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  إهـــــ�اء
  
  

الذين هيئوا يل اجلـو أهـدي عملي هـذا إىل والـدي ووالديت وإخويت 

املناسب يف البيت إلمتام رساليت هـذه،  كما أتقــدم جبزيـل شـكري    

حممـد سليمان الدجاين الـذي أشـرف   . دوعرفـاين إىل أستاذي الكبري 

على رساليت  وقام بتوجيهي وبذل جهـوده إلخراج هذه الرسالــة إىل  

  . حيـز النـور

  

امعات واملعاهد والكليـات  كما أهـدي عملي هذا إىل مجيـع طلـبة اجل

لإلفادة منه ما أمكـن يف أعماهلم املشاة، وإىل كل من ساهم مبسـاعديت  

  .    يف إمتام عملي هذا
   
  
  
  
  

  ���� ا�����ة 
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  إقرار
  

أقر أنا مقدمة هذه الرسالة إنني قدمتها إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، 
وأن هذه  ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء

  .الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد
  
  
  

  ........................التوقيع
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  شكر وتقدير
  

الساجدين العابدين رب العزة جل شأنه، على توفيقه أول ما اشكر وإنا له من 
ومنه علي بأن وفقني النجاز هذا العمل الذي أسأله وحده أن يكـون خالصـا   

  .لوجهه الكريم ونافعا ألهل العلم والخير من بعدي
  

احمد فارس عودة . كما أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور محمد الدجاني، و و د
ولن  ا العملذن قدموا كل جهد مستطاع إلنجاح هالذي صالح عبد الجواد . ود

والـى جميـع   . تكفي الكلمات لتمجيد علمهم وخبرتهم التي لم يبخلوا بها علي
و .أعضاء هيئة التدريس في برنامج الدراسات األمريكية في جامعـة القـدس  

  .الى رياض عواد
  

ين بالصدق والوفاء أقدم خالص شكري إلى والدي وأمي وإخوتي وأخواتي الذ
  .تحملوا تقصيري تجاههم خالل فترة دراستي وكتابه رسالة الماجستير

  

  فاتن محمد بدر الزماعرة 
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  :تعريف المصطلحات
  

محادثات لوقف إسرائيل والدول العربية للبدء في بين  1949موقعة عام اتفاقيات  :رودس اتفاقيات
  تم توقيع اتفاقيات هدنه مع مصر، وبناء عليههذه االتفاقيات بشكل ثنائي،  توجاء ،إطالق النار

أولتها إسرائيل أهمية ألنها ضمنت حدودا فعلية إلسرائيل واعتبرتها ، وقد نلبنان، واألردو سوريا،و
صدر عن  1950أيار لعام  20وفي ) 1974مالك،(.]اعترافا عربيا ضمنيا بدولة إسرائيل [إسرائيل

ي بهدف تثبيت اتفاقات الهدنة، و يدعو دول المنطقة الواليات المتحدة،و بريطانيا، و فرنسا بيان ثالث
إلى عدم اللجوء إلى استخدام القوة، ويعلن أن الدول الموقعة على البيان ستتخذ اإلجراءات الكفيلة 

  ) 2010الشريف،.(بمنع أي دولة من انتهاك خطوط الهدنة
  

قد و البوسنة والهرسكلحل الصراع في  1995في العام  هللسالم موقع يهاتفاق :اتفاقية دايتون
تدخل  أيالديار التي هجروا منها دون  إلىنصت بشكل واضح على حق جميع الالجئين بالعودة 

... بشكل حر إقامتهم أماكنوالعائالت اختيار ،لألفراديحق : "اآلتي ى، علوتشير. عشوائي بهذا الحق
المعنية  األطراف أنكما  ،همإقامتبعدم التدخل في اختيار الالجئين الماكن  األطرافوتتعهد جميع 
قد تشكل خطرا على  أماكن إلىاالنتقال  أوسكناهم  أماكنالسكان على ترك  إجبارتتعهد بعدم 

تفتقر لمقومات البنية التحتية الالزمة  أماكنفي  لإلقامةعلى االنتقال  إجبارهم أو محياتهم، وسالمته
  )2002صاحب، . ( "للسكان ةكريمة، وطبيعيمن اجل حياة 

  
  AIPAC :(American Israeli Committee for Public Affairs(إيباك

تتخذ من واشنطن مقرا رئيسا لها، وتنتشر في  يلجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية، والت
احد أهم و اكبر وأكثر المنظمات نفوذا في السياسة  لكافة الواليات المتحدة األميركية، ومدنها، تمث

في الواليات المتحدة ) لوبي صهيوني(ؤسسات القرار فيها وأهم جماعة ضغطاألميركية وم
منظماتها المختلفة في الحياة السياسية  ولنشاطات الحركة الصهيونية،  طاألمريكية، فهي المخط

باحث .( ااألمريكية على كافة المستويات السياسية، واالقتصادية، والعسكرية، وغيره
  )2004للدراسات،

  
بغية الالجئين الفلسطينيين في مختلف جوانب الحياة  لكالة متخصصة في غوث، وتشغيو :االنروا

كانون  8الصادر في 302وقد انبعثت من خالل القرار االممي  سوالبؤ ،تالفي أحوال المجاعة
  )2003،تاكنبرغ(.حسب المادة السابعة 1949عام  الولا
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بيوتهم و أراضيهم وإحالل اليهود مكانهم  عملية طرد السكان الفلسطينيين األصلين من:الترانسفير
هدف : الترانسفير في الفكر الصهيونيو )1992مصالحة،( .إلقامة دولة الكيان الصهيوني عليها

أرض " إلى نقل اليهود إلى أراضي فلسطين وهي فكرة قديمة نادى بها ثيودور هرتزل تحت شعار
لطرد الفلسطينيين من المنطقة مقابله سياسة  وتم صياغة"إسرائيل لليهود و العرب لهم الدول العربية

وجرت عمليات الترانسفير في  1937في العام " بيل"التي حددت لقيام دولة يهودية وفق تقرير لجنة 
عندما نشبت الحرب بين الشعب الفلسطيني والعصابات اليهودية  1948ومطلع  1947نهاية عام 

  )1992،مصالحة( . التي اعتمدت على المذابح لتنفيذ الترانسفير
  

فعل تعسفي قسري تستخدم فيه وسائل غير مشروعة لنقل جماعات من البشر من بالدهم : التهجير
االستعمارية بإحالل شعب أخر محل شعب البلد وتقوم القوات  إلى بالد أخرى،

 )2000مبيض،.(األصلي
  

' מפלגת פועל عبريةبال(جاءت التسمية من العبارة العربية حزب عمال ارض إسرائيل  :حزب ماباي

أقطاب الصهيونية أمثال  وضم1929اشتراكي ديمقراطي تأسس في العام  بحز وهو) שראל'ארצ 
حتى  1948حكم إسرائيل من دون انقطاع منذ والدته في العام  دبن غوريون و غولدا مائير، وق

  )1998،مارشال و راضيلو.( 1968عامدماجه في حزب العمل ان
  

للقانون     لحماية التي تمنحها دولة ما لشخص هارب من دولة أخرى وفقااالمأوى و :حق اللجوء
 نالدولي و حق اللجوء تحكمه قوانين وطنية واتفاقيات دولية ووفقا لميثاق األمم المتحدة فإن الالجئي

إذ كانوا يخشون االضطهاد ألسباب عرقية أو دينية أو وطنية أو  وءيمكن أن يطلبوا حق اللج
ة أو اجتماعية وليس ألي شخص ال يواجه هذه المخاطر حق في طلب اللجوء معتقدات سياسي

الموسوعة العربية  .(فاالضطهاد السياسي هو السبب الرئيسي في أن تمنح الدول حق اللجوء
  )1996العالمية،

  
وكل . ..قاهرة ألسباب أالمالعالم اضطر للنزوح عن وطنه  الجئ فييشمل كل   مفهوم :حق العودة
فالمنفى سلخ "  أساسيا اإنسانييحرم حقا  إنماعلى البقاء في المنفى  واألوضاع،ره الظروفالجئ تجب

الشـفاء   أبـدا عائلته جيال عن جيل،مما يخلق عذابا روحيا ال يمكن  بأفرادبالقوة عن عالقة حميمة 
  . )2003،تاكنبرغ( .منه
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عالم الحق في كان في الي في أي مدكل يهو يقوم على منح إسرائيلي قانون: العودةحق قانون 
من ليصبح مواطنا إسرائيليا وتشجعهم الحكومة بالقدوم إلى البالد  ركمهاج القدوم إلى إسرائيل،

  )2001الدجاني،.(مادية تإعطائهم امتيازاخالل 
  

نص  و1948ديسمبر /كانون األول/ 11صدر في :  194 الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم قرار
وتركيا والواليات  ،م المتحدة للتوفيق وتكونت هذه اللجنة من ممثلي فرنسالجنة األم على تأليف

في اقرب وقت ممكن لالجئين  ،وجوب السماح بالعودة "على من القرار 11الفقرة وتنص .المتحدة
وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات ارهم، والعيش بسالم مع جيرانهم، والعودة إلى ديبالراغبين 

ارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، ودة إلى ديالذين يقررون عدم الع
وفقا لمبادئ القانون الدولي و اإلنصاف، إن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات 

  )1994الكيالي،"(.أو السلطات المسؤولة
  

 1973عام أكتوبر /صدر بعد حرب تشرين األول :1973/338قرار مجلس األمن الدولي رقم 
ونص على ضرورة بدء المفاوضات بين كافة األطراف المتنازعة في إطار مناسب لتنفيذ قرار 

الذي نص على انسحاب القوات  1967تشرين الثاني عام  22الصادر في  242مجلس األمن 
، وانهاء حالة الحرب واالعتراف 1967اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في حرب حزيران 

ويشكل  ،باسرائيل دون ربط ذلك بحل القضية الفلسطينية التي اعتبرها القرار مشكلة الجئينضمناً 
المفاوضات والمساعي الدولية العربية إليجاد حل للصراع العربي  هذا القرار منذ صدوره صلب كل

  ) 2001الدجاني،( اإلسرائيلي
  

 رباعية مدريد أو جنة الدبلوماسية الرباعيةالل اللجنة الرباعية الدولية، أحيانا تسمى :اللجنة الرباعية

الرباعي . في عملية السالم في الصراع العربي اإلسرائيلي فوقية دولية الرباعية، هي لجنة أو فقط
 من قبل 2002 عام مدريد أنشئت في .واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا الواليات المتحدة هم

الموفد  .الشرق األوسط نتيجة لتصاعد الصراع في خوسيه ماريا أثنار ئيس الوزراء اإلسبانيالر
  . توني بلير الحالي للجنة هو

  
وتشير ،األفراد الذين نزلوا في مخيمات موزعة في دول عربية :1948الالجئون الفلسطينيون لعام 
في الضفة الغربية، % 39: التاليتشغيل الالجئين إن الالجئين توزعوا كإحصائيات وكالة غوث و

وفي . في مصر% 1و في شرقي األردن%10في سوريا، %10في لبنان، %14في غزة، 26%
من مجموع الشعب الفلسطيني في % 70وأحفادهم، بنسبة  1948التسعينات يقدر عدد الجئي العام 
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اإلسرائيلية –وأحفادهم في برنامج المباحثات الفلسطينية ،لم يدرج وضع هؤالء الالجئينو .العالم
مسؤولية  تعتبر إسرائيل انه يقع على عاتق الدول التي استضافتهم حيث ،المحدد في اتفاق أوسلو

عام ل نلالجئياكان األردن الدولة الوحيدة التي وافقت على تجنيس  ،في الواقعو.استيعابهم فيها
، فلم تمنح الجئي 1967حتى  1948قطاع غزة من العام  أما مصر، التي رعت شؤون. 1948

  )2003تاكنبرغ،(".الالجئين بال جنسية"لنظام المخيمات أية حقوق وظلوا خاضعين
  

لتكملة المفاوضات  1991بدأت مع بداية مؤتمر مدريد للسالم عام  :متعددة األطرافضات الالمفاو
العربية - ليةياإلسرائ–والفلسطينية ي من جهه، ،والجانب الفلسطينالثنائية بين الجانب اإلسرائيلي

أعماله في لجنة  إقراروتم ،و قاطعتها األخيرتان منذ البداية،جهة أخرى نم)األردن، سوريا، لبنان(
نزع السالح، :، وتضم خمسة مجموعات عمل وهي1992توجيهية عقدها الراعيان في موسكو عام 

  )1996،يتمار.(نياالقتصادية، الالجئ ة، التنمية، البيئهالميا
  

في  مومستقبله ن الفلسطينيين،تقوم بالبحث في قضية الالجئي :الخاصة بالالجئينالعمل  مجموعة
وتضم هذه المجموعة ستة أطراف إقليميين برئاسة كندا تم إدراج القرار  ،إطار عملية السالم أوسلو

وبداية مرحلة ،االنتقاليةكأساس للبحث في قضية الالجئين، انتهت مهماتها بانتهاء الفترة  194
  )1996تماري،. (1999المفاوضات بشأن قضايا الوضع النهائي أيار 

  
مكان إقامته  كان كل شخص كان مسجال لغاية ساعة الصفر في حرب حزيران كمواطن:  النازح

يطلق  :1967نازحو العامو) (1996 شبالق،.(وقطاع غزة والقدسالغربية،الدائم والعادي في الضفة 
والضفة الغربية اللذين احتلتهما إسرائيل  ،وسلو، على الفلسطينيين الذين تركوا قطاع غزةفاق أفي ات

ويقدر عدد . شخص غادروا األراضي المحتلة 000 ,450، وتنطبق على حوالي1967في العام 
وثمة ما يقارب نصف عدد  .من مجموع الفلسطينيين في العالم% 20بنسبة  1967نازحي العام 
، كانوا الجئين قدموا إليها في العام 1967لذين غادروا الضفة الغربية أو غزة في العام األشخاص ا

، لم يحصلوا 1948وبات معظمهم يقيمون اليوم في األردن، حيث، خالفا لالجئي العام . 1948
بعضهم لديه الجنسية : مختلفة باختالف األشخاص هنظمألوهم بذلك يخضعون . تلقائيا على الجنسية

نية، فيما البعض اآلخر ليس لدية سوى جواز خاص، قابل للتجديد كل سنتين، ويمنحهم ذات األرد
  )2003،تاكنبرغ..(الحقوق االجتماعية كاألردنيين، باستثناء الحقوق المدنية
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  الرؤساء األمريكيون 
  

- 19وفي ،الرئيس األمريكي الثالثون كان متعاطفا مع الصهيونية :)1932- 1928(هربرت هوفر
الهادفة إلى ترحيل الفلسطينيين ترحيل الصهيونية األميركية علنا أطلقت حملة ال 1945شرين الثاني ت

  ) 1992مصالحة،".(خطة هوفر"إلى العراق هذه الخطة عرفت فيما بعد 
 هاختار شخصية ضعيفة كان حساس للضغوط الصهيونية،): 1952 - 1945( هاري ترومان

بعد أن لفت األنظار برئاسته  1944ئبا له في انتخابات عام الرئيس األمريكي آن ذاك روزفلت نا
اإلدارة في  ءالصارمة للجنة تفتيش ألفها الكونغرس، خالل الحرب، للنظر في التبذير، وسو

 12رئاسة الواليات المتحدة عن الحزب الديمقراطي في  ىوتول الصناعات المدنية، والعسكرية،
عمل على إنشاء وكان أول من اعترف بدولة إسرائيل كما اثر وفاة روزفلت،  1945ابريل / نيسان
  )1998الخالدي،.(االنروا

قد لمع  نوكا تولى الرئاسة األميركية خلفا لهاري ترومان،: 1961) - (1953 دوايت ايزنهاور
- 16نجمه عسكريا في الحرب العالمية الثاني يوم تولى منصب القائد العام لقوات الحلفاء قام في 

بإرسال بعثة بقيادة اريك جونستون إلقناع العرب واإلسرائيليين بمشروع تنمية 1953تشرين األول
زهير .د.( حل مشكلة الالجئين بأسلوب اقتصاديوذلك كشكل من أشكال ،إقليمي لنهر األردن

  )2004الدين،
فاز في االنتخابات الرئاسية كان نائب للرئيس جون كيندي،): -1968 1964( ليندون جونسون

أهمها تأكيده على  خمسة مبادئ أعلن 1967حزيران - 19، في 1964ديمقراطي في للحزب ال
  )2004،زهير الدين.(مشكلة الالجئين، حالً عادالً حل وجوب

في رؤيته لحل  داعتم ةالرئيس الثامن والثالثون للواليات المتحد: )1981- 1977(جيمي كارتر
اتفاقية السالم وقيع بتة، وحقق نجاحه الكبير ألمم المتحدقرارات ااإلسرائيلي على –النزاع العربي 

في تسلم  و،وكان كارتر هو الشريك الوسيط ،1978إسرائيل عام ومصر في كامب ديفيد بين 
تقديرا لجهوده المستجدة منذ عشرات  2002جائزة للسالم لعام  2002كانون األول ديسمبر /10

من الشرق األوسط مختلف أجزاء لعالم السنين من اجل السالم والديمقراطية وحقوق اإلنسان في 
  )2007كارتر،.(إلى هايتي 



 

  ح 
 

  الملخص بالعربيـة
  

جاه ملف الالجئين الفلسطينيين في الفترة الممتدة من العام الدراسة في السياسة األميركية ت تبحث هذه
ي الالجئين الفلسطينيين على الساحة الدولية ف وقد شهدت هذه الفترة بروز قضيةم، 1948 -2000

، كما أن قيام دولة السياسة الخارجية األميركية ت إقليمية ألقت بظاللها على بلورةظل متغيرا
 الدبلوماسية اإلسرائيلية في تعقيد مجريات األحداث، وقد اتسمتساهم  م1948في العام إسرائيل 

  .بالمراوغة لطمس حقوق الفلسطينيين
اذ تبنت الموقف االسرائيلي تماما تجاه  ومن اهم مبررات الدراسة هو موقف امريكا بعد اوسلو

  .الالجئين الداعي إلى إنهاء القضية وتصفيتها
وتقوم هذه الدراسة باستعراض الخلفية التاريخية للسياسة األميركية في قضية الالجئين الفلسطينيين 

 كم، وكذل1917إعالن وعد بلفور عام  حيث لعبت دورا كبيرا في دعم المشروع الصهيوني منذ
م، واستعراض 1918 الن الرئيس األمريكي ودرو ويلسون حق الشعوب في تقرير المصير عامإع

السياسة األمريكية تجاه فلسطين قبل ظهور قضية الالجئين الفلسطينيين، وكذلك استعراض توجهات 
 ةوبعدها، ودراس 1948قبل حدوث النكبة عام  )1952- 1945(الرئيس األمريكي هاري ترومان 

التطرق إلى سياسة  كتجاه قضية الالجئين، وكذل) 1952-1961(س دوايت ايزنهاورسياسة الرئي
الرئيس جون كيندي، و الرئيس ليندون جونسون التي نظرت إلى حل قضية الالجئين من خالل 
التوطين أو التعويض، وبأنها قضية إنسانية وليست سياسية، والوقوف أمام سياسة الرئيس جيمي 

إذ إنها وألول ، السياسة التي شكلت منعطفا تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين هذه  1976كارتر لعام 
إثر  1982ثم دراسة مبادرة ريغان عام نمرة تنظر إلى الالجئين كأمة وشعب يحتاج إلى وطن وم

الغزو اإلسرائيلي للبنان لضرب الوجود العسكري والسياسي للمقاومة الفلسطينية اذ قامت مبادرته 
في موقف إدارة الرئيس جورج بوش األب، وإدارة  ثامة حكم ذاتي مع األردن، والبحعلى فكرة إق

إذ إن التغيرات الدولية واإلقليمية ساهمت على اعتماد مبدأ  بيل كلينتون تجاه الالجئين الفلسطينيين،
برعاية الواليات المتحدة  )الدول العربية، وإسرائيل(م بين األطراف 1991التفاوض منذ عام 

مريكية هذه الصيغة أضافت وجوب اقامة دولة فلسطينية في المناطق التي ستنسحب إسرائيل منها األ
  .إال أنه تم تأجيل قضية الالجئين إلى قضايا الحل النهائي

أن تمسك الالجئين الفلسطينيين بمبدأ حق العودة سيساهم في إجراء وقامت الدراسة على فرضية 
تجاه قضية الالجئين وكذلك تمسك السلطة الوطنية بمبدأ حق تغيير جذري على الموقف االمريكي 

العودة سياسة عملية و منطقية سوف تعطي ثمارها في المستقبل وكذلك تمسك السلطة الوطنية بمبدأ 
حق العودة ال يتعارض و اتفاقيات السالم الموقعة مع دولة إسرائيل، كما أن عدم تبني اإلدارات 
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ير ودعم قرارات األمم المتحدة المتعلقة بمسألة الالجئين جعل فرص األميركية سياسة تقرير المص
   .السالم بعيدة المنال

والعقبات ، توجهات السياسة األميركية تجاه قضية الالجئينوسعت الدراسة كذلك إلى بحث مشكلة 
   .التي تواجهها في اتخاذ موقف غير منحاز للسياسة اإلسرائيلية

ليل السياسة الخارجية تم تناولها في تحالنظرية الواقعية التي على  ويركز البحث في اطاره النظري
 .م1948-2000تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين منذ عام األمريكية 
من المناهج العلمية بشكل يخدم  الدراسة في عرض المعلومات وتحليلها على منهجين و اعتمدت

السابقة  تبدراسة ومراجعة الدراساة لباحثا خي والتحليلي، حيث قامتكالمنهج التاريالبحث،سير 
  .و مراجعتها المنشورة

تجاهل الواليات المتحدة لِـ قرارات الشرعية الدولية  :أهمهاتج عن هذه الدراسة نتائج محددة، وقد ن
ضد عدد من القرارات الدولية التي كانت " الفيتو"حق النقض فقد استخدمت  وإخضاعها لمصالحها،
الجئين الفلسطينيين كما وأنها لم تمارس الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرارين تطرح تجاه قضية ال

يضمنان حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى  ا هيئة األمم المتحدة واللذانأقرتهم ناللذي 242و194
مصداقيتها تجاه تعاملها مع قضية الالجئين المتعاقبة ديارهم مما أفقد اإلدارات األميركية 

  .ينالفلسطيني
تتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام ومع  المتعاقبة وخلصت الدراسة إلى أن اإلدارات األمريكية

دولية التي تضمن حق فهي تنقض القرارات ال:  بمعيارين بشكل خاص قضية الالجئين الفلسطينيين
طمس هويتهم وتعمل جاهدة على توطين الالجئين في الدول العربية المضيفة ودمجهم فيها ل العودة

قضية لما يسمى بالمرحلة النهائية، هذا من جهة، الفلسطينية وإن فشلت في ذلك فهي تؤجل هذه ال
بل  وممارساتها على ارض الواقع، فالواليات المتحدة تغض الطرف عن إسرائيلومن جهة أخرى 
  .برامجها المختلفة وتدعمها إلنجاز
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Abstract 
  
 

This study examines U.S policy towards the issue of the Palestinian refugees 

in the period extending from 1948 to 2000; This period has witnessed many 

developments in the issue of the Palestinian refugees on the international 

scene in the light of regional changes that have largely affected the 

development of the U.S. foreign policy. Recent developments such as the 

1993 Oslo Accords has contributed in complicating the course of events,  

Israeli diplomacy has been characterized as aiming to blur the issue 

Palestinian rights. 

The study investigates the American policy, particularly after Oslo Accords 

since it has been adopting the Israeli position towards refugees that calls for 

ignoring their right of return. 

This study reviews the historical background for the American policy towards 

the issue of the Palestinian refugees where it has played a big role in  

supporting  as a homeland for the Jews.  The thesis Reviews U.S policy 

towards. Palestinian refugees,  showing the orientations of the President Harry 

Truman (1945-1952) before and after the occurrence of the Nakba in 1948, It 

studies the policy of President Dwight Eisenhower (1952-1961) towards the 

cause of the refugees, as well as addressing the policy of President John 

Kennedy, and the policy of President Lyndon Johnson that considered the 

resolution of the issue of the Palestinian refugees can be achieved through 

resettlement and compensation and to be treated  as humanitarian issue and 

not as a political issue. It examines the policy of U.S. President Jimmy Carter 

in 1976 who chonstituted  resarding the Palestinian refugees as this policy and 

for the first time considered the issue of the refugees as a nation and people 

who need a homeland. Then it studies Reagan's Initiative in 1982 following 

the Israeli invasion of Lebanon which aimed at striking the military and 
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political presence of the Palestinian resistance, This initiative was based on 

the idea of creating an entity of self-governance with Jordan. The research 

further examine the position of President George HW Bush, and the 

administration of President Bill Clinton. The international and regional 

changes contributed to the adoption of the negotiation principle since 1991 

between the conflicting  parties (Arab states and Israel) under the auspices of 

the United States. This formula adopted the need for the establishment of  

apalestinian state in the areas that Israel will withdraw from and postponing 

the issue of refugees to the final status negotiations.  

The study is based on the assumption that the adherence of the Palestinian 

refugees to the principle of their right of return will contribute to form a 

radical change in the American position towards the issue of the Palestinian 

refugees also that the adherence of the Palestinian Authority to the principle 

of right of return in a practical and logical political manner will bear it's 

fruit/results in the near future, also the adherence of the Palestinian Authority 

to the principle of right of return do not contradict or make any conflict with 

Peace Agreements that are signed with Israel, also that the failure of U.S  

Administration to adopt and to support United Nations resolutions regarding 

the issue of the refugees make the peace opportunities far and elusive. 

The research focus in its theoretical framework on the Realist Theory that 

have been used in analyzing the U.S. foreign policy towards the issue of the 

Palestinian refugees in the period extending from 1948 to 2000. 

The study has depended on the presentation and analysis of information on a 

set of scientific methods that serve the conduct and flow of the research like 

historical and analytical approach where the researcher will study and review 

the previous published studies. 

The research resulted in concrete results, the most important are:  United 

States ignoring U.N resolutions of the internal legitimacy according to its 

interests. It used power against a number of U.N resolutions that have been 
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proposed regarding the rights of the Palestinian refugees. It avoids exerting 

pressure on Israel to implement UN resolutions 194 and 242 that calls for the 

right of return to Palestinian refugees to their homeland. This resulted in loss 

of credibility of the successive U.S. administrations in  dealing with the issue 

of the Palestinian refugees.  

The study  concludes that successive U.S. administrations are dealing with the 

Palestinian cause in general and the issue of the Palestinian refugees in 

specific with two criterions: U.S. repeals the international resolutions that 

calls for the right of return and is working hard for the resettlement of 

refugees in host Arab countries and integrating them in other  countries in 

order to resolve the Palestinian refugee problem.  
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  العام للدراسة  اإلطار: األولالفصل 

______________________________________________  

1.1 �����  
   

من رسميا  "إسرائيل "فقد تم االعتراف بدولة اليهوديمنعطفا هاما في التاريخ  1948كان العام   
 أيار - 15في  إعالنها منبعد دقائق معدودة  األمريكيةيات المتحدة الوالاالتحاد السوفياتي و قبل 

 أندرجة  إلى إلسرائيل األمريكي ومنذ ذلك الوقت بدأ الدعم. )1998، الخالدي(1948لعام ) مايو(
عن الجمعية العامة لألمم  الصادر) 194(المتحدة رقم  األممعلى تنفيذ قرار  إسرائيللم ترغم  أمريكا
قات على العال ايجابي أثر 1967وكان لحرب عام  .1948عام األولكانون  11في المتحدة

لكسبها هذه  بقوة على الساحة الدوليةنفسها  تفرض إسرائيلجعلت  نهاإ إذ، اإلسرائيلية – األمريكية
وسيناء  ،الن السوريةالجو إلى باإلضافة، الفلسطينية األراضيوسيطرتها على بقية ، الحرب

عدة حلول لحل مشكلة الالجئين مريكية األتحدة ومنذ الخمسينات طرحت الواليات ال ،،المصرية
 إسرائيلوقفت  و،الالجئين  الرافض للتعامل مع قضية اإلسرائيلياصطدمت بالتعنت  نالفلسطينيي
 ،ديارهم إلىئين الجال جزء من أو عودة بعض إلىتهدف  أمريكية أوجهود دولية  ةأي هفي وج

 إبقاءوفضلت  ،ديارهم إلىفي قبول أي حل لمشكلة الالجئين يتعلق بعودتهم  إسرائيل ماطلتو
وعملت على ، اإلسرائيليةالفلسطينية بما يتناسب مع بقية المخططات  المحتلة األراضيالوضع في 

يقا لفلسفة البحث عن أمد الحوار والتفاوض تحق إطالةو  ،واقع يصعب تغييره إليجاداستغالل الوقت 
  .)2003، تاكنبرغ(.األفضلحل هو 

  
 إلىللسعي ، والستينيات ،بتقديم المبادرات خالل الخمسينات األمريكيةاستمرت الواليات المتحدة   

مشروع و ،1956 عاملمشروع داالس و.،1953 عامل جونستون مشروع :ومنها  ،التقرب من العرب
مبادرة و 1977عاملكارتر  و مبادرة الرئيس 1969م ومشروع روجرز لعا 1961عام ل جونسون
  .1982 عامل ريغان
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بعد  بأنه األبجورج بوش  األمريكيئيس وعد الر بعد احتالل العراق للكويت1991 في العامو   
واختيرت مدينة  ،اإلسرائيلي–الصراع العربي  إلنهاءتحرير الكويت سيتم عقد مؤتمر دولي للسالم 

فكانت  لحل مشكلة الالجئين 242 مجلس األمن رقم تبنى قرارالذي  ا المؤتمرمدريد لتكون مقرا لهذ
  .يالمفاضات الثنائية التي لم تفض الى حل المشكلة بل الى تاجيلها لمرحلة الحل النهائ

  

  :���رات ا��را��  2.1
  

اوسلو و تبني أمريكا علنا موقف  هو الموقف االمريكي ما بعد مبررات هذه الدراسةمن 
 الالجئين الفلسطينيين و الدعوة الى انهاءها وليس كما يطرحون سابقا االندماج يل من قضيةاسرائ

ية الالجئين الفلسـطينيين ويسـلط   ويركز هذا البحث على السياسة الخارجية األمريكية تجاه قض
-2000الضوء بشكل محدد على دور السياسة الخارجية األمريكية تجاه قضية الالجئين منذ عام 

  .خصوصا في ظل وجود الكثير من العمومية في الدراسات المنشورة حول هذه القضية 1948

  

  :أه��� ا��را�� 3.1
  

  :ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أربعة عوامل أساسية
يكتسب هذا البحث أهمية خاصة كونه يعالج عقبة أساسية في المسيرة السلمية لحل النزاع  :أوال

والتباين في وجهات النظر  ،والتناقضات ،ير العديد من التساؤالتاإلسرائيلي ما زال يث –العربي 
والدول  ،لما له من تداعيات خطيرة على منطقة الشرق األوسط بصفة عامة، وكعرب ،لدينا كباحثين

  .ومستقبلها بصفة خاصة ،المضيفة لالجئين الفلسطينيين
أصبح ضرورة نظرا  نن الفلسطينييإن فهم السياسة الخارجية األمريكية تجاه قضية الالجئي :اًثاني

والقوة المهيمنة  ،لكون الواليات المتحدة األمريكية أصبحت تشكل القطب األوحد في النظام الدولي
 ،ويتحكم فيها ،ومحورا يدير دفة العالقات السياسية واإلستراتيجية الدولية ،في منطقة الشرق األوسط

  .1989م وخاصة بعد انهيار معسكر االتحاد السوفياتي عا
  .نسانيةالمساهمة األكاديمية في حقل المعرفة اإل :ثالثا
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  :أه�اف ا��را�� 4.1
  

وأدواتها  ،هاومعرفة أبعاد، جاه قضية الالجئين ت السياسة األمريكية تهدف هذه الدراسة إلى تحليل
  .في حل هذه المشكلة  المبادرات االمريكيةو، 1948-2000 ما بين عام

  
   :الى ما يلي الدراسة كما تسعى

واللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة ، الضغوطات التي تمارس من قبل إسرائيل إبراز - 1
  .لعدم القبول بحق العودة لالجئين الفلسطينيين على االدرات االمريكية المتعافبة األمريكية

 اسة اعتباروالموقف األمريكي الرسمي الذي تبنى سي، توضيح التباين بين القرارات الدولية - 2
  .نوليست مشكلة شعب أو وط ،و اقتصادية ،مشكلة الالجئين مشكلة إنسانية

على توجهات السياسة الخارجية " بحق العودة " تحليل تداعيات تمسك الالجئين الفلسطينيين  - 3
  .األمريكية

ن تمهيدا استشراف السيناريوهات األمريكية المستقبلية المحتملة لحل قضية الالجئين الفلسطينيي - 4
للسالم المعلنة عام  للتوصل إلى سالم بين الدول العربية وإسرائيل في ضوء المبادرة العربية

2000.  
  

��� ا��را�� 5.1�� :  
  

وتمكن  ،1948أيار من العام  14منذ انتهاء االنتداب وجالء القوات البريطانية من فلسطين في  
فلسطينية الواقعة ضمن منطقة الخط األخضر واحتالل األراضي ال ،القوات اليهودية من السيطرة

ولعل من أبرز األحداث في هذه الفترة  ،شهدت المنطقة تحوالت دراماتيكية من الناحية اإلنسانية
على الهجرة القسرية من األراضي التي احتلها ) 750,000(إرغام ثالثة أرباع مليون فلسطيني 

  .كرة الترحيل التي طالما نادت بها الصهيونيةو بقوة السالح وذلك وفقا لف، بالترهيب الصهاينة
  .قضية الالجئينتجاه  توجهات السياسة األميركية تكمن المشكلة البحثية في دراسة

  

  :أ���� ا��را��6.1 
  

  :تسعى الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية
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ئها في العام منذ بدء نشو نقضية الالجئين الفلسطينييتجاه  ما السياسة الخارجية األمريكية. 1
واإلقليمية ضمن الفترة  ،والمتغيرات الدولية، وكيف تطورت خاصة في ظل التطورات، 1948

  ؟2000- 1948الزمنية التي تمتد من العام
  ؟الالجئينتجاه  ما الدوافع وراء التغيرات التي طرأت على السياسة األميركية .2
قضية الالجئين تجاه  خارجية األمريكيةما مدى تأثير الضغوطات اإلسرائيلية على السياسة ال. 3

 اإلسرائيلية الحميمة –والعالقات األمريكية  ،وهل أثرت مصالح أمريكا في المنطقة، نالفلسطينيي
  ؟في تبني موقف إسرائيل لحل قضية الالجئين 

قضية تجاه  على الموقف األمريكي"حق العودة "ما أثر تمسك الالجئون الفلسطينيون بمبدأ . 4
  ؟ين الالجئ

اإلسرائيلي  –هل سياسة أمريكا نحو قضية الالجئين قائمة على مبدأ إدارة الصراع الفلسطيني. 5
  ؟وليس حله

ما السيناريوهات األمريكية المستقبلية المحتملة للتعامل مع قضية الالجئين الفلسطينيين تمهيدا . 6
  ؟قضية الالجئين الفلسطينييناإلسرائيلي فيما يتعلق ب –وعادل للنزاع العربي ، لتحقيق حل شامل

  

   :ا��را��  ���� 7.1
  

دولة موقف  من جهة و المريكيا الموقف  ما بينراسة هي ان هناك عالقة الفرضية الرئيسية للد
. اسرائيل من جهة اخرى الناكرة لحقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى وطنهم وديارهم 

مسك الالجئين الفلسطينيين بحقوقهم والتغيرات التي طرأت وبالمقابل هناك عالقة ايجابية ما بين ت
  .على المواقف االمريكية تجاه قضيتهم 

  

  : ا��را�� ��#"!�8.1 
  

   أكثر نالفلسطينييقضية الالجئين تجاه  األمريكيةيستخدم البحث في تحليله للسياسة الخارجية    
  - :تمثلت باألتي ن منهج م
قضية الالجئين تجاه  األمريكيةتطور السياسة الخارجية  هج التاريخي وذلك بدراسةالمن .1

  .التاريخية وأبعادها ،عبر مسارها نالفلسطينيي
، تجاه قضية الالجئين األمريكيةالسياسة الخارجية  أبعادالتحليلي وذلك لتحليل  العلمي المنهج .2

وذلك  ،عليها وتحديد العوامل التي تؤثر ،واإلستراتيجية ،السياسية أبعادهاوالوقوف على 
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 .نالفلسطينييمع ملف الالجئين  األمريكياستنباط نتائج وسيناريوهات مستقبلية للتعامل  إلمكانية
  )1997، الدجاني(

  

 9.1 $  '�ود ا��
  

ية الالجئين قضب المتعلقة مريكيةسياسة الواليات المتحدة األ في تبحث الدراسة :المحدد الزماني 
 اإلسرائيلية طعرض موجز للخطلذلك سيتم  2000حتى عام و 1948نكبة عام منذ  الفلسطينيين

لتهجير  أعمالمن  اإلسرائيلية ما كانت تقوم به القوات تجاه مريكياأل والموقف ،لترحيل الفلسطينيين
  .عبر الستين عاما الماضية نالفلسطينييفي السعي لحل قضية الالجئين المماطلة و ،الفلسطينيين

  .رضهم فلسطين فان المحدد المكاني هو فلسطينالفلسطينيين هجروا من أ أنبما : المحدد المكاني 
  

  :ا��را�� أدوات 10.1
  

المؤسسات  وإصدارات، والدراسات السابقة، األدبياتمراجعة و، العلميةمؤلفات الكتب تعد  
 والموسوعات العلمية، والمقاالت، ةدوري وتقارير، ودراسات، ونشرات، برامج من اإلعالمية
بزيارة  جمع المعلومات - :باإلضافة إلى مصادر هامة أخرى منها، الرئيسية للدراسة رالمصاد

 األبحاثوالتقارير التي تصدر من مراكز  ،ومتابعة الصحف، الخاصة، العامة، المكتبات الجامعية
  ."االنترنت"الشبكة االلكترونية إلى باإلضافة

  
  وخاتمةتحتوي هذه الدراسة على سبعة فصول  :مكونات الدراسة

  

والتي  ،مقدمة البحث بعناصرها المختلفة هذا الفصل يستعرض طار العام للدراسةاإل :األولالفصل 
والفرضيات ، والمكانية، الزمانيةوحدوده ، وأهدافه، ومبرراته، ومشكلته البحث أهميةاشتملت على 

  . والمصطلحات الرئيسية، المفاهيموبعض ، للدراسة األساسية
  

المتعلقة بالموضوع قيد  السابقةالدراسات و ،طار النظري للدراسةاإلستعرض ي: الفصل الثاني
ونشوء قضية ، عن أراضيهم نوتاريخي لفكرة ترحيل الفلسطينيي ،خالل عرض موجز البحث

من قضية الالجئين  األمريكيوعرض تاريخي للموقف  ،1948الالجئين الفلسطينيين عام 
لفهم مواقفهم من قضية . متعاقبة أمريكية إداراتو في ظل  ،الفلسطينيين عبر محطات زمنية متعددة

  .هذه القضيةلوالحل السياسي الفلسطيني المستقبلي  ،الالجئين وانعكاسها على مستقبل ،الالجئين
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التفتت  أنومراحل تطور قضية الالجئين منذ ، الالجئيننشوء قضية ل اريخيتمدخل  :الفصل الثالث 
ت في الجيواستراتيجيه التي تتمتع بها فلسطين مروراً بالتحوال واألهمية ،اإلقليميالثقل  إلىسرائيل إ

ومن ثم يبدأ البحث بمحاولة ، ةوما تبعها من تغييرات سياسية في المنطق، األمريكية اإلستراتيجية
الرئاسية للرئيسيين  في الفترة نقضية الالجئين الفلسطينييتجاه  األمريكيةلدراسة السياسة الخارجية 

نيسان  هاري ترومان من األمريكيوالرئيس ، )1933-1944( ثيودور روزفلت مريكييناأل
)1952-1945(.  
   

وموقف  ،)نروااأل(جئين الإنشاء وكالة غوث وتشغيل التداعيات  إلىتطرق ي : الفصل الرابع
تجاه  )1953 -1961("يزنهاوريت أادو"األمريكيسياسة الرئيس  وشرح، الواليات المتحدة من ذلك

  .ضية الالجئين الفلسطينيينق
  

لحل قضية الالجئين  )1961-1963("كنيدي جون"األمريكي رؤية الرئيس  يتناول :الفصل الخامس
 -1974("ريتشارد نيكسون"و ، )1964-1968("جونسونلندون " األمريكيو الرئيس ، الفلسطينيين

   .)1988- 1980( "نريغا"مبادرة  إلىوصوال  )1980 - 1976( "كارتر جيمي"رؤية  و، )1969
  

 األمريكية اإلداراتودور  ،ميركيةاألالسياسة  هاغ باالكيفية التي تص يعالج :السادسالفصل 
من سياسة  اءبد اإلسرائيلية–األمريكيةة مع مالحظة طبيعة العالقات هذه القضي المتعاقبة في معالجة

في  )1992-2000("نتونكليبيل "ا هوكذلك السياسة التي اتبع )1992- 1988(األب "بوشجورج "
يدرس السياسة الخارجية و اإلسرائيليوالجانب ، مفاوضات السالم بين منظمة التحرير الفلسطينية

وتوضيح  ،وإسرائيلوتشابك العالقات بين الواليات المتحدة  ،تجاه قضية الالجئين نفسها األمريكية
ومحاولة استنباط .مريكيةاألات السياسة الخارجية التحوالت البارزة التي طرأت على توجيه

  .في المستقبل للتعامل مع قضية الالجئين المحتملة األمريكيةالسيناريوهات 
  

 وذلك، التي تطرقت لها فصول الدراسة األفكار أهما الفصل يلخص هذ: النتائج :ابعالفصل الس
 إليهالت النتائج التي توص ا الفصلهذ ويتضمن ،ه الدراسةهذ التي تم طرحها في  رضياتالف بفحص
  .الدراسة
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  والدراسات السابقةاإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة :الفصل الثاني
__________________________________________________  

1.2  �����  
  

الضوء على أهم ما جاء  للدراسة ملقياً مرجعياً األدبيات التي شكلت إطاراًهذا الفصل  ستعرضي  
يبدأ بالدراسات األكثر بحيث  ،الدراسة يب المؤلفات حسب مدى اتصالها بمشكلةترت مراعياًو.فيها

والتي اشتملت  ،به وينتهي بالدراسات األقل اتصاالً، والتي تتعرض له بشكل مباشر ،بالبحث اتصاالً
لحيوية موضوع  ولكن نظراً .على بعض الجوانب الهامة التي يتعرض لها البحث قيد الدراسة

 إذ تحاول الباحثة التركيز على ما يتعلق بالدور األمريكي ،لدراسات السابقة له كثيرةفان ا الدراسة
  .زمني عبر أقسامها المختلفة وبتسلسل ،وعرضها بشكل موضوعي، تجاه قضية الالجئين

  

  ا+*	ر ا�#(�ي2.2
     

مختلفة، تخضع بالضرورة إلى وجهات نظر  أريد تفسيرها، محلية إذاكانت أو  ظاهرة دوليةن أية أ
تتـأثر بهـا الثقافـة     يالتإلى مجموعة من العوامل،  ةالباحث ويعود السبب في ذلك من وجهة نظر

لمفاهيمي الذي يحكم تصورات المجتمع نحو الظاهرة لسائدة في ذلك المجتمع، واإلطار ااالجتماعية ا
الالجئـين   ع البحث يعالج السياسة الخارجية االمريكيـة تجـاه قضـية   وبما أن موضو المستهدفة،

اثر كبير على مستقبل تسوية من  ولما لهذه السياسة الخارجية ،م2000-1948الفلسطينيين منذ عام 
 المنحاز السـرائيل لعـب دوراً   حيث يسود اعتقاد بأن الدور األمريكيقضية الالجئين الفلسطينيين 

 الواليات المتحـدة دارات ان أورغم  .عدم إيجاد تسوية نهائية لقضية الالجئين الفلسطينيينفي  كبيراً
فان الواليات  ايجاد حل لقضية الالجئيين الفلسطينيينمن أجل  طرحت العديد من المشاريع المتعاقبة

   .الطرفين بين في إيجاد حل مرضٍ ،او ايديلوجية سياسية ألسباب فشلت،المتحدة قد 
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اذ  ،يين ترضي االطـراف الالجئين الفلسطينتجاه  م تعد السياسة الخارجية االمريكية المتبعةفل"
بفعل تعقيدات صـراعات  يحاول كل طرف تعظيم مكاسبه أو تقليص تنازالته بل إنها صارت 

وتحدي عالمنا المعاصر تخضع لقواعد علمية ونظريات سياسية تمارس فيها حسابات المصالح 
سياسية ودورها مثلما تمارس موازين القوى العسكرية والاإلرادات وخبرة االدارات االمريكية 

فـاروق،  ."(واالقتصادية دورها الفعال على مسرح الصراع الواسع بين األطراف المتصارعة
  )18:ص 2000

  

 إذا اقتنعـت  إسـرائيل  على اًاً فريدان الواليات المتحدة يمكن ان تمارس تأثير نالفلسطينيويدرك و
الجانـب الفلسـطيني   مارست الضغوط على الواليات المتحدة ولكن ، للحل الفلسطينية باالقتراحات

 133p: Caplan.1998( .وتبنتها اإلسرائيلية تبالمقترحا تقديم تنازالت للجانب اإلسرائيلي، وأخذتل

& Eisenberg(. إسرائيليخالل منظار  نظرت إلى قضية الالجئين من الواليات المتحدة تقليدياً نإ 
  .)275p: 19،Christison 1999( وفقاً لذلك توتصرف

  

فمنذ إنشـاء دولـة إسـرائيل، أدركـت     " عليه رسالة التطمينات األمريكية إلسرائيل وهذا ما أكدت
 امتداد فترة طويلة ىالواليات المتحدة أن التحديات التي تواجه إسرائيل تتعلق بجوهر وجودها، وعل

، لهـذا  إسرائيل في منطقة رفض فيها جيرانها االعتراف بوجودها وحاولوا تدميرها تللغاية، عاش
بحاجات أمن إسرائيل وضرورة التعاون  بمبدأ عودة الالجئين دائماً مرتبطا عدم القبول كان السبب

   ) .199:ص 1994الحمد، "(الوثيق معها
  
، وتبنـت  م1948العام بالدولة اإلسرائيلية في اعترفت الواليات المتحدة كانت األمة األولى التي و

تحدث تالواليات المتحدة لم  نالمقابل فاوفي . ك الوقتنذُ ذلمالعالقات الوثيقة مع إسرائيل وزعمائها 
ومنذ  ،م1948عاما بعد عام  ألربعينحول المسائل السياسية  او مع اية جهة تمثلهم مع الفلسطينيين

 .لفلسـطينيين ا يممثلمع السياسي  الحديثمن  انفسه منعتبالفعل  م1975من عقد بعد عام  أكثر
)292p: 1999،Christison( ،حل قضـية الالجئـين    حول ةمريكيأظروف خلقت وجهة نظر ذه اله

التصـورات   األمريكي للوضع شكل مـن خـالل   فهمال نإ ،الفلسطينيين تماثل الموقف االسرائيلي
خالل المشاريع التي قدمتها لحل مشكلة الالجئين خالل العقود  المتحدة،الواليات  تفشلو. اإلسرائيلية
وجهة النظر الفلسـطينية   تالمنظور اإلسرائيليِ وتجاهل كاملدائماً وبشكل  تتبنحيث  ،المنصرمة

   .)293p: 1999،Christison( .عرفهاتال  اوكأنه
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 الذيقدمت إلسرائيل كل أشكال الدعم و جدا،عالقة وثيقة ب وإسرائيلالواليات المتحدة  تتمتع في حين
وتهجير موجات  المصريةوالجوالن السورية وسيناء  احتالل الضفة الغربية وقطاع غزةمكنها من 

 في استخدم األمريكيالمال ف. م1967حزيران لعام  5جديدة من الفلسطينيين من ديارهم اثر حرب 
قـدمت   .اليهودالمهاجرين  العربية المحتلة واستيعاب تمويل المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي

فـي   اإلسـرائيليين تساعد نيين اليجاد صيغة لحل قضية الالجئين الفلسطي مشاريعالواليات المتحدة 
هـذه   ،وعدم عودة من هجـروا مـن أراضـيهم اليهـا     بالقوةاحتاللهم ألراضي اآلخرين  ترسيخ

لواليات بالسياسة الخارجية ل ثقةال تجعل من الصعب على الجمهور الفلسطيني األمريكية المساعدات
رات الشـرعية الدوليـة و حـق    تجاهل قراتالتي  المتبعة تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين المتحدة

   .)281p: 1999،Christison( .الالجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها
      

الصراع  فيوالطويلة  المعقدةوالطبيعة  المتحدة،والواليات  إسرائيلعالقات بين الن و يمكن القول أ
متحدة في سياستهم لرؤساء الواليات ال اًكبير اًسياسي اًضغط تقد خلق اإلسرائيلي –الفلسطيني 

اإلستراتيجيات  استخدامهالواليات المتحدة، بدال من وا" الخارجية لحل قضية الالجئين الفلسطينيين
 .القوةتوازن  القائم فيتزيد من تفاقم الخلل  َأخذت إجراءاتها د، فقبين األطراف ةلموازنة القو

1997 p:174) ،Cohen(.  
  

