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أ

اإلهداء
إىل روح والدي ووالدتي رمحة اهلل عليهم ...
إلىإخواني وأخواتي...
إىل زوجي الغايل حفظه اهلل ورعاه...
إلىأرواح الشهداء...
إلىأسرانا البواسل...
إىل الالجئني يف كل مكان...
إلىأصدقائي وزمالئي...
إىل كل من ساعدني إلجناز هذه الدراسة ...

أهدي هذا العمل املتواضع ,,,

ب

شكر وتقدير
اللهم لك الحمد حمدا كثي ار ،حمد الشاكرين المؤمنين الصابرين المرابطين اللهم لك الحمد والشكر

دائما وأبدا.

انطالقا من قول النبي ":من لم يشكر الناس ال يشكر اهلل" ،واعترافا بالجميل واالمتنان ألهل

العلم والفضل ،ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي -جامعة األزهر بغزة  -والتي تفضلت

بقبولي في برنامج الدراسات العليا ،وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وأخص بالذكر عميد كلية اآلداب
األستاذ الدكتور /محمد صالح أبو حميدة "حفظه اهلل ورعاه"  ،فتعلمت في رحابها ،راجية من اهلل العلي

القدير أن تبقى منارة للعلم والعلماء.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لألستاذ الدكتور ناجي صادق شراب المشرف والموجه لهذه الرسالة،

وصاحب الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى ،فيما تعلمت منه  ،والتي سوى قطرة من بحر علمه ،ومعاملته
الكريمة والفاضلة ،فأسال اهلل أن يبارك في علمه ،وأن ينفع به االسالم والمسلمين ،فجزاه اهلل عني خير

الجزاء.

وأتقدم أيضا بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة ،وانه لفخر كبير لي أن يزين اسمكم

دراستي المتواضعة؛ فضيلة األستاذ الدكتور /رياض علي العيلة مناقشا داخليا ،وفضيلة األستاذ الدكتور/
سامي يوسف أحمد مناقشا خارجيا ،لتكرمهما بالموافقة على مناقشة هذه الدراسة وتوجيهي بالمالحظات
واإلرشادات القيمة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى زمالئي وأصدقائي األعزاء لما قدموه لي من نصح وارشاد لمساعدتي

في إكمال هذه الدراسة وخروجها إلى النور.

وهنا ال يسعني إال أن أقدمم كل االمتنان العظيم إلى اإلخوة واألخوات وأبناء العم وأسرتي وعائلتي

أبو عجينة وورش آغا ،شك ار لكم جميعا يا من قدمتم لي كل المحبة االهتمام والرعاية أسأل اهلل لهم جميعا

الخير والعافية والسالم.

وعظيم شكري وتقديري وحبي لمن خصني بوقته وجهده لكي أستطيع أن استمر في مسيرتي

التعليمية لمن يصنع معي حلمي زوجي العزيز بهجت ورش آغا "أبو الفي".

وأشكر كذلك كل من مد يد العون والمساعدة وأخص بالذكر الدكتور /خليل عبد الفتاح حماد على

تدقيقه الرسالة لغويا.
ت

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على الخطاب السياسي للفصائل الفلسطينية تجاه قضية الالجئين
الفلسطينيين ،وذلك عبر المراحل الزمنية وفي ظل مفاوضات الحل النهائي ،وركزت الدراسة على فترة
زمنية واسعة وهي مالفترة منذ بداية اللجوء عام  1948وحتى بداية الدراسة.
ووضحت الدراسة نشأة مشكلة الالجئين التي بدأت عام  1948وتطورها فيما بعد ،وأن األساس
الشرعي والدولي لحل قضية الالجئين يرتكز على القرار  ،194وتناولت الدراسة مشاريع تسوية قضية
الالجئين اإلسرائيلية والفلسطينية والعربية والدولية ،في حين بينت الدراسة ماهية الحل العادل لمشكلة
الالجئين ،ومسيرة المفاوضات وتناولها لقضية الالجئين ،ورصدت موقف الفصائل الفلسطينية والموقف
الرسمي الفلسطيني من قضية الالجئين ،كما ناقشت مشكلة الالجئين ومستقبل عملية السالم من خالل
تبيان الوضع القانوني والبعد اإلنساني والبعد السياسي لقضية الالجئين الفلسطينيين ،وقامت الدراسة
باستشراف مستقبل الالجئين الفلسطينيين وتحليل الحلول والبدائل الخاصة بقضية الالجئين.
وجاءت مشكلة الدراسة الرئيسة في التساؤل الرئيس التالي:
هل هناك رؤية سياسية واحدة ملزمة للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية في التعامل مع قضية
الالجئين؟ ،واستخدمت الدراسة المنهجين التاريخي ،والوصفي التحليلي لتناسبهما مع الموضوع.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة مهمة من النتائج والتوصيات أهمها:
هناك إجماع وطني من كافة الفصائل الفلسطينية على التمسك بحق العودة وعدم التنازل عنه
تحت أي ظرف ،وأنه ال تسوية سياسية بدون إيجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى
ديارهم ،وان قضيةالالجئين قضية شرعية استمدت شرعيتها من حقها التاريخي ،ومن ق اررات األمم المتحدة
وأهمها القرار  ،194وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات للفصائل والقيادة الفلسطينية ،أهمها :يجب
توحيد الخطاب السياسي للفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين ،والعمل على إيجاد
رؤية موحدة لحل تلك القضية ،وعلى المفاوض الفلسطيني التمسك بالق اررات الدولية المتعلقة بحق العودة
لالجئين الفلسطينيين ،وبكل الثوابت الفلسطينية.
ث

Abstract
The study tries to discuss the political speech of the Palestinian
organizations (parts) towards the Palestinian refugees issue through the time
stages with the final status negotiations. The research does not concern on
specific periods only, but also discusses the political speech of the Palestinian
organizations through the stages of the Palestinian issue.
The research discusses the refugees problem stablished since 1948, and its
development, the main, legal and international decision that guard the refugees
issue is 194 decisions. The research discusses the projects of compromising the
Palestinian refugees in the Palestinian, Israeli, Arab and international projects.
The study shows the legal solution and the negotiation process for the refugees
issue, and observing the position of the Palestinian organization and the
Palestinian formal position for the refugees. The research also discusses the
refugees problem and the future of peace process through legal solution, the
humanitarian status and political status for the case of the Palestinian refugees.
The research supervises the future of the Palestinian refugees issue, and
analyzing the possible solutions and alternatives that concern on the refugees
issue.
The main problem in the study concentreted in the main question: Is there
one obligating political vision for the Palestinian- political organizations with
treating in the Palestinian refugees?. The study uses the historical and
descriptive-analyzing method for their suitability to the research.
The research concludes with important results; there is a collective,
patriotic and Palestinian position for insisting on the right of return, and not
giving up under any circumstances, and there is no any political compromise
without compensating legal rights for the Palestinian refugees .The refugees
issue is a legal issue that derives its legislation from its historical right and the
United Nations articles especially the 194 decision. The study introduces some
recommendations to the Palestinian organizations and its leadership; the
Palestinian- political speech should be united for the Palestinian refugees issue,
and to work for finding a united vision for this case. The Palestinian negotiator
should insist on the international- legal decisions especially that concern on the
right of return for the Palestinian refugees, and the Palestinian rights.
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مقدمة:
لقد تعرضت فلسطين لهجمة استعمارية وصهيونية عام 1948م أحدثت تغيرات في بنية الشعب
الفلسطيني وفي مختلف النواحي جغرافيا وسياسيا واقتصاديا وكذلك مجتمعيا ،كان الهدف منها تحقيق
المصالح االستعمارية والصهيونية ابتداء من فلسطين لتمتد وتشمل المنطقة بأسرها ،وقد مارس خاللها

االحتالل الصهيوني شتى الوسائل واألساليب لتهجير الفلسطينيين من قراهم ومدنهم ،واقامة إسرائيل عليها،
وكانت إحدى أسوأ نتائج نكبة عام  1948أن سيطرت الحركة الصهيونية على حوالي  %78من أرض

فلسطين ،وتم تهجير أكثر من  800ألف فلسطيني من أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم ،أي ما نسبته %60

من أبناء الشعب الفلسطيني ،وزادت المشكلة تعقيدا في أعقاب حرب  ،1967إذ أضيف إليهم نحو 350

ألف فلسطيني هجروا من ديارهم ومدنهم ،إلى دول شتى في العالم ،مما زاد المشكلة تعقيدا وأعطاها أبعادا
سياسية أخرى( .سالمة)120 ،2008 ،

وتركزت المخيمات داخل حدود المدن ،أو على أطرافها داخل األراضي الفلسطينية المحتلة وبعض

الدول العربية ،إذ بلغ عدد المخيمات في الدول العربية  59مخيما موزعين في كل من األردن ،لبنان،
سوريا ،العراق ،إضافة إلى ( )19مخيما في الضفة الغربية و( )8مخيمات في قطاع غزة ،إذ يشكل هؤالء
الالجئون إحدى أهم الحقائق المميزة للواقع ،والشاهد الحي على سياسات االحتالل بحق أبناء الشعب

الفلسطيني؛ ومع وجود هذه المخيمات في العديد من الدول العربية والداخل الفلسطيني ،برزت مجموعة من

األحزاب والقوى والفصائل الفلسطينية التي تأثرت بالبيئة والتحوالت السياسية التي سادت المنطقة العربية
منذ نشوء القضية الفلسطينية واشتملت على كافة االتجاهات السياسية يسارية ويمينية واشتراكية ودينية

وعلمانية وقومية.
مشكلة الدراسة:
لقد أدت نكبة  1948التي حلت بالشعب الفلسطيني وقيام إسرائيل كدولة ،والحيلولة دون قيام

الدولة الفلسطينية ،وما رافقها من تهجير قسري لآلالف من الفلسطينيين إلى خلق واقع جديد ،تمثل في

وجود تجمعات جديدة عرفت بمخيمات اللجوء في األراضي الفلسطينية المحتلة وبعض الدول العربية،

يسكنها مجموعات جديدة من الفلسطينيين عرفوا بالالجئين ،وقد ساهم الوضع الناشئ عن نكبة  48إلى
بروز العديد من الفصائل الفلسطينية (على مدار القضية الفلسطينية) ولكل واحدة منها فكر ورؤية خاصة
في كثير من القضايا ومنها قضية الالجئين ،ومن هنا جاءت الدراسة لتجيب عن التساؤل الرئيس التالي:

2

 هل هناك رؤية سياسية واحدة ملزمة للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية في التعامل مع قضية

الالجئين؟

وقد انبثق من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما ظروف نشأة قضية الالجئين الفلسطينية وظروف تطورها؟ وما مشاريع تسوية قضة الالجئين
الفلسطينيين؟
 .2إلى أي مدى ساهم الخطاب السياسي للفصائل الفلسطينية في الحفاظ على قضية الالجئين؟
 .3إلى أي مدى ساهم اختالف مواقف الفصائل الفلسطينية في تحديد رؤية إعالمية واحدة تجاه
قضية الالجئين؟
 .4إلى أي مدى ساهم تشتت الخطاب الفصائلي في عدم في عدم الحفاظ على الثوابت الفلسطينية؟
 .5إلى أي مدى ساهم اإلنقسام الفلسطيني في إضعاف الخطاب الفلسطيني تجاه قضية الالجئين؟
 .6ما أثر قضية الالجئين على مستقبل عملية السالم؟
 .7ما الحلول الممكنة والسيناريوهات المحتملة لقضية الالجئين؟
فرضيات الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بيان صحة الفرضيات التالية:
تقوم الدراسة على فرضية أساسية وهي:
 .1على الرغم من التوافق الرسمي للفصائل والقوى الفلسطينية من قضية الالجئين عبر التمسك والتطبيق
الكامل لقرار األمم المتحدة  ،194إال أنه في الواقع يوجد تفاوت في القناعات والتصورات والمواقف غير
المعلنة ،وتعارض بين الموقف الرسمي وغير الرسمي.

ولتوضيح هذه الفرضية ،اعتمدت الدراسة على افتراضات فرعية تشير إلى كل ما من شأنه الداللة على

الفرضية الرئيسة:

أ .إن قضية الالجئين الفلسطينيين بما تعنيه من حق العودة الكاملة لألراضي التي أجلوا منها بالقوة،
تشكل األساس أو المكون الرئيس للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي ويتوقف حل هذا الصراع عليها.

ب .هناك تناقض مع حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومطالبة إسرائيل باالعتراف بيهوديتها،
وهو ما يشكل مكونين متناقضين غير متقابلين للرؤيتين الفلسطينية واالسرائيلية.
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ج .االختالف في الرؤى بين مواقف الفصائل الفلسطينية والرؤية الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية
تضعف من الموقف التفاوضي الفلسطيني.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التالي:
 .1التعرف إلى ظروف نشأة قضية الالجئين الفلسطينية وظروف تطورها.

 .2تسليط الضوء على مشاريع تسوية قضية الالجئين الفلسطينيين ،وكيفية تعامل الفلسطينيين معها.
 .3توضيح التداعيات السلبية الختالف مواقف الفصائل الفلسطينية من قضية الالجئين.
 .4التعرف إلى أثر قضية الالجئين على مستقبل عملية السالم.

 .5محاولة البحث عن حلول ممكنة وسيناريوهات محتملة لقضية الالجئين.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في حيوية الموضوع الذي تعالجه ،فالقضية الفلسطينية بشكل عام ،وقضية

الالجئين بشكل خاص ،تحتل مكانا بار از على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي ،وفي ظل المعاناة التي
يلقاها الالجئون الفلسطينيون في المخيمات والشتات ،وفي عدم توحد الرؤى والمواقف الفلسطينية ،أو على
األقل عدم وجود رؤية فلسطينية رسمية واحدة وشاملة لحل قضية الالجئين ،تأتي هذه الدراسة لتركز على

هذا الموضوع الهام ،ولتخرج بتوصيات من شأنها أن تدلل على مدى أهمية توحيد المواقف ،وبيان
السلبيات من عدم التوحد.
منهج الدراسة:
 .1المنهج التاريخي :تقوم الدراسة برصد المواقف السابقة والحالية للفصائل الفلسطينية حول قضية
الالجئين ،وذلك لتتبع قناعات وفكر الفصائل في محاولة لدراسة إمكانية التوصل لموقف فلسطيني موحد

من قضية الالجئين.

 .2المنهج الوصفي التحليلي :يعتمد المنهج الوصفي التحليلي على جمع المعلومات والبيانات من
مصادرها وتحليلها ،للوصول إلى نتائج علمية لمشكلة الدراسة مستعينا بأدوات الدراسة التي تعتمد على

أسلوب المقابالت ،وذلك للوصول إلى طبيعة وحقيقة مواقف الفصائل الفلسطينية من قضية الالجئين.
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أداة الدراسة:
تعتمد الدراسة على أداة المقابالت.
 .1المقابالت
حدود الدراسة:
الحد المكاني :كل مكان يتواجد به الجئون فلسطينيون ،في الدول العربية والشتات ،واألراضي الفلسطينية.
الحد الزماني :تتناول الدراسة الفترة التاريخية منذ نشوء مشلكة اللجوء الفلسطينية عام  1948وحتى وقت
الدراسة.
مبررات الدراسة:
توجد عدد من المبررات الخاصة للقيام بهذه الدراسة وهي:
أ -االهتمام الشخصي للباحثة بقضايا المجتمع الفلسطيني عامة وقضية الالجئين الفلسطينيين خاصة.
ب -مالحظة بعض المواقف السلبية لدى الفصائل الفلسطينية تجاه الالجئين الفلسطينيين في الشتات
وخاصة في سوريا ،وبالتالي ضرورة تبيان المواقف منها.

ت -لفت انتباه صناع القرار في فلسطين على ضرورة توحيد المواقف الفلسطينية من قضية الالجئين
الفلسطينيين.

مصطلحات الدراسة:
تم استخدام عدد من المفاهيم والمصطلحات خالل الدراسة ،نقدمها بشكل مختصر لتسهيل الوقوف
على أجزاء الدراسة الالحقة:
 .1الالجئ:
هناك العديد من التعريفات لالجئ الفلسطيني ،ومن هذه التعريفات:
لجأت إلى فالن أي استندت
الالجئ لغ ًة :مشتق من لجأ ،يقال لجأ إلى الشيء أو المكان ،ويقال:
ُ
إليه واعتضدت به ،ولجأت من فالن إذا عدلت عنه إلى غيره ،كأنه إشارة إلى الخروج واالنفراد ،ويقال:
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لجأ من القوم أي انفرد عنهم ،وخرج عن زمرتهم إلى غيرهم ،فكأنه تحصن منهم ،وألجأه إلىالشيء أي

اضطره إليه (ابن منظور ،)www.kl28.com ،1994 ،والملجأ في اللغة هو المعقل والمالذ
(الفيروز أبادي ،)27/1 ،والالجئ :الذي هرب من بالده ألمر سياسي أو غيره ،ولجأ إلى بالد سواها.

(المنجد في اللغة واألعالم)24 ،1960 ،

الالجئ في اتفاقية جنيف :عرفت هيئة األمم المتحدة عام  1951من خالل اتفاقية جنيف الالجئ
على أنه (كل شخص ،يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل كانون الثاني عام  ،1951بسبب خوف له ما يبرره

من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة ،أو بسبب آرائه
السياسية ،خارج البلد الذي يحمل جنسيته وال يستطيع أو ال يرغب بحماية ذلك البلد بسبب الخوف ،أو كل
من ال جنسية له وهو خارج بلده السابق( .المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات)www.malaf.info ،

 .2الالجئ الفلسطيني:
الالجئ الفلسطيني في تعريف األونروا :عرفت وكالة الغوث الدولية (األونروا) الالجئ الفلسطيني
بأنه الشخص الذي كانت إلقامته العادية في فلسطين لسنتين على األقل قبل حرب عام  ،1948وفقد في

ذات الوقت ،بسبب هذه الحرب ،منزله ووسائل معيشته ،ولجأ عام  1948إلى أحد البلدان التي تؤمن فيها
األونروا المعونة( .بابادجي)49 ،1996 ،
الالجئ الفلسطيني في قرار ( :)194ورد في قرار  194الصادر عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة تعريف أوسع مما ورد في تعريف وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،إذ جاء
في ذلك القرار بأن الالجئ الفلسطيني (هو الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على

األقل قبل اندالع النزاع العربي اإلسرائيلي في عام  ،1948والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب
معيشته)( .الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين)www.pcrp.org/esdarat09.html ،

الالجئ في التعريف الفلسطيني :وقدم الجانب الفلسطيني في المحادثات المتعددة األطراف التي
انطلقت بعد مؤتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط عام  1991تعريفا لالجئ الفلسطيني ،فحواه:
(الالجئون الفلسطينيون هم كل الفلسطينيين أو نسلهم الذين طردوا أو أجبروا على مغادرة بيوتهم بين قرار

التقسيم  -الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  27نوفمبر من العام  1947برقم  - 181وحتى
اتفاقات هدنة (رودس) في يناير من العام  1949من األراضي التي سيطرت عليها إسرائيل منذ ذلك

التاريخ)( .الحفناوي)www.alqudsonline.com ،
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وترى الدراسة أن أنسب هذه التعريفات للحالة الفلسطينية و أكثرها إنصافا للفلسطينيين هو تعريف

الالجئ الفلسطيني في قرار  ،194وبناء عليه تتبناه الدراسة وتتفق معه كتعريف إجرائي لالجئ الفلسطيني
لهذه الدراسة.
 .2حق العودة:
حق العودة بالنسبة لالجئ الفلسطيني ،هو( :حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه ألي
سبب عام  1948أو في أي وقت بعد ذلك في العودة إلى الديار أو األرض أو البيت الذي كان يعيش فيه
حياة اعتيادية قبل  ،1948وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواءا كان رجال أم امرأة ،وينطبق كذلك

على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان والدتها ،وظروفها السياسية واالجتماعية

واالقتصادية)( .دليل حق العودة)www.palestineremembered.com ،

حق العودة في القرار ( :)194جاء في المادة ( )11من القرار الصادر عن الجمعية العامة بأن

الجمعية تقر بوجوب السماح بالعودة ،في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم

والعيش بسالم مع جيرانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم ،أو

عن كل مفقود أو مصاب بضرر ،ويكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف أن يعوض

ذلك الفقدان أو الضرر الحكومات أو السلطات المسؤولة( .حق العودة)http://cutt.us/n8di،
 .3حق تقرير المصير:

هو حق لكل شعب يقع تحت أحد أشكال السيطرة األجنبية ،مقتضاه أن يحكم الشعب نفسه بنفسه
وأن يجسد مبدأ السيادة القومية من خالل سيطرته على ثروته االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون أي

تدخل أجنبي( .حق العودة)http://cutt.us/n8di،
 .4التعويض:

إرجاع الشيء إلى أصله ،وهو إلغاء الفرق في الحالة المعنوية والمادية للفرد والجماعة بين
معيشتهم على أرض وطنهم ،واقتالعهم منها وتشريدهم ،وهذا يشمل( :المنفعة المادية الشخصية ،مثل:
الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ،ومزاولة األعمال .فالمنفعة المادية العامة ،مثل :المؤسسات ،والخدمات،

واألمالك العامة ،ومصادر الثروة الطبيعية .والمنفعة المعنوية الشخصية ،مثل :الشعور باألمان ،والعيش
بين ا ألهل ،والشعور بالسعادة .والمنفعة المعنوية العامة ،مثل :الهوية الوطنية ،والثقافة ،والتاريخ،
والمقدسات( .أبو ستة)http://cutt.us/B6Xm،
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 .5المخيم:
المخيم لغ ًة :خام َخ ْيما وخياما أقام بالمكان ،وخيم نصب الخيمة ،أما المخيم :المكان نصبت فيه
الخيام( .المنجد في اللغة واألعالم)203 ،1960 ،
المخيم الفلسطيني اصطالحاً (مخيمات الالجئين الفلسطينيين) :هو تجمع سكاني أقيم على

مساحة محدودة من األرض ،خصصت للفلسطينيين الذين هاجروا ونزحوا من وطنهم فلسطين (سواء

أقيمت في الضفة الغربية ،أم قطاع غزة ،أم الدول العربية المجاورة كاألردن ،ولبنان ،وسوريا) ،فهي ليست

المكان الشرعي لالجئين من وجهة نظر حقوقية( .الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين،

)www.pncecs.org/ar/file/l/derasa.doc

المخيم وفق تعريف (األونروا) :قطعة من األرض خصصت لبناء معسكرات من الخيام لتجميع
الالجئين الفلسطينيين ،الذين ليس لهم مأوى وليس لهم قدرة على العمل واعالة أطفالهم وتأمين لقمة العيش

لهم ،وهذه القطعة من األرض تكون إما حكومية أو في أغلب الحاالت استأجرتها الحكومات المستضيفة

من المالك المحليين ،ووضعت تحت تصرف (األونروا) كمساعدة لالجئين في تسهيل احتياجاتهم
األساسية ،وال يمكن لسكان المخيمات تملك هذه األراضي ،ولكن لهم الحق في االستفادة منها للسكنى.

(مخيمات الالجئين الفلسطينيين)http://cutt.us/lIlcm،
 .6النكبة:

الدهر َي ْنكبه َن ْكبا َونكبا :بلغ منه وأَصابه
لغ ًة :المصيبة من َمصائب الدهر ،واحدىَ نكباتِهَ ،ونكبه
ُ
ٍ
نكوب كثيرة( .لسان العرب،1994 ،
نكبتْهُ حوادث الد ْهر ،وأَصابته َن ْك َبةٌ َو ٌ
نكباتُ ،و ٌ
َبن ْكبة ،ويقالَ َ:
)www.alwaraq.net
نكبة فلسطين :فهي تجسد أول موجة تهجير وابعاد قسري للفلسطينيين من أرضهم .ففي الخامس
عشر من مايو عام  1948حدثت نكبة الفلسطينيين ،التي تمثلت في احتالل األرض ومصادرة األراضي
وتهجير( )800ألف فلسطيني وطردهم من منازلهم ،أصبح عدد الالجئين الفلسطينيين وأوالدهم وأحفادهم
بعد ( )67عاما من النكبة أكثر من ستة ماليين ونصف الجئ ،موزعين في بقاع العالم والدول العربية
والداخل الفلسطيني ،إلى جانب أراضي السلطة الفلسطينية والقدس( .موقع عربيكا)www.arabica.nu ،
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 .7النكسة:
هي التسمية العربية الشعبية لما يعرف بحرب األيام الستة أو حرب عام  ،1967وهي الحرب التي
حدثت بتاريخ  5يونيو  1967بين إسرائيل وبعض الدول العربية ،كمصر واألردن وسوريا ،وانتهت بسيطرة

إسرائيل على كامل دولة فلسطين ،هذه المنطقة التي كانت السلطة القائمة عليها ما بين عام  1923وحتى
عام  ،1948وتدعى حكومة فلسطين تحت االنتداب البريطاني ،إضافة إلى استيالئها على سيناء وهضبة

الجوالن(.موقع ويكيبيديا)http://cutt.us/PjSml،
 .8التوطين:
يستخدم مفهوم التوطين للداللة على العمليات التي يراد منها تحقيق االستقرار االجتماعي
واالقتصادي لمجموعات متنقلة من السكان توصف بعدم االستقرار ألسباب متعددة وتختلف بين حين

وآخر ،تبعا لطبيعة الشروط االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها هذه المجموعات .وتختلف عوامل عدم
االستقرار بين مكان وآخر ،أو دولة وغيرها ،باختالف البيئة الطبيعية التي يعيش فيها السكان.وتعد

عمليات التوطين ،والعمل على تحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي والمهني للسكان في حدود مكانية

تتوافر فيها شروط الحياة والعمل ،حديثة نسبيا ،ولها أشكال متعددة ،منها التوطين السكاني ،والتوطين
السياسي ،والتوطين الصناعي ،وتأخذ في الوقت نفسه مفهومات أخرى أيضا ،كتوطين رؤوس األموال
وتوطين الوظائف وتوطين العمالة وغيرها.

وأحد مظاهر التوطين ،هو االستيطان اليهودي في فلسطين ،الذي يهدف إلى إحالل مجموعات

كبيرة من اليهودبدال من الفلسطينيين أصحاب المكان األصليين ،ذلك أن عدد اليهودالذين وفدوا إلى

فلسطين حتى بدايات الحرب العالمية الثانية ،لم يكن يجعلهم قادرين على الشروع بإنشاء الدولة بالمعنى

المتعارف عليه سياسيا ،فاندفعت القوى المعنية لدعم الهجرات اليهوديةالكبيرة إلى فلسطين بغية تحقيق
التفوق العددي لهم من جهة ،والعمل على طرد السكان األصليين واإلقالل من نسبتهم من جهة ثانية

(القش ،الموسوعة العربية.(www.arab-ency.com ،
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 11.1الدراسات السابقة:
اهتم العديد من الدارسين والباحثين بموضوع الالجئين الفلسطينيين ،وصدرت العديد من الكتب
واألبحاث والدراسات التي عالجت قضية الالجئين الفلسطينيين على الصعيدين الداخلي والخارجي.

أستعرض أدناه بعضا من هذه األدبيات على النحو التالي:

 .1هبة خليل سعدي مبيض ،الالجئون الفلسطينيون بين االغتراب واالندماج السياسي دراسة حالة
مخيم بالطة ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس-فلسطين.2010 ،
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى شيوع ظاهرة االغتراب أو االندماج السياسي لدى الالجئين

الفلسطينيين في مخيم بالطة ،وقد اعتمدت الدراسة في تناولها للموضوع على المنهج التاريخي والمنهج
الوصفي اإلحصائي ،وتناولت الدراسة القضايا الرئيس التالية :أوضاع الالجئين الفلسطينيين ،واالغتراب

ارت األممية بخصوص الالجئين ،ومخيمات الالجئين مع التركيز على
السياسي لالجئ الفلسطيني ،والقر ا

مخيم بالطة ،وتوصلت الدراسة إلى أن الحياة في المخيم تترك أث ار في شعور الالجئين الفلسطينيين في

مخيم بالطة باالغتراب السياسي ،كما بينت تساوي الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة نحو شعورهم

باالغتراب السياسي من حيث العمر ،والجنس ،والمؤهل العلمي ،االنتماء السياسي ،وذلك لكون الالجئين
في المخيم يعيشون المأساة ذاتها ويتعرضون الظروف نفسها بأشكالها كافه.
 .2صالح الدين طلب فرج ،حقوق الالجئين في الشريعة االسالمية والقانون الدولي ،بحث محكم ،مجلة
الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلسالمية) ،المجلد السابع عشر ،العدد األول ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة-فلسطين ،يناير .2009
تكمن مشكلة الدراسة فيما إذا كان الالجئون يتمتعون بحقوقهم وفقا لما جاءت به الشريعة

اإلسالمية واإلعالنات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان؟ أم ال؟ .وذلك بدراسة تعاليم الشريعة اإلسالمية
وأحكامها ،للنظر في موقفها من قضية الالجئين وحقوقهم ،وأيضا عدم تمتع الالجئين بحقوقهم وفقا لما

جاء في :اإلعالنات واالتفاقيات الدولية ،وذلك بسبب إهمال كثير من الدول واألنظمة لقضية الالجئين ،أو

تآمرها على هذا الحق في بعض األحيان ،أو لنقص الوعي من لدن الالجئين أنفسهم بحقوقهم التي نصت
عليها الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية .وحتى تخرج الدراسة بالنتيجة المرجوة منها ،فقد تناولت مفهوم

اللجوء في القرآن الكريم والسنة النبوية ،وبينت بعض صور اللجوء في العصور القديمة ،ثم بينت أسباب
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اللجوء في الشريعة والقانون ،ثم انتهت إلى بيان حقوق الالجئين ،واألمور التي ينتهي بها اللجوء في

(الشريعة والقانون) بشيء من التفصيل.

 .3سعيد سالمة ،الذكرى الستون لنكبة فلسطين ،دائرة شؤون الالجئين ،رام اهلل – فلسطين.2008 ،
تناولت هذه الدراسة العديد من القضايا المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين في ظل الذكرى الستين
للنكبة ،في الوقت الذي تتالحق فيه األحداث المرتبطة باللجوء والتشرد الذي ألم بالشعب الفلسطيني في

العام  ،1948وتمثلت باستمرار االحتالل في تطبيق سياساته عبر بناء المستوطنات ،ومصادرة المزيد من
األراضي الفلسطينية لصالح إتمام بناء جدار الفصل الذي تسبب في ترحيل المزيد من األسر الفلسطينية
من أراضيهم ،واستمرار سياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين .إضافة لذلك استعرضت الدراسة

األوضاع التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون في الشتات ،كذلك تناولت محاوالت االحتالل المتنوعة

لطمس الهوية الفلسطينية ،وازالة المكونات األساسية لقضية الالجئين ،وأبرزها المخيمات التي تمثل معلما
ماديا على ما اقترفه االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.

 .4أشرف إبراهيم القصاص ،دور المقاومة الفلسطينية في التصدي للعدوان اإلسرائيلي على لبنان من

عام ( )1982-1978دراسة تاريخية ،رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية،
غزة-فلسطين.2007 ،
تناولت الدراسة كيف بدأت الهجرة الفلسطينية إلى لبنان عام 1948م ،وفي أي المناطق تركز

الالجئون الفلسطينيون في لبنان ،وكيف كانت عالقتهم بالسلطات اللبنانية ،وكذلك عالقتهم بالشعب
اللبناني ،وايضاح الموقف الحكومي الرسمي من الوجود الفلسطيني في لبنان ،وكذلك الموقف الشعبي

وموقف الطوائف اللبنانية من مشكلة النازحين الفلسطينيين ،كما تناولت الدراسة الغزو اإلسرائيلي للبنان

عام 1982م ،والذي كان يهدف إلى تدمير منظمة التحرير بجميع مؤسساتها االجتماعية والثقافية
واالقتصادية واخراجها من لبنان .وتناولت الدراسة حصار بيروت وصمودها في وجه القصف اإلسرائيلي

البري والجوي والبحري ،وكلما طال صمود المقاومة ازدادت شراسة القصف اإلسرائيلي بكل ما أنتجته
الترسانة العسكرية األمريكية من وسائل الدمار والموت ،بل لم تتردد إسرائيل في قطع المياه والكهرباء

والمواد الغذائية والطبية والمحروقات عن بيروت الغربية المحاصرة.
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 .5حسين أبو شنب ،التناول اإلعالمي لموضوع حق العودة لالجئين الفلسطينيين ،المؤتمر الفكري

والسياسي الثاني للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة ،بحث محكم ،غزة-فلسطين-16 ،

.2007/5/17
تهدف الدراسة إلى التحقق وفق المتاح من عينة الدراسة من حجم التناول اإلعالمي لموضوع حق

العودة ،وأشكال التناول اإلعالمي ،واألفكار والقضايا التي يهتم به التناول اإلعالمي في محاولة
الستخالص النتائج والمؤشرات التي تساعد في اقتراح تصور لبرنامج إعالمي يهتم بموضوع حق العودة

يمكن أن يسهم في خدمة اإلعالم العربي إزاء معالجة الثوابت الوطنية .ونتج عن الدراسة :مالحظة الباحث

اهتماما واضحا في معالجة قضية حق العودة والالجئين خالل عامي ( )2001-2000حسب عينة

المجالت والصحف ،بينما نالحظ اهتمام الدراسات كذلك خالل التسعينيات ،وترى الدراسة أن ذلك يتوافق

إلى حد كبير -مع اندالع االنتفاضتين ،عام  ،1987وعام  ،2000حيث كان لهما تأثير كبير علىالتحرك الدولي إلنجاز عملية السالم.
 .6عبد العزيز بن محمد عبداهلل السعوي ،حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون (دراسة تحليلية
مقارنة) ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.2006 ،
اهتمت الدراسة بقضية اللجوء وعملت على معالجتها من خالل التعرف إلى اللجوء تاريخيا وأسبابه

وأنواعه ،وشروط منح اللجوء ،وما هي المصادر التي تشرع اللجوء والقوانين الناظمة له ،وحقوق الالجئين
مفص لة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ،وحق الفرد في طلب اللجوء ،وحق الدولة في تنظيم

اللجوء وطلب الجئيها عند انتهاء األزمات.لقد ألمت الدراسة بكل ما يتعلق بقضية اللجوء بشكل عام دون

التفصيل في قضية الالجئين الفلسطينيين أو سواهم من الجئي العالم.

 .7نورما مصرية ،في سيسيولوجيا أسباب فشل توطين الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ،بحث
محكم ،السياسة الفلسطينية ،السنة الرابعة ،العدد الثالث عشر ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت،

.1997
تناولت الدراسة مشكلة توطين الالجئين وتجربة الجئي قطاع غزة ،وهدفت إلى التعرف إلى
العوامل المؤثرة في قرار توطين الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ،وركزت على عالقة االرتباط بين
ثالثة مؤثرات أيديولوجية وسياسية ومجتمعية لفهم طبيعة عملية توطين الالجئين.
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واشتملت الدراسة على ثالثة محاور رئيسية هي( :الجئو غزة تجربة فريدة في التشتت)،

و(توطينهم:ا ألسباب ،األبعاد ،والوسائل) ،و(مردودات التوطين) ،وتعد الدراسة من البحوث الوصفية ،وقد
اعتمدت على المنهج المقارن ،وكذلك دراسة حالة تجربة الجئي قطاع غزة من جوانب عدة هي أهداف
سياسة التوطين التي رسمتها ونفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي لالجئي غزة ،مدى وعي الالجئين بالدوافع
الحقيقية وآراء التوطين ،أثر التوطين على التكاثف االجتماعي ،ومدى تمسكهم بالعودة .كما استخدمت

الدراسة المنهج المقارن لقياس التغيير الذي ط أر على تجمعات الالجئين من القرية نفسهاأو المدينة ذاتها

من فلسطين عام  1948في مخيم الشاطئ مقارنة بحي الشيخ رضوان ،وكيفية المحافظة على الصالت
االجتماعية ،واعتمدت على العمل الميداني والمقابالت في كل من مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان

لمعرفة آراء الجئي غزة حول عملية توطينهم في مشروع الشيخ رضوان.

