـون فقـط األمـل                

  .وحيث كان هناك خجل، فليكن هناك اآلن كرامة. سارةواإلحساس بالخ

إن تاريخ هذه المرحلة سيظل لفترة طويلة خاضعاً لحوار تاريخي وسياسي مفتـوح المـدى، وإن                

ار سوف ال ولن يفتح     وفلتعلن هذه اإلتفاقية أن الح    . مشاعر الجانبين هي جزء من الذاكرة االوطنية      

  سوف يعيش الجانبان الفلسطيني    حف بأسس اإلتفاقية، التي النزاع مجدداً، وأن الذاكرة ال ولن تج

  .أي منهماواإلسرائيلي بموجبها، جنباً إلى جنب بسالم، دون اللجوء للعنف، وبدون تحٍد لشرعية 

إن الصراع بين الجانبين يجب أن يتوقف في النهاية، حتى يتم إنهاء معانـاة الالجئـين الطويلـة،                  

ء حالة مأوى الالدولة، والمساعدة أيضاً في إقامة آلية دولية للتعويض           فضالً عن المساعدة في إنها    

الدولة . 194والمساهمة، بطريقة مناسبة ومتفق عليها، في هذه التعويضات، بما يتطابق مع القرار             

الفلسطينية سوف تصبح هي الدولة المعترف بها ألي من هؤالء الناس الـذين ال دولـة لهـم، إذا                   

ريق أمامهم إلحتالل مكانهم الصحيح في العالم، بكرامة، بهويتهم الوطنية، وفي           رغبوا، وستفتح الط  

  .مكان لهم، ووطن لهم

  :خيارات وبرامج: العودة، التأهيل والتعويض) ب

  :ممارسة العودة الحقيقية يتم تنفيذها من خالل طريقتين

 .طنة في العودة لفلسطين للعيش كمواطنين كاملي حق الموااًالفلسطينيون أحرار .1
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أي فلسطيني يختار أن يعيش في أي مكان آخر، له القدرة على اإلختيار وحمل جواز سفر                 .2

 .فلسطيني، بما يتوافق مع القوانين في تلك البلدان
  

سيكون لفلسطين صندوق الالجئين إلعادة إسكان هؤالء وتأهيلهم، معززاً من الصندوق الدولي             •

 .جئين للعيش في دولة فلسطين الجديدةلتعويض الالجئين وإعادة تأهيلهم، لدعم الال

لالجئين الفلسطينيين حق إختيار التوطين في عدد من الدول المضيفة، بما فيها فلسطين، ولكن               •

بما في ذلك إسرائيل أيضاً، كندا، أستراليا، بعض األقطار األوروبية، وبعض األقطـار األخـرى،               

األفضلية ستكون لالجئين األصليين    . لمعنيةحسب اإلتفاق بين فلسطين والمجتمع الدولي، والبلدان ا       

 .من فلسطين

بعض الفلسطينيين الذين يمتلكون أراضي هي جزء من فلسطين التاريخية والتـي هـي اآلن                •

، لهم الحق في شراء أراض ومنازل جديدة للسكن فيها، وبـالتوافق مـع أنظمـة البنـاء                  إسرائيل

الذين يـسكنون   . افية حسب األسعار الجارية   المحلية، وبدرجة توفرها، وبدون تمييز أو رسوم إض       

إسرائيل سيخضعون لبرامج لم شمل العائالت في إسرائيل، وحسب إتفاقيات ممكن التوصل إليهـا              

 .بين فلسطين وإسرائيل، وبين فلسطين والالجئين انفسهم

يض ومـصلحة هـؤالء الـذين       وسيتم تأسيس صندوق دولي للتعويضات وإعادة التأهيل، لتع        •

اللجنة الدولية ستساعد   . ن ال يقيموا، أو الذين يحتاجون المساعدة إلعادة إسكان عائالتهم         يختارون أ 

ن التي يختارونهـا    لداالفلسطينيين للتوطن في األقطار التي يقيمون فيها، أو في فلسطين، أو في الب            

 .بالتشاور مع الصندوق الدولي وموظفيه

ألولئك الذين يرغبـون التمركـز فـي        برامج خاصة لجمع شمل العائالت سوف يتم إنشاؤها          •

. وحسب قوانينها  غبة في العيش بسالم في إسرائيل     رإسرائيل، مع الخضوع للقانون اإلسرائيلي وال     