ضـفة  المصـطلح   غيربت بعيد توليها السلطة في الواليات المتحدة، كلينتون ةفي حين، شرعت إدار
، و )281p: 1999،Christison( .متنازع عليهـا  محتلة إلى أراض راضأ ، منالغربية وقطاع غزة

لـن  الواليات المتحدة  أنمن المؤكد  أصبح مع استمرار إسرائيل بفرض الحقائق على األرض، كما
ضـعف  أ مما األمريكيين ولينالمسؤالتحرك من جانب  وبعدم. الحقائق لكت تعمل على وقف تطوير

علـى   الفلسـطينيين  وإجبار اإلسرائيليةمن خالل تعزيز االدعاءات  سواء ،أصالًالطرف الضعيف 
   .)p:179، Aggestam(.االعتراف بهذه الحقائق

  
  .ية الالجئين الفلسطينيينالسياسة الخارجية للواليات المتحدة أي تقدم في حل قض تحقق م، لوعليه

تقـوم علـى المبـادىء     يات المتحدة المتبعة في السياسة الخارجيةاستراتيجية الوال تفي حين، كان
  :التالية
األمريكيـة   الخارجية االنحياز التام إلسرائيل، إذ ظهر بما ال يقبل الشك أو التأويل أن السياسة -1

لي مشترك، وذلك ألن العالقة بـين الطـرفين   تجاه المنطقة تتحدد بمنظور أمريكي ـ إسرائي 
متحـدة الموقـف   ولذلك تبنـت الواليـات ال  . تتعدى البعد االستراتيجي لتشكل تالحما عضويا

   .اإلسرائيلي لحل قضية الالجئين
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 المنطقة، وذلك باستغالل الظرف المواتي عربيا بعد حرب الخليج الثانية أوالً" استقرار" تحقيق  -2
لتثبيت الرؤية والبرنامج األمريكيين لشرق أوسط جديد تلعب فيه أطراف  ثانياً واحتالل العراق

  . وفي مقدمتها إسرائيل، دورا أساسيا غير عربية،
تختزل الواليات المتحدة تـدخلها فـي األمـور     وبذلك باع سياسة براغماتية في فترة اوسلوإت -3

أن ميزان القـوى يـرجح لمصـلحة     فطالما. اإلجرائية وتتالفى التدخل في القضايا الجوهرية
وبالطبع، فقد أعلنت أنها . إسرائيل، فال ضرورة لتدخل الواليات المتحدة في القضايا الجوهرية

  )2004 ،تركماني.(تقبل بأية صيغة اتفاق تصل اليها األطراف المتفاوضة

تجاه  ة الخارجيةالسياسوعليه، تكون الواليات المتحدة قد مارست، اطراً ومفاهيم نظرية متعددة في 
   .قضية الالجئين الفلسطينيين

  
ولمعرفة طبيعة و دور السياسة الخارجية االمريكية تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين فال بـد مـن   

ـ  معرفة ابعادها  . يالمحلية واإلقليمية والدولية، والمدرسة السياسية التي أنتجت هذا الـدور األمريك
 والعـرب  الفلسطينيين أن وزير الخارجية األمريكية األسبق، هنري كيسنجر، وفي هذا السياق يرى

 على اإلسرائيليون يوافق لكي إسرائيل بوجود يعترفوا أن كافيا ليس أنه تماما ويقبلوا يدركوا أن يجب

 لطمأنـة  والتضـحيات  التنـازالت  تقـديم  علـى  يعتادوا أن يجب بل ومطالبهم، حقوقهم كل تأمين

"  مواجهـة  العـرب  رفـض  بسبب وتجمدت تعرقلت السالم عملية إن ":وأوضح قائال. اإلسرائيليين
 أسـاس  علـى  النهاية في تقوم لن اإلسرائيلي - العربي للنزاع تسوية أية أن وهي" األساسية  الحقيقة

 رقم األمن مجلس قرارإذ أن  1967 حرب خالل المحتلة األراضي من الكامل اإلسرائيلي االنسحاب
  .)2004،تركماني (".بذلك يطالب ال 242
  

إلى تطبيق هذه الرؤيـا، علـى    ة التي تسعىاألمريكيالسياسة الخارجية الموقف و يوضح كسينجر
  .الجانب العربي، وخاصة الطرف الفلسطيني الحلقة األضعف في معادلة الصراع

  
فية التي يأخذنا إلى المقاربة النظرية التي تحكم سلوك الساسة األمريكان والمدارس الفلس وهذا بدوره

فـي حـل   ينطلقون منها في تعاملهم مع العالم الخارجي بشكل عام ومع الوجهة التي ينطلقون منها 
  .قضية الالجئين الفلسطينيين

  



 

11 
 

الالجئين الفلسطينيين منـذ عـام   تجاه  السياسة الخارجية االمريكية وبما أن موضوع البحث يعالج
اإلطـار   يتطلب مسبقا استحضاردوره، ، فهذا بوصفي تحليلي منظور تاريخي م من1948-2000

ربات الرائجة االنظري والمرجعي للظاهرة المدروسة، بمعنى محاولة تشخيص أهم النظريات والمق
  .لالستعانة بها في تحليل الموضوع ،سياسة الخارجيةال في حقل

  
لتركيز على وجه المهتمة بتحليل مفهوم القدرة والقوة لدى الدول، و االنظرية  اربةالمقب ونأخذ أيضاً 

على  ةفي هذا المجال، ألنها قادرة من وجهة نظر الباحث الخصوص على إسهامات المدرسة الواقعية
المتبعة من وألن االستراتيجية  ،قضية الالجئين الفلسطينيينتجاه  ر استراتيجية الدور األمريكيتفسي

لمدرسة الواقعية وخاصة بعد الطرف األمريكي، هي جزء من سياسة ذلك البلد الخارجية، وبما أن ا
الحرب العالمية الثانية، كانت الموجة للسياسات األمريكية عبر العالم، والمرجع الذي يحـتكم إليـة   

زمات الدولية والطرق المتبعة لحلهـا أو تعقيـدها،   رار السياسي، في توجهاتهم حول األالق اصانعو
التي تبنت أفكاراً ال واقعية  ،على المثاليةفعل  وذلك حسب تفسير النظرية الواقعية التي جاءت كردة

كنظرية العرق الصافي التي تبنتها النازية و الشوفينية و التي قادت العالم إلـى    ،تستند إلى أوهام
  .(Waltz,1994:p41) .أتون حربين عالميتين أودت بحياة عشرات الماليين من البشر

  
والمبشر بنهاية التاريخ يرى أن تـاريخ القـرن   أحد أقطاب فريق المحافظين الجدد يعد فوكوياما و 

 العشرين ما هو إال تاريخ الصراع األيديولوجي بين الليبرالية والديمقراطية مـن ناحيـة، والـنظم   
هذا الصراع باالنتصار الحاسـم للفكـر الغربـي     الفاشية والشيوعية من ناحية أخرى، وقد انتهى
أربعة مباديء عامة تؤثر  لىفوكوياما ع ويتفق يوعيةالديمقراطي بانتهاء الحرب الباردة وسقوط الش

  :في السياسة الخارجية، هي
فان  وعليه،. ي تحدد السياسة الخارجيةأهمية شكل ونظام الحكم الداخلي والقيم المصاحبة له والت - 

الليبرالية، فنظام الحكم هو محور السياسة الخارجية للنظم الديمقراطية تعكس قيم المجتمعات 
  .ةالسياس

الواليات المتحدة مسئولية حماية أمن  لقوة األمريكية تستخدم للوصول إلى أهداف أخالقية، وتقع علىا - 
  . المجتمع الدولي، وقد اتضح هذا خالل الحرب العالمية الثانية وحرب البلقان

تماعية االعتقاد بأن محاوالت تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق تدخل الدولة تفتت العالقات االج - 
حكم ستالين في األربعينيات من  تأتي بنتائج عكسية، ويشير هنا إلىوتدمر الكيان االجتماعي، و

  .القرن الماضي
  .األمن والعدل قانون الدولي ومؤسساته للوصول إلىعدم الثقة في فاعلية ال - 
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كما  الخارجيةدرسة الواقعية للسياسة سياسة خارجية مناهضة للم تمت ترجمة هذه األسس النظرية إلى
جـدد  وقد اعترض المحافظون ال رسمها هنري كيسنجر، والتي اشتهرت بمفهوم الردع المتبادل والوفاق

حـدث   ومع بزوغ الثمانينيـات . ن وكيسنجرمبدأ مهادنة االتحاد السوفيتي خالل فترة حكم نيكسو على
الـذي اتسـمت سياسـته    بعض التالقي الفكري بين المحافظين الجدد وإدارة الرئيس رونالد ريجـان،  
التالحم الفكـري بـين   . الخارجية بالتشدد تجاه االتحاد السوفيتي، والذي أطلق عليه إمبراطورية الشر

المحافظين واليمينيين أخذ في النمو خالل حقبة الثمانينيات، فقد اتحدوا في مواجهـة الفكـر الـواقعي    
فوكويامـا أن نمـو    يـرى . السوفيتيالتحاد والسياسة الخارجية المترتبة عليه، والتي تميزت بمهادنة ا

سقوط الشيوعية، : شكيمة تيار المحافظين الجدد في حقبة التسعينيات جاء نتيجة حدثين تاريخيين، األول
  )260:ص ،1993فوكوياما،.(الثورة التكنولوجية: والثاني

  
 في عالقتها مؤثرةإلى فهم و دراسة سلوكيات الدول و العوامل الالواقعية هدفت  النظرية الواقعية
و لم  في السياسة الخارجية السياسية لتدرس و تحلل ما هو قائمالواقعية إذ جاءت  ،ببعضها البعض

و يعتبر  .العالقاتتهدف كما فعلت المثالية إلى تقديم نظريات و أفكار حول ما يجب أن تكون عليه تلك 
" السياسة بين األمم" في كتابه ويقدم هانس ،السياسيةالواقعية هانس مورغينتو أبرز الذين طوروا نظرية 

  :هيو ،السياسيةفي الواقعية المبادئ الستة  هما يعتبرم
أن المحرك األساسي للعالقات الدبلوماسية هي تلك األضرار والنوايا الموجودة فـي الطبيعـة    -1

  .البشرية الشريرة وأن هذه األخيرة صعبة التحليل
الجماعة التي ينتمي إليها وهذه القواعد صعبة التعامل ومن ثم يصعب على الفرد تغيير أهداف  -2

أما الدراسة فمرتبطة بالرجوع إلى التاريخ، الستخالص العبرة وجمع وحصر المعطيات . معها
  .ال السياسيةلدراسة السلوك واألفع

مواجهة حدث في البيئة الخارجيـة   دومبدأ ينطلق من مسلمة أساسية وهي أن متخذ القرار عن -3
رف وفقا للمصلحة الوطنية المتسلحة بالقوة، هذا الذي أكدته التجربة حسب أقطاب يفكر ويتص

المدرسة الواقعية ألنه يعطي استمرارية وتجانس للسياسة الخارجية للدول المتباينة، وأكثر من 
ذلك فإنه تعريف المصلحة الوطنية يقدم للباحث فرصة بأن يقيم سلوك الزعماء فـي مختلـف   

  .تلف الدولمراحل التطور ومخ
يعترف الكاتب بأن مدلول المصلحة الوطنية المعرفة بالقوة يتشكل من دول يرتبط بقاؤها بالقوة  -4

تكون السياسة الخارجية لدورها مرتبطة بالبحث عن وسائل للمحافظة على الذات ومـن هنـا   
  .تكون المصلحة الوطنية هي البقاء واالستمرار، وهذه ماهية وجوهر السياسة الخارجية

 يمكن تطبيق القيم األخالقية للدولة وإن طبقت فإنها تكون دوما تابعة لظـروف ومعطيـات   ال -5
  .خاصة ومن هنا يمكننا أن نقيم سلوك الدولة األخرى
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تقر المدرسة باستقاللية البعد السياسي عن األبعاد األخرى، فالسلوك السياسي ينبغـي أن يقـام    -6
للدول كيف يؤثر الفعـل علـى قيمـة السـلعة     انطالقا من معايير سياسية، فاالقتصاد يطرح 

  .القانونية
المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار يكون بامكاننا أن نقيم الدول األخرى بعيدا عن أي  اإذا وظفن -7

  .بعد اجتماعي وثقافي
  

وفي صراعها مع محيطها الخارجي تلجأ الدولة إلى انتهاج سياسة تهدف إلى المحافظة على الوضع 
  .ن قدرتها ومكانتها تفوق الخطر الذي يهدد نظامهاعندما تعتبر بأ

  
هما االهتمام بالحوافز و االختيارات العقائدية إذ  ،خطأين أساسينفي و يحذر مورغينتو من الوقوع 

 ،pp:4-15 1965( .الالمعقـول دوامـة  السياسـة فـي   أن هذين الخطأين همـا اللـذان يوقعـان    

(Morgenthau.  
  

مـورس،  ."(ا أن لغة القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميـع حقيقة مؤداه "موريس  ويضيف،
المصالح الوطنية األمريكية، كانت ماثلة بوضوح في الشرق األوسـط،   إن"،يمكن القولو، )2002

 2002كوانـت، ."(اإلسـرائيلي -ويمكن أن تتأثر بكل خطوة من خطوات مسيرة السـالم العربـي   
المصـلحة   سياسة الخارجية وللعالقات الدولية يقوم علىجوهر النظرة األمريكية للوإن  ،)40:ص

  .(Kelman,2001;p62)ا باألساسياألمريكية القومية العل
  
ة األمريكيـة تجـاه قضـية الالجئـين     وليس كما يصفه الكثير من الباحثين بأن السياسة الخارجي 

  )11:ص 2002 تيري،.(الداعم إلسرائيل) اللوبي(، خاضع لجماعة المصالح وخاصة الفلسطينيين
  

بشكل عام والعناصر الداخلة في  ةاألمريكيوعالقة هذه النظرة بتعقيدات صياغة السياسة الخارجية 
والذي يخضع لكثير من مؤسسات صناعة  ،الالجئين الفلسطينيينتجاه  ،تكوين وصياغة هذه السياسة

ي، والكونجرس، وجماعة األمن القوم سالقرار في الواليات المتحدة، والتي تتمثل في الرئيس، ومجل
المصالح، ووزارة الخارجية، ووسائل األعالم، والرأي العام، ومجموع هذه العوامـل تـؤثر فـي    
السياسة الخارجية، وكما اشرنا سابقاً أن المجتمع األمريكي وخاصة النخب السياسة الفاعلـة فـي   

 ،بادئ النظريـة الواقعيـة  صناعة القرار، تنطلق من الفكر السياسي الذي تهتدي به، والمتمثل في م
الكثير من القرارات السياسية تأتي بصوره تكاملية ومتناغمة تعبر عن أهـداف الدولـة    فإن وعليه

  )Ishtiaq.2009(. الحقيقية أو مقتضيات لعبة القوة والمصلحة
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وإن قرارات السياسة الخارجية تتحدد داخل منظمات ومؤسسات بيروقراطية معقدة تضـع قيـوداً   
 .ى صانع القرار، ناهيك عن قيود اإليديولوجية والتقاليد والقيود التي تأتي من البيئة الدوليةشديدة عل

Harbert, 1970 p: 7)(.  
 

ففي نظـر  "وبناء على هذه القاعدة في السياسة الخارجية األمريكية، والتي تنطلق من مفهوم القوة،  
لقـد  . هو هاجس أمريكـي  أخري شيء إسرائيل هي الطرف الفائز، والفوز أكثر من أ ناألمريكيي

تحويل وجهات نظر  م دوراً حاسماً في1967لعبت هزيمة إسرائيل لمصر وسوريا واألردن في عام 
  .)162: ص 2000س، جرج."( كيين نحو الدولة الصهيونيةلين األمريالجمهور والمسؤو

  
فـي النـزاع العربـي    وعليه استثمرت إسرائيل، هذا الفوز الذي يتوافق مع المبادىء األمريكيـة  

اإلسرائيلي إلى أن قبل العرب والفلسطينيين الشروط اإلسرائيلية بفضل التأييد والـدعم األمريكـي   
إلسرائيل، فقد استطاع جميس بيكر وزير الخارجية األمريكي في ظل إدارة بوش، االسـتفادة مـن   

تي، وعمـل علـى   نتائج حرب الخليج، من حيث الضعف العربي، إلى جانب ضعف االتحاد السوفي
، وكان اإلنجاز األكبر له آنذاك هو قبول 1991سبتمبر / جمع أطراف الصراع في مدريد في أيلول 

سوريا لدور أمريكي في التسوية، وبخاصة بعد أن تم الجمع بين المطلب السوري بالمنهج الشـامل  
ومـن  . )91:ص 2003سعودي، .(للتسوية، والمطلب اإلسرائيلي الخاص بمفاوضات ثنائية مباشرة

ة الخارجية األمريكية، نجحت الواليات المتحـدة فـي   ياً لهذا النهج في السياسرجانب آخر واستمرا
اإلسرائيلي بإخراج عمليـة   -لعب الدور الرئيسي في النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي والنزاع العربي

ضات ثنائية بين أطراف السالم بعد سقوط االتحاد السوفييتي من إطارها الدولي وتحويلها إلى مفاو
مما أدى إلى المأزق الذي وصلت  يل الطرف األقوىالنزاع، والتي تخدم بالضرورة مصلحة إسرائ

  .إلية عملية المفاوضات
  

أال تكون لها مصـلحة  " يتطلب منها  دوراً لحل قضية الالجئين الفلسطينيين الواليات المتحدةفلعب 
ف االستراتيجي لاقع العتبارات كثيرة أبرزها التحاواضحة مع طرف دون آخر، وهذا األمر غير و
مـع   رف األمريكي يلتقي في معظـم مصـالحه  بين الواليات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي فإن الط

لحـل قضـية    ر هو قاعدة التفسير المنطقي لطبيعة الحلول المقدمةالمصلحة اإلسرائيلية، وهذا األم
 242،338قـرار األمـم المتحـدة     لمتحدة واالرتكاز علىيات االوالمن قبل  الالجئين الفلسطينيين

 1994الحمـد، ( ".ة اإلسـرائيلية  انسجاماً مع المصـلح  النقاط اليجاد حل لقضية الالجئينكإحدى 
  )29:ص
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تصالح من خالله بين االهـداف  ،الواليات المتحدة االمريكية فشلت تاريخياً في انتهاج موقف معتدل
  .نيةاالسرائيلية و الحقوق الفلسطي

   

���  ��67 ا�45��1 ا��3-�2#��1  ا��0 /#	و�. ا�-	,�� ا��را�	ت3.2
  :وا�-�	�� ا��8
  

عالج عدد من الكتاب و المؤلفين موضوع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية * 
ى تقسيم خمسون عاما عل"كتاب الكاتب وليد الخالدي مؤلف  قدم فقد.وبالتحديد تجاه ملف الالجئين

رفض يشير المؤلف إلى ف ..1998بيروت في العام، الصادر عن دار النهار )1947-1997(فلسطين
 .إذ اعتبروه قرارا أباح لشعب االنقضاض على تراب شعب آخر وممتلكاته العرب قرار التقسيم

 1948/ مايو / أيار /15فالقوات الصهيونية بدأت هجومها العام استباقاً لنهاية االنتداب في 
السيطرة العسكرية على كامل  وتهدف إلى "الهاغاناه"بها  قامتالتي " دالت " د"باالعتماد على الخطة 

رقعة الدولة اليهودية وفق قرار التقسيم واعتماد هذه الرقعة منطلقا للنفاذ إلى مناطق كثيرة واسعة 
رقعة الدولة  عن"  دفاعلل" ضرورية  ةداخل الدولة العربية المقترحة اعتبرتها القيادة الصهيوني

  .اليهودية
في القرى العربية وتهجير نحو ما يقارب  نالفلسطينيي آالفبعد حرب دامية أدت إلى قتل و

وعشية انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين في  .فلسطينيا من ديارهم وممتلكاتهم 750,000
رئيس الواليات المتحدة  افأعلن عن قيام الدولة اليهودية وجاء اعتر 1948مايو /يار أ_ 15

  .دقيقة من إعالن تل أبيب 11بها بعد  "ترومان"األمريكية 
  
في العام  الصادر سهيال سليمان الشلبي في كتابهما .و د ،الدكتور محمد عبد القادر خريسانركزي *

 )من خالل الصحف السورية 1945-1949الواليات المتحدة من القضية الفلسطينية موقف( 2006
خلفا للرئيس  1945ترة تولي هاري ترومان رئاسة الواليات المتحدة األمريكية في نيسان عام على ف

روزفلت إذ كان توليه الرئاسة نقطة تحول واضحة في الدعم والمساندة األمريكية غير المحدودة 
 في وبرزت قضية الالجئين الفلسطينيين للصهيونية التي استمرت حتى نهاية فترته الرئاسية الثانية

كما لعبت الواليات  .نروا في عهده الرئاسيوكذلك تم تشكيل األ نهاية واليته الرئاسية األولى
لوقف إطالق النار وكانت هذه ) اتفاقية رودس( في اتفاقيات الهدنة  بارزاً المتحدة األمريكية دوراً

  .بإسرائيلغير مباشر  عربيا اعترافا االتفاقية
بالدولة العبرية بعد تهجير ما يقارب  "ترومان"الرئيس  فاعترا لعلى تفاصيويلقي الكتاب الضوء 

  .من وطنهم فباتوا مشردين في البلدان العربية المجاورة اًفلسطيني 750,000
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وملهـاة  .....بين مأساة التـاريخ :االونروا"ويتحدث الكاتب الفلسطيني صالح عبد ربه في كتابه * 
لتي وجد خاللها مئات اآلالف من الفلسطينيين أنفسـهم  عن النكبة ا 2005الصادر في عام " الحلول

ليتحولوا إلى مجرد طوابير أمام مؤسسـة اسـمها    ،العالقات ،البيت، األرض، كل شيء وقد فقدوا
كانوا أسياد األرض انقطع سياق حياتهم وإيقاعها اليومي الرتيـب ليتحولـوا إلـى     أنفبعد .الوكالة

كاتب أن وكالة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين     ويؤكد ال.مجموعات وأرقام تنتظر الغوث
لوكالة اويركز على أن  8-12-1949 الصادر في 302تأسيسها وفق القرار رقم  التي تم "االونروا"

وان إنشاءها تم في سـياق   تشكل العنوان السياسي العتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة الالجئين
تحرص األمـم المتحـدة    الخاص بحق العودة الذي194ار قرصدور الوبالتوافق مع  ا االعترافهذ

ويقول أن الوكالة بدت وكأنها األداة التي ستقتلع ، .سنويا في إطار التجديد للوكالة إليهعلى اإلشارة 
وتهبط بهم من مفهوم الشعب إلى كتل بشرية هائمة ليس لها معالم  ،الالجئجذور ذاكرة الفلسطيني 

  .مستقبلية
ة إنسانية تحاول أن تخفف من وطـأة  ر الوكالة بدا في أحيانا أخرى مجرد مؤسسويشير إلى أن دو

وفي مراحل أخرى كانت صـورة   .المعاناة ببعدها اإلنساني وكأنها مفصولة عن مقدماتها السياسية
وإنسانية تتراجع لتتقدم كمؤسسة سياسية تحاول الدول المهيمنة توظيفهـا   ةالوكالة كمؤسسة خدماتي

قضية الالجئين الفلسطينيين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية  لتمرير مشاريع تصفيةواستخدامها 
  .اإلسرائيلي–الصراع الفلسطيني  وجوهر

، ه المؤسسة الدوليةحيث مستقبل هذويتطرق إلى موقف األطراف المتعددة ذات العالقة بالوكالة من 
دي من محاوالت حل الوكالة من قبـل  ن هناك قلق فلسطيني جإ وخاصة الموقف الفلسطيني منها إذ

حقيقي وطي ملف الالجئين دون حل ، المضيفةوتصفيتها وتسليم خدماتها للدول  ،الدول الممولة لها
  .لمشكلتهم السياسية األمر الذي يرفضه الالجئون الفلسطينيون ويصرون على مقاومته

  
في القانون  نلسطينييوضع الالجئين الف ( هفي كتابفقد استعرض  "ليكس تاكنبرغ"أما * 

وضع الالجئين الفلسطينيين ودور األمم المتحدة والواليات المتحدة   2003الصادر عام )الدولي
 اقرار 600قد اتخذ  ناألمكان مجلس  1987وحتى منتصف عام  1947األمريكية فيها فمنذ عام 

الكاتب عرض دور ف. اإلسرائيلي في مختلف جوانبه –منها بالصراع العربي  200تقريبا يتعلق 
وعرض أسباب تأسيس هيئة خاصة بالالجئين  ناألمم المتحدة في قضية الالجئين الفلسطينيي

مين على ائالق ظهر أنكما أ .1949ديسمبر / كانون األول  8الفلسطينيين تابعة لألمم المتحدة في 
ة الهجرة الباهظة ومشاريع األشغال وأنشط اإلغاثةأدركوا أن مشاريع أعمال  1961الوكالة في عام 

  .التكاليف ال تبشر بحل لمشكالت الالجئين االقتصادية
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: المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية (  في كتابه ب مهدي عبد الهاديتاكال ستعرضي
التي طرحت على الساحة  األمريكيةبعض مشاريع الحلول  1975ر عامالصاد) 1974 - 1934

التعويض عن الممتلكات وعلى  أوالتوطين  إعادةالتي استندت على مبدأ  1961مبادرة كيندي ك
مشروع  إليه أشاروهذا ما  األردنحل منصف لمشكلة تنمية مصادر مياه نهر  إيجادالمساعدة في 

   -:جاء فيه والذي 1963-  1961 لجنة التوفيق وإحياءون تجونس
في  يفعلوا ذلك أنديارهم العيش في سالم مع جيرانهم  إلىيسمح لالجئين الراغبين في العودة " 
الذين ال يرغبون في العودة وعن كل  أولئك أمالكيتوجب دفع التعويضات عن " قرب وقت ممكن أ

السلطات  أوواسطة الحكومات بتلك الممتلكات وفقا لقواعد القانون الدولي ب إتالف أوخسارة 
ة بعد حرب يو يتحدث الكاتب عن ازدياد التحرك األمريكي على صعيد المبادرات السياسالمسؤولة 

عد وزير الخارجية األمريكية أف االستنزاف وذلك خوفا من االمتداد والتوسع السوفيتي في المنطقة
دة وسالمة األراضي واالستقالل مبادرة أهم مقترحاته إقرار األطراف بسيا 1969عام "روجرز "

االنسحاب اإلسرائيلي من أراض محتله عام ، 1967لعام 242 وفق نص قرار مجلس األمن رقم
   .242وفقا لقرار مجلس األمن 1967

  
فلسطين والسياسة ( ميخائيل سليمان في كتاب . د بإشراف ،مجموعة من الباحثين تبحثكما 

 األمريكيفي المسببات والمنطلقات للدور  1996لصادر عام ا)كلينتون إلىمن ويلسون :  األمريكية
دور الرئيس  إلىفيتطرق .المتعاقبة اإلداراتعبر استعراض كافة  كراع لعمليات التسوية السلمية

واعتبرها مشكلة الجئين ومجاال مناسبا  اإلنسانيةاهتم الرئيس بفلسطين من الناحية  إذ "ترومان"
فقد كانت نقطة التحول الهامة عندما  ،األوسطالتجاري في الشرق المالي و أمريكالزيادة نشاط 

 إدارة إلىيتعرض .لتبني مطالبها في فلسطين "ترومان"نجحت الجماعات الصهيونية في اجتذاب 
 اقراراتهو  اإلدارةو يؤكد بان احتمال قيام وطن فلسطيني في المستقبل قد زعزعته هذه  "يزنهاورأ"

اك كان هن إذ "جونسون"و "كيندي"سياسة  إلىويتطرق  .قتصادية فحسبالقضية ا أنالمركزة على 
 إلسرائيلظهر تأييده الصريح أ" جونسون" أنويظهر  ،حل لقضية الالجئين إلىرغبة في الوصول 

 للرئيسبالنسبة  أما.تحل مشكلتهم بالقوة أنمن الجئين يمكن  أكثرالفلسطينيين ليسوا  أن بإقراره
التوصل لتقرير المصير ولكن لم يتم  لقضية الفلسطينية وفهم طموحات شعبهابامهتما  كانف "كارتر"

بعد غزو  إالللصراع  األحاديةتقييم النظرة  إعادةلم تجر  فإنها "انريغ" إدارة أما.حل للصراع إلى
محادثات مباشرة مع منظمة التحرير لكنه كان تغييرا ضعيفا لم يمس  بإجراءوسمحت  1982لبنان 
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قضية الالجئين بوش نحو  إدارةسياسة  إن .اإلسرائيليةالمؤيدة لوجهة النظر  ةاإلستراتيجي
 إسرائيلاستمرت في تأييد  إذ ،التي سبقتها اإلداراتعلى خطى  ،خالفا لما يقال، الفلسطينيين سارت

حرب الخليج الثانية ولكنها اتسمت  أثناءصحيح حدثت تغيرات .وفي معارضة حقوق الفلسطينيين
فان تأييدها  "كلينتون" بإدارةوفيما يتعلق . ع استمرار المساعدات المالية والعسكريةبالسطحية م

 اإلدارةوالفلسطينيين الذي لم تعلم عنه  اإلسرائيليينالتفاوض السري بين  إلىدفع  إلسرائيلالعلني 
   .اإلسرائيليةانحيازها التقليدي لوجهة النظر  أكدتشيئا ولكنها 

  
 )الواليات المتحدة والفلسطينيون بين االستيعاب والتصفية(  د في كتابهالكاتب محمد شدي يذكرو

  :حيال الشعب الفلسطيني بمراحل ثالث  األميركيةلقد مرت السياسة  1981 الصادر عام
  كالجئين األولىتعاملت معهم في  -1
  الدولي اإلرهابوفي الثانية كشركاء في  -2 
   .وفي الثالثة ككيان -3 
  
بعد طرد " بالمشكلة الفلسطينية "حكومة الواليات المتحدة بدأت تهتم  أنصل الثالث ويبين في الف 

 اإلنسانيذا االهتمام له انه كان إال.ال وطن لهم وعالة اقتصادية وأصبحوا أراضيهمالفلسطينيين من 
لى للفلسطينيين ع المفاجئتخوفوا من انعكاسات التدفق  األميركيةجانبه السياسي فصانعوا السياسة 

قدمت الواليات  ،العربية الحاكمة لألنظمةالدول العربية وبسبب قلقها على االستقرار السياسي 
كما حاولت .جل تخفيف العبء على الحكومات العربيةدة مساعدات اقتصادية لالجئين من أالمتح

ا الفلسطينيين المنتشرين في المخيمات في لبنان وسوري الالجئينالتخفيف من حدة عداء وتذمر 
تراحات محددة لمشاريع المياه من قدمت الواليات المتحدة اق 1961  ،,1956 1953وفي واألردن

توطينهم ودمجهم في المنطقة لكن العرب رفضوا هذه  إعادةعن طريق  ،جل حل مشكلة الالجئينأ
  .لم تعالج الجانب السياسي للمشكلة ألنهااالقتراحات 

المقيمة في  األميركية اإلداراتال تتغير بتغير ألميركية صناعة السياسة الخارجية ا أنكما يظهر  
في  األميركيةتحددها المؤسسات السياسية بناء على ما تقتضيه المصالح  وإنما، األبيضالبيت 
ميركية ال أنه تغير في السياسة الخارجية األجديدة وك إدارةوما يظهر في بداية عهد كل  .المنطقة

بناء على معطيات الحرب و  ،النظام إستراتيجيةالتكتيك ضمن  و األسلوبيتجاوز عمليه تغير 
 إماالشعب الفلسطيني هي تجاه  المنطبقة األمريكيةالسياسة  أن أوضحتوالتي  اإلسرائيليةالفلسطينية 
   .التصفية أواالستيعاب 

رر سرائيل ويبإ إزاءالفلسطينيين نابعة من سياستها  إلى األميركيةنظرة الواليات المتحدة  إن
  .اللوبي الصهيوني النافذ أوميركي العام األ للرأيذلك بأنه مراعاة  األميركيةصانعوا السياسة 
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نه ليس فشال في لطويل في حل القضية الفلسطينية وأميركي اوهذا الكتاب يحلل مسلسل الفشل األ
  .السياسة وحسب بل في الفهم

  
 شاريع التسوية للقضية الفلسطينية منذم"في دراسة للكاتبين منير الهور وطارق الموسى بعنوان 

يركز الكاتبان على أطماع الصهيونية ومخططاتها التوسعية  1983الصادر عام  "-1947 1982
عبر الفترات الزمنية المختلفة منذ االنتداب البريطاني على فلسطين وعبر المراحل التي مرت بها 

اعي وبقوة مدعومة دوليا لتحقيق حلمه في والعوامل السياسية التي مكنتها من لعب دورها بشكل جم
ة وكلها الذي يستند إلى الحجج الدينية والذرائع التاريخية والسياسي" الوطن القومي"تمرير ما يسمى

المتعاقبة  برز ما في األمر أن الكيان الصهيوني واإلدارات األمريكيةأمور واهمة وزائفة ولعل أ
قطعت شوطا بعيدا في تسريب منطق تعدد البدائل وطرح اإلسرائيلي  - الفاعلة في الصراع العربي

نه يشير إلى البحث عن السالم في المنطقة كما أ بإستراتيجيةالحلول الجزئية أو المبتورة لما يسمى 
 إلىفيتطرق  .بعض الفترات التاريخية والتي قدمت فيها حلول ومشاريع تسوية للقضية الفلسطينية

المشاريع  أنرأى  الذي)1961-1963( لعام األمريكيةت المتحدة فترة رئاسية جون كنيدي للواليا
 الدبلوماسي مكلفا األسلوباالقتصادية لحل قضية الالجئين الفلسطينيين لم تالقي ترحيبا عربيا فاتبع 

للسالم العالمي بالقيام بدراسة الوضع في الشرق " كارنجي "جوزيف جونسون رئيس مؤسسة .د
الختيار بين العودة أو أهمها إعطاء الالجئين الفلسطينيين فرصة لاألوسط فوضع عدة مقترحات 

التي 1967ويشير الكاتبان إلى حرب  ،ه االقتراحات رفضتها إسرائيل جملة وتفصيالالتعويض هذ
في  242قر مجلس األمن القرار الالجئين الفلسطينيين على أثرها أشردت دفعات جديدة من 

ويتحدثان عن   ،ى ضرورة تحقيق تسوية عادله لقضية الالجئينوفيها أكد عل 1967تشرين الثاني22
–التي رأت أن التسوية الممكنة للصراع العربي ) 1976-1980(سياسة الرئيس جيمي كارتر 

 أراضمن  القوات اإلسرائيليةوانسحاب .اإلسرائيلي تقوم على أساس منح الفلسطينيين إقامة وطن
  .على حدود أمنه إسرائيلمحتلة وحصول 

  
–تجاه الصراع العربي  األمريكيةالسياسة "ي دراسة لها حملت عنوان ف) هالة سعودي.د(أما

الفترة الممتدة بين الحربين العربيتين  إلىفتشير  1983 الصادرة عام" 1967-1973 اإلسرائيلي
–آلتا كانتا نقطتا تحول في الصراع العربي ) 1967-1973(اإلسرائيليتين في الفترة الممتدة

هذه الفترة  نإ إذفي هذه الفترة باالنحياز للكيان الصهيوني  األمريكيةوامتازت السياسة  ئيلياإلسرا
ليندون جونسون الذي ارتبط بأقصى  األمريكيةشهدت تغيرا في شخص شاغل كرسي الرئاسة 

 األوهامبمجيئه بعض  أحاطتريتشارد نيكسون الذي  إلىدرجات العداء لحركات التحرر العربي 
لتسوية الصراع والموقف  األمريكيالتصور  إلى ةكما تعرضت الكاتب ،العربتجاه  فضلأبسياسة 
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لحل مشكلة   1967-1973ي الفترة الممتدة من عامفن من قضية الالجئين الفلسطينيي األمريكي
شخصا  300,000والذين بلغوا أكثر من  1967الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا نتيجة حرب عام 

حزيران  14الصادر في  242وقف الواليات المتحدة تأيد قرار مجلس األمن رقم فقد كان م ،
وتشير إلى أن  ،مناطق سكناهم اثر النزاع إلى تسهيل عودة السكان الذين تركوا الذي دعا1967عام

إدارة جونسون استمرت في االلتزام بالموقف األمريكي وهو معالجة هذه القضية كقضية الجئين كما 
نه في عهد نيكسون تم التأكيد على إيجاد حل عادل لمشكلة الالجئين في إطار قرار تشير إلى ا

الذي ضمن تحقيق تسوية عادله  1967عام تشرين الثاني  22الصادر في  242مجلس األمن رقم 
ن كانت الواليات راز أي تقدم في تنفذ هذا األمر وإنه لم يتم إحإال أ لقضية الالجئين الفلسطينيين

كعنصر أساسي في إقامة سالم عادل ودائم إال  حقوق الفلسطينيين توافق على فكرة احترامالمتحدة 
أنها ال توافق لمطالبته بتطبيق مبدأ حق تقرير المصير على عضو ذي سيادة أو أكثر من أعضاء 

  .مبدأ حق تقرير المصير كما جاء في ميثاق المنظمة األمم المتحدة األمر الذي يشوه ويحرف
  

وحمل  ،1987فقد تحدث في كتاب صدر له في العام  ،صائب عريقات.دفاوض الفلسطيني الم أما
دراسة في التحركات الدبلوماسية والسياسية في الشرق . لسالم على السالما"عنوان 
 األوسطالتحركات الدبلوماسية والسياسية في الشرق عن  1987عام الصادر " 1987-1967األوسط

وتحركاته السياسية  "لرونالد ريغان"وتحديدا عن الفترة الرئاسية  1987/1967في الفترة الممتدة 
دور  وإلغاءتوسيع اتفاق كامب دافيد وتطبيق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع  إلىالتي هدفت 

فكرة  وإلغاء اإلسرائيلي - منظمة التحرير الفلسطينية واالتحاد السوفيتي من معادلة الصراع العربي
  .األردنوذلك من خالل ربط الضفة والقطاع مع  ،ينية مستقلةإقامة دولة فلسط

في أعقاب أحداث  "فيليب حبيب"الدبلوماسي األمريكي السفير  دث المفاوض الفلسطيني عنويتح
والتي أسفرت عن الجالء الكامل لمنظمة التحرير الفلسطينية من بيروت وقامت  1982لبنان عام 

ل سفيرها حبيب بخطوات تؤدي إلى سالم دائم بين العرب و الواليات المتحدة األمريكية من خال
ن فقط قضية الشعب الفلسطيني ليست قضية الجئين مشتتي أنحرب لبنان  أظهرتوقد  .إسرائيل

  .وإنما حقوق شعب كامل
المتمثلة  األمريكية اإلدارة إلىنقل الموقف الفلسطيني الرسمي  إلى وكان الفلسطينيون يسعون

المبعوثين السياسيين الرسميين وتمثل الموقف الفلسطيني بما  من خالل "ريغانرونالد "برئيسها 
  -:يلي
  في تقرير مصيره  االعتراف بحق الشعب الفلسطيني األمريكية اإلدارةمطالبة  -1
الذي  بأسرهالمحتلة هم جزء من الشعب الفلسطيني  األراضيالشعب الفلسطيني في  أبناء إن -2

 .شتاتفي ال يعيش ثلثاه هنا و ثلثاه
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 األراضيتتناول المشكلة برمتها وليس فقط سكان  أنأي تسوية للقضية الفلسطينية يجب  إن -3
 .المحتلة

الشعب الفلسطيني على نيل حقوقـه   إصرارالمشكلة الفلسطينية مشكلة سياسية وطنية تتمثل في  -4
ي وحقـه  دولته المستقلة على ترابه الوطن وإقامته تقرير مصيرهالوطنية وفي مقدمتها حقه في 

    .حدوصاية من أ أو إكراهفي اختيار من يمثله دون 
  

نه تـم تغيـب أي دور   مبينا إلى أ 1982ويستعرض عريقات مشروع ريغان للتسوية في أيلول عام 
لمنظمة التحرير في عملية السالم وغياب أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة وعلى 

للبنان للقضاء على البنية التحتيـة العسـكرية    إسرائيللى غزو ويتطرق إ رأسها حق تقرير المصير
على تطلعات الشعب الفلسطيني  يتقض أنلمنظمة التحرير الفلسطينية والتي اعتبرت خطوة من شأنها 

بان الحل الوحيد للمشكلة الفلسطينية  الوطنية ولكن كان من أهم أثارها ازدياد تمسك الشعب الفلسطيني
لمعانـاة والهجـرة   ة فلسطينية مستقلة تخلص الشعب الفلسطيني مـن اللجـوء وا  يكمن في إقامة دول
  ."ريغان"بمثابة ضربة لمشروع  ا التمسكالمستمرة وكان هذ

ويتحدث عن مفاوضات كامب ديفيد بين اإلسرائيليين والمصرين والواليات المتحدة األمريكية الوسيط 
ن يكون هناك فترة زمنية يشرف أ: نخص الفلسطينييما جاء في االتفاقية فيما ي أهمبين الطرفين ومن 

وتـم   بـالنزاع  فيها الفلسطينيون على إدارة شؤونهم بما ال يتعارض مع أمن باقي األطراف المعنيـة 
    .اقتراح خمس سنوات كفترة انتقالية

  
بعنـوان   "حق العـودة "الالجئون الفلسطينيون"جاءت في كتاب  لنعومي تشكومسكي في دراسة أما

على قضية الالجئين الفلسـطينيين   يركز 2002الصادر في العام يات المتحدة ومسألة الالجئين الوال
فـي   194رقـم   صوتت ضد القـرار  ويشير إلى أن إدارة كلينتون 1993/ أيلولأوسلو في اتفاق 

األول الواليـات المتحـدة والثـاني     2مقابل  150الجمعية العمومية لألمم المتحدة فكان التصويت 
ووفقا للكاتب عدم تصويت الواليات المتحدة  ،علما أن اإلدارات السابقة كانت مؤيده للقرار، ئيلاسرا
لكـل   على أن"من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تنص 13يعني إلغاء المادة  194القرار  مع

فسـير  كمـا يتطـرق إلـى الت   ". إلى بلده ةوالعود ،بما في ذلك بلده ،في مغادرة أي بلد حق امرئ
  .في الفترة الرئاسية للرئيس كلينتون 242للقرار  األمريكي والدولي

  
 المبـادئ ويتحدث الكاتب عن دور الواليات المتحدة األمريكية في عملية السالم منذ توقيع إعالن 

نـه تـم   أ محـذراً  )إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية وبرعاية الواليات المتحدة األمريكية(بين
وتم تجاهل بقية القرارات الدولية األخرى التي تدعو إلى حقـوق قوميـة    242إلى القرار   اإلشارة
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قرار نزاع رغم إشارته إلـى   242)(ن القرارموضحا أ إلى جنب مع حقوق إسرائيلفلسطينية جنبا 
  .الحقوق العادلة لالجئين

حتالل األجنبي وموافقة كما يشير إلى حق الشعوب في المقاومة األنظمة العنصرية واالستعمارية واال
المجتمع الدولي على ذلك مركزا على أن الواليات المتحدة األمريكية أثناء الفترة الرئاسـية للـرئيس   
األمريكي بيل كلينتون وافق رئيس منظمة التحرير الراحل ياسر عرفات على نبذ اإلرهاب وكبت حق 

  .أوسلوالمقاومة الفلسطينية اثر توقيع اتفاق 
  
الصادر " تطبيقـه  ومبادئحق العودة للشعب الفلسطيني "بعنوان كتاب في  ن بابادجييتحدث رمضا 

نه تم االعتراف بحق الفلسـطينيين فـي   عن أ ،بيروت، عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1996عام 
كانون األول 11في  المتحدة لألمم العامةالصادر عن الجمعية  194ديارهم بموجب القرار  إلى العودة
 إلـى ويشـير   في قرارات األمم المتحدة الالحقة ظهر أهمية هذا القرار ألنه تم التأكيد عليهوأ 1948
علـى ضـرورة    أكدوالذي  1967تشرين الثاني عام  22في  األمنالذي اعتمده مجلس  242القرار 

  .تحقيق تسوية عادلة لقضية الالجئين
حمله هذه القضية مـن  ين خاصة لما تو يقترح الكاتب صيغة تفاوضية لحل مشكلة الالجئين الفلسطيني

و تأجيل قضية الالجئين إلـى المرحلـة    أوسلوفاوض الفلسطيني منذ توقيع اتفاق الم تعقيدات واجهت
التي لم تستطع حتى الوصول إلى تعريـف   للبحث في هذه القضية النهائية وتم تشكيل اللجنة الرباعية

   .لالجئمحدد 
لالجئين ولكن ذلك يتطلب المرونة من جميع األطراف المشاركة ويعرض الكاتب حال مقبوال لمشكلة ا 

مع التزام الواليات المتحدة األمريكية بلعب دور الوسـيط  ) إسرائيل، لبنان، األردن(في عملية السالم 
  .وإلزام جميع األطراف بتنفيذ بنود المعاهدة

طينيين وان القواعـد العاديـة   هذا القرار والقرارات الالحقة أوجدت لمصلحة الفلس أنويبين الكاتب  
 أنمبينـا  ، الالجئين والنازحين والمطرودين الدولية تسمح بتطبيق القرار على الفلسطينيين ةللمسؤولي

فـي بلـده   "البقاء "حق  إنسانتمنح كل  اإلنساننصوص الشرعية الدولية والقرارات الخاصة بحقوق 
   .نداء العودة نتيجة لتجاهل هذا المبدأ معتبرا

  
قضية .الالجئون الفلسطينيون(بعنوان  1996الكاتب فالح الطويل في كتابه الصادر في العام  يركز

الـذي  غوث الدولية برنامج تطبيق السالم وإطالق وكالة ال أوسلوعلى فترة توقيع اتفاق  )تنتظر حال
بين السـلطة   بيل كلينتون األمريكيثناء الفترة الرئاسية للرئيس أ األمريكيةالمتحدة  الوالياتته رع

 .1993في أيلول عام  اإلسرائيليةالوطنية الفلسطينية و الحكومة 
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تعزيز البنية األساسية في  اإلسهام في من خالل برنامج تطبيق السالم ويشير إلى أن الوكالة استهدفت
 ةالتربية و قطاع الخدمات والموارد االقتصادية المتاحة للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطيني

ـ ويظهر أن الوكالة وضعت أفقا زمنيا مدته خمس سنوات للشوؤن المالية والتخطيط يتـزامن مـع   
ويشير إلى أن هذا البرنامج ركز في تطبيقـه   المبادئإعالن  المرحلة االنتقالية المنصوص عليها في

طق السـلطة  ن هذا البرنامج سعى إلفادة الالجئين في مناإذ إ غزه أوال ثم الضفة الغربيةعلى قطاع 
الفلسطينية نتيجة للعملية السلمية التي رعتها الواليات المتحدة األمريكية أثناء الفترة الرئاسية للرئيس 

  .األمريكي بيل كلينتون
 إلـى بدأ عدد محدود من الالجئين الفلسـطينيين يعـودون    وسلوالكاتب أنه مع توقيع اتفاق أ ويتحدث

في قوة الشرطة وعـائالتهم   وأفرادفي السلطة الفلسطينية  نطين وعرفوا بالعائدين وهم الموظفوفلس
 .نسمه سنويا2000ُالذين قدروا ب" لم شمل العائالت " الذين كانوا يعودون تحت عنوان  إلى باإلضافة

 األموربالتعاون مع السلطة الفلسطينية لمعالجة  أومباشرة  تتدخل أنوكان ال بد لوكالة غوث الالجئين 
روف المعيشية لالجئين في المخيمات وكافة الخدمات المقدمة فيها التي كانت فـي  حول الظ المستجدة

 أيلـول منذ  الوكالة عملت أنو يقول الكاتب  .معالجه جذرية لوقف التدهور إلىوضع مترد وتحتاج 
بين خدماتها وخدمات السلطة الفلسطينية لضمان التكامل ومنع االزدواجية عن  المواءمةعلى  1993
   .و الخدمات االجتماعية اإلغاثةفي مجاالت التعليم و الصحة و  آليات للتنسيق ادإيجطريق 

  
 2000الصادر عام  "واي ريفر إلىوسلو من أ" تحت عنوان وآخرينلقيس عبد الكريم  وفي دراسة 

شهرا أي منذ  20من  أكثرفقد تحدث فيه عن مقدمات االتفاق الذي توج بعد جهدا تفاوضيا استغرق 
فصوله التـي تفرغـت لهـا     آخراستضاف منتجع واي بالنتشن  أن إلىعلى اتفاق الخليل التوقيع 

 إدارتـه بيل كلينتون وأركان  األمريكيوواكبها عن قرب الرئيس  واإلسرائيليةالقيادتان الفلسطينية 
 األخيرةفي المراحل  األردنيوالقضايا الرئيسية وشارك العاهل  تالمحطاحاسمة في  وفعاليةبنشاط 

تأزم التفـاوض   أنلالنفراج المؤقت بعد  أمريكيهذه االتفاقية جاء ت بتدخل  إن ،ذه المفاوضاتله
 أن إلـى ويشير  .بين الطرفين خاصة حول قضايا الوضع النهائي والتي من ضمنها قضية الالجئين

أنفان مفاوضـات الوضـع الـدائم    الجانبان سيست أننه نص على في اتفاق واي ريفر أ جاء ما أهم
الواليات المتحدة عن نيتهـا تسـهيل    أعربت 1999أياراتفاق بحلول  إلىهدا للوصول ج النبذوسي

من  اإلخراجلكنها لم تنجح في أوسلو حققت انفراجا مؤقتا لعملية  األمريكيةالجهود  إنالمفاوضات 
ويشـير   .اتفاق حول قضايا الوضع النهـائي  إلى تعذر الوصول إذتعقيدا وصعوبة  األكثرالمأزق 

وسلو تمت التحركات التالية بخصوص ملف الالجئين الفلسطينيين ففي لجنة لكاتب انه خالل فترة أا
بـدعم   اإلسـرائيلي نجح الجانـب   فاألطراالعمل الخاصة بالالجئين والتابعة للمفاوضات متعددة 

 لـى إكما لجأت وكالة الغوث  .لالجئين حقهم في العودةالذي يكفل  194في استبعاد القرار  أمريكي
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 أنفسهمومحدداتها بما في ذلك تحميل الالجئين  وتعريفاتهاالنظر بجانب منها  وإعادةتقليص خدماتها 
فشلت اللجنة الرباعية الخاصة بـالالجئين بتحقيـق خطـوات     .للخدمات الماليةالتكاليف  جزءا من

مريكية العمـل  األ اإلدارةسلو جمدت فاق أومنذ ات .لالجئلم تضع تعريفا محددا  اآلنملموسة فحتى 
  .بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

  
لجنة الالجئين  أعمال –مستقبل الالجئين الفلسطينيين "في كتاب حمل عنوان  سليم تمارييعرض 

في  إليهاللتوصل  الصيغ التي اعتمدتها"  واللجنة الرباعية األطراففي المفاوضات المتعددة 
تؤثر في مفاوضات  أنوالتي من المرجح  1967مصير نازحي عام وسلو بشأن مفاوضات أ

الوفد المفاوض كان يعتمد القرار  أن إلىكما يتطرق ، 1948 عام لالجئالوضع النهائي بشأن 
وفي عام  للتفاوض األساسلم يوافق على هذا  اإلسرائيليللتفاوض لكن الجانب  كأساس194

مورست ضغوط  إذ 194تزامها السنوي بالقرار ال األمريكيةحجبت الواليات المتحدة  1995
لم يستطيعوا  فإنهمعلى حق العودة ورغم ذلك  اإلصرارللتخلي عن  الفلسطينيينسياسية على 
  .جل االحتفاظ بشرعيتها في عيون منتخبيها وفي عيون الفلسطينيين المنفيينوذلك من أ

 العدالةن ويضمن تحقيق جزء من ويقترح الكاتب صيغة تفاوضية لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيي
استيعاب عدد محدد من الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية  من خالل عدة عوامل لالجئين
لك وكذ" اسرائيل"األخضرداخل الخط  إلىعودة جزء من الالجئين ، والدول المضيفة والقطاع

ه شأنها تستخدم هذالفلسطينية ب الدولةتفاوض  جماعية األولىالتعويض ويكون بطريقتان 
فردية تكون بين دولة  الفلسطينية وتعويضات للدولة ةإعادة بناء البنية التحتيالتعويضات في 

المشتركة في عملية  األطرافذلك يتطلب المرونة من جميع  أنمبينا   وممثلي الالجئين إسرائيل
السالم إللزام جميع السالم مع التزام الواليات المتحدة األمريكية بلعب دور الراعي لعملية 

  .األطراف بتنفيذ بنود هذه المعاهدة
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  ا�>5;� 5.2
  

  :المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة يتضح ما يلي السابقةمن خالل استعراض الدراسات 
  

 األمريكية عام وقلة وندرة التركيز على السياسةالموضوع بشكل حثت كثرة الدراسات التي ب •
 .الجئين الفلسطينيينل خاص فيما يتعلق بمشكلة البشك

 

هذه الدراسات  أظهرتفقد  ،الذي ينطلق منه البحث قيد الدراسة األساس تعتبر الدراسات السابقة •
والتطورات التي حصلت على  ،الالجئين الفلسطينيينتجاه قضية  األمريكيةوجهات السياسة ت

الشائك حيث  في التعامل مع هذا الموضوع األمريكيةطروحات األ وصعوبة ،هزه السياسة 
باقي مع  مل بهاالتي تعا اإلستراتيجيةامتاز بخصوصية فريدة وال يمكن التعامل معه بنفس 

  .لمفاوضاتل قضايا الوضع النهائي
  

جديدا في مجال البحث حيث ستحاول اإلجابة عن عدد من  إسهاماوتأمل الباحثة أن تكون دراستها 
تشكل إضافة  أن يمكن والتي ،سات السابقةتختلف بشكل ما عما طرح في الدرا التساؤالت التي

    .نوعية لألبحاث العلمية
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-1952(تجاه الالجئين الفلسطينيين  األميركيةالسياسة :الفصل الثالث

1945(  
_________________________________________________ 

  مدخل تاريخي 1.3
  

كانت قد بدأت منذ المـؤتمر  ، ويد فلسطينال شك أن السياسات و المنهجية المخططة الرامية إلى ته
وكانت البداية العمل على استعمار فلسطين من خالل . 1897الصهيوني األول الذي عقد في بال عام

وتبعها بعد ذلك عمليات شراء أراض من الفلسطينيين بحيث تسـير  ، العمال الزراعيين والصناعيين
واستجالب اليهود من أماكن ، نيين من أراضيهماألمور نتيجة ذلك في اتجاهين تهجير وقلع الفلسطي

  .)1997، الكيالني.(سكناهم في شتى بقاع العالم إلى إسرائيل
  

ولقد لعب لويس براندايز رئيس المحكمة العليا األمريكية اليهودي األصل دورا بارزا فـي دخـول   
اخرة األمريكية لوزيتانيـا  الواليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية األولى فبعد إغراق األلمان للب

، بريطانيـا ( زاد ضغط براندايز على الرئيس األمريكي ويلسون لدخول الحرب إلى جانب الحلفـاء 
                 .كمقدمة لدفع أمريكا إلى تأييد إقامـة وطـن قـومي لليهـود فـي فلسـطين فيمـا بعـد         )فرنسا

) Brown,1994(.  
  

 ،بيكـو سـرا  -أبرمت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سايكسوبينما كانت الحرب مستمرة 1916ففي عام 
و العراق تحـت  ، ووضع شرق األردن، ولبنان تحت السيطرة الفرنسية، واتفقتا على وضع سوريا
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لعام ) مايو(ياروفي أ ،ذه االتفاقية تم وضع فلسطين تحت إشراف دوليووفقا له، االنتداب البريطاني
أظـن  : " لى وزارة الخارجية في واشنطن جاء فيهـا ن إلند رسالة قصيرة من" برانديز"نقل  1916

و مسـاعدوه  "حـاييم وايزمـان   "للبرنامج الصهيوني التي وضعها  ةأنكم ستولون الصياغة المرفق
االعتراف بفلسطين وطنا : " وحملت الوثيقة في طياتها التالي". وهي صياغة نوافق عليها .اهتمامكم

يتمتع اليهود بـالحقوق الوطنيـة   ، كافة الحرية التامة بالهجرةمنح اليهود من األقطار ، لليهود قوميا
يعطى عقد تأسيس لشركة يهودية تعنـى   ،والسياسية و المدنية كاملة وفق مكان إقامتهم في فلسطين

ة وكانت هذه الوثيقة تمثل أفكار برانديز قاضي المحكم) 1996 ،وآخرونسليمان ("بإعمار فلسطين 
 .وقد تأثر الرئيس ويلسون بأفكار برانديز فيما يخص فلسطين ،مريكيةة األالعليا في الواليات المتحد

   .فكارا صهيونية لتكون جزءا من سياسته الخارجيةوتبنى ويلسون أ
روبـرت  "ويلسون برقيه مـن اللـورد    األمريكياستلم الرئيس 1917لعام  )سبتمبر(يلولأ14وفي  

أننا نخضع هنـا  "يها جاء ف) 1918-1916(مالوزير البريطاني لشؤون الحصار البحري لعا"سيسيل
تشرين \13جاب ويلسون في أ" التعاطف مع الحركة الصهيونية  صدار بيان يعلنلضغط من أجل إ

 ."أنا اتفق مع الصيغة التي تقترحها الحكومة البريطانية بشأن الحركة الصـهيونية ) "اكتوبر(األول 
فـي   بلفور الذي صدر لبريطاني والشهير بوعدصدار الوعد اأعطى تأييده إل ذا كان الرئيس قدوبه

وزير الخارجية البريطاني عن  "رثر جيمس بلفوراَ"حيث أعلن ، 1917الثاني من تشرين الثاني لعام 
أن حكومة جاللته ستبذل قصارى جهدها لتسهيل إنشاء وطن قومي " آنذاكحكومة بريطانيا  وعد من

  .)1996 ،وآخرونسليمان ". (للشعب اليهودي في فلسطين
  

وبالرغم من أن الحكومة البريطانية هي التي أصدرت وعد بلفور إال أن شخصيات صهيونية فـي  
ومن أبرزهم  ،الحكومة األمريكية ساهمت في صياغة وعد بلفور الذي أصدرته الحكومة البريطانية

لعراقيل فـي  وبذلك الوعد تم وضع ا األمريكيةقاضي المحكمة العليا في الواليات المتحدة  "برانديز"
  . وجه الشعب الفلسطيني لمنعه من حق تقرير المصير و التعبير عن إرادته

  
أن تقرير المصير لـيس  " قال1918فبراير \شباط  11في الكونغرس في  ويلسون وفي خطاب ألقاه

وسيكون تجاهل الساسة إياه في المستقبل على مسؤوليتهم في ، محض كلمات إنه مبدأ عمل أساسي
وقد أعلن عن مبادئه األربعة عشر إلحالل السالم في خطابـه  " م عن ذلك من أخطارتحمل ما ينج

ومن أهم ما تخلله ما نصت عليه النقطة الخامسـة   1918كانون الثاني لعام  8أمام الكونغرس في 
إن مصالح السكان المعنيين يجب أن تكون لها الوزن نفسه تجاه المطالبات العادلة من الحكومة التي "

كما نوه في النقطة الثانية عشره إلى ضمان حياة آمنه لألقليات " في حقها الشرعي للفصل فيهينظر 
ينبغي أن يضمن للقوميات األخرى التي هـي اآلن تحـت الحكـم    "تحت الحكم العثماني حيث قال 
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سـليمان  .(وفرصة بالتطوير الذاتي ال يمسها شيء على اإلطالق، حياة آمنة ال شبهة فيها، العثماني
  .) 1996، آخرونو
  

من عهد عصـبة  ) 22(اعترف ويلسون بحق الشعوب في تقرير مصيرها والتي أدمجت في المادة
. على الشعوب التي لم تعد خاضعة لسيادة الدول التي كانت تحكمهـا ) 22(األمم وان تطبيق المادة 

من بريطانيـا   ه التصريحات والمواد ودفعت باتجاه إصدار وعدذلكن الصهيونية العالمية استغلت ه
. لك وتم إدماجه بصك االنتـداب ذنص صراحة على  لذيي أكده وعد بلفور اذإلقامة وطن قومي ال

  .) 1959، باترسون مير(
وإقامة وطن قومي لليهود فقد تم تشكيل لجنة  ،وللخروج من إشكالية حق تقرير المصير للفلسطينيين

هنري كينغ رئيس كلية  أبرزهممريكية ات أشخصي عدة من التي تكونت 1919 كرين في عام–كينغ 
 رئيس وتشارلز كرين نائب، والمدير الديني السابق للقوات المسلحة األمريكية ،اوبرلين في أوهايو

للجنة األمريكيـة إلغاثـة األرمـن    وأمين ا ،1912اللجنة المالية في حملة ويلسون االنتخابية لعام 
بهدف التأكد من إرادة ورغبات الشعب بأسره  1919أيار  22والتي باشرت عملها في  ،االشورينو

وتبين لها أن اليهود أقلية وهم الذين يحبذون تأسيس وطن قومي يهودي فـي   ،في فلسطين وسوريا
فلسطين أما أغلبية السكان من المسلمين والمسيحيين فإنهم يعارضون اغتصاب والسـيطرة علـى   

كما وجدت اللجنة أن إنشـاء وطـن   .الكبرى وطنهم ويفضلون إما االستقالل أو االتحاد مع سوريا
كمـا   ،قومي يهودي في فلسطين سيكون انتهاكا صارخا لحق األهالي األصليين في تقرير المصير

إلى فلسطين من شأنها أن تحرم السكان األصلين من حقهم  هأشارت إلى أن الهجرة اليهودية المتزايد
  .و بذلك تعرض حياة الفلسطينيين للخطر وتقلل استقرار الوضع في البالد، في تقرير المصير

  
أي بعد انقضاء الواليـة   1922تم التحفظ على محتويات التقرير فلم يتم نشر محتوياته إال في عام 

 دعى انه الدافع لـدخول ازدواجية ويلسون ألنه من ناحية أ الثانية لحكم الرئيس ويلسون وهذا يظهر
أن يحفظ العـالم آمنـا مـن أجـل     "ة األولى هو التزامه الواليات المتحدة األمريكية الحرب العالمي

على أساس حق الشعوب في تقرير المصير من ناحية أخرى أيد وعد بلفـور الـذي   " الديمقراطية 
  . )1996، وآخرونسليمان .(نص على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين

  
أمريكـي الـذي يعنـي    – نغلـو على الميثاق األ 1924كانون األول 3وقعت الواليات المتحدة في 

و بهذا التوقيع أصـبحت تشـترك فـي     ،التصديق على نصوص االنتداب البريطاني على فلسطين
الوضع السياسي لفلسطين فالمادة السابعة من الميثاق اشترطت أن يكون أي تغييـر فـي الوضـع    

ـ  و هكـذا ب . القانوني لفلسطين من قبل بريطانيا إنما يجري بموافقة الواليات المتحدة ه ذموجـب ه
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وتنكـرت لحقـوق    ،المعاهدة أصبحت شريكة في حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره
سليمان .(الفلسطينيين في حين تم التشديد على حماية حقوق البعثات التبشيرية األمريكية في فلسطين

  .)1996، وآخرون
  

لتحتل مكانـا  ، ن من أراضيهمفكرة ترحيل الفلسطينييه األجواء والمواقف الدولية تنامت ذفي ظل ه
–أي الترحيل " هعفراه" الترحيل وضعت ضمن الخطة المسماةمركزيا في الفكر الصهيوني ففكرة 

رض فـي أ  نخالل امتالك األراضي من قبل اليهود ولـم شـمل المنفيـي    وتعني استيطان فلسطين
  .)1992، مصالحة.(فلسطين" إسرائيل "

0 �����وع ا�="  2.3�
  ��0A ا��@
�� ا?��
  

آماله فـي الحملـة العالميـة    رئيس المنظمة الصهيونية العالمية  "وايزمان"علق الصهاينة وتحديدا 
ثيـودور  "للترويج للترحيل على العواطف المساندة للصهيونية لدى كل مـن الـرئيس األمريكـي    

على أن هذه المشاريع جـاءت مـن السياسـيين    ، رئيس الوزراء البريطاني "تشرشل"و"روزفلت 
  .في أفضل األحوال "روزفلت"ألمريكيين ومن ا
  

طـرح لـدى   لمقبلة إلى الواليات المتحـدة  نه ينوي خالل رحلته اإ: " قال وايزمان 1939ففي عام
الرئيس األمريكي روزفلت خطة إنشاء دولة يهودية في فلسطين لها حدود أوسع مـن تلـك التـي    

لعرب منها إفساحا في المجـال لثالثـة أو   وينقل الفلسطينيون ا، 1937وضعتها خطة التقسيم لعام 
  ". سيخضعون لعملية االقتالع والترحيل  نأي أن الفلسطينيي....أربعة ماليين مهاجر يهودي

  
طرح الصهاينة خطتهم لترحيل الفلسطينيين إلى العراق أمام السلطات األمريكية للحصـول علـى   

ممثل روزفلت الشخصي  "باترك هرل"نرال نقلت هذه الخطة إلى الج دوق، الدعم األمريكي لتنفيذها
و جاء في تقريره أن زعامة البيشوف عازمة على إنشاء دولة يهودية تضـم فلسـطين    1943عام 

   ".ترحيل السكان العرب إلى العراق بالقوة"بأسرها وشرق األردن وعلى فرض 
  

لثانية للضغط من أجل خالل الحرب العالمية ا همافي جهود "وايزمان"و  "دوارد نورمانإ"وقد شارك 
في خطة الترحيل الصهيونية إلى العراق و حاوال ربط هذا المشروع  يالوصول إلى تورط أمير ك

وكانـت  ، إقناع األمريكيين بتبنـي المشـروع  وكانا يأمالن  هباألهداف الحربية والجهود األمير كي
روري لإلنتاج المحلي للغذاء حجتهما أن ترحيل اليد العاملة الزراعية الفلسطينية إلى العراق أمر ض
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في مختلف مسارح الحرب بدال من االعتماد على اسـتيراد المـؤن    األمريكيةالذي تتطلبه القوات 
  . الغذائية من مناطق تقع خارج الشرق األوسط

  
البيت األبيض مباشرة إذ وجه إلى الرئيس الجديد هاري  1945في تشرين األول  "نورمان"وناشد  

أن حل المسائل السياسية من خالل الترحيل قد أصبح وسـيلة معترفـا   " عم فيها ترومان رسالة يز
وأن الصعوبات القائمة في فلسطين ناجمة عن وجود العرب الذين كان في اإلمكان تـرحيلهم  ...بها

أرسل الحقائق واألرقام التفصيلية  1945-تشرين الثاني -1وفي " إلى أماكن أخرى خارج فلسطين 
  .)1992، مصالحة(.اعمة لخطته إلى الرئيس ترومانوالمعلومات الد

  

1.2.3 1
  "ه� �"�2B ,1 '�ر
  

بدأ و  1943كي في عام يرالصهيوني األم الطوارئفي مجلس  مستشارا "حورين–إلياهو بن "كان 
وحاول ، "موحدةسورية -دولة عراقية"لمشروعه المتعلق بترحيل العرب إلى العراق أو إلى  الدعاية

يناشـد اإلدارة   "بـن حـورين   "وكان .حيل الصهيونية بالمجهود الحربي األمريكيربط فكرة التر
فقد كان يستجدي دعم هربرت . تهجير العرب"فرض"األمريكية دعم أسس هذه الحملة الصهيونية و 

يتعاطف مع الصهيونية منذ أمد بعيد وكان مطلعا علـى   هوفر رئيس الواليات المتحدة السابق الذي
اه ومما رو "هوفر"قابل بن حورين  1943و في عام  .طه للترحيل إلى العراقخطة نورمان وضغو

فقـد  ...عظيمـة كية يرإلى روابط وثيقة بشخصية أمتؤدي  أننه كان من شأنها أ" في هذه المقابلة 
يهودي للسكان بين فلسطين  -استثارت فكرة واحدة اهتمام هوفر وهي الخطة الخاصة بتبادل عربي

  . الصهاينةمع مخططات  األخيريظهر بوضوح مدى تعاطف  مراألوهذا ."والعراق 
  
على شكل مـا   األمريكية علنانيةأطلقت حملة الترحيل الصهيو 1945تشرين الثاني عام 19وفي   

التي قدمت إلى البيت األبيض وأعدت غطاء للمبادرات والنشـاطات اليهوديـة   " خطة هوفر"يسمى 
من الحاخام أبا هيلل سلفر الذي كان رئيساً لمجلس الطوارئ وجاء الدعم العلني للخطة ، الصهيونية
بينما أخفى  1948-1946للفرع األمريكي للوكالة اليهودية يين عامي  األمريكي ورئيساًالصهيوني 

 روقـد أصـد  ، موظفيهالخطة جاءت أصال من أحد  أنمجلس الطوارئ الصهيوني األمريكي واقع 
يرحب بخطة السـيد   نيات طيبة كل امرئ ذو أن" جاء فيه  المجلس بيانا عاما صيغت كلماته بدقة

ـ هوفر كتعبير عن تصرف رجل دولة مسـؤول   عنـدما تفشـل كـل الوسـائل الناجعـة       .اءوبن
ه عقل غير متحيز ومتمرس بسياسة صاغ اًجديد موقفاً شكمن دون  وخطة هوفر تمثل.....جديدةال



 

31 
 

وب العرب مع هذه الفكـرة فسـنكون سـعداء    وإذا ما تجا. الدول وبأعمال اإلغاثة وإعادة التأهيل
وزعم هوفر علنا أن خطتـه  ".للتعاون مع القوى العظمى ومع العرب على العمل لتنفيذ خطة هوفر

  .)1992، مصالحة( .فلسطينللصراع في " هندسي"لترحيل العرب حل 
  
في محاولة ين المراسالت بين هوفر وبن حورون أن األول كان حتى أواخر األربعينات نشيطاً وتب 

المرحلة األخيرة مـن خـروج الالجئـين     خالل 1949 أياروفي  .العراقترحيل الفلسطينيين إلى 
 إلـى مـن فلسـطين   " بقلم بن حورون بعنوان  مقاالً األميركية Harper مجلةنشرت   نالفلسطينيي
إلـى  " جاء فيها أن السيد بن حورون دعا 1944 األول لشهر كانوننشر في عدد المجلة "  إسرائيل

تـوطينهم   وتقضي بترحيل عرب فلسطين إلى العراق وإعادة.. .المنالخطة كانت آنئذ تبدو بعيدة 
ن رة الترحيل تبدو كافان فك، تعيساًالف من الالجئين العرب مستقبال يواجه اآل اوبينم، واآلن.هناك

حـورين وتنبؤاتـه   وبالنظر إلى الطبيعة الصائبة ألحكام السيد بـن   ...لها حظاً كبيراً من النجاح
 ."أنهـا تعمـل بنجـاح    .الحاضرةبأن في وسعنا االعتماد على كالمه عن إسرائيل  رنشع، السابقة

  .)1992، مصالحة(
  
فـي  هجرة الالجئين الفلسطينيين  نأمن خالل التصريحات والنصوص التي تم سردها سابقا يتبين  

  .طة الترحيل الصهيونيتينالترحيل وخ ومنطقية بفكرةجاءت نتيجة طبيعية 1949-1948 عام
  

 األمريكيـة الوحيد الذي حكم الواليات المتحـدة   األمريكيتبلور في ذهن الرئيس  1938و في عام 
خارجها بكلفـة   إلىفترات رئاسية ثيودور روزفلت مشروع لنقل السكان العرب من فلسطين  ألربع
الثلث الثاني وكبار الممولين اليهود مليون دوالر تقدم الواليات المتحدة ثلثها وبريطانيا وفرنسا  300

 لـوزير ماليتـه   1942عـام   "هنري مورغنثاو"  ويظهر ذلك واضحا عندما قال.الرصيد المتبقي
واليهود  والبروتستانتيةتحكم من قبل الكنائس االرثذوكسية والكاثوليكية  أنن القدس يجب إ"اليهودي 

و حفر بعض اآلبار فـي الـدول العربيـة    لنقل العرب من فلسطين ه إليهن كل ما يحتاج وإ .معا
  .المجاورة وأن في ذهنه أن يسيج البالد بعد ذلك باألسالك الشائكة لمنع العرب من العودة إليها

  
آراء محـددة حـول    إلـى لوزير خارجيته تيتنيوس أنه قد وصل  1944في عام مورغنثاو  يقولو

نه بـدأ يـدرك   إ، عوبالواق، عربيأي  يبقى فيهاوأال  حصرا لليهودفلسطين و أنها يجب أن تكون 
لهذا حاول احتوائها من أجل مخزونها الضخم من البترول أو ، اإلستراتيجيةأهمية الجزيرة العربية 

  .األقصىموقعها بالنسبة إلى إيصال اإلمدادات األمريكية وغيرها إلى الجبهة الروسية أو في الشرق 
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سعود باعتبارها الشخصـية األبـرز    أللعزيز في هذا المجال على شخصية عبد ا ويركز روزفلت
عليـه   أفكـاره لطرح  –واألقوى من بين قادة العرب في المشرق فيصمم على مقابلته وجها لوجه 

حجم فلسطين لما بأيدي العرب مـن أراضـي    بضآلةبخريطة للمنطقة إلقناع عبد العزيز  متسلحا
في قناة السويس في  ةفي البحيرة المر" كيوني"ع عبد العزيز على ظهر البارجة ويجتمع م ،شاسعة

ما القوه من عذاب  ويحاول روزفلت استعطاف عبد العزيز على اليهود من أجل .1945شباط / 14
لزم نفسه لحل مشكلتهم فماذا يقترح جاللته ه يشعر بمسؤولية شخصية اتجاههم وأنه أنمن النازيين وأ

ويكـرر  ، اضـطهدوهم زل األلمان الـذين  وذريتهم أفضل أراضي ومنا أعطهم" فيرد عبد العزيز 
وفي  ".دع الجاني يدفع الثمن وليس البريء المتفرج " :العزيزروزفلت الطلب مره أخرى فيرد عبد 

له فـي   اقطعاهمعبد العزيز يؤكد فيها خطياً على العهدين الذين  إلى روزفلت رسالةنيسان وقع  6
يات المتحدة لن يقدم أبدا على ما من شأنه أن أنه شخصيا بصفته رئيسا للوال-1:المرة وهماالبحيرة 

   .يكون عدائيا تجاه العرب
حكومة الواليات المتحدة لن تحدث أي تغيير في سياستها في فلسطين مـن دون التشـاور    إن -2

وكان هذا المرسوم آخر المراسيم التي وقعها روزفلـت  .الكامل والمسبق مع كل من اليهود والعرب
 أنلدي شكوك جديه  الصهيونيةترومان  بطانة أركانوهو ركن من )افيد نايلزد(ويقول  .وفاتهقبل 

  .)1998 ،الخالدي".(قوم لو بقي روزفلت حياكانت ست إسرائيل
  

أجرى الرئيس روزفلت اتصاالت سرية مع الرئيس جمال عبد الناصر هدفها إقناعه  1945 ففي عام
تشيكوسلوفاكيا وذلك خدمـة للسـالم فـي    صفقة السالح مع  ةمعينه بهدف موازن إجراءات باتخاذ
بعد رفض الواليات المتحدة لعمليـة   ،اتجه جمال عبد الناصر لعقد صفقة األسلحة التشيكية، المنطقة

الواليات المتحدة في حينه اشترطت أن تكون األسلحة غير هجوميـة وأن   ،تسليح الجيش المصري
  . سرائيلتتجه مصر نحو عقد معاهدة سالم و مفاوضات بناءه مع إ

  
ولقد أطلق .الدبلوماسية األمريكية حرصت على استمرارية االتصاالت السرية بين إسرائيل ومصر

وتكفل روزفلت مع مايلزكوبالند بالجانب السري وتكفل روبرت اندرسون " جاما"على المشروع 
ات مع عبد بالجانب العلني أهم ما قام عليه المشروع قيام الرئيس األمريكي روزفلت بسلسلة محادث

مفاوضات بين  إلجراء مع بن غوريون ةبالمشاور آخرفي حين يقوم طرف أمريكي  الناصر
الرئيس المصري جمال عبد الناصر  اجتماع سري بينهم ولكن إجراءعلى  الموافقةتم  الطرفين

 :نقطتين أصر على 
   .كثر من مجرد ممريجب أن تحصل مصر على أ -1
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ا من حيث المبدأ على قبول الفلسطينيين الذين يرغبون في العـودة  على اإلسرائيليين أن يوافقو -2
هذا المشروع لم يطبق لرفض بن غوريون مناقشة التفاصيل المتعلقة بالتنـازالت  .إلى منازلهم
  )1981، شديد(.اإلسرائيلية

  

��� ا�-�	�� 3.3
  ) !/)1952-1945	G ا�45��1 /�و�	ن���D�E  ا?��
  

وتزامن استالم ترومان  "هاري ترومان"وتسلم الرئاسة نائبه  "روزفلت "توفي 1945نيسان  12في  
يتوقع  مول، كليهماللحكم في واشنطن مع استالم حزب العمال له في لندن وأوجس العرب خيفة من 

حد من التوتر بسبب القضية  إلىحد أن تصل العالقة الحقاُ بين حليفي الحرب الغربيين الرئيسيين أ
ولم يمض أسبوع على . إلى مثيله منذ الثورة األمريكية على جورج الثالث نحدرتاالفلسطينية قلما 

الحاخام ستيفن وايز رئيس لجنة الطوارئ 1945 )بريلإ(نيسان  20رئاسته حتى زاره في 
بتأييد الهجرة اليهودية غير المقيدة  1944ليذكره بتعهد روزفلت في انتخابات  األمريكيةالصهيونية 

ترومان يؤيد سياسة سلفه في الهجرة غير المقيدة وهو ال  أنج الحاخام ليعلن وخر. فلسطين إلى
  .سعودعبد العزيز آل  إلىيعلم عن تعهدي روزفلت 

  
ولكونه تولى ، الخارجية وقد تخوف العرب من ترومان عن طريق االستنتاج بسبب جهله بالشؤون

عرضة لما في جعبة  كثرأثر وفاة روزفلت وليس عن طريق االنتخاب مما جعله الرئاسة أ
الذي انطلق من صاحبه تخوفهم من الحزب العمالي البريطاني  اكم، وتشويقالصهيونية من ترهيب 
الصهيوني بقيادة ديفيد بن غوريون " الماباي " نه كان بين هذا الحزب وحزب وقائع ملموسة ذلك أ

الحزب البريطاني أعرب عن  نأكما ، العالميةوئام عقائدي وتعاون قديم داخل الحركة االشتراكية 
 إلى 1944ة عام يبكل خف فدعا األخيرةانحياز تام ال حياء فيه للصهيونية خالل المعركة االنتخابية 

عشية  1945المجال لحلول اليهود محلهم كما طالب عام  إلفساحالعرب من فلسطين  إخراج
مشروع الحد  اومتبني، تقسيمالمتخطيا بذلك مبدأ ، جعل فلسطين كلها دولة يهوديةاالنتخابات ب

 عقد فياألقصى الصهيوني الذي أقرته الصهيونية بجهود بن غوريون في برنامج بيلتمور الذي 
  .1942نيويورك عام

  
السياسة الخارجية في الحكومة تولى زمام ال العرب وال الصهاينة أقاموا الحساب لمن  أنغير 

الفعلي بتناغم كان الثاني صانع القرار  إذرجيته بيفن البريطانية الجديدة وهما الرئيس اتلي ووزير خا
  .)1997، الحياة(.ككلوغدا يده اليمنى في الوزارة  األولمع  مزاجا و وثيق فكرا
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وانصب بيفن على دراسة ملفات الخارجية وعلى استيعاب تقارير الخبراء المدنيين والعسكريين 
قناعة مبكرة بأن  إلىسعود ووصل  أللعزيز فكانت صدمته شبيهة بصدمة روزفلت بعد لقائه عبد ا

 األوسطاندفاع حزبه في تأييد الصهيونية إنما يشكل خطراً على مصالح بريطانيا في الشرق 
 شديداً وصمموغضب لذلك غضبا ) كانت بدأت في التفكير في االنسحاب من الهند وأنهاخصوصا (

في هذا الصدد حول مصير الهجرة قرار جابهه  أولعلى إيقاف هذا االندفاع واحتوائه وكان 
كانت (إيقافها بعد خمس سنوات  على 1939فلسطين التي نص الكتاب األبيض لعام  إلىاليهودية 
ثناء أوفدت واشنطن في مطلع األ في هذه.العرب" بموافقة " تستمر بعد ذلك إال  أالوعلى ) انقضت
ايرال  إلى أوروبا مبعوثا "ري مارغنثاوهن"ية اليهودي بإيعاز من وزير المال 1945لعام )يوليو(تموز

ترومان رصاصته  أطلق 1945تموز  24وفي  ،هارسون لتقصي أوضاع الالجئين اليهود فيها
تشرشل يطالب فيها برفع القيود التي فرضها الكتاب األبيض على  إلىاألولى في رسالة موجهة 

، الخالدي(.ة القضية الفلسطينيةويالهجرة اليهودية دونما تأخير كما يطلب من تشرشل آراءه حول تس
1998(.  

  
تموز ووجد خلفه اتلي الرسالة بانتظاره في  26لم يستلم تشرشل رسالة ترومان ألنه استقال في 

انه يحتاج إلى " :تموز بقوله 31أول يوم أصبح فيه رئيسا للوزارة وأجاب اتلي على الرسالة في 
شرشل في األيام األخيرة من قمة بوتسدام التي وحل اتلي مكان ت"بعض الوقت للنظر في الموضوع 

اليهودية وحضرها ستالين وترومان وأثار ترومان موضوع الهجرة ) أغسطس(آب  2انفضت في 
الشعب األمريكي ككل يؤمن بقوة أن أبواب فلسطين  إن" فلسطين مباشرة مع اتلي قائالُ له  إلى

  ."يجب أال تغلق في وجه اليهود
  

وأوصى بهجرة مئة  اريسون تقريره عن أوضاع الالجئين اليهود في أوروباوفي نهاية آب قدم ه
ترومان رسالة إلى اتلي يذكره فيها بما قاله له في  أب أرسل 31فلسطين وفي  ألف منهم فورا إلى

أن الحل : بوتسدام ويرفق نسخة عن تقرير هاريسون ويعبر عن تأييده لتوصية هاريسون ويضيف
عدد ممكن من اليهود من أوروبا من دون تأخير وهجرة من يريد منهم  كبراألساسي هو إجالء أ

  .فلسطينإلى 
  

اليهود لم يستنفذوا بعد  أن" يجيب اتلي على رسالة ترومان بقوله 1945) سبتمبر(أيلول 16وفي 
تصاريح الهجرة المتوفرة لهم بموجب الكتاب األبيض وان مطالبتهم بالهجرة المتوفرة لمئة ألف إنما 

أن الحكومة البريطانية تنظر "ويضيف " القضاء على سياسة الكتاب األبيض بكاملها  إلى تهدف
بشأن  مؤقتةوكذلك في تدابير  األمملطرحها على هيئة  األمدبصورة ملحة في وضع سياسة طويلة 



 

35 
 

 25ويردف اتلي هذه الرسالة برسالة في " كنة مالهجرة إلى حين ذلك سيخبره بها بالسرعة الم
وجوب التمييز بين تسوية للقضية الفلسطينية وحل  إلىيلفت النظر فيها ) أكتوبر( ألولاتشرين 

  .)1998، الخالدي(.أوروبالمشكلة الالجئين اليهود في 
  

 أمامهوتعكس هذه المراسالت بوضوح ثقل ضغط ترومان على لندن ومحاولة اتلي وبيفن الصمود 
مليون  425بوهي التي منحت بريطانيا قرضاازع هي زعيمة العالم الغربي من دون من فأميركا

وترومان ، الحربمحتم خالل  إفالسمن  أنقذها )وهو مبلغ ضخم جداً في حينه(  1941دوالر عام 
 ،على اليابان قنبلتي هيروشيما ونغازاكي إللقاء األخضرالضوء  إعطاءنفسه انتهى لتوه من 
العالقات مع واشنطن تجاه الجبار  أوثق إلىبحاجة  أوروباكما في  األوسطوبريطانيا في الشرق 

  .)2006، شلبي، خريسان(.بانتهاء الحرب الذي برز اآلخر

1.4.3 ����� �J!#� ا��
  : ا���
2	��A -ا?��
  

بريطانية – أمريكيةلجنه  على تأليفخارجيته بيفن و وزير  البريطانية اتلياتفق رئيس الحكومة  
مبادرات ترومان " يطوق " اتفاق بين خبراء الطرفين  ترومان أمال بأن ينتج عنها للتحقيق علق

تشرين الثاني  12واشنطن في  إلىالفردية ويضبطها وأرسلت المذكرة المتضمنة االقتراح 
  :و أهم ما جاء فيها1945)نوفمبر(
 الهجرة إلىالحكومة البريطانية ال ترى حل معضلة الالجئين اليهود األساسي عن طريق  إن -1 

  .فلسطين
  .الالجئينن فلسطين ليست سوى إحدى البالد التي يمكنها استقبال وإ -2 
الهجرة المؤقتة لريثما  إلىالحكومة البريطانية ستستشير العرب بالنسبة  نأوأضافت المذكرة  -3

أي  –يصدر تقرير لجنة التحقيق وان هذه الهجرة لن تتعدى على أي حال المستوى الحالي 
رار على هجرة مئة ألف واصلوا ضغطهم على ترومان لإلصنة الصهاي.شهرياُ امهاجر1500
الذي انذره  ،1945أيلول  29وكان ترومان استقبل الحاخام وايز في البيت األبيض في ، فوراً

ويستقبل ترومان السفراء  ،بأنه سيخسر أصوات اليهود إذا لم يتحرك بسرعة لنجدة الالجئين
آسف أيها السادة ليس لدي :" الثاني ليقول لهم  تشرين 10في ، األمريكيين في البالد العربية

ويجيب على المذكرة البريطانية بعد يومين بشأن لجنة " مئات اآلالف من العرب بين ناخبي
، محور تحرياتها، من دون أي بالد أخرى، باإلصرار على جعل فلسطين .التحقيق المشتركة

جعله شرطا الشتراك  ألنهلترومان  ويرفض اتلي وبيفن هذا الطلب لكنهما يرضخان في النهاية
  )2006، شلبي، خريسان( .التحقيقأميركا في لجنة 
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 آذار 28 وتغادرها في 1946شباط  28فلسطين في  إلىالبريطانية – األميركيةوتأتي لجنة التحقيق 

 والستةالستة البريطانيين (بإجماع أعضائها  1946أيار  أولويصدر تقريرها في  )مارس(
  - :على عشر نقاط أهمها  )األمريكيين

  .ال تستطيع فلسطين أن تفي لوحدها باحتياجات الالجئين اليهود-1
  .1946هجرة مئة ألف يهودي ما أمكن خالل  -2
  .فلسطينال دولة يهودية وال دولة عربية في  -3
  .دوليهتحل محله وصاية  أن إلىبقاء االنتداب  -4
  .األراضيرفع القيود على انتقال  -5
تعاون الوكالة اليهودية مع سلطة االنتداب ضد اإلرهاب اليهودي والهجرة غير  ضرورة -6

  الشرعية 
هذه الجيوش  أنويخصص التقرير فصالُ مستقالً عن التنظيمات الصهيونية العسكرية ويقول 

 6000 )قوة ميدان(16,000 )قوة ثابتة( 40,000ب" الهاغانا"ويقدر قوى ، الخاصة يجب أال تكون
) عصابة شتيرن" (ليحي "و5000 إلى3000ب"االرغوان " أعدادويقدر )قوة ضاربة(
نسفت عمليا توصية الهجرة وتوصية األراضي وسياسة الكتاب األبيض نسفا بيد  .300إلى200ب
دولة موحدة ثنائية القومية التي كان قد  إلىاستبعاد كل من الدولة العربية واليهودية كان يشير  نأ

الكالم عن التنظيمات العسكرية  أمارفض التقسيم  إلىناً كما يشير فرضها الكتاب األبيض ضم
لجنة التحقيق وحدة متكاملة  توصياتواعتبر اتلي وبيفن .الصهيونية فكان في غاية األهمية لو نفذ

  )1983، وآخرون الخالدي( .غيرها ألف دونأما ترومان فركز على التوصية بهجرة المئة 
  

 �Lادي-���وع �����ن 2.4.3
  

واضح من  المتحدة وهذا األممهيئة  إلىبريطانيا القضية  المتواصل أحالتتحت ضغط ترومان 
 1946 أياروفي المتحدة  األمم إلىالقضية  حالةأوصت بإالتي  اإلنجليزية– األمريكيةتقرير اللجنة 

 ألمريكيونواالذي أوصى به الخبراء البريطانيون  "فدرالية "تم تقديم مشروع باسم الدولة االتحادية 
من المفاوضات التي تمت بين  أتضحوقد  1946عام " غرادي -ميرسون"وعرف بمشروع 

ن فشال في إيجاد وبيفن اللذا ومة البريطانية اتليعدم اتفاق بين فريق الحك إلى وأمريكابريطانيا 
ي لسفير األمريكي هنري غرادثر هذا الخالف توجه امع الواليات المتحدة وعلى أ تركةأرضية مش
 أمرس فريق من الخبراء األمريكيين من وزارات الخارجية والدفاع والمالية للتداول في على رأ

واستمرت االجتماعات بين الوفد األمريكي والبريطاني  .البريطانية–تنفيذ تقرير اللجنة األمريكية 



 

37 
 

ظي حمشروع تسوية شاملة تصور مشترك و إجماع على  إلىتوصل الفريقان  أسبوعين حيثلمدة 
الوزارة البريطاني وموافقة ترومان وقد عرض هذا المشروع على الكونجرس األمريكي  بإقرار

 3750الذي منح قرضا لبريطانيا ليعينها على إعادة بناء نفسها خالل الحرب وكان حجم القرض 
مليون  425قرضا بمبلغ  1941مليون دوالر علما بان الواليات المتحدة قد قدمت لبريطانيا عام 

وقد ظهرت معارضة في الكونجرس للقرض الجديد من خالل  )1983، واخرون الخالدي( .والرد
 لتبعيةا.تحريض الدوائر الصهيونية ولكن مجلس النواب اتخذ قرارا بالموافقة على القرض

 البريطاني فييقيم وزنا للموقف  أالترومان  التي جعلتمن األسباب البريطانية للواليات المتحدة 
رغون برئاسة مناحم بيغن ردت على اقتحام مقر منظمة األ أنهذا التخمين ومما يؤكد  .فلسطين

تموز  22الوكالة اليهودية من قبل بريطانيا مقر سلطة االنتداب ذاته في فندق الملك داود ذاته في 
منشورا حول تبنيها عملية فندق  األرغونوذلك خالل انعقاد جلسات الخبراء وقد أصدرت منظمة 

البريطانية األمريكية الذي  اللجنة توصيات أساسمشروع التسوية الشاملة على  أما .داود الملك
  :إلىفريق الخبراء فقد دعا  إليهتوصل 

منطقة خاضعة للحكومة  - دولة عربية ج- دولة يهودية ب- أتتضمن  قيام نظام دولة اتحادية 
حدود مشروع  خريطة قريبة منوالواليات فهي كما تظهر في ال حدود هذه المناطق أماالمركزية 

ونص المشروع على منح كل من  1944الحكومة البريطانية خالل الحرب عام  أقرتهالتقسيم الذي 
بريطانيا التي تحتفظ بالقدس  أيالواليتين حكما ذاتيا واسعا وأناط الهجرة بالحكومة المركزية 

و رفع القيود عن انتقال  المنطقة إلىمهاجر يهودي 100,000والنقب الجنوبي مع السماح ب 
ونقرأ في الرسالة التي كتبها رئيس  مليون دوالر 50ومنح الوالية العربية قرضا ب فيها األراضي

الوالية اليهودية  أنما قاله مو وزير خارجيته بيرنسس محبذا المشروع إلىغرادي  األمريكيالوفد 
راعة البرتقال كما تشمل من منطقة ز %85فلسطين وعلى  أراضي أخصبالمقترحة تحتوي على 
% 12ن استقبال السفن التجارية الكبرى وأالقادر على  والميناء الوحيد حيفا مصادر المياه الرئيسية

للوالية اليهودية مما  2كم 1500بينما يعطي المشروع  2كم 90يعيشون على  من يهود فلسطين
ع على مجلس العموم البريطاني هذا المشرو رحبا للتوسع والتنمية داخلها وقد عرض يعطيهم مجاال

 أسوأوقد وصف وايزمان هذا المشروع بأنه  تموز ولهذا سمي بمشروع ميرسون غرادي 31في 
الصهيوني الحاخام  األمريكيكما وصفه الزعيم  1937من مشروع بيل للتقسيم الذي عرض عام 

  )1997، جريدة الحياة(.بال ضمير خيانةسلفر بأنه عمل 
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 خالل اجتماع اللجنة1947أيلول عام  16انعقدت دورة الجمعية العمومية لألمم المتحدة العادية في 
يلول تحولت الجمعية العمومية ككل إلى لجنة سياسية خاصة للنظر أ 23وفي " صوفر" السياسية في 

 28دولة فقط منها  58كانت تتألف آنذاك من  األممفي تقرير لجنة التحقيق الدولية ويظهر أن هيئة 
دول 4ة وو دول عربي 6غربية و وسطى  أوروبيةدولة  11دولة أمريكية التينية بما فيها هايتي و

و  ،دول تابعة لالتحاد السوفيتي 4و  ،الفلبين ،بودما ،سيام، الصين ،سالمية هي الهندآسيوية غير إ
و يظهر أن الدول  .ودولة شيوعية مستقلة عن االتحاد السوفيتي وهي يوغوسالفيا ،دول كومنولث 4

  .اآلسيوية واألفريقية كانت األقلية في الهيئة العمومية آنذاك
  

 أحالتالنقاش وزير المستعمرات البريطاني بصفته ممثل الدولة صاحبة االنتداب التي  وقد افتتح
تشرين / 21في  المتحدة األممالمتحدة وبعد أن تم مناقشة التقرير أصدرت  األممهيئة  إلىالقضية 
  قراراُ يقضي بتأليف ثالث لجان فرعية  1947عام  األول