وقد نتج عن الدراسة رفض جميع الالجئين في الشاطئ وحي الشيخ رضوان لكلمة (التعويض)

كليا ،والتركيز على حق العودة فقط أثناء سؤالهم عن إيمانهم وتمسكهم بحق العودة أو التعويض ،كما
أجاب ما نسبته ( )% 83.3من الجئي حي الشيخ رضوان و( )% 50.7من الجئي مخيم الشاطئ أن
التوطين ال يهدد حقهم في العودة أو التعويض ،ودعم ( )% 71.8في مخيم الشاطئ و ( )% 72.2في
حي الشيخ رضوان إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع حتى لو استثنيت أراضيهم وممتلكاتهم في

فلسطين .1948
 .8ناجح جرار ،الهجرة القسرية الفلسطينية ،ترجمة سمير محمود ،البرنامج األكاديمي للهجرة القسرية،
فلسطين.1995 ،

تحدثت الدراسة عن جذور مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،مستعرضة العوامل التي أسهمت في

تهجير الفلسطينيين من أرضهم ،سواء أكانت داخلية أم خارجية .كذلك تطرقت إلى النظرة السياسية لمشكلة
الالجئين الفلسطينيين ،وتأثير العوامل المختلفة المعيشية والسكنية (المخيمات) في ظهور الوعي السياسي
بين الالجئين ،واستعراض المحاوالت التي بذلت إليجاد حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين ،سواء من خالل

محاولة التوطين ،أم من خالل محاوالت هيئة األمم المتحدة من خالل قرار  ،194كما بينت الدراسة دور
وكالة غوث وتشغيل الالجئين في طرح حلول هذه المشكلة.
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9. Benny, Morris, THE BIRTH OF THE PALESTINIAN REFUGEE PROBLEM
REVISITED, Cambridge University Press, New York, 2004.

Benny Morris’ The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1949,
was first published in 1988. Its startling revelations about how and why 700,000
Palestinians left their homes and became refugees during the Arab–Israeli war in
1948 undermined the conflicting Zionist and Arab interpretations; the former
suggesting that the Palestinians had left voluntarily, and the latter that this was a
planned expulsion.
The book subsequently became a classic in the field of Middle East history. The
Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited represents a thoroughly
revised edition of the earlier work, compiled on the basis of newly opened Israeli
military archives and intelligence documentation.
While the focus of the book remains the 1948 war and the analysis of the
Palestinian exodus, the new material contains more information about what
actually happened in Jerusalem, Jaffa and Haifa, and how events there eventually
led to the collapse of Palestinian urban society. It also sheds light on the battles,
expulsions and atrocities that resulted in the disintegration of the rural
communities. The story is a harrowing one. The refugees now number some four
million and their existence remains one of the major obstacles to peace in the
Middle East.
10.Roy, Sara,Changing Political Attitudes Among Gaza Refugees, journal of
Palestine studies, vol. 19,Beirut, 1989/1990, p.72.
It dealt study the issue of political refugees in the Gaza positions during
the first intifada and the changes in them, and relied on the formal and informal
interviews and included men and women of different age groups, and has visits
to five of the camps, represented in the study of the eight camps, It was alsothe
14

work ofinterviews withrefugeesvaluableplaces outsideandinterviewsfocused
onseveralthemes, including Sense of self variable, and whether the uprising was
to reaffirm to control personally, myself and politician, and the definition of the
main parties and their importance in solving the Palestinian - Israeli conflict, and
refugee youth: atrophy of hope and its consequences on Palestinian society, and
the question Alaatravv Israel's legitimacy, and the nature of an independent
Palestinian state.
The study results indicated that it no longer refugees in the Gaza Strip
look to the Israeli-Palestinian conflict as a game-zero result, but a negotiable
conflict, and for the refugees who were interviewed, pinning great hopes on the
US participation, but that hope and positive attitudes, generated by, directly
affected by the current reality and how to seize opportunities, but in the event
that the settlement remained non-reciprocal offers, will return to the previous
conflict privacy, zero situation, which cannot any of the two rivals in which to be
a winner.
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التعقيب:
 اختلفت الدراسات والبحوث السابقة عن بعضها البعض وتعددت أهدافها ،فمنها ما تناول قضيةالالجئين في إطار نظري ،ومنها ما تناولها في إطارين نظري وعملي ،وتأتي هذه الدراسة لتتناول موقف
الفصائل الفلسطينية من قضية الالجئين.

 تتميز هذه الدراسة في أنها تتناول قضية الالجئين الفلسطينيين ،كما تظهر في العديد من المالمحوالمؤشرات االجتماعية والسياسية التي تؤكد هذا التأثير بصورة علمية ،حيث لم تتطرق أي من البحوث

والدراسات السابقة لذلك.

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد اإلطار العام والنشأة التاريخية لقضيةالالجئين ،أيضا الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين وفق ق اررات األمم المتحدة ،وكشف المخططات

اإلسرائيلية الرامية عدم اإلقرار في بعودة الالجئين من خالل المفاوضات.

 -الدراسة الحالية فهي ستركز على موقف الفصائل الفلسطينية والموقف الرسمي لكافة األطراف

المتشاركة في عملية المفاوضات الفلسطينية  -اإلسرائيلية من قضية الالجئين ،واألبعاد السياسية لمشاريع

التوطين ،وآفاق ومستقبل قضية الالجئين.
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الفصل األول
النشأة والتطور التارخيي ملشكلة الالجئني
المبحث األول :الجذور التاريخية لقضية الالجئين وتطورها.
المبحث الثاني :مخيمات اللجوء الفلسطيني
المبحث الثاني :األساس الدولي والشرعي لقرار .194
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الفصل األول
النشأة والتطور التاريخي لمشكلة الالجئين
يتناول المبحث األول ظروف النشأة التاريخية لمشكلة الالجئين ،من حيث بداياتها وكيفية وقوعها

ومالباساتها ،وما نتج عن هذه المشكلة على حياة اإلنسان الفلسطيني منذ النكبة عام  1948حتى اليوم،

حيث خلفت مشكلة اللجوء العديد من المشكالت التي مست بحياة الفلسطيني أينما كان ،كما يتناول
المبحث الثاني الحديث حول المخيمات الفلسطينية ونشأتها وظروف الحياة فيها ،وأماكن تواجدها ،وتعداد

الالجئين حول العالم ،ومن ثم الحديث عن األساس الدولي والشرعي لقرار  ،194فهو يعتبر األساس
القانوني وشرعي الدولي لحل قضية الالجئين وفقا لق اررات الشرعية الدولية ،ويعتبر هذا الفصل قاعدة

الدراسة ،حيث يتناول المعلومات التاريخية والدولية األساسية حول قضية الالجئين.
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المبحث األول
الجذور التاريخية لقضية الالجئين وتطورها
أوالً :نشوء مشكلة اللجوء:
بعد أن قامت بريطانيا بتقديم كل التسهيالت لقيام دولة إسرائيل مثل إصدار وعد بلفور وسياسات

االنتداب وفتح أبواب فلسطين للهجرة ،ذهبت بريطانيا إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة الستصدار قرار
ينهي انتدابها على فلسطين ،وأيقنت بعدم قدرتها على االستمرار في إدارة شؤون فلسطين كدولة منتدبة

عليها من قبل عصبة األمم بفعل تنامي الروح الوطنية الفلسطينية وقيام الشعب الفلسطيني برفض كل

سياسات االحتالل البريطاني والحركة الصهيونية ،فطلبت من األمم المتحدة وضع قضية فلسطين على

جدول أعمالها ،حيث أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة طلبها في 1947/5/5م ،وشكلت لجنة لتقصي
الحقائق في فلسطين وتقديم الحلول المقترحة ،حيث وجدت اللجنة نفسها أمام خيارين األول :منح فلسطين

استقاللها ،الثاني :تمديد فترة االنتداب مع منح مساعدة دولية لبريطانيا كدولة منتدبة على فلسطين .ولتقديم
مقترحها بشأن فلسطين خلصت اللجنة بعد ذلك إلى ق اررين :نص أولهما على منح فلسطين استقاللها ،ولم
تؤيده إال أقلية من أعضاء اللجنة ،وثانيهما منح فلسطين استقاللها شريطة أن تقسم إلى دولتين عربية

ويهودية وقد أيدته األغلبية(benny,2004, 52) .

خالل عرض المقترح على الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1947/11/29صدر القرار رقم

 181القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين :دولة يهودية نسبتها  ،%54ودولة عربية نسبتها  %46من
مساحة أرض فلسطين التاريخية ،بموافقة ثالث وعشرين دولة ومعارضة اثني عشرة دولة ،فيما امتنعت
عشر دول عن التصويت رغم أنه حتى صدور القرار لم تكن مساحة األراضي التي تملكها الصهاينة تصل

إلى  % 7من مجموع مساحة فلسطين ،فقد ذكرت اللجنة الفرعية الثانية (المنبثقة عن األمم المتحدة) في
تقريرها عام  1947أن نسبة األراضي الممتلكة من قبل اليهود لم تزد عن  %6,8من مجمل األراضي
الفلسطينية ،رفض العرب قرار التقسيم لتجاهله مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورغبتهم بدولة

موحدة لكل سكانها ،كما أنه يعطي لألقلية اليهودية أكثر من نصف مساحة فلسطين ،ووافقت الحركة

الصهيونية على قرار التقسيم حيث كان نص ار كبير لها على مستوى الشرعية الدولية ،فبموجب هذا القرار

منحت األسرة الدولية اليهود وألول مرة وطنا يقيمون عليه دولتهم ،ليتحقق حلم الصهيونية والذي تعكسه
كلمات هيرتزل عندما قال" :لكي ينجح المشروع الصهيوني يجب إدراج المسألة اليهودية في جدول أعمال

األمم ،أي ربطها بالمشروع الصهيوني"( .أبو ستة)127 ،2008 ،
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ولقد أدى تبني القرار رقم  181إلى اندالع أعمال عنف في مختلف أنحاء فلسطين ،خالل األشهر

الستة التي تلت ،وحتى انسحاب القوات البريطانية ،تزايدت أعمال حرب العصابات ،وفي ،1948/5/15
بعد يوم على انسحاب آخر الجنود البريطانيين ،اندلعت الحرب على نطاق واسع حين شاركت دول عربية

في الصراع ،واستمرت هذه الحرب العربية – اإلسرائيلية األولى أكثر من عام بقليل ،وكان القتال شرسا،
وال توجد أرقام دقيقة عن عدد الضحايا العرب ،غير أن اإلسرائيليين يعترفون بأن عدد قتالهم بلغ ()6000

نسمة رغم أن هذا رقم غير دقيق مقارنة بعدد اليهود وقتذاك ،وعندما توقف القتال نهائيا ،أعلنت هدنة

رسمية ،كانت إسرائيل تسيطر على معظم أراضي فلسطين االنتداب ،أي على مساحة أكبر بكثير من تلك
التي خصصتها خطة التقسيم للدولة اليهودية ،أما المناطق التي لم تقع تحت اإلحتالل فهي ما عرف الحقا
بالضفة الغربية وقطاع غزة  :الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة األردن ،وقطاع غزة أصبح تحت سيطرة

مصر( .تاكنبرغ)19-18 ،2003 ،

ومنذ صدور القرار  181بدأت العصابات الصهيونية التي كان عتادها عتاد جيش (عصابة
شتيرن ،الهاجاناة ،األرجون ،وغيرها) في مسلسل التدمير والتهجير والقتل من  1947/11/29حتى

 1948/5/15الموعد الذي حددته حكومة االنتداب إلنهاء تواجدها في فلسطين  ،فقامت بارتكاب أبشع

جريمة في التاريخ وهي البدء في تهجير شعب بأكمله متبعة كل الوسائل اإلجرامية نذكر منها( :المركز

الفلسطيني ،حزيران )22-11 ،2003
أسلوب الهجوم العسكري :حيث كانت العصابات اليهودية تحيط بالقرية من ثالث جهات متبعة خطة
"حذوة الفرس" كما أطلق عليها ،وتقوم بالهجوم على القرية تقتل رجالها وتستبيح نساءها وتبقر بطون

الحوامل ،وتحرق آخرين وتدفن بعضهم أحياء ،وتدمر بيوت القرية وتسمح لعدد قليل بالفرار من الجهة
الرابعة لينشروا فظاعة وهول الجريمة وبشاعتها بين أهالي القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة:

فاإلحصائيات تؤكد بأن ) )442قرية قد هجر أهلها ألسباب عسكرية ،فيما نزح أهالي  50قرية بسبب
الحرب النفسية ،التي بثتها العصابات بوسائل مختلفة ،بينما خرجت خمسة قرى بأوامر من مختار

القرية،فيما ال تتوفر المعلومات عن كيفية تهجير  35قرية أخرى( .المركز الفلسطيني ،حزيران )23 ،200

ارتكاب المجازر :القرى التي تعرضت ألبشع المذابح على أيدي الصهاينة ،بقيت محفورة في الذاكرة
فمذبحة دير ياسين التي راح ضحيتها (أكثر من  300شهيد) والتي كانت إحدى القرى المشار إليها في
الخطة الصهيونية بضرورة ارتكاب مجزرة فيها ،والتي أشار إليها بيغن في مذكراته بقوله" :لوال مذبحة دير

ياسين لما قامت دولة إسرائيل" ،والتي ارتكبت بتاريخ 1948/4/9م أي في ظل وجود حكومة االنتداب
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وعلى بعد خمسة كيلو متر من مكتب المندوب السامي ،دير ياسين لم تكن المذبحة الوحيدة في تلك الفترة،

ولم تكن األبشع ،بل كانت األشهر بين المجازر حيث هدف الصهاينة إلى إذاعة صيتها الستخدامها
وسيلة في حربهم النفسية المقبلة ،وكانت نموذجا لما ارتكبته العصابات الصهيونية من مجازر بحق القرى

الفلسطينية ،حيث وصل عددها إلى( )35مذبحة ،أفظعها مذبحة "الدوايمة" قرية من قرى الخليل التي راح
ضحيتها أكثر من  500شهيد ،وتم إحراق القرية بأكملها إلخفاء آثار الجريمة( .المركز الفلسطيني،

حزيران )24 ،2003
تدمير القرى وتهجير سكانها :عمدت العصابات اليهودية على تدمير ( )221قرية وبلدة فلسطينية تدمي ار
كامال ،وتهجير أهلها ،كما تعرضت  134قرية للتدمير الجزئي ودمرت بعض األحياء والبيوت في عدد
آخر من القرى ،ليصل عدد القرى التي تعرضت للتدمير إلى( )418قرية وبلدة ،وتهجير وطرد أهالي

( )531قرية وبلدة فلسطينية وصل عددهم إلى أكثر من ( )805ألف الجئ شردوا عن ديارهم وأراضيهم،
واستمر الصهاينة في ذلك حتى بعد إعالن الهدنة ووقف الحرب( .المركز الفلسطيني ،حزيران ،2003

)25

تلك الجرائم وقعت تحت سمع وبصر حكومة االنتداب  ،فقد شهد شهر إبريل عام  48بداية النكبة

الفلسطينية حيث كان يعي بن غوريون بأن أمامه ( )36يوما حتى موعد إعالن العرب نيتهم دخول

فلسطين في 1948/5/15وهو موعد جالء االنتداب البريطاني ،كما كان يعي بأن عليه توسيع رقعة
األرض التي يجب االستيالء عليها لتحصين مواقعه الدفاعية أمام الجيوش العربية التي بدأت تعلن عن

نيتها خوض الحرب ضد الوجود اليهودي في فلسطين ،وفي عصر يوم 1948/5/14م أعلن قيام دولة
إسرائيل على مساحة أرض ال تملك منها سوى  %8من مساحة فلسطين التاريخية ،وفي ليلة
 1948/5/14أعلنت بريطانيا انسحاب قواتها من فلسطين ،واستولت الصهيونية فيما بعد على  %78من

أرض فلسطين التاريخية أي بزيادة  %24عن قرار التقسيم.
عندما صدر قرار األمم المتحدة بتقسيم فلسطين في نوفمبر ،1947كان عدد سكان فلسطين
 1,970,000نسمة ثلثيهم  1,300,000من العرب ،والثلث الباقي  650,000نسمة من اليهود ،وبعد
عام على قيام إسرائيل والحاق منطقة غزة باإلدارة المصرية والضفة الغربية لنهر األردن بالمملكة األردنية،
بلغ عدد سكان إسرائيل  1,174,000نسمة بينهم  %86من اليهود وبقي في إسرائيل  160,000نسمة

فقط من العرب (من مجموع  )700,000كانوا في ذلك الجزء من فلسطين ،وكانت فلسطين أيام االنتداب

البريطاني تضم  447بلدة عربية وعربية-يهودية ،بينما  434قرية بقي منها  88قرية عربية سنة ،1949
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وبقي العرب المدنيون في  7مدن فقط بعد أن كانوا منتشرين في  13مدينة ،وانخفضت نسبة سكان المدن

العرب من  %36قبل الحرب إلى  %26سنة  ،1951ويعود هذا االنخفاض إلى سياسة الطرد التي
مارستها سلطات االحتالل إبان المعارك التي اندلعت عشية أيار  ،1948والتي أسفرت عن إجالء 775

ألف يضاف إلى هذا العدد  80ألف شخص كانت منازلهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة قبل سنة

 1948وأصبحوا من المعدمين بعد استيالء الصهاينة على أراضيهم ،ويمكننا أيضا إضافة السكان البدو
الذين منعوا من العودة إلى فلسطين بعد العام  1948وبحسب إحصاءات األونروا األكثر دقة ،فان

هناك 900ألف فلسطيني تشردوا من منازلهم منذ بداية حرب  ،1984وهذا ينفي االدعاء الصهيوني بأن
عدد الالجئين كان قليال ،كمحاولة للتبرؤ من ممارسات الطرد الجماعي العدوانية( .سليمان،1990 ،

)125

وهاجر وتشتت والتجأ ما نسبته  %70من الشعب الفلسطيني إلى مخيمات (الضفة الغربية وقطاع

غزة ،ولبنان وسوريا ،واألردن) والى الدول العربية األخرى وباقي أنحاء العالم ،إضافة إلى لجوء عدد منهم
في أراضي فلسطين التاريخية( .سيف)33 ،34 ،2002 ،
فيما بعد أدت حرب حزيران/يونيو  1967إلى فورة جديدة ،ففي سوريا نزح أكثر من 115000
شخص عندما احتلت القوات اإلسرائيلية هضبة الجوالن ومنطقة القنيطرة ،وكان بينهم نحو  16000الجئ
فلسطيني اقتلعوا مرة أخرى ،فانتقل كثيرون منهم إلى دمشق ،وتوجه البعض إلى درعا في الجنوب ،وقد

نزح نحو  162500من الالجئين من الضفة الغربية  ،نحو  15000من قطاع غزة إلى األردن شرقا،

حيث التحق بهم نحو  240000كانوا من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولم يكونوا الجئين .وأدى
تدفق الالجئين على األردن بعد حرب  1967إلى ازدياد قوة المنظمات الفلسطينية هناك إلى حد كبير،

وسرعان ما تصاعد األمر إلى مواجهة مع الحكومة األردنية .وفي سبتمبر  ،1970نشب قتال عنيف على
نطاق واسع ،استخدمت فيه المدفعية والدبابات بين الجيش األردني ومقاتلي منظمة التحرير ،تساندهم

وحدات سوريا ،وكانت الغلبة فيه للجيش األردني ،وأجبرت منظمة التحرير ومقاتليها على مغادرة البلد،

واستقرت في لبنان( .عتياني)29 ،2010 ،

منذ أواسط السبعينات وأواخرها ،أصبح لبنان مرك از للصراع في الشرق األوسط بشكل متزايد،

وتدهور بالتدريج على الحدود اللبنانية-اإلسرائيلية مع تزايد حالة القلق ،وفي أوائل سنة  ،1972شرعت

إسرائيل في مهاجمة مخيمات الالجئين في لبنان ،بدعوى الرد على غارات الفدائيين الفلسطينيين داخل
أراضيها ،لكن الوضع لم يتحسن ،وفي مارس  ،1978وعلى إثر هجوم فدائي فلسطيني داخل إسرائيل،
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قامت القوات اإلسرائيلية باجتياح جنوب لبنان ،ثم انسحبت في يونيو  ،1978مع إنشاء قوة األمم المتحدة
المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ،وكان اجتياح إسرائيلي ثان في يونيو  ،1982استمر عدة أشهر ،وفي 17

سبتمبر  ،1982وقعت مجزرة صب ار وشاتيال التي ذهب ضحيتها مئات من المدنيين الفلسطينيين ،بمن
فيهم نساء وأطفال ،على أيدي الميليشيات المسيحية اللبنانية الذين دخلوا الشطر الغربي من بيروت

بمساعدة القوات اإلسرائيلية( .السعوي)67 ،2006 ،

أدى استمرار الحرب األهلية في لبنان سنة  1976حتى سنة  1991إلى نزوح جماعي ألعداد
كثيرة من الالجئين الفلسطينيين ومن اللبنانيين ،بعضهم تهجر داخل لبنان ،بينما لجأ غيرهم إلى خارج

المنطقة ،وفي الغالب إلى أوروبا ،ويقدر عدد الفلسطينيين الذين غادروا لبنان خالل الحرب األهلية بأكثر

من  100,000شخص( .عتياني)30 ،2010 ،
ثانياً :تداعيات اللجوء الفلسطيني.

ومنذ سنة  1948بدأت مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،ونشير هنا لعدة نقاط:
النقطة األولى :إن عدد الالجئين الفلسطينيين هو األكبر على اإلطالق نسبة لعدد الشعب الفلسطيني
ككل ،فإذا قلنا أننا أمام  800ألف الجئ من أصل مليون وأربعمائة ألف عام  ،1948فنحن هنا أمام نسبة
تصل إلى نحو  %57من أبناء الشعب الفلسطيني ،فنحن إذن أمام أكبر حالة تشريد لشعب من أرضه في
العالم مقارنة بما حدث في أفغانستان والبوسنة أو أي بلد حدث فيها حالة تهجير لالجئين في العالم.

النقطة الثانية :نحن أمام أطول وأكبر مشكلة لالجئين في التاريخ الحديث لم يتم حلها حتى تاريخه ،فهذه
المشكلة عمرها ( )67عاما ،بينما معظم أو كل مشاكل الالجئين قد تم حلها أو فتح المجال لحلها مثل
الجئي أفغانستان والبوسنة والصومال واألرمن وغيرهم ،فهؤالء لم يعد أحد يمنعهم من العودة إلى بالدهم

وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كافة.

النقطة الثالثة :إن قضية العودة لالجئين مدعومة بإجماع دولي ،بمعنى أنها ليست مجرد رغبة فلسطينية
فقط ،بل هناك إجماع في المؤسسات الدولية على حق العودة ،وقد صدر في قضية الالجئين الفلسطينيين
عدد كبير من الق اررات تفوق الق اررات التي صدرت بحق أي الجئين في العالم ،على سبيل المثال أعيد

التأكيد على قرار  194بشأن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وديارهم عشرات المرات.
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النقطة الرابعة :استمرار مشكلة الالجئين الفلسطينيين باستمرار الهوية الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني،
فهؤالء الالجئون ورغم طول فترة الشتات بقوا محافظين على الهوية ،وشكلت المخيمات داللة تاريخية
عميقة على استمرار وعمق هذه المشكلة  ،وكذلك فرضت نفسها كمشكلة ذات بعد سياسي اليمكن تجاهله
وبعد انساني بالمعانة التي يحياها هذا الالجئ وبحرمانه من ممارسة الحد األدنى من الحقوق
اإلنسانية(roy, 1990, 72).
النقطة الخامسة :مشكلة الالجئين مشكلة مركبة ومتعددة األبعاد والمكونات ،فال يختصر حلها على جانب
دون اآلخر وتشكل في مضمونها وابعادها جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي في ديمومته واستم ارره.
ثالثاً :معاناة اللجوء:
عانى الفلسطينيون في المهاجر من أشكال معاناة مختلفة ،فتأثر الفلسطينيون في األردن

بانعكاسات الحرب بين المقاومة الفلسطينية والجيش األردني  ،1971-1970وعانى الفلسطينيون في

لبنان من الصراعات المحلية ،ومن الحرب األهلية  ،1990-1976ومن الهجمات والمذابح اإلسرائيلية

والطائفية ،واضطر عشرات اآلالف منهم للهجرة إلى أوروبا والخليج وغيرها ،وعانى الفلسطينيون في
الكويت من آثار االحتالل العراقي للكويت وحرب الخليج وما تبع ذلك من سياسات تجاههم بعد عودة

الحكم الكويتي ،إذ اضطر نحو 200ألف منهم للهجرة خالل االحتالل العراقي للكويت ،واضطر

نحو( )200ألف آخرين للهجرة بعد االنسحاب العراقي ،كما عاني عشرات اآلالف اآلخرين من المقيمين

في العراق بعد االحتالل األمريكي له سنة ( .2003عتياني)27 :2010 ،

ومن مظاهر هذه المعاناة الحرمان السياسي لالجئ الفلسطيني في المخيمات التي يتواجد فيها
والتي من مظاهرها المخيمات المغلقة التي اليجوز لالجئ أن يخرج منها ال بتصاريح دخول وخروج من
الدولة المضيفة وقيود ممارسة بعض المهن أو االندماج في الحياة العادية في الدول ذاتها ومعانة

التعليم(والتمييز العنصري) الذي يمارس ضد هؤالء الالجئين واعتبارهم مجتمعات نازحة( .صالح2013 ،
)30:
رابعاً :من هو الالجئ الفلسطيني:
لقد أثارت مشكلة نزوح الالجئين الفلسطينيين منذ البداية جدال ونقاشا حادا حول هوية الالجئ

الفلسطيني ،فتباينت ما بين المفهوم التي تأخذ به وكالة غوث الالجئين وهو المعنى الضيق المفهوم التي
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تأخذ به السلطة الفلسطينية وحتى المفهوم التي تأخذ به قوى الفصائل الفلسطينية ،وهو االكثر اتساعا

وشموال.

الالجئون الفلسطينيون هم جماعات من السكان اضطرتهم المذابح التي ارتكبتها العصابات

اليهودية اإلرهابية ،وظروف الحرب العربية  -اليهودية األولى  1948إلى النزوح عن مواطنهم األصلية
في المنطقة التي أصبحت تسمى فيما بعد بـ(إسرائيل) بعد  14مايو  1948إلى الدول األخرى ،كما يشمل
مسمى (الالجئون الفلسطينيون) األشخاص الذين أجبروا على تغيير مواطنهم ،لكنهم بقوا في المنطقة التي

أصبحت فيما بعد إسرائيل بعد  14مايو  ،1948وبالمثل يضم الالجئون السكان الفلسطينيين الذين

طردتهم إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بعد حرب  1967وهي الحرب الثالثة بين
العرب واإلسرائيليين( .سالم وأبو شمالة)4 ،2005 ،

خامساً :تأسيس األونروا
في األشهر األولى من النكبة والتشرد الفلسطيني ،قام عدد من المؤسسات الدولية بتقديم
المساعدات لالجئين ،ثم اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1949/12/28القرار رقم  ،302وهو
القرار الذي ينص على تأسيس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق

األدنى ،وهي الوكالة المعروفة اختصا ار باسم "أونروا" وقد ابتدأت أعمالها في  ،1950/5/1وكان الهدف
من تأسيس هذه الوكالة:
أ -القيام بالتعاون مع الحكومات المحلية باإلغاثة المباشرة وبرامج التشغيل ،بحسب توصيات بعثة
المسح االقتصادي.

ب -التشاور مع الحكومات المحلية في الشرق األدنى في التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيدا
للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية لإلغاثة ولمشاريع التشغيل غير متاحة.

وتجدر اإلشارة إلى أن عمل األونروا كان يفترض أن ينتهي بعد عام من بدء عملها ،ولكن

ألسباب متعددة ،أهمها سياسية واقتصادية لم تتمكن األونروا من ذلك ،واستمرت في برنامجها بتقديم
المعونات الغذائية والطبية واالجتماعية والتعليمية األساسية( .يعقوب)7 ،2008 ،
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سادساً :أسباب هجرة الالجئين الفلسطينيين:
إن الجدال حول فرار أو طرد الفلسطينيين يدور حول مجموعة من األسئلة الجوهرية ،هل كانت
هجرتهم إرادية أم قسرية ومخططا لها؟ أم كان من دون إرادة ونتيجة لهلع عام من جراء سلوك الجماهير
المنفلت؟ ،يمكن أن نورد بعضا من األسباب التي أدت بالفلسطينيين للهجرة من فلسطين سنة 1948

وهي:

 .1الدور االستعماري في اتخاذ قرار التقسيم رقم  181لعام  ،1947هذا القرار عملت الواليات المتحدة
األمريكية وفرنسا على استصداره ،والذي دفع حوالي ( )30ألف فلسطيني للهجرة من فلسطين خوفا من
وقوعهم تحت حكم الحركات الصهيونية ،بعد أن وقعت بلداتهم وقراهم ضمن حصة اليهود في خطة

التقسيم القاضية بإقامة دولتين واحدة عربية واألخرى يهودية على  %56من مساحة فلسطين( .قدسية،

)17 :2007

 .2فقدان األمن نتيجة انهيار األجهزة األمنية الحكومية البريطانية خالل الشهور الستة التي سبقت النكبة
واعالن قيام دولة إسرائيل في  ،1948/5/15وقد ترتب ذلك عن قيام بريطانيا بسحب قواتها من المدن
والقرى الفلسطينية بشكل تدريجي منذ ستة أشهر قبل إنهاء االنتداب ،دون أن يسبق ذلك السماح ببناء قوة

أمنية فلسطينية ،وهذا ما وضع الفلسطينيين تحت رحمة المنظمات العسكرية الصهيونية التي هاجمت
المواقع الفلسطينية التي غادرتها القوات البريطانية( .بالومبو)19 :1977 ،
 .3اإلرهاب الصهيوني:

أ .األعمال اإلرهابية :لجأ االحتالل الصهيوني الستخدام العديد من الوسائل اإلرهابية التي تمثلت في
نسف المنازل ،والقاء القنابل على المدنيين في األماكن العامة وتدمير قرى بأكملها إضافة لقيامهم بأعمال
السلب للممتلكات العامة والخاصة.

ب .ارتكاب المجازر والمذابح :ارتكب االحتالل الصهيوني العديد من المجازر بحق السكان الفلسطينيين،
وكان من أبرزها مجزرة دير ياسين ( )1948/4/9التي استشهد فيها أكثر من ( )300فلسطينيا ،جلهم

من النساء واألطفال والشيوخ العزل ،إذ تعد هذه المجزرة األكثر عنفا واسهاما في التهجير الجماعي
للفلسطينيين ،إضافة لذلك ،ارتكب االحتالل الصهيوني العديد من المجازر بحق المدنيين ،من بينها قرية

أبو شوشة ( ،)1948/5/14ومجزرة قبية ( ،)1953/10/15وغيرها من المجازر التي أدت إلى استشهاد
المئات من المدنيين( .الحوت)377 ،191 ،

 .4الطرد :تمثل من خالل إجبار المدنيين الفلسطينيين على ترك منازلهم ،واللجوء إلى الدول المجاورة،
فقد استخدم االحتالل ما عرف بخطة (د) أو (دالت بالعربية) ،التي وضعت من قيادة (الهاغاناة) وأقرت
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في ( ،)1948/3/10وتقوم على محاصرة المدن الفلسطينية من الجهات الثالث على شكل حرف (د)،
وترك الجهة الرابعة خالية بهدف مغادرة المدنيين من خاللها ،واستخدمت هذه السياسة لطرد سكان قرية

سعسع ،وقرية صفصف ،وغيرها من القرى الفلسطينية ،وقد ورد على لسان الجنرال (يجال ألون) قائد
البلماح "وحدة كوماندو تابعة للهاغاناة" ،قوله" :لقد كنا تركنا الخطوط الخلفية مفتوحة من أجل المساعدة

في مغادرة السكان"( .عساف ،وفا)2011 ،

هكذا سعى االحتالل لجعل فلسطين خالية من السكان بطرد األهالي من قراهم ومدنهم ،فقد كتب
(يوسف فايتس) مسؤول الصندوق القومي اليهودي "ال يوجد متسع لكال الشعبين في هذه البالد ،وال توجد
طريقة أخرى سوى طرد العرب إلى البلدان المجاورة ،طردهم جميعا دون اإلبقاء على قرية واحدة أو قبيلة

واحدة"( .مبيض)43 :2010 ،

 .5الحرب النفسية :تمثلت الحرب النفسية في أساليب الضغط النفسي والدعاية الكاذبة التي اتبعتها
إسرائيل إلكراه السكان الفلسطينيين على ترك بالدهم ،والتحذيرات التي كانت توجهها االدعاءات اليهودية
السرية للفلسطينيين مثل تفشي أمراض وبائية قاتلة ،محاولة من وراء ذلك تقويض ثقة السكان بأنفسهم

وقيادتهم واشاعات تتعلق بجرائم قادمة.
إذن نالحظ مما سبق أن إسرائيل استعملت أساليب عدوانية ،وذلك من أجل تفريغ أرض فلسطين

سواء عن طريق اإلرهاب الذي خلق مساحات من األراضي ،كانت الهدف الذي خططت له إسرائيل،

لتخلق بذلك إحدى المشاكل المعقدة في منطقة الشرق األوسط وهي مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،ألنه في

سنة  1948البقاء بالنسبة للفلسطينيين يعني الموت ،وانتهاك األعراض ،وتبع ذلك الدعاية اإلسرائيلية

الكاذبة التي ساهمت في هجرة من تبقى من السكان الفلسطينيين لفسح المجال لالستيطان ،والهجرة

اليهودية إلى أرض الفلسطينيين( .جبارة)12 :1998 ،
 .6إصدار القوانين :فقد أصدر االحتالل قوانين عدة ذات الصلة بحقوق المواطنة والجنسية كان لها الدور
الكبير في منع عودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم ،ومن بين هذه القوانين قانون "األمالك المهجورة" الذي
يقوم على استيالء االحتالل على ممتلكات الفلسطينيين( .الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين،

)www.pcrp.org/ar/about_refugees/index.php
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سابعاً :حجم وتوزيع الالجئين الفلسطينيين:
لقد تطور حجم الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا خالل أكثر من نصف قرن تطو ار
كبي ار ،تشير إحصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى تاريخ  ،2014/12/1بلغ نحو  5.5مليون الجئ

( ،)www.pcbs.gov.ps ،2015/6/18 ،pcbsوهم بذلك أكبر وأقدم مجموعة من الالجئين على
المستوى العالمي ،ونظ ار آلخر احصائية جاء تعداد الشعب الفلسطيني في كل العالم  11.8مليون نسمة

(قناة العالم ،)http://cutt.us/CmRH ،2014/5/15 ،وبناء عليه يكون الالجئون هم نصف الشعب
الفلسطيني.
وقد تم طرد الالجئين الفلسطينيين عام 1948م من  513قرية ومدينة فلسطينية إضافة إلى 662

ضيعة ومحلة ،وتوجد في وكاالت الغوث ملفات نحو 700ألف عائلة وأربعة ماليين فرد ،وجاء في تقرير

مفوض األونروا لسنة  1953أن عدد الالجئين الفلسطينيين وصل في عام  1950إلى 960ألف فلسطيني

الجئ ،وقد أصبح هذا العدد من الالجئين الفلسطينيين المطرودين من ديارهم نتيجة إقامة دولة إسرائيل

فوق أراضيهم ،وفي سنة  1967بلغ عدد الفلسطينيين الذين هاجروا من الضفة الغربية حوالي 320ألف

فلسطيني ،وبعد ممارسة شتى الضغوط الدولية على إسرائيل وافقت على أن تسمح لعدد صغير منهم

العودة( .السهلي)219 :2000 ،
ولقد عمد الالجئون الفلسطينيون خالل موجات التهجير الرئيسة في عام  ،1948وكذلك في عام
 1967إلى البقاء في أقرب مكان إلى قراهم ومدنهم األصلية أمال في العودة ،فلجأ الكثير من فلسطيني
المنطقة الجنوبية في عام  1948إلى القسطل ،قضاء غزة ومناطق فلسطين الوسطى ،وحوالي %65بقوا
في فلسطين في المنطقة غير الخاضعة للقوات اإلسرائيلية (التي أصبحت تسمى الضفة الغربية ،وقطاع

غزة) (أبو ستة ،)109 :2002 ،لهذا فقد ارتفع عدد السكان في مناطق الضفة الغربية من 460ألف

فلسطيني إلى  740ألف فلسطيني خالل هذه الفترة ،ولجأ الالجئين نحو %35من الالجئين الفلسطينيين
إلى الدول العربية المجاورة ،األردن ،سوريا ،لبنان( .قراقع)www.badil.org ،2007/11/2 ،
ووفق إحصائية  2012للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فقد زاد عدد الالجئين في الخارج

وفق النمو السكاني الطبيعي كما هو في الجدولين التاليين ( )1و (.)2
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جدول رقم (:)1

يوضح مجموع أبناء الشعب الفلسطيني وتوزيعهم في الوطن والشتات في .2012/1/1
(الصوراني)10 ،2012 ،

عدد الفلسطينيين

الدولة
الضفة الغربية

2610000

قطاع غزة

1620000

األراضي المحتلة 1948

1401020

األردن

3500000

لبنان

426190

سوريا

528940

باقي الدول العربية

571000

باقي دول العالم

640000

اإلجمالي

11,297,150
جدول رقم (:)2

يوضح الالجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالةاألمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين.
(الصوراني)11 ،2012 ،
عدد الالجئين داخل المخيمات

عدد الالجئين خارج المخيمات

المجموع

المنطقة
األردن

365650

1810060

2175710

لبنان

197860

228330

426190

سوريا

174270

354665

528935

الضفة الغربية

195450

579720

775170

قطاع غزة

509335

582545

1091880

المجموع

1442565

3555320

4997885
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المبحث الثاني
مخيمات اللجوء الفلسطيني
أحدثت الهجمة االستعمارية والصهيونية على فلسطين ،تغييرات عميقة في بنية الشعب الفلسطيني ،طبقيا
وجغرافيا وسياسيا واقتصاديا ،حيث كانت هذه التغييرات شاملة للمجتمع من كافة جوانبه ،هذه التغييرات
قامت على أساس تحقيق المصلحة الصهيونية والمصالح االستعمارية الغربية في فلسطين والمنطقة ككل.
وقد تمثلت هذه المصالح بالسيطرة االستراتيجية لالستعمار البريطاني ،وبممارسات الحركة الصهيونية

المدروسة والمنظمة من أجل اقتالع الفلسطينيين من أرضهم والسيطرة عليها من أجل إقامة الكيان
الصهيوني اإلحاللي على هذه األرض ،وبالتالي بلورة شخصية صهيونية متجانسة في إطار قومي جديد

جامع لها (مجموعة وثائق أوراق عمل ،رام اهلل1995 ،م).