 إسرائيل دون أن يـصبحوا مـواطنين   ن يرغبوا بالعيش فيعض الالجئين األصليين من الممكن ا ب
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أي مطالبـات   عيش بسالم وعدم إثارة     الإلسرائيل، ولكن بالتعهد ب   سرائيليين وبدون التعهد بالوالء     إ

 .على إسرائيل، لحسابهم أو لحساب أنسالهم

مثل هذا البرنامج اإلنساني يتم إنشاؤه في السنة األولى من تنفيذ بـرامج التعـويض وإعـادة                  •

 الجىء منهم، من    250,000التأهيل لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، والذي سيتمكن بموجبه          

برج البراجنة، صبرا، شاتيال، من السكن في إسرائيل، حيث يـتم إيجـاد الـسكن               خيمات مثل   مال

 .عمل في األقطار المشاركة) visa( الجىء من لبنان تقدم لهم فيزا 50,000والعمل لهم، وعدد 

في إسـرائيل، يـتم تجهيزهـا    المناطق المخصصة للتبادل المشار إليها سابقاً، والتي هي االن        •

 .الجئين الذين يعيشون اآلن في مخيمات الالجئين القائمة اآلن في لبنانالعمل لللسكان وفرص 

، 194من المفهوم أن إعادة التمركز في فلسطين وإسرائيل ستكون خاضعة للقرار الدولي رقم               •

 .شرط أن يعيش هؤالء الالجئين بسالم جنباً إلى جنب مع جيرانهم في دولة إسرائيل

، سـوف   )بـرامج التعـويض والتمركـز     ( هذه البرامج    جميع الالجئين المشاركين في أي من      •

 .وتنفيذها، هي نهاية أي مطالبات يؤكدون رغبتهم بإعتبار اإلتفاقية الموقعة بين فلسطين وإسرائيل

، ولن يكون هناك أي مطالبـات،       194هذا الحل لموضوع الالجئين يمثل التنفيذ الكامل للقرار          •

كما هو قرار مجلس    ،  ا يمثل الحل العادل لمشكلة الالجئين     ما عدا العناصر المشار إليها سابقاً، وهذ      

    .242المن الدولي رقم 
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  8 ملحق رقم

  . 2009  حزيران 30 فيأعداد الالجئين الفلسطينيين حسب سجالت األنروا 

  
http://www.unrwa.org  

  
  
  
  

الضفة  سوريا لبنان األردن  

 الغربية

  / المجموع قطاع غزة

 المعدل

  4,718,899 771,143 771,143 467,417 421,993 1,967,414      المسجلون الالجئون

 تعداد في الزيادة سبةن

 خالل المسجلين الالجئين

  الماضية السنة

1.9  1.3  2.3  2.2  3.0  2.2  

 المسجلين الالجئين نسبة

 الالجئين مجموع إلى

  المسجلين

42  9  10  16  23  100  

  58  8  19  9  12  10  المخيمات عدد

 في المسجلون الالجئون

  المخيمات
339,668  224,194 126,453 195,770 499,231 1,385,316  

 في الالجئين نسبة

 تعداد إلى المخيمات

  المسجلين الالجئين

17  53  27  25  46  29  
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  الخرائط) ب
  1948-1923فلسطين تحت اإلنتداب البريطاني 
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  1947 المتحدة عام خارطة التقسيم حسب قرار المم

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.palestineremembered.com/Acre/Maps/Story580.html  
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 1967خارطة ما قبل حرب حزيران 
 

 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/67_War.html 
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 خارطة المناطق التي إحتلتها إسرائيل عام 1967 ( باألخضر )
 

  

  
  

  
http://www.mideastweb.org/israelafter1967.htm 
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 خارطة خطوط وقف إطالق النار ما بعد حرب حزيران 1967

  

 
 

Israeli Ministry of Foreign Affairs 
ttp://www.mfa.gov.il/MFA 
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 خارطة الشرق األوسط
 

 
 

 
 

 
http://elyakatz.files.wordpress.com/2008/02/map-middle-east-7353291.gif 
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  مناطق عمليات األنرواخارطة 

  

  
  org.unrwa.www   :من موقع األنروا اإلليكتروني
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  1948صور من نكبة ) ج

  أرشيف األنروا
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  1948 عام صورة من مخيم مار إلياس في لبنان
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  حو مستقبل مجهولن
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  لمعاناةولرحيل لل هدامش
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 200

  إصرار على الحياة
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