 ،األكثريةمشروع  أساسانية لوضع خطة مفصلة على والث ،األولى للتوفيق بين اليهود والعرب
العربية الراهنة في  باألكثريةقيام دولة مستقلة  والثالثة لوضع خطة مفصلة للطلب العربي وهو

  .فلسطين
  

بريطانيا عن انسحابها من فلسطين وأعلنت كل من الواليات  وأعلنتتسارعت األحداث الجسام 
ا لتوصية األكثرية للجنة التحقيق بتقسيم فلسطين وألفت اللجنة المتحدة واالتحاد السوفيتي تأييدهم

الهيئة العمومية  إلىالسياسية في نيويورك لجنة فرعية لدراسة هذه التوصية ورفع توصية بشأنها 
  .هما هذا االجتماع بندان رئيسيان أماموكان " عالية "وعقد اجتماع للزعماء العرب في بلدة 

  .بشأن امتيازات البترولمقررات بلودان السرية  - 1
تم االتفاق على  األولوبالنسبة للبند  ،"صوفر " تقرير اللجنة الفنية العسكرية التي ألفها اجتماع - 2

تطبيق أي حل من شأنه أن  مقررات بلودان واجبة التنفيذ في حالة أنقرار سري آخر فحواه 
  .)1997، جريدة الحياة(.دولة عربية مستقلة يؤدي ألن تكون فلسطين

  


�ك /=�ت4.4.3 ��A 0  ���	�-ا��!#� ا� ��S�3ن ا�	ا��! �
  : R�S /�	ر
  

لغاية  1947عام )أكتوبر( األولتشرين  21استمرت مداوالت اللجان الفرعية من تاريخ تأليفها في 
عندما طرحت نتائجها على التصويت في اللجنة  1947عام )نوفمبر(تشرين الثاني  24/25
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لجنة لبحث المشروع العربي ولجنة لبحث  ،لجنة التوفيق(يف اللجان الثالث وانطوى تأل .السياسية
فلجنة التوفيق لم تقم بأي عمل يذكر سوى الطلب  ،على مكسب تكتيكي مهم لمؤيدي التقسيم )التقسيم

يقابل وزير الخارجية األمريكي فأبدى األمير  أنمن ممثل السعودية األمير فيصل بن العزيز 
وكان من شأن حصر اللجنتين األخريين  .لم يتجاوب مع الطلب األمريكيكن الوزير استعداده لذلك ل

في لجنة التحقيق بقيام  األقليةعن البحث توصية  أقصت أنبالمشروع العربي ومشروع التقسيم 
كما كان من  ،بفصل المعضلة اليهودية عن القضية الفلسطينية كذلك توصية اللجنة فيدرالينظام 

و بالرغم من  ،وسطبمظهر الحل ال األخيرظهور  ئل بالبديل العربي وبديل التقسيمشأن حصر البدا
فكان تأليف اللجان  ،ن العرب على تشكيل هذه اللجان إال أنهم لم يتمكنوا من تعديلهاعتراض الممثلو

ل وأهم ما حصل خال .في لوجستية المناقشات السياسية العامة اإلجراء ألهميةعلى هذا النحو مثاال 
 أن 1947تشرين الثاني 11ريكي الصهيوني بيتر غروس في هذه الفترة بشهادة المؤرخ األم

  .على التصويت من أجل التقسيم األممفي هيئة  األعضاءتشجعت الدول 
  
وكان ممثل الواليات المتحدة كما أسلفنا أعلن تأييده للتقسيم مع تعديالت في الحدود وكان عضواُ  

بالتقسيم واقترح على  (UNSCOP)اللجنة الدولية أكثريةفة بدراسة توصية في اللجنة الفرعية المكل
في  أمالللدولة العربية " منحهما " و أعضاء اللجنة إخراج كل من يافا والنقب من الدولة اليهودية

  .قد أدخلتهما في الدولة اليهودية أكثريةوكانت  ،كسب تأييد الدول العربية بالمقابل للتقسيم
   
طلب مقابلة ترومان  أن إالالنقب مسامع القيادة الصهيونية فما كان من حاييم وايزمان  أمروبلغ  

  .)1984، وآخرونالمرعشلي (..تشرين الثاني 19بصورة مستعجلة وتمت المقابلة في 
  

على النقب في الدولة  باإلبقاءويقول وايزمان في مذكراته انه اقنع ترومان خالل اقل من ساعة 
في اليوم ذاته  األممفي هيئة  أميركاحة وان ترومان وعده بذلك في حين قام ممثل اليهودية المقتر

  )1997 ،جريدة الحياة(.مقابلة مع ممثل الوكالة اليهودية موشي شرتوك
  

��وع ا���A�, .A	دوت 5.3�  
    

ى عل من االستيالء اإلسرائيليةتمكنت القوات  إسرائيلعن قيام دولة  واإلعالن 1948حل عام  أنما 
 أصلكيلو متر مربع أخرى من  600حوالي  أي فلسطين قسرا أراضيمن % 77,4ما مجموعه

وفي الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا  العربية ووفقا لقرار التقسيم للدولةالمساحة المخصصة 
قرار التقسيم تصاعدت حدة االشتباكات  إزاءباالنسحاب من فلسطين ونظرا للتباين في المواقف 
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 اإلنقاذوفي كانون الثاني من نفس العام تألف جيش  فلسطين أجزاءال وعم جميع وتجدد القت
وخاضت هذه الجيوش معارك ضاربه ضد العصابات الصهيونية ولكن الحركة الصهيونية وبمساندة 

ومنذ ذلك الوقت طفت  ،كبيرة من الفلسطينيين أعدادقوات االنتداب تمكنت من االستيالء وتهجير 
والدعم  ،من العسير عودة من هجروا بسبب تدمير قراهم وأصبح ،على السطحمشكلة الالجئين 

حتى لو كان األمر على  ،في وجودها دولة يهودية خالصة إسرائيلاألوروبي واألمريكي الذي يدعم 
  .وتحديدا في عهد النازية أوروباحساب معاناة شعب بريء من مأساتهم في 

  
المعلن تارة والمخفي تارة  األوروبيو  األمريكيالدعم  تنجح لوال أنوما كان لهذه السياسات   

اليهودية  الدولةبن غوريون عن قيام  أعلنالعام نفسه  من أيار 14وفي ) 1997، الكيالني.(أخرى
 إليجادباعتباره وسيله  المتنازعة بوقف القتال األطراف األمنطالب مجلس . يحدد حدودها أندون 

لتسوية النزاع حيث قدم في  دولي برنادوت اتصاالته بالفريقينحل عادل للقضية وبدأ الوسيط ال
  :مشروع سالم والذي تضمن النقاط التالية أول 1948 أيلول

  .سالم بين العرب واليهود أوتحقيق هدنه دائمة  إلىاالنتقال من مرحلة وقف القتال - 1
  .متحدةال األممتوضع القدس تحت رقابة - 2
  .المتحدة رسم الحدود بين العرب واليهود األممتتولى لجنة منبثقة من - 3
 أومنـازلهم   إلىتشرف لجنة دولية على حل مشكلة الالجئين بحيث يختار الالجئون بين العودة -4

فـي تقريـره بتـاريخ     الكونـت برنـادوت   هم قيمة ما فقـدوه وبهـذا الصـدد كتـب    تعويض
ما لم يعترف بحـق   ،لةأية تسوية عادلة وشام إلىمكان التوصل أن ليس في اإل".1948أيلول16

وأن نزوحهم نجم عن الذعر المولد عن القتال الذي نشب ، وطنهم إلىالالجئين العرب في العودة 
حرمان  أن نه نجم عن الترحيل المتعمدكما أ، مزعوم أوحقيقي  بإرهابت عن شائعا أو، حولهم

في الوقـت الـذي   العدالة خصوصا  مبادئ ألبسطديارهم سيكون خرقا  إلىالالجئين من العودة 
كما  ،قرب وقت ممكنأيجب أن تثبت األمم المتحدة عودتهم في  "يتدفق فيه اليهود على فلسطين 

عـن  ويضـات الكافيـة   يجب أن تتم إعادتهم إلى وطنهم وتأهيلهم اجتماعيا واقتصاديا ودفع التع
تحـدة  ين يختارون عدم العودة بإشـراف لجنـة التوفيـق التابعـة لألمـم الم     ولئك الذأمالك أ

  )1981، شديد"(ومساعيها
  

النقب  واجتاحوا ،)ليحي (منظمة إرهابييعلى يد ل الكونت برنادوت اغتي 1948عام أيلول17في 
اشتمل تقرير لبرنادوت  خليفة" رالف بانش"في الجليل وعين واستولوا على معظم القرى العربية 

توصل  مشكلة الالجئين فقد على الهدنتين و واإلشراف ،الوساطة الوسيط على التوالي لمجهود
بشان شروط الهدنة  المؤقتة إسرائيلبرنادوت في مفاوضاته مع جامعة الدول العربية و حكومة 
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شيء من رقابة  إقامة إلى ،1948يوليو  \تموز  15 إلىيونيو  \حزيران 11التي امتدت من  األولى
بفرض هدنة دائمة  أمر مناألمجلس  أصدرفي منتصف تموز  ،المتحدة الشكلية على الوضع األمم

  .على انتهاء االنتداب بعد مضي شهرين
  

لتسوية النزاع والذي شمل  األولباقتراحه يونيو  \حزيران  28المتنازعة في  األطراف إلىتقدم 
  :على
من عضوين ذوي سيادة أحدهما  ويتكون األردناتحاد كامل بين كامل فلسطين و شرق  إنشاء -أ 

  .يهودي عربي و اآلخر
فيما عنى  1947نوفمبر \بعض التغييرات على خطة التقسيم المعتمدة في تشرين الثاني  إدخال -ب

  .و عودة الالجئين ،و الحد من الهجرة األرضيتقسيم 
  .المقدسة أالماكنو حماية  األقلياتاتخاذ تدابير لحماية حقوق  -ت
  

وكذلك لم  ،فلسطين إلىد من هجرة اليهو رفضت الحد فإسرائيل ،رفض الطرفين مقترحات برنادوت
  .تقبل بوجود عدد من اليهود في المناطق التي يسيطر العرب عليها

  
دولة واحدة لكامل فلسطين  إقامةمعارضين لكل شكل تقسيمي و واصلوا اقتراح  ظل العرب 

 27الصادر في  181فخطة التقسيم وفقا للقرار رقم  .التمثيل النسبي مة تتأسس وفقحكو تحكمها
اليهود يمثلون  فلسطين وكان أراضيمن % 56من  أكثرمنح اليهود  1947نوفمبر  \ثاني تشرين ال

 إقامتهافي حين منح الدولة الفلسطينية المنوي  األراضي من% 7و كانوا يملكون  ،ثلث السكان
حق  مبادئانه ينتهك  إذفلسطين لذلك رفض العرب قرار التقسيم جملة وتفصيال  إقليممن % 43

  . رتقرير المصي
 (United Nations,1994:p13)  برنادوت بمقترح جاء فيهلذلك تقدم:   

و من الجزء العربي من  األردنقيام دولتين منفصلتين و تتكون الدولة العربية من شرق   - أ
  .فلسطين

 . يكون النقب تابعا للدولة العربية أناقترح   - ب

 .إلسرائيليكون الجليل تابعا  أناقترح    - ت
 .فيعلنا مرفأ حرا و مطارا حرا مرفأ حيفا و مطار اللد   - ث
المتحدة مع منح الطائفتين اليهودية و العربية الحد  لألمموضع القدس تحت الرقابة الفعلية أن   -  ج

 .من الحكم الذاتي المحلي األقصى
  .المقدسة أالماكن إلىضمان الحرية في الوصول   -  ح
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الواقعة تحت  األراضيديارهم في  إلىحق الالجئين العرب في العودة " المتحدة  األممتعلن   -  خ
أولئك  أرزاقدفع تعويض كاف عن " و تشرف على ". ممكن  وقت بأسرعالسيطرة اليهودية 

 " الذين يقررون عدم العودة 

 .توفيق بشان فلسطين لجنة بتأليف أوصى  - د
  

يرغب من الالجئين  من حق تأكيدو  ،لجنة توفيق انشأ: تبق من اقتراحاته سوى نقطتين مهمتينلم ي
  )1991، أولييه( .وقت ممكن بأسرعدياره  إلىة ي العودالعرب ف

  
المتحدة مشروع قرار وافقت عليه  لألمموضعت اللجنة السياسية  1948 األولكانون  11في 

  - :نصوصه أهمالجمعية العامة ومن 
التي  باألعمالتقوم  )الواليات المتحدة، تركيا، فرنسا(أعضاءمن ثالثة دولية  تؤلف لجنة توفيق1- 

 ،القيام بهامنها  األممهيئة  أو األمنقد يطلب مجلس  أخرى أعمال أية أوبالوسيط الدولي  طتأني
  .سرائيل وعرب فلسطين والدول العربيةوتنمي الصالت الحسنة بين إ

 .األممشراف هيئة حت إت توضع القدس حسب قرار التقسيم - 2
ما الذين ال أ ،الم مع جيرانهمارهم والعيش بسدي إلىيسمح لمن يرغب من الالجئين بالعودة  - 3

 إلىنين الدولية وتدفع كذلك تعويضات ايرغبون في العودة فتدفع لهم تعويضات بمقتضى القو
 .الضرر في ممتلكاتهم أصابهممن 
  )1981، شديد(.المتنازعة األطرافهدنه بين  اتفاقياتعقد  إلى من التوصل" رالف بانش" وقد تمكن

 

�0 �1 ا1.5.3 
 ���194ار ا���V7 ا��8
  

 )3الـدورة  (194 قامت الواليات المتحدة األمريكية بدور كبير في المسودة النهائية للقـرار رقـم  
والذي شكل األساس لكـل القـرارات الالحقـة    1948لعام ) دسمبر( األولكانون  11الصادر في 

نه بصيغته إال أ تقرير برنادوت أساس ن كان هذا القرار مبنيا علىلمتعلقة بالالجئين الفلسطينيين وإا
  :نحو كبير فقد نصت نسخة سابقة قدمتها بريطانيا على ما يلي إلىالنهائية جاء معدال 

ـ  تقرر وجوب السماح لالجئين العرب بالعودة إلى ،إن الجمعية العامة"  قـرب تـاريخ   ي أديارهم ف
هذه  أن إال .ميرالتد أوالمصادرة  أوالمفقودة نتيجة للسلب  األمالكودفع تعويضات كافية عن ، ممكن

كما تم  194من القرار 11الفقرة خضعت تحت رعاية الواليات المتحدة لعدة تعديالت فجاءت الفقرة 
  )1981، شديد(اإلشارة إليه في النص التفصيلي للقرار 
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بـدال مـن   " ة ممكن عمليا للعود"قرب تاريخ التغييرات في النص كالتأكيد على أفتم إحداث بعض 
" و"التعـويض بـدال مـن   " أو"الوطن إلىدخل في الشكل النهائي مبدأ العودة وأ ،أقرب تاريخ ممكن

  .إشارة إلى الالجئين واضعا بذلك شرطا على عودتهم" العيش بسالم مع جيرانهم:"والفقرة ،التعويض
ا القرار متمشيا بحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة وجاء هذ 194رقم قرار األمم المتحدة فلقد اعتر
  .)1992، موريس( "برنادوت"ة مع توصي

  
على تأليف لجنة األمم المتحدة للتوفيق الخاصة بفلسطين بهدف تسهيل إعـادة   194كما نص القرار

  .وطنهم وتوطينهم وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا و دفع التعويضات إلى الالجئين
  

في موضوع الالجئين في بيروت للبحث  1949 آذارلجنة التوفيق اجتماعا للدول العربية في  رتبت
 أبيبتل  إلىوبعد المؤتمر توجهت لجنة التوفيق  194من القرار  11ةالعرب على تطبيق الفقر أصر

وطـنهم إال انـه    إلىقضية عودة الالجئين في  اإلسرائيليرئيس الوزراء  بن غوريون للتباحث مع
  .ه المشكلةذله وطينهم في الدول العربية أفضل حلت أنرفض مبدأ عودة الالجئين ورأى 

  
األمر الخاص بممتلكات الغـائبين والـذي    1948بعد إصدار الحكومة اإلسرائيلية في كانون األول 

اعتبره وليام بردت القنصل العام األمريكي في القدس ردا سلبيا على قرار األمم المتحـدة الخـاص   
ة المؤقتـة ال تعتـزم   الحكومة اإلسرائيلي أن آخر علىيجب اعتباره مؤشرا "وقال . بعودة الالجئين

  .)1992، موريس.(السماح بعودة عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين
   

ن استمرار تصلبهم في مـواقفهم  سرائيليون أأدرك اإل ،أجلت محادثات لوزان ثالثة أسابيع للتشاور
  .انهيار المؤتمر إلىسيؤدي 

  
 1949نيسان 5ريت في اش شيهمو اجتمع وزير الخارجية األمريكي اتشيسون مع نظيره اإلسرائيلي

ترومان قلق جـدا بشـأن    األمريكيالرئيس  إن"في نيويورك وعرض تشيسون موقفا متشددا قائال 
بأن إعادة  اإلدراكوقال يمكننا  800,000الضائقة التي يعاني منها الالجئون العرب وعددهم حوالي 

يتم إعادة جزء  أنذلك نحن ننتظر وطنهم أمر غير ممكن التنفيذ ولكن مع  إلىكافة هؤالء الالجئين 
ومن شأن هذه المبادرة جعل الرئيس يواصل دعمه وتأييـده  منه إليجاد حل  كبير منهم كشرط ال بد

، مـوريس "(سية واالقتصادية على قاعدة صـلبة ترسيخ البنية السيا إلىلحكومة إسرائيل التي تسعى 
1992 (.  
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تظهـر   إسرائيلغط الواليات المتحدة بدأت تم رفض العودة الجماعية لالجئين ولكن في ضوء ض 
فـي   سـرائيل إ وتم قبول عضوية فلسطيني الجئعلى إعادة مائة ألف  ،و وافقت المرونةشيئا من 

  .)2005، عبد ربه(المتحدة  األمم
  

في مؤتمر لوزان عرضت إسرائيل على الجمعية العامة لألمم المتحدة بقبولهـا   1949أيار  12في 
و بعـد أن  194 حدة فطالبت الجمعية من إسرائيل مقابل ذلك تنفيذ بنود القرارعضوا في األمم المت

  . )2005، عبد ربه.(وافقت إسرائيل على ذلك قبلت عضوا في األمم المتحدة
       
  -:في مؤتمر لوزان قدم المندوب األمريكي عدة مقترحات أهمها  1949تموز  18في   

وإعادة أصحاب األمالك العـرب إلـى ديـارهم     ،فنيةإقرار مشروع التقسيم مع بعض التعديالت ال
ألف مـواطن   750وتوطين بقية الالجئين الفلسطينيين ويقدرون ب ،ألف مواطن 250ويقدرون ب 

و كذلك إعادة األموال العربيـة الموضـوعة تحـت الحراسـة أو     . في القسم العربي من فلسطين
 ،ادة األثاث والسلع ألصـحابها العـرب  المصادرة وإطالق أموال العرب المجمدة أو المحجوزة وإع

في  وتعديل الحدود وقيام حكومة عربية في القسم العربي المعين حدوده، وجعل منطقة القدس دولية
  .قرار التقسيم

  
لم تقبل إسرائيل بتطبيق مبدأ عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرار األمم المتحدة رقـم  

رأى الرئيس األمريكي ترومان  فشل مؤتمر لوزان وعلى هذا األساسإذ شكلت هذه المعارضة  194
وفي أواخر شهر أيار أرسل ترومان إلى بـن غوريـون    انه يجب عليه التدخل شخصيا في األمر

إن واشـنطن  "أعرب فيها عن قلق اإلدارة األمريكية العميق وجاء في الرسالة  رسالة شديدة اللهجة
 ذبول مبدأ عودة الالجئين الفلسطينيين والشـروع فـورا باتخـا   طلبت أكثر من مرة من إسرائيل ق

إن حكومة الواليات المتحدة ترى أن سياسة إسرائيل الحالية قد تحبط فـرص  . ذلك إجراءات لتنفيذ
  .)1992، موريس( "التوصل إلى حل للنزاع 

  
لمشـروع  ريت عن هذا ااأعلن ش إذا" جمع شمل العائالت"نجم عن هذه الضغوط األمريكية مشروع

إسرائيل ستنظر بإيجاب لطلبات العرب الـذين   أن" حزيران أمام الكنيست اإلسرائيلي قائال 15في 
  ."بشأن تمكينهم من استعادة نسائهم و أوالدهم الصغار ) إسرائيل(يعيشون في 

  
 1951أيلـول 20 نه حتىإذ أهذا المشروع لم يسمح إال بعودة عدد قليل من العائالت العربية ولكن 

  .)1992، موريس(.فقطعائدا 1965 )إسرائيل(إلى عاد
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  (Grahl,1966:p74) .رفضت اسرائيل دائما عودة الالجئين الفلسطينيين إال في أعداد محدودة
يخـدم   أننه قرار يجـب  على أ 194القرار  إلىكانت تنظر  األمريكية السياسة أن مما سبق يتضح

ديـارهم فـي    إلىالالجئين الفلسطينيين كليا  عودة ن رفضتفهي و إ، لكفي ذ اإلسرائيليةالمصالح 
كانت تنظـر بشـكل    أنها إالي اقتنعت بها بحجة يهودية الدولة الذ 1948المناطق التي احتلتها عام 

 إقنـاع  لتحل جزءا من المشـكلة و  1967عام  المحتلة األراضي إلى آالفبضعة  إعادة إلىمحدد 
، سلمية غير متعثرة لتضمن مسيرة بقضية الالجئينالجانب الفلسطيني ببعض التطمينات فيما يتعلق 

وقد يجـد   ،مشجعوه اإلسرائيليا الطرح توازنا لصالح الطرفين وجد في الجانب ذولعلها ترى في ه
جهات  ىستتوله القضية المعلقة التي هذ إنهاءمما يدفع باتجاه  أيضافي الجانب الفلسطيني مشجعوه 

  .األمريكيةالتعويض حسب التعديالت  أوضمن العودة  لذيادولية دفع التعويضات كحل من القرار 
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�S0��اف ا8 ا�45��ن و 5.3.2
  ا+��ا����E,	��و��  ا?��
   
روي ترومان وي األمريكيالرئيس  1947آذار18زار حاييم وايزمان الزعيم الصهيوني في  

وأنا  ،نه تفهم سياستي تفهما تاماادر الدكتور وايزمان مكتبي شعرت أعندما غ"ترومان في مذكراته 
الرئيس زائره التزاما محددا واعدا انه  أعطى"ن في مذكراته اابا إيبويقول " بدوري علمت ما يريده

ذا دون معرفة وتم كل ه" النقب تضم أنعلى ، بها االعتراف سيسعى لتأسيس الدولة اليهودية و
  .)1997، مصالحة(.األميركيةرة الخارجية وزا
  

يات المتحدة ترومان في الدولة المتحدة اعترف رئيس الوال األمم بعد قرار التقسيم مباشرة في
للدولة  الدولي االعترافللحصول على  إسرائيلولهذا سعت  1949عام  أيار 14في  اإلسرائيلية

وقد كان ميثاق .المؤقت الذي سبق قيام الكنيست إلسرائيلياالمعلنة حديثا ضمن مجلس الدولة 
عبر وعد من المجموعات اليهودية بان الدولة اليهودية  األمريكية اإلدارةاالستقالل نال موافقة 

أو  قأو العرستتمسك بالمساواة كاملة اجتماعيا وسياسيا بين كل مواطنيها من دون تمييز في الدين 
وسكوت  بإسرائيل الدوليي الحقيقة كان العكس تماما فبعد االعتراف الذي حدث ف أنغير  ،الجنس

العرب الذين مكثوا داخل  أبقت إذ .الحقيقة تمامايعكس  إسرائيلالواليات المتحدة على ما قامت به 
العربية  األقليةالتي تقطنها  وفرضت حكما عسكريا في المناطق كاألجانبالدولة  حدود هذه
  .)1997 ،مصالحة.(التي يملكها هؤالء السكان غير اليهود راضياألنصف  منأكثر وصادرت 

  
قوة ال  أنهاالعناصر الديناميكية للسياسية الداخلية بمجموعها تؤخذ على  تسويق أنويتبين من ذلك  

تأييد لحلف دولة صهيونية في فلسطين على حساب تجاه  تقاوم تسوق ساسة الواليات المتحدة في
  . تجاهل تام لها أومصالح السكان العرب 

  
لرسم الخطوط العريضة للشكل  متداخلةوفي ظل الظروف التي ذكرت فقد تضافرت أربع مبادئ 

  :فيما يلي  إجمالهاويمكن  األربعينيات أواخرخالل  األوسطالشرق تجاه  األمريكيةالعام للسياسة 
 أوروباتهدد امن  العالم التقسيم بحيث ال يسمح بظهور تطورات في هذا الجزء من تصميم تم - 1

االقتصادي للقارة  اإلنعاشتطورات تهدد  أو ،الغربية بوقوع هجوم من القوات السوفيتية
على احتكارهم المتواصل  وقد عول المسؤولون في الواليات المتحدة .بعد الحرب األوروبية
قتصاد في حين اال .اإلستراتيجيةالذرية وتوسيعهم شبكة القواعد الجوية والبحرية  لألسلحة
  .مما سمي حينه بأزمة اقتصادية1947-1946استمر بالتدهور خالل عامي األوروبي
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 األوسطبريطانيا في الشرق  إلىيتم االنتقال من الحكم اإلمبريالي  أنصممت واشنطن على  - 2
التي كانت تتمتع بها القوات  اإلستراتيجيةترث أهم الفوائد  أن بطريقة تتيح للواليات المتحدة

المتمثلة بالقواعد الجوية في  نية في المنطقة ولهذا فقد كانت سيطرة للقوات األمريكيةالبريطا
  .وقاعدة الشيخ عثمان في عدن .وجزيرة مسيرة في عمان إيرانعبدان في 

ذريعة  أوتي أي فرصة ااالتحاد السوفي األمريكيون مصرون على عدم إعطاءكان المسؤولون  - 3
  .في السنوات التي عقبت الحرب العالمية الثانية ألوسطاليتدخل مباشرة بشؤون الشرق 

كانت مبنية على مبدأ  األربعينات أواخرخالل  األوسطالشرق تجاه  سياسة الواليات المتحدة - 4
في المنطقة كلما  أمريكاص التجارية والمالية لحساب من الضرورة تشجيع الفر أنمعين مفاده 

  )1997، مصالحة(.كان ذلك ممكنا
  

   رودس /3	�7	تا 6.3
  

إسرائيليا في  مريكي مارشال وفداالتقى وزير الخارجية األ إسرائيلأسابيع من قيام دولة  بعد ستة
واضحا  أصبحخالل األشهر الخمس الماضية وقد  كثيرة قد حدثت أشياء أنعلمه الوفد باريس فأ

  .ئهاأعداتمكنت من تأسيس حكومتها والدفاع عن نفسها ضد  إسرائيلدولة  أن اآلن
  
 اآلناخذوا يتبعون  بأن الزعماء العرب رأيهأنا قلت أنني وافقت السيد شرتوك في " جاب الوزير فأ 

ويذكر مارشال أنني انتقدت العرب واليهود " ن واقعية نحو قضية فلسطي أكثر أسلوباعلى ما يبدو 
  .على تأييدنا خطة برنادوت األمر الذي كان خير برهان على عدم تحيزنا معا
  
فلسطين وعقد اتفاقيات هدنة بين الدول  إلىبعد دخول الجيوش العربية  بدأتلحرب العربية التي ا

هدنه  بإقامةسرائيل على الدول العربية القبول أن فرضت إ النتائجكان من  والعربية وإسرائيل 
 هدنة ورسم الحدود بين الجيوش العربية التي دخلت اتفاقياتامة دائمة ومفاوضات من اجل إق

والتي عرفت فيما بعد باتفاقيات رودس  اإلسرائيليةالتي استولت عليها القوات  واألرضفلسطين 
فردي بين كل  األمريكي الدعم للموقف اإلسرائيلي بأن تتم المباحثات بشكل بفيها الجانالتي قدم 

و  ،و لبنان ،وسوريا ،مصر(توقيع اتفاقيات بين وقد تم  .ى حدةدوله عربية وإسرائيل عل
  .بشكل ثنائي من جهة أخرى إسرائيلوبين  على حدا من جهة)األردن

  
 والدول العربية بالشروع إسرائيلالمتحدة قرارا يناشد  األمماتخذت  1949في مطلع عام   

من الواليات المتحدة وبناء "رالف بانش " األمريكي ار برعاية الوسيطالن إطالقبمحادثات لوقف 
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وبدأت .وكل دولة من الدول العربية جرت على حدة إسرائيلبين  على قرار بانش فإن المحادثات
 إطالقهذه المحادثات عن توقيع اتفاقية لوقف  أسفرتوقد 12/1/1949المحادثات مع مصر بتاريخ

نظرا  األهميةمن  هذه االتفاقية مزيدا إسرائيلولت و أ19/2/1949ومصر بتاريخ إسرائيلالنار بين 
، 1983 (.فعلية حدوداالنار وضمنت بموجب اتفاقية  القإطوقعت وفق خطوط وقف  ألنها

Rosenthal(.  
  
 إسرائيلنه ال يعتبر هذا التوقيع اعترافاٌ بدولة اقية مع مصر كان التفسير المصري أبعد توقيع االتف 

األمر جاء يكرس  "برودس" اإلسرائيليولكن التوقيع المصري . كما انه ليس قبوال بقرار التقسيم
يالء عل منطقة بئر السبع سرائيل من االستمعركة العسكرية والتي تمكنت فيه إال يهإل آلتالذي 

 بينوقبل توقيع اتفاقية مع لبنان بدأت محادثات مشابهة  وبعد توقيع االتفاقية مع مصر .اإلستراتيجية
. رالف بانش األمريكيالهاشمية في جزيرة رودس برعاية الوسيط  األردنيةوالمملكة  إسرائيل

  .)1974، وليمت(
  

  ا+��ا����E -ا?رد��Aا��	د`	ت 1.6.3 
  

الهاشمية وقد تركزت المحادثات في  األردنيةوالمملكة  إسرائيلجرت محادثات بين  1948في آب 
سرائيل وكان معروفا إ مصر و النار بين إطالققبل نهاية وقف  1948النتائج السياسية لحرب عام 

 إجراءمصر وتوافقان على  أعقابالهاشمية ستسيران في  ةاألردنيلبنان والمملكة  أنللجميع 
  .النار إطالقبشأن وقف  إسرائيلمحادثات مع 

  

  ا/3	��7 رودس 2.6.3
  

تجري هذه  أنفي رودس واقترحت  األردنمفاوضات مع  إجراء األمرفي بادئ  إسرائيلعارضت 
في  األردنيلمفاوضات مع الوفد يلتقي وفدها ا أنوافقت فيما بعد على  أنهاالمحادثات في القدس إال 

  . رودس
  

- :قسمين إلىالهاشمية قسمت  األردنيةوالمملكة  إسرائيلالمحادثات بين  أن إلىويشير موشيه ديان 
ن المحادثات االتفاقية في جزيرة رودس في حين أواالحتفال النهائي بتوقيع  ،المفاوضات الخارجية

 األردنية بلدة الشونة في األردنيلطرفين جرت في الجانب توقيع االتفاقية بين ا إلى أدتالهامة التي 
إطالق النار توقيع بعض الدول العربية على اتفاقية وقف  أن األردنيةويذكر غلوب باشا قائد القوات 
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 إتباع إلىوحيده مما حدا بها  األردنيةسرائيل وسحب القوات العربية من فلسطين تركت القوات مع إ
 و األردنولكي يتم االتفاق بين  .النار إطالقوالتفاوض بشأن وقف  خرىاألطريق الدول العربية 

من منطقة المثلث ليحل محلها  األردنيةبسحب القوات  إسرائيلسرائيل في منطقة المثلث طلبت إ
 إسرائيلفكرة التفاوض مع حكومة  األمرفي حين عارضت العراق في بادئ  .اإلسرائيليالجيش 

األردني ليقوم استعدادها لالنسحاب من هذه المنطقة وتسليمها للجانب  وأبدتبشأن منطقة المثلث 
  )1974، متولي(.سرائيلهذا الجانب بمفاوضة إ

  
  البنود المتعلقة بمنطقة المثلث

  

  :المتعلقة بمنطقة المثلث ما يلي "رودس" لقد ورد في المادة السادسة من بنود اتفاقيات 
وكان رأي  اآلنية القوات العراقية في القطاع الذي تحتله الهاشم األردنيةتخلف قوات المملكة  - 1

الوسيط الدولي في رسالة  إلىالحكومة العراقية بهذا الصدد قد ابلغه وزير الخارجية العراقي 
مفاوضات مع اليهود بالنيابة  بإجراء األردنيالماضي وفيها يفوض الوفد  آذارفي  إليهبعث بها 

  .القوات العراقية ستنسحب من فلسطينعن القوات العراقية ويصرح بأن 
  .يرسم خط الحدود الذي يفصل القطاع العراقي - 2
ترسم خطوط الهدنة للقطاع العراقي على مراحل كما سيجيئ بعد ويعمل خالل ذلك بخط  - 3

  .الحدود الحالي
جلجوليا ومن هناك يسير  إلىوفي المنطقة الواقعة غرب الطريق الممتدة من باقة الغربية  -أ

هذه  من توقيع أسابيعالشرق من كفر قاسم ويعمل بهذه الحدود خالل خمسة  إلىالخط 
  .االتفاقية

في منطقة وادي عارة شمال الخط الممتد من باقة يسير خط الحدود الفاصلة حتى قرية  -ب
   .أسابيع من تاريخ توقيعهوينفذ ذلك خالل سبعة  )قضاء جنين(ازبوبة 

ـ  األخرىالمناطق يتم تعديل الحدود في جميع -ج ر في قطاع الجيش العراقي خالل خمسة عش
            .من تاريخ توقيع هذه االتفاقية أسبوعا

الهاشمية نفقات أنشاء طريق جديدة معبدة  األردنيةيدفعوا للمملكة  أنيوافق اليهود على  -د
  .قلقيلية عن الطريق العام الممتد بين طولكرم و تعويضا كم 20طولها 

تقع قراهم البقاء في قراهم وتضمن لهم جميع حقوقهم في  أينما كان بعض القرىيحق لس - ه
 أنحدهم مغادرة القرية يحق له أمالكهم وحرياتهم وفي حالة رغبة أكما تضمن لهم  اإلقامة

المنقولة ثم تدفع له بدون تأخير تعويضات كاملة عن أراضيه التي  وأموالهيأخذ معه ماشيته 
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 االتمركز فيهويحظر على القوات اليهودية دخول أي قرية أو ، رىيتركها وأمالكه األخ
  )1990، جبريل(.والنظام األمنوستشكل في هذه القرى شرطة محلية للمحافظة على 

  

 3.6.3 :X3ردود ا����
  ا3/8	R�S  ��7 ا?��
  

يؤدي سرائيل قرى المثلث قد أن دخول إشكوك في  واألمريكان واإلنجليزراودت الملك عبد اهللا  
ولذلك تخلل  15000-12000ظهور موجات جديدة من الالجئين يتراوح عددهم ما بين  إلى

هدفه حماية القرويين في المثلث من الطرد ومصادرة )6فرع رقم، 5بند رقم (االتفاقية بند خاص 
الالجئين  إلى وجوب استعداد جمعية إغاثة" دوو" القنصل البريطاني في القدس  وأشار ،األمالك

ديارهم لهذا  حيث سيخلون إضافيالجئ فلسطيني  ألفالمتحدة لمساعدة عشرين  لألممابعة الت
  .السبب أو ذاك

  
أن يقترح على مكدونالد  األمريكيمن السفير " اشيسون " األمريكيوكذلك طلب وزير الخارجية 

كما طالب  .تصدر تعهدات علنية للقرويين في المثلث لضمان بقائهم في ديارهم أنسرائيل حكومة إ
بيانات تطمئن  بإذاعة إسرائيللمنطقة المثلث  األردنيالحاكم العسكري  ،الجنرال احمد بك خليل

سرائيل األمريكي ترومان عن قلقه من قيام إالرئيس  وأعرب.سكان المثلث على أمالكهم وأنفسهم
مع األردن  سرائيلنه أن يحول دون استمرار محادثات إذلك من شأ إن إذبطرد المدنين من قراهم 

  .بأال يحدث مثل ذلك األمر األمريكيالرئيس  إلى شاريتوقد تعهد موشيه 
  

التي  األحداث أهمالبعض اعتبره  أنلدرجة  عظيما إنجازاتوقيع االتفاقية  اإلسرائيلياعتبر الجانب 
سرائيل اإلسرائيلية وجعلت إالعسكرية  اإلنجازاتأهمية هذه االتفاقية  وأكدت 1949شهدها عام 

فان هذه االتفاقية  أخرىومن ناحية  .األردن اآلخرتظهر في الساحة الدولية كطرف مساو للطرف 
واستيعاب الهجرة  واإلنتاجمن ترك الحرب والتفرغ لعمليات البناء  إسرائيلمكنت 
  .)1990، جبريل.(اليهودية

  

  ,	3/8	��7  ا+��ا0��Eاb��8ام 4.6.3  
  

 اإلسرائيليةالطوارئ  أنظمةة رودس نصا وروحا وذلك بسبب سرائيل بعض بنود اتفاقيلم تطبق إ
كافة  األنظمةمن هذه 35 قسما رئيسيا وقد تناول 15 إلىنظاما والتي تقسم  170والبالغ عددها 
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وحرية  ،و حرية التعبير والرأي ،وحق الملكية ،حرية الحركة مثل إسرائيلجوانب حياة العرب في 
  .ناإلنساوغيرها من حقوق  ،التنظيم

  
ما وراء الخط  إلىالجئ من منطقة باقة الغربية  1500 بإبعاد إسرائيلقامت 27/6/1949وفي 

  .اتفاق رودس يحمي السكان المحليين وليس الالجئين أنمدعية  األخضر
  

 إسرائيلاتفاقية مع  آذار/ 23شهور من توقيع اتفاقية رودس مع المصريين وقعت لبنان في  6وبعد 
وبذلك اكتمل توقيع الدول العربية  إسرائيلمت بتوقيع اتفاقيتها مع التي قا لدوآخر الوكانت سوريا 

و صدر عن الواليات المتحدة و بريطانيا و فرنسا في .األخضري اتفاقيات رودس والخط بما سم
القوة استخدام  إلىعدم اللجوء إلى البيات الثالثي الذي يدعو دول المنطقة  1950لعام  أيار 20

  .) 2010، شريفلا( .د الهدنةواحترام حدو
  
التي  أمريكية –ورو تناغم مع العقلية االستعمارية األت األوروبي المنشأالعقلية الصهيونية ذات  أن

  .و البوشمن في استراليا األمريكيةبادة جماعية للهنود الحمر في القارة إ مارست تطهيرا عرقيا و
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  ا�����
  

ن الفترتين الرئاسيتين ل الرئيس هاري ترومان دعمها اظهرت السياسة الخارجية االمريكية ابا
لقرار تقسيم فلسطين و جاء اعترافها بدولة اسرائيل سريعا في خطوة مشجعة للدولة الجديدة وهذه 

مشكلة الالجئين الفلسطينيين على الساحة الدولية واستغالل الجماعات الصهيونية  الفترة شهدت بروز
على األراضي  من أجل اقامة دولة اسرائيل ،العالمية الثانية لألوضاع الدولية و خاصة الحرب

تخدم المصالح االسرائيلية  الفلسطينية و استغالل تحول الواليات المتحدة االمريكية الى قوة عظمى
الصادر  194اتسمت السياسة الخارجية االمريكية بالتنكر للحقوق الفلسطينية رغم صدور القرار 

  .م 1948كانون االول لعام  11م المتحدة في عن الجمعية العامة لالم
  

واثر تفاقم مشكلة الالجئين الفلسطينيين ادركت دول العالم ان الالجئين بحاجة الى خدمات على 
الصعيد االنساني وخاصة ان الدول المضيفة غير قادره على تقديم هذه الخدمات مما دفع الى انشاء 

م 1949كانون االول عام  8قا للقرار الصادر في وف) االنروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
للتخيفيف من حدة مشاكلهم االقتصادية ووضعهم االنساني الصعب و توفير الغوث قصير االجل لهم 
خالل هذه الفترة نظرت السياسة االمريكية المتبعة الى الفلسطينيين بانهم الجئون يستحقون حقوقا 

  .ة لها الحق في السيطرة على مصيرها السياسي انسانية معينة لكنهم ليسوا جماعة قومي
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  "االنروا " وكالة غوث وتشغيل الالجئين  :الفصل الرابع
______________________________________________________  

1.4  �����  
  

هم بحاجة إلى أن مشكلة الالجئين بدأت تتفاقم فالتقسيم  رأدركت دول العالم التي وقعت على قرا
خدمات على الصعيد اإلنساني و ال يمكن أن يتركوا دون طرف يقدم لهم المساعدة خصوصا أن 

اإلنساني المتعثر والسيئ سيؤدي إلى  عن استمرار الوضدول المضيفة غير قادرة على ذلك وأال
، لن تسير باتجاه صالح الدول األوروبية وإسرائيل والواليات المتحدة، ه الدولذفي ه تاضطرابا

 حدا بدول العالم إلى الدفع باتجاه تأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين للتخفيف من حدةمما 
وضعهم المزري الذي إن بقي سيزيد تعلقهم بأرضهم  نف ممشاكلهم االقتصادية وغيرها وتخف

في كانون الثاني عام )302(جاء القرار الخاص رقم  لذا.ويدفع باتجاه تعميق الروح الوطنية لديهم
  .ه الوكالة لبدء عملها في مساعدة الالجئينهذ أسيسبت 1949

  

 2.4D��@/  ��	وآM�?ة  ا�  "ا�A8وا "  وا?�S	ل �Ld	`�ا���
  

من قبل لجنة 1949بناء على توصية قدمتها بعثة مسح اقتصادي أرسلت إلى المنطقة في عام 
ولى خلق مخططات لدمج التوفيق الخاصة بفلسطين التابعة لألمم المتحدة وكان من مسؤولياتها األ

 .ر الغوث قصير األجل إليهمالدول المضيفة لهم وتوفي تفي اقتصاديا نالالجئين الفلسطينيي
(UNCCP,1961:P15) ،واستنادا إلى  ،وفي الدورة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة

 نمساعدة الالجئي التقرير المؤقت لبعثة األمم المتحدة إلجراء المسح االقتصادي للشرق األوسط عن
والخاص بتأسيس وكالة غوث  1949-كانون األول - 8في  302الفلسطينيين صدر القرار رقم

  .)2005، عبد ربه(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
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على ضرورة ، يؤكد البند الخامسوالسادس والسابع و  سالبند الخام 302بنود القرار  أهممن 
المجاعة والبؤس بينهم ودعم  أحوالتالفي  بغيةالالجئين الفلسطينيين  إلغاثةاستمرار المساعدة 

 194المتحدة رقم لألمممن قرار الجمعية العامة  11بالفقرة  اإلخاللالسالم واالستقرار مع عدم 
  .1948-12-11فيالصادر 

  
- 13تجاوز ن ال توأ و محدودةتكون حياة الوكالة قصيرة  أن كان يفترض السادس فقدالبند  أما

الصالحية للوكالة أن  هذا البندوقد منح .ذلكقررت الجمعية العامة غير  إذا إال 1950 األولكانون 
لإلغاثة  امليون دوالر 20,2منها  رمليون دوال33,7إليها  تم اإلشارةتنفق خالل الفترة المحددة التي 

 ةأن تقوم الوكال ةروروبموجب البند السابع فنص على ض مليون دوالر لبرامج األعمال13,5و 
عليها بعثة  أوصتوبرامج التشغيل كما  ،المباشرة اإلغاثةالمحلية بتنفيذ  تبالتعاون مع الحكوما

في التدابير التي  ،األدنىن تتشاور الوكالة مع الحكومات المهتمة في الشرق وأ ،المسح االقتصادية
دة الدولية لإلغاثة ولمشاريع األعمال تمهيدا للوقت الذي تصبح فيها المساع ،ها هذه الحكوماتذتتخ

  )2005، عبد ربه(.غير متوفرة
  

  والية الوكالة
  

القرار  خدمتها بتطبيق إنهاءلم يحدد قرار الجمعية العامة بشأن تأسيس الوكالة مدة واليتها وربطت  
في  فيذهتنسيتم  194القرار  أنديارهم ولما كان االعتقاد السائد  إلىالقاضي بعودة الالجئين  ،194

الجمعية العامة عند  أقرتها قليال فان توصية بعثة التحقيق االقتصادي التي أكثر أوغضون عام 
  :تأسيس الوكالة نصت على ما يلي 

الالجئين الفلسطينيين  إلغاثةالمتحدة  األمموضعته وكالة  الذي اإلغاثةمتابعة العمل ببرنامج   - أ
)UNRPR ( نهاية شهر كانون  ينتهي العمل به مع أن علىوهي الوكالة التي سبقت االونروا

  .1950 أول
كبديل عن برنامج  1951حزيران - 30لالجئين لغاية  العام برامج التشغيل وتنفيذوضع   - ب

 .اإلغاثة
  .التوطين إلعادةالالجئين كأساس  ألوضاعللتنمية االقتصادية  وضع خطة - ج
  

قبل  التجديد لواليتها من ا مؤقتا يتمما زالت تحمل طابع أنها إالمرور ستة عقود وعلى الرغم من 
فقد كان  ذلكقبل  أما 1966العام  المتحدة مرة كل ثالث سنوات اعتبارا من لألممالجمعية العامة 

   )2005، عبد ربه( .لمدة عام واحد الها سنوي يتم التجديد
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الوكالة  إدامة على األمريكية األموالوكان للواليات المتحدة شأن في االنروا منذ تأسيسها وعملت  
                             .وكانت المبالغ التي دفعت من الواليات المتحدة كبيرة تالخمسيناطوال 

)http://www.america.gov/st/washfile (  األحوالحال من  بأيولكنها لم تكن تفي بالحاجة 
هذا االتفاق موضع المسألة وتساءل عن األمد الذي  األمريكيضع الكونغرس وفي النهاية و

تجديد السيطرة  إلى 1960قد سعى في عام  األمريكيالكونغرس  أنسيستغرق هذا االلتزام والواقع 
  - : التاليةبالطريقة  األموالعلى 
لذلك  !.؟ستمر أم الت له، األدنىجل البت في تقديم المساعدات لالجئين في الشرق من أ 4,7القسم 

والحكومات العربية  إسرائيلكانت  إذايأخذ بعين االعتبار ما  أنكان على رئيس الجمهورية 
ويرى  .ديارهم إلىتوطين هؤالء الالجئين وعودتهم  إعادةنحو  خطواتالمضيفة تقوم باتخاذ 
ذين ينطبق قرب فرصة ممكنه في جداول الالجئين الفي أ حيحالتص إجراءالكونغرس من الالزم 

هم وحدهم الذين  لإلغاثة وأهليتهمعليهم تعريف الالجئ والذي جرى التصديق على حاجاتهم 
يأخذ بعين االعتبار  أنعلى رئيس الجمهورية  أنكما يرى الكونغرس  .سينقلون العون من الوكالة

ه ودرجة نجاح هذ اإلغاثةمدى جهود الوكالة والحكومات المضيفة المبذولة لتصحيح جداول 
  )1996، سليمان(.الجهود

  
  -: من أسباب هذا االهتمام

  

يبلغ " االنروا "  إلىه الواليات المتحدة عدفت ن ماالكونغرس من أ أعضاءما يعتقد بعض  -أ
  .من مجموع ميزانية الوكالة% 70سنويا