هذه التغييرات على بنية الشعب الفلسطيني ظهرت طبقيا من خالل تشكل طبقة جديدة غير متجانسة سابقا

فاختلطت فيها طبقات الفالحين مع مالك األراضي ،والعمال مع أرباب العمل ،والفقير مع الغني ،وابن
المدينة مع ابن الريف ،لتتشكل في الوضع الجديد طبقة سميت وال تزال "الالجئون" ،أما سياسيا فقد انتزع
من اإلنسان الفلسطيني حريته وسيادته وهويته ،واقتصاديا فقد الفلسطيني مصدر رزقه وقوت يومه ،إن
بطرده من أرضه أو متجره أو مصنعه ،وجغرافيا فقد اقتلع ابن األرض من أرضه وشرد في أماكن مختلفة
من هذه األرض ،وقعت النكبة إذن ،وآلت إلى ما آلت إليه من اقتالع وتشريد لقرابة المليون فلسطيني من
أراضيهم ،من مدنهم وقراهم وبلداتهم ،وتوزع الالجئون الفلسطينيون عقب ذلك في خمس مناطق أساسية،
ويرد ذلك إلى الوعود التي
لم تتجاوز في بعدها عن أماكن سكناهم األصلية بأقصى حد ( 100كم)ُ ،
قطعت لهم بالعودة إلى قراهم ومدنهم وبلداتهم بأقرب وقت ممكن ،هذه الوعود قدمتها لهم الجيوش العربية

التي جاءت للتحرير ،واألمم المتحدة ممثلة بالق اررات الدولية الصادرة عنها( .غنيم)15 ،1995 ،
هذه المناطق هي على التوالي( :زقوت)67 ،2007 ،
* الضفة الغربية :والتي ضمت الالجئين الفلسطينيين الذين طردوا من وسط فلسطين (القدس واللد والرملة
ويافا) وجزء من سكان الجليل من قرى (مدينة حيفا) ،وقدر عدد هؤالء بـ  320ألف الجئ.
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* قطاع غزة :وضم الالجئين من سكان مدن (اللد والرملة ويافا وبئر السبع) إضافة إلى قرى القطاع التي
احتلت عام  1948مثل (عسقالن وسدود والجورة) وقدر عددهم بـ  210ألف الجئ.
* األردن :وضمت الالجئين الفلسطينيين من المناطق الوسطى (اللد والرملة ويافا والقدس والمنطقة
الجنوبية من عشائر النقب) ،وقدر عددهم بـ  94ألف الجئ.
* سوريا ولبنان :ضمت سكان الجليل من مدن (عكا حيفا ويافا والناصرة وصفد وطبرية وسهل الحولة)
وبعض سكان المنطقة الوسطى وقدر عددهم بـ  280ألف الجئ ،ليصبح العدد اإلجمالي لالجئين
الفلسطينيين قرابة المليون أو بالتحديد  922,800الجئ فلسطيني ،وهذه التقديرات أجمعت عليها التقارير
الرسمية العربية ،وتقارير وكالة الغوث الدولية عام  ،1949واليونيسيف التي مارست عليها الحركة
الصهيونية وعلى موظفيها أبشع أنواع الضغوط لتقليل عدد الالجئين في سجالتها ،إضافة إلى التقديرات
البريطانية التي قدرتهم بـ 810آالف مغفلة في تقديراتها عدد الالجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى العراق
وعددهم  18,800الجئ ،والالجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى مصر ،والجئي الضفة الشرقية لنهر
األردن والذي يبلغ عددهم قرابة الما ئة ألف ،الالجئين الفلسطينيين الذين بقوا بالقرب من أراضيهم( ،في
أراضي  )1948والذي قدروا بـ  46ألف الجئ( .بابا ومونيك)32 ،1996 ،
أوالً :نشوء المخيمات الفلسطينية
لقد جاءت فكرة إنشاء المخيمات بعد لجوء الفلسطينيين الذين طردوا وشردوا من ديارهم وبيوتهم
وأراضيهم  ،1948وقد نزح بعضهم إلى الدول العربية المجاورة مثل األردن ،لبنان ،سوريا ،مصر والبعض
اآلخر هاجر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة (المحتلين حاليا) ،وخالل هذه الفترة استطاع القسم األكبر من
الفلسطينيين تأسيس أنفسهم في البالد الجديدة ،حيث وجد بعضهم المهن المناسبة بعد أن -عانوا في بادئ

األمر -من ضآلة الغذاء والعناية الطبية والمأوى والضياع النفسي( .منسي)79 ،2006 ،

من لحظات عمليات الطرد الجماعي قامت الهيئات الخيرية المحلية بمساعدة هؤالء الالجئين،

وبقيت على مدار سنين تتكفل بتأمين الحاجيات الضرورية لهم ،إلى أن أصدرت الجمعية العامة لألمم
المتحدة في الثامن من كانون األول عام  1949القرار رقم  ،302والذي تقرر فيه تأسيس وكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) في الشرق األدنى وباشرت أعمالها باإلغاثة في أيار عام 1950
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وتسلمت من الهيئات الخيرية وقتها قرابة ( )60مخيما فلسطينيا بعضها لم يستمر بقاؤه والغالبية أخذت

طابعها الحالي وتطورت ونمت وتغيرت معالمها مع مرور الزمن( .لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين
الفلسطينيين ،)www.yafa.info ،2005/11/1 ،وقسمت هذه المخيمات إلى مجموعتين أقيمت بعد نكبة
 1948يسكنها الالجئون الفلسطينيون الذين شردوا من مدنهم وقراهم ،بلغ عددها ( )56مخيما ،أما
المجموعة الثانية فتضم المخيمات التي أنشئت بعد حرب  ،1967ويسكنها النازحون الذين غادروا الضفة
الغربية وقطاع غزة بعد أن أصبحت تحت سيطرة االحتالل الصهيوني ،بينما قسمت المخيمات الفلسطينية

من حيث طبيعة الحياة إلى ثالثة أقسام( :صايغ)95 ،1980 ،

أوالً :مخيم مدني (حضري) ،وهو غالبا ما يكون على أطراف المدينة أو داخلها ،ونتيجة لذلك تنعكس
طبيعة حياة المدينة على سكانه وأعمالهم كمخيم بالطة وطولكرم.

ثانياً :مخيم ريفي ،تظهر على هذا المخيم حياة الريف وطبيعة عمل سكانه الزراعة والحرف البسيطة ،وهي
المخيمات التي توجد في مناطق ريفية ،كمخيم الفارعة.

ثالثاً :مخيم بدوي ،تغلب على طبيعة حياة هذا المخيم الحياة البدوية البسيطة ،ويتميز مناخه بالصحراوي
وطبيعة عمل سكانه الرعي كمخيم عقبة جبر( .عاطف)9 ،1985 ،

و ُعرف الالجئ الفلسطيني الذي يسكن المخيمات بأنه" :الشخص الذي كانت فلسطين مكان إقامته العادية

لفترة ال تقل عن سنتين ،قبل نشوب النزاع الفلسطيني ـ ـ اإلسرائيلي في عام  1948مباشرة والذي فقد من
جراء ذلك النزاع دياره ومورد رزقه وأرضه" ،وبهذه المعايير والتصنيفات عرف الالجئ وعرف معه المخيم
الفلسطيني (أمنون ،)25 ،1995 ،واذا ما عدنا إلى تشكيل هذه المخيمات ،نجد أنه أنشئ في الضفة
الغربية نحو ( 26مخيما) هي على التوالي حسب األقدمية (الدهيشة ،األمعري ،عايدة ،عقبة جبر ،عين
السلطان ،النويعمة ،بالطة) وهذه المخيمات أنشئت عام  ،1948ومخيمات (دير عمار ،الجلزون ،قلنديا،
بيت جبرين ،الفارعة ،العروب) وقد أنشئت عام  ،1949ومخيمات (عسكر ،عين بيت الماء رقم،1
طولكرم ،الفوار) وقد أنشئت عام  .1950ومخيم (نور شمس) أنشئ عام  ،1952و(مخيم جنين) عام
 ،1953مخيم (شعفاط) أنشئ عام ( .1966صالح)27 – 26 ،2003 ،
إضافة لمخيمات (بيرزيت "السقايف" ،مخيم قدوره بجانب االمعري ،مخيم عناتا) وقد انشئوا في عام
 ،1948و(مخيم جنيد ومخيم العوجا) واللذان انشئا في عام  ،1949وأخي ار مخيم سلواد ،أما في قطاع غزة
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فقد أنشئ فيه  8مخيمات هي على التوالي من حيث اإلنشاء( :النصيرات وخان يونس) واللذان أنشئا عام
( ،1948المغازي ودير البلح ورفح) والتي أنشئت عام  ،1949و(مخيم البريج) عام  ،1952و(مخيم
جباليا) الذي أنشئ عام  1954و(مخيم الشاطئ) عام  ،1959وفي األردن أنشئت  5مخيمات هي
(الزرقاء والكرامة) وقد أنشئا في عام  1949و(اربد) في عام 1951و(الحسين) في عام 1952
و(الوحدات) في عام  ،1955كما أقيمت مخيمات الطوارئ بعد نكسة حزيران عام  1967واستقبلت
النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهذه المخيمات هي على التوالي (مخيم سوف) ،وأقيم في عام
 1967و(البقعة ،وماركا(حطين) ،جرش(غزة) ،الطالبية ،والحصن (مخيم عزمي المفتي) وجميعها أقيمت
في عام ( .1968شوفاني)160 ،2002 ،
وفي لبنان أنشئت مخيمات (برج البراحنة ،عين الحلوة ،المية مية ،الرشيدية) في عام  1948ومخيمات
(تل الزعتر ،نهر البارد ،صب ار وشاتيال ،الجليل "ويفل" ،والبص) أنشئت في عام  ،1949ومخيم (مار
الياس) أنشئ في عام  1952مخيمي (البداوي ،والبرج الشمالي) في عام  1955ومخيمي (النبطية،
ضبيه) انشئا في عام  .1956إضافة لمخيمات (الدكوانة ،جسر الباشا) التي لم تعد موجودة اآلن
ومخيمات (الشبريحاوالقاسمية وأبو األسود) التي لم تعترف بهم الوكالة كمخيمات حتى اآلن ،أما في سوريا
فقد أنشئت  6مخيمات هي (خان الشيح ،النيرب ،والعائدين في حمص) أنشئت عام  ،1948ومخيمات
(العائدين في حماة ،مخيم درعا ،ومخيم خان دنون) في عام  ،1950ونتيجة لنكسة حزيران أنشئت
مخيمات جديدة هي (مخيم السيدة زينب ،ومخيم جرمانا ،ومخيم درعا الطوارئ) عام  ،1967و(مخيم
سبينة) في العام  ،1968يضاف إلى ذلك مخيمات أخرى أنشئت في سوريا ولم تعترف بها وكالة الغوث
مثل (مخيم اليرموك) الذي أقيم في عام  1957وهو أكبر المخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج ومخيم
(الحسينية) الذي أقيم في العام  ،1981ومخيمات (الرمل ،الرمدان ،عين التل "حندرات") ومؤخ ار أنشئت
مخيمات جديدة نتيجة االحتالل األمريكي للعراق تجمع فيها الفلسطينيون ،إما على الحدود السورية العراقية
مثل مخيمي (التنف والوليد) أو داخل الحدود السورية( .صالح)26 ،2013 ،
وفي إحصاء رسمي لوكالة الغوث الدولية عام  ،2003بلغ عدد المخيمات الفلسطينية التي تعترف بها 59
مخيما موزعة على الشكل التالي 19( :في الضفة الغربية 8 ،في قطاع غزة 10 ،في األردن ،و 12في
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لبنان ،و 10في سوريا) ،مع وجود مخيمات ال تعترف بها الوكالة ،وهي عبارة عن تجمعات لالجئين
الفلسطينيين ال تحظى بتقديم الخدمات المقدمة للمخيمات األخرى إال جزئيا كالتعليم والصحة فقط ،وتتعامل
مع احتياجاتهم أو معامالتهم عبر مخيمات رسمية مجاورة لهم ،ومن هذه المخيمات على سبيل المثال ال
الحصر (بيرزيت "السقايف" ،مخيم قدوره ،مخيم عناتا ،مخيم العوجا ،مخيم جنيد) وهي في الضفة الغربية.
ومخيم ات (المعشوق ،والشبريحا ،والقاسمية ،وأبو األسود) في لبنان ،و(حندرات"عين التل" والرمل واليرموك
والحسينية والرمدان) في سوريا( .اسماعيل)334 ،2008 ،
ثانياً :المخيمات الفلسطينية في دائرة االستهداف
لقد حاولت الحركة الصهيونية تزوير الحقائق على األرض ،وضغطت على المؤسسات الدولية لطمس
األرقام الحقيقية لعدد الالجئين ،وعندما لم تستطع تابعت منهجها القديم الحديث والحقت الالجئين في
مخيماتهم ،فتعرضت تلك المخيمات للمجازر والتفريغ والتشتيت مرات ومرات ونتيجة لهذه الغطرسة وجدنا
أن بعض المخيمات الفلسطينية غابت عن الخريطة تماما وذلك إما بالتدمير المباشر ،أو بواسطة العمالء،
ولقد دمر عدد من المخيمات الفلسطينية نتيجة لنكسة حزيران ،وأفرغت من سكانها مثلما حصل لمخيم
"النويعمة" الذي لم يبق فيه أحد ،وهجر الكثير من الالجئين في مخيم "عين السلطان" ومخيم "جنين" في
الضفة الغربية ،وارتكبت المجازر في مخيمات خان يونس ورفح ودير البلح وغيرها من مخيمات قطاع
غزة( .جميل)326 ،2005 ،
أما أثناء الحرب األهلية في لبنان تعرضت المخيمات الفلسطينية للدمار والتصفية في السبعينيات من القرن
الماضي ،فقد دمرت مخيمات (النبطية وجسر الباشا والدكوانة وتل الزعتر) بالكامل بحيث لم تعد قائمة
اآلن ،وارتكبت أيضا في عام  1982أفظع مجزرة بحق الشعب الفلسطيني في مخيمي "صب ار وشاتيال"،
حيث قتلت فيها أكثر من ثالثة آالف الجئ فلسطيني ودمرت أجزاء من المخيمين تدمي ار جزئيا ،وأخي ار
دمر مخيم "نهر البارد" ثاني أكبر مخيمات لبنان وشرد من جديد أكثر من أربعين ألف الجئ ،وأصبحوا
ينتظرون في العراء إعادة إعمار مخيمهم من جديد ،ولم تنته الهجمة الصهيونية ولم تتوقف بل عملت
وتعمل على تدمير بعد المخيمات وتفريغها وتهجير أهلها ،وذلك تحت عناوين عدة منها إعادة تأهيل
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المخيمات أو بالتضييق على الالجئين في أماكن سكناهم ،وان ما جرى ويجري لالجئين الفلسطينيين في
العراق خير مثال( .أمنون)28 ،1995 ،
ثالثاً :تطور المخيمات الفلسطينية وواقع الخدمات فيها.
هذه هي مخيماتنا الفلسطينية المنتشرة على أرض الوطن وفي دول الشتات الفلسطيني ،أسمائها ،نشأتها،
وما حل بها وما بقي منها ،وما استحدث ،وفي هذه المخيمات وعبر سبع وستين سنة من عمر النكبة
الفلسطينية عانى فيها الالجئون الفلسطينيون الكثير ،وان من تولى اإلشراف على الخدمات األساسية
واإلنسانية إبان النكبة حتى تأسيس وكالة الغوث الدولية ،هم الهيئات الخيرية كممثلين عن الشعوب العربية
المضيفة .وقدموا خالل ذلك الخدمات األساسية من مأكل ومشرب وبعض األلبسة واألغطية والخيام .ومنذ
العام  1950وفي شهر أيار بالتحديد ،بدأت الوكالة اإلشراف الكلي على المخيمات الفلسطينية وعلى
مجمل الالجئين الفلسطينيين فأخذت بتنظيم هذه المخيمات ،وعينت مشرفين وعمال نظافة وأمنت الخدمات
الضرورية لهم كالماء ودورات المياه والقنوات العادمة ،وغير ذلك من الخدمات السريعة( .أبو ستة،
)16 ،2001
أما المساكن التي آوت الالجئين فكانت الخيام ،ثم استعيض عنها بغرف مبنية من الطين سقوفها من
القصب والخشب وأرضيتها حصائر القش والتراب ،وقد بنت وكالة الغوث الدولية بعض هذه الغرف وبنى
الالجئون أنفسهم البعض اآلخر ،وذلك إما بمساعدة نقدية أو عينية من الوكالة أو بدون مساعدتها ،وجرى
في كثير من الحاالت تحسين الغرف أو األكواخ القديمة واضافة غرفة أو مطبخ أو حمام عليها ،أما
دورات المياه فكانت مشتركة وموجودة في الشوارع الرئيسة إحداها للنساء واألخرى للرجال ،ومع تطور
الزمن أصبح لكل عائلة حمامها الخاص بها وداخل مسكنها ،أما المياه فكانت تمدد للمخيمات عبر
صنابير تمتد خارج البيوت ،ومن ثم ينقلها األهالي على رؤوسهم ،بعد ذلك تطورت وأقيمت شبكة مياه
أوصلت المياه إلى داخل البيوت ،ومثل المياه كانت الكهرباء ،حيث قدمت الوكالة بالتعاون مع البلديات
المجاورة شبكات الكهرباء التي أوصلتها إلى المنازل كافة ،كما أنشأت الوكالة من أجل المعونات الغذائية
واإلعاشات ،مركز توزيع المعونات األساسية ومرك از للتغذية خاص باألطفال ،إضافة إلى بعض المراكز
الصحية والمدارس وقد قامت الوكالة أيضا بتقدم الخدمات البيئية كالتخلص من النفايات وانشاء الطرق
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والممرات والمجاري وغيرها مما يخدم نظافة المخيم وصحته ،هذه البدايات كان لها األثر الكبير في تخفيف
وطأة المعاناة وم اررة التشرد ،واذا ما قمنا بنظرة تفحصيه لواقع المخيمات اليوم نجد أن الواقع العام في كل
المجاالت تقدم ولكن ليس بالمستوي المطلوب(.مصالحة)44 ،2003 ،
رابعا :الخدمات التي تقدمها األونروا:
هي مجموعة من البرامج في المجال التعليمي والصحي واإلغاثي والخدمي.
 .1البرنامج التعليمي:
يتألف برنامج التعليم األساسي لوكالة الغوث في المخيمات من مرحلتين مجموعها تسع سنوات ،إال أن
بعض المخيمات تتعدى خدمة الوكالة فيها إلى المرحلة الثانوية كما في لبنان ،إضافة للتعليم المهني ،واذا
ما طلنا واقع التعليم في المخيمات الفلسطينية فإننا نقف عند بعض السلبيات التي تعيق الوصول إلى
الحالة المثلى في عملية التعلم ،وهذه المعيقات تتمثل بما يأتي(:الخالدي)124 ،1997 ،
 -اكتظاظ الصفوف في مدارس الوكالة في المخيمات الفلسطينية حيث تصل إلى  45وأحيانا أكثر من

خمسين طالبا.

 -العمل بنظام الفترتين مما يحرم الطالب فعليا من ممارسة أية نشاطات.

 -أكثر مباني المدارس في المخيمات تفتقر إلى المواصفات الخاصة بالمدارس.

 تدني نسب النجاح في المدارس حيث وصلت النتائج الحد األدنى لها في لبنان ،فهبطت إلى ،%49بينما بلغت في سوريا أعلى مستوى لها .%91

 ارتفاع عدد الراسبين في المراحل االنتقالية ،وفيما بعد أصبح الترفيع تلقائي ،ويتم عمل دروس تقوية فيالصيف لترفيع الطلبة الراسبين.

 -انتشار ظاهرة التسرب من المدارس بسبب اتجاه الطالب إلى العمل مبكرا.

 تراجع عدد المدرسين قياسا إلى عدد التالميذ من الالجئين في المخيمات الفلسطينية. -عجز مراكز التأهيل المهني الستيعاب كافة الطالب المتقدمين لديها.

36

 .2البرنامج الصحي:
كان يشمل هذا البرنامج الحاجات الصحية البسيطة التي ال تلبي أدنى حاجات الالجئ في هذه المخيمات،
ولكنه تطور فيما بعد لتصبح العيادات الصحية التابعة للوكالة مرك از صحية قوية وشاملة وتغطي حاجات
المرضى الطبية بشكل كبير ،ويشتمل على عدة أمور منها( :سيف)61 ،2002 ،
* الطب الوقائي :والذي يتمثل في مجموع المراكز الصحية وعيادات األسنان والمختبرات والصيدليات
ومراكز رعاية الحوامل واألمومة.
* التغذية :كان يوجد في المخيمات الفلسطينية برنامج تغذية تديرها وكالة الغوث الدولية وتقدم برنامج
تغذية لألكثر تعرضا لسوء التغذية بين صفوف الالجئين مما يحرم الكثير من االستفادة من هذا البرنامج،
وألنه يخضع لموازين قاسية تضعها الوكالة ،أما اآلن فقد توقف هذا البرنامج وجاء بديال له برنامج تغذية
األطفال والذي يشمل تقديم عالجات وفيتامينات لتغذية أطفال اللجئين.
* الصحة البيئية :وتشمل تزويد المخيمات الفلسطينية بمياه الشرب ،ووسائل التخلص من الحشرات
والقوارض والمساعدة في إنشاء المجاري ،وتصريف المياه ،ورصف الطرق والممرات ،وجمع القمامة من
الشارع ،ووضعها في حاويات ،وفي هذا اإلطار تراجعت الخدمات المقدمة للمخيمات في اآلونة األخيرة
تحت عنوان تقليص دعم وكالة الغوث الدولية.
* التخصصات المختلفة :أصبح هناك اآلن عيادات طبية متطورة تابعة لألونروا لعالج الالجئين ،تشمل
كل أو معظم التخصصات الطبية ،وتقدم عالجا ممي از وجيدا.
في السابق كان الواقع الصحي في المخيمات صعبا ورديئا ،عنوانه قلة المؤسسات الصحية واتساع الهوة
بين هرم الحاجيات ،وهرم الخدمات المتوفرة ،وأن األمراض المنتشرة بين سكان المخيمات الفلسطينية هي
انعكاس لظروف اللجوء والتشتت والغبن الذي لحق بهم ،وهذا األمر انتهى اليوم وأصبحت عيادات الوكالة
تغطي االحتياج الطبي والعالجي لالجئين بالشكل المطلوب ،واذا أردنا تلخيص األمراض التي كانت تنتشر
في المخيمات وعدد المرضى لعرفنا وجها آخر من المعاناة الحقيقية لالجئين الفلسطينيينفي السابق:
(عزمي)85 ،1991 ،
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 أمراض سوء التغذية. االضطرابات النفسية. أمراض الحمل ومضاعفاته. ارتفاع نسبة الوفيات بين األطفال واألطفال الرضع بسبب بعض األمراض. األمراض الطفيلية المعوية وأمراض األسنان. مرض فقر الدم المنجلي.هذه األمراض جعلتنا نلمح وبشكل واضح واقعا صحيا سيئا كان في المخيمات الفلسطينية يمكن الوقوف
عندها ،لنوضح حجم المعاناة التي كان يعيشها الالجئ الفلسطيني ،لتتلخص بما يلي( :بنفنستي،1987 ،
)13
 إن إجمالي العالجات المقدمة ألبناء المخيمات هي سطحية إضافة إلى افتقار الصيدليات ألصنافاألدوية ،وخاصة الغالية منها ،مما يرهق كاهل أبناء المخيمات ماليا.
 إن دوام العيادات في مستوصفات الوكالة قليل جدا ،وهو ال يتجاوز الست ساعات مما يضطر الكثيرمنهم للذهاب إلى المستشفيات والعيادات الخاصة إن وجدت أصال.
 االرتفاع اليومي لعدد المرضى وقلة األطباء في عيادات وكالة الغوث مما يضطر األطباء إلىالعالجات السطحية للمرضى.
 تحميل الالجئين أعباء  %50إلى %70من تكلفة العالجات التخصصية واألطراف الصناعية. االستمرار بسياسة التقشف تحت حجة النمو السكاني المتزايد والسريع في المخيمات الفلسطينية. قلة عدد األطباء المتخصصيين في عيادات االونروا. تراجع الخدمات الصحية إلى أدني مستوى لها.38

 تقسيم الحاالت المرضية المحولة للمستشفيات إلى حاالت حسب الحاجة االضط اررية. رفض العديد من المستشفيات التعاقد مع الوكالة. دفع الالجئ قيمة %25من فاتورة العمليات الجراحية.كل هذه األعباء كانت ترهق كاهل الالجئ الفلسطيني ،وخاصة من هو في وسط المعركة في غزة والضفة
وبعض المخيمات المتضررة مثل مخيم نهر البارد ،وهذا ما عملت األونروا على انهاؤه ورفع مستوى
خدماتها ليصبح الئقا وكافيا لالجئ الفلسطيني.
 .3البرنامج اإلغاثي والخدمي:
خالل أعوام اللجوء األولى كانت هذه الخدمات حجر األساس في نشاط وكالة الغوث الدولية ،إذ إنها
ضمت  12نوعا من الخدمات شملت تأمين األرض التي أقيمت المخيمات عليها (استئجار أم هبات)،
وتأمين المسكن األولي الذي كان عبارة عن خيمة وتقديم الطعام بمختلف أشكاله ،وفي البداية كانت
خدمات اإلغاثة على اختالفها تقدم إلى جميع الالجئين المقيمين في المخيمات ومن دون استثناء ،وفي
مرحلة متقدمة قامت دائرة اإلغاثة بتقسيم الالجئين إلى فئات مختلفة ،منطلقة في ذلك من أوضاع هؤالء
االقتصادية ،وكان هناك خالل سنة  1960أربع فئات :واحدة منها فقط حصلت على جميع أنواع
الخدمات المقدمة من الوكالة ،وأخرى حصلت على خدمات أقل وبحسب فئتها ،ومنذ مطلع الثمانينات
وخالل سنة  1982على وجه التحديد ،تراجعت وكالة الغوث في تقديم الخدمات واإلغاثة بصورة حادة ،إذ
تم التوقف عن صرف حصص اإلعاشة لالجئين المسجلين في كل من سوريا واألردن والضفة الغربية
وقطاع غزة ،إلى جانب ذلك ألغت وكالة الغوث الدولية خدمات اإلغاثة ،والتي كانت تشمل تقديم وجبات
الطعام الساخنة ألبناء المخيمات ،وتوقفت مراكزها عن توزيع حصص الحليب اليومية وبعض الفيتامينات
على أبناء المدارس( .عكاوي)23 ،1989 ،
ومن خالل تحليلنا لواقع الخدمات االجتماعية في المخيمات الفلسطينية في الماضي نجد أن المستفيدين
من هذه الخدمات ال يتجاوزون  %5من مجموع الالجئين ،علما أن أكثر من %36من الجئي لبنان
يندرجون تحت خط الفقر ،وأن حوالي  %70من الالجئين في غزة هم من حاالت العسر الشديد خاصة
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بعد هذا الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة ،وكذلك في مخيمات الضفة مثل مخيم جنين وبالطة
وعايدة وبيت جبرين ،ومخيمات لبنان في مخيم نهر البارد والبرج الشمالي وعين الحلوة والبداوي ومخيمات
جرمانا والحسينية في سوريا ،ومع وجود تحسن في حجم وشكل الخدمات التي تقدمها األونروا يبقى الالجئ
الفلسطيني في المخيمات وخاصة مخيمات لبنان يشعر بعدم تغطية كل حاجاته( .تمارى)64 ،1996 ،
إن هذا الواقع المفروض على الالجئين في مخيمات اللجوء جعل الكثير يهرب من هذا الواقع ،ويستجيب
لضغوط المتآمرين على القضية الفلسطينية ،وعلى المخيمات الفلسطينية،ففي لبنان مثال ونتيجة الحالة
التي يعيشها الفلسطيني هناك ،جعله يهاجر إلى البالد الغربية فينخفض بذلك عدد الفلسطينيين المسجلين
من أربعمائة وخمسين ألفا مسجلين في لبنان إلى أقل من الثالثة مئة ألف الجئ ،وان ما يجري لالجئين
الفلسطينيين في العراق من قتل ومن تهجير يندرج تحت يافطة استهداف المخيمات الفلسطينية ،والتي هي
في نهايتها استهداف للقضية الفلسطينية والمفصل فيها حق العودة ،والمؤامرة تستمر والمشاريع التصفوية
تتصاعد من دعوات للتوطين ،والتهجير ،والتعويض والتجنيس ،إلى الحلول المتفق عليها ذات المالمح
المبهمة ،والتي تنطلق منها رائحة عفنة تنذر بالخطر والخطر الشديد( .األمم المتحدة)91 ،2003 ،
بعد هذا العرض لواقع المخيمات الفلسطينية ،وما ط أر عليها من تبديالت نورد في هذه الدراسة جداول تبين
أسماء المخيمات المتبقية حتى اآلن ،وأماكن تواجدها وتعداد سكانها( :جهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني)54 ،2006،
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المخيمات الفلسطينية في المملكة األردنية الهاشمية:
اسم المخيم

تابع لمدينة

التعداد

المخيم

تابع لمدبنة

التعداد

البقعة

عمان

89970

الحصن

اربد

21404

عمان الجديد

عمان

50579

الزرقاء

الزرقاء

18167

ماركا

الزرقاء

44028

سوف

جرش

16224

جبل الحسين

عمان

29756

جرش

جرش

15970

اربد

اربد

الطالبية

عمان

5841

إضافة لثالثة مخيمات تعتبر خارج والية الوكالة هي مخيمات :السخنة ،مادبا ،وحي األمير الحسن
(حنيكين)
المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية( :المركز الفلسطيني لمصادر حق المواطنة والالجئين ،الالجئون
والمهجرون الفلسطينيون)2002 ،
اسم المخيم

تابع لمدينة

التعداد

اسم المخيم

تابع لمدينة

التعداد

بالطة

نابلس

22700

الفوار

الخليل

7802

طولكرم

طولكرم

17920

الفارعة

نابلس

7542

جنين

جنين

15956

عين بيت الماء

نابلس

6666

عسكر

نابلس

15501

عقبة جبر

أريحا

6134

الدهيشة

بيت لحم

12613

عايدة

بيت لحم

4663

شعفاط

القدس

10612

دير عمار

رام اهلل

2313

الجلزون

رام اهلل

10846

عين السلطان

أريحا

1782

قلنديا

القدس

10621

بيت جبرين

القدس

2032

العروب

بيت لحم

10175

االمعري

رام اهلل

10272

نور شمس

طول كرم

8971

ومخيمات ال تعترف بها وكالة الغوث :مخيم النويعمة الفارغ من السكان حاليا ،ومخيمات بيرزيت
(السقايف) ،مخيم قدوره ،مخيم عناتا ،مخيم العوجا ،مخيم جنيد.
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المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة( :الموسوعة الفلسطينية)162 ،1992 ،
اسم المخيم

تابع لمدينة

التعداد

اسم المخيم

تابع لمدينة

التعداد

جباليا

مدينة غزة

106691

خان يونس

خان يونس

60673

رفح

رفح

96743

البريج

مدينة غزة

29414

الشاطئ

مدينة غزة

79853

المغازي

مدينة غزة

22840

النصيرات

مدينة غزة

58139

دير البلح

دير البلح

19847

المخيمات الفلسطينية في لبنان(:عبد الهادي)37 :2002 ،
اسم المخيم

تابع لمدينة

التعداد

اسم المخيم

تابع لمدينة

التعداد

عين الحلوة

صيدا

45492

شاتيال

بيروت

8288

نهر البارد

طرابلس

30803

البص

صور

9358

الرشيدية

صور

26035

ويفل(الجليل)

بعلبك

7615

برج البراجنة

بيروت

15581

المية ومية

صيدا

4515

برج الشمالي

صور

18835

ضبية

بيروت

4013

البداوي

طرابلس

15770

مار الياس

بيروت

613

والمخيمات التي ال تعترف بها وكالة الغوث الدولية هي :المعشوق ،الشبريحا ،القاسمية ،أبو األسود.
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المخيمات الفلسطينية في الجمهورية العربية السورية( :كناعنة)67 :1992 ،
اسم المخيم

تابع لمدينة

التعداد

اسم المخيم

تابع لمدينة

التعداد

النيرب

حلب

17906

خان دنون

دمشق

8790

السبينة

دمشق

18513

مخيم حماة

حماه

7743

خان الشيح

دمشق

16626

مخيم درعا

درعا

5033

مخيم حمص

حمص

13414

درعا الطوارئ

درعا

4431

قبر الست

دمشق

20133

جرمانا

دمشق

3664

والمخيمات غير المعترف بها هي مخيم اليرموك جنوب دمشق وهو أكبر المخيمات الفلسطينية وتعداده
112,550الجئ ،مخيم الرمل في الالذقية وتعداده  6354الجئ ،مخيم عين التل(حندرات) في حلب
وتعداده  6354الجئ ،مخيم الحسينية جنوب دمشق وتعداده أكثر من 32000الجئ ،مخيم الرمدان شرق
مدينة دمشق.
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المبحث الثالث
األساس الدولي والشرعي لقرار 194
يشكل القرار  194أساس الشرعية الدولية في التعامل مع مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،وهو

الذي قامت عليه كل المبادرات واألطروحات لحل هذه المشكلة.
أوالً :صدور القرار:

في أعقاب اغتيال الوسيط الدولي لألمم المتحدة بشأن فلسطين "الكونت فولك برنادوت" ،تقدمت
بريطانيا بمشروع قرار إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وبناء على هذا المشروع اتخذت الجمعية العامة

لألمم المتحدة في ديسمبر  ( 1948د )3-القرار  194الذي يؤكد الحق الثابت واألصيل لالجئين
الفلسطينيين في العودة والتعويض إلى ديارهم( .سيف)67-66 :2002 ،

ونظ ار ألهمية هذا القرار نستعرض أهم عناصره وبنوده ،وقد نصت الفقرة  11من هذا القرار على

أن الجمعية العامة لألمم المتحدة تقرر (انظر نص القرار  194في المالحق)" ،وجوب السماح لالجئين
الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم وبأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عمليا،
ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة ،وكذلك عن كل خسارة أو ضرر أصاب

الممتلكات ،وتعين بمقتضى مبادئ القانون أو عمال بروح اإلنصاف ،على الحكومات أو السلطات المسؤولة

التعويض عنه ،وتوعز إلى لجنة التوفيق تسهيل إعادة الالجئين وتوطينهم من جديد واعادة تأهيلهم
االقتصادي واالجتماعي ودفع التعويضات لهم ،واقامة عالقات وثيقة مع مدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة
الالجئين الفلسطينيين ومن خالله مع األجهزة والوكاالت المناسبة في األمم المتحدة"( .مركز معلومات األمن

القومي)22 :2000 ،

وبعد تأسيس وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين مباشرة أنشأت الجمعية العامة

استنادا إلى القرار رقم  194هيئة أخرى باسم "لجنة التوفيق التابعة ألمم المتحدة والخاصة بفلسطين"،
وأوكلت إليها مهمة تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية ،وبالتالي عينت الجمعية العامة فرنسا وتركيا والواليات

المتحدة أعضاء في اللجنة( .يعقوب)9 :2008 ،
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ثانياً :ماذا يعني قرار 194؟
 .1أن العودة حق واجب التنفيذ.
 .2تتوقف العودة على االختيار الحر لالجئ ،بمعنى أن الالجئ حر ينفذ العودة متى شاء وكيف
يريد.

 .3إن العودة حق طبيعي وليس منة علي أحد.
 .4أنه ال يجوز منع أو حجب هذا الحق عن اإلنسان الفلسطيني.

 .5إن عودة الفلسطيني لوطنه عودة مواطن له كامل الحقوق المدنية والسياسية.
وتم التأكيد على هذا القرار أكثر من ( )120مرة ،مع رفض اسرائيل تنفيذه ولم تقم األمم المتحدة

بأي درجة من درجات اإللزام السرائيل بتنفيذ القرار مع العلم أن أحد شروط دخول اسرائيل في عضوية
األمم المتحدة هو تنفيذ حق العودة ،واسرائيل وافقت على ذلك ،ولكنها عندما دخلت إلى األمم المتحدة لم
تنفذه ولم يلزمها أحد بذلك( .صالح)39 :2013 ،

ثالثاً :من الذي يجب أن يشملهم قرار 194؟
خالل االجتماع األول لمجموعة العمل المتعددة األطراف الخاصة بالالجئين ،عرض الجانب
الفلسطيني في الوفد األردني المشترك بالتفصيل لمن يجب ضمه إلى فئة الالجئين الذين يشملهم

قرار ،194قررت األمم المتحدة الالئحة فيما يتعلق بحق العودة والتعويض( :تاكنبرغ)98 :2003 ،

الالجئون الفلسطينيون هم أولئك الفلسطينيون (والمتحدرون منهم) جميعا اللذين طردوا أوأجبروا

على ترك بيوتهم بين نوفمبر(1947خطة التقسيم) ويناير( 1949اتفاقيات الهدنة في ردوس) ،من

األراضي التي سيطرت عليها إسرائيل لـ"الغائبين" وهم فئة من الفلسطينيين كان يقصد من تصنيفهم على
هذا الشكل تجريدهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية والمدنية.
هذا التعريف ال ينطبق فقط على مكان المخيمات ،وبالتأكيد ال ينطبق فقط على أولئك الالجئين

المعترف بهم والذين يتمتعون بالتسجيل الرسمي لدى األونروا ،كون األخيرة لم يمتد نطاق صالحيتها قط

على أكثر من جزء من مجمل جمهور الالجئين.
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ومثل هذا التعريف ال يشمل المهاجرين الذين غادروا فلسطين قبل سنة  ،1947وانما يشمل

النازحين جميعهم ،حتى ضمن األرض التي أصبحت الحقا (إسرائيل) في فترة  ،1949-1948كما أنه
يشمل جميع األشخاص النازحين سنة  1967أو بعدها.
يشمل هذا التعريف أيضا سكان قرى الحدود في الضفة الغربية ،الذين فقدوا أراضيهم الزراعية في
حرب ،1948وبالتالي مصدر رزقهم لكنهم بقوا في قراهم .ويشمل سكان مخيمات الالجئين في قطاع غزة

الذين تمت إعادة نقلهم إلى جهة رفح المصرية ووجدوا أنفسهم منفصلين عن عائالتهم وأقربائهم نتيجة
ترسيم الحدود في أثر اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر ،وأخي ار يشمل التعريف البدو الفلسطينيين

الذين أبعدوا عنوة عن مراعيهم داخل إسرائيل ،وكذلك أولئك اللذين دفعوا إلى ترك الضفة الغربية واالنتقال

إلى األردن.

ومع أن ثمة فئات من المذكورة أعاله قد ال تعتبر من الالجئين بالمعني التقني (كالمرحلين أو

سكان قرى الحدود) ،إال أنها تحملت المشاق والمصير الذي واجهه معظم الالجئين من الفئات األولى.
رابعاً :إلزامية القرار:

رغم أن قرار 194القاضي بحق العودة هو قرار غير ملزم وهو توصية لها طابع إنساني فقط،

لكن إصرار المجتمع الدولي باستثناء إسرائيل على التأكيد على هذا القرار دون توقف خالل أكثر من

ستون عاما إنما هو شهادة قاطعة باإلجماع الدولي على وجوب تنفيذه ،واستمر هذا اإلجماع حتى بعد
أوسلو ،مع الفارق أن أمريكا غيرت موقفها بين قبول ورفض وغياب ،وفي القرار  3236الصادر في

 1974أكدت األمم المتحدة إن العودة حق من الحقوق غير القابلة للتصرف ،بل وحثت الدول على تقديم
الدعم للشعب الفلسطيني بما في ذلك السالح ،للحصول علي هذه الحقوق( .زريق)69 :1994 ،
قرار حق العودة نابع من صلب القانون الدولي وهو تطبيق له ،وحق العودة أيضا مكفول
باإلعالن العالمي ل حقوق اإلنسان ،الذي تمت المصادقة عليه من قبل العدد األكبر من الدول ،وهو حق

ال يسقط بالتقادم وال يلغيه أي اتفاق أو معاهدة ،وال تجوز فيه النيابة أو التمثيل ،ألنه في األصل حق
فردي ،هو أيضا حق ينبع من حرمة الملكية الفردية التي ال تسقط بالتقادم أو إعالن السيادة أو فرض

االحتالل ،وهو أيضا حق جماعي نابع من حق تقرير الضمير وهو حق ال يسقط بقبول القرار 242

المختص بإزالة آثار االحتالل عام  ،1967والدليل على ذلك أن ق ار ار صدر عن الجمعية العامة رقم
 50/84في ( 1995/12/15أي بعد أوسلو) جاء فيه تأكيد القرار رقم ( .194زريق)70 :1994 ،
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خامساً :أهمية قرار  194والحقوق المترتبة عليه:
إن قرار  194يستمد أهميته من كونه القرار الوحيد الذي يعرف حقوق الالجئين الفلسطينيين
بصورة جماعية ويطالب بحقهم بالعودة كمجموعة قومية ،وقد اضعف الفلسطينيون حجتهم بالمطالبة
بتطبيق حق العودة من خالل قبولهم بصيغة مدريد وأوسلو فيما بعد لمحادثات السالم ،إذ إن هذه الصيغة

تستثني األمم المتحدة التي لم تعد ق ارراتها هي التي توفر الهيكلية والمظلة والتنظيم لحل مشكلة الالجئين
الفلسطينيين( .الصوراني)39 :2012 ،
الحقوق المترتبة على قرار:194
يترتب على هذا القرار وفقا للمادة  11ثالثة حقوق أساسية( :الصوراني)54 :2012 ،
أوالً :حق العودة إلى األماكن التي أجبروا على مغادرتها ،وهو يشمل الالجئين المهجرين إلى خارج

فلسطين ،أو أولئك الذين أرغموا على اللجوء إلى مناطق أخرى داخل األراضي المحتلة في العام،1948

أوالى الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهي المناطق التي لم يشملها االحتالل في .1948
ثانياً :حق استعادة الممتلكات أو الملكيات الخاصة بالجئي  1948العائدين إلى ديارهم أي بيوتهم ،وتم
تأكيد هذا الحق في ورقة عمل سكرتارية األمم المتحدة في آذار  1950بتوضيح أن هذا الحق "العودة

إلى بيوتهم" ،وجددت الجمعية العامة التأكيد على حق استعادة الممتلكات في قرار صدر في عام 1974
يشير إلى "حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي طردوا منها".

ثالثاً :حق التعويض :وهذا الحق ينص على منح تعويض نقدي عن خسارة األمالك الخاصة أو

المفقودين أو المصابين ،وهو يشمل فئتين من الالجئين:

أ -الفئة التي تقرر العودة حيث يحق لها الحصول على تعويض كامل عن فقدان األمالك الخاصة
التي تعرضت للتدمير أو التلف.

ب -الفئة التي قد تختار طوعا عدم ممارسة حق العودة إلى ديارها واستعادة أمالكها ،ويحق لهذه
الفئة الحصول على تعويض كامل عن كل أمالكها سواء أصابها التلف والتدمير أم ال.
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سادساً :دالئل تخلي األمم المتحدة عن تطبيق القرار ( :194عمرو)7 :2007 ،
 .1بالرغم من التأكيد على حق العودة سنويا في اجتماعات األمم المتحدة وبما يزيد على مئة وعشر
مرات حتى تاريخه ،إال أن الرفض اإلسرائيلي ما زال مستم ار لتنفيذ هذا القرار دون أن تحرك هيئة
األمم المتحدة ساكنا.

 .2لم يستطع الفلسطينيون إنشاء الدولة الخاصة بهم حتى تاريخه.
 .3عجز لجنة التوفيق والمصالحة القيام بمهامها واعادة مائة ألف الجئ مقابل الحصول على صلح
مع العرب.

 .4عجز األمم المتحدة عن تنفيذ بروتوكول لوزان الصادر في 12أيار عام .1949

 .5إنشاء وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) بناء على قرار من
الجمعية العامة رقم ( ،)302حيث أخذ يتضح أن المزاج الدولي يتجه نحو إيجاد حلول اقتصادية

لدمجهم وليس إعادتهم لوطنهم.

 .6قرار األمم المتحدة رقم ( )242لعام  1967الذي ينص على تسوية عادلة لمشكلة الالجئين ،يعني
غض النظر عن عودة الالجئين وتعويضهم.
سابعاً :تعليق الباحث على قرار :194
 .1تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلساتها العامة رقم  186بـ( )35صوتا مع القرار مقابل ()15
ضده وامتناع ( )8عن التصويت ،كانت الدول العربية ضد القرار ،وكذلك االتحاد السوفييتي ،أما

الواليات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة فكانت مع القرار في حين أن الهند وايران والمكسيك
امتنعت عن التصويت.

 .2ترك خيار العودة لالجئين أنفسهم ،فإذا ما قرروا العودة يجب السماح لهم بالقيام بذلك وأن ال يتم
عرقلتهم أو منعهم من ذلك ،فالقيام بذلك يعتبر فعال عدوانيا واعتداء يستحق اإلدانة أو التحرك من

قبل مجلس األمن.

" .3يجب أن يعود الالجئون في أقرب فرصة ممكنة وهي لحظة توقف األعمال العدوانية أي في الفترة
ما بين شباط  1949عند توقيع اتفاقية وقف إطالق النار مع مصر وتموز  1949توقيعها مع

سوريا" ،إن تأجيل عودة الالجئين منذ ذلك التاريخ يعتبر انتهاكا مستم ار لحق العودة ،وان المسؤولية
عن انتهاك هذا الحق ونتائجه ملقاة على كاهل اإلسرائيليين.
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 .4الذين يختارون العودة لهم الحق أيضا في التعويض لقاء الخسارة والضرر لممتلكاتهم بغض النظر
إذا كانت حدائق ،منازل ،محاألو ممتلكات خاصة ،ويجب القيام برد األراضي والبيوت والممتلكات

(إعادتها إلى أصحابها األصليين) إلى حالها ،وبهذا يكون لهم الحق بالعودة إضافة إلى الحق
بالتعويض.

 .5الذين ال يرغبون بالعودة ،فلهم حق التعويض لقاء ممتلكاتهم إضافة إلى الممتلكات األخرى ،لذلك
فإن اإلشارة البسيطة إلى حق العودة على أنه "العودة أو التعويض" هي إشارة مضللة ،ويتضمن
التعويض استغالل ممتلكاتهم لمدة ( ،)50عاما والمحنة التي لحقت بهم في تلك الفترة بما ينسجم

مع اإلجراءات التي جرى تبينها في حالة ضحايا النازية.

 .6تشمل مسؤولية التعويض "الحكومات والسلطات المسؤولة ويتضمن ذلك حكومة إسرائيل المؤقتة في

عام  1948والحكومات المتالحقة في إسرائيل والوكالة اليهودية والهاغانا وعصابات األرغون
وشتيرن والصندوق القومي اليهودي وغيرها في إسرائيل والخارج".

 .7تكريس مصطلح "العودة والتعويض" معا والذي يسعي إلى بث التعتيم حياله من خالل الترويج
لمصطلح جديد هو العودة أو التعويض ،فالتخيير بينهما ال مكان له حسب نص المادة ،فالقرار

يشير وبوضوح إلى وجوب العودة والتعويض معا.

 .8ما سبق ينفي أيضا الزعم اإلسرائيلي بأن قرار  194هو مجرد توصية ال توقع أي إلزام على
إسرائيل ،إن إصرار المجتمع الدولي بإلزامية القرار تجسد من خالل التأكيد عليه أكثر من ()130
مرة أثناء الجلسات السنوية لألمم المتحدة وعلى مدار أكثر من ( )54عاما.

 .9إن الزعم اإلسرائيلي بأن قرار  194ال يذكر إسرائيل وال يخصها بالمسؤولية لهو زعم باطل ،ألن
إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تم اشتراط قبول عضويتها في األمم المتحدة بقبولها
قراري األمم المتحدة  181وقرار .194

وترى الباحثة أنه منذ بدء مشكلة اللجوء في فلسطين وارتباط االنسان الفلسطيني بكلمة الجئ ،بدأت
معاناته وازدادت مع كل يوم يقضيه خارج وطنه في الشتات ،حيث يعتبر الالجئ الفلسطيني مضطهد في
معظم أماكن تواجده ،ولم يتم مساواته مع المواطنين في الدول الذي يتواجد فيها وخاصة الدول العربية،

إضافة إلى الحالة المزرية وغير الصحية وال اآلدمية التي تحياها المخيمات الفلسطينية في الشتات ،وعدم

االهتمام واالكتراث ب ها من قبل حكومات الدول المستضيفة ،وال بالالجئين الفلسطينيين ،لذلك يجب العمل
بكل قوة على تطبيق الق اررات الدولية المتعلقة بقضة الالجئين الفلسطينيين وخاصة القرار  194الذي
يعتبر األساس الشرعي والقانوني لعودة الالجئين إلى ديارهم ،والذي يجب تفعيله وضرورة تطبيقه في كل

المحافل العربية والدولية.
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الفصل الثاني
مشاريع تسوية قضية الالجئني
المبحث األول :مفهوم الحل العادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين.
المبحث الثاني :قضية الالجئين والمفاوضات.
المبحث الثالث :المشاريع اإلسرائيلية.
المبحث الرابع :المشاريع الدولية.
المبحث الخامس :مشاريع فلسطينية وعربية.
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الفصل الثاني
مشاريع تسوية قضية الالجئين
يتناول الفصل الثاني أهم المشاريع والرؤى التي تم طرحها من أجل توطين الالجئين الفلسطينيين

أو إيجاد حلول بديلة لحق العودة ،وجاء المبحث األول ليبين ماهية مفهوم الحل العادل لمشكلة الالجئين
الفلسطينيين وتبيان جدوى قرار  ،194وما يجب أن يكون عليه شكل الحل ،وطبيعة أو شكل الحل الذي
يطرحه المجتمع الدولي ،وتبيان إذا ما كان ينطبق عليه مفهوم الحل العادل لقضية الالجئين أم ال ،وتحدث

المبحث الثاني عن الالجئين والمفاوضات ،من حيث تناول المفاوضات لمشكلة الالجئين أم عدم اهتمام
المفاوض الفلسطيني بها ،وما هي الطروحات والحلول والمشاريع التي تم التفاوض عليها بشأن الالجئين،
في حين وضح المبحث الثالث أهم مشاريع التوطين التي تم طرحها من الجانب اإلسرائيلي والتي كانت

ترمي بالمطلق لمزيد من اللجوء والتهجير بحق الفلسطينيين ،أما المبحث الرابع فتحدث حول أهم مشاريع
التوطين الدولية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين ،وختم الفصل بمبحث خامس يتناول أهم الرؤى والمشاريع

الفلسطينية والعربية الخاصة بتوطين الالجئين.
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المبحث األول
مفهوم الحل العادل لقضية الالجئين
أوالً :مفهوم العدالة
وم ْعِدلَتَه
العدالة لغة :العدل ضد الجور ،يقال عد لعليه في القضية فهو عادل ،وبسط الوالى عدله َ
الم ْع َدلَة – بفتح الدال  ، -أي :من أهل العدل ،ورجل عدل،
– بكسر الدال وفتحها  ، -وفالن من أهل َ
أي :رضاومقنع في الشهادة(.الدرر السنية)http://cutt.us/fCGQC ،
والعدالة :وصف بالمصدر معناه ذو عدل ،قال تعالى َ ( :وأَ ْش ِه ُدوا َذ َوي َع ْدل ِم ْن ُك ْم)
الطالق ،ويقال :رجل عدل ورجالن عدل ،ورجال عدل ،وامرأة عدل ،ونسوة عدل ،كل ذلك على معنى رجال

آية  2سورة

ذوو عدل ،ونسوة ذوات عدل ،فهو اليثنى ،واليجمع ،واليؤنث ،فإن رأيته مجموعا ،أومثنى أو مؤنثا ،فعلى
أنه قد أجرى مجرى الوصف الذي ليس بمصدر ،وتعديل الشئ تقويمه ،يقال عدلته فاعتدل ،أى قومته
فاستقام( .الدرر السنية)http://cutt.us/fCGQC ،

فمن هذه التعاريف اللغوية يتبين أن معنى العدالة في اللغة االستقامة ،والعدل هو المتوسط في
ِ
سطا)آية 143
األمور من غير إفراط في طرفى الزيادة والنقصان ،ومنه قوله تعالىَ ( :و َك َذل َك َج َعْل َنا ُك ْم أُمة َو َ
سورة البقرة ،أى عدال فالوسط والعدل بمعنى واحد.
والعدالة اصطالحا :تنوعت فيهاعبارات العلماء من محدثين وأصوليين وفقهاء ،إال أنها ترجع إلى
معنى واحد وهو أنها :ملكة أى صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على مالزمة التقوى والمروءة ،وال
تتحقق العدالة في الراوى إال إذا اتصف بصفات خمسة :اإلسالم ،والبلوغ والعقل ،والسالمة من أسباب

الفسق ،وخوارم المروءة ،وليس المقصود من العدل أن يكون بريئا من كل ذنب ،وانما المراد أن يكون

الغالب عليه التدين ،والتحرى في فعل الطاعات(.المعاني)http://cutt.us/V7SGH ،

والعدالة هي مفهوم يعيين عدم االنحياز في محاكمة أي إنسان ألي أمر ،وهي رؤية إنسانية

للمحيط الذي يعيش فيه کل فرد شرط أن ينظم هذه الرؤية قانون وضعي يشارك فی صياغتها الکل بعيدا
عن التحکم .والعدالة عكس الظلم والجور والتطرف ،أهداف العدالة االنصاف والمساواة والتوازن وعدم

التعدي وحماية المصالح الفردية والعامة وهي مفهوم أخالقي يقوم على الحق واألخالق ،والعقالنية،
والقانون ،والقانون الطبيعي واإلنصاف .نظريات العدالة التختلف اختالفا كبي ار من مجتمع إلى آخر ولكن

تطبيق مفاهيمها يختلف وعند اختالف المفاهيم اليمكن أن تتواجد العدالة فالعدالة هي القوانين الطبيعية
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التي وجدت مع وجود الكون وتحقيقها فيما يتعلق بالبشر يرتبط بمدى ادراكهم وفهم للرساالت السماوية التي
توضح ماأراد منهم خالقهم .فان العدالة سبب تعايش الفقير والثري في مجتمع واحد وهي حق يتمتع به

الفقير والثري وليس بالضرورة لتحقيقها في المجتمع أن يطبق القوانين الموجودة في المحاكم ألنها من
صنع البشر وتخدم مصالح األقوى ومصلحة من يضعها .فالقانون يختلف عن العدالة بان العدالة هي

القانون االلهي اما القانون فهو من صنع البشر وقد ينسجم مع العدالة وقد الينسجم معها ،وتعتبر العدالة
قاعدة إجتماعية أساسية إلستمرار حياة البشر مع بعضهم البعض ،فالعدالة محور أساسي في األخالق
وفي الحقوق وفي الفلسفة اإلجتماعية وهي قاعدة تنطلق منها بحوث إيجاد المقاييس والمعايير األخالقية
والقانونية( .ويكبيديا)http://cutt.us/MI5io ،
ثانياً :العدالة الدولية
إن األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية ،قد اعترف بها من قبل األمم المتحدة والمجتمع
الدولي بوصفها أراضي ذات وضع دولي؛ وقد صادقت محكمة العدل الدولية على ذلك .وينبع وضع
فلسطين هذا أوال من خضوع هذه المنطقة في السابق النتداب عصبة األمم (الفئةأ) بعد فصلهاعن
اإلمبراطورية العثمانية( .سيف)96 ،2002 ،
إذن ،كانت فلسطين بلدا واقعا تحت االنتداب مع اعتراف مؤقت بـ (وجودها كأمة مستقلة) ،ونص على
مفهوم االنتداب ،وعلى أهدافه األساسية ،في المادة  22من ميثاق عصبة األمم ،والحظت محكمة العدل
الدولية في رأيها االستشاري حول الوضع الدولي لجنوب غرب أفريقيا ،وفي سياق حديثهاعن االنتدابات
عامة( ،أن االنتداب ،من أجل مصلحة سكان المنطقة واإلنسانية عامة ،أنشئ كمؤسسة دولية وبهدف
دولي – وديعة مقدسة بين يدي الحضارة) ،وقد أكدت محكمة العدل في هذا الصدد أن (مبدأين يكتسبان
أهمية عليا :مبدأ عدم الضم [أو اإللحاق] ،ومبدأ مفاده أن رفاهة ونمو الشعوب [غير القادرة بعد على حكم
نفسها بنفسها] ،يشكالن وديعة مقدسة بين يدي الحضارة) .وعليه ،لم يكن بمقدور االنتداب أن يضعف أو
يدمر حقوق السكان األصليين ،وكان جوهره يستند إلى اإلشراف ومحاسبة الدوليين( .الرشيدي،2002 ،
)52
ووضعت مسألة فلسطين على أجندة الجمعية العامة لألمم المتحدة من قبل سلطة االنتداب ،التي أعربت
عن رغبتها في االنسحاب من (المنطقة ،وفي  1947/11/29تبنت الجمعية العامة القرار  ،181وفيه
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أعلنت (أن االنتداب على فلسطين سينتهي في أقرب فرصة ممكنة ،ولن يتأخر ذلك في أي حال عن 1
أغسطس  .)1948وكان ثمة إدراك أن المسؤوليات الدولية فيما يخص المنطقة التعتمد على الوجود
المستمر لعصبة األمم؛ فقد أكدت المحكمة في آرائها االستشارية في حاالت جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا)
عام  ،1950أن األمم المتحدة تسلمت الوظائف الرقابية على إدارة انتداب جنوب غرب أفريقيا بعد حل
عصبة األمم ،إلى حين تحقق استقاللها.
وتبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وتطبيقا لمسؤوليتها حيال فلسطين ،القرار  ،181وهو قرار يوصي
بـ(خطة تقسيم مع اتحاد اقتصادي) تتيح إنشاء دولتين مستقلتين عربية ويهودية ،فضال عن نظام دولي
خاص لمدينة القدس ،فأرست بذلك مفهوم الحل القائم على الدولتين .ويعترف إعالنا االستقالل الفلسطيني
واإلسرائيلي كالهما بالقرار  181أساسا شرعيا لدولتيهما .ويشكل هذا القرار اعترافا من قبل المجتمع الدولي
بحق الفلسطينيين العرب في إنشاء دولة؛ وعنى ذلك أن نهاية االنتداب لم تنه (الوضع الدولي) لتلك
المنطقة وال المسؤولية العليا للجمعية العامة لألمم المتحدة عن إنشاء الدولة الفلسطينية .في هذه األثناء
أصبحت إسرائيل في  11مايو  1949عضوا في األمم المتحدة .وقد لحظت الجمعية العامة ،عند السماح
إلسرائيل بهذه العضوية ،تصريحات إسرائيل والتفسيرات التي أدلت بها في السابق أمام (اللجنة السياسية
الخاصة) المنبثقة عن الجمعية العامة بخصوص تطبيق الق اررين  181و  .194وتشير تلك التصريحات
والتفسيرات إلى النظام الدولي المتصور للقدس ،والى مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،ومسائل الحدود .إن
عضوية إسرائيل في األمم المتحدة كانت مشروطة بقبولها تلك االلتزامات ،ومنذ ذلك الوقت واصلت األمم
المتحدة تأكيد مسؤولية خاصة تجاه فلسطين .ولهذا أنشأت صرحا كامال من القواعد من أجل توفير أساس
قانوني ألية تسوية تفاوضية تؤدي إلى قيام دولة في تلك المنطقة( .تكنبرغ)34 ،2003 ،
بعد إنهاء االنتداب نبعت مسؤولية الجمعية العامة لألمم المتحدة من اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب
الفلسطيني في تقرير مصيره ،ولما كان حق تقرير المصير ال يمارس إال على منطقة ما ،فإن التأكيدعلى
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ضمن حدود مقررة ،وهذه الوحدة حددتها الجمعية العامة ومجلس
األمن بأنها المنطقة الواقعة وراء حدود هدنة  ،1949أي ما يقابل المنطقة التي احتلتها إسرائيل منذعام
 :1967الضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية – وقطاع غزة .وعليه ،فإن فلسطين مخولة باالستفادة
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من تطبيق أحكام القانون الدولي ذات الصلة ،وحق تقرير المصير هذا يستدعي الحق في احترام التكامل
األرضي ووحدة المنطقة الخاضعة لالحتالل بأكملها ،وقد أكدت الجمعية العامة في القرار  142/56هذا
الحق ،الذي يعد في القانون الدولي معيا ار ال يمكن االنتقاص منه وال إخضاعه للنقض (الفيتو)( .سيف،
)154 :2002
واستجابت الجمعية العامة لألمم المتحدة لقرار المجلس الوطني الفلسطيني ،في  15نوفمبر  1988بتبني
قرار الجمعية العامة  ،177/43وهذا القرار يقر بإعالن دولة فلسطين المستقلة التي اعتبرت منسجمة مع
القرار  181و(تطبيقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف) ،وهكذا غدا حق العودة جزءا من
اإلطار األوسع لحق إنشاء دولة فلسطينية ،وفي الفقرة  88من الرأي االستشاري حول الجدار ،أكدت
محكمة العدل قابلية تطبيق مبدأ تقرير المصير ،ومن ثم واجب إسرائيل وكل دولة (في الكف عن أي فعل
قسري يحرم الشعوب المشار إليها [في ذلك القرار] ...حقها في تقرير مصيرها) (القرار  .)2625كما جاء
في الفقرة ( 118أن وجود شعب فلسطيني لم يعد مسألة تخضع للنقاش ،وأن هذا الوجود اعترفت به
إسرائيل) ،وأن منظمة التحرير اعترفت (بحق إسرائيل في العيش بسالم وأمان)( .فرسون)184 :1996 ،
والحق إن إعالنات الجمعية العامة بخصوص الوضع الدولي للمناطق الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس
الشرقية ،وبخصوص حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني،اليمكن صرف النظر عنها باعتبارها محض
توصيات .ذلك أنها تؤدي ،من دون أدنى شك ،إلى آثار قانونية أكيدة وتوفر األساس لعمل تقوم به األمم
المتحدة .ففي الرأي االستشاري حول ناميبياعام  1970أشارت محكمة العدل الدولية إلى عدد كبير من
التبعات القانونية واألحكام (عكاوي ،)81 :1989 ،وعليه فإن المحكمة حين ردت على أحد االعتراضات
الزاعمة أن الجمعية العامة أدلت بتصريحات من دون أن تكون لها الكفاءة لكونها ليست هيئة قضائية،
قالت( :إن حرمان هيئة سياسية من هيئات األمم المتحدة ...الحق في الفعل ،بحجة أنها تعوزها الكفاءة
إلصدار ما وصف بأنه قرار قضائي ،لن يكون متناقضا مع نفسه فحسب بل سيرقى إلى أن يكون إنكا ار
كامال للعالجات المتوفرة في مواجهة االنتهاكات األساسية للمشاريع الدولية) .وأردفت المحكمة تقول( :لن
يكون صحيحا أن نفترض أن الجمعية العامة ،لكونها من حيث المبدأ مخولة صالحيات توصوية ،ستمنع
في حاالت معينة ،وضمن إطار كفاءتها ،من تبني ق اررات تصدر أحكاما أو تكون ذات تصميم عمالني).
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وأشارت المحكمة إلى أن الجمعية العامة التي جاءت في تلك الحالة إلى مجلس األمن ،ال ألنها لم تكن
تملك الصالحيات القانونية الالزمة إلنهاء االنتداب ،بل ألنها لم تكن تملك وسائل تنفيذية تضمن
االنسحاب من جنوبي أفريقيا .وأكدت المحكمة أيضا أن (ق ار ار ملزما تصدره هيئة كفوءة من هيئات األمم
المتحدة حول ال شرعية وضع ما ال يمكن أن يبقى بغير تبعات  ...فهذا القرار يستدعي تبعات قانونية،
وهي تحديدا إنهاء وضع غير شرعي وتمكن معارضته من قبل كل الدول بمعنى سده كل السبل أمام
شرعية حالة مكرسة عبر انتهاك القانون الدولي)( .خير)92 :1996 ،
وشددت محكمة العدل (في الفقرتين 27و  )28على أن للجمعية العامة كفاءة ثانوية في األمور المتعلقة
بالسالم واألمن العالميين ،وذلك بموجب المادتين  10و  .11وأضافت أن تأويل المادة  12من الميثاق
بالقول إن على الجمعية العامة أال توصي بإجراءات في الوقت الذي يتعامل فيه مجلس األمن مع القضية
نفسها إال إذا طلب مجلس األمن منها ذلك ،قد تطور من خالل عمل الهيئات السياسية ولم يعد عائقا.
وهكذا فإن ثمة ميال متزايدا – مع الوقت – ألن تتعامل الجمعية العامة ومجلس األمن ،بالتوازي ،مع األمر
نفسه فيما يتعلق بضمان السالم واألمن الدوليين .وفي حين نزع مجلس األمن إلى التركيز على أبعاد مثل
تلك األمور المتعلقة بالسالم واألمن الدوليين ،اتخذت الجمعية العامة نظرة أوسع فتناولت في االعتبار
األبعاد اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية( .حسن)2002 ،
مارس مجلس األمن هو أيضا مسؤولية تجاه فلسطين منذ زمن يعود إلى عام  ،1948وذلك حين تبنى –
بناء على الفصل السابع من الميثاق – القرار رقم ( 154لعام  ،)1948وأكد أن الوضع في فلسطين يشكل
تهديدا لألمن بحسب المادة  .39وبناء على المادة  ،40طالب مجلس األمن بوقف إطالق النار ،معلنا أن
عدم احترام األطراف المعنية لهذا القرار سيظهر وجود انتهاك للسالم بحسب فحوى المادة  39من الميثاق،
األمر الذي يتطلب اهتماما فوريامن قبل مجلس األمن ،بالنظر إلى إمكانية عمل إضافي بحسب الفصل
السابع ،وبالكيفية التي يرتئيها .ويشير القرار إلى أن أحكام القرار بخصوص المحافظة على الهدنة ستبقى
فاعلة إلى حين الوصول إلى تعديل سلمي للوضع المستقبلي لفلسطين( .دباس ،واجب،
)http://cutt.us/MGH9
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أما قرار ( 242لعام  ،)1967والذي أعاد التأكيد عليه فيما بعد القرار ( 338لعام  ،)1973فقد شدد على
متطلبات (بناء سالم عادل ودائم في الشرق األوسط)؛ وتشمل هذه المتطلبات – من تبين أمور أخرى-
(انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من المناطق المحتلة في النزاع األخير) (الفقرة الثانية).
وبخصوص محكمة العدل الدولية فقد صادقت على ق اررات مجلس األمن التي تبنت ال شرعية الحتالل
إسرائيل ألراضي الفلسطينية (بما فيها القدس) منذ عام  ،1967بموجب القانون الدولي وق اررات األمم
المتحدة ،وهواحتالل يعد مخالفا للمبدأ الراسخ القاضي بعدم السماح باكتساب األرض بالقوة .إذن لن يكون
تغيي ار أحادي الجانب في الوضع الدولي للمناطق الفلسطينية المحتلة إلى حين وصول مفاوضات الحل
النهائي إلى تسوية سلمية يوافق عليها جميع األطراف .كما أيدت محكمة العدل الدولية ق اررات مجلس
األمن التي أعلنت أن كل اإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع ووضع
المناطق الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) الغية وباطلة .أيدت المحكمة أيضا قرار مجلس
األمن اعتبار المناطق الفلسطينية مناطق محتلة ،واعتبار إسرائيل – من ثم – قوة محتلة .ودعمت
المحكمة كذلك قرار مجلس األمن اعتبار المستوطنات غير شرعية ففي الفقرة  20تقول المحكمة:
(بخصوص هذه المستوطنات تالحظ المحكمة أن القوة المحتلة يجب أال تهجر أو ترحل أقساما من سكانها
المدنيين إلى المنطقة التي تحتلها) ،وشددت المحكمة في الوقت نفسه على أن المادة  49تنص أيضاعلى
أن (أعمال الترحيل القسرية الفردية أو الجماعية ،وكذلك أعمال ترحيل األشخاص المحميين من المناطق
المحتلة إلى مناطق القوة المحتلة أو إلى بلد آخر (سواء أكان محتال أم ال) أعمال ممنوعة ،بغض النظر
عن دوافعها)( .زقوت)2001 ،
من المهم أن نالحظ أن هذا اإلعالن البالغ األهمية بخصوص ال شرعية المستوطنات حظي بموافقة كل
القضاة ،بما في ذلك القاضي المعارض الوحيد بورغنثال .وقد ثبتت المحكمة أن المناطق الفلسطينية
المحتلة ،بوصفها كذلك ،ينطبق عليها القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان .والحال أن
مسؤولية مجلس األمن والجمعية العامة عن المناطق الفلسطينية المحتلةعام  67يمكن تبينها في إسهامها
الحميم في مفاوضات السالم .ففي القرار ( 55/55الصادر في  7كانون األول  )2000عبرت الجمعية
العامة عن (دعمها التام لعملية السالم الجارية التي بدأت في مدريد ،وإلعالن المبادئ بخصوص الحكم
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الذاتي المؤقت لعام  ،1993فضال عن االتفاقات الالحقة بما فيها االتفاقية اإلسرائيلية – الفلسطينية
المؤقتة بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة لعام  1995ومذكرة شرم الشيخ لعام  .)1999كما أن
مجلس األمن بتبنيه باإلجماع لقرار  ،1515قد صادق أيضا على خطة (خارطة الطريق) التي أعدتها
اللجنة الرباعية للشرق األوسط ،وهي خطة تهدف إلى الوصول إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني –
اإلسرائيلي يقوم على دولتين فلسطينية و إسرائيلية( .اللجنة الشعبية لالجئين ،الشرعية الدولية لالجئين
الفلسطينيين)http://cutt.us/Nicl ،2011/9/8 ،
لقد قرر مجلس األمن بموجب المادة  39من الميثاق أن الخروق الفظيعة لحقوق اإلنسان وللقانون
اإلنساني – بما في ذلك االنتهاكات لحقوق الالجئين في العودة إلى بيوتهم – تشكل تهديدا لألمن والسالم
الدوليين .وينعكس هذا الربط بين تدفقات الالجئين ومخاطر تهديد السالم في القرار  688فيما يخص
األكراد ،وفيما يتعلق بالصومال وكوسوفو ورواندا .وهكذا تصرف مجلس األمن حيال الهجرات الجماعية
إما بمواجهة تدفق سكان وشيك ،أو بمحاولة التصدي لألسباب األصلية لتلك الهجرات ،ففي القرار 688
مثال أعرب مجلس األمن عن (قلقه البالغ لقمع السكان المدنيين العراقيين في أنحاء عديدة من العراق ،بما
فيها مؤخ ار المناطق التي يسكنها أكراد ،األمر الذي أدى إلى تدفق هائل لالجئين باتجاه الحدود الدولية،
بما يهدد السالم واألمن الدوليين في المنطقة) .وفيما يتعلق بأزمة يوغوسالفيا السابقة ،شجب مجلس األمن
كل انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون االنساني ،بما في ذلك التطهير العرقي ،وهي انتهاكات تشكل
األسباب األصلية للهجرة الجماعية .ففي الق اررات  752و ( 771لعام  )1992و ( 819لعام  )1993دعا
مجلس األمن إلى وقف فوري ألعمال الطرد الجماعي للسكان من بيوتهم ،والهادفة إلى تغيير التكوين
اإلثني للسكان .وفي القرار  787الذي فرض عقوبات اقتصادية على جمهورية يوغوسالفيا الفيدرالية ،أعاد
المجلس التأكيد على عدم السماح باكتساب األراضي بالقوة وعدم السماح باللجوء إلى التطهير العرقي،
وطالب بعودة كل المرحلين إلى بيوتهم( .الخنساء)173 :2004 ،
والحاق بهذه الق اررات تبنى مجلس األمن عقوبات اقتصادية واجراءات أخرى بمقتضى الفصل السابع من
الميثاق ،ينبغي على الدول أن تطبقها وتفرضها بموجب المادة  25من ذلك الميثاق .كماأنشأ المجلس
(مناطق آمنة) ،لألكراد أوال ،ثم في البوسنة ،ومدد فترة تفويض قوات حفظ السالم من أجل حماية هؤالء
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السكان بما في ذلك توفير المساعدة اإلنسانية .وأنشأ أيضا محكمتين جنائيتين دوليتين لمحاكمة المسؤولين
في يوغوسالفيا ورواندا عن أعمال اإلبادة والتطهير العرقي – وهي األسباب األصلية لتدفقات الالجئين
الكبرى من هذين البلدين( .أبو الخير ومصطفى)8 :2010 ،
كما أقر مجلس األمن حق العودة ،وذلك في القرار (361لعام  )1974بخصوص قبرص ،والقرار 820
(لعام  )1993بخصوص البوسنة والهرسك .فالمادة األولى من الملحق  7عن الالجئين والمهجرين ،وهو
الذي يشكل جزءا اليتج أز من اتفاقيات دايتون ،ينص على التالي( :فرج)176 :2009 ،
 .1كل الالجئين والمهجرين يملكون الحق في أن يعودوا – بحرية -إلى بيوتهم األصلية .ولهم الحق في
أن تعاد إليهم ممتلكاتهم التي حرموا منها أثناء األعمال العدائية منذ عام  ،1991وأن يعوضوا عن أي
ملك اليمكن إعادته إليهم .إن العودة المبكرة لالجئين والمرحلين هدف مهم لتسوية النزاع في البوسنة
والهرسك .وقد أكدت األطراف قبولها عودة هؤالء األشخاص الذين غادروا أرضهم ،بمن فيهم أولئك الذين
منحوا حماية مؤقتة من طرف ثالثة( .فرج)181 :2009 ،
.2ضمن األطراف السماح لالجئين والمهجرين بالعودة سالمين ،ومندون خطر تعرضهم لإلزعاج أو
التخويف أو المالحقة أو التمييز ،وبخاصة بسبب أصلهماإلثني أو معتقدهم الديني أو رأيهم السياسي.
 .3ستتخذ األطراف كل الخطوات الالزمة من أجل منع النشاطات التي من شأنها أن تعوق أو تمنع
العودة اآلمنة والطوعية لالجئين و المهجرين.
 .4إن اختيار الوجهة سيكون من مسؤولية الفرد أو العائلة ،وسيتم الحفاظ على مبدأ وحدة العائلة .لن
تتدخل ألطراف في خيار العائدين لوجهتهم ،ولن تجبرهم على البقاء في /أو االنتقال إلى /أوضاع تتسم
بالخطر أو الالأمان الشديدين ،والى مناطق تنقصها البنية التحتية األساسية الالزمة لمواصلة حياة طبيعية.
وهكذا تم أيضا ربط حق العودة بإعادة الممتلكات أو التعويض عن الخسائر في الممتلكات ،على ما ينص
الملحق السابع من اتفاقية دايتون .بل إن هذه االخيرة أبدعت ال بإنشاء ٍ
آلية للتعويض عل ىشكل لجنة
مستقلة يعينها رئيس (المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان) فحسب ،بل أيضا بتكريس هذا المبدأ في
الدستور الجديد للبوسنة والهرسك .واليستطيع المجتمع الدولي أن يتخلى عن مسؤوليته األساسية في هذا
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المأساة .فالمسائل القانونية في القضية الفلسطينية – أي حق الالجئين في العودة إلى بيوتهم أو تلقي
التعويضات؛ وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وهذا يتضمن حقه في إنشاء دولته وحقه في
الحصول على احترام السالمة الجغرافية (لوحدة تقرير المصير) (أي لكل المنطقة الخاضعة لالحتالل)؛
وواجبات القوة المحتلة في احترام اتفاقيات جنيف الرابعة في المناطق المحتلة بما فيها القدس – إنما هي
مسائل ذات اعتبار أساسي ال ألطراف الصراع بل للمجتمع الدولي برمته( .أبو الوفا)137 :1992 ،
وعليه ،فإن على األمم المتحدة -وتحديدا الجمعية العامة ،التي هي الهيئة التمثيلية الحقيقية ،إن كان
مجلس األمن مشلوال -أن تمارس مسؤولياتها تجاه فلسطين ،مستخدمة رأي المحكمة االستشاري الهام
برنامجا لها وتفويضا لعملها .وهي تستطيع أن تمارس هذه المسؤولية بأن تضمن حضو ار دوليا في
المنطقة ،وبأن تضغط على إسرائيل لدفعها إلى اإلذعان – ويشمل ذلك تبني عقوبات كانت الجمعية العامة
قد دعت إليها عام  .1982وال يمكن صرف النظر عن رأي المحكمة الدولية االستشاري بوصفه (غير
ملزم) صحيح أن القوة إلزامية له ،غير أن الدول التستطيع أن تتجاهل وجود القواعد األساسية التي شددت
عليها المحكمة ،وال التبعات التلقائية القانونية النتهاك تلك القواعد .كما أن ذلك الرأي االستشاري يضفي
ختم السلطة القضائية على شرعية الشعب الفلسطيني ،ويقدم برنامجا ذا سلطة تعمل بموجبه الجمعية
العامة وكل هيئات األمم المتحدة( .أبو ستة)35 ،2001 ،
ثالثاً :الحل العادل لقضية الالجئين.
عند الحديث عن حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين ،يتبادر إلى الذهن فو ار حق عودة