بحل  مالقيا بتفادي النزاع الرئيسيين ألطرافتاح قد أ لالنروا المتحدةدعم الواليات  الشعور بأن-ب
ومن حلفاء  األقلاستقرار الحلفين على  إلى االنروا أدتمجهودات  إن .القضايا العالقة بينهم
وقد وافق الكونغرس على تفسير يقوم على وجوب المحافظة  )ولبنان، األردن(الواليات المتحدة 

على وضع قائم يتفق من بعض النواحي مع مصالح الواليات المتحدة في المنطقة ونتيجة 
عن فلسطين خالل سنوات ايزنهاور نجد  األمريكيةهود الكونغرس في التأثير في السياسة لج

  .ترومان إدارةاختالف في االهتمام عن انشغال الكونغرس المكثف بشأن فلسطين خالل 
  

. 1967اإلسرائيليةكما يختلف كذلك عن الدور الناشط الذي قام به الكونغرس بعد الحرب العربية 
من  لحلا إلىطريقها  لن تأخذ نقضية الالجئي أناتضح لموظفي االنروا  لخمسينياتا أواسطبحلول 
كي توسع  اليونسكوخالل  روا للعمللهذا سعت االون ،التنمية في الدول المضيفة أعمالخالل 

  )1996، سليمان(.منظومة المدارس االبتدائية والثانوية و برامج التدريب المهني التابعة لها



 

58 
 

  ل الوكالة الثغرات في عم
  
في حين عملت لجنة التوفيق في مناقشة الجانب السياسي لمشكلة الالجئين مع الحكومات  - 1

تعطلت  وإذ ،اإلغاثة و برامج التشغيل لالجئينفان وكالة الغوث قد عملت في ميادين  ،المعنية
دورا  أصبح الدور أال سياسي للوكالةفقد  1948حرب عام  نقليلة ملجنة التوفيق بعد سنوات 

  .وخاصة المشاريع التي قدمت في الخمسينات ،سياسيا يصب باتجاه خدمة مشاريع التوطين
ولبنان  األردن و فقد عملت الوكالة في سوريا ، األوسطانحصر عمل الوكالة بدول الشرق  - 2

  .العالمن الفلسطينيين في وفلسطين وشطبت من عملها الالجئي
  .عديدة من الالجئين أصنافاا التعريف هذفقد استثنى  لالجئريف الوكالة تع - 3
 إلىالالجئين  إلعادةالعمل  إلىغاثي والتشغيل حيات الوكالة ال تتعدى الجانب اإلصال أن - 4

  )1997، سالم(.يسمح به نظام المفوضية العليا الذي األمر ،ديارهم
  

بموجبه  األمممنظمة منحت  1947المتحدة عام  األممر التقسيم الصادر من بموجب قرانه يتبين لنا أ
" أشار كما  ةالالحق تالقراراولكن في "لدولة العربية ا"وخولتهم تأسيس  نحقوقا وطنية للفلسطينيي

من  أفراداعلى الدور الواقعي للفلسطينيين بصفتهم  أكدتالمتحدة  األممن فإ" توماس ماليسون 
الحقبة بواسطة الدور  المتحدة في تلك األمم أعمالوكانت ترمي ، الالجئين وضحايا الحرب

  .األولية اإلنسانيةتطبيق حقهم الفردي في العودة وتحقيق حقوقهم  إلى األمريكي
  

الستينات  أواخرفي  إالبالفلسطينيين كمجموعة وطنية  مجددابقرارتها  ةالمتحد األممولم تعترف 
تفقة مع موقف مالمتحدة نحو الفلسطينيين خالل هذه الحقبة  لألمموهكذا كانت السياسة العامة 

لكنهم ليسوا جماعة  معينة إنسانيةهم الجئون يستحقون حقوقا  نالفلسطينيين الواليات المتحدة بأ
  .قومية لها الحق في السيطرة على مصيرها السياسي

  

  ���S	ت ا��2د  0 ا�>�-�#	ت 3.4 
  

 اإلسرائيلية بالرغم من أن الكثيرين منهم يحملون المواطنة بالجملةاستمرت عمليات طرد العرب 
الدولة كما تّم طرد القبائل  إقامةعاما من  11أي بعد  1959عبر الحدود ولفترة طويلة حتى عام 

كبير منهم  دتسلل عدفقد  األردن إلىأما الالجئون  شبه جزيرة سناء في مصر إلىالبدوية من النقب 
ماباي الحاكم بشان سياسة جدال داخليا في حزب  هذه الواقعة أثارتوقد .قراهم ومدنهم إلىن عائدو
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 المتسللينأيد السياسة العامة لطرد  اإلسرائيليوزير الخارجية  موشيه شيلد ،طرد الالجئين العائدين
  .1959وذلك في اجتماع حزب ماباي بالكنيست عام

  
الحكم  أيامنه كانت أ 1985سنه  قب طرابين الصايغ في محادثة لهشيوخ قبيلة في النحد  ويذكر

الصحراء من دون أي كالب ضالة في  كأنهم أماكنهمحدثت عمليات قتل الناس في  العسكري قد
 أعلنتالمثلث الصغير بعد معاهدة رودس  إلى إسرائيلدخلت  أناعتهم ومنذ شهود لتسجيل فظ

 أومساعدة  بأي أوفي المنطقة  اإلقامةن لهم حق في لن تعترف بالالجئين الداخليين بأ أنها إسرائيل
لهم ولهذا تم نقلهم عبر  وتم حظر تقديم أي معونة داعمه ،لثل استخدامهم في العمفائدة كانت م

  ". أسبوعالحدود بصورة كاملة خالل 
  

عدة مئات من  أن"  تحدة في القدس في تقريرهذكر قنصل الواليات الم 1949وفي منتصف نيسان 
عبر الحدود  ئيلياإلسراتم طردهم بواسطة الجيش  إسرائيليونعرب الجليل وكلهم مواطنون 

  ."قراهم  إلىالذين كانوا قد تسللوا عائدين  نالفلسطينييبعض الالجئين  إلى باإلضافة
  

من الكبوتس لم يذكر  امرأةهذه العمليات من الطرد في الغالب تجري بوحشية كما كتبت  أنويذكر 
 أطفالوهؤالء المتسللين من رجال ونساء  أمثالعن مشاهدة ) همسشلر(صحيفة  إلىاسمها 

 األمريكيةنه لم يتم تعليق من وزارة الخارجية إال أ ،ينقلون بشاحنات خارج البالد األعينمعصوبي 
  .األحداثعلى هذه  األمريكيةالحكومة  أو
   

1.3.4  Y
  ا���*�1  إS	دة��	ر
  

 1949منذ  اإلسرائيليةحد ما لسياسة الطرد  إلى نشاطات الترحيل الفعلية التي وصفت تشكل امتدادا
 إقامة أوراقيحملون  إسرائيليينعربا  المرةحتى منتصف الخمسينيات ولكن الضحايا كانوا هذه 

بتحول تدريجي  بدأتالفلسطينية المتبقية  األقليةتجاه  سرائيلأن سياسات إ وهذا يدل على إسرائيلية
لى مجموعة االحتواء الديمغرافي والسيطرة السياسية والسيادة الحصرية وا إلىمن الطرد الجماعي 

وكانت  أراضمن خالل حكم عسكري وتمييز صريح ومصادرة  ،كاملة من السياسات الحكومية
  .1959 ناإلسرائيلييعملية طرد بالجملة للعرب  أخر
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وقد  إسرائيلهو ترحيل السكان العرب من  إليها اإلشارةالغرض الرئيس لعملية يوحنان التي تم  إن
-2الليبيةعرفت بالعملية  أخرىة لذلك تم العمل على خط .فشلت هذه الخطة في ترحيل كل العرب

  .في ليبيا نالفلسطينييخطة لتوطين  أوجدانهمك بها فاتيس حيث  .5-1958
  

  .في ليبيا ثمة نقطتان لهما عالقة بالموضوع نالفلسطينييلتوطين  اإلسرائيليالمشروع  إطاروفي 
" ربط بين مصير الفلسطينيين المرحلين لل اإلسرائيليينالمسؤولين  و االتجاه بين الوزراء-1

  .ومصير الجواري اليهودية في البالد العربية" الالجئين 
 1950عام  أقيمتالمملكة السنوسية في ليبيا التي  أناستغالل حقيقة  أرادوا يناإلسرائيليأن  -2

ر حد كبير على بريطانيا والواليات المتحدة وهي واقعة تحت سيطرتهم غي إلىكانت تعتمد 
االهتمام  إلىالنفوذ العربي غير المباشر في ليبيا يمكن دفعه  أنالمباشرة واعتقد الصهيونيون 

  ) 1997، مصالحة.(بما سموه العملية الليبية
  

2.3.4  .
� �3' ����S  
  

 49 اإلسرائيليونذبح الجنود  أنفبعد  إثارةخطط الطرد  أكثروهي  1956عام  بدأتعملية سرية 
شوت المذبحة كشفت الجريدة العبرية حد عاما من هذه 35قرية كفر قاسم وبعد  مدنيا فلسطينيا في
مواطن  40,000 إبعادفها هذه المذبحة والتي كان هد الطرد التي كانت وراء النقاب عن خطة
  .األردن إلى إسرائيليفلسطيني عربي 

  
شارك في وضع مركزية ووالذي كان قائد العمليات في القيادة ال )ابرهام تامر( الجنرال االحتياطي
في  أعدتعملية حفر فريت إنما " يذكر  1991في مقابلة معه عام " ريت حفرف"تفصيالت عملية 

 إبعادوكان القصد منها  1956وهو يقصد حرب  األركانحال اندلعت الحرب بتوجيه من رئيس 
ت احتجاز الوراء ووضعهم في معسكرا إلى وأخذهمالقرويين في المثلث الصغير عن خط الحدود 

 )حفرفريت(انت ك ،ابانيون سابقااألمريكيون واليطبيعي استعمله  إجراءوهذا  ،مغلقة أماكنفي 
 إلىكم  10سكان كفر قاسم  إجالءالحرب كان ال بد من  نبدأ أن إلىذا نفعل مرتبطة بالتساؤل ما

  ."الوراء 
  

 1956فاتيس سنه  لجنة بزعامة يوسف 1957-  1956 و شكلت اسرائيل بعد احتاللها غزة عام
يدرسون  أنهموقد ذكر عزرا ادانيس رئيس اللجنة " توطين الالجئين من غزة  إعادةكان عنوانها 
الن ذلك يلقي عبئا ثقيال في اإلسرائيلية  األيديبقيت غزة في  إذاتوطين الالجئين  إلعادةاقتراحات 
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ال مجال الرسمي دائما هو انه  اإلسرائيليوقد كان الموقف  سرائيلفي إ واألمن والتنميةاالقتصاد 
توطينهم في  إعادةللمشكلة هو  الوحيدوان الحل  اإلسرائيلية األرض إلىين لعودة الالجئين الفلسطيني

 .)1997، مصالحة(.آخرفي مكان  أوالدول العربية 
  

 4.4�2B  ��4ر	ا�> �
�0وز
�03 " ا?���"   
  

الوطن لكن تم تبدال في الموقف نحو توطين  ىإلعلى العودة  األمريكيةفي البداية شددت السياسة 
وقد حدثت هذه التبدالت تجاوبا  أمريكيخارج فلسطين كان يرافق كل اقتراح  نالفلسطينييالالجئين 

لذلك اعتمدت حكومة  اإلستراتيجية األمريكيةمع رغبة اسرائيل وحلفائها في الكونجرس والمصالح 
لم تنظر  إذدمجهم االقتصادي في المحيط العربي و، ترومان سياسة تقوم على توطين الالجئين

بشان  1948 - 1947المتحدة لعامي األممتنفيذ قرارات  إمكانية إلىحكومة ترومان نظرة جدية 
اسرائيل ال  إن" في لجنة التوفيق الدولية بقوله  أمريكاممثل  أكدهديارهم وهذا ما  إلىعودة الالجئين 

 ،المتحدة عمليا بدال من التمسك بها نظريا األممنفذ قرارات ت أنتقبل عودة الالجئين ومن الخير 
 ...ن هذه العودة تشكل خطرا عليهما الوجميع الالجئين لن يعود أنوهناك حقيقة واقعية وهي 

الحياة  إلىالمشروعات الالزمة لعودتهم  وإعداد ،استيطانهم من جهة إعادةويجب التفكير في 
  .)1967، حكيم(."العادية

  
من خالل ما يسمى " لجنة التوفيق الدولية" لتصفية الالجئين من داخل أمريكيةمبادرة  ولأوجاءت 
جورج مكفي خطته التي  األمريكيحيث عرض وزير الخارجية  1949في حزيران " مكفي"بخطة 
وهذه الخطة تقضي تقديم عون مادي " األوسطخطة التطوير االقتصادي للشرق " عليها اسم أطلق

على يد وكالة تديرها الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حيث افترضت الخطة ومساعدة تقنية 
 .فلسطين إلى إعادتهمكثيرا من الالجئين سيعاد توطينهم في البالد العربية بدال من  أنضمنا 
في لجنة التوفيق تعيين فريق للمسح االقتصادي ليعد  األمريكيطلب الممثل  1949 آب 23وفي

  .)1981، شديد.(األوسطاالقتصادية في الشرق  خطة شاملة للتنمية
  

الوضع االقتصادي في النواحي الفلسطينية التي دارت فيها المعارك  البعثة تفحص إلىوقد أوكل 
   :على النحو التالياللجنة بعد ذلك توصياتها  إلىلترسل 

القتصادية ا اآلثاراالستصالح الضرورية للتغلب على  بتوفير برامج تشجيع الحكومات المعنية  - أ
  .إثر المعارك التي نتجت

 .توطينهم ورفع مستواهم االقتصادي واالجتماعيتسهيل عودة الالجئين و   - ب
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ن جل دمج الالجئيمن أ 194قرار الجمعية العامة رقم من  11فقا للفقرة و لالجئيندفع تعويض   - ت
 .)1991، أولييه( . في الحياة االقتصادية للمنطقة

   - ث
رئيس تقترحهم للنواب  ةالمتحدة وثالث ة من رئيس تقترحه الوالياتتتكون البعثاللجنة أن قررت 

الخارجية االميركية  فكرة البعثة االقتصادية كان من عمل وزارة .اتركيفرنسا والمملكة المتحدة و
السياسية  األوسطعلى دمج الالجئين في حياة الشرق  الذي ركز "يجورج ماكف"ِـ لوتحديدا 

  .لتنمية بعض المناطقواالقتصادية بفضل مشاريع 
  

  :كالب بعثة
  

 /تشرين الثاني  6ئيسا للبعثة وفي ليكون ر "كالب .غوردون ر" األمريكيةوزارة الخارجية اختارت 
  :ما جاء في التقرير  هموأ إلى لجنة التوفيق عثة تقريرهابفمبر سلمت النو
نتاجية اإلة وشغال المجديلالجئين بدال من الغوث وذلك بتشجيع األامين عمل أضرورة ت -1

  .و تحسين طرق توفير المياه األراضيالستصالح 
 .ماكن اللجوءأاع الصحية في وضتوسيع شبكة الطرقات و تحسين األ -2
لدول العربية على مواجهة كلفة تمويل مشاريع استخدام الالجئين من الخارج لعدم قدرة ا  -3

 .غاثةاإل
بقاء على الغوث المنطقة و بين اإل نتاجيةإلى تحسين إشغال عمومية تهدف إامج الربط بين بر -4

ن على أ الجئينلباالتفاق مع حكومات البالد المضيفة ضمن عملية واحدة و وذلك .الضروري
 .1950ابريل / نيسان  1حيز التنفيذ في  يدخل

 .شغال العموميةهيئة تضع و تقود تنفيذ برامج الغوث واأل إنشاء -5
و خصائصهم االجتماعية ورؤية للمشاريع بملحق يبين عدد الالجئين  رفق التقريرو قد أ -6

عمال سار العوز الناتج من تطاول فترة أثة وضع حد لمعهداف البوكان من أ.الموصى بها
 إلىو تقليص الحاجة العملية التي يتمتع بها الالجئون عبر العمل  تاإلمكانياغاثة وزيادة اإل
وكان ، لى الحكومات المعنيةيقع عبء التنفيذ الفعلي عغاثة نتيجة الكسب و يفترض أن اإل

  )1991، أولييه".(قل أكثر وغوث أاستخدام " شعار البعثة 
  

ول المضيفة تمهيدا لتوطينهم مشاريع استخدام الالجئين في الد بعثة كانتن هدف هذه الألنا يتبين 
 رجةالدكان كبيرا هادفا في  في لجنة التوفيق الدولية األمريكين الدور وهكذا يبدو جليا أ .فيها
  .فحسب لى مشكلة اقتصاديةإالقضية برمتها  لى المماطلة وتحويلإولى األ
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  )1961-1953(ا��D�E ا
Ab"	ور   5.4
  

وجدت الواليات المتحدة في  ،1952وفي صيف  بعد ثورة يوليو في مصر بقيادة جمال عبد الناصر،
ية القضية الفلسطينية وتصف اإلسرائيلي،-ذلك فرصة لعرض وساطتها السرية؛ لتسوية النزاع العربي

  . نهائيا
  

�1953��وع 4�A-��ن �X	م 1.5.4            
  

 -:الذي أعلن عن سياسته المسماه -"ايزنهاور"مبعوث " أريك جونستون" فقد اعتمدت قواعد خطه  
على رؤية كانت -والتي استهدفت تشكيل أحالف جديدة لمواجهة الخطر السوفيتي " النظرة الجديدة"

عهدت وكالة اإلغاثة إلى إدارة وادي تنسي األمريكية  1953ففي العام . عهد ترومانقد أرسيت في 
و  بوضع خطط الستثمار مياه نهر األردن استثمارا مشـتركا، " جوردون كالب"التي يشرف عليها 

 1953.لعامعهدت هذه بدورها إلى شركة شارل مين لوضع المخطط الهندسي فأنهته في أول أيلول 
إلقنـاع العـرب    برئاسة أريك جونستون إلى المنطقـة فـي تشـرين األول    ة خاصةبعث فتم إيفاد

يتجنب عقبـات   على أساس اقتصادي، بمشروع تنمية إقليمي لحل مشكلة الالجئينواإلسرائيليين 
وتوليـد الطاقـة    ، ويقتضي الحل استغالل مياه نهر األردن في مشاريع الري،194تطبيق القرار 

القيـام   و)1981شـديد،  .(لالجئين الذين سـيعاد تـوطينهم فـي األردن    لتوفير عمل الكهربائية،
لحثهم على القبول بفكرة التعاون على استثمار مياه نهر  بالمفاوضات بين الدول العربية وإسرائيل،

  :على عدة أفكار أهمها" جونستون"وقد تمحورت خطة  األردن،
سنتين أو ثالثـة وتقـدر تكـاليف     تستغرق كل مرحله منها ينفذ المشروع على خمس مراحل، -1

ينفق منها نحو ثالثين في المائة على توليد الطاقـة   المشروع بنحو مائة وثالثين مليون دوالر،
  .الكهربائية وبناء محطات

إنشاء خزان على بعد نحو عشرين كم من ملتقى نهر الحاصباني بنهر األردن في منطقة واقعة  -2
وفي هذا الخزان تجمع مياه النهر في فصل الشتاء ـ وتوزع  اللبنانية ) ابل السقي(شرق قرية 

وتشق قناة تتفرع من هذا الخزان إلـى قـرب    للري، في الشهور التي تكون فيها الحاجة ماسة
ثم تجري منها المياه  تقام عليها محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، في فلسطين،" تل حي"مستعمرة 

 .طقة جبال الجليل بالمياهإلى القناة األساسية التي ستزود من
بالقناة األساسية في الجليل األعلى لتحويل مياه النهر إلـى  " دان"إنشاء سد على ملتقى مياه نهر -3

 .تلك القناة
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إنشاء سد آخر بالقرب من عين الحمراء في فلسطين لتحويل مياه نهـر بانيـاس إلـى القنـاة      -4
 .األساسية لري منطقة جبال الجليل

أساسية طولها مائة وعشرون كم تتحول إليها مياه نهر بانياس ونهر دان و منابع تـل  إنشاء قناة -5
 .القاضي ومياه القسم الذي يقع تحت السد في نهر الحاصباني

 .تجفيف المستنقعات الواقعة شمال بحيرة الحولة واستغاللها بعد ذلك في زراعة الحبوب -6
ر األردن عند خروجه من بحيـرة طبريـا لزيـادة    زيادة مترين في ارتفاع السد القائم على نه -7

 .تخزين المياه
من سد بحيرة طبريا لري أراضي الغور الغربي من بحيرة طبريا إلـى   األولى -:إنشاء قناتين -8

 .لنقل المياه من بحيرة طبرية إلى الغور الشرقي في أوقات الجفاف -:والثانية البحر الميت،
رموك قرب العدسية في األردن تحول منها مياه النهر إلى بحيـرة  إنشاء قناة تبدأ من سد نهر الي-9

 .طبريا
  .إنشاء سد ومحطة كهربائية لمياه اليرموك لتنمية المياه في خزان بحيرة طبريا-10
  

في اجتماع مؤتمر الالجئين الفلسطينيين المنعقد في القـدس  " جونستون"رفض الفلسطينيون مشروع 
يرفض الالجئون الفلسطينيون كل مشروع أو تفكير يرمـي  "  -:هفي وجاء 1955يوليو لعام 20 في

إلى تصفية قضية الالجئين وحل قضية فلسطين حال ال يحقق المطالب الوطنيـة كمـا يرفضـون    
واعتبرت أن مشروعه أعد لتوطين عرب فلسطين في البالد " جونستون"مشاريع اإلسكان ومشروع 

مياه العربية الستصالح األرض حتـى تتسـع ليهـود    العربية وإعطاء إسرائيل كميات كبيرة من ال
  ."آخرين يجلبون إليها من مختلف بقاع العالم

  
  -:وطالبوا الدول العربية بعدم الموافقة على هذا المشروع واعتبرت أن الموافقة عليه

  .يباعد بين عرب فلسطين وعودتهم إلى بالدهم بتوطينهم في البالد العربية- أ
 .لمتحدة الخاصة بفلسطينيقضي على قرارات األمم ا  - ب
عبـد  (وتصبح إسرائيل من الفرات إلى النيل  تقوي إسرائيل بجلب إمدادات جديدة من الرجال،  - ت

  )1975الهادي، 
  

0 ����وع وز
� ا�>	ر2.5.4�4 �
  1955دا8س �X	م " 4�ن  ����" ا?��
  

لتقصي  المنطقةبزيارة إلى فلسطين و 1953داالس في ربيع عام " جون فوستر"قام وزير الخارجية 
 -:الحقائق؛ بعد عودته وجه خطابا بالراديو إلى الشعب األمريكي جاء فيه
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، الـذين  ءال جي 800,000يتجمع بالقرب من إسرائيل معظم الالجئين الفلسطينيين البالغ عددهم " 
وهم يوجدون في الغالب في مخيمات مؤقتة ليس فيها  فروا من فلسطين عندما تسلمها اإلسرائيليون،
إن الشعوب العربية تخشى اليوم أن تقوم الواليات ....من وسائل الصحة والعمل والتسلية إال القليل

وهم يخشون أن تصبح الواليات المتحـدة هـي   ...المتحدة في المستقبل بدعم دوله إسرائيل الجديدة
توقـف  وي يتعين أن تصبح إسرائيل جزءا من مجتمع الشرق األدنى،....المؤيدة للتوسع الصهيوني

  . )1996سليمان، . "(نظر اآلخرين إليها كغريبة عن هذا المجتمع
 

هذا الخطاب بإتباعه سياسات توافقه وذلك من خالل وثيقة جديـدة  " ايزنهاور" أيد الرئيس األمريكي
  -:أهم ما جاء فيها بشأن فلسطين) 1855(لمجلس األمن القومي رقمها 

ضل من معاملة أي دولة عربية لمجرد أن شعبها هو أن توضح أن إسرائيل لن تعامل معاملة أف-1
لكي تصبح دولة قـادرة   وبذلك تبين أن سياستنا نحو إسرائيل محددة بمساعدتها، شعب يهودي،

على البقاء في مودة مع الدول العربية، وأن اهتمامنا برفاه كل دولة من الدول العربيـة يماثـل   
 .جوهريا اهتمامنا بإسرائيل

   -:التقدم في حل مشكلة الالجئين العرب خاللالسعي من أجل -2 
 .إعادة توطينهم في األقطار العربية المجاورة -أ
  . إعادتهم إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل اآلن قدر اإلمكان -ب
 . هجرتهم إلى أقطار خارج الشرق األدنى قدر اإلمكان -ج

ل العربية المجمدة، والتعويض عن أمـالك  تسوية المشاكل المتعلقة بمشاريع التنمية واألموا -د
  )1983سعودي، .(الالجئين العرب

  
وهذا . وبدا االنحياز األمريكي إلسرائيل بمنح قروض مالية لها تمكنها من دفع التعويضات لالجئين

وقد  بالتنازل عن ممتلكاتهم، يدل على أن الخطة األمريكية الجديدة بدأت بتعويض الالجئين ماديا
داالس وكان مشروع " جون فوستر"وزير الخارجية األمريكية في حينه  مشروع باسمسمي هذا ال

أي حلها بالوسائل الفنية   الصهيونية تحل بشكل تكنوقراطي،–دالس عنوانه المشكلة العربية 
 تنمية مياه،  صغيرة متفرقة منفصلة، ويسعى تجزيء المسألة الفلسطينية إلى مشاكل المتقدمة،

  .)1981شديد، .(وتمويل مشاريع التنمية بقروض نقدية ،وتوطين الالجئين
  

إلنهاء مأساة " والذي قال فيه 1956آب 26في  خالل الخطاب الذي ألقاه" دالس"سياسة  يمكن تحديد
ال بد لهؤالء المشردين من أن يستعيدوا حياتهم الكريمة عن طريق "  -:فلسطيني ءألف الجي 900

ولهذا الغرض يجب استصالح أراض جديدة يستطيع الالجئون " كن و العودة إلى الحد المم التوطين،
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وأن يعيلوا أنفسهم عن طريق عملهم، وعلى إسرائيل أن تقـدم   ألنفسهم، أن يقيموا فيها بيوتا دائمة
إال أن إسرائيل قد تكون عاجزة عن تقديم التعويضات الكافية دون مساعدة من . تعويضات لالجئين

ة هكذا فقد يتوجهوا إلى إعطاء قرض مالي إلسرائيل لتمكينها مـن دفـع   فإذا كانت الحال الخارج،
التعويضات المتوجبة عليها، األمر الذي يمكن بدوره الكثير من الالجئين من إيجاد حيـاة أفضـل   

على استعداد ألن يوصي بإسهام الواليات المتحدة إسهاما بالغا في " ايزنهاور"ألنفسهم، وأن الرئيس 
كما أنه على استعداد ألن يوصي بإسهام الواليات المتحدة في تحقيـق مشـاريع   مثل هذا القرض، 

  .)1996سليمان، ".(التنمية المالية ومشاريع الري التي من شأنها أن تسير في توطين الالجئين
  

أن حكومته مستعدة لمناقشة موضـوع  "  -:رد رئيس الوزراء اإلسرائيلي على المشروع حيث قال
  ".ت على الحدود مع جيرانها العرب ولكنها غير مستعدة لتقديم أية تنازالت إدخال بعض التعديال

  
إال أن  واعتبروه محاوله لوضع العرب تحت رحمـة إسـرائيل،   رفض العرب مقترحات المشروع

الوقائع في الشرق األوسط غيرت وجهة النظر األمريكية حيث أن ارتباط الالجئـين الفلسـطينيين   
شعورهم بالظلم لم يكن الحل لهذه المشكلة بإدخال تحسـينات علـى حيـاة    ارتباطا وثيقا بأرضهم و

وإن الالجئين لم يقدموا االمتنان لقاء مساعدة الواليات المتحدة ويعتبرونها المسـوؤلة عـن    المخيم،
مأساتهم وإن اللجنة التي حاولت إجراء محادثات مع الالجئين والتي هـددت بأنهـا سـتنهي كـل     

  .غضون عاميين تقريبا المعونات لالجئين في
  

وكانت وجهة نظر صانعي السياسة الخارجية األمريكية أن مسألة إعادة التوطين والتنمية االقتصادية 
: منها الخطة األمريكية، هي أفضل وسيلة لحل مشكلة الالجئين حيث تم تقديم طروحات جديدة على

حق الالجئين بالعودة إلى الوطن أو حتى ال يكون هناك خلل بقرار  إعادة الدمج أو إعادة التأهيل،
  .)1996تشومسكي، .(التعويض

  
دالس رأى كغيره أن الحل يبدأ بمسألة حل مشكلة " جون فوستر"يتبين لنا أن وزير الخارجية 

الشيء الجديد أنه نقل التعويض كونه تعويضا دوليا  الالجئين عن طريق التعويض عن ممتلكاتهم،
ى أن تقدم الواليات المتحدة األموال إلسرائيل لتقوم هي بدورها إلى تعويض تقوم به إسرائيل عل

    .بدفع تلك التعويضات
  

واندلعت المظاهرات في جميع الدول العربية مساندة  1956الثالثي على مصر عام  نكان العدوا
 والعالقات بدأ عهد جديد من العالقات العربية األمريكية، للموقف المصري في تأميم قناة السويس،



 

67 
 

أن تراجعا بريطانيا فرنسيا قد حل بمنطقة الشرق ": أيزنهاور"فقد رأت إدارة  اإلسرائيلية األمريكية،
األوسط األمر الذي دفعها لتبني االستراتيجية التي دعا إليها جون فوستر دالس والقائمة على مأل 

متحدة إلى عقد حلف لذلك اندفعت الواليات ال الفراغ الناجم عن تراجع الدور الفرنسي البريطاني،
 الواليات المتحدة األمريكية الدور األول في تحديد السياسة في الشرق األوسط، والذي يعطي بغداد،

لتحقيق نوع من االستقرار في المنطقة عن طريق استبعاد الحروب، وتخفيف حدة العداء  و الهادفة
  .)1983سعودي، .(العربي اإلسرائيلي خالل مشروع جونستون

  
أن سياسته قد سارت . 1956نا أنه في المرحلة األولى من إدارة ايزنهاور قبل حرب عام وتبين ل

دفع العرب و اإلسرائيليين لحل مشكلتهم، واالنخراط معا في تحالف واسع ضد الشيوعية،  نحو
العمل على توطين الالجئين، وتحسين شروط الحياة االقتصادية في المنطقة كأسلوب لزرع و

  . الطبقات المسحوقة من التمرد االستقرار ومنع
  

اإلسرائيلي عن مسارها –و استهدفت المشروعات األمريكية تحويل قضية الصراع العربي 
واختزالها في مسائل هامشية تدور حول خالفات ذات طابع تقني، مع أن مسألة توطين  السياسي،
  .في الدول العربية شكلت استهدافا للمشاريع المذكورة نالفلسطينيي

  
ولكن  قد حرصت اإلدارة األمريكية على أن تبدو محايدة إزاء الصراع العربي اإلسرائيلي،و

وفشل خطة جونستون في توطين الالجئين كانت كافية لتغيير  األحداث التي حدثت ضد األحالف،
  )1981شديد، .(الالجئينتجاه  سياسة الواليات المتحدة
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  ا�����
  

والوساطة  بتقديم العديد من المبادرات في الخمسينات والستيناتاتسمت السياسة الخارجية االمريكية 
بين العرب و اسرائيل، و هذه المبادرات اتسمت بالحل على اساس اقتصادي و تنموي وان قضـية  

كما اتبعت  الالجئين يمكن ان تحل من خالل أعمال التنمية في الدول المضيفة اال أنها باءت بالفشل
البريطاني في المنطقة و إعطـاء الواليـات   –عن تراجع الدور الفرنسي  سياسة مأل الفراغ الناجم

  .احتواء الخطر الشيوعي  المتحدة الدور االول في تحديد سياسة المنطقة وسياسة
  

القاضي بحـق عـودة    194وحاولت واشنطن من خالل مشاريعها المتتابعه تفريغ مضمون القرار
م وسعت الى تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين مـن  الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم و تعويضه

خالل توطينهم في الدول المضيفة و نظرت خالل هذه الفترة الـى الفلسـطينيين بـانهم الجئـون     
يستحقون حقوقا انسانية معينة و لكنهم ليسوا جماعة قومية لها الحق في السيطرة علـى مصـيرها   

ير إذ إن االمم المتحدة وفقا لقرار التقسيم منحتهم السياسي تجاهلت حق الفلسطينيين في تقرير المص
 . حقوقا وطنية خولتهم تأسيس الدولة العربية
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- 1961(الفلسطينيين  نالالجئيتجاه  السياسة األميركية :الفصل الخامس
1988(  

____________________________________________________________  
 

1.5 �����  
  

متحدة أن محاوالتها الرامية إلى حل مشكلة الالجئين يمكن أن يكون حال اقتصاديا أيقنت الواليات ال
إضـافة   البداية، ورعاية شؤونهم، يلتقديم الخدمات لهم ف أنشئتالتي ) االونروا(وإنسانيا من خالل 

ونقلهـم   و تنفيذ بعض المشاريع االقتصادية لهم، لدفع تعويضات لهم خالل قروض تمنح إلسرائيل،
رغم كل ذلك لم يـنس الفلسـطينيون    جواء المخيمات إلى أجواء توطينهم في الدول المضيفة،من أ

حقهم في العودة بل على العكس زاد تجذرهم بأرضهم وتمسكهم بهذا الحق، األمر الذي دفع اإلدارة 
  .األمريكية بتغيير سياستها وخصوصا في عهد الرئيس األمريكي جون كندي

  

   ر Y أ�	0A ا�45��D�E��)1961- 1963 (1 آ�#�يا2.5 
  

شهدت بداية إدارة الرئيس األمريكي مجموعة من المتغيرات التي ألقت بظاللها على السياسة 
وتقرب مجموعة من الدول العربية لالتحاد السوفيتي عنصرا  األمريكية، إذ كان المد الشيوعي،

ا اقتراب من الموقف العربي بعدم مقلقا، دفع تلك اإلدارة التخاذ سياسات، ومواقف جديدة بدت وكأنه
–العربي  كان من أهم مميزات سياسة كندي تجاه الصراع.إمكانية الحل االقتصادي للمشكلة

وهذا ما ظهر برسالة الرئيس  )األسلوب الدبلوماسي(األسلوب هادئ  اإلسرائيلي أنها تنبع من تبني
دث الرئيس األمريكي كندي في و قد تح 1961/ أيار / 11ندي إلى الرئيس جمال عبد الناصر يك

كخطوة أساسية على طريق تصفية  نهذه الرسالة عن ضرورة حل مشكلة الالجئين الفلسطينيي
إنني أعرف أن القضية تنطوي على تعقيدات عاطفية  "وكتب يقول  اإلسرائيلي،–الصراع العربي 

ساوية على أساس مبدأ وأننا على استعداد لحل مشكلة الالجئين المأ عميقة ليس من السهل حلها،
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وقد رفع هذا الطرح األمريكي من  )NEFF,1995".(العودة الالجئين والتعويض عن األمالك 
  ..أماني العرب في تسوية عادلة للقضية

  
  

  دور المؤسسات األمريكية في إفشال مشروع كندي 
  

  .إلسرائيليالكونجرس لم يؤيد مشروع الرئيس كندي بل كان أكثر حماسة في تأييد الموقف ا - 1
السيناتور الجمهوري جنيتس ثار حاول إسقاط كلمة إعادة التوطين وطالب بإقالة الرئيس  - 2

  :ولهذا فإن السياسة التي قدمها نواب الكونجرس تدل على االنطباع التالي . األمريكي
أطفالنا  بلغوا حكوماتكم أننا نلقن: إنه في كل مخيم زاره تأكد من أن موظفي االونروا كانوا يقولون

  .أن الظلم دائم وان حقهم في فلسطين هو الميراث الوحيد الذي يتركه اآلباء في أعناقهم
اقتراحا " لتوس " المخيمات ومنهم النائب الجمهوري  اولهذا قدم أعضاء الكونجرس الذين زارو

ديارهم  بأن حل المشكلة يكمن في تشكيلة ما من الدمج وإعادة التوطين وقدر من العودة إلى: يقول
وشعر النائب الجمهوري األمريكي بأنه من الممكن توطينهم في سوريا والعراق وشبه جزيرة سيناء 

  .إلى حد معقول واقترح استراليا وكندا وأمريكيا كمجال آخر
  

رئيس مؤسسة كارنجي "جوزيف جونسون."على الصعيد اآلخر كلف الرئيس األمريكي كندي د
وقد وضع  1962تشرين األول  20جديدة عن مشكلة الالجئين في  للسالم العالمي بالقيام بدراسة

  - :أهمها  تمجموعة من االقتراحا
فرصة لالختيار بمعزل عن الضغط من أي مصدر  تخيير كل رب أسره من الالجئين بإعطائه - 1

  .كان بين العودة إلى فلسطين أو التعويض
  :ينبغي على كل الجئ العلم باألمور التالية  - 2

  .ة الفرص المتاحة الندماجه بالمجتمع اإلسرائيلي إذ ما اختار العودةطبيع -ا
  .قيمة التعويضات التي سيتلقاها كبديل إذ اختار البقاء حيث هو -ب

يضاف  1948- 1947يتم حساب التعويضات على أساس قيمة الممتلكات كما كانت في عام  - 3
  .إليها الفوائد المستحقة

دول األعضاء في األمم المتحدة بما فيها إسرائيل باإلسهام بتوفير تقوم الواليات المتحدة وال - 4
  .األموال الالزمة لدفع التعويضات

  .من حق إسرائيل أن تجري كشفا أمنيا على كل الجئ اختار العودة إلى أرضه - 5
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طوع لمساعدتهم في فلسطين ممكن تعويضهم بمبلغ مق الالجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات - 6
  .بالمجتمعات التي يختارونهالالندماج 

  .يحق لكل حكومة االنسحاب من هذا المشروع إذ وجدت فيه تهديدا لمصالحها الحيوية - 7
  

ولم ترفضها الدول العربية صراحة  ولكن إسرائيل رفضت مقترحات جونسون جملة وتفصيال،
ا لهذه العوامل ولهذا يمكن أن نقول نظر ولكنها أكدت على ضرورة تطبيق قرارات األمم المتحدة،

ظل الالجئون الفلسطينيون كينونة سلبية في كل الخطط األمريكية لحل الصراع العربي 
  .)1983الهور، وموسى، (اإلسرائيلي

  
نبع من عدة عوامل تضافرت للقضاء  قد إن فشل كل ما سعى له الرئيس كنيدي و فريقه السياسي

  :على ما كان يسعى إليه و تلك العوامل هي 
سياسة المحاور والحرب الباردة التي كانت رمزا لطبيعة العالقات  - 2 ت اإلسرائيليالتعن -1

  و زيادة حدة التوتر التي تلت انفجار تلك األزمة الدولية، وانفجار أزمة خليج الخنازير الكورية،
 .والذي ألقى بظالله على الموقف العربي 1961فشل مشروع الوحدة المصرية السورية عام  -3 
  . ال الرئيس األمريكي جون كنيدياغتي-5
  

وخالصة القول أنه في عهد الرئيس األمريكي كنيدي كان هناك محاولة لحل قضية الالجئين 
اإلسرائيلي رافعا بذلك من أماني الفلسطينيين وأشار - الفلسطينيين كنقطة بدء لحل الصراع العربي

أو  ةكنه أكد على ضرورة حلها بالعودفي ذلك الصعوبة والتعقيد الذي تنطوي عليها هذه المسألة ول
التعويض وال يخفى على أحد أن التغير لم يأت بعد فشل محاوالت أمريكا في قضية الالجئين وإنما 
  .جاء لكسب مواقف الدول العربية في مواجهة المد الشيوعي القادم نحو المنطقة وبدأ يجد له مؤيدوه

  

  )1964-1968(ا��4 D�E�A-�ن  3.5
  

المؤتمر الوطني األول في مدينة القدس وتم اإلعالن عن قيام منظمة التحرير   1964 عقد في أيار
إلى مراكز  نالفلسطينيي نالفلسطينية بزعامة أحمد الشقيري فسرعان ما تحولت مخيمات الالجئي

خاصة . وقد تصرف نواب الكونجرس األمريكي حيال ذلك بشكل ينم عن السخط تطويع مقاتلين،
 مد الشقيري بأن جمهورية الصين الشعبية تسلح الالجئين الفلسطينيين وتدربهمبعد تصريحات أح

وطالبوا بتوقف الدعم  بأن توقف الوكالة معونتها لالجئين 1966وطالب الكونجرس في عام 
وتحويل نشاطات الوكالة  وإعادة توطين الالجئين، من ميزانيتها،% 70األمريكي للوكالة و البالغ 
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 ،نتفاقمت قضية الالجئين الفلسطينيي1967لكن مع حرب حزيران لعام  ربية،إلى الحكومات الع
 6وشردت حرب  حيث كان عدد الالجئين ما يزيد عن مليون فلسطيني صنفوا قبل الحرب كالجئين،

وشبه جزيرة سيناء  و احتالل إسرائيل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، 1967حزيران لعام 
وخالل جلسة مجلس األمن الدولي حث ) 1981شديد، . (أعدادا أخرى ،ومرتفعات الجوالن السورية

على السماح للمدنيين النازحين للعودة وتشجيعهم 14/7/1967 السفير األمريكي ارثر جردنبرغ،
  .)1983الهور وموسى، .(على ذلك وحث حكومة إسرائيل على بذل كل جهد ممكن لهذه الغاية

  
خمسة " ليندون جونسون" أعلن الرئيس 1967حزيران  19ار وبعد أسبوع واحد من وقف إطالق الن

   -:واهم مبادئه  تحددت رؤيته في الخطاب الذي ألقاه مبادئ للسالم في الشرق األوسط
  .لكل دوله في المنطقة حق أساسي في الحياة ينبغي احترامه من قبل جيرانها - 1
  . يجب حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حال عادال - 2
 

قدمت الواليات المتحدة مشروعا إلى الجمعية العامة يرفض فكرة االنسحاب  20-6-1967في   
غير المشروط، ويدعو إلى عقد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والدول العربية على شرط 

  :االنسحاب للدخول في هذه المفاوضات، و أهم بنود المقترح األمريكي
  .الموافقة على وقف إطالق النار - 1
 -:وبمشاركة طرف ثالث، على أن تعتمد األسس التالية.تكون الغاية سالما دائما ومستمراأن  - 2

 واالعتراف  اعتراف متبادل باالستقالل السياسي والسيادة اإلقليمية لجميع بلدان المنطقة،-أ 
 .بحقوق جميع الدول ذات السيادة في العيش بسالم وأمان

  ألسلحة إلى المنطقة وتحديدها شحنات ا لتسجي حرية المالحة المائية، -ب
  حل عادل لمشكلة الالجئين  -ت

  
قد  1967فقد أكد في خطابه على أنه يجب حل مشكلة الالجئين حال عادال خاصة أن حرب عام  

لذا ينبغي على دول الشرق األوسط توجيه جهودها لرفع الظلم الذي  اقتلعت معها المزيد من الناس،
  )1983وموسى، الهور .(وقع على هؤالء الناس

  


1 ا�h	0A  22ا�=	در  0  �7242ار  4.5  ��/1967  
           

  242أهم أحكام القرار 
  .1967انسحاب إسرائيل من األقاليم التي احتلت في النزاع   - أ
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واالستقالل  ووحدتها، واالعتراف بالسيادة اإلقليمية، إنهاء سائر دعاوى الحرب وحاالتها،  - ب
 .بعيدة عن التهديد باستعمال القوة حدود آمنة ومعترف بها، السياسي، والعيش في سالم داخل

 .ضرورة حماية المالحة في الطرق المائية الدولية  - ت
  .التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين  - ث

والذي نص على حل عادل لمشكلة الالجئين، فإن الصيغة أضفت  242حسب البند الرابع من القرار 
األمر الذي جعل من تفسير هذا  194استبعد خاللها القرار ،على موضوع الالجئين الصفة العمومية

  .)1989سرحان، . (البند قائم على مجموعة من االجتهادات و الرؤى المختلفة ألطراف الصراع
  

فالفلسطينيون وفقا  إن إعالن مبادئ جونسون كرس وجهة النظر األمريكية بشأن مشكلة الالجئين،
م يكونوا محددين كأمة أو دولة و أقر مجلس األمن القرار رقم لمفهوم السياسة األمريكية آنذاك ل

وفيه دعا إلى ضرورة تحقيق تسوية عادله لمشكلة الالجئين، . 1967تشرين الثاني  22في ) 242(
واعترفت الدول العربية داخل األمم المتحدة ومنظمة  وقد صوتت الواليات المتحدة مع القرار،

في العودة  1967ونازحي  1948ار الذي تجاهل حق الجئي عام التحرير خارجها على صياغة القر
وتفتح المجال أمام توطينهم في  ،)NEFF,1995(إلى ديارهم وتناول قضيتهم بصورة غامضة 

وبهذا تعطلت القرارات التي أصدرتها األمم  ،ةالدول العربية والحيلولة دون ممارسة حقهم في العود
الصادر عام  194، و ساعدت على إضعاف زخم القرار المتحدة خالل العشرين سنة الماضية

بمشروع للتسوية بين " داين راسك "تقدم وزير الخارجية األمريكية  1968وفي أواخر عام  ،1948
واستهدفت  وينص المشروع على حل مشكلة الالجئين على أساس استفتاء شعبي، مصر وإسرائيل،

عبر جذب أطراف عربية للتسوية دون أطراف  ي،الواليات المتحدة بهذا المشروع شق الصف العرب
  .)1983الهور وموسى، . (أخرى

  
مقترحات إلى االتحاد السوفيتي لحل  1969تشرين الثاني  20وقدمت الواليات المتحدة في  

  - :حق االختيار بين  نالصراع العربي اإلسرائيلي تنص على إعطاء الالجئين الفلسطينيي
  .نوية متفق عليهاس" كوتا"العودة على أساس  -ا
واعترضت حكومة االتحاد السوفيتي على المقترحات  التوطين خارج إسرائيل مع التعويض، -ب

بدال من الدعوة  وطالبت إسرائيل بتنفيذ قرارات األمم المتحدة بالنسبة لالجئين، األمريكية،
  .األمريكية

  
ألردنية عرفت بوثيقة تقدمت الواليات المتحدة بمشروع حل على الجبهة ا 18-12-1969وفي 

بندا تكرر من خاللها موقف  12الممثل الدائم لألمم المتحدة آنذاك وقد تضمنت الوثيقة " يوسف"
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الواليات المتحدة من قضية الالجئين نتيجة اعتراف العديد من دول أوروبا الغربية لحقوق 
بعين االعتبار بأنه لن  ، وبدأت الدبلوماسية األمريكية تأخذ1967بعد حرب عام  خاصة نالفلسطينيي

. نيكون هناك سالم مستقر في الشرق األوسط دون األخذ باالعتبار المصالح المشروعة للفلسطينيي
)Neff,1995(.  