الالجئين إلى أراضيهم وديارهم التي ُهجروا منها قس ار بفعل سياسة االحتالل المبنية على التهجير القسري
واإلحالل واالستيطان ،ويكمن الحل العادل بإلغاء الضرر الواقع على المتضرر وتعويضه ماديا عما لحقه
من ضرر ،وفي حالة الالجئين الفلسطينيين فإن دحض الضرر يعني عودتهم إلى ديارهم األصلية
وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر جراء اللجوء والفقد وحالة االغتراب التي عاشوها( .نافعة:1993 ،

)50
إن قضية الالجئين الفلسطينيين باتت تتطلب نقاشا داخليا فلسطينيا على مستوى جميع الفصائل
والسلطة وممثلين عن الالجئين وصوال العتماد إستراتيجية فلسطينية حول حق العودة واعتبار المس بهذه

اإلستراتيجية مسا باإلجماع الوطني الفلسطيني .لذلك ،يصبح من الضرورة إيجاد تفسير فلسطيني موحد
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لحق العودة أوال وللمرجعية القانونية التي تحمي هذا الحق ،خاصة وأن حق العودة بالتفسيرات القانونية
المختلفة يصب في مصلحة الالجئين وليس العكس ،وعناصر هذه اإلستراتيجية ينبغي أن ترتكز إلى

األسس التالية( :الجلبي)21 :1980 ،
 حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام  ،1948هو حق طبيعيوتاريخي وقانوني في آن واحد ،تعترف به وتقره كل المواثيق واألعراف الدولية ،وعلى رأسها القرار ،194

وهو حق غير قابل للتصرف والمساومة( .وليد)35 :1975 ،

 حق العودة من الخطوط الحمراء التي ال ينبغي ألي كان التنازل عنه ،وطالما أنه حق وطني عاميخص كل الفلسطينيين وليس الالجئين فقط ،فبإمكان السلطة السياسية أن تثير هذا الموضوع في وجه

إسرائيل ،طالما أن األفراد ال يستطيعون -بصفتهم الشخصية -التفاوض مع إسرائيل ،والتفاوض بهذا

المعنى باعتباره حقا شخصيا يملكه كل الجئ ،فال يمكن بهذه الحالة ألي سلطة سياسية حتى ولو امتلكت

صفة تمثيلية أن تفاوض على هذا الحق الذي يعود الخيار لكل الجئ

في حرية التصرف فيه.

(شتا)45 :1993 ،
 -القرار  194هو المرجع األساسي ألية مفاوضات فلسطينية مع إسرائيل ،والمطلوب هو التفاوض على

انتزاع االعتراف اإلسرائيلي بالمسؤولية عن نشوء مشكلة الالجئين ،وتحريم أي تفسير للقرار  194بمعزل
عن المبادئ العامة للقانون الدولي وعشرات الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة( .أبو جعفر:2008 ،
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ويعتبر قرار  194حال معقوال لمشكلة الالجئين ومدخال مهم الستعادة الحقوق ،رغم تحفظ بعض

الفصائ ل الفلسطينية على مضمونه إال أنه يعطي الالجئين الحق في العودة والتعويض وجبر الضرر،

ونص قرار  194بكل وضوح في مادته الحادية عشر على العودة والتعويض وبالخيار الحر لكل الجئ

فلسطيني.

إن حق العودة ليس اختراعا من الطرف الفلسطيني بل هو مكرس في القانون الدولي الذي يشكل
القرار  194تطبيقا له ،وأكد المجتمع الدولي في األمم المتحدة هذا القرار ( )135مرة ،وهو أمر يعد سابقة

في تاريخ المنظمة الدولية ،مم ا يبرز إصرار اإلرادة الدولية على هذا الموقف وأنها ال تعتبر القرار مجرد

توصية ،وتنص المذكرة اإليضاحية للقرار (على أن العودة تعني عودة الالجئين إلى المساكن واألرض)

وهكذا ،فإن تغيير عنوان الالجئ من مخيم إلى آخر ،حتى لو كان الثاني في الضفة الغربية ،ال يشكل

عودة بالمعنى الذي ينص عليه القرار( .منشورات األمم المتحدة)33،34 :1993 ،
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إن حق العودة يستند إلى حرمة الملكية الفردية التي ال يمكن أن ينال منها االحتالل أو السيادة أو

مرور الزمن ،وليس من الواقعية السياسية ،أو المشروعية القانونية ،أن ُيطلب من الفلسطينيين التنازل عن
ممتلكاتهم المسلوبة وأراضيهم الصادرة في ( )531مدينة وبلدة وقرية ،وال يمكن أن يقتصر الحل على

مسألة تعويض أو منحة ،بل إن لجميع الالجئين سواء اختاروا العودة أم ال ،الحق في العودة والتعويض

معا ،وهو ما ينص عليه القرار  ،194والذين ال يختارون العودة لهم الحق في تعويض إضافي في مقابل
ممتلكاتهم الثابتة التي اضطروا إلى تركها ،فيما تتمتع البقية ليس بحق العودة إلى موطنها فقط بل حق

استعادة ممتلكاتها)Guy, 1984: 1( .

وينص القرار  194على أن عبء التعويض يقع على "الحكومات أو السلطات المسؤولة" بحسب

قوانين التعويض المتعارف عليها .وهذه األطراف المسؤولة هي :اإلسرائيليون الذين استفادوا من النهب
والمصادرة ،وتبقى العودة الحل األول واألساس لمشكلة الالجئين .وال يمكن للقرن الواحد والعشرين الذي
يشهد صعود حقوق اإلنسان والتداول اإللكتروني المباشر للحقائق واألخبار واآلراء ،أن يسمح بإدامة عملية

التطهير العرقي التي ضربت الفلسطينيين في  1948وتستمر إلى اليوم ،وال يمكن مكافأة التطهير العرقي

عن طريق تشريعه واجبار ضحاياه على دفع الكلفة( .األزعر)55 :1996 ،

ويتمسك المستوى الرسمي وغير الرسمي الفلسطيني بقرار  194الذي يعتبرون تطبيقه الحل العادل

لقضية الالجئين ،حيث تؤكد دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وبكل إصرار على أن
قضية الالجئين هي جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي ،ويجب حلها طبقا لق اررات الشرعية الدولية خاصة

القرار ( 194مجلة شئون فلسطينية ،)19 ،1985 ،وقد قال زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح (لقد بات على المجتمع الدولي أن

يتحمل مسؤولياته في رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني ،وانهاء مأساة الالجئين الفلسطينيين الذين

ال يزالون يعيشون في المخيمات منذ ستة عقود في ظروف حياتية صعبة ،وأن ينتصر لق ارراته الصادرة

عنه وخاصة القرار  194الذي مضى على صدوره ( )62عاما ،ولم يطبق وذلك من خالل إلزام حكومة

االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذه)( .وكالة معا اإلخبارية)www.maannews.net ،2002/12/12 ،

إن إحياء ذكرى صدور القرار  194هو تأكيد جديد من الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقه في

العودة وفق نص هذا القرار ورفض جميع مشاريع التهجير والتوطين ،وأن حق العودة هو ركيزة الحقوق
الوطنية الفلسطينية ،وال يمكن الحديث عن أي حل في المنطقة دون األخذ باالعتبار طموحات الالجئين
الفلسطينيين ورغبتهم بالعودة وفق القرار  ،194وان ترسيخ السالم العادل والشامل في المنطقة يتوجب على
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إسرائيل أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي هجر منها وحقه في تقرير مصيره
بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران ( 1967وكالة النهار اإلخبارية،

 ،)www.alnaharnews.net ،2012/4/29وعاصمتها القدس وفقا لما أقرته الشرعية الدولية بق ارراتها
 242و 338و ،194واالعتراف بالمسؤولية المباشرة عن تهجير وتشريد الشعب الفلسطيني من ديارهم عام
 1948والمأساة التي لحقت بهم ،واإلقرار بعودة الالجئين إلى ديارهم طبقا لما نص عليه القرار 194

(موقع دنيا الوطن ،)www.alwatanvoice.com ،2011/5/15 ،كما أنه يتوجب على الجمعية العامة

لألمم المتحدة أن تضع اآلليات الالزمة لوضع ق ارراتها ،وفي المقدمة منها القرار  194موضع التنفيذ والزام

إسرائيل بتطبيقها وااللتزام بها( .وكالة األنباء الفلسطينية وفا)www.wafainfo.ps ،2015/4/30 ،
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المبحث الثاني
قضية الالجئين والمفاوضات
مرت القضية الفلسطينية بمراحل مختلفة وتطورات ومنعطفات شديدة الخطورة ،وكانت التطورات

األخيرة وخالل العقود الثالثة الماضية أشدها خطورة على قضية الالجئين الفلسطينيين ،حيث ضعفت قدرة

الجانب الفلسطيني على المواجهة من خالل فقدان الجغرافيا ،وذلك بالخروج من بيروت وترك طوق

المواجهة ،وزاد التشرد وعدم التأثير وسوء األداء.
أوالً :مرحلة ما قبل السالم:
لقد طرحت العديد من المبادرات والحلول لمشكلة الالجئين ،لكن بعضها ركز على البعد اإلنساني حيث
بدأت منظمة التحرير الفلسطينية نضالها من أجل قضية منذ نشأتها من خالل المطالبة بحق العودة في

المرحلة األولى ( ،)1973 -1964والتي ارتكز فيها الخطاب السياسي على شعار تحرير فلسطين بالكفاح
المسلح ،ولكن حق العودة كان شعا ار قانونيا مقابل شعارات المنظمة المتمثلة في (الوحدة الوطنية والتعبئة

القومية والتحرير) وانشغال المنظمة بكيفية تطبيق تلك الشعارات بالكفاح المسلح ،وكان الشعار آنذاك
(الثورة طريق العودة)( .سمارة)81 ،2000 ،

وهو ماجرد (حق العودة) من خصوصيته وجعله يدور في فلك الثورة والكفاح المسلح ،وأن التحرير
بواسطة الكفاح المسلح يفضي بالضرورة إلى تحقيق العودة لبيوتهم وأراضيهم  ،وفي تلك المرحلة رفضت

المنظمة ق اررات األمم المتحدة بشكل صريح( .الزرو)25 ،2000 ،

وفي المرحلة الثانية ( ،)1981-1974أصبح حق العودة واضح المعالم وشعا ار ومطلبا رئيسا

لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وأصبح هدفا سياسيا متصد ار لباقي األهداف في البرنامج المرحلي الفلسطيني
(حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة) ،الذي تبنته منظمة التحرير في المؤتمر الوطني الثاني عشر

 ،1974مما جعل من حق العودة بعد أن كان متماهيا في شعارات التحرير مكونا منفصال ومحددا ،في

ظل واقع بحث م.ت.ف عن الشرعية من خالل تركيز الحراك الدبلوماسي إلى جانب الكفاح المسلح ،وهو

ما تحقق -إلى حد ما -بعد تبني برنامج النقاط العشرة (الذي اعتبره أحمد قريع "مبادرة سالم" في ذلك
الوقت المبكر وفق أحد محاضر مفاوضات أوسلو) ،بعد أن أصبحت المنظمة بنظر العرب والمجتمع

الدولي "أكثر واقعية" ،وهو ما نقل معه شعار حق العودة إلى صياغات جديدة خالف سابقاتها ،فخالل هذه
الفترة أكدت مقررات المجالس الوطنية الفلسطينية التي عقدت في أعوام  1981 ،1979 ،1977على
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مسألة تثبيت شرعية المنظمة وتمثيلها ،وهو ما دفعها إلى تبني خطاب أكثر براغماتية يتالءم مع دخول

المنظمة إلى "األسرة الدولية"( .شاليل)http://cutt.us/09ab ،2006 ،
ثانياً :مرحلة السالم:

وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمين :ما قبل مؤتمر مدريد وما بعد مؤتمر مدريد.
أما المرحلة األولى فبدأت منذ عام  ،1982حيث كان إلعادة تموضع قيادة م.ت.ف في تونس
أثر بالغ في تبلور خطاب سياسيجديد للمنظمة تجاه حق العودة عماده "الشرعية الدولية" ،فاتحا الباب

العتماد خيارات التسوية ،ففي  1982طرح رئيس لجنة العالقات الخارجية في المجلس الوطني الفلسطيني

خالد الحسن مشروعا سياسيا يقوم على انسحاب إسرائيل من أراضي  1967واقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة عليها ،ولم يكن الهدف منه سوى جس نبض الشارع الفلسطيني وردود الفعل الدولية (فياض،

 ،)68 :2001وربما كانت طروحات خالد الحسن التي عكست نقاشا داخليا في م.ت.فضوءا أخضر
للعرب الذين تبنوا "المشروع العربي للسالم" الذي عرف بمشروع "فاس" في قمة  ،1982الذي تضمن
اعترافا ضمنيا باسرائيل مقابل االنسحاب من أراضي  1967وقيام دولة فلسطينية فيها ،فيما تمت اإلشارة

بصورة مبهمة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره دون ذكر أية آليات ،وأرفق البند بذكر
التعويض لمن ال يرغب بالعودة ،وفي  1983أيد المجلس الوطني الفلسطيني مشروع فاس واعتبره حدا

أدنى للتحرك السياسي العربي ،فيما أيد المجلس في الدورة ذاتها مشروع بريجينيف للسالم دون تحفظ

(فياض ،)89 ،2001 ،هذه المعادالت الجديدة في خطاب المنظمة أدخلتها في ارتباك واضح ،فقبولها
للحل ضمن أراضي  1967م وفق مشروعي بريجينيف وفاس إرضاء للعرب والسوفييت من جهة ،ورفض

القرار  242كما جاء في دورة المجلس الوطني  1987من جهة أخرىانطوى على مفارقات كبيرة وصل
معها خطاب المنظمة تجاه حق العودة إلى أعمق حاالت الغموض ،وزاده االتفاق األردني-الفلسطيني

المشترك (اتفاق عمان  )1985الذي اعتمد بعد عام من دورة المجلس الوطني عام 1984م التي طرح فيها
الملك حسين مشروع الكونفدرالية والذي نسف عمليا العناوين الثالثة لبرنامج المنظمة ،ثم جاءت دورة

المجلس الوطني في الجزائر عام  ،1988التي مثلت تبنيا رسميا لخيارات السالم من خالل القبول
بالق اررات ( 242 ،338 ،181الشوملي ،)7 ،2007 ،التي تعاملت مع القضية الفلسطينية على أنها قضية

أ رض متنازع عليها متجاهلة وجود شعب جله من الالجئين مثل عنوان الصراع مع االحتالل ابتداء،

وسيمثل ضمانة استم ارره عندما تصل التسوية إلى طريق مسدود ،وقد عزز هذه الضمانة ظهور تيار
فلسطيني إسالمي جديد بقوة في الساحة الفلسطينية اعتمد خيارات جديدة طريقا لتحقيق العودة وهو ما أعاد
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جزءا كبي ار من الساحة الفلسطينية من جديد إلى المربع المفقود منها منذ زمن ،ففي الوقت الذي نادت فيه

المنظمة بق اررات األمم المتحدة إليجاد "حل لقضية الالجئين" ،كانت التنظيمات اإلسالمية الوليدة التي

أخذت دو ار ميدانيا ورياديا فيما بعد ،قد رفضت جميع الحلول والطروحات والمبادرات والمؤتمرات الدولية
واعتبرتها مضيعة للوقت( .الشوملي)12 :2007 ،

خالل هذه الفترة كانت االنتفاضة الفلسطينية عام  1987تعيد إنتاج خطاب وطني يختلف عما

تتجهز له المنظمة مما دفع اإلسرائيليين باتجاه خيارات السالم ،فيما ساعد انهيار االتحاد السوفيتي وبدء
مرحلة القطب الواحد ،إلى خضوع م.ت.ف لشروط السالم األمريكية التي كانت رفضتها سابقا برفضها

مشروع ريغان عام  1983بسبب عدم إشارته إلى حق عودة الالجئين( .بيرتز)50 :2002 ،

أما المرحلة الثانية بعد السالم فقد بدأت مع انعقاد مؤتمر مدريد ومشاركة فلسطين بوفد مشترك مع

األردن ،وكانت تلك من أسوا المراحل التي اعترضت قضية الالجئين الفلسطينيين منذ نشأتها /وحيث

شارك في مؤتمر مدريد مايقارب من خمسين شخصية فلسطينية وجميعهم الينتمون لمخيمات الالجئين،
وبات واضحا أنه تم إزاحة قضية الالجئين من طريق التسوية واحالة موضوع الالجئين إلى المفاوضات
متعددة األطراف بوصفها قضية إنسانية ،إدارية ،فنية ،مالية( .حساوي)280 :2008 ،
وتم التعامل مع قضية الالجئين خالل هذه الفترة وفق اتجاهين( .حمود)4 :2012 ،
 -مجموعة العمل الخاصة بالالجئين في إطار المفاوضات متعددة األطراف.

 المسار التفاوضي المباشر الفلسطيني–اإلسرائيلي ،والذي انتهى بتوقيع أوسلو 1993الذي فتح الطريقواسعا لمرحلة كانت األكثر مأساوية في طموحات الالجئين وتطلعهم إلى مستقبلهم ،حيث تصرفت فيها
م.ت.ف ببدائية سياسية غير مسبوقة ،حتى إن أحمد قريع قال :إنه طريق كان يعرف بدايته وال يعرف إلى

أية جهة يقود وال أين ينتهي.

 -فيما عقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة عام  ،1996وقام بإلغاء بنود وتعديل بنود أخرى من

الميثاق الذي مثل الضمانة النظرية األخيرة لقضية الالجئين ضمن البرنامج السياسي للمنظمة ،معلنا بذلك
انتهاء فصل شعارات التحرير من كل زواياها العملية والنظرية.

 خالل هذه الفترة جرت ممارسات عملية من قبيل تهميش دائرة شؤون الالجئين في م.ت.ف ،والغاءدائرة شؤون الوطن المحتل ،فيما أنشئت دائرة "شؤون المغتربين" التي أثارت جدال حول األثر القانوني

المترتب على تسمية الالجئ في أوروبا أو أميركا بالمغترب.
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كانت أوسلو أكثر االنعطافات حدة في التاريخ المعاصر للسياسة الفلسطينية من النواحي كافة ،إما

على صعيد الفكر السياسي وممارسته ،وعلى صعيد التصورات اإلستراتيجية لمستقبل القضية الفلسطينية
برمتها ،فقد قذف أوسلو قضية الالجئين إلى حسابات الزمن بعد أن أعطى االحتالل شرعية احتالل

أرضهم من خالل رسائل االعتراف المتبادل بين عرفات ورابين ،وبتجاهل مسبوق لثلثي الشعب الفلسطيني

الالجئ ،إذ تم توقيع االتفاق دون التطرق لقضية الالجئين إال عبر ذكرها في البند الخامس كونها مؤجلة
إلى مفاوضات الحل الدائم ،ولم تتطرق المفاوضات الثنائية أصال لقضية الالجئين إال بما يتيحه نص
خطاب الدعوة لمؤتمر مدريد الذي حدد قضايا بعينها سينتجها االتفاق ،دون تلك القضايا المعقدة كقضية

الالجئين التي أحيلت إلى المفاوضات متعددة األطراف ،فيما المفاوضات الثنائية معنية بترتيبات الحكومة

الذاتية االنتقالية ،تليها مفاوضات الحل الدائم على أساس قراري ( .338 ،242حساوي)283 :2008 ،

لم يبق الموضوع عند هذا الحد ،فقد حدد بروتوكول إعالن المبادئ التفاوض بشأن قضية

الالجئين على مستويين :الجئي سنة  1967الذين تم تسميتهم "نازحين" ،يبحث وضع الالجئين في لجنة
رباعية ضمت فلسطينيين ومصريين وأردنيين واسرائيليين ،والجئي  1948تناقش قضيتهم في المحادثات

اإلسرائيلية-الفلسطينية التي بدأت عام  1996ثم توقفت ،فقد ميزت عملية التسوية بين الالجئين
الفلسطينيين دون أي وجه حق ،األمر الذي يتناقض مع الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان التي تخول كل

فرد الحق بالعودة إلى دياره ،ومع ق اررات الشرعية الدولية التي كرست الحق الجماعي لالجئين الفلسطينيين
بالعودة ،وهذا كله انعكس سلبا على المفاوضات وعلى المسار الذي اتخذته قضية الالجئين في هذه

المفاوضات ،وما دامت عملية السالم في أوسلو ارتبطت بمرجعية قراري مجلس األمن  242و 338فإن

مصير الجئي  1948بصورة خاصة يبقى معوقا بسبب غياب أية إشارة مباشرة إلى القرار  ،194فارتبطت

قضية الالجئين بنتائج سلبية أكثر مما سبق بسبب عاملي التأجيل والتجزئة بين نازحين والجئين( .زريق،

)18 :1998
وأهم المالحظات على االتفاقية والمؤتمرات وجوالت المفاوضات ،مايلي( :مبيض)73 :2010 ،
 .1عملت االتفاقية على ترحيل البحث في القضايا المهمة ،وعلى رأسها قضية الالجئين الفلسطينيين إلى
مرحلة الحقة ،وهي ما أطلق عليها مفاوضات الوضع النهائي.

 .2استندت العملية السلمية إلى قراري مجلس األمن ( )242و( )338الصادرين في أعقاب حرب حزيران

 1967وحرب  ،1973فهما يعالجان الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي بعد عام  ،1967وبالتالي تجاهال
مصير الالجئين الفلسطينيين عام .1948
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 .3استبعدت معظم االتفاقيات القرار ( )194واكتفت بقراري ( )242و( )338للتعامل مع قضية الالجئين،
فيما يشير إلى التنازل عن حق العودة ،كمؤتمر مدريد ،واتفاق أوسلو وغيرها.

 .4بقيت قضية الالجئين الفلسطينيين خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو عام  1993تبحث بإطارها النظري،
ومن خالل مفاوضات متعددة األطراف ،وضمن ما يعرف بمفاوضات اللجنة الرباعية (األردنية،

والفلسطينية ،واإلسرائيلية ،والمصرية) التي لم تسفر عن عودة أي الجئ فلسطيني.
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المبحث الثالث
مشاريع إسرائيلية
شكل انتصار إسرائيل على العرب في حرب  1948دافعا جديدا وقويا لترفض إسرائيل عودة

الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم ،وكانت تعتبر الحديث عن الحق في العودة لالجئين بمثابة الدعوة

للقضاء عليها ،حيث اعتبرت قضية الالجئين الفلسطينيين اإلشكالية األساسية طوال المرحلة ما بين
 1967-1948وبشكل أقل في الفترات التي تلتها ،لذلك اجتهدت الحكومات اإلسرائيلية وشخصيات
إسرائيلية رسمية وغير رسمية في وضع مشاريع من شأنها تسوية قضية الالجئين الفلسطينيين خارج حدود

إسرائيل .وتنقسم إلى مرحلتين ،مرحلة ما قبل  1967ومرحلة ما بعد .1967
أوالً :مشاريع التوطين اإلسرائيلية قبل .1967
وهي المشاريع التي تم وضعها ومحاولة تنفيذها من قبل اإلسرائيليين قبل سنة  ،1967وكانت

موجهة بشكل أساسي إلى ما اصطلح عليه عرب إسرائيل ،وهي األقلية العربية التي بقيت داخل حدود
اسرائيل عند قيامها سنة  ،1948حيث هدفت تلك المشاريع إلى التخلص من األقلية العربية واالستيالء

على أراضيها من أجل المهاجرين اليهود الجدد ،والسعي نحو دولة لليهود فقط ،ومن أهم تلك المشاريع ما

يلي:

 -1خطة يوحنان:1950
خطة وضعها يوسف فايتس مدير دائرة استيطان األراضي في الصندوق القومي اليهود ،كهدف
ترحيل إرادي من األقلية العربية في إسرائيل سنة  ،1950وركزت على دفع أكثر من  20عائلة عربية

مسيحية من قرية في الجليل للرحيل إلى األرجنتين.

وقد القت العملية الدعم من رئيس الحكومة "بن غريون" ومعظم وزراء حكومته ،وأرسل فايتس من

أجل ذلك السفير اإلسرائيلي في األرجنتين "يعكوف تسور" لهذا الغرض ،ولكن العملية فشلت ،ألن
الفلسطينيين الذين عبروا في البداية عن رغبتهم في الترحيل فقدوا اهتمامهم بذلك في أوائل سنة .1953

(صافي)2006 ،

69

 -2الخطة الليبية (:)1958-1953
بعد فشل "عملية يوحنان" سعى فايتسإلى خطة بديلة تقوم على توطين فلسطينيين من عرب
إسرائيل والجئين فلسطينيين من المقيمين في الشتات في ليبيا ،حيث يقوم إسرائيليون بشراء أراض واسعة
من المستوطنين اإليطاليين الراغبين في ترك ليبيا من أجل هذا الغرض.

كما يتم من خالل ذلك عملية تبادل ألمالك العرب في إسرائيل مع أمالك اليهود المقيمين في ليبيا

حوالي ( 3500شخص) ،والذي سيتم تشجيعهم للهجرة إلسرائيل ،وتم التفكير بهذه الخطة استغالال للوجود

البريطاني واألمريكي في ليبيا المنشأة حديثا والواقعة تحت السيطرة والهيمنة البريطانية األمريكية( .سلمان،

)1980
وقد تبنى الخطة "موشي ساسون" وهو دبلوماسي كبير ومستعرب في دائرة الشرق األوسط في و ازرة

الخارجية ،وأصبح الحقا مستشا ار لرئيس الحكومة اإلسرائيلي في شأن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

كما القت الخطة تشجيعا من قبل وزير الخارجية اإلسرائيلي آنذاك "موشي شاريت" ،وبمشاركة

وزير المالية "ليفي أشكول" ووزير الزراعة "بيرس نفتالي" والمدير العام لو ازرة المالية "بنحاس سابير"
ومستشا ار الشؤون العربية "مردخايشنتر" و"شموئيل ديفون" ،وحضر كذلك "يوسف فايتس" .واستمر العمل

لتنفيذ الخطة بشكل سري لمدة أربع سنوات من قبل "يوسف فايتس" و"عز ار دانين" من و ازرة الخارجية ،إال

أنها فشلت في النهاية بسبب التطورات السياسية في الشرق األوسط في الفترة مابين ،1958-1954

وتسربت تفاصيل الخطة للصحافة ،وتم مالحقة العناصر اإلسرائيلية في ليبيا من قبل رجال المفتي محمد

أمين الحسيني( .أبو ستة)62 :2000 ،
-3

عملية حفرفيرت.
وكانت تهدف إلى استغالل حرب ( 1956العدوان الثالثي) من أجل طرد المواطنين الفلسطينيين

من داخل إسرائيل من المثلث الصغير إلى األردن ،وذلك في الحرب المحتملة معه ،وقد تم في إطار
التحضير للعملية ارتكاب مجزرة كفر قاسم في  29أكتوبر  ،1956والتي راح ضحيتها ( )49مدنيا
فلسطينيا من القرية ،وقد تم اإلعداد لعملية حفرفيرت بتوجيه من رئيس األركان اإلسرائيلي وبعلم من رئيس

الوزراء اإلسرائيلي "بن غوريون" ،وقد تم إلغاء عملية الترحيل بسبب إلغاء خطط الحرب مع األردن الذي لم
يقدم إلسرائيل الذريعة للحرب.
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وبالرغم من فشل العملية فإنه يمكن النظر إليها كجزء من االتجاه العام في المؤسسة السياسية

والعسكرية اإلسرائيلية الستغالل حرب  1956لتنفيذ عمليات طرد للفلسطينيين داخل إسرائيل السيما في
التجمعات الموجودة على الحدود ،ومع ذلك فقد نجح الجيش اإلسرائيلي في استغالل أجواء الحرب ،وقام

بطرد نحو  2000إلى  5000شخص إلى سوريا( .صافي)2006 ،
 -4خطة لجنة دانين سنة :1957-1956

وتنسب هذه الخطة إلى عز ار دانين رئيس اللجنة الرسمية إلعادة توطين الجئي قطاع غزة ،وهي

لجنة سرية ألفها رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بن غوريون" في ديسمبر  1956لدراسة مقترحات لتوطين مئات
اآلالف من الالجئين من قطاع غزة في أماكن أخرى ،ولم تدخل الخطة حيز التنفيذ بسبب انسحابإسرائيل

من قطاع غزة في مارس  1957نتيجة ضغوط دولية والسيما من االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة
األمريكية( .مصالحة)34 :1997 ،
 -5خطة شارون:
وعادت قضية الطرد لتطفو على السطح سنة  1964عندما طلب الكولونيل "أرئيل شارون" الذي

كان آنذاك رئيسا لألركان في القيادة الشمالية أن يعرفوا عدد الباصات والشاحنات التي تلزم في حال وقوع
الحرب لنقل نحو ( )300ألف مواطن فلسطيني من داخل إسرائيلي إلى خارج البلد.
وقد قصد شارون من خطته أن تكون خطة احتياطية معدة وجاهزة للتنفيذ في حال وقوع الحرب،
مع بلد عربي ،لكي يدفع بالمواطنين الفلسطينيين داخل اسرائيل إلى خارج البالد باسم األمن ،وهي بذلك
تسير على نهج عملية حفرفيرت( .مندس)1978 ،

 -6مشروع أشكول:
تقدم "ليفي أشكول" رئيس الوزراء اإلسرائيلي في جلسة الكنيست بتاريخ  17مايو 1965م بمشروع

أمام الكنيست اإلسرائيلي جاء فيه:

 -1يتم توجيه جزء من الموارد الضخمة للمنطقة باتجاه إعادة توطين الالجئين ودمجهم في بيئتهم الوطنية
الطبيعية (الدول العربية).