�-�ن وا�45��1 ا�1��#�2-�3 1.4.5 �A 1974 - 1969(إدارة(  
  

) 1974 - 1969(ما بين عـام " كسونين" قام الرئيس انطالقا من هذه السياسة المزدوجة األمريكية
أكد فيهـا علـى أن الواليـات     1970عام " غولد مئير"بتوجيه رسالة سريعة إلى رئيسة الحكومة 

الذي قد ينجم عنها تغيـر الطـابع    المتحدة لن تضغط على إسرائيل كي تقبل بحل مشكلة الالجئين،
  .اليهودي لدولة إسرائيل و يهدد أمنها

  
تغير طفيف في موقفها اتضح ذلك مـن تصـريحات    كأما وزارة الخارجية األمريكية فقد كان هنا

أن السالم الدائم " 1970تموز2في مقابلة تليفزيونية في" جوزيف سيسكو"بعض مسؤوليها، فقد ذكر 
كما أن مصالحهم يجب أن يتم تمثيلها فـي  " للفلسطينيين"يجب أن يتضمن الحقوق والمطالب العادلة 

  ."الالجئين"بدال من " يينالفلسطين"يالحظ استخدام كلمة " المفاوضات 
  

ليس إلضـفاء شـرعية    أنه ال بد من اهتمام أكثر بالحركات السياسية الفلسطينية،"كما ذكر سيسكو 
  ".على ما تمارسه من أعمال إرهابية، و إنما لممارسة ضوابط أكثر فعالية

  
" ن أ1970أكتـوبر  15المتحدث باسم وزارة الخارجيـة األمريكيـة فـي    " جون كينغ"كذلك ذكر 

ويجب وضع مصالحهم وآمالهم المشروعة موضع  الفلسطينيين يجب أن يكونوا شركاء في السالم،
". أنه ليست لدينا أفكارا مسبقة بشان الشكل الذي قد تأخذه المشاركة الفلسطينية" وأضاف " االعتبار 

  .)1983سعودي، (
  

الفلسطينية كقضية الجئين رغم نرى أنه خالل هذه الفترة بقي الموقف األمريكي ينظر إلى القضية 
  .واآلمال المشروعة للفلسطينيين بعض األصوات التي تؤيد الحقوق
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 M7ر*� ر	1.5(ا�> ( م	S ب�' �X, 1�2-�  Y�و �")/1967 )Kedar,1999(  

  
  ��67 ا�45��1 و ��	درة رو�4ز 2.4.5

   
ة من العوامـل  على مجموع 1970-1968انطوى على التحرك األمريكي في المرحلة بين عامي 
و الضرورة التي دفعت السياسة األمريكية  التي أكدت هذا التحرك وقد كانت تلك العوامل من القوة،

للقيام بتحوالت في المنطقة خالل المبعوث األمريكي ويليام روجرز واألمين العام لألمم المتحدة في 
  :أهمهااألحداث كان  من شهدت جملة تلك المرحلة جونار يارنج تلك المرحلة
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استمرار حرب االستنزاف على الجبهة المصرية، التي أنهكت قدرة الدولة اإلسرائيلية وجعلتهـا   - أ
  .تقع تحت وطأة الوضع االقتصادي الصعب

والذي بدأ يلقي بظالله علـى واقـع المنطقـة والعمـل      تنامي قدرة العمل الفدائي الفلسطيني،  - ب
 .السياسي

الناشئة و التي بدأت تتجه بمواقفها و تحالفاتها صوب  بروز عديد من األنظمة السياسية العربية  - ت
والتي قوت وساندت بدورها االتجاه الناصري في المنطقة حيث كانت ثـورة   االتحاد السوفياتي،

محمد جعفر النمري في السودان، و ثورة معمر القذافي في ليبيا، و تولي حافظ األسد الرئاسـة  
لتقـديم   أن تزيد من حركتها ونشـاطها السياسـي   رةأمريكا بضرو كلها كانت تدفع. في سوريا

وليـام روجـرز    أعد وزير الخارجية األمريكية. مبادرات لحل الصراع كما يقول وليام كوانت
/ تشرين األول /28مشروع تسوية سلمية وتقدم به لكل من إسرائيل واألردن واالتحاد السوفيتي 

 ت مقترحاته فيما يلي و تلخص ثم تقدم به إلى مصر في مرحلة الحقة. 1969

أن توافق كل من إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة على العودة إلى وقف إطـالق النـار   -1
 .يوما 90لمدة 

  -:أن يستندوا في اتفاق السالم على -2
إقرار األطراف بسيادة وسالمة األراضي واالستقالل السياسي وفق نص قرار مجلـس   -أ

 .1967لعام  242 األمن رقم
  .242وفقا لقرار مجلس األمن رقم  1967االنسحاب اإلسرائيلي من أراض محتله عام  -ب
أول تشـرين  -من أول تمـوز "احترام األطراف لوقف إطالق النار وفقا للفترة المحددة -ت

  "األول
  

ونظرا لـذلك ألقـى الـرئيس     على هذه المبادرة لكن إسرائيل أبدت تخوفها، وافقت مصر واألردن
اعتقد أنه بوسع إسـرائيل  " سون في المؤتمر المنعقد في لوس انجلوس خطابا قال فيهاألمريكي نيك

الموافقة على وقف إطالق النار الذي اقترحته الواليات المتحدة بدون تخوف، وبـدون أن تعـرض   
لقد أكدت التزام الواليات المتحدة باالهتمام بأمن إسرائيل و بالمحافظة على ميزان ....أمنها للخطر،

  ." وى في الشرق األوسطالق
 

يوما بعد الوعود األمريكية  90بعد أن كانت إسرائيل معارضة على وقف إطالق النار المحدود وهو
  .)1975عبد الهادي، .(قبلت المبادرة

  

األمر الذي جعل عملية  إن مشروع روجرز الذي قدمته اإلدارة األمريكية في حينه لم يالق نجاحا،
أدراج األمم المتحدة وتدخل في حالة جمود نتيجة لألوضـاع والظـروف   السالم برمتها تعود إلى 
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و اندالع الحرب األهليـة فـي األردن مـا بـين      الدولية، منها رفض الجماهير العربية للمشروع،
وفاة جمال عبد الناصر، و بروز دور أنور السـادات علـى    المنظمات الفدائية و النظام األردني،

يحة وترغيت بالواليات المتحدة التي أطاحـت بـالرئيس األمريكـي    و بروز فض الساحة الدولية،
 .في فيتنام الواليات المتحدة نيكسون وكذلك هزيمة

  
   1974-1970عامل مشروع ملف التسوية األمريكية

  

كان لخروج المنظمات الفدائية من األردن وسعي األخيرة للعودة عامال دفع الملك حسين لطرح 
الذي تلقته الواليات المتحدة من خالل طرح مشروع للتسوية قائم على مشروع المملكة المتحدة و

  :األسس آالتية
جعل قطاع غزة مندمجا مع مصر وذلك بأن يمتد من قطاع غزة شريط أرضي مجرد من  -1

السالح يبدأ من الساحل غربي غزة عبر سيناء كحاجز بين مصر وإسرائيل على أن تكون سلطة 
  .اإلشراف لألمم المتحدة

    إلى سورية مع إيجاد حاجز أرضي منزوع السالح بين  ة مرتفعات الجوالن السوريةإعاد -2

  .وتحت إشراف األمم المتحدة وإسرائيلسوريا  
فقد نظر إلقامة كيان مرتبط باألردن وجعـل القـدس عاصـمة     بالنسبة إلى الضفة الغربية أما -3

 .فة األطراف والطوائف المسيحيةمشتركة للكيانين اإلسرائيلي و العربي مع ضمان الحرية لكا
  )1975عبد الهادي، (

  
  -:أما بالنسبة لموضوع الالجئين فقد رأى المشروع أن يتم حله وفقا للقواعد الثالث آالتية 

تخيير الالجئين حيث هم اآلن عن طريق استفتاء تجريه لجنة تابعة لألمم المتحدة بين االستقرار  -1
  .واء كانت مستقلة أو مندمجة مع األردنفي الدولة الفلسطينية الجديدة س

  .حق العودة إلى إسرائيل لكن دون أن تكون العودة إلى الموطن األصلي -2
إبقاؤهم في المنطقة المحتلة أو الدول العربية مع التعويض لهم بصورة عامة والتعويض علـى   -3

  .أصحاب الممتلكات السابقة بصورة خاصة
  )1985فهمي، (الواليات المتحدة مشاريع جديدةرفضت إسرائيل المشروع ولم تطرح 

  
تلعب دورا مركزيا خاصة  أنهاكما  اتفاقية سالم دائم، أيةوتشكل حقوق الالجئين عنصرا أساسيا في 

وقد ركزت جميع اتفاقيات السالم التـي ضـمنت   . المختلفة واألعراقفي الصراعات بين القوميات 
لالجئين حق العودة إلى ديارهم األصلية واسـتعادة  ركزت على منح ا حقوق الالجئين بشكل كامل،
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اتفاقيات السالم التي حلت الصراع فـي كـل مـن     -:مثلة على هذه االتفاقياتومن األ. ممتلكاتهم
 ليبيريـا،  روانـدا،  بوروندي، جورجيا، طاجقستان، البوسنة والهرسك، كرواتيا، كوسوفو، مقدونيا،

   .)2002صاحب، ( .وغواتيماال كمبوديا، موزامبيق، سيراليون،
  
 بورونـدي،  البوسـنة والهرسـك،   كرواتيـا،  كوسوفو، نصت اتفاقيات السالم في كل من مقدونيا، و

و أصـلية  وبشكل واضح على حق الالجئين والمهجرين بالعودة إلى ديـارهم األ  غواتيماال وليبيريا،
تعترف جميـع  : "في كوسوفو الملحقة باتفاقية السالم 1999وقد ورد في اتفاقية العام . ماكن سكناهمأ

  . )2002صاحب، (".شخاص بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منهاطراف بحق جميع األاأل
  

فان العديد من اتفاقيات السالم قد نصت بشكل واضـح علـى حـق جميـع      -:إلى ذلك وباإلضافة
شـير اتفـاق   يو. تدخل عشوائي بهذا الحـق  أيالالجئين بالعودة إلى الديار التي هجروا منها دون 

يحـق  : "علـى اآلتـي   لحل الصراع في البوسنة والهرسك، 1995دايتون للسالم الموقع في العام 
بعدم التدخل في اختيار  األطرافوتتعهد جميع ... بشكل حر إقامتهم أماكنوالعائالت اختيار  لألفراد

سكناهم  أماكنلى ترك السكان ع إجبارالمعنية تتعهد بعدم  األطرافكما أن  إقامتهمماكن الالجئين أل
فـي   لإلقامةعلى االنتقال  إجبارهم أوقد تشكل خطرا على حياتهم وسالمتهم  أماكناالنتقال إلى  أو

 صـاحب، . ("للسـكان   جل حياة كريمة وطبيعيـة أتفتقر لمقومات البنية التحتية الالزمة من  أماكن
2002(.  

  

�0 آ	ر/� ��-5م 3.4.5
  )1980 - (1976رؤ
� ا��D�E ا?��
  

قضـية  تجاه  فورد تأثير كبير في سياسة الشرق األوسط وتحديدا جيرالد لم يكن للرئيس األمريكي
األمريكية هارولد سوندرز اعد فـي   ةنائب وزير الخارجي الالجئين الفلسطينيين ولكن ننوه إلى أن

بـرز  الذي كان من أ" سوندرز " وثيقة  1975تشرين الثاني عام / 12عهد الرئيس األمريكي فورد 
  -:بنودها

اإلسرائيلي يعتبر من عدة أوجه لب هذا الصراع ولـن   –أن البعد الفلسطيني للصراع العربي  -1
  . إال إذا تم التوصل إلى اتفاق لحل مشكلة الالجئين التوصل إلى حل نهائي، نيكون باإلمكا

  .مشكلة الفلسطينيين تتم معالجتها على أساس إنهاء مشكلة تمس أشخاص مشردين -2
  

واحـدا  " ستوندرز " و يعتبر فورد من أصدقاء إسرائيل والمدافعين عن وجهات نظرها حيث كان 
منهم وهو ينتمي إلى ذات المدرسة األمريكية التي تؤمن بحتميـة التعـاون مـع إسـرائيل حتـى      

  ).1996سليمان، .(النهاية
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تشوستس حدد فيها للسالم في والية مسا أدلى الرئيس األمريكي كارتر بتصريحات18-3-1977 وفي
وان تعترف لها بحقها في الوجود الدائم وبحقها  أن تعترف الدول العربية بإسرائيل، معالم السالم في
مع األخذ بعـين   إقامة حدود دائمة إلسرائيل يتم التفاوض عليها مع الدول العربية،.في العيش بسالم

كل كيان مستقل أو كجـزء مـن   للشعب الفلسطيني والذي سيأخذ ش" وطن"االعتبار ضرورة تأمين 
األردن أو كعضو في اتحاد كونفدرالي يضم األردن وسـوريا، وكـذلك يجـب معالجـة القضـية      

ثـم مـن قبـل الـدول العربيـة المفاوضـة        أوال، الفلسطينية من قبل الدول العربيـة جميعـا،  
  .),1983، و موسىالهور."(إلسرائيل

 

في مؤتمر صحفي  )1976-1980(ألولى في كارتر في واليته ا ولخص الرئيس األمريكي جيمي
األسس التي ترى الواليات المتحدة أن تقوم عليها التسوية  1977-3-26عقده في البيت األبيض في

ومنها حق .الممكنة في الشرق األوسط بأنها أساس ذات األسس التي تضمنها قرارات األمم المتحدة
تلكات، وانسحاب القوات اإلسرائيلية من الفلسطينيين في وطن، وفي التعويض عما فقدوه من مم

ولعل هذا التصريح كان أكثر التصريحات  وحصول إسرائيل على حدود دائمة وأمنه، أراض محتله،
لم يرددها أي رئيس أمريكي من قبل  نإثارة للجدل فمقولة كارتر بإقامة وطن لالجئين الفلسطينيي

األبيض إلى إصدار بيان توضيحي يهدىء  دفع البيت تساؤالت وتفسيرات مختلفة مما وأثار عدة
المخاوف الصهيونية وكارتر كذلك خفف من صيغته وذكر أن هذا الوطن ممكن أن يكون إطارا مع 

للسفير اإلسرائيلي في واشنطن أن " برجنسكي" كذلك أوضح مستشار الرئيس القومي  األردن،
. لسطيني مرتبط باألردنخالل وجود كيان ف نكارتر قصد بتصريحه إعطاء وطن للفلسطينيي

  .)1996سليمان، (
  

في الصراع العربي اإلسرائيلي   لقد شهدت فترة حكم الرئيس األمريكي جيمي كارتر تحوال درامتيكيا
ففي الوقت الذي كان فيه العالم منشغال بتنظيم عقد المؤتمر الدولي  على جميع المواضيع، ألقى بظالله

 -في ذات الوقت كانت المفاوضات السرية المصـرية   يلي،في جنيف لحل الصراع العربي اإلسرائ
اإلسرائيلية والتي كانت تدار بالخفاء متنقلة بين بوخارست، والرباط، والتي توجت في النهاية بإعالن 

أن نسبة  في حينه أنور السادات عن نيته زيارة القدس واالجتماع مع قادة إسرائيل وقد اعتبر الرئيس
خالل الحوار المباشر، و  قائم مع عوامل نفسية وسيكلوجية يجب التصدي لها عالية من بقاء الصراع

تاريخية يمكن خاللها أن يحقق إنجـازا   وجد الرئيس جيمي كارتر نفسه أمام فرصة في هذه األجواء
يسجل له في التاريخ البعيد للمنطقة وفعال هذا ما تم لقد تصاعدت حركة الرئيس األمريكي بتصـاعد  

خاللهـا   االت، وقد جاء توقيع معاهدة كامب ديفيد لتسجل سابقه في الكيفية التي يمكـن وتيرة االتص
إلى مرحلة الخطوات العملية في هدا السبيل فقد حققـت تلـك    االنتقال من مرحلة البحث عن السالم
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المعاهدة االعتراف المتبادل واالنسحاب اإلسرائيلي من صحراء سيناء ضمن ترتيبات أمنيه مشـددة  
  .المعاهدة مصر من دائرة الصراع العربي اإلسرائيلي ونقلها للطرف اآلخر و أخرجتكما 

  
وحفاظا على ماء الوجه فقد كانت االتفاقية قد وضعت تصورا عرف بالورقة الفلسطينية لحل القضية 

حينه على مشروع تناول في بنوده مشاركة مصر وإسرائيل واألردن وممثلين  اشتملت في الفلسطينية،
لشعب الفلسطيني في مفاوضات حول حل القضية من خالل الدخول في مرحلة انتقاليـة مـدتها   عن ا

للحكم الذاتي الكامل وإجراء انتخابـات   خمس سنوات يتم خاللها إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة
فـي    كما ونص االتفاق على أن يتواجـد الفلسـطينيون  ) قطاع غزة والضفة( في المنطقتين  شعبية
  .مصري مشترك -ضات خالل وفد أردنيالمفاو

 

وبالقدر الذي غيرت فيه اتفاقية كامب ديفيد القواعد السياسية العامة للمنطقة و بالقدر الذي أحدثته من 
الغربية إال أن عواصم الدول العربية كانت تشهد غليانا وغضبا جماهيريا  أجواء متفائلة في العواصم

وهو األمر الذي رصدته دراسة  ا وما ترتب عليها من النتائج،وشعبيا واسعا على المعاهدة وما سبقه
" ذي سفن سبرينغز"معهد  إلحدى المعاهد األمريكية المتخصصة في الشأن الشرق أوسطي فقد خلص

العرب واإلسـرائيليين آخـذة فـي النقصـان و      أن كل اآلمال المعلقة للوصول إلى سالم شامل بين
فاوضات السياسية لن يتم عبر مشروع الحكم الذاتي المزمع منحه في الم التضاؤل وان إحراز أي تقدم

في إيجاد جبهة  لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة حسب اتفاقية كامب ديفيد وأن السبيل األمثل يكمن
الهـور  .( رفضه بسهولة يصعب عليها على إسرائيل للسالم تعرض مشروعا تفاوضية عربية شرقية

  .)1983 وموسى،
  

اسة إلى أن العرب يرون ممارسات سلطات الحكم العسكري اإلسرائيلي وما يسمعونه وأشارت الدر
من تصريحات تصدر عن الساسة اإلسرائيليين بمثابة دليل على أن السيطرة اإلسرائيلية على الضفة 
الغربية والقطاع أصبحت أمرا ال يمكن التراجع عنه وتشدد الدراسة التي أعدت بعد طرح مشروع 

عودي، و الذي وضعه األمير فهد ولي العهد السعودي على أن الرغبة الفلسـطينية فـي   السالم الس
 –إقامة دولة يجب أن تعالج بشكل عادل في مفاوضات تتم بطرق متماشية مع حقوق وامن جيرانهم 

  .و إال فإن فرص السالم ستهدر بشكل حاد –جيران الفلسطينيين 
 

أي  مفاضاوت بين إسرائيل وجاراتهـا الشـرقيات،  شارت الدراسة إلى ضرورة تطوير أساس الاو
إذا ما أريد التوصل عبر مفاوضات إلى تسوية عادلة وقالت أن هذا  األردن وسورية والفلسطينيين،
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األساس يجب أن يعترف ويتخطى في نفس الوقت ما تم إنجازه بموجب إتفاقات كامب ديفيد وينتقل 
  .ذي طرحته هذه االستنتاجاتإلى مرحلة تعريف خطوات عملية نحو السالم ال

  
ورأت الدراسة أن القرار الذي يواجه الواليات المتحدة هو ما إذا كانت ستضطلع بلعب دور فعـال  

 أو غير مباشرة، في حوار مع األردن، والسعودية، وسورية، ومنظمة التحرير الفلسطينية مباشرة،
وقالـت  . ال أمام تطور هذه الجبهـة مفسحة المج أو التزام الصمت، لتشجيع قيام مثل هذه الجبهة،

نعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تشترك بطريقة ما في مفاوضات لكي ندرك " الدراسة 
  ".أن أساليب اشتراكها يجب أن تدار بشكل حذر من قبل الهيئات المعنية 

  
كافة األطراف يجب أن تتفق عليها " ست نقاط تفاهم : " وأبرزت الدراسة بتفصيل ما قالت إنه

 : المعنية بالمفاوضات وتدور هذه النقاط حول

تعلن األطراف المعنية عن موافقتها على عدم اللجوء إلى تهديد أو استخدام القوة وتسوية  - 1
  .النزاعات عبر طرق سلمية

 .تأساس هذه المفاوضا242,338 تكون كافة المبادئ وبنود وأحكام قراري مجلس األممأن  - 2
 .على حل المشكلة الفلسطينية بكل وقائعهااالتفاق  - 3
وإلى اتخاذ إجراءات تجعل . يحدد المتفاوضون حدود آمنه ومعترف بها بين الدول المفوضة - 4

 .بالنسبة إلى كل األطراف أمنههذه الحدود 
تشكيل هيئة دولية تناط بها مسؤولية تطوير سلطة عربية فلسطينية تحظى برضى الذين  - 5

التزام هذه السلطة في العيش بسالم مع جاراتها حتى يتاح المجال أمام ستحكمهم وتراقب 
 .والمدنية إلى الحدود المتفق عليها واإلدارة العسكرية، انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية،

 التي يجب أال تقسم، تقوم األطراف المتفاوضة بوضع ترتيبات تتعلق بالسالم في مدينة القدس، - 6
وان يعكس المجلس البلدي  ن المقدسة فيها في أيدي ممثلي الديانات الثالث،وأن توضع أالماك

 وأن يتم االعتراف بدور عربي في القدس، والدينية، فيها اتجاهات المدينة األخالقية، والثقافية،
  )1983الهور وموسى، . (يتم االتفاق علية في المفاوضات

  

�M ذا/0 ���3-�2#) 1988-1980(��	درة ر
l	ن5.5 '1��  
  

وفي أجواء الدفاع عن اتفاقية كامب ديفيد و محاولة تعميمها و في الوقت الذي كانت الدول العربية 
والجماهير العربية الرافضة للمشروع قد مانعت المفاوضات بدأت خيارات المدافعين عن كامب 

ليال على إال د 1980ولم تكن االنتخابات األمريكية التي أجريت عام  ديفيد تتضاءل و تتالشى،
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محاسبة أصحاب المشروع فقد خسر جيمي كارتر االنتخابات لتجديد واليته لفترة رئاسية جديدة 
األمر الذي اعتبر محاكمة للكامب ديفيد ورموزه ونجح الرئيس الجديد رونالد ريغان بالوصول إلى 

بادرته متغيرات سياسية وعسكرية أطلق الرئيس األمريكي رونالد ريغان م وسط.البيت األبيض
كانت الظروف السياسية التي شهدها حصار واجتياح لبنان وسعي إسرائيل  1982- 9-2بتاريخ 

  لمنظمة التحرير كلها خلقت أجواء مهدت ةمدعومة بالواليات المتحدة ضرب البنية العسكري
الطريق للقيام الرئيس األمريكي بطرح مبادرته ففي أثناء الحصار الخانق الذي خضعت له بيروت 

يقنع األطراف جميعا أن حال سياسيا  والذي حاول أن جوالت المبعوث األمريكي فيليب حبيب انتك
من الثورة " نخرج تردد أننا وقف أصوات المدافع بلغ األمر بقيادات منظمة التحرير إذ سيكون بعد

جهة ن االجتياح اإلسرائيلي للبنان قد أظهر وفقا لوإ.حسب وعود فليب حبيب" للدولة الموعودة 
أن الخسائر العسكرية :األولى  تفاوضية ذات جدوى ةالنظر األمريكية حقيقتين اثنتين للسير بعملي

التي لحقت بمنظمة التحرير الفلسطينية لم تقلل من تشوق الشعب الفلسطيني إلى حل عادل لما يطال 
أن قواتها المسلحة  فيما أثبتت االنتصارات العسكرية التي حققتها إسرائيل في لبنان: و الثانية .به

فإن هذه القوات ال تستطيع وحدها جلب سالم عادل ودائم  هي في المرتبة األولى في المنطقة،
  .)2001عباس، .(إلسرائيل وجيرانها

  
حراكا سياسيا في منطقة الشرق األوسط قد سبق اجتياح لبنان وكان فـي ذات الوقـت ممهـدا     إن

، فقد كانت مبادرة األمير فهد والتي طرحت في قمة فـاس  رونالد ريغان التي تلت االجتياح لمبادرة
والتي كان من المفروض أن يتم فيها تمرير مبادرة عربيـة تقـوم علـى أسـاس      1981األولى 

تم تفجيرها من داخلها عندما رفض فاروق القدومي وفاروق  قمة فاس األولى المتطلبات األمريكية،
ا عديدة تخرج لتؤكد أن من وقف أمام تمرير المشروع أصوات الشرع تلك المبادرة األمر الذي جعل

 سيدفع المنطقة لمواجهة عسكرية مؤكدة وهو الشئ الذي تم باجتياح لبنـان فـي أثنـاء االجتيـاح    
وبعـد   1982-9-2مبادرة ريغان تطرح في  اإلسرائيلي للبنان وما ارتبط به من نتائج، وجدنا أن

والتـي تبنـت    6/9/1983لعقد قمة فاس الثانية بتـاريخ   ذلك بثالثة أيام فقط يتنادى القادة العرب
   :مشروع األمير فهد وقد تضمنت مبادرة ريغان مجموعة من األفكار هي

وقد قال الرئيس ريغان في  ال دولة فلسطينية في الضفة الغربية لنهر األردن وقطاع غزة- 1
اضحا لي أن السالم ال يبدو و عندما نتطلع إلى مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة،: "خطابه

وعليه فالواليات المتحدة األمريكية  يمكن تحقيقه بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في تلك المناطق
  ".سوف ال تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

ما نتطلع عند"ومما قاله الرئيس ريغان بهذا الخصوص . ال يحق إلسرائيل ضم األراضي المحتلة_2
إلى مستقبل الضفة الغربية يبدو واضحا أن السالم ال يتحقق بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في 
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كما انه غير قابل للتحقيق على أساس سيادة إسرائيل أو سيطرتها الدائمة على  تلك المناطق،
لة في الضفة وغزة فان الواليات المتحدة سوف ال تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستق. الضفة الغربية

 ".الغربية وغزة وسوف ال تؤيد ضم إسرائيل أو سيطرتها الدائمة عليها

وقد قال _.تحقيق الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة باالرتباط مع األردن- 3
ويقصد الضفة الغربية وقطاع غزة  –الوضع النهائي لهذه األراضي :" الرئيس ريغان في خطابه 

لكن وجهة النظر الجازمة  ،"يتوصل إليه عن طريق األخذ والعطاء في المفاوضات  يجب أن–
للواليات المتحدة األمريكية هي أن ممارسة الحكم الذاتي من قبل فلسطيني الضفة الغربية وغزة 

 )1987عريقات، . (وعادل، ودائم باالشتراك مع األردن توفر أفضل فرصة إلقرار سالم راسخ،
ومما جاء في . في األراضي العربية المحتلة باشر للمستوطنات اإلسرائيلية الجديدةالتجميد الم - 4

الواليات المتحدة األمريكية لن تؤيد استخدام أي أراض :" خطاب ريغان بهذا الخصوص 
إضافية لغرض إنشاء المستوطنات خالل الفترة االنتقالية وفي الواقع أن تبني إسرائيل فورا 

يمكنه أكثر من أي عمل آخر بأن يوجد الثقة الالزمة الشتراك أوسع  ناتتجميد إنشاء المستوط
، هو غير ضروري بأي حال تفالمزيد من النشاط الخاص بالمستوطنا. في هذه المفاوضات

ولن يكون من شأنه سوى تقليص ثقة العرب بان نتيجة نهائية يمكن التفاوض  ألمن إسرائيل،
 .حولها بحرية وإنصاف

ينة القدس على أن يتم تحديد مستقبل المدينة عن طريق المفاوضات ومما جاء في عدم تقسيم مد- 5
وأخيرا فإننا مقتنعين بأن القدس يجب أن تبقى غير مجزأة لكن وضعها النهائي : "خطاب ريغان 

 ".يجب أن يقرر بالمفاوضات

فالواليات   انوقد قال الرئيس ريغ. التزام الواليات المتحدة األمريكية بحماية أمن إسرائيل- 6
المتحدة ستعارض أي اقتراح يقدم من أي فريق وأي مرحلة من المفاوضات من شأنه أن 

ويمكنني أن  يعرض امن إسرائيل للخطر فالتزام أمريكا بأمن إسرائيل راسخ ال يتزعزع
في  وكان ريغان قد ذكر في البداية انه وكما هو محدد.أضيف أن التزامي على ذلك النحو

مب ديفيد يجب أن تكون هناك فترة زمنية يحصل خاللها السكان الفلسطينيون للضفة اتفاقيات كا
ويجب أن يعطى االعتبار الالزم  الغربية وغزة على حكم ذاتي كامل بالنسبة إلدارة شؤونهم،

لمبدأ الحكم الذاتي لسكان تلك المناطق والمخاوف األمنية المشروعة للفرقاء المعنيين والقصد 
س أعوام التي ستبدأ بعد إجراء انتخابات حرة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية هو من فترة الخم

أن يثبت للفلسطينيين أنهم يستطيعون إدارة شؤونهم وان حكما ذاتيا فلسطينيا كهذا ال يشكل 
 )1987عريقات، .(خطرا على امن إسرائيل
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  :ردود الفعل على مبادرة ريغان 
  

  .جماع مقترحات الرئيس األمريكي للسالمرفضت الحكومة اإلسرائيلية باإل
انه قد "  3-9-1982 وقال شارون وزير الدفاع اإلسرائيلي لدى توديعه لوزير الدفاع األمريكي يوم

حان الوقت لبدء مفاوضات مع جيراننا على أساس اتفاقات كامب ديفيد وأضاف شارون أن إسرائيل 
 قال شارون أيضا أن كل تدخل من الخارج،تتوقع أن تعامل بإنصاف خاصة من قبل أصدقائها و

وقال شارون في مقابلة مع المراسل " وكل محاولة لفرض حل يجب اعتبارها على أنها خطأ فادح 
انه لن يكون هناك مناص أمام الواليات المتحدة سوى التراجع  4-9-1982العسكري اإلسرائيلي يوم

  .)1987عريقات، (  روع غير قابل للتنفيذعن مشروعها الجديد بشأن الشرق األوسط الن هذا المش
  
 الذي جاء توقيته بعد خروج الدفعة األخيرة من مقاتلي الثورة الفلسطينية من بيروت مستهدفا قطف 

أما فيما يخص قضية الالجئين الفلسطينيين فان ريغان عبر  ثمار العدوان اإلسرائيلي على لبنان،
بقوة من أن النصوص الواردة في خطاب المبادرة يشعرون  نمبادرته أشار إلى أن الفلسطينيي

تعارض إقامة الدولة الفلسطينية وتقترح إقامة حكم ذاتي مع األردن والمبادرة تعطي القيادة األساسية 
والوحيدة لألردن فضال عن حصر الموقف على فلسطيني الضفة الغربية وغزة كما تؤكد التزام 

يتضح أن مشروع ريغان ال يقدم جديداُ لقضية الالجئين  الواليات المتحدة بحماية أمن إسرائيل،
بل أن المبادرة تحاول أن تعيد طرح الموقف األمريكي القديم بأسلوب جديد، مستفيدة  ،نالفلسطينيي

ويمكن القول بان المبادرة  بذلك من الضربة العسكرية التي تلقتها المقاومة الفلسطينية في لبنان،
الفلسطينية بأكملها وهي مكملة لعمل اآللة العسكرية اإلسرائيلية في  صيغة سياسية لتصفية القضية

  .لبنان
  

الذي أكد على أن حل مشكلة الشرق األوسط يجب أن تتم عبر مفاوضات  بالتوازي مع مشروع ريغان
وإن  242تنطوي على مبادلة األرض بالسالم وهذه المبادلة منصوص عليها في قرار مجلس األمـن  

الثانية لم تكن ببعيدة من حيث التوقيت والظرف عن مبادرة ريغان إذ اعتمدت القمة  قرارات قمة فاس
على اعتبار أنه يمثل النص القانوني والدولي كما وتبنت القمة مجموعة من المبادئ  181على قرار 

  :هي 
  .بما فيها القدس1967انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية التي احتلت في عام  -1
 .مستعمرات التي أقامتها إسرائيل في األراضي المحتلةإزالة ال -2
 ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األديان واألماكن المقدسة  -3
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وضع مجلس األمن الدولي ضمانات سالم بين جميع دول المنطـق وقيـام الدولـة الفلسـطينية      -4
 .وعاصمتها القدس

يره وممارسة حقوقه الثابتة في العودة أو التعويض تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مص -5
 هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني  وتكون منظمة التحرير

لمدة ال تزيد عن بضـعة   ضمن إشراف دولي انتقالية خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة -6
 .أشهر
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  ا�����
  

سة تنحو باتجاه التسـوية  م سيا 1967خطت السياسة الخارجية االمريكية عقب حرب حزيران عام 
  .التي شهدتها المنطقة بين العرب و اسرائيل اثر موجات جديدة من الالجئين الفلسطينيين

  
انتقلت السياسة االميركية من تبني مبادىء الرئيس االمريكي جونسون الخمسة كاساس مقبول لحل 

 صادر عن مجلس األمنال 242الصراع في الشرق االوسط الى تأييد حل قائم على مبادىء القرار 
ايجـاد  "داعيا الى  ،الدولي و الذي اعتبر قضية الالجئين الفلسطينيين قضية من بين القضايا وحسب

  . وانهاء كل المطالبات و حاالت الحرب" حل عادل لقضية الالجئين
  

بانتهاج  من خالل مشروع روجرزالقاضي شهدت السياسة االمريكية في عهد الرئيس نيكسون تحوال
سلوب االقتصادي، فمشروع روجرز نظر الى قضية الالجئين على انها أحد اوجه الصراع فيما اال

  .استمرت من ناحية اخرى تنظر الى الفلسطينيين على انهم مجموعة من الالجئين ال غير
  

لعب وزير الخارجية االمريكية هنري كسينجر دورا بارزا في قضية الالجئين الفلسطينين تمركزفي 
و عدم االعتراف بها ممثال وحيـدا  . ف.ت.تمحورت حول رفض التفاوض مع م الفكارجملة من ا

انطالقا من رفضه االعتـراف بوجـود    242ما لم تعترف بقرار مجلس االمن .للشعب الفلسطيني
ف ممثال شرعيا و .ت.اعترفت ب م 1974رغم ان قمة الرباط في عام  الفلسطينيين كشعب له كيان
و ظهرت قضية الالجئين الفلسطينيين مرة اخرى خـالل ادارة الـرئيس    وحيدا للشعب الفلسطيني
رغـم ادراك االدارة   على السطح باعتبارها جوهر الصراع فـي المنطقـة   االمريكي جيمي كارتر

االمريكية ان التسوية السلمية في المنطقة تستوجب حال يتضمن حـق تقريـر المصـير للشـعب     
اثبتت ان االنتقال االمريكـي مـن    ،ي قدمها الرئيس كارترالفلسطيني إال ان صيغة التصريحات الت

حـال عـادال   " صيغة التسوية الشاملة و االعتراف المتبادل بين اسرائيل و الدول العربية متضـمنا 
لقضية الالجئينط الى رؤية جديدة ثبتت ضرورة وجود وطني فلسطيني لـم تـرق الـى مسـتوى     

كانت تهدف الى تدوير الحقوق الفلسطينية و زجها  بل ،االيجابية في التعامل مع الفلسطينيين كشعب
  .الى االطراف العربية 

  
الرئيس االمريكي ضرب عرض الحائط باالستقاللية للكيانية للشعب الفلسـطيني و اتجـه باتجـاه    

   .وذلك باعطاء الضفة الغربية والقطاع نوعا من الحكم الذاتي التابع لالردن.التبعية
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الخطر الشيوعي في المنطقة  في مواجهة ة للرئيس رونالد ريغان باالنشغالتميزت السياسة الخارجي
فقد تم ربط حقوق  اعلن الرئيس عن مبادرته للسالم في الشرق االوسط لكن اثر غزو لبنان العربية

 .وامانيه الوطنيه بمجموعة من الذرائع االمنية السرائيل الشعب الفلسطيني
  
كم الذاتي في اتفاقية كامب ديفيد اساسا للحـل السـلمي كمـا    و ما يخص الح 242واعتبر القرار  

حاولت ادارة ريغان تتجه نحو الربط بين الجانب الفلسطيني والنظام االردني فـي أي مفاوضـات   
  .منقوص في تقرير مصيره كأي شعب من شعوب العالم و كان لالدارة االمريكية تصور،ممكنه
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  ) 1988 -2000(جاه الالجئين الفصل السادس السياسة األميركية ت
____________________________________________________________  

  

1.6   �����  
  

مما ال شك فيه أن اإلدارة األمريكية بمختلف أحزابها واتجاهاتها قد أيقنوا أنه ال بد من حل نهـائي  
العقبة التي  نلك رق األوسط،اإلسرائيلي من اجل إرساء االستقرار في منطقة الش–للصراع العربي 

وبالرغم من  كانت تواجهها قضيتي الالجئين والقدس فكانتا تقفا حجر عثرة في تحقيق حل الدولتين،
حل موضوع الالجئين أحيانا  ه الحقيقة إال أنها كانت تميل إلى تأجيلذإدراك اإلدارات األمريكية له

ا التأجيل ظهورا لرؤية ما ترمي إليها ذأن في ه اوإبقائه مع قضية القدس للمراحل النهائية ظنا منه
ا المجال خصوصا أن اإلدارات األمريكية لم تكن تنظر إلى حل عـادل لقضـية الالجئـين    ذفي ه

  .يتضمن ما نصت عليه المواثيق الدولية
  

�0 ,�ش  2.6
  )1992 -1988(��	�� ا��D�E ا?��
  

رونالد ريغان والقائمة على سياسة الردع من أن السياسة األمريكية التي انتهجها الرئيس األمريكي 
الداخل قد بدأت تؤتي نتائجها خالل فترة حكم خليفته ونائبة الرئيس األمريكي جورج بوش األب إذ 

بوادر التغيير في العالقات الدولية العالمية من خالل انهيار المنظومة االشتراكية والتي ابتدأت  بدأت
كما  الدولة السوفياتية، مروراُ بانهيار جدار برلين وصوال إلى انهيار في بولندا بالتغير الدراماتيتكي

ال غالـب  ( والتي انتهت بال نتائج تذكر للطرفين 1989وحمل وقف الحرب اإليرانية العراقية عام
ريتشادر "حمل نذر تغيير عالمي شامل و لتأكيد ذلك كلف خبير األمن القومي في حينه )وال مغلوب

خاللها العالم بعد انهيار االتحاد السوفياتي والحرب الباردة وكيفية التعامل مـع  بدراسة يرى "هيس 
القائلـة   بدايـة فلسـفة اإلدارة األمريكيـة    بؤر التوتر العالمية الدراسة وضعت لتحمل في طياتها

بالفوضى الخالقة وعليه نظر االتحاد اليوغسالفي على انه ميدان مناسب لتنفيذ تلك السياسـة مـن   
فكيك ذلك االتحاد لدويالت صغيرة وعند الوقوف المعمق في حالة الشـرق األوسـط فـان    خالل ت
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الدراسة قد خلصت في رؤيتها على ضرورة إشراك منظمة التحرير الفلسطينية فـي أيـة عمليـة    
المفاوضات األمريكية مع منظمة التحرير والتـي   1989سياسية مستقبلية وعليه فقد بدأت في عام

ة جلسات عقدت في تونس بين سفير الواليات المتحدة هناك روبرت بللترو و ياسر تعاقبت في ثماني
تلك المفاوضات التي كانت تطالب منظمة التحرير بوقف االنتفاضة . عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية

الفلسطينية وللتأكيد الموقف األمريكي على ضرورة وقفها فان اإلدارة األمريكية قد اعترضت على 
مبعدا من  413لس األمن الذي استنكر إبعاد إسرائيل لقيادات حركة حماس والبالغ عددهم قرار مج

  ."قضية مرج الزهور"إلى لبنان  قيادات حماس
  

الشيء األخير الذي خلصت له الدراسة أن االنتفاضة الفلسطينية األولى وبالقدر الذي أحدثتـه مـن   
وجدت أن األطراف غيـر مهيئـين بعـد     اإللحاح في ضرورة البحث عن حل لذلك الصراع فأنها

وعليه فالمطلوب من . للدخول في عملية تفاوضية يكون حصيلتها ومسببها ودوافعها االنتفاضة فقط
الواليات المتحدة أن تدخل الشرق األوسط في أجواء سياسية تقوده إلى االنفجار الخطير شريطة أن 

على تلك  )5/1989دة النهار المقدسية شهر جري.(ال يؤثر دلك االنفجار بشكل مباشر على إسرائيل
الخلفية انفجرت حرب الخليج األولى بعد اجتياح العراق للكويت وما نتج عنها من نتائج سياسـية و  

فإسرائيل التي كانت لحينه ترفض كل ما هو معروض وجدت نفسـها تحـت قصـف     إستراتيجية،
رض والحدود والعمق ال يمكن أن يحقق إن األ: السياسي يقول لقيادتها صاروخي عراقي كان مغزاه

 األمن وان الشئ الوحيد الذي يحقق ذلك هو العيش و التعايش بين دول المنطقة وعلى خلفية الحرب
التي قادتها الواليات المتحدة إلخراج العراق من الكويت فان حركة جيمس بيكر وزير الخارجية ما 

د الحرب ليطرح على الجميع ضرورة الـذهاب  قبل الحرب قد اختلف جذريا عما بعدها فقد عاد بع
اقل من دولي يتم تحت رعاية أمريكية سوفياتية مشتركة األمر الذي تم فـي مدريـد عـام     لمؤتمر
  .)1996سليمان، .(1991

  
ة أصال على ينا المجال والمبذإن إدارة بوش األب تمسكت برؤية وزير خارجيتها جيمس بيكر في ه

وقامت على نقاط محدده نجملهـا فيمـا    1989 تي قدمت في نيسانوجهة نظر ومقترحات شامير ال
  -:يلي
  .تكون اتفاقية كامب ديفيد أساسا ألية عملية سالم-1
إن الدول العربية مدعوة إلى إنهاء المقاطعة االقتصادية وحالة الحرب القائمة مع إسرائيل والى -2

ال على أسـاس  " (مقابل السالم  السالم" الدخول في مفاوضات مباشرة وثنائية تقوم على أساس 
 .األرض مقابل السالم
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العرب بطريقة إنسانية من خالل مساهمات مالية وغيرها مـن  " الالجئين " يجري حسم مشكلة -3
 .أقطار أخرى غير إسرائيل

لتأليف وفد يشارك فـي مفاوضـات عـن    " عرب يهودا والسامرة وغزة " إجراء انتخابات بين -4
  .بموجبها إدارة للحكم الذاتي تسوية انتقالية تتألف

 

 ناالعتراف بالفلسطينيي.ف.ت.مقترحات شامير وطالبوا بإجراء مفاوضات مع م نرفض الفلسطينيي
كشعب لهم الحق بحياة أمنه ودولة مستقلة وقيام األمم المتحدة بإدارة األراضي المحتلة خالل الفترة 

  )2002جابر،  أبو .(االنتقالية
  

المتبعة في فلسطين ويتضح ذلك من خـالل خطـاب ألقـاه     ط السياسة األمريكيةولقد كانت هذه النقا
أمام لجنة الشؤون العامـة األمريكيـة    1989/ مايو / 22وزير الخارجية األمريكية في  جيمس بيكر

أن الرئيس بوش يعتقد كما اعتقد أنا أنه ال يوجد بديال عن هذه القضـايا  " اإلسرائيلية ايباك وجاء فيه 
اسة واحدة أال وهي االستمرارية والدعم األمريكي إلسرائيل هو أساس سياستنا نحو الشرق سوى سي
) 242(يقوم على قراري مجلس األمن الـدولي رقمـي   " إن الواليات المتحدة تؤمن بسالم " األوسط 

 ووجها لوجه، والمفاوضات يجب أن تتيح لألطراف أن يتعاملوا مباشرة بعضهم مع بعض،) 338(و
التشـديد علـى   ( أن يكون مفيدا في وقت مناسب  لمؤتمر دولي يجري تكوينه بشكل صحيح،ويمكن 

أن الواليات المتحدة ال تؤيد ضم الضفة الغربية وقطاع غزة أو السـيطرة  ) الجملة موجود في األصل
أن هذا  :وال تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة أن المقترحات اإلسرائيلية هي اإلسرائيلية الدائمة عليها،

انبـذوا  ): ونقول لهم( لكي يتكلموا بصوت واحد من اجل السالم  نهو الوقت بالنسبة إلى الفلسطينيي
وليس فقط في اللغة التي تخاطب الغرب مارسوا دبلوماسية بناءة وال  سياسة لمراحل في اللغات كافة،

الميثاق؛ ترجموا حوار  عدلوا تمارسوا محاوالت لتشويه منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية،
أن العنف لن يعطي نتيجة اتصلوا باإلسرائيليين  العنف في االنتفاضة إلى حوار السياسة والدبلوماسية،

 وأقنعوهم بنياتكم السليمة أنتم تكسبون األكثر من قيامكم بذلك وما من احد أخر يمكنه أن يقوم به لكم،
  .إسرائيل إليكم"تسليم "ه ما من أحد سيقوم بغيركم؟ أخيرا افهموا ان... أو أنه سوف يقوم به

  

ال دولة . ال مفاوضات مع منظمة التحرير" رغم الضجيج ظلت إسرائيل متمسكة بآرائها بشأن السالم 
وكذلك انتخابـات الختيـار أفـراد    . فلسطينية ال لحق الفلسطينيين في العودة ال بحث في أمر القدس

  .)1996مان، سلي.(يشاركون في مفاوضات الحكم الذاتي
  

بادية للعيان على األرض بوضوح وتهدف إلى " إن نية الحكومة اإلسرائيلية . كتب داني روبنشتاين
  .وبذلك تجبرهم على الرحيل عاجال أو أجال دفع الفلسطينيين إلى زاوية ال مخرج فيها،
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سـتوطنات  مما أدى إلى زيادة بنـاء الم  ادت هجرة اليهود والوافدين إلى فلسطينز 1990في عام 
من %70ب 1991ومصادرة المزيد من األراضي في الضفة الغربية إذ قدرت نسبة المصادرة في 

  .)1996سليمان، .(من أراضي قطاع غزة%50 الضفة، أراضي
  

بقيت خطة شامير هي األساس لمساعي بيكـر للسـالم حـدد    1991صيف عام  بعد حرب الخليج
من اجل االشتراك  1991-آذار -12خارجية بيكر الفلسطينيون بعد حرب الخليج موقفهم لوزير ال

  .في أي عملية سالم
  .االعتراف بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لهم-1
الهدف الرامي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية جنبا إلى -2

 .جنب إسرائيل
لنافذة أساسا لعملية السالم وعقد مؤتمر دولي كآلية لـدفع عمليـة   اتخاذ قرارات األمم المتحدة ا-3

  .بقيت إسرائيل مصره على الئحتها .السالم إلى اإلمام
 

  -:اعتمدت الواليات المتحدة في خطة السالم على
  .عقد مؤتمر دولي  - أ
الداعية إلى انتخابات في األراضي المحتلة ومحادثات ثنائية مع الدول  1989خطة شامير لسنة   - ب

إسرائيلية تم التمهيد إلى عقد مؤتمر سالم خصص –العربية من أجل التوصل إلى تسوية عربية 
  -:اإلسرائيلية على أن تكون المفاوضات على مرحلتين منفصلتين–للمفاوضات الفلسطينية 

والثانيـة   في األراضـي المحتلـة،  " ترتيبات انتقالية للحكم الذاتي "األولى التوصل إلى اتفاق على 
وهي مرحلة لن تبدأ إال في السنة الثالثـة  ) 242(وصل إلى تسوية نهائية على أساس القرار رقم الت

هذا ولم يحدد مدى الحكم الذاتي الفلسـطيني والـذي يتفـق عليـه خـالل      . من المرحلة االنتقالية
المفاوضات ولم يرد أي ذكر لتقرير المصير أو لدولة فلسطينية ولن يكون هنـاك وفـد فلسـطيني    

فلسطيني –وإنما يكون الفلسطينيون جزءا من فريق أردني  قل يواجه الوفد اإلسرائيلي المستقل،مست
أو ذا صـلة بمنظمـة    على أال يكون أحد منهم من القـدس الشـرقية أو مـن الشـتات،     مشترك،
  )1996سليمان، .(التحرير

 

 3.6 �
  �o/�� ��ر
  

فقد ظلت الواليات  العربي اإلسرائيلي، بالرغم من تعالي الدعوات لعقد مؤتمر من أجل حل الصراع
المتحدة حليفة إسرائيل تصر على ضرورة حل ذلك الصراع من خالل تفاوض ثنائي مباشر بـين  
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محيـدة بـذلك األمـم     الطرفين مع توصية خاصة منها لتضمن عدم التأثير على حليفها إسرائيل،
ضرورة عقد مؤتمر دولي لحل وبالرغم من أن قمة موسكو دعت إلى  والطرف اإلداري، المتحدة،
إال أن الواليات المتحدة أصرت على أن يكون التفاوض ثنائياً بين إسرائيل وكل دولة عربية  النزاع،

والتعامل في خطاب الدعوة . في حين أصرت على مشاركة أوروبية وهمية بطابع رمزي على حدة،
دم وضوح في اإلشارة إلى قراري وع إلى المؤتمر الذي وجه إلى المدعوين يبين أن هناك ضبابية،

كما أن اإلشارة إلى حل مشكله الالجئين  كقرارين يعتمدان أساسا للتفاوض، 242,338األمم المتحدة
أن عدم ، واليهود وهذا ما ذهب إلى تفسير إسرائيل  نحيث يشمل الالجئين الفلسطينيي كانت مرنه،

طمينات من اإلدارة األمريكيـة وقـد   وضوح هذه البنود دفعت باإلطراف إلى طلب استفسارات وت
أعطت أمريكا إسرائيل الضوء األخضر في تفسير هذه البنود وقرارات األمم المتحدة حسبما تـراه  

ومالت في الجانب اآلخر إلى الدول العربية لتطمئنها بإمكانية فهم تلك البنود بما  مناسباً لمصالحها،
  .)1996تماري، (لسالم والتفاوضيخدم مصالحها وذلك لتضمن مشاركتها في عملية ا

  
وقد انعكس هذا األمر على اللجان المتخصصة التي أنشئت لمتابعة بعض المهام مثل لجنة الالجئين 

وبسـبب أن   حيث تركت المفاوضات غير أن القوة بين الطـرفين المتفاوضـين،   التي قادتها كندا،
ه يقوم على التعويض فقط بعكس مـا  الواليات المتحدة كانت تسعى إلى إيجاد حل ما لالجئين فحوا

وكان قد قال . هو األساس194بر الذي رأى أن قرار رئيس الجانب الفلسطيني اليأس صن كان يرى
وأنه دون االعتراف الرسـمي  " أن مشكلة الالجئين هي الجوهر السياسي للمسألة الفلسطينية "على 

إال أن دور هـذه   أن تعود إلى طبيعتها، بحق العودة لالجئين ال يمكن لحياة الفلسطينيين و المنطقة
فـي بياناتهـا    194اللجنة انحصر في الدور اإلنساني على الرغم مـن اإلشـارة إلـى القـرار     

  .)1997زريق، .(الختامية
  

تجـاه   حل بيل كلينتون محل الرئيس جورج بوش التي اتسـمت سياسـته   1993في كانون الثاني 
ألساسية للفلسطينيين وذلك وفقا النتهاجه خطة شامير فـي  الفلسطينيين بالعداء للحقوق والمصالح ا

ال دولة مستقلة ال حـق فـي زعمـاء    . الفلسطينيين المتمثلة في ال حق تقرير المصيرتجاه  سياسة
  .وال حق في العودة يختارونهم بأنفسهم،

  
ئين إلى إن االزدواجية والنفاق يتجلى في مواقف العواصم الرأسمالية التي أصرت على إعادة الالج

ولجنة دعـاوى األرض فـي    وتشكيل لجنة دعاوى لعقارات في اتفاق دايتون، كوسوفو والبوسنة،
ولكننـا   بما يدل على ما لألرض والمنازل من أهمية حاسمة في حل الصراعات،.... جنوب إفريقيا

ـ  نرى أن هذه الدول تتعامل بمكيال آخر مع المطلب الفلسطيني وحقه في العودة إلى وطنه، نفس وب
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 الشيء بالنسبة إلى مخططات الحكومة الكندية التـي سـعت إلـى اسـتيعاب أالف الفلسـطينيين،     
  .)2001قطامش، . (والدراسات األمريكية لتمدين المخيمات الفلسطينية

  
 العودة لديارهم فقط بل من حقهم التعويض أيضا عن األضرار المادية، ليس من حق أبناء فلسطين

ويجدر اإلشارة أن ألمانيا التزمت ببرنامج تعويضات ضخم لليهود بعد . ا لهاالتي تعرضو و النفسية،
الحرب العالمية الثانية، فما تعرض له الفلسطينيون هو هولوكوست شأن الهولوكست الذي تعـرض  

  .آنذاكله اليهود على أيدي ألمانيا النازية 
 

  ) 2000 -1992(ا�45��!/ 1	G  ��	�� ا��D�E آ��#��ن 4.6
  

بين منظمة  رة الرئاسية للرئيس بيل كلينتون اتسمت بفترة المفاوضات من أوسلو إلى واي ريفرالفت
  .التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية برعاية ووساطة أمريكية

  
اعترفت المنظمـة بـالقرارين    1993 -9-9في الرسائل المتبادلة بين ياسر عرفات وإسحاق رابين

وهذه الرسائل لم تتطرق إلـى حـق تقريـر    " العيش في سالم وامنبحق إسرائيل ب"و 338و 242
المصير للشعب الفلسطيني المتضمن حق العودة فقد تم تأجيل هذه القضية وغيرها إلى فترة الوضع 

أما االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل إسرائيل جاء مشروطا بتعهد المنظمـة   النهائي،
التـي   9لوطني عديمة األثر وغير سارية المفعول ومن أهمها المـادة  بعض مواد الميثاق ا باعتبار

لتحرير وطنه والعودة إليه وممارسة حقه "تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني على متابعة الكفاح المسلح 
  .)1997زريق، " (في تقرير مصيره فيه والسيادة عليه 

  
  -:طيني واإلسرائيليمن اتفاق إعالن المبادئ بين الوفد الفلس)5(و وفقا للمادة 

  .تبدأ فترة الخمس سنوات االنتقالية فور االنسحاب من قطاع غزه ومنطقة أريحا-1
سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين الحكومة اإلسرائيلية وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب -2

 .ولكن بما ال تتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة االنتقالية وقت ممكن،
 ،نوالالجئـي  لمفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيهـا القـدس،  من ا-3

جيران آخـرين ومسـائل    عوالتعاون م والعالقات، والترتيبات األمنية والحدود، والمستوطنات،
 .أخرى ذات االهتمام المشترك

فاوضـات الوضـع   يتفق الطرفان أن ال تجحف أو تحل اتفاقيات المرحلة االنتقاليـة بنتيجـة م  -4
 )1998يحيى، .(الدائم
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ووفقا لهذا االتفاق فان قضية الالجئين سوف تبحث في بداية السنة الثالثة من الفتـرة االنتقاليـة أي   
كان من المفترض أن تبد أ محادثات الوضع النهائية المتعلقـة بموضـوع الالجئـين فـي شـهر      

  .1996أيار
  

حل مشكلة الالجئين إلى مفاوضـات  .من اإلعالن أرجأتمن المادة الخامسة  3يتبين لنا أن الفقرة 
الـذين أصـبحوا    1967والجئي عام  1948كما جزأ اإلعالن قضية الالجئين لعام  الحل النهائي،

  .242يعرفوا بالنازحين وفقا للتفسير اإلسرائيلي للقرار 
  

تطبيق قـراري   مفاوضات الوضع النهائي ستؤدي إلى" المادة األولى من إعالن المبادىء تؤكد أن
  .(JMCC,1996:P7) ".338و 242مجلس األمن 

  
من اإلعالن إلى تعاون الحكومة اإلسرائيلية والممثلـين الفلسـطينيين والحكومـة     12تدعو المادة 

إلـى   1967عـام  "نازحي "للبحث في وسائل عودة " اللجنة الرباعية "األردنية والمصرية إلنشاء 
فق على عودته ظل مشروطا بموافقـة إسـرائيل العتباراتهـا    الضفة الغربية والقطاع وكل من يوا

    .)2000عبد الكريم، .(األمنية
  
أن بالده لـن  : يقول فيها 1970منذ كتب الرئيس رتشارد نيكسون إلى غولد مائير في تموز يوليو  

 واإلدارات األمريكية المتعاقبة تتجاهل قرار ،نتضغط لحمل إسرائيل على قبول حل مشكلة الالجئي
  ).194(حق العودة 

 

األولـى فـي    و سارت الحكومات المتعاقبة على النهج نفسه بما فيها إدارة الرئيس كلينتون فللمرة
وكان التصويت على القرار  194تاريخ القضية امتنعت الواليات المتحدة عن التصويت على القرار 

قف رزت اإلدارة األمريكية المور وأبيتم سنويا وفي العام التالي صوتت الواليات المتحدة ضد القرا
أن هذه النصوص كانت مرجعية وفي مرحلة لم تكن فيها مفاوضات العرب وإسرائيل وان " بقولها 

 مرجعية المفاوضات اليوم نفسها هي الواقع فلماذا تعودون إلى نصوص لم تعد مالئمة وعلـيكم أن 
مرجعية مفاوضاتهم الحكيمة أن يكـون   تتيحوا الفرصة للفلسطينيين و اإلسرائيليين ليبلوروا بأنفسهم

هذا النص هو الذي وفر الغطاء في توقيع اتفاقية جنيف واتفاقية بين ألون وسري نسيبة حيث أن كال 
  .)1996سليمان، .(من اإلدارة األمريكية واألوروبية االتفاقيات تمت بدعم وتمويل
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حيـث يقـول   . الق منظمة االنرواالفكرة إذن ضرب القرار األممي والتي واكبتها فكرة إغ وكانت
كانوا يقولـون أن األنـروا   " عضو الجنة الالجئين في المفاوضات متعددة األطراف الياس صنبر 

أن تدعموا سلطتكم الوطنية إذا قبلتم بوجود سلطة  استكون دوله ضمن دولة، وقيل إنكم لن تستطيعو
ـ "ضمن سلطه نونية الفلسـطينية والمزايـدة   يوهكذا دخلوا على الموضوع من خالل اللعب على الش

وافهمنا و أن علينا كفلسطينيين أال نلغي األنروا ولكن القبول بخطة الرجـوع   الواضحة الفلسطينية،
طرح هذه المفاهيم في المحادثات متعددة األطراف التي جمعت بين الدول العربيـة  ، إلى التصويت

ن هذه المفاوضات كل من سوريا ولبنـان  وإسرائيل والدول العربية والواليات المتحدة وقد تغيب ع
وقد أوكل الفلسطينيون إلى الرئيس حسني مبارك ليناقش هذه التساؤالت مع اإلدارة األمريكية فـي  

يمكـنهم أن   نوقد ذكر الرئيس األمريكي كلينتون بان الالجئين الفلسـطينيي 1999تموز 2واشنطن 
لتصريح تؤكد لنا أن تصريح كلينتون المهم لم يعيشوا حيثوا شاؤا وبالرغم من أن نظرة معمقة لهذا ا

ثارة حيث هم إال أن القوة الصهيونية اّ في العودة وإنما إلى إمكانية بقائهم نتشر إلى حق الفلسطينيي
 غير" ضجة حول التصريح حيث وصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي يهود باراك هذا التصريح بأنه

أن مـا أعلنـه    رة الخارجية األمريكية إلى التأكيد علىلذلك أسرعت وزا"و يعتبر زله لسان مقبول 
كما يبدو أن كلينتـون   ،نكلينتون ال يمثل تغيرا في موقف واشنطن بشأن قضية الالجئين الفلسطينيي

حاول استدراك الخطأ الذي ورط نفسه فيه فإذ به يطلق سلسلة أسئلة محيرة قـال فيهـا أن عـودة    
ب منها على الوقت الذي أمضوه بعيدا عن البالد وما إذا كانوا تتوقف في جان نالفلسطينيي نالالجئي

زريق، ..(؟فعال يريدون العودة وما هي مساحة األرض التي ستكون لهم وأين ستكون هذه األرض
1997(.  

  
ولكن في كـانون   1993لم تظهر قضية الالجئين في توقيع إعالن المبادئ في واشنطن في أيلول 

على الرغم  194اإلدارة األمريكية ألول مرة ضد قرار األمم المتحدة األول من نفس العام صوتت 
  .من أنها كانت تصوت كل عام مع هذا القرار

  
إن التصويت ضد هذا القرار يترتب عليه حرمان الفلسـطينيين مـن حقـوقهم التـي بينـت فـي       

عتراف الـدولي  اال 194فاألسس المعتمدة لتطبيق حق العودة وفقا لقرار األمم المتحدة  ،194القرار
مـن   13الذي يضمن لكل كائن بشري الحد األدنى من االستقرار في حياته بالبقاء في بلده فالمادة 

تنص على أن لكـل   1948كانون األولى  10اإلعالن العالمي لشرعية حقوق اإلنسان الصادر في 
م يتعـارض مـع   وأن يعود إلى بلده إن هذا المفهـو . بما فيه بلده شخص الحق في مغادرة كل بلد،

  .مغادرة بلده فال يمارس حقه المنصوص في المبدأ الذي تم اإلشارة إليه
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أن حاالت الترحيـل  " تنص على  49فان المادة رقم  1949وكذلك وفقا التفاقية جنيف الرابعة لعام 
وكذلك حاالت االعتقال خارج األرض المحتلة ألشـخاص محمـين    اإلجبارية الجماعية أو الفردية،

أن حاالت الترحيـل   إلى أراضي السلطة المحتلة أو إلى أي دوله أخرى كانت محتله أم ال، ونقلهم
  .مهما كان الدافع إليها هذه ممنوعة

  
اقتلعوا من أصلهم بـاللجوء إلـى    الذين نلم تطبق الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان على الفلسطينيي

  .)1990بابادجي، . (العنف واستعمال القوة المسلحة ضدهم
  

اتفاقية أوسلو أجلت قضية الالجئين إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع بقيـة القضـايا التـي    
  .القدس المستوطنات، المياه، اعتبرت شائكة وهي قضية الحدود،

  
مـن  . على الرغم من الموقف الدولي من قضية الالجئين الفلسطينيين المؤيـد للقـرارات الدوليـة   

  .فاوضات تجري بين األطراف عبر المفاوضات الثنائية المباشرةوبقيت الم مرجعية التفاوض
في المفاوضات الثنائية لمناقشة قضايا الوضع النهائي لم تنـل قضـية الالجئـين     1996/في أيار 

  .االهتمام األكبر في سياق الرؤية اإلستراتيجية
  
منظمـة التحريـر    رفات عـن المتمثلة برئيسها ياسر ع ةبين القيادة الفلسطيني" الرسائل المتبادلة " 

كانت العاشرة فـي سلسـلة    الجانب اإلسرائيلي مذكرة واي ريفر" بيل كلينتون " بواسطة أمريكية 
بروتوكول 1993-9-13أهمها اتفاق إعالن المبادئ و 10-9-1993اتفاقات أوسلو الرسائل المتبادلة

االتفـاق   1994-5-4 حـا واتفاقية الحكم الذاتي لقطاع غزة وأري29-4-1994  باريس االقتصادي
بعد تعثر العملية السلمية جاءت مـذكرة  .1997-17-1. وبروتوكول الخليل28-9-1995االنتقالي 

    .زقها نحو تحقيق السالم المتوازنواي ريفر إال أنها لم تخرج العملية من مأ
  

التغييـب  تـم  د في مؤتمر مدري واإلسرائيليينمنذ بداية عملية السالم بين الفلسطينيين تبين لنا انه 
على  باألساس أوسلو -وقد بنيت عملية مدريد. هذه العملية أجندةالكامل لحقوق الالجئين من ضمن 

 واألخـرى تكون واحدة للفلسـطينيين   ،دولتين منفصلتين على أرض فلسطين التاريخية إنشاءفكرة 
قضيتهم سيتم مـن   فقد أوحت صيغة عملية السالم المذكورة على أن حل :وبالنسبة لالجئين. لليهود
 والقـدس  ،توطينهم في الدولة الفلسطينية التي ستقام في الضفة الغربية وقطـاع غـزة   إعادةخالل 
 إنسانيةعلى كونها قضية  األساسفان حل قضية الالجئين الفلسطينيين مبني في  وبالتالي، ،ةالشرقي

وال  ،لكل الجئ حقوقه الشـرعية التي تكفل  ،واالتفاقيات العالمية ،مع تجاهل مطلق للقوانين الدولية
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إلى حق الالجئـين والمهجـرين    إشارة أييوجد في جميع مشاريع السالم التي طرحت حتى اآلن 
إلـى   إشارة أيتخلو من  أنهاكما  ،الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم األصلية التي هجروا منها عنوة

فمنهـا   ى بعض االتفاقيات الدوليةو نشير إل .همحق استعادة المساكن والممتلكات التي صودرت من
نصـت   على سـبيل المثـال،   ففي غواتيماال،. على الطبيعة االختيارية لعملية العودة  ركزتالتي 

تقوم الحكومـة بتـوفير الظـروف    "المتنازعة هناك على أن  األطرافاتفاقية السالم الموقعة بين 
ختيارية لالجئين إلى المناطق التـي  جل ضمان حرية العودة االأالمناسبة والتسهيالت المطلوبة من 

فقـد نصـت    في البوسنة، أما". فيها لإلقامةيختارون التوجه  أخرى أماكن أيإلى  أواقتلعوا منها 
المعنية باتخاذ كافة الخطوات الالزمة لضمان الحرية المطلقة  األطرافتقوم جميع "االتفاقية على أن 

 ،األمـر ويتطلب هـذا  ". التي اقتلعوا منها األصلية اكناألملالجئين والمهجرين بالعودة اآلمنة إلى 
والتشريعات المطبقة في المناطق الخاضعة لسيطرة  اإلدارية اإلجراءاتتعديل  حسب نص االتفاقية،

فـي الوقـت   ".تميز بين الجئ وآخر أوكل طرف والتي قد تعيق عملية العودة االختيارية لالجئين 
سالم فاتفاقية ال. كافة الالجئين والمهجرين بالعودة بأمان وكرامة تشدد االتفاقيات على مبدأ حق ذاته،

تنص بوضـوح علـى أن   2000روندي والتي وقعت في تنزانيا عام بين األطراف المتنازعة في ب
 ألوضـاع الالزمة مع مراعاة خاصـة   تتم عملية العودة بكرامة وفي ظل توفر الضمانات األمنية"

والموقـع فـي    البوسـنة والهرسـك،   تفاق دايتون للسـالم فـي   ا أما". والنساء األطفالوقدرات 
بالسماح لالجئين والمهجرين بالعودة اآلمنة بـدون   األطرافالتزام جميع "فينص على  ،1995العام
ن عملية العودة متاحة لكافـة  إف ؛في الوقت ذاته. اضطهاد أو ،تهديد أو ،مضايقات أو ،مخاطر أية

العديـد مـن   كمـا أن   ،".اآلراء السياسـية  أوالدين  أوالعرق  أساستمييز على  أيالالجئين دون 
فقد نصت اتفاقية السالم الموقعة . والعفو لالجئين األمنيةاالتفاقيات قد نصت على توفير الضمانات 
بالتزام الحكومة بعدم تقديم الالجئين العائدين إلى المحاكمة  بين األطراف المتنازعة في طاجكستان،

اتفاقية  أما. ذلك البلدي التي كانت دائرة ف األهليةالحرب  أو ،الصدامات السابقة بسبب مشاركتهم في
تمتع الالجئين والمهجرين "فقد نصت على  حول جورجيا، 1995م السالم الرباعية الموقعة في عا

جنائيـة   إجـراءات  أيـة  أوالسـجن   أوتهديـد بـالتعرض لالعتقـال     أيبالعودة اآلمنـة دون  
  .)2005  تاكنبرغ،(".أخرى

 

بل أن العديـد مـن هـذه     ولم تغفل االتفاقيات الواردة حق استعادة الممتلكات لالجئين والمهجرين،
يالحظ بشـكل خـاص    ومن بين هذه االتفاقيات،. بشكل ال يقبل التأويل إليهاالتفاقيات قد تطرقت 

 بوروندي، مبيق،موزا غواتيماال، كمبوديا، كوسوفو، اتفاقيات السالم في كل من البوسنة والهرسك،
 ،1999فتنص اتفاقية السالم الموقعة بين أطراف النزاع في كوسوفو في العام . وجورجيا كرواتيا،

على حق جميع الالجئين والمهجرين باستعادة ممتلكاتهم التي صودرت منهم بما  على سبيل المثال،
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اتفاقيـة   أمـا . نهـا مناسـبة  االستفادة من هذه الممتلكات بالطريقة التي يرو وإعادة فيها العقارات،
فتنص على حق الالجئين في اسـتعادة ممتلكـاتهم    ،1995الكرواتية والموقعة في العام " اردوت"

والحق في تلقي التعويض المناسب عن الممتلكات التي ال يمكن استعادتها نتيجة تعرضـها للـدمار   
  )2002 صاحب،( .ديني أوتمييز عرقي  أيوالخراب وان هذا الحق متاح لجميع الالجئين دون 

  

 1996 ا�X	�Eون و �	 3/8	��7 أو��� �X	م 1.4.6
 

حافظت مؤسسات وكالة الغوث على استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين من الالجئين ولكن برنامجها 
  توقف جزئيا بعد أن تولت السلطة اإلشراف على مناطق الحكم الذاتي وقد ساهمت 

المعيشية لالجئين الفلسطينيين عبر مشاريع بما سمتهم المحاور الدول المانحة في تحسين الظروف 
 ولعل أهم هذه المشاريع حاليا التي تعمل بها الوكالة هو برنامج تنفيـذ . الستة للجنة عمل الالجئين

  .1994السالم لعام 
  

. مع مجيء السلطة إلى األراضي الفلسطينية عادت بضعة آالف من الفلسطينيين إلى مناطق السلطة
ان العائدون هم الموظفون في السلطة الوطنية الفلسطينية وأفراد في قـوة الشـرطة وعـائالتهم    ك

نسـمه  2000الذين قـدروا ب " لم شمل العائالت " باإلضافة إلى الذين كانوا يعودون تحت عنوان 
نية وكان ال بد لوكالة غوث الالجئين أن تتدخل إما مباشرة أو بالتعاون مع السلطة الفلسـطي . سنوياُ

وكافة الخدمات المقدمـة   لمعالجة األمور المستجدة حول الظروف المعيشية لالجئين في المخيمات،
وعملت الوكالـة منـذ   . فيها التي كانت في وضع مترد وتحتاج إلى معالجه جذرية لوقف التدهور

على المواءمة بين خدماتها وخدمات السلطة الفلسـطينية لضـمان التكامـل ومنـع      1993أيلول 
زدواجية عن طريق إيجاد آليات للتنسيق في مجاالت التعليم و الصحة و اإلغاثـة و الخـدمات   اال

طفل من عائالت الالجئين العائدين فـي   4300االجتماعية و التركيز في البداية كان على استيعاب 
في مجال الصحة العامة والتأمين ومعالجة المرضـى   مدارس غزة وإعداد برامج التدريب المهني،

ي مستشفيات السلطة وشراء معدات طبية تابعة للسلطة وبناء المساكن والمدارس والمحافظة على ف
  .البيئة
  

شرطي وظفتهم السلطة الوطنية وفق ما اتفق عليه في 9000كالة الغوث بصرف رواتب ل ووقامت 
  )1996الطويل، .(وذلك من منح قدمها متبرعون إعالن أوسلو،
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 2.4.6	A��� ��	آ�ا� J��2/ا�-5م N�3#/ p�.  
  

بعد مشاورات مع منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة االستشارية وكبار المتبرعين باالسـتناد إلـى   
مهما إلسهام في  وكان البرنامج 1993يق العمل الخاص الذي شكله األمين العام لسنه رتوصيات ف

كما تضمن مشاريع لتوسيع . ةتحسين البنية األساسية في التربية والصحة وقطاع الخدمات االجتماعي
در الدخل وتحسين بنية البيئة الصحية خاصةً في قطاع غزة أما في الضفة الغربية فقد كان التركيز 
على تلبية الحاجات في البنية التحتية الناجمة عن تزايد عدد السكان والتلف الحاصل في المؤسسات 

في عـام   الفلسطينية ملبية لحاجات السكانالقائمة بحيث تكون هذه المؤسسات عند تسليمها للسلطة 
مليـون دوالر مـن   93,9  ثبت أن البرنامج القى نجاحا كبيراُ في تنفيذ أهدافه حيث تلقى البرنامج

فرصة عمل في قطاع غـزة وحـده    5500التعهدات والتبرعات وقدرت الوكالة أن البرنامج أوجد 
واصلت وكالة .انية بعد التشاور مع المانحينولهذا قررت وكالة الغوث تمديد البرنامج إلى مرحلة ث

الغوث تقديم خدماتها عبر مجموعة من المشاريع التي توفر خدمة البنية التحتية وتوفر فرص العمل 
مليون دوالر كمشاريع غير محمولة ومنقولـة  78منها  1995لعام  مليون دوالر 311قيمتها  بلغت

 29,8 ي حصلت عليها الوكالة لهذه المرحلـة مبلـغ  من المرحلة األولى وكانت كمية المتبرعات الت
  .)1995التقرير السنوي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، (.مليون دوالر

  
ـ وكماليين دوالر 10وسوريا ولبنان خصص لمشاريع برنامج تنفيذ السالم في األردنو لجنـه   تان

مليون دوالر لمشـاريع   15قد تبرعت بمبلغ 1994في اجتماعها في القاهرة في أيار  نعمل الالجئي
تصرف من خالل برنامج تنفيذ السالم وحسب تقرير  لبنان، في مجتمع الالجئين في األردن سوريا،

المدى الزماني المتوقع السـتمرار وكالـة   .الوكالة فإن المرحلة الثانية من البرنامج ستكون النهاية
الة أن ال تكون هنـاك حاجـة   تتوقع الوك.غوث وتشغيل الالجئين على نمط مشاريع برنامج السالم

لخدماتها في تنفيذ برامج استثمارية في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انتهاء الفترة 
ها السلطة الوطنية الفلسطينية واألمم المتحدة ووكالة المساعدات الاالنتقالية فمثل هذه المشاريع ستتو

  .غضون سنتين كما ينتظرالثنائية والمنظمات غير الحكومية وذلك في 
  
 مهنيون، 82ن يموظفاُ دولياُ ومن هؤالء الموظفين الدولي 181ألف موظفاُ منهم  21توظف الوكالة و

التعليم  حوذ قطاعيست و.وعشره في الخدمات العامة تدفع رواتبهم من الميزانية العامة لألمم المتحدة
الصـحة   العـاملين فـي قطـاع   ويصـل عـدد   % 4أما العاملون في الخدمات فيبلغ % 70على 

  .)1995تقرير وكالة الغوث، آذار(%.16
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بحوالى بليون دوالر إلى وكالة إغاثة م  1993في العام  تبرعت وزارة الخارجية األميركية 
للمساعدة في تمويل برامج التعليم والصحة والتوظيف التي ) األونروا( لفلسطينيينوتشغيل الالجئين ا

  . http://usinfo.state.gov/arabic .طينيمليون الجئ فلس 4,2تخدم 

  

  .ا�3��ة اA8��	���  0 �-��ة ا�-5م و,�A	�p وآ	�� ا�l�ث3.4.6 
  

أن تتبنـى الوكالـة برنامجـاُ     1994اقترحت رئاسة وكالة الغوث على الدولة المانحة في حزيران 
سبب أن ذلك يتفق والمدة الزمنية الباقية من الفترة االنتقاليـة مـن مسـيرة    سنوات ب 5يستمر لمده 

واإلجمـاع علـى أهميـة االسـتقرار االجتمـاعي      . واإلسـرائيلية  نالسالم الثنائي بين الفلسطينيي
واالقتصادي في المنطقة وبسبب عدم االستقرار أيضا بتوقعات ميزانية الوكالة وكـان التقـدير أن   

مليـون دوالر   419إلـى   1995مليون دوالر أمريكي في عـام   363سترتفع منميزانية الوكالة 
نقل مقـر   1994ولهذه الغاية قرر األمين العام لألمم المتحدة في حزيران  1996أمريكي في عام 

ولكن الوكالة استطاعت حتى هذا التاريخ نقل الكثير  1995الوكالة من فينا إلى غزة في صيف عام 
وقد تم تمويل عمليات النقل من الدول  1996لتي يتوقع أن تكمل في صيف عام من أجهزة الرئاسة ا

فقد اقترحت رئاسة . من اجل المحافظة على االستقرار االقتصادي واالجتماعي في المنطقة.المانحة
سـنوات ألن   5تبني برنامج يستمر لمـدة  1994وكالة الغوث على الدول المانحة في حزيران عام 

الزمنية الباقية من الفترة االنتقالية من مسيرة السالم الثنـائي بـين الفلسـطينيين    ذلك يتفق والمدة 
 363مرتفعـة مـن  1996مليون دوالر عـام  419و وضعت ميزانية تقريبية قيمتها  واإلسرائيليين،

  .واثر ذلك قرر األمين العام نقل مقر خدمات الوكالة من فيينا إلى غزه 1995عام
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 M7ر*� ر	B)1.6 ( م	Xا� V=�#� 1�2-�  Y�و �")/1998  
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4.4.6  ��3
  ا�45��ن وا/3	��7 واي ر
  

في ملف االتفاق االئتالفي بين حزبي العمل وميرتس نجد أنهما يعارضان حـق تقريـر المصـير    
سنعمل على مساعدة  "للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي هذا الملحق نجد نص 

الشعب الفلسطيني إلقامة إطار فدرالي أو كنفدرالي مع األردن أو إقامة دوله فلسطينية مجردة مـن  
السالح ولو قرأنا مواقف حزب العمل حول فكرة الكيان الفلسطيني حسب االتفاق الذي تم بين حزب 

في اتفاقيهمـا أن الحـوار مـع     أكدانجد أن الطرفين  1997العمل وتكتل الليكود في كانون الثاني 
الجانب الفلسطيني يجب أن يبقى مفتوحا يؤدي إلى أنشاء كيـان فلسـطيني تحـدد سـيادته فـي      
المفاوضات النهائية ويكون هذا الكيان منزوع السالح وبال جيش ويؤسس الكيان الفلسطيني قـوى  

س ألي جـيش اجنبـي ان   شرطيه لتلبية حاجات األمن الداخلي والنص األهم في هذا االتفاق أنه لي
يتخذ له مواقع داخل حدود الكيان الفلسطيني وليس من حق هذا الكيان أن يوقع اتفاقا عسكريا أو أي 

ومن النص نقرأ أن التزام الفلسطيني ي هـذه الشـروط سـيؤدي إلـى      اتفاق يهدد أمن إسرائيل،
وط ولكن إسـرائيل لـم   ومع هذا قد قبل الفلسطيني هذه الشر. االعتراف بحقهم في تقرير المصير

  .)1997زريق، .(تمنعهم حق تقرير المصير
  
         قدمت اإلدارة األمريكية مبادرة إلخراج عملية أوسلو مـن جمودهـا تقـوم علـى      1-2-1998في
بين الجانبين وفقا لجدول  تأي على نهج التوازي في تطبيق االلتزاما" مقاربة المراحل المتوازية " 

أسبوعا موزعه على ثالث مراحل تقوم على دمج نبضتي إعادة االنتشار  12زمني محدد يستغرق 
مع تجاهل النبضة الثالثة من "أ"و " ب"إلى منطقتي " ح"من منطقة %  13,1األولى والثانية لتحويل

إعادة االنتشار وأحالتها إلى البحث في إطار لجنه ثالثية تعمل بالتوازي مـع مفاوضـات الوضـع    
  .)2000، عبد الكريم. (الدائم

                                         
ينص على أنه يستأنف الفريقان فورا مفاوضات الوضع الدائم " واي ريفر " البند الرابع من اتفاقية 

أيـار  / 4بوتيرة سريعة وسيبذالن جهدا حاسما لتحقيق الهدف المتبادل وصوال إلى اتفاق بحلـول  
وأعربت الواليات المتحدة عن نيتها في تسهيل . دون انقطاعوستكون المفاوضات مستمرة  1999/

  .المفاوضات
  

إن الجهود األمريكية تحقق انفراجا مؤقتا لعملية أوسلو لكنه لم ينجح في اإلخراج عن المأزق األكثر 
تسوغ " اتفاق واي " تعقيدا وصعوبة إذ تعذر التوصل إلى اتفاق حول قضايا الوضع الدائم وتطبيق 

  .بدعوى انتظار تنفيذ الجزء الرئيس من نسبة إعادة االنتشار 1999-5-4استحقاق  قبل تجاوز
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  أدى إلى خلق صعوبات نحو إعالن السيادة الوطنية وتتمثل" واي ريفر " إن اتفاق 

  ".المطالبة بمحاربة اإلرهاب " انه يمس بالوحدة الوطنية -ا
  .إضعاف التعبئة الشعبية المناهضة لالحتالل -ب
  

رسالة من وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسـر   جاء في
توضع بان الواليات المتحدة هي بمثابة محكم في حالة نشوب خالف بين "  1998-10-29 عرفات

 شراكتنا في سيرة إحراز هذا االتفـاق، " " الفلسطينية  تحول تنفيذ االلتزاما نإسرائيل والفلسطينيي
الواليات المتحدة تعتـرف  "  1998-10-23في  الفلسطينية–اعدت في تعزيز العالقات األمريكية س

فلسطيني ثابت ودائـم  –بأن المباحثات حول التسوية الدائمة ستكون حيوية إلحراز سالم إسرائيلي 
نحن مستعدون حسب طلب الطرفين المساعدة في هذه المباحثات من أجل خلـق الجـو المناسـب    

المفاوضات بصورة حثيثة وبهدف خلق جو مناسب إلنجاح المباحثات فإن الواليات المتحدة إلجراء 
تواصل توضيح أهمية االمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تحدد سلفا أو تدفع القضايا التـي  

  .) 2000عبد الكريم، .(ستبحث في مفاوضات التسوية الدائمة
  

علـى أن   اوسلو على مبدأ التبادلية، لقد قام اتفاق " 26-4-1999في رسالة من كلينتون إلى عرفات
يكون للمفاوضات دور أساسي في تحقيق تطلعات الفلسطينيين في هذا الوقت تزعزع إلى حد بعيـد  

االتفاق الذي ساهمنا  أن –الضروري جدا من اجل صنع السالم  –اإلسرائيلي –التعاون الفلسطيني 
حمل معه ضمانات كبيرة للمستقبل لقد تم "واي " تنياهو في في وضعه بينك وبين رئيس الحكومة ن

  ."ولكن لألسف الشديد فان المرحلتين الثانية والثالثة لم تتحققا بعد تنفيذ المرحلة األولى،
 

من الضروري أن يتقدم الفلسطينيون واإلسرائيليون في عملهم الهام في مفاوضات الحـل الـدائم   " 
يقة إعالن المبادئ فان المفاوضات ستشمل الموضوعات المتبقية بما اتفق عليه الطرفان في وث وكما

في ذلك القدس الالجئون المستوطنات الترتيبات األمنية الحدود والعالقات التعـاون مـع الجيـران    
  .)5-5-1999البيروتية النهار". ( اآلخرين وموضوعات أخرى مشتركة 

  
يهود بـاراك إلـى رئاسـة الحكومـة     اإلسرائيلي  مع وصول زعيم حزب العمل1999 -7-6في 

وان ال تقسـيم   1967اإلسرائيلية في أول خطاب ألقاه بعد فوزه أكد أن ال عودة إلى حدود العـام  
للقدس وال تفكيك للمستوطنات وال لوجود جيش أجنبي غربي نهر األردن سوى الجيش اإلسرائيلي 
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ال " تي لم يتطرق إليهـا فـاعتبرت   الخامسة ال" ال " أما " الءات باراك األربع " وهو ما وصف ب
  ).19-5-1999بيروت، –السفير " ( عودة الالجئين 

  
عندما انزلق الرئيس األميركي أثناء المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري حسني مبارك 

ح الشعب الفلسطيني حرا، بيأمل أن يص" حول مصير الالجئين الفلسطينيين قال  في رده على سؤال
  .)3-7-1999األهرام"(نه حر في العيش حيث يشاء ويشعر بأ

رد المتحدث باسم باراك رئيس الحكومة اإلسرائيلية رفض بـالده لهـذا الموقـف داعيـا اإلدارة     
لتأكيـد  فسارع إلى البيت األبيض ل األميركية إلى تصحيحه وإزالة ما أحدثه من سوء فهم والتباس،

أن حلها يبقى رهنا بما يتوصل إليه الطرفـان مـن   على موقف الواليات المتحدة من هذه القضية و
  .)1999الحياة اللندنية، .(اتفاق في مفاوضات الوضع النهائي

  . إن قضية الالجئين مع بقية قضايا النهائي مددت من عمر الفترة االنتقالية من اتفاق أوسلو
  

 ومن المالحظ أنه خالل تلك الفترة تمت التحركات التالية بخصوص الالجئين

نجح الجانب اإلسرائيلي  فففي لجنة العمل الخاصة بالالجئين والتابعة للمفاوضات متعددة األطرا-1
  .الذي يكفل الالجئين حقهم في العودة 194وبدعم أميركي في استبعاد القرار 

كما لجأت وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها وإعادة النظر بجانب منها وبتعريفاتها ومحدداتها بما -2
 .التكاليف المالية للخدمات تحميل الالجئين أنفسهم جزءا من في ذلك

فشلت اللجنة الرباعية الخاصة بالالجئين بتحقيق خطوات ملموسة فحتى اآلن لم تضـع تعريفـا   -3
 .محددا لالجئ

منذ اتفاق أوسلو جمدت السياسة األمريكية العمل بقرارات الشرعية الدولية المتعلقـة بالقضـية   -4
 )2000د، الكريم، عب.(الفلسطينية

 

 9-1995-28) 2(أوسـلو  1-9-1991 ,)ا(أوسـلو  الثنائية التسوية بدءاً من تركز العملية التفاوضية
على رسم الحدود وإرساء القواعد األساسية لحـل الصـراع   1999-1-9واتفاق واي ريفير الثاني 

وتخضع في النهاية لتفسير الفلسطيني اإلسرائيلي تاركة الكثير من القضايا األساسية والحيوية معلقة 
الطرف القوي في معادلة ميزان القوى وكما تحتوي هذه االتفاقيات التي صيغت بأسلوب مطـاطي  
وبطريقة فضفاضة مما جعل فيها المجال واسعا لتقديم تاويالت وتفسيرات مستقبلية مختلفة وربمـا  

وما تلتها  ناء مفاوضات أوسلولقد استمر التعامل مع قضية فلسطيني الخارج أث حتى متناقضة تماما،
من مفاوضات عزز صعوبة عودة هؤالء الالجئين بعد أن تضـمنت هـذه االتفاقيـات أن قضـيه     

  .الالجئين سيتم بحثها في الحل النهائي
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وهذا " أي أنها محل تفاوض ومساومة " أي أنها ستبحث في مرحلة الحقة كما يقول علم التفاوض  
فلسطيني تنازالت وهذه التنازالت قدمت في اتفاقية وثيقة جنيف التـي  يعني إمكانية تقديم الطرف ال

سـري نسـيبة   .كذلك اتفاقية اإلطار بـين د  2002- 24-7عقدت بين ياسر عبد ربه ويوسي بالين
والتي من أهم نصوصها التنازل عن حق العـودة عـزز    2006 وعومي ألون التي وقعت في عام

 نم السـماح بعـودة الالجئـي   دت عليه قوى إسرائيلية بشأن عتوقيع هذه االتفاقيات رأيا عاما أجمع
كما أن مسار التسويات السياسية أكد مـن أن تأجيـل    6000.000البالغ عددهم حوالي نالفلسطينيي

البحث في هذه القضايا يمكن الحكومة اإلسرائيلية من االستمرار في فرض حقائق جديدة برامجهـا  
  .)2000عبد الكريم، (الصهيونية التوسعية 

  
على الرغم من توقيع معاهدات السالم بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي إال أن  وتبين من ذلك أنه

دعاة إسرائيل الكبرى في كل من إسرائيل والواليات المتحدة أثاروا موضـوع تـوطين الالجئـين    
 تيناريوهاالفلسطينيين في الدول العربية المستضيفة مرة أخرى كما أصدرت هيئات شبه رسمية س

لعملية إعادة التوطين الفلسطينيين في الدول العربية وقد صرحت وزيرة الخارجية األمريكية مادلين 
ـ  أولبرايت عقب تسلمها حقيبتها أن معاودة قبول العر ر عنـه  اق في األسرة الدولية مع رفـع الحظ

لواليات المتحدة تتطلب تأييد مشروع سالم الشرق األوسط على الصعيد ذاته تجري اتصاالت بين ا
وعدد من الدول العربية لترتيب استيعاب ذوي الكفاءات من الالجئين الفلسطينيين في دول الخلـيج  
وتسريب اإلدارة األمريكية بين الحين واآلخر معلوماتها عن مشاريع خاصة باسـتيعاب الالجئـين   

على دراية بدراسـة هـذه   وكي نكون  األردن، لبنان، الفلسطينيين في الدول العربية الثالث سوريا،
  .األحداث فان التحركات األمريكية تتم دون األخذ باالعتبار أصحاب الشأن أنفسهم

 

هو مخطط في اتفاقيات أوسلو فان محادثات الوضع النهائي سـتكون فـي أيـار     وفقا لما يتبين أنه
لتوقعـات  وأن قضية الالجئين واحده من األمور التي ستبحث في هذا اإلطار ولكن سـقف ا  1996

الفلسطينية والعربية في موضوع الالجئين محكوم بإدراكهم لإلمكانيات المتاحة أمام الحل العادل كما 
وأن هذا اإلدراك ستدخل في تشكيله حقائق الوضع الراهن السياسي والعسكري واالقتصادي . ايرونه

ية الالجئين دون حـل  في المنطقة وتناسب القوى اإلقليمية والدولية وفي أفضل األحوال ستبقى قض
ول المضيفة يعادل قيمة دإال إذا كان المعروض من التعويضات الفردية والجماعية على الالجئين وال

جئون وراءهم حين مغادرة أراضيهم في سنوات الحرب ابتداء من الالممتلكات الفعلية التي تركها ال
تكاليف الفعلية الكثير سواء مـا  ال وكان تعويضا مناسبا للدول المضيفة التي تحملت من 1948سنة 

جئين وإغاثتهم أو أثنـاء عمليـة التكيـف االقتصـادي واالجتمـاعي      الكان له عالقة باستقبال ال
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قيمة هذه التكاليف ليست صعبة إذ يمكن التوفيق بين تقديرات أردنية وعربية لهذه كما أن .والسياسي
افة األطراف الدولية عبر تاريخها كائيل من التكاليف فيمكن اعتماد قيمة المساعدات التي تلقتها إسر

المتواجدين فـي   نجئين الفلسطينييالالستيعاب عدد من اليهود المهاجرين إلى فلسطين مماثل لعدد ال
باإلضافة إلى قيمـة الممتلكـات الخاصـة    .الجئينلالبالد المضيفة حسب إحصاءات وكالة غوث ا

وللوصول إلى قناعـة عامـة بـين    .1949في عام  حسب تقديرات اللجنة اإلسرائيلية لها نبالالجئي
ن التعويض بهذا الشكل مضافاُ إليه حرية متروكة لهم تقدير جدوى فاالالجئين وكل العرب اآلخرين 
ه ال بد من التأكيد على مكن أن تحل المشكلة حال مقبوال فانن الممف العودة إلى مناطق الحكم الذاتي،

ع والمحرك األول لمثل هذه القناعة والتي بدونها سيبقى أي حل عادال فيه كل مسائل النزا أن سالما
على أمن جميع األطراف في الشرق األوسط وحتى نصل إلى تلك القناعة  ريا ومفروضا وخطراسق

ا دور فاعل في حسم كل القضايا مالهدف أن يأخذ األطراف بالحساب موضوعين اثنين قد يكون له
 :وهما  على طاولة الوضع النهائي المطروحة

أن تكون القيادة اإلسرائيلية تعمل على استغالل وكسب الوقت حتى تتمكن في لحظة من إنهاء  :أوالُ
فـي   حتلة في نطاق حكم ذاتي محدود جداعملية السالم واإلبقاء على الوضع القائم في األراضي الم

األمنية، واالقتصادية، ،أو مجزأة، وفي سياق عدد من الحدود السيادية و،سياق سيادة إسرائيلية معونة
محميـة إسـرائيلية، والسـلطة     واالستثمارية للموارد الطبيعية بما يحول منطقة الحكم الذاتي الـى 

 ومحركا لالقتتـال  نالفلسطينية إلى إدارة أمنية إسرائيلية تكون وظيفتها إثارة األحقاد بين الفلسطينيي
ده وطنية تتحدث بالسالم وتمارس عكسه الداخلي بينهم وقد تكون حكومة حزب العمل أو حكومة وح

ن سـوف  الذي نمما يسبب تأخير في قيام السالم الحقيقي يكون آثره األول واقعا على ماليين الالجئي
 .لقضيتهم يكون عليهم أن ينتظروا حال

اإلسرائيلي الذي كـان   أن يكون الشعب اإلسرائيلي غير قادر على المماطلة فيأتي حكم اليمين:ثانياُ
حسب أسلوب تعبير شمعون بيرس وزير الخارجيـة  " مزرعة تجارب" بأن الحكم الذاتي  دائمايعلن 

وان المزرعة فشلت فمن 1993-9-23اإلسرائيلي في دفاعه عن اتفاقات أوسلو في الكنيست بتاريخ 
الضروري التعامل معها على أنها غير موجودة أو انه يمكن الركون إلى سياسـة طويلـة المـدى    

فاوضات إلى نهايتها وفي هذه الحالة فإن الالجئين سيبقون معلقين في وضع مهدد بعدد مل الاصيإل
  .من التطورات

  
من أوراق السالم والحـرب فـي يـد    % 99أن "قاله الرئيس السادات  تجدر اإلشارة إلى ماولكن 

ئهم و من أجل إيجاد حل لمشكلة الالجئين الفلسـطينيين يجـب إحصـا   ".الواليات المتحدة األمريكية
وصوال إلى تولي وكالـة غـوث    وتشكيل لجنة أراضي تتلقى الوثائق من إدارة أراضي إسرائيل،
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بما يقتضيه ذلك من خطة شـاملة تتضـمن تـامين     و توطينهم، الالجئين مهمة إعادتهم ألوطانهم،
  ...اجتماعية فرص عمل تمويل، مؤسسات تعليمية، بنى تحتية، وحدات سكنية، األرض،

لى حق العودة بإعادة رمزية تحت عنوان لم شمل العائالت كما عرض فـي كامـب   أما االحتيال ع
فإنه ال يحل القضية ففي حين الحكومات اإلسرائيلية تحض على استقدام المزيد مـن اليهـود    ديفيد

قطـامش،  .(وتخصص الميزانيات لهم في حين تغلق البوابات والحدود أمام عودة الشعب األصـلي 
2001(  
  

  2000	�r د
��3 ا�h	S ��A	م ا/3	��7 آ 5.6
  

وهو المنتجع المشهور الذي وقعت فيه  ،منتجع كامب ديفيد هو منتجع االتفاقيات كما يطلق عليه
ومباحثات كامب ديفيد الثانية هي  .اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل واليه نسبت وسميت باسمه

حل ياسر عرفات ورئيس بين الرئيس الفلسطيني الرا 2000مباحثات جرت في صيف العام 
  .نالوزراء اإلسرائيلي في ذاك الوقت ايهود باراك والرئيس األمريكي وقتها بيل كلينتو

وهذه المباحثات كان الفشل الذريع يطاردها منذ بدايتها بسبب عدم اإلعداد لها والن ما طرحه باراك 
أن مباحثات كامب ديفيد ومعلوم  .وكلينتون لم يكن ليقبل به الفلسطينيون بأي حال من األحوال

وحمل اإلسرائيليون واألمريكيون مسؤولية فشلها إلى  ،الثانية هذه قد خلصت إلى الفشل والخيبة
الجانب الفلسطيني الذي لم يكن ليرضى أبدا بتوقيع أية اتفاقية تنتقص من السيادة الفلسطينية على 