 -2استعدادإسرائيل للمساهمة المالية مع الدول الكبرى في عملية إعادة توطين الالجئين باعتباره الحل
المناسب لهم وإلسرائيل( .مصالحة)38 :1997 ،
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ثانياً :مشاريع التوطين اإلسرائيلية بعد :1967
قدمت إسرائيل العديد من المشاريع بعد حرب  1967بهدف جعل التوطين أم ار واقعا على ضوء
انتصارها في الحرب وقيامها باحتاللما تبقى من فلسطين االنتدابية ،حيث اعتقدت إسرائيل أن بإمكانها

اآلن فرض رؤيتها على األرض في ظل الهزيمة العربية ،ومن هذه المشاريع:

 -1مشروع موشيه ديان  :1967ويهدف المشروع إلى تخفيف الكثافة السكانية في المخيمات الفلسطينية
وصوال إلى التخلص من الوجود الفلسطيني داخل إسرائيل ،وقد وضع خطة سرية استمرت ثالث سنوات
 ،1970-1967وشكل "موشيه ديان" وحدة سرية مهمتها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ،وكانت تشمل

الوحدة ممثلين عن الجيش وو ازرة الدفاع والشاباك ومكتب رئيس الوزراء وأسماها "وحدة أشكول" ،ولكن

بمجرد اإلعالن عن عملها حتى تم إلغاؤها( .شعبان)12-11 :2011 ،

 -2مشروع ألون :طرح ألون مشروعا متكامال للتسوية مع األردن عام  ،1968وقال ألون في مشروعه:
إن إسرائيل وحدها ال تستطيع حل المشكلة بأسرها ،أو الجزء األكبر منها من الناحية االقتصادية والسياسية
والديموغرافية ،فالمشكلة تقع في خانة تبادل السكان ،حيث استوعبتإسرائيل اليهود ،والدول العربية استوعبت

الالجئين الفلسطينيين بنفس العدد وعلى أساس أمني قومي( .يونس)115 :1979 ،

 -3مشروع لجنة برونو :وينسب هذا المشروع إلى البروفيسور "ميخائيل برونو" الذي وضعه على
مرحلتين :المرحلة األولى تتم مع بداية عام  ،1968والثانية مع أواخر عام  ،1969ويقدم تصو ار لحل
قضية الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث يتضمن تحرير التجارة بين الضفة الغربية وقطاع

غزة واسرائيل ،مع إفراغ المخيمات تدريجيا من سكانها عن طريق منحهم حوافز اقتصادية ،واقامة مساكن
لهم ،وتطوير تنمية زراعية وصناعية في المناطق التي لجؤوا إليها ،وخلق فرص عمل لهم بتمويل دولي
(الجندي ،)29 :2001 ،ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

 -4مقترحات النائب اإلسرائيلي رؤوفين أوزي :تقدم النائب اإلسرائيلي رؤوفين أوزي من حزب مبام
بمقترحاته عام  1970للحكومة اإلسرائيلية والتي تقوم على تصفية مخيمات الالجئين ،ونقلهم إلى مساكن
في المدن والقرى القريبة من مراكز الصناعة والعمل ،واعتبر أن ذلك سيحول مشكلة الالجئين إلى مشكلة

تتعلق بعملية التطور االقتصادي في مجال التشغيل( .الجندي)49 :201 ،

آخر
 -5مشروع دوفزاكين :قدم عضو الكنيست السابق "دوفزاكين" من حزب مبام عام  1972مشروعا ا
لحل قضية الالجئين الفلسطينيين .ويتلخص المشروع في إفراغ المخيمات تدريجيا عن طريق منح حوافز

اقتصادي ة وأهمها تقديم مساكن بسعر رمزي في مناطق قريبة من أماكن التشغيل الجديدة ،وتحسين
الخدمات العامة في المدن العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة (التعليم ،الشؤون االجتماعية ،الصحة)
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لخلق دافع يغري الالجئين للخروج من المخيمات ،وأن سرعة إخالء الالجئين من المخيمات بمعدل أربعة

إلى خمسة آالف عائلة في السنة سيؤدي إلى حل المشكلة خالل ثماني سنوات .وأن يتم تأهيل الالجئين
في مجال التصنيع وليس في مجال الزراعة( .تماري)118 :1996 ،
ثالثاً :االعتراف بيهودية إسرائيل ومشكلة الالجئين:
إن قادة إسرائيل يرون في الزيادة السكانية للفلسطينيين داخل إسرائيل خط ار مستقبليا وشيكا على
يهودية دولتهم ،في ظل معدل نمو عربي مضطرد ،ومعدل نمو يهودي ينخفض من حين إلى آخر؛ ولذلك

فإن إسرائيل تعتمد على عنصر الهجرة الخارجية لتعويض ،ما يتم نقصانه بسبب الوفاة الطبيعية أو القتل
في حروبها ،ومهما يكن من أمر فإن إسرائيل معنية قبل أي شيء بالخروج من هذا المأزق الديموغرافي،
وذلك بأن تتخلص من الكثافة السكانية الفلسطينية في إسرائيل بترحيلهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

ومن التبعات الجسام التي ستنتج عن إعالن يهودية إسرائيل على مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،أنها تعطي

إسرائيل ترخيصا وحقا في طرد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل ،أو تعتبرهم غرباء يحملون تراخيص
إقامة يمكن إلغاؤها في أي وقت ،األمر الذي تسعى إليه إسرائيل منذ زمن ،حيث إن انسحابها من غزة عام

 ،2005وبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية ،يأتي في سياق الحفاظ على يهودية الدولة،

وبالتالي فإن يهودية الدولة تلغي حقا غير قابل للتصرف،هو حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذين

طردتهم إسرائيل عام 1948م ،وهذا أمر غير ممكن في القانون الدولي ،كما أن يهودية الدولة تعني

استيالء إسرائيل قانونيا ،وبال مقابل على كل فلسطين التاريخية ،وبالتالي يصبح اليهود هم سكان فلسطين
األصليين.

يشكل إصرار إسرائيل على مطالبة الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل كدولة لليهود فقط ،هي أساس

الرؤية اإلسرائيلية التي تقوم على الرفض الكامل لعودة الالجئين بأن هذه العودة لها بعدان خطيران من
وجهة نظرها

البعد األول :يتمثل في اإلقرار واالعتراف بمسؤولية إسرائيل عن مشكلة الالجئين الفلسطينيين .

البعد الثاني :يتعلق بان أي شكل من أشكال العودة مهما كان قليل سوف يعيق يهوديتها ويضاف

إلى سكان العرب في داخلها مما قد يفاقم من مشكلة قدرتها على البقاء ،ومما قد يقود في النهاية إلى دولة
واحدة أو دولة ثنائية القومية ،ولذلك إسرائيل بمطالبتها بأن تكون دولة لليهود تلغي كل الق اررات الدولية

الخاصة بمشكلة الالجئين تسقط حق فلسطينيين في أي شكل من أشكال العودة ،وكأنها تتعامل مع هذه

المشكلة باعتبارها مشكلة فلسطينية محلية ليس لها عالقة بالصراع أو القضية الفلسطينية( .أبو نحل،

)322-320 ،2006
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المبحث الرابع
مشاريع دولية
منذ احتالل العصابات الصهيونية لفلسطين واعالن دولة إسرائيل على أرض فلسطين ،ظهرت
مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،وكانت لها طابع سياسي إنساني ،ومنذ عام  1948لم تتوقف المشاريع

المطروحة لتسوية قضيتهم ،وكلها كانت تدور حول التوطين في أماكنهم والحصول على تعويضات،

وبعض هذه المشاريع قدم بواسطة جهات إسرائيلية ،وقد عولجت في المبحث السابق ،ودولية سيتم

معالجتها في هذا المبحث بصفتها مشاريع دولية (قدمت من جهات دولية ودول) ،وبعضها عربية تعالج
في المبحث الخامس ،وحسب الترتيب الزماني لكل مشروع ،وفيما بعد يتم تناول المشاريع الفلسطينية
لتسوية قضية الالجئين.
 -1بعثة غوردن كالب :قامت األمم المتحدة عام  1949بإرسال بعثة لعدد من الدول العربية ،بهدف
دراسة اقتصادية ،والتعرف إلى قدرتها في إمكانيةاستيعاب الالجئين الفلسطينيين ،إذ أوصت البعثة بإيجاد
برامج لألشغال العامة كالمياه وغيرها لالجئين ،كذلك العمل على تأسيس صندوق لدمج الالجئين بتكلفة

( )49مليون دوالر تقدم الواليات المتحدة  %70منها بهدف إقامة مشاريع تنموية( .مبيض)77 :2010 ،

 -2خطة ماك جي :تعد خطة "ماك جي" مستشار وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط
المؤرخة في مارس  1949أول الخطط التي طرحت توطين الالجئين ،واستندت إلى إنشاء وكالة تتكون
من فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة ،تقدم المساعدات الكفيلة بإنشاء مشاريع تنموية تقوم باحتواء

الالجئين في الدول التي يمكنها القيام بذلك ،وتعهدت الواليات المتحدة بتحمل نفقات توطينهم ،واشترطت
إسرائيل في مواجهة ذلك اعترافا كامال بها ،واعادة توطين المائة ألف الجئ حيثما يتوافق مع مصالحها
واعتباراتها األمنية ،ثم عادت إسرائيل ورفضت ذلك منبئة بفشل الخطة( .صافي)54 ،2006 ،

 -3مشروع باروخ :وتقدم به باروخ إلى الهيئة العربية العليا في بداية الخمسينيات ،ويقوم على إنشاء
"اللجنة الدولية لالجئين العرب" التي تعمل على إعادة بعض الالجئين إلى األراضي المحتلة ،وتوطين
البعض اآلخر في البالد العربية المتواجدين فيها ،فيما سيتم تهجير البعض إلى كندا والواليات المتحدة
وأمريكا الجنوبية وباكستان .وتضمن المشروع إقامة بيوت مجانية لالجئين وتوفير فرص عمل ،ولكن مذكرة

المشروع قد رفضت من قبل الهيئة العليا التي تمسكت بالق اررات الدولية( .البرعي)73 ،2003 ،

 -4مشروع بالند فورد :قدم بالند فورد مشروعه عام  ،1951ويهدف إلى إدماج الفلسطينيين في دول
الشرق األوسط ،ومساعدتهم على إيجاد مساكن لهم ونقلهم من المخيمات ،وايجاد مشروعات صناعية
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وزراعية لتشغيلهم ،ثم تسليم مسؤولية وكالة الغوث الدولية إلى الحكومات العربية ،وبذلك تنتهي مشكلة

الالجئين الفلسطينيين( .أبو النمل)48 ،1979 ،

 -5مشروع إريك جونستون :توجه "إريك جونستون" مبعوث الرئيس األمريكي أيزنهاور إلى الشرق
األوسط في الفترة مابين سنة 1953و 1955للقيام بمفاوضات بين الدول العربية واسرائيل ،وحمل معه

مشروعا لتوطين الفلسطينيين على الضفة الشرقية لألردن ،أطلق عليه مشروع اإلنماء الموحد لموارد مياه

نهر األردن ،ينفذ على خمس مراحل ،تستغرق كل مرحلة سنتين أو ثالثا ،وتخصيص مساحات كبيرة من
األراضي المروية في األردن لالجئين الفلسطينيين ،ومشروع جونستون استم ار ار لمشاريع سابقة تركز على

التنمية االقتصادية كمدخل للتوطين( .يونس)120 ،1979 ،

 -6مشروع جون فوستر داالس :قدم هذا المشروع وزير الخارجية األمريكي "جون فوستر داالس" بعد
قيامه بجولة في المنطقة ،حيث ألقى خطابا في  26أغسطس  1955حدد فيه رؤية اإلدارة األمريكية

لمستقبل التسوية في الشرق األوسط ،وطرح قضية الالجئين كإحدى قضايا ثالث رئيسة :حيث اقترح إعادة

بعض الالجئين إلى فلسطين المحتلة إلى الحد الذي يكون ذلك ممكنا ،وقيام إسرائيل بتعويض البعض
اآلخر من خالل قرض تشارك فيه الواليات المتحدة األمريكية ،وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية
في أراضي مستصلحة عن طريق مشاريع ري تقوم الواليات المتحدة بتمويلها .وقد رفضت المشروع كل من

مصر وسوريا ،حيث أعلن رئيس وزراء سوريا في المجلس النيابي يوم  1955/9/26رفض سوريا لكل

الخطط والمحاوالت الرامية إلى عقد سالم مع إسرائيل بما في ذلك مشروع داالس( .الموسوعة الفلسطينية،

)690 :1948

 -7مشروع بريطاني :أعدت و ازرة الخارجية البريطانية عام  1955حسب ماورد في بعض وثائقها تقري ار
مطوال عن قضية الالجئين الفلسطينيين ،تمت مناقشته مع الحكومة األمريكية ،وتضمن التقرير عددا

من مشاريع التوطين خاصة في العراق ،وذلك بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير

في المكتب البريطاني في الشرق األوسط في بيروت ،وبقية السفارات البريطانية في المنطقة ،وحسب

ماورد في الوثيقة التي حملت رقم ( )F/37/115625فقد كان ينتظر موافقة العراق على استيعاب

مليون الجئ على مدى عشرين عاما في المستقبل في حال نجاح المشروع( .القصير،
)www.Aljazeera.net

 -8مشروع جون كينيدي :ألقى الرئيس االمريكي جون كينيدي خالل المؤتمر القومي للمسيحين واليهود،
خطابا سنة  1957عكس بعض تصوراته للصراع العربي اإلسرائيلي في الشرق األوسط ،واقترح بشأن

الالجئين الفلسطينيين عودة من يرغب منهم في العودة ليعيش في ظل الحكومة اإلسرائيليةباسم الصداقة
75

الوفية ،وتعويض من ال يرغب منهم في العودة ،وتوطين الالجئين اآلخرين عبر القيام بمشروعات

اقتصادية في المنطقة(.القصير)www.Aljazeera.net ،

 -9مشروع داغ همرشولد :قدم األمين العام لألمم المتحدة "داغ همرشولد" ورقة إلى الجمعية العامة في
دورتها الرابعة عشرة عام  1959وتحمل رقم أ ،4121/تتضمن مقترحات بشأن استمرار األمم المتحدة في
مساعدة الالجئين الفلسطينيين .واقترح فيها توسيع برامج تأهيلهم وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم،

واالستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين،
وتوطينهم في األماكن التي يوجدون فيها ،مع مناشدة الدول العربية المضيفة لالجئين والتعاون مع الوكالة

الدولية( .عبد الهادي)213 :1992 ،

 -10مشروع جوزيف جونسون :قدم "جوزيف جونسون" رئيس مؤسسة كارنغي للسالم العالمي عام
 1962مشروعا ُكلف به رسميا من قبل لجنة التوفيق الدولية التابعة لألمم المتحدة سنة  1961يهتم بدراسة
مشكلة الالجئين ،وقد تضمن مشروعه إعطاء كل أسرة من الالجئين فرصة االختيار بين العودة أو

التعويض ،مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي ،ومن
ناحية أخرى يستفيد الالجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم

على االندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها .وقد رفضت إسرائيل على لسان وزيرة خارجيتها
غولدامائير مشروع جونسون الستحالة عودة الالجئين ،ألن الحل على حسب قولها هو في توطينهم في

البلدان المضيفة( .سلمان)1980 ،

 -11مشروع مارك بيرون :طرح الدبلوماسي الكندي "مارك بيرون" عام  1993لدى ترؤسه االجتماع
الخامس في تونس لمجموعة عمل الالجئين ،رؤية كندا لحل أزمة الالجئين في الشرق األوسط عبر

التوصل إلى ما أسماه "شرق أوسط جديد من دون الجئين" ،وذلك من خالل منح الهوية لمن ال هوية لهم،
وتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية بحيث يتمتعون بالحقوق االقتصادية والمدنية كاملة.

 -12رؤية بيل كلينتون :طرح الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون أواخر عام  2000فكرة توطين
الفلسطينيين في الخارج في أماكن إقامتهم ،ضمن رؤيته لحل هذه اإلشكالية ،في سياق حلول أخرى
مثل(:القصير)www.Aljazeera.net ،

 توطينهم في دولة فلسطينية جديدة. توطينهم في األراضي التي ستنقل من إسرائيإللى الفلسطينيين. -توطينهم في الدول المضيفة لهم.

 توطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك.76

 -13مشروع إلينا روز لشتاين :قدمت "إلينا روز لشتاين" عضو مجلس النواب األمريكي ورئيسة اللجنة
الفرعية لشؤون الشرق األوسط ووسط آسيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعا للكونغرس عام

 2006في محاولة لصناعة قرار يدعو الرئيس األمريكي جورج بوش إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب

الفلسطينيين المقيمين على أرضها ،وحل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا ،ومعالجة

قضايا الالجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون الالجئين( .الجندي)48 :2001 ،
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المبحث الخامس
مشاريع فلسطينية وعربية
أوالً :مشاريع عربية:
لطالما كان الموقف العربي ثابتا حول ضرورة عودة الالجئين إلى ديارهم ،وتأكيدهم على حق

عودة الالجئين الفلسطينيين ،ولكن بعد الحروب والهزائم التي مني بها العرب ،أصبح من الممكن للعرب
قبول بعض مشاريع التوطين لحل مشكلة الالجئين ،ومن هذه المشاريع:
 -1المشروع األردني :هذا مشروع قديم يتمثل في قبول األردن لتوطين الالجئين الفلسطينيين بحدود

( )300ألف الجئ شرط أن تلتزم إسرائيل ب  % 54من احتاللها األرض أي التزامها بقرار التقسيم ،181
فيما بعد إسرائيل لم تلتزم بالمساحة المقترحة من قبل األردن كما أن األردن أخذ ضعف عدد الالجئين
المقترح أي ( )600الجئ ،وهذا كان له مدلوالته السلبية على األرض الفلسطينية التي أ ِ
ُخذ منها هذا العدد

الكبير من سكانها ،والذين أصبحوا فيما بعد العماد الديموغرافي األساسي لألردن ،وأصبحوا مواطنين

أردنيين وغالبا ال يفكرون في العودة( .الشولي)http://cutt.us/FJQp،

 -2مشروع الجزيرة :أعلن "حسني الزعيم" الذي قاد انقالبا في سوريا عام  1949قبوله توطين ثالثمائة
ألف الجئ في منطقة الجزيرة في شمال سوريا ،وكان مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث

الدولية مع الحكومة السورية عام  1952يحمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في
تلك المنطقة ،وقد رفض بن غوريون هذا المشروع ألن حسني الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض الالجئين

وتقديم مساعدة لهم .ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية عام  1953بين الواليات المتحدة وحكومة
"أديب الشيشكلي" لتوطين الفلسطينيين في سوريا ،وقد رصدت وكالة الغوث ميزانية للقيام بمشاريع تهدف

إلى تأهيل الفلسطينيين المتواجدين هناك ،منها مشاريع زراعية ،لكنها توقفت عند المراحل األولى لكون
األرض التي وضعتها سوريا بتصرف وكالة الغوث كانت غير قابلة لالستثمار ،مع ارتفاع التكلفة( .تمراز،

)814 :2005
 -3مشروع سيناء :وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من الجئي قطاع غزة في سيناء
في الفترة مابين  ،1953-1951وعقدت اتفاقا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على 250
ألف فدان تقام عليها عدد من المشاريع ،وقد واجهت الحكومة المصرية مقاومة شعبية للمشروع ،لتصدر

بيانا عام  1953تتراجع من خالله عن موضوع التوطين ،واعتبرت المشروع غير ذو جدوى ،ويعتبر هذا
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المشروع من أهم المشاريع التي قدمت لتوطين الالجئين الفلسطينيين من مدخل اقتصادي( .البرعي،

)74 :2003

 -4مشروع الحبيب بورقيبة :بتاريخ  21إبريل  1965تقدم الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بمشروع
تسوية للنزاع العربي اإلس ارئيلي على أساس قرار التقسيم تضمن النقاط البارزة التالية:
 تعيد إسرائيإللى العرب ثلث المساحة التي احتلتها منذ إنشائها لتقوم عليها دولة عربية فلسطينية. -يعود الالجئون الفلسطينيون إلى دولتهم الجديدة.

 تتم المصالحة بين العرب واسرائيل بحيث تنتهي حالة الحرب بينهما ،وقد رفض الفلسطينيون والعربهذا المشروع وتم اتهام بورقيبة بالخيانة العظمى( .مصالحة)36 :1997 ،
 -5مشروع المبادرة العربية:
دعت مبادرة السالم العربية عام  2002إلى تسوية شاملة للصراع العربي اإلسرائيلي ،وهي ذات

فحوى مشابه لقرار مجلس األمن الدولي رقم  ،242الذي يدعو لالنسحاب من أر ٍ
اض احتلت عام 1967
والى "تسوية عادلة لمشكلة الالجئين"( .هالل)16 :2009 ،

ولكن يوجد اختالفان ،وهما :إن مبادرة السالم العربية تذكر التطبيع العربي مع إسرائيل ،وتربط
ذلك باالنسحاب الكامل ،وتشير بالنص أن األراضي المقصودة في هذه في القضية تشمل هضبة الجوالن

السورية ،كما أنها تحدد إطا ار لتسوية عادلة لمسألة الالجئين .وتطالب مبادرة السالم العربية إسرائيل بأن
تقبل بـ" ...حل "عادل" لقضية الالجئين الفلسطينيين يجري "االتفاق" عليه ،وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم

المتحدة رقم ( ".194إسماعيل :2013 ،العدد )72

واطار العمل الذي تقترحه المبادرة العربية هو أن القانون الدولي ،وبالتحديد قرار الجمعية رقم

 194؛ يجب أن يشكل األساس لحل قضية الالجئين .وهذا يعني أن مبادئ :العودة الطوعية ،واستعادة
الممتلكات والتعويض يجب أن توفر إطار العمل لالتفاق مع إسرائيل .أما المحدد الثاني "الذي سيتم
االتفاق عليه" فهو دعوة لعملية تفاوضية مع إسرائيل حول تطبيق هذه المبادئ؛ وهذا له مغزى عملي ،ألن

المستقبِلَة .وبكلمات أخرى؛ ال يستطيع الالجئون العودة
العودة ال يمكن أن تطبق بدون اتفاق مع الدولة ُ
لديارهم بدون أن تفتح إسرائيل الحدود أمامهم .ومن أجل أن تكون العودة مستدامة وكريمة؛ يمكن إلسرائيل

أن توافق ،أو أن تلزم بالموافقة على تزويد الالجئين بحقوق وفرص معينة بعد دخولهم البالد ،مثل حق
اإلقامة أو الجنسية ،وفرص لتحقيق العيش المستقل .وموافقة إسرائيل على عودة مستدامة وكريمة يمكن
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فرضها أو الوصول إليها من خالل تدخل دولي أو احتجاجات شعبية ،مثلما وقع في مناطق أخرى من
العالم .لكن ،وفي النهاية؛ ال يمكن أن تحدث عودة الالجئين بدون قبول إسرائيل .واضافة إلى ذلك ،فإن

هكذا تسوية ال يمكن أن تجري بأسلوب عادل .ولكن المبادرة العربية للسالم تبقى ،وعلى األقل نظريا،
تحتوي على منهجية مبنية على أساس الحقوق ،من أجل تسوية قضية الالجئين الفلسطينيين( .هالل،

)16 :2009

ثانياً :مبادرات فردية خاصة:
لم يتقدم الفلسطينيون بشكل رسمي بأي مشاريع لتسوية قضية الالجئين ،ولكن كان هناك بعض
االجتهادات من قبل شخصيات سياسية فلسطينية ،إما منفردة أو بالتعاون واالشتراك مع شخصيات سياسية

إسرائيلية.

 -1وثيقة أبو مازن وبيلين :جمعت المباحثات كال من "محمود عباس" و"يوسي بيلين" وزير العدل في
حكومة إسحاق رابين ،وصفت بكونها غير رسمية ،عقب توقيع اتفاق أوسلو ،وكان يفترض أن يعلن عنها

رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحق رابين الحقا ضمن البرنامج االنتخابي لحزب العمل المقرر في

االنتخابات التشريعية لعام  ،1996وكان من أهم ما ورد في هذا االتفاق ،االعتراف المتبادل بين

الدولتين،واعتبار مدينة القدس عاصمة للدولتين ،وتعترف إسرائيل بأن العودة حق مبدئي للفلسطينيين،
باإلضافة إلى التعويض عن الخسائر الناجمة عن حربي 1948و ،1967بشرط اعتراف الجانب
الفلسطيني أن العودة -كما نص عليها القرار  - 194صارت أم ار غير عملي ،وكذلك تمت اإلشارة إلى

تشكيل لجنة دولية لإلشراف على تأهيل الالجئين وادماجهم حيث يتواجدون ،لكن حادث اغتيال رابين عام

 1995ساهم في بقاء االتفاق قيد الكتمان( .أبو جابر)192 :2002 ،

 -2مشروع سري نسبية وعامي أيلون :عقد عام  2002لقاء جمع بين "سري نسبية" مسؤول ملف
القدس ،و"عامي أيلون"رئيس جهاز األمن الداخلي ،أسفر عنه إصدار وثيقة تنص على إقامة دولة
فلسطينية منزوعة السالح في الضفة الغربية وقطاع غزة ،واسقاط حق عودة الالجئين الفلسطينيين،
وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم ،وكذلك العمل على توطينهم في أماكن إقامتهم ،أو في بلد ثالث ،أو

السماح بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية( .فراج)www.wajeb.org ،

 -3مشروع يوسي بيلين ووثيقة جنيف :أعلن يوسي بيلين برفقة ياسر عبد ربه تصو ار للحل النهائي
إلشكالية الالجئين عام  ،2003واعتبر أن تصوره سيكون مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول الحل

النهائي ،ومن ضمن ما تناولته الوثيقة أن تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث الالجئين ،واعادة
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تأهيل واستيعاب الالجئين في دول وأماكن إقامتهم ،وتطوير أوضاعهم المعيشية وتذويبهم في الحياة

اليومية للمجتمعات التي يعيشون فيها( .سالم)102 :1997 ،

ولم تتحدث المادة السابعة من هذه الوثيقة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين عن حق العودة على

اإلطالق ،إنما تحدثت عما أسمته "اختيار مكان سكن دائم لإلقامة" على أن تكون األولوية لالجئين

الفلسطينيين المقيمين في لبنان ،وفي ذلك إشارة إلى عدم وجود مشكلة لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة،
أو الضفة الغربية ،وال األردن أو سوريا ،وتقدم هذه الوثيقة حال لالجئين من خمسة خيارات ،وهي:
أ -دولة فلسطين.

ب -المناطق في إسرائيل التي يتم نقلها إلى فلسطين من خالل تبادل األراضي بعد خضوعها للسيادة
الفلسطينية.

ت -دولة ثالثة.

ث -دولة (إسرائيل).

ج -الدول المضيفة الحالية.

وعند تطبيق هذه الوثيقة تم حصرها في الخيار "ج" ،بمعني بقاء الالجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.

(غانم)www.aljazeera.net ،

وثيقة إكس آن يروفانس :قامت مجموعة فلسطينية برئاسة "صائب بامية" المستشار االقتصاديلالتحاد
العام للصناعات الفلسطينية عام  2007بصياغة وثيقة قدمت إلسرائيل ،ونالت الموافقة بتوقيع القائم
بأعمال رئيس الوزراء "حايم رامون" تقترح إسقاط حق العودة مقابل التعويض ،وتوطين نسبة من الالجئين

الفلسطينيين في أماكن تواجدهم مع تلقيهم تعويضات مالية ،وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة
تتراوح ما بين  55و 85مليار دوالر( .غانم)www.aljazeera.net ،
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ترى الباحثة :أن هيئة األمم المتحدة قد أصدرت حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين منذ اليوم األول
الذي أقرت فيها لقرار  ،194والذي يدعو إلى عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هاجروا عنها
بفعل االحتالل االسرائيلي ،ولكنها في ذات الوقت لم تلزم اسرائيل بتطبيق هذا القرار في أي مرة ،بالعكس

فإن نظام الفيتو المتبع في مجلس األمن قد منع تطبيق هذا القرار أكثر من مرة ،ولذلك تعتبر العدالة
الدولية منقوصة وغير جدية تجاه مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،ولو قررت األسرة الدولية حقا أن تجد حال
لمشكلة الالجئين الفلسطينيين ألنهت هذه المشكلة وأنهت معاناة الالجئين منذ زمن ،إضافة إال أن

المفاوض الفلسطيني ومنذ تولي الرئيس محمود عباس ،لم يولي اإلهتمام الكافي أو الواجب تجاه قضية

الالجئين وفي كثير من الجوالت تم إحالتها إلى قضايا الحل النهائي ،واذا ما استمر هذا اإلهمال وعدم
اإلكتراث من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التدهور في حالة الالجئين

في كل أماكن تواجدهم.
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الفصل الثالث
موقف الفصائل الفلسطينية
من قضية الالجئني
المبحث األول :موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والموقف الرسمي.
المبحث الثاني :موقف الفصائل خارج منظمة التحرير الفلسطينية.
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الفصل الثالث
موقف الفصائل الفلسطينية
من قضية الالجئين

يتناول هذا الفصل الموقف الفلسطيني الرسمي المتمثل في موقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
الفلسطينية من قضية الالجئين ،والموقف غير الرسمي المتمثل في موقف الفصائل الفلسطينية المنطوية

تحت منظمة التحرير والتي خارج إطار منظمة التحرير ،حيث يتعرض المبحث األول إلى الرؤية

الفلسطينية الرسمية ،وهو تبعا لذلك يمر بمرحلتين األولى موقف منظمة التحرير والثانية موقف السلطة بعد
نشوئها ،إلى جانب موقف الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير ،أما المبحث الثاني فيرصد مواقف
الفصائل خارج منظمة التحرير وتم التركيز على أكبرها وأكثرها تأثي ار وهي حركتا حماس والجهاد

اإلسالمي.
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المبحث األول
الموقف الرسمي وموقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
منذ بداية مشكلة الالجئين الفلسطينيين عام 1948م وقف الشعب الفلسطيني موقفا قويا مبدئيا

مبنيا على التمسك بحق العودة إلى بالده ،وبالرغم من الظروف القاسية المأساوية التي عاشها ،إال أنه قاوم
وبإصرار كل مشاريع التعويض والتوطين ،والمشاريع االقتصادية والتنموية ،التي كانت تهدف إلى تصفية

قضية الالجئين الفلسطينيين ،وحرفها عن مسارها ،وتفريغها من محتواها السياسي والحقوقي والوطني (أبو

ستة ،)18 :2001 ،وواجهها الشعب الفلسطيني بالمظاهرات واإلضرابات واالعتصامات داخل فلسطين
وفي الشتات ،مما أدى إلى إفشال هذه المشاريع اإلسرائيلية واألمريكية والغربية والعربية( .الجندي:2001 ،

.)91

أوالً :الموقف الرسمي الفلسطيني:
ظل الموقف المبدئي الفلسطيني وحتى منتصف السبعينات يربط فكرة العودة مع فكرة تحرير
فلسطين بكاملها ،ألن حل مشكلة الالجئين الذي يؤمن به الفلسطينيون يرتكز على عودة الوضع إلى ما
كان عليه من خالل القضاء على إسرائيل واقامة دولة فلسطينية ،ألن تحرير فلسطين بكاملها يمكن من
عودة الالجئين ،وقد تم التعبير عن مثل هذه األفكار في الميثاق الفلسطيني سنة  1964وعند تعديل ميثاق

سنة  1968حدد وبشكل واضح في البند  9أن العودة هي أحد أهداف الكفاح المسلح ،حيث ورد أن
الهدف من النضال يتمثل في تحرير أرض الوطن والعودة وتقرير المصير والسيادة( .الجندي:2001 ،

.)91
ونص الميثاق الوطني الفلسطيني عام  1968في فقرة ( )9على :أن العودة تشكل هدفا للكفاح
المسلح ،وأهداف هذا الكفاح هي تحرير الوطن والعودة إليه وتقرير المصير والسيادة ،وشهدت الدورة

التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني تحوال في الفكر السياسي الفلسطيني ،حيث شرعت منظمة

التحرير الفلسطينية بإعالن وثيقة االستقالل واالعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل

(أبو ستة ،)151: 2001 ،ولقد أدى التطور في الفكر السياسي الفلسطيني القبول بقراري مجلس األمن

الدولي ( )338 ،242أساسا للمفاوضات مع إسرائيل ،كما أن قرار  242دعا إلى تحقيق تسوية عادلة
لمسألة الالجئين الفلسطينيين( .ثابت)36 :2002 ،
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كما كان الموقف الفلسطيني واضحا خالل مؤتمر مدريد للسالم ،الذي عقد في تشرين األول

 ،1991حيث قال المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي رئيس الوفد الفلسطيني" :آن األوان لنروي قصتنا"
وهذه القصة مدارها النزوح والتشتت ،ومما قاله" :في الوقت الذي نخاطبكم فيه تالزمنا وتالحقنا عيون

اآلالف من الالجئين الفلسطينيين منذ عام 1948م ،ومن المشردين عام 1967م ومن المبعدين وليس

أقسى من مصير اإلبعاد والنفي ،أعيدوهم إلى الوطن ،فحق العودة حق لهم( .سيف)125 :2002 ،

حددت وثيقة قدمتها السلطة الفلسطينية إلسرائيل حول التصور الفلسطيني للحل العادل لمشكلة
الالجئين الفلسطينيين وفق قراري مجلس األمن الدولي ( 242و  ،)338تقول بأنه يجب أن ترتكز

المحادثات على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة(  )194لعام 1948م ،كما ويجب أن يقوم االتفاق
حول الوضع الدائم ،ومن ثم على تطبيق هذا القرار ،بمعنى أنه يجب أن تصحح نتائج حرب 1948م،
وتحل قضية الالجئين من جوانبها كافة ،بحيث ال تبقى شريحة من الالجئين سواء أكانوا في فلسطين أم

خارجها خارج نطاق الحل الذي يضمن حق العودة والتعويض معا.

وخلصت الوثيقة الفلسطينية المقدمة إلسرائيل إلى القول :إن حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين

يجب أن ترتكز على المبادئ اآلتية من الشرعية والقانون الدولي( :عبد الهادي)58 :2002 ،

أوالً :يشكل التهجير القسري للمدنيين في أوقات النزاع عمال غير شرعي وال أخالقي ،وفيه انتهاك لحقوق
اإلنسان والقانون الدولي.

ثانياً :لكل شخص الحق في العودة بحرية إلى وطنه.
ثالثاً :الدولة التي تكون مسؤولة عن طرد الالجئين ونزوحهم ملزمة بالسماح بعودتهم إلى ديارهم ودفع

التعويضات لهم.

وبناء على هذه المبادئ يجب أن يضمن اتفاق اإلطار ما يلي( :أبو جابر)813 :2002 ،
 .1اعتراف إسرائيل بمسؤولياتها األخالقية والقانونية عن النزوح القسري لالجئين الفلسطينيين.
 .2اإلقرار بحق كل الجئ في العودة بحرية إلى بيته خالل مهلة زمنية.

 .3إعادة العقارات التي تركها الفلسطينيون حتى تاريخ  14مايو 1948م إلى أصحابها الشرعيين ،ووضع
مهلة زمنية ومدة وآليات للتنفيذ.
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 .4لالجئين الحق في الحصول على تعويض عن الخسائر واألضرار بالممتلكات وعن أي ضرر آخر أو

إصابة مباشرة جراء التهجير القسري .
ثانياً :موقف فصائل منظمة التحرير:

قامت الباحثة برصد مواقف فصائل منظمة التحرير عن طريق إجراء مقابالت مع قادة الفصائل
والذين أجابوا عن الرؤية الرسمية للحركة.
-1موقف حركة فتح:
تلتزم حركة فتح بق اررات الشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الالجئين وخاصة قرار  ،194وهو قرار

يضمن حق العودة والتعويض لالجئين ،وهو حق وطني وفردي ،وال يمكن حل قضية فلسطين إال بحل
قضية الالجئين وعودتهم إلى أراضيهم ،وتلتزم حركة فتح بالمبادرة العربية للسالم وما ورد فيها بخصوص

حل قضية الالجئين التي طالبت بوجود حل عادل لقضيتهم ،والمقصود تخيير الالجئين فرديا بين العودة

أو التوطين ،كما وترفض حركة فتح الحديث حول يهودية دولة إسرائيل ،هذا المفهوم الذي سيزيد من
الالجئين والمهاجرين ،وال يمكن من وجهة نظر حركة فتح أن تتم تسوية للقضية الفلسطينية بمعزل عن

قضية الالجئين أو بدون تسوية عادلة لتلك القضية ،ومنذ نشأة حركة فتح عملت على مراعاة الالجئين
ومتابعة قضاياهم في مخيمات اللجوء ،والعمل على تحسين ظروفهم الحياتية( .مقابلة ،النحال،

)2015/2/17

إن تبلور الهوية النضالية للفلسطينيين بعد نكبتهم الكبرى عام  ،1948ما كان لها أن تكون إالبفعل

النهوض المدوي والصعود السريع للثورة الفلسطينية المعاصرة ،والتي قادتها حركة فتح من خالل منظمة
التحرير الفلسطينية ،كحركة تبلورت وتشكلت على يد مجموعة من الشباب غالبيتهم العظمى الجئين ،من
نفس المنشأ االجتماعي الذي اكتوى بنار اللجوء والشتات ،فمنذ انطالقتها كحركة تحرير وطني فلسطيني،

كبير
سعت حركة فتح لوضع قضية الالجئين في صلب برنامجها و رؤيتها ،بل إن البدايات شكلت مزجا ا
ما بين العودة والتحرير ،فتحرير فلسطين كان يعني تلقائيا عودة لكل الالجئين الذين طردوا من بيوتهم
وديارهم ومصادر رزقهم ،وقد بني الموقف التقليدي لحركة فتح على فكرة تحرير االرض الفلسطينية ،وما

يفرض بالضرورة "تصفية للكيان الصهيوني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا" ،كمانصت المادة  12من
االهداف االساسية لحركة فتح ،وفي هذا االطار اليمكن معاينة أي فوارق تذكر ما بين مفهومي التحرير
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والعودة ،فتحرير فلسطين سيؤدي حتما لعودة فعلية لالرض التي تهدف الثورة لتحريرها(.مقابلة ،حمد،

)2015/2/15

ونظريا ،لم يحدث أي تغيير جوهري في فكر الحركة القائم على أهداف ومبادئ أساسية ،ولكن تدريجيا،
بدأت المفاهيم تتوسع وتتشعب وتأخذ منحى آخر ،وأصبحت قضية الالجئين ،كمفهوم ،جزءا من رزمة

تشكل في مجموعه االمشروع الوطني الفلسطيني ،يشمل القدس والالجئين والحدود والدولة والمياه والسيادة.
وأيضا فان الممارسة الفعلية والسياسية جعلت من فتح تدريجيا تنتقل من فكرة تصفية الكيان الصهيويني

الى مشروع إقامة السلطة الوطنية على أي جزء يتم تحريره ،وصوال لفكرة حل الدولتين لشعبين .وهذا
التطور في الفكر والممارسة السياسية لم يتزامن معه أي تغيرات على مستوى المبادئ االساسية المقرة،
والتي ظلت تماما كما وضعها المؤسسون االوائل أواسط الستينييات( .مقابلة،النحال)2015/2/17 ،

منذ مدة والجهود داخل حركة فتح تنصب من أجل تطوير رؤية الحركة وتوجهاتها المرحلية ،وهذه الرؤيا

ستعطي تصورات مستقبلية لكافة الجوانب السياسية والتنظيمية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والثقافية.
وتأكيدا ألهمية قضية الالجئين فقد تم تخصيص جزء لها ضمن هذه الرؤيا ،تحت عنوان "الرؤيه
والتوجهات بشان قضية الالجئين" ،حيث ترتكز الرؤية على مسلمة أساسية مفادها عودة الالجئين إلى
بيوتهم ومصادر رزقهم وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم وحل قضية الالجئين وفق القرار  .194وهذه

المسلمة تستند على سلسلة طويلة من المحددات التي تتبناها حركة فتح من اجل صيانة حق العودة ،ومنها
التعريف القانوني لالجئ وحق العودة والتعويض ،واستعادة الممتلكات ،ووحدة قضية الالجئين في كافة
اماكن تواجدهم ،كذلك

التمسك بوكالة الغوث الدولية كعنوان لالعتراف الدولي بقضية الالجئين

الفلسطنيين ،وللمخيم الفلسطيني باعتباره الشاهد الفعلي والمادي على استم اررية النكبة ،والتركيز على

مسؤولية إسرائيل قانونيا وأخالقيا وسياسيا عن مأساة الالجئين ،ودعم كافة مبادرات الالجئين ،والتي تشهد
نموا متسارعا في اوساطهم في المخيمات والشتات ،وتلعب ادوا ار مميزة في تعزيز ثقافة العودة وحقوق

الالجئين( .مقابلة ،أبو النجا)2015/2/12 ،
وجاء في ورقة الرؤية بأن حل الصراع لن يكون دون حل حقيقي وفعلي لقضية الالجئين ،وعدم حلها
سيفتح المنطقة نحو مزيد من الصراع ،وان إقامة الدولة الفلسطينية لن يكون بأي شكل من االشكال
مقايضةعلى حقوق الالجئين ،كما سيكون رفضا لفكرة التوطين .وتؤكد الرؤيا على ضرورة االهتمام
بالتجمعات الفلسطينية الالجئة والجاليات الفلسطينية المنتشرة عبر العالم ،وضرورة تعزيز الروابط فيما

بينهم عبر هياكل منظمة التحرير الفلسطينية ،الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمجسد لوحدته
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في كل مكان .وركزت ورقة التوجهات كذلك على ضرورة تحسين اوضاع المخيمات على قاعدة ان تحسين
اوضاع الالجئين السكنية والصحية واالقتصادية ال يتناقض وحق العودة بل هو داعم له( .مقابلة ،أبوالنجا،
)2015/2/12
ازدواجية المواقف
بين ما هو مدون نظريا والواقع الفعلي تقع كبرى التحديات أمام حركة فتح ،والتي عانت في كل المراحل

التي مرت بها من ازدواجية الفهم والخلط بين مواقفها الخاصة كحركة تحرير وبين موقف منظمة التحرير
الفلسطينية ،ففي حين تعترف المنظمة بإسرائيل ووقعت كافة االتفاقيات والعقود وفتحت المكاتب والممثليات
والمؤسسات ،وشكلت مرجعا سياسيا وقانونيا للسلطة الوطنية الفلسطينية ،إال أن أحدا اليمكنه الفهم أن

حركة فتح ال زالت تتمسك بخطها الفكري المحدد في أدبياتها األولى واألصلية والتي ال يأتى على ذكرها
إال من باب الدراسة في األدبيات التاريخية.
وكذلك فقد عانت حركة فتح من ازدواجية الفهم بين مواقفها ومواقف السلطة الوطنية الفلسطينية ،وفي هذا
اإلطار فقد ظلت االصوات التي تدعو دون كلل أو ملل إلى ضرورة الفصل وتحديد العالقة ما بين مواقف

المنظمة والحركة من جهة ،ومواقف السلطة والحركة من جهة ثانية ،دون أي تأثير بفعل االشتباك الواقعي
ما بين المنظمة والسلطة وفتح ،وباعتبار حركة فتح كبرى فصائل المنظمة والسلطة وصاحبة اليد الطويلة

في كلتيهما ،وقد أضر كذلك بمواقف حركة فتح فيما يخص موقفها من قضية الالجئين مواقف بعض

الشخصيات القيادية او حتى الهامشية فيها والتي عملت في إطار مبادرات شكلت مساسا بحق العودة،
وكذلك أضر بموقف الحركة تناقض المواقف وضبابيتها وعدم وضوحها فيما يخص هذه القضية،
والفذلكات اإلعالمية التي تصدر هنا أو هناك والتي ال تعبر فعلياعن جوهر الموقف الفتحاوي الرسمي.

وبكل موضوعية ،يجب التأكيد على أن حركة فتح وكغيرها من التنظيمات والفصائل الوطنية تنشط وبشكل

فاعل في مجال حركةحق العودة والالجئين؛ فهي الزالت تسيطر على الغالبية العظمى من المؤسسات
الفاعلة في مجال المخيمات والالجئين ،وتحديدا مراكز الشباب والمراكز النسوية والجمعيات الخيرية
الخاصة بالقرى المدمرة والمهجرة ،وكوادر فتح يمارسون بفاعلية نشاطا واضحا في كافة المراكز الثقافية
واالجتماعية والتجمعات والمهرجانات والمؤتمرات والدراسات وورش العمل الخاصة بحق العودة والالجئين،

إن انغماسهم في فعاليات النكبة وكافة األنشطة الخاصة بقضية الالجئين يعطي مؤش ار واقعيا بأن هذه
القضية مازالت تحتل مكانة هامة في عقول الفتحاويين وتفكيرهم ووعيهم ،مع التأكيد على أن هذا النشاط
وهذه الفعالية للكوادر الفتحاوية يأخذ فيكثير من االحيان بعدا شخصيا أكثر منه بعدا حركيا وتنظيميا.
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-2موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
لم يتغير موقف الجبهة منذ نشأة قضية الالجئين حتى يومنا هذا ،حيث رفضت الجبهة مشاريع
التوطين على اختالفها ،وطالبت بحق العودة وعودة الالجئين إلى ديارهم ،ومطالبة المجتمع الدولي الضغط

على إسرائيل لاللتزام بق اررات الشرعية الدولية ،وعلى رأسها قرار  194وتنفيذه ،وهو القاضي بعودة
الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وتعويضهم عن سنوات الغياب وتعويضهم عن أمالكهم،
وهذه حقوق ال يمكن ألحد التنازل عنها حتى القيادة الفلسطينية (مقابلة ،المجدالوي ،)2015/3/9 ،فهو

حق لكل الفلسطينيين.

وعند سؤال جميل المجدالوي حول موقف الجبهة الشعبية من المبادرة العربية للسالم ،قال( :النص

الذي تتضمنه المبادرة العربية ،نص غير قادر وقاصر عن االستجابة لحقوق الالجئين ،ألنه ينص على
حل متفق عليه ،أي الخضوع لمفاوضات ومساومات جديدة مع "العدو اإلسرائيلي" ،وال حل لقضية

الالجئين إال بعودتهم إلى أراضيهم)( .مقابلة ،المجدالوي ،)2015/3/9 ،وتعتبر الجبهة الشعبية أن

المفاوضات عبثية وضارة وتهبط تدريجيا بحقوقنا الوطنية ،وأنها ال تصلح لجلب حقوق الالجئين ،وأن
تسوية قضية الالجئين لن تتم إال بعودتهم( .مقابلة ،حنيني)2015/3/8 ،
-3حزب الشعب الفلسطيني:
يرفض حزب الشعب الحديث عن أي مشاريع لتوطين الالجئين في السابق وحاليا ،ويتمسك بحق

عودة الالجئين إلى وطنهم وديارهم وفق القرار  ،194حيث يوفر هذا القرار وفق حزب الشعب الحل
الممكن ويتيح الفرصة لعودة الالجئين ولكنه ليس الحل المطلق ،ويرى الحزب وفق ما قال وليد العوض:

(إن حل قضية الالجئين الفلسطينيين حل يستند أوال إلى الحق القانوني وثانيا للحق التاريخي ،واذا كنا غير
قادرين على حل قضية الالجئين طبقا لقرار  ،194ال يجوز أن نتنازل عن هذا الحق ،وانما نترك المجال
لألجيال القادمة لتحقيق حلم العودة)( .مقابلة ،العوض)2015/3/9 ،

-4الجبهة الديمقراطية:
تعتبر الجبهة الديمقراطية قضية الالجئين تستند على حق العودة وفق القرار  ،194الذي مازال

قائما ويتم االستناد عليه في النضال الوطني الفلسطيني ،وترفض الجبهة كل مشاريع التوطين ،ولن تسمح
بمرور أي من تلك المشاريع ،وكانت الجبهة الديمقراطية مهتمة دوما بقضية الالجئين ،وشكلت لجان حق
عودة في سوريا ولبنان وباإلضافة إلى العمل في الدول األوروبية ،وتعمل تحت مسمى مجموعة  194عبر
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موقع إلكتروني هادف موجه إلى الالجئين في الداخل والشتات (مقابلة ،أبو مدللة ،)2015/3/15 ،ووفق
سمير أبو مدللة القيادي في الجبهة الديمقراطية فإن المبادرة العربية ال تلبي طموح الالجئين ورغبتهم في
العودة ،حيث ال يمكن ألحد أن يتنازل عن حق العودة ،ألنه حق جمعي وفردي كما جاء في قرار ،194
وهذا حق األجيال القادمة ،وأنه يجب أن ال نتنازل عن القرار  194ألنه الضمانة الشرعية لحق العودة،

وفيما يتعلق بالموقف من المفاوضات ،قال أبو مدللة( :نحن لسنا ضد المفاوضات كمفاوضات ،بل ندعو

إلى مفاوضات تستند إلى شرعية دولية حسب القرار  485الخاص باالستيطان والقرار  465الخاص
بالقدس والقرار  194الخاص بالالجئين ،واسرائيل أثبتت -عبر تاريخ الصراع -أنها ال تريد سالما ،وأن
المفاوضات عبثية ال تحقق مطالب الشعب الفلسطيني ،والحل هو تدويل القضية الفلسطينية ،وأن تكون

المفاوضات (وفق ق اررات شرعية دولية)( .مقابلة ،أبو مدللة)2015/3/15 ،
 -5حزب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني  -فدا.

ترى فدا أن قضية الالجئين إحدى أهم قضايا مفاوضات الحل النهائي ،وحجر زاوية في أي اتفاق سياسي

فلسطيني -إسرائيلي ،وأنه ال مجال إلبرام أي اتفاق دون ضمان عودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي
هجروا منها وفقا لما نص عليها لقرار االممي  ،194كما ترفض كل مشاريع التوطين وفكرة الدولة ذات

الحدود المؤقتة وكل الحلول االنتقالية ،واتفاق اإلطار ،ويهودية الدولة ،وكل الضغوطات األمريكية على
القيادة الفلسطينية للعودة لطاولة المفاوضات مع حكومة االحتالل التي تتخذ من المفاوضات غطاء

للمضي في سياساتها لالستيطان وسرقة األرض وبناء الجداران واإلبقاء على الحواجز والحصار و
االستمرار في جرائم القتل واالعتقاالت واالقتحامات .وتؤكد فدا في كل مناسبة على أن حق العودة هوحق
مقدس راسخ في وجدان كل فلسطينيل ايسقط بالتقادم مهما طال الزمن إذ يبقى معلقا إلى أن يتحقق،
وهومكفول للفلسطينيين المهجرين حسب القانون الدولي ،فهو حق فردي مكفول بمواد (الميثاق العالمي

لحقوق اإلنسان) ،ومنها المادة ( )13التي تقضي بحق كل مواطن في العيش في بالده ،أو تركها ،أوالعودة

إليها ،وحق جماعي مكفول بحق تقرير المصير؛ وهو حق اعترفت به األمم المتحدة عام  1946كمبدأ
وكحق ،أي أنه ليس ق ار ار سياسيا ،أو اتفاقا بالتراضي ،إذ ال يمكن ألي جهة تمثل الشعب الفلسطيني ،حق

التنازل عن ذلك الحق ،حتي لو وقعت تلك الجهة على اتفاق أو معاهدة( .معا،2014/5/14 ،
)http://cutt.us/2LTvO
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المبحث الثاني
موقف الفصائل خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية
وهنا تناولت الدراسة موقفي حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي كونهما أهم الفصائل خارج

تأثير في الشارع الفلسطيني ،وباعتبارهما مؤثرين في المعادلة السياسية
ا
منظمة التحرير الفلسطينية ولديها

الفلسطينية ،وفي صياغة القرار والسياسة العامة ولما لهما من تواجد في المخيمات الفلسطينية ،ورغم أن
الحركتين لهما المرجعية الفكرية وتنتميان للتيار اإلسالمي ،إال أن موقفهما في الكثير من القضايا ينم عن

التباين ،ال سيما في قضية الالجئين.
أوالً :موقف حركة حماس:

ترى حركة حماس أ ن اإلجماع الوطني الفلسطيني يرفض توطين الالجئين في أي مكان يتواجدون
فيه ،باعتبار ان حق العودة هو حق مقدس وال يستطيع أحد التنازل عنه ،وأن حركة حماس أعلنت سابقا

أنها ضد التوطين والتعويضات والتهجير (مقابلة ،هنية ،)2015/3/4 ،وأن قضية الالجئين تشكل للحركة
ثابتا أساسيا من ثوابت القضية الفلسطينية التي ال تقبل المساومة أو التنازل أو التجزئة ،فهي حق فردي

وحق جماعي ،وأي قرار دولي يحجم قضية الالجئين لن يكون مرحبا به على المستوى الفلسطيني وخاصة

حركة حماس ،وموقف حركة حماس من قضية الالجئين ينطلق من المنطلق الشرعي والوطني واألخالقي.
(مقابلة ،المصري)2015/4/15 ،

تعتبر حركة حماس القرار  194مدخال مهما لمعالجة قضية الالجئين ،ألنه يعطي الالجئين الحق
في العودة إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها ،غير أنه يطالب باالعتراف بالكيان اإلسرائيلي ،وهذا ما

ترفضه حماس (مقابلة ،هنية ،)2015/3/4 ،أما المبادرة العربية للسالم فتعتقد حماس أن المبادرة العربية

للسالم تعاطت مع قضية الالجئين بمصطلحات فضفاضة عامة دون أن يكون هناك مواقف حازمة ومركزة
إلنهاء مشكلة الالجئين ،ورغم ذلك أخبرت حركة حماس المملكة العربية السعودية باعتراضها على أحد

النقاط الواردة في المبادرة ،وأنه يجب النقاش حولها ،وفيما بعد ال مشكلة لديها في المبادرة ،ولكن الكيان
اإلسرائيلي سارع برفض المبادرة ولم يعترف بها ،ولو أن العرب استطاعوا أن يعجلوا في السير بتنفيذها لما
عارضت حماس( .مقابلة ،هنية)2015/3/4 ،

وحول يهودية دولة إسرائيل قال مشير المصري( :إن إصرار "العدو الصهيوني" وطلبه االعتراف

بيهودية الدولة ،واعتبار ذلك شرطا مسبقا للوصول إلى مسار مفاوضات نهائية  ،وكذلك اشتراطه على
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السلطة االعتراف بيهودية الدولة ،هو بمثابة إنهاء لقضية الالجئين بل والغاء لهذه القضية كليا بل األخطر

من ذلك أنه ال ينهي قضية الالجئين فحسب بل إنه يضع نحو مليون وربع مليون فلسطيني من
الفلسطينيين في إسرائيل في مربع الخطر ،ألن اإلقرار بيهودية الدولة يعني أن كل من ال ينتمي إلى

اليهودية ال يحق له البقاء في حدود هذه الدولة في بعدها الجغرافي ،وأعتقد أن خطورة يهودية الدولة تتعدى
حتى موضوع الالجئين بإمكانية طرد كل الشعب الفلسطيني في أراضي الـ  48من موطن سكناهم).

(مقابلة ،المصري)2015/4/15 ،
وحول الموضوع نفسه قال إسماعيل هنية( :موضوع الدولة اليهودية مرفوض جملة وتفصيال ،ومن

المستحيل أن نعترف بشيء اسمه دولة يهودية ،ألنها تعني إسقاط حق العودة وتهجير الفلسطينيين من

أراضي الـ 48إلى خارج تلك الدولة ،وهذا أمر نرفضه وسنقاومه وسنحث الجميع لعدم التعاطي معه).

(مقابلة ،هنية ،)2015/3/4 ،وتعتبر حركة حماس أن حل قضية الالجئين هي مثل قضية األرض ال
يمكن تحريرها إال بالمقاومة والقوة ،وعودة الالجئين ال يمكن أن تتم إال من خالل المقاومة ،باعتبار أن

خيار المفاوضات أثبت فشله ،والبد بالتمسك بالحق مهما مر الزمان ،والقوة ليست فقط السالح وانما قوة

التكن ولوجيا وتطوير األجيال ووحدة الحال الفلسطيني وقوة اإلرادة وانفتاح العقل الفلسطيني والتحلي بالحكمة
وقوة اإليمان وصوال إلى معركة التحرير( .مقابلة ،شهاب)2015/3/10 ،

وترى حماس أنه ال يمكن تسوية القضية الفلسطينية بمعزل عن قضية الالجئين ،فهي جوهر
القضية الفلسطينية مثلها مثل القدس ،وال يمكن ألي رئيس وال مسؤول وال فصيل أو حزب أو تنظيم أو

منظمة أن تعمل على الدخول في اتفاق ال يضمن لالجئين حق العودة لديارهم( .مقابلة ،هنية،

 ،)2015/3/4وعلى الرغم من تعدد األطراف السياسية في الساحة الفلسطينية واختالف النهج فيما بينهم
حول استراتيجيات العمل السياسي والنضالي التي يتبناها كل فصيل فلسطيني تجاه تحقيقه ألهداف شعبه
والجدل حول تحقيق تلك الرؤى ،إال أن التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وفق

نصوص الشرعية الدولية ،وعلى رأسها قرار  194شكل أولوية الحقوق الوطنية الثابتة على أجندة العمل
الوطني ورسوخ قناعة بأن الهوية الثقافية والوطنية للشعب الفلسطيني سوف تفنى إذا ما تم التنازل عن هذا

الحق وأن التهاون أو التخلي عن حق العودة يمثل هد ار للقضية وهد ار لمعاناة وتضحيات أكثر من خمسين
عاما ،فعلى مدى تلك الحقبة كان هذا الحق وقود االستمرار والبقاء( .مقابلة ،شهاب)2015/3/10 ،
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ثانياً :موقف الجهاد اإلسالمي:
يعتبر موقف حركة الجهاد اإلسالمي موقفا ثابتا من جميع القضايا الوطنية ،وال يتغير وفق
المصالح أو المراحل ،حيث تعتبر الجهاد اإلسالمي أن حق العودة هو حق مقدس أثبته القانون الدولي
ومواد حقوق اإلنسان العالمية وكل الشرائع الدولية باإلضافة إلى الكتب السماوية (مقابلة ،البطش،

 ،)2015/3/2وترفض حركة الجهاد اإلسالمي أي مقايضة على حق العودة ،ألنه حق فردي وجماعي وال
يجوز أبدا االلتفاف عليه من خالل توطين الالجئين هنا أو هناك ،فالفلسطينيون يجب أن يعودوا إلى بلدهم
فلسطين ،التي ال يمكن لالجئ الفلسطيني أن يستبدلها بكل عواصم العالم( .مقابلة ،البطش)2015/3/2 ،

وفي مقابلة أجرتها الباحثة مع خالد البطش القيادي في الجهاد اإلسالمي ،تحدث حول موقف

الجهاد اإلسالمي من قضية الالجئين وذكر( :إن القرار  194غير مكتمل وعليه مآخذ ولكنه يعتبر أهم
الوثائق والقوانين المهمة في الحديث عن حق العودة ،ولكن نحن نعتبره دليال على أن العالم يعترف بحقنا
بأننا الجئون ،وأننا أُخرجنا من ديارنا بالقوة وباإلرهاب وبالقتل والقرار بالتالي يعطينا الحق في العودة إلى

ديارنا ،أما فيما يتعلق بالشق الذي يعترف فيه القرار بإسرائيل فنحن ال نعترف به وال يهمنا ،كما أن

المبادرة العربية بالنسبة لنا هي بالنسبة لنا تشابه وعد بلفور ،ألنها تعترف بشرعية االحتالل وتعرض

السالم مع إسرائيل مقابل األمن ،وهذا تراجع واضح في مواقف الدول العربية التي كانت تتحدث في
السابق عن زوال إسرائيل وفيما بعد تحرير األراضي وصوال لمجرد سالم مقابل األمن ،ونحن نتوقع من
العرب إما أن يحركوا جيوشهم ويحرروا فلسطين أو أن يصمتوا وال يقدموا تنازالت عن أراضي ال  48وال

يعطوا العدو شرعية)( .مقابلة ،الوادية)2015/3/28 ،

وترى الجهاد اإلسالمي أن حل قضية الالجئين هو بالعودة إلى ديارهم ،وذلك بالمقاومة وليس
بالمفاوضات وال السالم ،وقال خالد البطش حول حل قضية الالجئين( :رؤيتنا تكمن في العودة إلى

فلسطين ،لكننا نعيش حالة من الخلل الكبير في موازين القوى لصالح إسرائيل ،األمر الذي يجعل العودة

أمر ال يمكن تطبيقه حاليا ،لذلك البد من التمسك بقرار العودة إلى حين تتغير موازين القوى
لفلسطين ا
لصالحنا ونسترجع فلسطين كاملة ،إن عدم القدرة على تحرير فلسطين اآلن ال يعطينا الحق في التنازل

عنها  ،وال بد أن نبقى متمسكين بالحق في العودة ،أما المفاوضات والتسوية هي محض استسالم وقبول
بكيان م ِ
غتصب بالقوة ،واسرائيل دولة معتدية تمارس القتل واإلرهاب وال يريدون السالم ،والتسوية العادلة
ُ
لقضية الالجئين هي بعودتهم إلى ديارهم ،والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية برمتها هي أن يترك
الصهاينة فلسطين ويرحلوا عنها تماما)( .مقابلة ،البطش)2015/3/2 ،
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الفصل الرابع
قضية الالجئني الفلسطينيني
ومستقبل عملية السالم
المبحث األول :الوضع القانوني لمشكلة الالجئين.
المبحث الثاني :البعد اإلنساني لمشكلة الالجئين.
المبحث الثالث :البعد السياسي لمشكلة الالجئين.
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الفصل الرابع
قضية الالجئين الفلسطينيين
ومستقبل عملية السالم

يتناول هذا الفصل قضية الالجئين ومستقبل عملية السالم ،من حيث التركيز على قضية الالجئين

وأثر عملية التسوية عليها ،حيث يتناول المبحث األول الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في كل أماكن

تواجدهم ،أما المبحث الثاني فيتحدث عن البعد اإلنساني لمشكلة الالجئين وتداعيات اللجوء على

الالجئين ،من حيث الصحة واالقتصاد والجانب االجتماعي ،أما المبحث الثالث فيتناول البعد السياسي

لمشكلة الالجئين وعملية التسوية وتأثيرها على مشكلة الالجئين.
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المبحث األول
الوضع القانوني لمشكلة الالجئين
يعد الجانب القانوني مدخال لتفسير العديد من أوجه معاناة الالجئين الفلسطينيين ،واختالفها

باختالف أماكن تواجدهم .فلقد تم التعامل مع الالجئين الفلسطينيين بقوانين مختلفة بحسب دول اللجوء،

ولعب هذا العامل دو ار أكبر في الدول التي لم تسمح حكوماتها بعمل األونروا على أراضيها (الع ارق
ومصر وليبيا) مما أوجد حالة من عدم االستقرار لدى الالجئين بتغير القوانين (عيتاني.)52 ،2010 ،

والى جانب ما يعانيه الفلسطينيون داخل إسرائيل من تمييز عنصري على المستوى القانوني ،ففي

األراضي الفلسطينية المحتلة ال يمكن الحديث عن جانب قانوني طالما أن االحتالل ما يزال يخضع هذه
األراضي لسلطته المطلقة بحكم القوة ،ويمارس فيها مختلف االنتهاكات بدون رقيب (إسماعيل،2008 ،

.)32
أوالً :الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في جامعة الدول العربية
صدر قرار باإلجماع من قبل مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية بتبني بروتوكول

كازابالنكا لسنة  .1965وقد نص هذا البروتوكول على المبادئ التالية( :عمرو)12 :1996 ،

مادة " :1مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية ،يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي الدول
العربية الحق في العمل واالستخدام أسوة بالمواطنين".
مادة " :2يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي الدول العربية ،ومتى اقتضت مصلحتهم
ذلك ،الحق في الخروج منها والعودة إليها".
مادة " :3يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية األخرى الحق في الدخول إلى
أراضي . ..والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك .وال يترتب على حقهم في الدخول الحق في إال
للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك".
مادة " :4يمنح الفلسطينيون المقيمون في أراضي الدول العربية ،وكذلك من كانوا يقيمون فيها

وسافروا إلى المهجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم سفر ،وعلى السلطات المختصة أينما
وجدت صرف الوثائق أو تجديدها بغير تأخير".
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مادة " :5يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة
بشأن التأشيرات واإلقامة".
كانت البالد العربية ،باستثناء األردن تسعى دائما للمحافظة على الهوية الفلسطينية عن طريق

التأكيد على وضع الفلسطينيين كالجئين ،وذلك بهدف حفظ قضية الالجئين ومنع إسرائيل من التهرب من

مسؤولياتها عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون .ففي الوقت الذي منحت فيه األردن الجنسية لالجئين
الفلسطينيين قامت معظم الدول العربية بمن فيها مصر ،العراق ،لبنان ،سوريا واليمن بمنحهم وثائق سفر

تسمى (وثائق الالجئين) .والجدير بالذكر أن الجنسية المزدوجة بين الدول العربية غير مسموح بها في
األساس ( ،)Arneberg, 1999 : 17وتبنت الجامعة العربية القرار  5093في العام  1991الذي
اشترط معاملة الفلسطينيين حسب األحكام والقوانين المعمول بها في كل والية( .زريق)68 :1994 ،
ثانياً :الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في مصر:
ومع اختالف الظروف واألسباب ،وتشابه الوضع لناحية غياب المعلومات وعدم تواجد األونروا

بسبب رفض الحكومة المصرية ،فإن الالجئين الفلسطينيين في مصر يعيشون حالة من عدم االستقرار من
الناحية القانونية ،تنعكس سلبا على أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية( .شبالق)30 :1996 ،

وتكتفي الحكومة المصرية بمنح الالجئين إليها وثائق سفر مصرية ال تعطيهم حق اإلقامة في

مصر ،األمر الذي أسهم في تقليل أعداد الجئي مصر ،ويقسم الالجئون الفلسطينيون في مصر إلى

فئات ،جميعهم من حملة الوثائق ،تتفاوت من حيث ضرورة تجديدها ،فهناك الفئات (أ) و(ب) وهم الجئو

سنة  1948ممن يتوجب عليهم تجديد أذوناتهم/إقاماتهم كل خمس سنوات ،ومثلهم من هم ضمن الفئة
(ج) ممن قدموا خالل حرب 1956؛ في حين يصنف القادمون خالل حرب  1967تحت فئتي (د) و(هـ)
وتجدد أذوناتهم كل  3-1سنوات؛ مع اإلشارة إلى أن عملية تجديد األذونات هي عملية مكلفة ومقلقة ،إذ

أنها مرهونة بموافقة الجهات األمنية المختصة كل مرة ،ويحرم الفلسطينيون المقيمون من العودة إلى

األراضي المصرية عند تغيبهم لفترة تزيد عن ستة أشهر ،إال في حال قدموا إثبات عمل أو دراسة في

الخارج ،كما تم في السابق استثناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين من قانون منح المرأة المصرية

المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية ألوالدها ،ولكنه تغير هذا القانون مؤخ ار وأصبح بإمكان المرأة

المصرية منح زوجها وأوالدها الفلسطينيين الجنسية المصرية( .محسن)2009/6/20 ،
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أما بالنسبة للقوانين األخرى ،فلقد مر الفلسطينيون في مصر بمراحل عديدة ،وكانت معاملتهم

تتغير بتغير النظام والظروف السياسية؛ فعانوا بداية عند قدومهم.
ثالثاً :الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في العراق:

وفي العراق ،اشترطت الحكومة العراقية ضمن تعريف الالجئ الفلسطيني أن يكون دخل األراضي
العراقية وأقام فيها قبل سنة 1958؛ وعلى الرغم من إعالن الحكومة العراقية أنها تُعامل الفلسطيني
معاملتها العراقي ،إال أنها كانت تصدر االستثناءات والتعديالت والتوضيحات التي كانت تكبل الفلسطيني
وتمنعه من القدرة على العيش المستقر والتفكير المستقبلي .واألصعب من ذلك أن األمر وصل إلى إصدار

قانون يمنع الفلسطيني من شراء سيارة خاصة أو خط هاتف منزلي أو حتى تجديد إجازة ممارسة حرفة في

سنة  .1993وبقي األمر هكذا بين أخذ ورد (المحمدي ،)18 :2009 ،فتارة تصدر قوانين تعطي الحقوق
وتسمح بالتملك (منزل واحد للسكن) ،تارة تصدر أخرى تقيدها وتكبلها .وفي سنة  2001أصدر مجلس

قيادة الثورة العراقية ق ار ار واضحا يعامل فيه الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات ما عدا
الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية من انتخاب وترشيح .وصدر قرار تضمن عقوبة لكل موظف ال
يطبق هذا القرار الذي يحمل الرقم  202لسنة 2001؛ وكان العراق حينها تحت الحصار الدولي .وبعد
سنتين ،حصل االحتالل األمريكي للعراق ،ومعه انهارت كافة معالم الحياة االجتماعية والسياسية والقانونية

بما فيها تلك المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين .ويعاني الالجئون الفلسطينيون في العراق اليوم – أو ما تبقى
منهم بعد موجات العنف التي استهدفتهم -من عدم االستقرار والغموض لناحية القوانين التي تنظم أمورهم.

(حمود)www.pal-monitor.org ،

ومما يجدر ذكره في هذا المجال ،أنه مع اتجاه األمور في العراق إلى االستقرار النسبي ،فقد
أصدرت الحكومة العراقية المستحدثة ق ار ار بتاريخ  2008/11/4بتطبيق قانون اللجوء السياسي لسنة

يخضع الالجئين الفلسطينيين لرقابة مديريتي األمن واالستخبارات
 1971على الالجئين الفلسطينيين ،مما ُ
العسكرية ،ويوكل مهمة تعيين محل إقامة الالجئ ،واصدار األمر بإبعاده أو محاكمته إذا أخل بأمن الدولة
أو مصالحها السياسية ،والموافقة على مغادرته ،لوزير الداخلية .أما إذا تجاوزت مدة الغياب عن الشهر

فهو يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية وفق هذا القانون .كما أصدرت الحكومة ق ار ار بتاريخ
 2008/111/26منحت بموجبة الجنسية العراقية ألبناء الفلسطينيين المتزوجين من عراقيات؛ وأعلنت في

أبريل  2009أنها تعمل على إستراتيجية إلعادة من اضطر منهم للمغادرة وترتيب أوضاعهم المعيشية
والقانونية بشكل الئق( .حمود)www.pal-monitor.org ،
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رابعاً :الوضع القانوني لالجئين في لبنان:
دأبت السلطات اللبنانية على منع استيعاب الالجئين الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون  %10من
عدد السكان في حينها .وتم تصنيفهم رسميا على أنهم أجانب باستثناء مجموعة تتألف بشكل خاص من

الالجئين األثرياء و/أو ذوي المهارات الذين تم منحهم الجنسية اللبنانية في الخمسينات (حوالي  30ألف

شخص).