01,2ة ا.ه,ام  (.داتهم التي هجروا منهاالقدس أو تسقط حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى قراهم وبل

الوفد الفلسطيني المفاوض حدد األسس والثوابت التي ستجري على أساسها  : فلسطينياً م8/10/2007
وفيما يتعلق بموضوع الالجئين فقد أكد الجانب الفلسطيني على أن حل قضية  ،هذه المفاوضات

  .194لى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم الالجئين الفلسطينيين ال يمكن أن يتم إال بناء ع
معارضة أي  –حمل باراك معه إلى المفاوضات الءاته المعروفة وخطوطه الحمراء :  إسرائيلياً\

مسؤولية قانونية أو أخالقية السرائيل في احداث مشكلة الالجئين، معارضة حق العودة كما ورد في 
، المطالبة بإعادة توطين الالجئين في الدول العربية او أي 194قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة 

  .متسلحاً بدعم وتأييد المعارضة السياسية اإلسرائيلية له -دولة ثالثة 
وفيما يتعلق بموضوع الالجئين والتي هي مدار البحث وموطن الدراسة فقد كان الخالف يتجلى 

 (Rubinstein,2000:p4) .حول تحديد المسؤولية عن مشكلة الالجئين وحق العودة

  
وقد كانت حكومة باراك مستعدة للموافقة على عودة حوالي مئة ألف الجئ فلسطيني على مدى 

  .ولكن تحت عنوان لم شمل العائالت والحاالت اإلنسانية فقط ،عشر سنوات
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وقد أعلن باراك في أكثر من مناسبة أن إسرائيل ال تتحمل أي مسؤولية تاريخية أو أخالقية عن 
  )http://www.islamonline.net (.مشكلة الالجئين

  

   الدور األمريكي في انهيار المفاوضات وفشلها1.5.6
  

لقد ظهر بشكل جلي وواضح من خالل سير العملية التفاوضية في كامب ديفيد أن الجانب األمريكي 
رغم الجهد  .مفاوضاتلم يكن راعياً أو وسيطاً إنما كان وبامتياز حليفاً ينسق مع اإلسرائيليين في ال

وقد طرح كبار المسؤولين في اإلدارة األمريكيـة أن   .األمريكي الدؤوب للوصول إلى نتيجة واتفاق
وان على الدول العربية تحمل مسؤولياتها لحـل   ،قضية الالجئين هي قضية إنسانية وليست سياسية

ة كامب ديفيد وتحقيق نتائج منها وقد بدا االستعجال ظاهراً على إدارة كلينتون لعقد قم .هذه المعضلة
  .رغم عدم نضوج الظروف السياسية في ذلك الوقت إلبرام اتفاق نهائي

  
وفي ظل رفض باراك لتنفيذ انسحابات متفق عليها أنّى للفلسطينيين أن يصدقوا ادعاءاته المتكـررة  

 نده أن الفلسطينيووفي المقابل أشاع األمريكيون انطباعاً مفا .برغبته في تحقيق سالم عادل وشامل
بل يريدون فرض شروط تعجيزية ال يمكن قبولها ويريدون أيضا تـدمير دولـة    ،ال يريدون سالماً

  .إسرائيل
  

وتؤكد المعاينة الدقيقة والمتفحصة لألحداث أن المواقف اإلسرائيلية المتصلبة والموقف األمريكي 
 (Rubinstein,2000:p4) .المنحاز كانا السبب الرئيس وراء انهيار المباحثات وفشلها

  
كلينتون في الدعوة  من مناسبة وأبدى استيائه من تسرع الرئيس أكثرعرفات الرئيس الراحل  وانتهز
للشعب بالتمسك بالثوابت كما  وقلل من احتمال نجاح مفاوضات كامب ديفيد، وتعهد علنا. للقمة

إن حقوقنا : "ال في المجلس المركزيوق. الدولية أقرتها المؤسسات التشريعية الفلسطينية والشرعية
وال أي زعيم فلسطيني أو عربي يمكنه التنازل عن  معروفة ولن نحيد عنها، وال ياسر عرفات

التي   يستطيع التصرف بحقوق الالجئين في العودة والتعويض الحقوق الفلسطينية في القدس، وال أحد
لمجلس أن أبو عمار يريد بيانا متشددا ا ألعضاءوكان واضحا ." الدولية ثبتتها قرارات الشرعية

، راجعه عرفات كالعادة ٢٠٠٠يوليو /تموز ٣واصدر المجلس بيانا يوم . المفاوضات يتسلح به في
 إن المجلس المركزي يؤكد على قراراته السابقة الخاصة بقضايا) "٤٨(وجاء في القرارات وعدله،

وممتلكاتهم  ئين في العودة إلى ديارهمالتمسك بحق الالج"مفاوضات الوضع النهائي ويؤكد على 
  ."ورفض توطينهم وحرمانهم من حق العودة ١٩٤تطبيقا للقرار
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 والثانية خاصة بقضايا الحدود ،األولى خاصة بالقدس: وقد شكل الوفدان المفاوضان ثالث لجان 

ئيس وكلف الرئيس الراحل عرفات الر .والثالثة خاصة بموضوع الالجئين ،والمستوطنات واألمن
وقد كشف الرئيس عرفات ) 2002?<=ز  1،>;58 ا:56789(  .الحالي محمود عباس بقيادة لجنة الالجئين

وانه ال  ،خالل المباحثات للرئيس كلينتون انه ال يستطيع التصرف بمصير القدس والالجئين بمفرده
اد لالتفاق على وان الجانب الفلسطيني على استعد .بد من العودة ألخذ رأي عدد من الزعماء العرب

وتأكد  .194حل عادل لقضية الالجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 
شائكة وحساسة ولها أبعاد رمزية عند الطرفين  الرئيس كلينتون في اللقاءات أن قضايا الخالف

حدودة أن قدرة باراك وعرفات على التصرف بهما م وظهر له. وخاصة قضيتي القدس والالجئين
تنازالت تقرب الواحد منهما من الحدود الدنيا التي تلبي  وحلهما لم ينضج وليس بمقدورهما تقديم

وتمكّنه من تمرير االتفاق في إطار مرجعيته الرسمية  اإلستراتيجية قناعة اآلخر وتحقق له أهدافه
  .والشعبية

  
الجئين، تحدث عرفات عن الرئيس كلينتون على حل قضية ال اركز فيه التي وفي احد اللقاءات

وضرورة إعطائهم أولوية في المعالجة وشرح هذه الخصوصية  خصوصية وضع الالجئين في لبنان
وبعد سماع  ،واستفسر كلينتون عن العدد. تجنس الالجئين الفلسطينيين وموقف القوى اللبنانية من

سنوات، ١٠في غضون يمكن تنظيم عودتهم  انه الجئ قال كلينتون بحضور باراك ألف ٣٨٠الرقم 
وصمت باراك . في هذا العدد فقط إسرائيل إلى، وكان يعني حصر العودة "عرفات حسب رواية"

عرفات صمته موافقة على عودة جميع الالجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أرضهم التي  واعتبر
  .اسمها إسرائيل تحت رعاية اإلدارة األمريكية صار

  

 2.5.6��A	hا� ��	3�A8ا X/1��   �� ': ��67 ا�45
  

النهائي وبخاصة االستيطان والقدس  الثانية دخل الصراع حول الحل" االنتفاضة"ومع تفجر 
ضغطها على الرئيس مبارك  رفعت اإلدارة األمريكية وتيرةبعد ذلك .والالجئين مرحلة جديدة

وفضل عرفات  .األراضي المصرية لترتيب قمة تجمع عرفات وباراك وألح كلينتون على عقدها في
وأصر على موقفه ومارس ضغوطا قوية  إال أن كلينتون رفض. تأجيلها إلى ما بعد القمة العربية

 إدارةيشأ نسف بقايا جسور العالقة مع  واستجاب عرفات للضغوط ولم. على عرفات لتغيير موقفه
من موعد  بوعأسقبل اقل من  أيموعدا النعقادها،  ١٦/١٠/٢٠٠٠وبعد التشاور حدد يوم . كلينتون
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مصرية موافقة أمريكية على مشاركة أمين عام األمم المتحدة  وانتزع عرفات بمساندة. القمة العربية
  .واألردن راألوروبية إضافة لمص ومندوب عن المجموعة

 

الشيخ كل من الرئيس كلينتون وباراك  ، التقى في شرم٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٦يوم 
سوالنا عن المجموعة األوروبية واألمين العام لألمم  اهللا الثاني وخفير وعرفات ومبارك والملك عبد

العنف واالشتباكات الجارية بين الجيش اإلسرائيلي والفلسطينيين  وتركز النقاش حول وقف. المتحدة
 ولم يتمكن الرئيس كلينتون الخروج من القمة. لقضايا الحل النهائي وضمنها االجئين ولم يتم التطرق

التهدئة وإعادة  تضمن دعوة الطرفين إلى  ، ١٧/١٠/٢٠٠١، وأنهاها ببيان أمريكي يوم باتفاق
 )2005،نوفل(.٢٩/٩/٢٠٠٠األوضاع إلى ما كانت عليه قبل يوم 

  

6.6 1����� ا�45�� :� �#�  ا�-�#	ر
�ه	ت ا���
  

 أنها وضـعت نجد  واإلسرائيلي االتفاقيات والمحادثات بين الجانبين الفلسطينيمن خالل استعراض 
بحقهم فـي العـودة واسـتعادة الممتلكـات      لكنها لم تقر ،الالجئين الفلسطينيينإطاراً عاماً لقضية 

 نصت على أن قضية الالجئين 1995واتفاقية العام  1993في العام  ئإعالن المبادو. والتعويضات

أن التوصل إلـى   وفي هذا المجال فإننا نرى ،والمهجرين سوف تعالج من بين قضايا الوضع الدائم
  .حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين يتم من خالل الحلول التالية مجتمعة 

 

إن العودة الطوعية إلى الوطن بسالم وكرامة هي الحل المفضـل  "العودة الطوعية إلى الوطن - 1
فالالجئون القادرون على العودة إلى الوطن يعرفون مسبقا الثقافـة و أسـاليب    ألي وضع الجئ،

اتخذت قرارا يتعلق بالمفوضية السامية لألمم المتحدة  1994فالجمعية العامة في عام  ة هناك،الحيا
الحـل  "لشؤون الالجئين كررت فيه القول أن العودة الطوعية إلى الوطن، متى كانت ممكنة هـي  

  .(UNHCR:1993:p117)"المثالي لمشكالت الالجئين 
العودة الطوعية لالجئين إلى وطنهم فـي عـدد مـن     ومنذ الحرب العالمية الثانية تزايدت إمكانية

الحاالت، اثر إعالن االستقالل لعدد من المستعمرات السابقة و ذلك ما حدث عند عودة الالجئـين  
كانون األول، ففي غضون أربعة أشهر عاد من الهند أكثر من  1971إلى بنغالدش بعد إنشائها في 

  .انغوال و موزامبيق و زيمبابويعشرة ماليين الجئ إلى ديارهم، و كذلك في 
إن عودة الالجئين إلى دولهم كان جزءا مهما في التحول إلى عملية السالم ففي أميركـا الوسـطى   
كانت العودة إلى الوطن عنصرا أساسيا مهد للتسوية السياسية التي وضعت حدا للحروب األهليـة  

  .2003)تاكنبرغ، .(ه الحربوعاد الالجئون الكمبوديون من تايالند إلى بلدهم الذي مزقت



 

111 
 

أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قـرارا يقضـي بوجـوب     فبعد فرار الالجئين الفلسطينيين،
السماح بعودة الالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، لكـن غيـاب   

تـل اإلسـرائيليون أراضـي    السالم عن المنطقة حال دون تنفيذ هذا القرار، وفي الوقت نفسه اح
  .الالجئين وبيوتهم

األصـلية أو   نيتبين في حيثيات القرار العودة الطوعية إلى الوطن بمعنى العودة إلى القرى والمد
قد تصبح في النهاية خيارا لعدد محدود من الالجئين الفلسطينيين الذين ما زال  حتى المنازل نفسها،
  .األماكن لديهم أقارب في تلك

أقـرت بحـق    دائم لقضية الالجئين والمهجـرين،  قضت بتوفر حلفي العالم فاقات السالم معظم ات
 البوسـنة والهرسـك،   كرواتيا، كوسوفو، اتفاقيات مقدونيا، وهذا يشمل العودة إلى الديار األصلية،

. وغواتيمـاال  بيـق، كمبوديـا،  مرواندا، ليبيريا، سـيراليون، موز  طاجكستان، جورجيا، بروندي،
من االتفاقيات أقرت بحق الالجئين والمهجرين في اختيار مكان اإلقامة في  ة إلى أن العديدباإلضاف

 الصفة الطوعية لعملية العودة يجب أن تزود الالجئين. الضغوط وممارسةدون التدخل  دولة المنشأ

اقيـات  االتف كما حددت. بجميع المعلومات الالزمة لهم التخاذ الخيار األنسب لهم وتقرير مستقبلهم
 .واالجتماعي وبكرامة بأن الالجئين يجب يعودوا في ظل أجواء من األمن الشخصي واالقتصادي

(UNHCR:1995:p174).  
مهمتها تسهيل عملية  أو محلية ،أو وطنية ،كما حددت هذه االتفاقيات وجود أو إنشاء مؤسسات دولية

) فيها اتفاقيات البوسـنة والهرسـك   بما( بعض االتفاقيات وأخيراً،. واستعادة الممتلكات ،تنفيذ العودة
فـي العـودة ولتعويضـهم عـن منـازلهم       أنشأت صندوقاً خاصاً لتعويض الالجئين غير الراغبين

  .وممتلكاتهم
  
بمعنى التوطين في بلد اللجوء األول الذي غالبا ما يكون بلـدا مجـاورا ذا قـيم    : الدمج المحلي -2

أن اعتـراف   م الدول المضيفة بالسماح لالجئين بالبقاء،حضارية مشتركة، مع أنه ليس هناك ما يلز
حتى أن بعض الدول أبدت استعداد لتوفير .السلطات المختصة بالالجئ يكون كافيا لمنحه حق اإلقامة

الدمج المحلي كحل دائم ألعداد كثيرة من الالجئين وكان ذلك تمهيدا لعودتهم الطوعية إلى الـوطن،  
ج غير محدد األجل إلى تحقيق الدمج الكامل، و التجنس فـي المجتمـع   لكن كثيرا ما أدى هكذا الدم

  .المضيف
خطط الدمج المحلية يرجع إلى تعزيز المساعدة الدولية لتخفيـف المشـكالت    ومن الطبيعي أن نجاح

وستساهم في إعادة إسـكان الالجئـين   .االجتماعية السياسية واالقتصادية التي تواجه الدول المضيفة
بية العظمى من المخيمات وتنميتها كي ال تبقى مختلفة عن التجمعات السكانية المدنية أو وإزالة األغل
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 .للبعض" العودة"ل عن أن النفي المطول قد تحفز على الدمج المحلي في الدول العربية كبدي الريفية،
Takkenberg,1995:p83)(  

 اليصـبحو  صـل فلسـطيني،  أعلن األردن في وقت سابق بأنه سيسمح للمواطنين األردنيين من أ 
ومن المرجح أن تمنح سورية الفلسطينيين الذين أقاموا  مواطنين في فلسطين أو البقاء في األردن،

في لبنان فمن المستبعد الموافقة على تجنس الفلسطينيين هناك  اأم بالبلد لفترة طويلة، خيار التجنس،
قامة الفلسطينيين كمقيمين دائمـين أو  أن على لبنان أن يسهل السماح باستمرار إ. على نطاق واسع

العناصر غير المرغوب "لفترة طويلة، شرط الحصول على جنسية الدولة الجديدة بما يضمن إبعاد 
  .في حاالت فردية في المستقبل" فيها
إعادة التوطين في بلد ثالث هي الحل الوحيد لالجئين غير القادرين إما على العودة إلى بلـدهم   -3

األول عوامـل   .لعيش األمن في بلد اللجوء وهذا الخيار تفرضه على دولة اللجـوء األصل وإما ا
قرار إعادة توطين الالجئ عادة  ذمتعددة بما فيها الضغوط السياسية واالقتصادية والعرقية وال يتخ

الالجئـين العـراقيين    إال في حال غياب خيارات أخرى، من الالجئين الذين جرى إعادة توطينهم،
نوا ضحايا للتعذيب األمر الذي اقتضى إعادة توطينهم في تركيا والمملكة العربية السعودية الذين كا

و كذلك الحال بالنسبة إلى الالجئين الصوماليين في كينيا الذين عانوا جراء التعذيب أو اإلعاقـات  
  .(UNHCR:1993:p45) .الناجمة عن الحرب

  
إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه  من أجل إنهاء مشكلة الالجئين ال بد أوال من -4

في وضع يمكنها مـن تحديـد    باعتبارها دولة ذات سيادة 1967وفقا لحدود الرابع من حزيران لعام 
مواطنيها ويمكن المواطنين في الشتات من ممارسة حقهم في العودة إلى الوطن، وكذلك السماح لعدد 

سرائيل وقد يكون ذلك مقبوال من قبل إسرائيل الن خطة لم شـمل  من الالجئين العودة إلى ما يعتبر إ
  .1949العائالت كان منذ عام 

  
  إلى نوعين من التعويض 194أما التعويض فمنذ بداية الصراع دعا قرار األمم المتحدة رقم 

 .إسرائيلإلى ديارهم في "يختارون عدم العودة " تعويض الالجئين الذين-أ
وفقـا   عندما يكون من الواجـب،  في األمالك أو أي ضرر لحق بها، التعويض عن كل خسارة -ب

  "أن يعوض عنها من قبل الحكومات أو السلطات المسـؤولة  لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف،
يتعذر دفع تعويضات فردية لالجئين المعنيين ويتوقع أن دفع التعويضات سيفيد إعـادة تأهيـل   

  )1996تماري، .(سعالالجئين وإعادة إسكانهم بصورة أو
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ويجب  إن المرونة في تطبيق الخيارات المتعددة للتوصل إلى حل شامل في مصلحة جميع األطراف
  .أخذ نيات الالجئين جديا بعين االعتبار من أجل الوصول إلى سالم عادل ودائم في الشرق األوسط

 

1.6.6  tA�,�Xدرة ا�	ا���� 
��	آ@'� ا�-�#	ر
�ه	ت ا������ ���#�"	 أ��  
   

أن : ، 2002قمة بيروت العربية عام  في أطلقتفي ما يلي النص الحرفي لمبادرة السالم العربية التي 
إذ يؤكد مـا   -في دورته العادية الرابعة عشر  مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد

لسالم العادل والشامل خيار من أن ا 1996القاهرة في يونيو  أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في
ويستوجب التزاما مقابال تؤكده إسرائيل فـي   يتحقق في ظل الشرعية الدولية، استراتيجي للدول العربية

  .هذا الصدد

عهـد المملكـة    ولـي  وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي األمير عبد اهللا بن عبد العزيز،
إسرائيل الكامل من جميع األراضي  مبادرته داعيا إلى انسحاب التي أعلن من خاللها العربية السعودية،

واللـذين عززتهمـا قـرارات    ) 338و 242( األمن  تنفيذا لقراري مجلس ،1967العربية المحتلة منذ 
والى قبولها قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة وذات    السالم، ومبدأ األرض مقابل 1991مؤتمر مدريد عام 

وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء عالقات طبيعية في إطار سالم  .شرقيةسيادة وعاصمتها القدس ال
  شامل مع إسرائيل

األمـن ألي مـن    وانطالقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقـق السـالم أو  
  :األطراف

ة أن السالم العادل هـو  ن تجنح للسلم معلنأو يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها،- 1
 .خيارها االستراتيجي أيضا

 -:كما يطالبها القيام بما يلي  2-

خط الرابع  االنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجوالن السوري وحتى -أ 
  .واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان ،1967) حزيران(من يونيو 

الجمعية العامة لألمم  لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار التوصل إلى حل عادل -ب
  194المتحدة رقم

منذ الرابع مـن   قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة -ج
  .في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية1967يونيو 

  :ول العربية بما يليعندئذ تقوم الد -3
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وبين إسـرائيل مـع    والدخول في اتفاقية سالم بينها اعتبار النزاع العربي اإلسرائيلي منتهيا، -أ 
  .تحقيق األمن لجميع دول المنطقة

  .إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السالم الشامل -ب

العربيـة    والوضع الخاص في البلـدان ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى  -4
  .المضيفة

حمايـة  المبينة أعـاله   يدعو المجلس حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة -5
 العيش في سالم جنبا إلى جنـب،  بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من السالم وحقنا للدماء، لفرص
  .واالستقرار نا يسوده الرخاءآم  القادمة مستقبال لألجيالويوفر 

  .يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة -6

واألمين العام  يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول األعضاء المعنية -7
ة المستويات وفي كاف إلجراء االتصاالت الالزمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على

الروسي والدول اإلسالمية  مقدمتها األمم المتحدة ومجلس األمن والواليات المتحدة واالتحاد
  http://www.alriyadh.com/2007/03/27/article236483.html.واالتحاد األوروبي
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 مناقشة النتائج والتوصيات :الفصل السابع
___________________________________________  

 

   ��ـ��ـ�1.7 
  

حاولت الدراسة تزويدنا باإلجابة عن السؤال الرئيس والذي حمل في طياته استفسارا يدور حول 
 فوكي المنصرمة،قضية الالجئين الفلسطينيين خالل العقود تجاه  كيفية صياغة السياسة األميركية

وهل أثرت مصالح أمريكا في المنطقة والعالقات األميركية  ؟تطورت وما العوامل التي أثرت عليها
  ؟اإلسرائيلية الحميمة في تبني موقف إسرائيل لحل قضية الالجئين–
  
ومعالجة تلك اإلشكالية البحثية وذلك باستعراض  حاولت الدراسة تزويدنا باإلجابة على ذلك،و

والسياسة األميركية المنحاز إلسرائيل فالواليات المتحدة أيدت منذ البدء  األمريكي العام، للموقف
وطن "وعد بلفور وقبلت باالنتداب البريطاني على فلسطين الذي أقرت أحد بنوده بشرعية إنشاء 

إلى فلسطين،  في فلسطين وسهلت من القيود المفروضة على هجرة اليهود "قومي للشعب اليهودي
واإلعالن عن قيام دولة إسرائيل حتى تمكنت القوات اإلسرائيلية من  1948ا أن حل عام وم

من أراضي فلسطين قسرا وهجرت الفلسطينيين بحيث لم يتبق %  77,4ما مجموعه  ىاالستيالء عل
ومنذ ذلك الوقت طفت مشكلة الالجئين على السطح، وأصبح من  ألف مواطن، 156منهم سوى 

وقد كان الدعم األوروبي واألمريكي إلسرائيل في . جروا بسبب تدمير قراهمالعسير عودة من ه
حتى لو كان األمر على حساب معاناة شعب بريء  وجودها دولة يهودية خالصة سببا في تنفيذ ذلك،

وما كان لهذه السياسات أن تنجح لوال الدعم .من مأساتهم في أوروبا وتحديدا في عهد النازية
  .بي المعلن تارة والمخفي تارة أخرىاألمريكي و األورو

  
 194على القرار  1948في بادئ األمر إزاء قضية الالجئين منذ عام  فالسياسة األمريكية ارتكزت 

من نفس العام الذي منحهم حق العودة  كانون االول 11لألمم المتحدة في الصادر عن الجمعية العامة 
أن لالجئين الراغبين في العودة : " يلي اي ينص على مإلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها والذ
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إلى أوطانهم والعيش بسالم مع جيرانهم أن يسمح لهم بذلك في أول فرصة عملية ممكنة، وأنه يجب 
التعويض عن ممتلكات الراغبين في العودة ودفع تعويضات عن الخسائر واألضرار التي أصابت 

لكن ". سلطات المسؤولة بناء على قواعد القانون والعدالةالممتلكات وإرجاعها من قبل الحكومة وال
الرفض العربي للوجود  - األمن اإلسرائيلي ب -إسرائيل قابلت ذلك بالرفض دوما بدعوى أ

أي في بالد  - بل كانت تصر دوما على توطين الالجئين في أماكن تشردهم ولجوئهم . اإلسرائيلي
  .الشتات

  
إال أنها شجعت على توطين  1948 لصادر في كانون االول لعاما 194مريكا للقرارورغم تأييد أ

بحل قضية الالجئين بشكل  الفلسطينيين في الدول التي هجروا إليها متجاهله المطالب الفلسطينية
عادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تنصلت منها الواليات المتحدة لعدم توافقها مع السياسة 

. حق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم لضرورات أمنية حسب ادعائهم اإلسرائيلية التي تعارض
لتقديم " االونروا"وعلى أثر عمليات التهجير تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

فقد اتسمت السياسة األميركية بمعارضة المصالح الفلسطينية . العون والمساعدة لالجئين الفلسطينيين
ف اإلسرائيلية التي تجرد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه وهي العيش بحرية في وتأييد المواق

  .بلده وحرية العودة إليه وقت ما يشاء
  

كما هو متوقع بتليين مواقفها لتتناغم  التصلب اإلسرائيلي بدأت اإلدارات األمريكية المتعاقبة  وأمام
ة وما يسمى تحسين ظروف حياة الالجئين مع مواقف إسرائيل فاتجهت نحو الحلول االقتصادي وتنسجم

ومحاولة جعلهم يتقبلون األمر الواقع، ويتخلون عن حلم العودة الذي يراودهم طيلة  كمقدمة لتوطينهم،
فالموقف األمريكي تابع ومساند للموقف اإلسرائيلي في . حياتهم المريرة، بسبب البعد عن الوطن أالم

ريكية التي تنحاز إلى الحليف اإلسرائيلي على حساب الحق هذه القضية شأنه شأن كل المواقف األم
  .العربي والفلسطيني

 

لم تخل المشاريع السياسية التي طرحتها اإلدارات ألمريكية لتسوية الصراع  1948منذ العام 
منذ أن قدم برنادوت . اإلسرائيلي من اإلشارة إلى مشكلة الالجئين بطريقة أو بأخرى-العربي

قضية الالجئين الفلسطينيين وحتى الوقت الحاضر إال أنه لم يفلح أي من المشاريع بمشروعه لتسوية 
تم تداولها في الوصول إلى حل بسبب تجاهلها رغبات وطموحات الشعب الفلسطيني في حقه  التي

ربية وقطاع غزة وأدى ذلك إلى احتلت إسرائيل باقي الضفة الغ 1967في العام .بتقرير مصيره
الذي نص على تحقيق تسوية  242ة إلى األردن مما أدى إلى إصدار القرار ات نزوح جديدموج
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عادلة لمشكلة الالجئين، إال أن الواليات المتحدة لم تمارس أي ضغط على إسرائيل لتطبيق هذا البند 
  .وتم تجاهله بشكل عام

  
مشكلة الالجئين  ركزت اإلدارات األمريكية في الخمسينات، والستينات، والسبعينات في مبادراتها لحل

الفلسطينيين باعتبارها مشكلة إنسانية، ولكنها ظلت دوما تدفع باتجاه توطين الفلسطينيين في أماكن 
مما جعل تلك المبادرات، والمشاريع تهمل بشكل واضح الموقف .نهائي لوجودهم في الشتات كح

بها ممثال شرعيا وحيدا 1969في عام  ومع ظهور منظمة التحرير الفلسطينية و االعتراف الفلسطيني،
التي قدمت فيما بعد اعتمدت على إقامة دولة للفلسطينيين دون  عللشعب الفلسطيني إذ إن المشاري

المسار الفلسطيني يأخذ تحوال أخر ومنحنى جديدا  ذتحديد واضح لشأن الالجئين الفلسطينيين، إذ اخ
  .مسألة الالجئين والقدسوحل  1967فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية على أراضي عام 

  
المتحدة لم تعترف بالمنظمة في بداية األمر وظلت تقف موقفا متنكرا على  وبالرغم من أن الواليات

الصعيد العملي لحقوق الشعب الفلسطيني إبان الحرب الباردة إال أنها مع سقوط االتحاد السوفيتي 
تواء منظمة التحرير وإشراكها بالعمل يقوم على اح دانفتحت إلى المشكلة الفلسطينية بمنظار جدي

ومنذ بدء .الهامة، كالالجئين وقضية القدس قالسلمي، مركزه على إقامة دولة فلسطينية مؤجلة الحقو
التفاوض في مدريد ومرورا بأوسلو وما تبعه من اتفاقيات كان الدور األمريكي واضحا حيث يقوم 

وبدأت  توقعا إليجاد حل لها كونها مسألة حساسة، وذلك على تأجيل قضية الالجئين، وعدم البت فيها،
بوش  سالمواقف األمريكية تتضح في هذا الجانب وخصوصا في فترة حكم الرئيس كلينتون والرئي

االبن حيث أفصحت اإلدارة األمريكية عن توجهاتها القائمة على أن عودة الالجئين إلى األراضي 
سيكون  1967فلسطينيين إلى األراضي المحتلة عام أمر غير قائم وأن عودة ال 1948المحتلة عام

حين أن الالجئين سينظر إليهم من  يف بأعداد محدودة تسمح بغلبة الجانب الديمغرافي اإلسرائيلي،
وبدأت بعض أصوات األمريكيين تعلو بضرورة توطين . قبيل التعويض والتوطين في دول الشتات

  .الالجئين في جنوب العراق أو األردن
  

  :ا�#�	pE ا��0 /�;�. إ��"	 ا��را��2.7 
  

وبعد هذه الدراسة الفاحصة للمبادرات واالتفاقيات والرؤى األميركية لحل قضية الالجئين 
  :فان هذه الدراسة قد أفضت إلى النتائج التالية  ،نالفلسطينيي

والفلسطيني  على الواليات المتحدة األمريكية العمل لحل هذا الملف الشائك بين الجانب اإلسرائيلي*
  . والدول العربية من أجل تحقيق سالم في المنطقة
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  إلزام الواليات المتحدة األميركية إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة*
  . 1967حزيران عام  4والقدس الشرقية وفقا لحدود حرب 

ن وفقا لقرارات الشرعية الدولية وكما على الطرف األمريكي تبني حل لقضية الالجئين الفلسطينيي*
  .تعاملت مع ملفات الالجئين في بلدان أخرى كالبوسنة الهرسك واحترام رغبات الالجئين

تقبل إسرائيل من حيث المبدأ بحق الفلسطينيين وأسالفهم في العودة إلى منازلهم وفي المقابل يقر *
على أن تستوعب  1948اخل إسرائيل الفلسطينيون أن هذا المبدأ ال يمكن ممارسته واقعيا د

 .إسرائيل عدة آالف من الالجئين خاصة من لهم أقارب فيها
 .بتقديم المساعدة وعملياتها الخاصة بالعناية بالالجئين الفلسطينيين ناستمرار وكالة غوث الالجئي*
ئين جطن الالستكون المخاوف التي أثارتها العملية السلمية في بلد مثل لبنان من أن ثمة قرار بتو*

إقرارا من الخوف وبحقهم في  على حقوق هؤالء اإلنسانية نهائيا في أراضيه ذات انعكاس 
  .الحياة والعمل والحركة داخل لبنان أو خارجه والرجوع إليه

 مبادرات وتسويات ومشاريعأن تأجيل حل مشكلة الالجئين وبقاء الالجئين الفلسطينيين معلقا على *
في مخططات إسرائيل والواليات المتحدة أن تنهيها بما يضمن استمرار  لم تنته أو ربما ليس

خطر على األمن في المنطقة عنصرا السالم كمشروع مقبول في الشرق األوسط يضيف إلى ال
 .ليس من السهل التحكم فيه خاصة إذا لجأت الدول العربية إلى استخدامهم في الصراعات بينها

" اوسلو"طينيين خالل المرحلة األولى في عملية السالم البحث في موضوع الالجئين الفلس
واستمرار إسرائيل رفض مبدأ حق العودة واستبعاد ربطه بأي مرجعية قانونية أدى إلى فشل 

  .عملية السالم وسيؤدي بها كذلك مستقبال
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  :ا��را�� /�;�	ت 3.7
  

  :من أهم التوصيات التي توصي بها الدراسة
  ب األمريكيللجان التوصيات العامة -أ
والعمل على إقامة الدولة  على الطرف ألمريكي أن يتفهم طموحات وإرادة الشعب الفلسطيني، .1

  .الفلسطينية
عمل  عدم استمرار اإلدارات األميركية في التنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة أن هذا التنكر .2

فال بد من معالجة كافة  المنال، مما أبقى عملية السالم بعيدة دون حل، على إبقاء قضية الالجئين
جوانب القضية للتعايش السلمي بين األطراف وضمان عدم المساس بالحقوق الثابتة والشرعية 
للشعب الفلسطيني المقررة وفق قرارات األمم المتحدة والتي تؤكد على حقه في العودة أو 

  .التعويض، وتقرير مصيره
دم إبداء المرونة للوصول إلى حل دائم وشامل لقضية أن تجاهل األطراف المعنية بالسالم، وع. 3

  .الالجئين الفلسطينيين لن يساهم في الوصول إلى سالم حقيقي
على الواليات المتحدة األمريكية أن تضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية .4

  . الالجئين الفلسطينيين دون إبداء التحيز إلى أي من اإلطراف
  
  قضية الالجئين الفلسطينيينتجاه  للتعاملالعامة للجانب الفلسطيني  التوصيات- ب
عدم تأجيل البحث في قضية الالجئين إلى مراحل نهائية في عملية السالم الن ذلك سيؤدي إلى -1

  .فشل هذه العملية كما حدث في أوسلو
كأساس  194ة رقمالعامة لألمم المتحد ةالتمسك بقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعي -2

  .الحلول السياسية لقضية الالجئين الفلسطينيين
المطالبة بإخالء المستوطنين من المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية وإحالل -3

  .وإسكان الالجئين العائدين مكانهم
 .التمسك بإبقاء أعمال وكالة غوث وتشغيل الالجئين في إدارة مخيمات الالجئين-4
من المجتمع الدولي  بيطل البة بإقامة صندوق لدفع تعويضات لالجئين الفلسطينيين،المط -5

 :المساهمة فيه، ودفع التعويضات يجب أن يأخذ شكلين
إنشاء صندوق جماعي يعهد إلى السلطة الفلسطينية به لتنمية بنيتها التحتية، والتسهيالت   - أ

  .المخصصة للمساعدة في استيعاب الالجئين العائدين
 . اء صندوق عائلي يدفع لالجئين تعويضات على قاعدة المطالب الفرديةإنش   - ب
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  - :التوصيات للجانب اإلسرائيلي-ج
بدعوى األمن  1948عدم التمسك برفض مبدأ عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضي -1

  .اإلسرائيلي
  .أو التعويض 1948منح الالجئين الفلسطينيين الخيار بين العودة إلى األراضي المحتلة عام  -2
إبداء المرونة في قبول الحلول المطروحة لحل قضية الالجئين من أجل التوصل إلى سالم دائم  -3

  .وشامل في المنطقة دون وضع شروط مسبقة
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  :الدراسة باللغة العربية مراجع
  
 

مؤسسة الدراسا ،بيروت،يالصراع العربي االسرائيل،قرارات بشان فلسطين: 1975االمم المتحدة •
  .1974-1947،المجلد االول،الفلسطينية

  .مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.4، سلسلة أطروحات الدكتوراه، 1973-1967 •
مركز دراسـات الشـرق   .مستقبل الالجئين الفلسطينيين وفلسطيني الشتات):2002.(أبو جابر، إ •

 .عمان،االردن. األوسط
، )1ط.(الدبلوماسية و اإلسـتراتيجية  –العالقات الدولية العلم و الظاهرة ):2002.(أبو عامر، ع •

  .غزه، فلسطين
حق العودة للشعب الفلسطيني ومبـادئ تطبيقـه، قضـايا    ):1996.(بابادجي، ر، و، براديل، ج •

مؤسسـة الدراسـات   .3اإلسـرائيلي،  –المسار الفلسـطيني  :المرحلة األخيرة من المفاوضات 
 .الفلسطينية، بيروت

باحـث  .ورشة عمل مفتوحة لخدمة المشروع الصـهيوني  2004مؤتمر ايباك .باحث للدراسات •
 .للدراسات، بيروت، لبنان

مؤسسـة  . الطبعة األولـى .وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي):2003.(تاكنبرغ، ل •
 .بيروت الدراسات الفلسطينية،

مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،     . ئينالواليات المتحدة ومسألة الالج)2003(تشومسكي، ن •
 .بيروت، لبنان

مستقبل الالجئين الفلسطينيين، أعمال لجنـة الالجئـين فـي المفاوضـات     ):1996.(تماري، س •
الطبعـة  .2 المتعددة األطراف واللجنة الرباعية، سلسلة قضايا المرحلة األخيرة من المفاوضات،

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت.األولى
  .مركز الزهراء، القدس.48فلسطينيو): 1990.(ل، م، وآخرونجبري •
الطبعة الثانية، .السياسة األمريكية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟):2000.(جرجس،ف •

  .مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،لبنان
 .القاهرة مكتبة االنجلو،.الطبعة األولى. أمريكا والصهيونية):1967.(س حكيم، •
مستقبل السالم في الشرق األوسط،الطبعة األولى، المؤسسة المتحدة ): 1994.(الحمد،ج •

  .للدراسات والبحوث، عمان،األردن
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   المالحق

J 1948 -12-11 0  194و`��� ا���ار ) 1(��
  

 1948 -12-11في  194وثيقة القرار 

  حق الالجئين بالعودة 
  

إنشاء لجنة التوفيق تابعة لألمم 1948 )ديسمبر(كانون األول 11بتاريخ )3الدورة ( 194قرار رقم 
المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم في 

ن في المستقبل وجاء في توصياتها سبيل تعديل األوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السالم في فلسبطي
  :أن الجمعية العامة 

تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط األمم  -1
المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين تلك التسوية التي 

  .ضحى من اجلها بحياته
مكونه من ثالث دول أعضاء في األمم المتحدة تكون لها المهمات " التوفيق" تشكل لجنة تحقيق  -2

  :التالية 
القيام بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم بالمهمات التي أوكلت إلى الوسيط األمم   - أ

) مايو(أيار 14الصادر في )2-دا( 186(المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
  .1947سنة

المهمات والتوجيهات المحددة التي يشملها القرار الحالي وتلك المهمات والتوجيهات  تنفيذ -ب
  .إضافة التي قد يصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس األمن

بأية مهمة تكلها حاليا قرارات مجلس األمن إلى وسيط –بناء على طلب مجلس األمن –القيام  - ج
مم المتحدة للهدنة وينتهي دور الوسيط بناء على طلب األمم المتحدة لفلسطين أو إلى لجنة األ

مجلس األمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي ال تزال قرارات مجلس 
  .األمن تكلها إلى وسيط األمم المتحدة لفلسطين

تقرر أن تعرض لحنة من الجمعية العامة مكونه من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات  - 3
الشتراكية السوفاتية والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية اقتراحا بأسماء الدول ا

الثالث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم األول من 
  .دورتها الحالية
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ت بين األطراف ذاتها وبين يطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فورا حتى تقيم في اقرب وقت عالقا - 4
  .هذه األطراف واللجنة

تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار  - 5
والى البحث عن اتفاق بطريق  1948سنة ) نوفمبر(تشرين الثاني 16مجلس األمن الصادر في 

جراء تسوية نهائية لجميع المسائل مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق بغية إ
  .المعلقة بينها

تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق التخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية  - 6
  . إلحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها

ة الدينية في فلسطين والمواقع واألبني - بما فيها الناصرة–تقرر وجوب حماية األماكن المقدسة  - 7
وجوب إخضاع الترتيبات  وتأمين حرية الوصول إليها وفقا للحقائق القائمة والعرف التاريخي و

المعمولة لهذه لغاية إلشراف األمم المتحدة الفعلي وعلى لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة لدى 
حاتها المفصلة بشان نظام دولي تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة واقترا

دائم لمنطقة القدس أن تتضمن توصيات بشان األماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة 
ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية مالئمة 

ألماكن وعرض هذه فيما يتعلق بحماية األماكن المقدسة في باقي فلسطين والوصول إلى هذه ا
  .التعهدات على الجمعية العامة للموافقة

تقرر انه نظرا إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثالث فان هذه المنطقة بما في ذلك  - 8
بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقا ابوديس 

وأبعدها ) بما فيها المنطقة المبنية في موتسا(ربا عين كارم، وأبعدها جنوبا بيت لحم وأبعدها غ
شماال شعفاط يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين األخرى 

  .ويجب أن توضع تحت مراقبة األمم المتحدة الفعلية
ة في دورتها لتقدم إلى الجمعية العام" التوفيق"التحقيق  تصدر هذه اللجان تعليماتها إلى لجنة

العادية الرابعة اقتراحات مفصلة بشان نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين 
المتميزتين الحد األقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة 

  .القدس
لسلطات المحلية فيما إن لجنة التوفيق دولة لها صالحية تعيين ممثل لألمم المتحدة يتعاون مع ا

  .يتعلق باإلدارة المؤقتة لمنطقة القدس
تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنه للوصول إلى مدينة القدس بطريقة  - 9

البر والسكك الحديدية وبطريقة الجو وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على 
  .ترتيبات أكثر تفصيال
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ق بان تعلم مجلس األمن فورا بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى يإلى لجنة التوفتصدر تعليماتها 
  .المدينة من قبل أي من األطراف وذلك كي يتخذ المجلس التدابير الالزمة

تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل إليجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من  - 10
قتصادي بما في ذلك عقد اتفاقيات بشان الوصول إلى المرفأ شانها تسهيل نمو المنطقة اال

  .والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصالت
تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم  - 11

ودة والعيش بسالم مع جيرانهم ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقرون عدم الع
إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون 
الدولي واإلنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات 

  .المسؤولة
وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم 

قتصادي واالجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على االتصال الوثيق بمدير إغاثة اال
ومن خالله بالهيئات والوكاالت المتخصصة المناسبة في  ناألمم المتحدة لالجئين الفلسطينيي

  .منظمة األمم المتحدة
فنيين العاملين تحت تفوض لجنة التوفيق صالحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء ال - 12

الواقعة على عاتقها  اإمرتها ما ترى أنها بحاجة إليه لتودي بصورة مجدية وظائفها والتزاماته
بموجب نص القرار الحالي ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظم في القدس اتخاذ 

راس لحماية جميع التدابير الالزمة لتامين اللجنة ويقدم األمين العام عددا محددا من الح
  .موظفي اللجنة ودورها

تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بان تقدم إلى األمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور  - 13
  .الحالة كي يقدمها إلى مجلس األمن والى أعضاء منظمة األمم المتحدة

لى اتخاذ جميع تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى التعاون مع لجنة التوفيق وا - 14
  .التدابير الممكنة للمساعدات على تنفيذ القرار الحالي

يقوم األمين العام بتقديم ما يلزم من موظفين وتسهيالت واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير  - 15
  .األموال الالزمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي

  
ضد  15وتا مع القرار مقابل ص 35ب  ،186تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها رقم 

  )1994الكيالي،. (8وامتناع 
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 J� ا���ار رM7 �7ارات ا�!���X ا�X	�� �M�u ا����ة  )2(��; R�S آ�o/ 0�ا� 
194  

   
  الرقم الدور(القرار التاريخ مع  ضد  امتناع

6 0 47 8/12/1949 302(4) 1. 
7 14 38 9/12/1949 303(4)  2. 
6 0 46 10/12/1949 393(5) 3. 
4 5 48 14/12/1950 394(5) 4. 
1 0 48 26/1/952 512(6) 5. 
7 0 47 26/1/1952 513(6) 6. 
6 0 48 6/11/1952 614(7) 7. 
5 0 52 27/11/1953 720(8) 8. 
7 0 48 4/12/1954 818(9) 9. 

17 0 38 3/12/1955 916(10) 10. 
1 0 68 28/2/1957 1018(11) 11. 

19 0 52 12/12/1957 1191(12) 12. 
20 0 57 12/12/1958 1315(13) 13. 
1 0 80 9/12/1959 1456(14) 14. 

38 17 37 21/4/1961 1604(15) 15. 
37 0 62 20/12/1961 1725(16) 16. 
2 0 100 20/12/1962 1856(17) 17. 

14 0 82 3/12/1963 1912(18) 18. 
7 1 91 15/12/1965 2052(19) 19. 

39 1 68 17/11/1966 2154(20) 20. 
 .21 (21)2341أ 19/12/1967 98 0 3

 .22 (22)2452أ 19/12/1968 100 0 6

 .23 (23)2452ب 19/12/1968 105 1 3

 .24 (24)2535أ 10/12/1968 110 0 1

 .25 (25)2672أ 8/12/1970 111 0 1

 .26 (26)2792أ 6/12/1971 112 2 3

 .27 (27)2963أ 13/12/1972 124 0 1

 .28 (28)3089ب 3/12/1973 121 0 3

 .29 (29)3331أ 17/9/1974 122 0 3

 .30 (30)3419ب  8/12/1975 121 0 1
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 .31 15/31أ 23/11/1976 115 0 2

 .32 90/32أ 13/12/1977 122 0 1

 .33 112/33أ 18/12/1978 136 0 2

 .34 52/34أ 23/11/1979 140 0 1

1 0 109 3/11/1980 13/35 35. 
 .36 146/36و 16/12/1981 141 0 2

 .37 120/37ك 6/12/1982 144 0 1

 .38 83/38أ 15/12/1983 147 2 1

 .39 99/38أ 14/12/1984 145 0 1

 .40 165/40أ 16/12/1985 149 0 1

 .41 69/41أ  16/12/1985 150 0 1

 .42 69/42أ  16/12/1986 153 0 1

 .43 57/43أ  16/12/1986 152 0 1

 .44 47/44أ   6/12/1988 134 0 1

 .45 473/45 أ 8/12/1989 146 0 1

1 0 137 11/12/1990 46/46 46. 
 .47 69/47أ 14/12/1991 136 0 2

 .48 40/48أ 10/12/1993 159 0 2

 .49 35/49أ 9/12/1994 164 0 2

  
  2005)،عبد ربه(المصدر
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 J 242و`��� �7ار �!�D ا?�3(  1(��
  

 242وثيقة قرار مجلس األمن 

 1967) نوفمبر(تشرين الثاني  22بتاريخ ) 1967(242قرار رقم 

  إقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط
  لقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق األوسطإن مجلس األمن، إذ يعرب عن ق

وإذ يؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سالم دائـم و  
عادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان، وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول األعضـاء  

   من الميثاق، 2العمل وفقا للمادة فد التزمت ب بقبولها ميثاق األمم المتحدة،
يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ويسـتوجب   - 1

  :تطبيق كال من المبدأين التاليين
  .انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في النزاع األخير  - أ
رام واعتراف بسيادة و وحدة أراضي كل دولة واحت إنهاء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب،  - ب

في المنطقة واستقاللها السياسي وحقها في العيش بسالم ضمن حدود آمنه ومعترف بها حرة 
 .من التهديد بالقوة أو استعمالها

  :يؤكد أيضا الحاجة إلى  - 2
  .ضمان حرية المالحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة-أ
  .لة لمشكلة الالجئينتحقيق تسوية عاد -ب
ضمان حرمة األراضي واالستقالل لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات مـن بينهـا   -ج

  .إقامة مناطق مجردة من السالح
ممثل خاص ليتوجه إلى الشرق األوسط كي يجـري اتصـاالت    نيطلب من األمين العام تعيي -3

الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولـة   ومساعدة بالدول المعنية ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق،
  .وفقا ألحكام هذا القرار ومبادئه

يطلب من األمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس األمن بشأن تقدم جهود الممثل الخاص فـي   -4
  .أقرب وقت ممكن

مؤسسة الدراسات (، بإجماع األصوات1382تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 
  )1975،الفلسطينية
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  )1998لومارشان و راضي، (
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