صادق لبنان على بروتوكول كازابالنكا الذي يخضع لثالثة تحفظات:
فيما يتعلق بالمادة األولى فإنها تنص على ضمان المعاملة المتساوية بالنسبة للعمل والتوظيف بشكلمتساو مع المواطنين اللبنانيين إلى الحد التي تسمح به الشروط االجتماعية واالقتصادية في جمهورية

لبنان( .صحيفة السفير)2005/6/28 ،
فيما يتعلق بالمادة الثانية يمنح الفلسطينيين حق المغادرة والعودة إلى إقليم الدولة المضيفة ،كما لو كانوامواطنين لبنانيين ووفقا للقوانين واألنظمة القابلة للتطبيق في لبنان.
فيما يتعلق بالمادة الثالثة تم إضافة الجملة التالية" :يشترط لحق الدخول إلى األراضي اللبنانية الحصولالمسبق على تأشيرة دخول من السلطات اللبنانية المختصة"( .جرار)17 ،1994 ،
الجنسية  /حقوق اإلقامة:
تعتبر جمهورية لبنان الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا مباشرة إلى لبنان في أعقاب الهجرة

الجماعية التي تمت في األعوام  1949-1947مواطنين قانونيين .يعتبر التسجيل مع األونروا في العام
 1950أو على األقل مع جمعيات الصليب األحمر قبل أيار  1950قانونا أساسيا لإلقامة القانونية ،وتم
منح هؤالء الالجئين الفلسطينيين القانونيين وثائق الجئين من قبل جامعة الدول العربية .هذه الوثائق التي

تناقش مسألة حقوق اإلقامة الدائمة سارية المفعول في األساس لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد ،أما

بالنسبة لالجئي  1948الذين لم يسجلوا مع األونروا سواء ألسباب شخصية أم بسبب المتطلبات المحددة

في تعريفها لالجئين ،فقد حصلوا على بطاقة إقامة ووثيقة سفر سارية المفعول لمدة سنة وقابلة للتجديد في

العام ( .1969صحيفة المستقبل)2010/2/25 ،
وفيما يخص الفلسطينيين الذين هاجروا إلى لبنان بعد حرب  1967أو بعد نزاع األردن ومنظمة
التحرير الفلسطينية الذي حدث في العام  1971-1970فلم يتم منحهم أوراق ثبوتية وعليه أصبحوا تحت
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التهديد الدائم بالترحيل .وقد ازدادت حدة هذا التهديد منذ إجالء منظمة التحرير من بيروت في العام

 1982أو اإللغاء األحادي الجانب التفاقات القاهرة  1969من قبل السلطات اللبنانية في أيار ،1987
وبدأت السلطات اللبنانية في أيلول  1995وفي أعقاب قرار ليبيا بطرد السكان الفلسطينيين بطلب تأشيرات

دخول وخروج من الفلسطينيين حاملي وثائق اللجوء اللبنانية ،وقد رفع هذا القيد المفروض على السفر أوائل

عام ( .1999صحيفة المستقبل)2010/2/25 ،
الحقوق االقتصادية:

كان الالجئون الفلسطينيون يخضعون للقوانين المتعلقة باألجانب في أمور مثل :العمل ،اكتساب
األمالك ،الضرائب والضمان االجتماعي .بعد أن توقف العمل بهذه القوانين التمييزية في أعقاب إقرار

"اتفاقيات القاهرة" في العام  1969تم وضعها قيد التنفيذ فيما يتعلق بالفلسطينيين منذ إلغاء هذه االتفاقيات
في العام ( .1987صحيفة السفير)2009/6/22 ،
وبالنسبة للعمل ،فقد صدر قرار من قبل و ازرة العمل والشئون االجتماعية في كانون أول (ديسمبر)
 1982يحدد مجاالت العمل المغلقة أمام األجانب الممتدة من الحالقة إلى معظم المهن العقلية والتي تقدر

بحوالي  70وظيفة .كما تم إصدار نشرة تحدد مجاالت العمل المفتوحة أمام األجانب مع تصريح عمل،
وقد شملت هذه المجاالت القطاعات األكثر وضاعة والقليلة الرواتب مثل البناء .الصرف الصحي ،أعمال

النسيج والسجاد والدباغة واألعمال المنزلية .التمريض وأعمال التنظيف المتعلقة بالسيارات ..وحتى عندما

يكون العمال الفلسطينيون مؤهلين للحصول على تصاريح عمل فال يحق لهم الحصول على ضمان
اجتماعي( .جرار)19 :1994 ،
صدرت في كانون أول (ديسمبر)  1992قوانين جديدة أخرى حدت بشكل أكبر من خيارات العمل

المتوفرة للفلسطينيين مما أدى إلى وجود عدد كبير من الفلسطينيين الموظفين بشكل غير قانوني أو في

القطاعات غير الرسمية .أما فيما يتعلق بالحصول على األمالك فيمكن لالجئين الفلسطينيين الحصول
على أمالك غير منقولة فقط بعد الحصول على الموافقة من الرئيس( .المنظمة الفلسطينية لحق العودة،

. )www.thabit-ib.org/default.asp?menaID=40
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خامساً :الوضع القانوني لالجئين في األردن:
تعتبر األردن البلد الوحيد الذي منح المواطنة الكاملة لجميع الالجئين الفلسطينيين المقيمين فيه
وذرياتهم.
تنص المادة  ،3فقرة  2من قانون الجنسية األردنية لعام  1954على الشروط التي يستطيع فيها
الفلسطينيون ،أي األشخاص ذوو الجنسية الفلسطينية سابقا الحصول على الجنسية األردنية:
يعتبر األشخاص التاليين مواطنين أردنيين:
أي شخص كان يحمل الجنسية الفلسطينية سابقا باستثناء اليهود قبل  15أيار  1948والذين كانوا
مقيمين في المملكة األردنية خالل الفترة الواقعة بين  20كانون أول (ديسمبر)  1949و 16شباط .1954

(العلي ،مركز الزيتونة)http://cutt.us/4elp ،

بناء على ما ورد فقد تم اعتبار الفلسطينيين وذرياتهم المستوفين لهذه المتطلبات مواطنين أردنيين

بالكامل يتمتعون الحقوق وااللتزامات نفسها التي يتمتع بها األردنيون .أما بخصوص السكان الفلسطينيين

اآلخرين مثل الفلسطينيين الذين نزحوا من قطاع غزة ولجأوا إلى األردن بعد حزيران  1967فلم يتم اعتبار
هؤالء مواطنين أردنيين فهم غير مخولين رسميا للعمل ومكانتهم االجتماعية أدنى وضعا من الفلسطينيين
األردنيين ،وتم منح أبناء الضفة الغربية جوازات سفر أردنية مؤقتة سارية المفعول لمدة سنتين (أصبحت

سارية لمدة  5سنوات في الوقت الحاضر) تخولهم الحصول على الجنسية األردنية ،وذلك بعد اإلعالن
الذي أدلى به الملك حسين في تموز  1988عن فصل الروابط القانونية واإلدارية بين الضفتين .وقد قام

زبد الرفاعي ،رئيس الوزراء في حينها بتوضيح هذا اإلعالن الملكي قائال "إن كل شخص كان يقيم في
الضفة الغربية قبل  31تموز  1988يعتبر فلسطينيا وليس فلسطينيا أردنيا(العلي ،مركز الزيتونة،
.)http://cutt.us/4elp

في حين تم تفنيد هذا الموقف منذ أن تم اإلعالن عنه من وجهة النظر القانونية ،إال أنه أثر على

الحقوق المدنية وحقوق اإلقامة ألهل الضفة الغربية في المملكة ،فإذا لم يحصلوا على تصاريح خاصة فإن
زيارتهم إلى الضفة الشرقية ال يمكن أن تتجاوز الثالثين يوما.
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سادساً :الوضع القانوني لالجئين في سوريا:
قامت سوريا منذ البداية باتخاذ الخطوات القانونية التي كانت تنزع نحو معاملة الفلسطينيين على
قدم المساواة مع المواطنين السوريين في المجاالت االقتصادية واالجتماعية .ينص القانون رقم  260لعام

 1956على أن الفلسطينيين المقيمين في سوريا يعتبرون من تاريخ نشر هذا القانون سوريين أصليين في

كل األشياء التي يشملها القانون واألنظمة السارية قانونيا ذات العالقة بحق العمل ،التجارة ،الخدمة
الوطنية مع المحافظة على الجنسية األصلية للفلسطينيين في نفس الوقت( .عيتاني)54 :2010 ،
الجنسية  /حقوق اإلقامة
منحت سوريا الفلسطينيين وثائق لجوء خاصة مقدمة من جامعة الدول العربية .أما بالنسبة للقوانين

المتعلقة بحق مغادرة البلد فإنها القوانين المفروضة على المواطنين السوريين نفسها( .محسن،
)2009/6/20
الحقوق االقتصادية:
وفقا للقانون السوري تمت معاملة الالجئين الفلسطينيين بمساواة في جميع المجاالت تقريبا .أما

المجاالت التي ال يشملها القانون رقم  260مثل التعليم وامتالك األراضي والتقاعد فقد شملتها قوانين

محددة تقوم بشكل عام على أساس المساواة تماما مثل القوانين المتعلقة بالمواطنين السوريين ،ونجد
استثناءات في معاملة المواطن في مجاالت مثل حق التصويت ،شراء أراض صالحة للزراعة والحق في

امتالك أكثر من بيت( .سنيورة)88 :1996 ،

سابعاً :الوضع القانوني لالجئين في باقي الدول:
وختاما ،باالنتقال إلى الوضع القانوني لالجئين في الدول العربية األخرى أو الدول األجنبية ،فإن
معظم الالجئين الفلسطينيين في الدول األجنبية يحملون جنسيات هذه الدول ،وبالتالي يتمتعون بكافة حقوق

المواطنة؛ أما في الدول العربية فتغيب المعلومات فيما يخص الالجئين في ليبيا وشمال أفريقيا (المغرب

العربي وتحديدا تونس والجزائر) ،حيث يوجد اآلالف من الفلسطينيين)Gazit, 1995 : 26( .

وفي دول الخليج العربي ،حيث مئات اآلالف ممن ذهبوا طلبا للرزق ،يعامل الفلسطينيون معاملة
األجانب حيث كانت هذه الدول قد تحفظت على مقررات الجامعة العربية وتحديدا بروتوكول الدار البيضاء

( )1964الذي يدعو إلى مساواة الالجئين الفلسطينيين بالمواطنين ،وحتى وقت قريب ،لم يكن يحق
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للفلسطينيين ،أسوة باألجانب ،أن يتملكوا عقا ار أو يؤسسوا تجارة أو شركة خاصة باسمهم في بلدان الخليج؛

لكن مع التطورات االقتصادية في السنوات األخيرة استفاد الفلسطينيون من القوانين الجديدة التي سمحت

بالتملك في بعض بلدان الخليج كالكويت واإلمارات)Gazit, 1995 : 28( .
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المبحث الثاني
البعد اإلنساني لمشكلة الالجئين
ارتبطت كلمة "الالجئ" تاريخيا بالحماية ،إذ استمر العرف السائد على حماية الالجئ من جانب

الدولة التي يتم اللجوء إليها ،فهو يمثل جزءا من سمعتها ومكانتها بين الدول وربما سيادتها في تأمين
حماية من يتم اللجوءإليها ،واقتضى العرف عدم تسليم طالب اللجوء والحماية ،وغالبا ما اشتبكت
الجماعات والدول مع بعضها بسبب لجوء سياسيين أو غير سياسيين إليها ،وأحيانا قامت نزاعات بينها

بعضها مصلح وتركت تأثيراتها على تطور عالقات بعضها مع بعض.

ويحيل أصل كلمة الجئ إلى قدسية مبدأ الحماية ،فكلمة "ملجأ" تعني المكان المقدس الذي يأوي

إليه اإلنسان بحثا عن الحماية أو الحصانة ،وفي اللغة العربية نقول المالذ اآلمن .وهي غالبا ما تستخدم
َحد ِمن اْلم ْش ِرِكين ِا ْستَ َجارك فَأ ِ
َج ْرهُ َحتى
كملجأ للغريب الذي يطلب اإلجارة ،وقد ورد في القرآن الكريم ( َوِا ْن أ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ون) سورة التوبة اآلية .6
ْمنه َذل َك بِأَنهُم قَ ْوم َال َي ْعلَ ُم َ
َي ْس َمع َك َالم الله ثَُم أَْبل ْغه َمأ َ
ولعل من أكثر حاالت اللجوء اإلنساني مأساوية حاالت اللجوء الفلسطيني ،حيث لم يصادر

االحتالل حق اإلنسان في وطنه وفي تقرير مصيره فحسب بل حقه في العودة إلى أرضه وذلك بحرمانه
من حق جماعي وفردي ،وفي بلدان الشتات ال يزال يعيش نحو خمسة ماليين الجئ وتتعرض حقوقهم

اإلن سانية :المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لالنتهاك ،والسيما حقوقهم الجماعية وفي
المقدمة منها حقهم في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة ،إضافة إلى حقهم في العودة الذي هو غير
قابل للتنازل تلك الحقوق التي كفلها القرار الدولي رقم  194لعام ( .1948صحيفة الجريدة)2009/8/2 ،

إذا ما أردنا تفصيل الواقع االجتماعي لالجئين الفلسطينيين ،سترسم لنا معاناتهم في عدة نواح

أساسية ،لعل أولها وأهمها افتقادهم للسكن المالئم ،وما يتبع ذلك من مشاكل اجتماعية وصحية؛ ثم تأتي

المعاناة االقتصادية وما يستتبعها أيضا ،ثم الواقع الصحي والتعليمي وما يتسم به من صعوبات( .مؤسسة
شاهد لحقوق اإلنسان ،أكتوبر)2009 ،
وبعد أكثر من ستين عاما على تاريخ لجوئهم األول ،تفتقد أغلبية تجمعات الالجئين الفلسطينيين

للسكن المالئم ،سواء من حيث البنية التحتية (كهرباء ،صرف صحي ،مياه) أم التهوية أم المساحة الالزمة
(مشكلة االكتظاظ السكني) ،أم المرافق األساسية كالطرقات والمالعب (الطرقات الضيقة ،غياب مساحات

للعب األطفال) .حتى في األردن حيث يحظى الالجئون بكافة الحقوق المدنية ،أظهرت دراسة أجراها معهد
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فافو Fafoالنرويجي للدراسات أن نسب الفقر والبطالة ترتفع في المخيمات بين الالجئين الفلسطينيين في
األردن ،عنها في باقي المناطق؛ وأنه الحظ مع تركيز مثل هذه المشاكل في المخيمات ،ارتبطت

بمشكالت اجتماعية أكبر كاإلزدحام واليأس واالكتئاب والجريمة ،خاصة في ظل تردي الظروف السكنية

والبنية التحتية في المخيمات)Hovedenak, 1997 : 82( .

وتمتد معاناة الالجئين لتشمل الجانب الصحي حيث تنتشر بينهم األمراض ،وأكثرها بسبب

الظروف القاسية التي يعيشون فيها ونقص البنى التحتية الالزمة ،وكذلك بسبب عدم توفر مرافق الرعاية

الصحية بالشكل الكافي .وأحيانا ،تؤدي هذه األسباب إلى حاالت طوارئ صحية جماعية كما حدث مثال
في مخيم رقم في الضفة الغربية صيف  ،1998حيث عولج مئات الالجئين من حالة إسهال مزمنة تسببت
بها مصادر المياه الملوثة ،واستدعى عالجهم حالة طوارئ من قبل األونروا والهيئات الصحية األخرى في

الضفة الغربية استمرت أياما وليال متواصلة( .حساوي)31 :2008 ،
وتعيش آالف األسر من الالجئين في فقر شديد ،وتشير سجالت األونروا إلى حوالي  51ألف
الجئ مسجلين كحاالت عسر شديدة في األردن مع نهاية سنة  ،2009و 51ألف في لبنان ،و 34ألف

في سوريا ،و 35ألف في الضفة الغربية ،و 94ألف في قطاع غزة .واذا ما احتسبنا النسبة المئوية لهذه
الحاالت على إجمالي المسجلين لدى األونروا في هذه المناطق ،نجدها  %2.6في األردن ،و %12في

لبنان ،و %7.2في سوريا ،و  %4.5في الضفة الغربية ،و  %8.5في قطاع غزة؛ مما يشير مجددا إلى

تفرد الجئي لبنان من حيث معاناتهم حتى أن نسبة حاالت العسر الشديدة بينهم مرتفعة أكثر من النسبة

ذاتها في قطاع غزة( .موقع األونروا)www.unrwa.org/atemplate.php?id=139 ،

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الالجئين المسجلين كحاالت عسر شديدة هو مفهوم مستقل عن

الالجئين الذين يتلقون معونات غذائية ،أو يعتمدون عليها تماما كما هو الحال لدى العديد من أسر
الالجئين خاصة في قطاع غزة وفي لبنان ،وتشير اإلحصائيات إلى أن الالجئين بشكل عام هم من الفئات

األكثر فق ار في بيئاتهم( .أبو ستة)www.mediapal.org/printout.php?ID=48&tupy=article ،
ففي األردن ،بلغت نسبة حاالت الفقر الشديد في المخيمات ،في حين أشارت دراسة الفافوالى أن

 %31من مجمل العائالت في المخيمات تحت خط الفقر .وقد أوردت دراسة الفافو عدة مؤشرات تعكس
الواقع الصعب لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن ،في طليعتها كبر حجم األسرة وارتفاع نسب

اإلعالة وارتفاع عدد األسر التي ترأسها امرأة ،حيث إن هذه األسر تكون أكثر عرضة للصعوبات
االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات المحافظة كاألردن ،وارتفاع نسب الفقر ( %31من األسر تحت
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خط الفقر و %23ممن هم نشيطون اقتصاديا يعيشون تحت خط الفقر) ،والبطالة ( %13من السكان

النشيطين اقتصاديا) التي ترتفع خاصة بين الذكور في الفئة  24-15عاما لتصل إلى  %16كما أضافت
أن  %95من العائالت ليس لديهم ادخارات في البنك ،و %55ال تستطيع شراء مالبس جديدة ،و %77ال
يستطيعون أكل اللحوم ثالث مرات في األسبوع.

(موقع األونروا)www.unrwa.org/atemplate.php?id=139 ،
وفي لبنان ،تعول أغلبية أسر الالجئين على األونروا بالكامل ،بوصفها المصدر الوحيد للتعليم
والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية ،على الرغم من تراجع خدمات األونروا وقصورها عن توفير

حاجات الالجئين األساسية .ويفاقم من أزمة الالجئين االقتصادية حرمانهم من حق العمل في معظم

المهن ،مما يجعل نسب البطالة بينهم مرتفعة جدا؛ ويجعلهم في حال تمكنوا من الحصول على عمل ما،
بشكل غير قانوني ،عرضة لتعسف أصحاب العمل)Shiblak, 1996 : 16( .

وتسمح السلطات اللبنانية بعمل الفلسطينيين في مهن محدودة جدا ،وتلزم أصحاب عملهم بدفع

رسوم أسوة برسوم العمال األجانب وبالحصول على تراخيص والتسجيل بالضمان االجتماعية (دفع رسوم
الضمان من دون أن يحق للعمال الفلسطينيين االستفادة من أي من خدماته)؛ ومع كل هذا ،تتشدد

السلطات اللبنانية في منح هذه التراخيص ،فلقد بلغ عدد التراخيص الممنوحة لفلسطينيين بين سنتي 1992

و 2000حوالي  500ترخيص من أصل  50ألف ترخيص ممنوح ألجانب في الفترة ذاتها .وقد أفادت
إحصاءات األونروا أن  % 60من الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت عتبة الفقر ،وأن %36
منهم ال يتمكنون من الحصول على أي مورد رزق)Sayigh, 1994 : 32( .
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المبحث الثالث
البعد السياسي لمشكلة الالجئين
يفتقد الالجئون الفلسطينيون للمرجعية السياسية الفاعلة ،في ظل غياب أو تغييب دور منظمة

التحرير الفلسطينية في هذا المجال؛ وهي التي تأسست لتكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

داخل فلسطين وخارجها .ويؤدي غياب المرجعية السياسية إلى غياب أي طرح لقضايا وهمومهم الالجئين،
وحقوقهم ،وفي طليعتها حقي العودة والتعويض)Jarrar, 1997( .
كما ينعكس هذا الغياب على تجمعات الالجئين في أماكن إقامتهم ،إذ ال يوجد أية جهة أو

مرجعية سياسية تدافع عن حقوقهم أو تطالب بها ،وعلى صعيد التمثيل ،يفتقر الشعب الفلسطيني إلى آلية

تمثيل حقيقة خاصة في االنتخابات ،إذ ال يملك فلسطينيو الشتات طريقا إلى صنع القرار الفلسطيني ،مما

يجعل التمثيل السياسي الفلسطيني مقتص ار على فلسطيني الداخل؛ مع االنتباه إلى كون األخيرين تحت
االحتالل ،مما يفقد أية شرعية تمثيلية حقيقية كاملة لمن يمارسون المفاوضات باسم الشعب الفلسطيني أو

على حقوقهم بما فيها حق العودة)Jarrar, 1997( .
كانت دورة المجلس الوطني التي انعقدت في الجزائر عام  1988محطة فاصلة في لوحة التنظيم
السياسي الفلسطيني ،حيث أعاد بناء اإلستراتيجية النظرية للثورة الفلسطينية بما ينسجم مع طرح المجتمع

الدولي المنحاز إلىإسرائيل وتبنى الق اررات الدولية التي كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد رفضتها سابقا
ومنها قرار  .242وكانت هذه المحطة التمهيد المهم لما سيحدث الحقا من تبني المنظمة خيار السالم

استراتيجيا ،وهذا ما أكد في مؤتمر مدريد عام  1991الذي أطلق عملية التفاوض رسميا بين منظمة

التحرير واسرائيل( .الرشيدي)13 :2002 ،

لذلك تلقت قضية الالجئين الفلسطينيين الصفعة األولى من الجانب الرسمي الفلسطيني عند قبوله

التفاوض على أسس الق اررات الدولية التي تختزل القضية الفلسطينية بكل مكوناتها في حدود عام 1967

بعيدا عن ديار الالجئين في أرض عام  .1948ومع انتهاء جولة التفاوض التي أوشكت على توقيع اتفاق
االعتراف المتبادل ،فوجه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات رسالة إلى رئيس حكومة

إسرائيإلسحق رابين تضمنت في كلماتها شطبا لتاريخ حقبة كاملة من النضال ،ومثلت انهيا ار دراماتيكيا
لكل القيم الثورية التي كانت قد تشكلت في فكر الشعب الفلسطيني ويومياته سلوكا وشعارات وأغاني ألكثر
من ربع قرن من الزمن ،كان اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود وسيادتها على  %78من
أرض فلسطين يمثل لطمة قوية لقضية الالجئين الفلسطينيين .فقد أعطى الممثل الشرعي والوحيد للكيان
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الصهيوني حقا بأرض مات من أجلها آالف الشهداء تحت راية منظمة التحرير ،واعتبار الميثاق الوطني

الفلسطيني الغيا( .المركز الفلسطيني لمصادرة المواطنة والالجئين)16 :2002 ،

وبعد هذه الرسالة بيوم ،جاءت رسالة رابين التي تعترف بمنظمة التحرير ممثال شرعيا للشعب

الفلسطيني "في ضوء التزاماتها السابقة" (يقصد الوارد في رسالة عرفات) ،بمعنى أن رسالة االعتراف لم
تأت معترفة بسيادة المنظمة ولو على شبر واحد من فلسطين ،بل إن االعتراف بتمثيلها للشعب الفلسطيني
هو اعتراف مشروط بالتزام تعهدات المنظمة السابقة من نبذ للمقاومة وسيادة الكيان الصهيوني على

أراضي أكثر من ستة ماليين الجئ فلسطيني ،وبعدها بيومين تم توقيع اتفاق أوسلو الذي كان الالجئ

الفلسطيني هو الخاسر األكبر فيه ،فقضيته مؤجلة إلى مفاوضات الحل النهائي التي ستبدأ بعد ثالث

سنوات ،وهو األمر الذي لم يحدث حتى اآلن( .سيف)73 :2002 ،

بذلك تم عزل قضية عودة الالجئين وتجزئتها عن كلها المتجانس لتناقش وحدها وبمعزل ،رغم

كونها أكبر مكونات القضية الفلسطينية ،وكان لفصل قضية الشعب (الالجئين) عن قضية األرض األثر
البالغ في نفوس جموع الالجئين الذين حاولوا تشكيل أنفسهم ضمن مؤسسات غير حكومية ولجان تدافع

عن حق العودة انتشرت في أوساطهم بكثرة.

مع أن ما حل بقضية الالجئين الفلسطينيين في بداية مشروع التسوية لم يكن كافيا لتذويب هذه

القضية ،فقد دأب أصحاب مشروع التسوية على الدخول في محاوالت حثيثة القتراح (حلول) القتالع هذه
العقبة الكأداء في سكة قطار التسوية .ففي عام  1994وقعت وثيقة عرفت بوثيقة أبو مازن – بيلين حاول
المفاوض الفلسطيني من خاللها إيجاد رؤية مشتركة مع اإلسرائيليين للحل النهائي ،ووضعت هذه الوثيقة

رؤى في عدة محاور لم يكن الرسمي الفلسطيني يجد حرجا من طرحها علنا كرؤية سياسية فلسطينية ،إال
أن الخطير في هذه الوثيقة هو ما لم تكن الرؤية الفلسطينية الرسمية تجرؤ على طرحه ،حيث مثلت أول

صك رسمي فلسطيني يدخل في تفاصيل تذويب قضية الالجئين من خالل االتفاق على عدم عودة
الالجئين إلى ديارهم بحيث يكون الحل قائما على أساس التعويض وتذويب عدد م الالجئين في عدة دول
منها (الدولة الفلسطينية) ،وبقيت هذه الوثيقة طي الكتمان إلى حين توافر الظرف المناسب إلعالنها ،إال

أن يوسي بيلين أعلنها من طرفه بعد عدة سنوات( .رباح)81 :2000 ،
في هذه األثناء كانت تداعيات التسوية الموقعة في أوسلو تلقي بظاللها على واقع الالجئين
االجتماعي أيضا في مخيمات الضفة والقطاع ،فمع دخول قوات األمن الفلسطينية إليهما عام 1994

تغيرت مفاهيم عديدة هناك وكانت المخيمات التي تشكل نسبة مهمة من مجموع الفلسطينيين هي األشد
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تأث ار بالمفاهيم الجديدة ،فلم يعد التفاخر بعدد الشهداء واألسرى من أبناء مخيم أو أسرة رأسمال حقيقي تبنى
عليه المفاهيم االجتماعية الطبقية ،وهو شيء طبيعي في كل المجتمعات الثورية الفلسطينية لقيادة الالجئين

في الضفة والقطاع بعدما قادتهم البندقية لسنوات طويلة( .أبو شنب)22 :1995 ،

إال أن هذه المفاهيم تبدلت في كثير من جوانبها بمرور الوقت ،وخاصة بعدما أثبتت التجربة أن

المشروع السياسي القائم على أوسلو ال يمكن أن يكون مشروع شعب ،وخصوصا مع انخراط الالجئين
الفلسطينيين في الداخل في فعاليات انتفاضة األقصى التي أعادت تركيب المعاني المجتمعية في الواقع
الفلسطيني ككل ،كذلك فإن وقفات الالجئين ومخيماتهم والصمود الباهر ضمن فعاليات انتفاضة األقصى

كان له أثر مهم في التغيير ،كما حصل في مخيم جنين في الضفة ،ومخيم جباليا في القطاع ،فضال عن

أن المخيمات جميعها كانت مربضا رئيسيا للمقاومين والنطالق العمل الجهادي( .سيف)76: 2002 ،

وتعتبر قضية الالجئين الفلسطينيين من أهم الثوابت الفلسطينية ومن أعقد المشكالت والقضايا

التي وضعت على طاولة المفاوضات ،وذلك ألن قضية الالجئين الفلسطينيين تستند على حق العودة الذي
هو حق فردي وحق جماعي ،ورغم أن قضية الالجئين الفلسطينيين مرت في مراحل خطيرة ومحطات
مؤلمة في ظل مشروع التسوية ،إال أنها تتصدر قائمة الثوابت الوطنية الفلسطينية ،وال يمكن ألي رئيس أو

حزب أو قيادة فلسطينية التنازل عن حق عودة الالجئين إلى ديارهم ،حتى وان تم توقيع اتفاقيات مع
الجانب اإلسرائيل تشمل على بنود فيها إجحاف بحق الالجئين ،فإن ذلك ال يعني سقوط حق العودة أو

بطالنه ،ألن حق العودة هو حق فردي لكل شخص أن يقرر فيه ما شاء ،وحق جماعي للكل الفلسطيني،

حيث يجب أن يمر أي قرار يخص الالجئين باستفتاء شعبي ليأخذ شرعيته من الالجئين أنفسهم.
(الحوراني)2001/2/3 ،

وعند اطالعنا على االتفاقيات السياسية السابقة وجوالت المفاوضات المتكررة المباشرة وغير

المباشرة نجد أن قضية الالجئين الفلسطينيين ال يتم طرحها للتفاوض وان تم طرحها ،فيكون الحديث عن
حلول فردية ال ترتقي لمستوى قضية الالجئين ،وغالبا ما يتم تأجيل الحديث حول الالجئين إلى قضايا

الحل النهائي ،والى جانب الغطرسة والتعنت وعدم الصدق اإلسرائيلي ،فإن أهم ما يوصل المفاوضات
السابقة إلى طريق مسدودة هو إهمال قضية الالجئين حيث ال يمكن تصور نجاح أي تسوية سياسية بدون
ٍ
ومرض لقضية الالجئين الفلسطينيين ،فالقوة الديمغرافية أصبحت من أهم
التوصل لحل عادل وشامل
القضايا التي تؤرق الجانب اإلسرائيلي الذي بات يفكر ليل نهار لكيفية التخلص أو تخفيف الخطر المحدق
بدولة إسرائيل بسبب ازدياد السكان الفلسطينيين داخل فلسطين ،وطالما ال توجد حلول سياسية لكل هذا
العدد من الالجئين داخل فلسطين وخارجها ،فلن تكون هناك تسوية سياسية ناجحة( .أبو بكر،

)2001/11/31
110

وترى الباحثة أن أحوال الالجئين الفلسطينيين تزداد سوءا كلما طال عمر اللجوء ،ورغم أنه يوجد تفاوت
في طبيعة وظروف حياة الالجئين من بلد إلى آخر ،يبقى الالجئ الفلسطيني الجئ أينما ذهب وتبقى

معاناته نصب عينيه ،وتبقى الدول المستضيفه تعامله وفق هذا المفهوم ،ولذلك على المستوى الرسمي
الفلسطيني أن يعمل على وضع قضية الالجئين في الدرجة األولى في كل المحافل الدولية وفي أي
مفاوضات مستقبلية ،وعلى الرئيس والسلطة الفلسطينية اإلهتمام بالالجئين بشكل أكبر وتوسيع دائرة

استهداف خدماتهم إن وجدت ،من خالل االهتمام بمخيمات الالجوء الفلسطيني التي تعج بالمعاناة
والحرمان.
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الفصل اخلامس
رؤية استشرافية لقضية الالجئني
السيناريو األول :حق العودة.
السيناريو الثاني :االندماج والتوطين.
السيناريو الثالث :إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
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الفصل الخامس
رؤية استش ارفية لقضية الالجئين
رغم ما وصلت إليه قضية الالجئين الفلسطينيين منذ نشوءها إلى حد اآلن من نتائج ديمغرافية

وسياسية واقتصادية ،فإنها ما تزال تشغل حي از كبي ار من تفكير الدول التي تؤوي الالجئين الفلسطينيين،
والسلطة الفلسطينية .وكل المجتمع الدولي ،ورغم كل البدائل والحلول التي قدمت لحل المشكلة ،سواء

الق اررات التي تتعلق بحق العودة والبدائل المتعلقة بالتوطين والتعويض فإنها لم تستطيع حل المشكلة،

خاصة أمام الرفض المستمر لهذه الحلول من طرف الفلسطينيين وتمسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم،
وتشكيل الدولة الفلسطينية ،ألن االندماج في الدول التي يتواجدون بها غير ممكن ،أما إسرائيل فتمثل
النقيض المباشر حيث تصر على عدم عودة الالجئين الفلسطينيين ،ألنها ترى فيهم حجر عثرة أمام
مشروعها السياسي والتاريخي ،والمتمثل في تأسيس دولة يهودية خالصة ال تشوبها أي شائبة عرقية ،وسد

باب المفاجئة الديمغرافية التي تشكل هاجسا مستم ار للقادة اإلسرائيليين ،ألن عدد الالجئين الفلسطينيين ال
يستهان به ،مما يطرح قضية المحافظة على يهودية الدولة (مسعد. )18 :2002 ،

إن أي تهاون من طرف الفلسطينيين بشأن هذه القضية فإنه يؤكد مسعى اإلسرائيليين إلى التخلص

من حق العودة ،والتعويض معا ،فحتى األسف الذي يبديه الطرف اإلسرائيلي على ما يتحمله الفلسطينيون
يشترط أن يكون مصحوبا بأن يعرف الفلسطينيون بأن حق العودة مستحيل (الوالي. )51 :2002 ،
كما وتواصل إسرائيل إدعاءها بأن األرض ال تتسع لالجئين الفلسطينيين جميعا ،وهي إحدى
الحجج التي تستند إليها إسرائيل ،لكن الدراسات التي قام بها باحثون من فلسطين أو إسرائيل حول

األراضي التي هاجر منها الفلسطينيون ،بينت أن المنطقة "أ" مساحتها  1.683كم 2وتساوي تقريبا مساحة

األراضي اليهودية عام  ،1948يسكن بها حوالي  %68من اليهود ،وأن المنطقة "ب" مساحتها 1318

كم ،2ويسكنها  %10من اليهود ،و %20من الفلسطينيين في إسرائيل ،أما المنطقة "ج" مساحتها 17325

كلم 2وهي األراضي الفلسطينية وطن الالجئين الفلسطينيين ويسكنها  %22من اليهود ،لكن  %19منهم
يسكنون في عدة مدن أصلها فلسطيني ويبقى ما نسبته  %3من اليهود أي حوالي  200ألف يهودي في

الريف يسيطرون على أراضي حوالي  5مليون مبعد عن أرضه (فرسون. )12 ،2004 ،

فعلى سبيل المثال لو عاد الالجئون من غزة ولبنان إلى أراضيهم في الجنوب والجليل لما تأثرت

نسبة اليهود في الوسط أكثر من نسبة  %10زيادة سكانية ،وبمعنى آخر فإنه يمكن عودة الالجئين
الفلسطينيين في قطاع غزة دون تأثير يذكر على الكثافة السكانية اليهودية في المنطقة الوسطى ،وال يشعر
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بوجودهم إال قلة من سكان الكيبوتس الذين يعيشون فوق أرض الفلسطينيين .والشاهد على مأساة

الفلسطينيين هو أن عدد الالجئين الفلسطينيين في غزة ولبنان حوالي ( )900ألف الجئ فلسطيني هو
العدد نفسه من المهاجرين الروس الذين أدخلتهم إسرائيل إليها في التسعينات ،لكنها لم تتحجج بأن هناك

اكتظاظاأو مشاكل اجتماعية نتيجة جلبهم ،لكن في المقابل فإن عودة الالجئين الفلسطينيين سوف تنتج

مشكال كبي ار ،وهي سمة من سمات االستعمار االستيطاني اإلحاللي الذي ينكر حقوق السكان

األصلين(أبو ستة ،)66 :2005 ،مما يعني أن هذه المشكلة قد تستمر في السنوات القادمة وتدرج تحت

ما يسمى مفاوضات الوضع النهائي ،مما يوحي بأن إسرائيل لن تقدم جهدا لحل هذه المشكلة ،وثمة جانب

مهم في هذه المشكلة وهو قضية العبء الذي سيقع على كاهل الطرف الفلسطيني المتمتع بالحكم الذاتي
في الضفة الغربية ،حيث إن إغراق المنطقة دفعة واحدة بمئات اآلالف من العائدين ودون أن يكون

االقتصاد الفلسطيني المحلي مستعدا وجاه از الستيعابهم ودمجهم سوف يولد ضغوطا اجتماعية واقتصادية
للطرف الفلسطيني( .أبو ستة ،)68 :2005 ،وعليه يمكن تصور مجموعة من السيناريوهات لهذه المشكلة

في المستقبل.

السيناريو األول :حق العودة:
وهذا السيناريو ينقسم إلى شقين:
الشق األول :وهو الشق المتعلق بحق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ،والذي ستواصل
إسرائيل رفضها له والعمل على استبعاده من أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين إضافة إلى رفض مبدأ
التعويض لالجئين الفلسطينيين خاصة مع تزايد حجم السكان الفلسطينيون داخليا وخارجيا ،ألن التعويض
بمثابة اعتراف من إسرائيل بأنهم من طردوا الفلسطينيين من أراضيهم وليس كما يدعون بأنها كانت فارغة
من السكان ،كما أن ازدياد ونمو عدد الالجئين الفلسطينيين والمطالبة بعودتهم يزيد مخاوف وقلق إسرائيل

من العامل الديمغرافي الذي آخذ في التحول لصالح الفلسطينيين ،حيث اقترب عدد الفلسطينيين من

التساوي مع عدد اإلسرائيليين المتواجدين في فلسطين التاريخية ،وتسعى إسرائيل جاهدة للتخلص بشكل
مستمر من الفلسطينيين عن طريق تهجيرهم بطرق مختلفة ،ومحاولة طرح حلول لها عالقة بتبادل
األراضي والسكان ،مثل إعطاء المثلث والذي يحتوي على عدد كبير من الفلسطينيين داخل إسرائيل إلى

السلطة الفلسطينية مقابل اإلبقاء على تجمعات المستوطنات في الضفة الغربية ،وذلك ضمن االتفاقيات
السياسية ،فكيف يمكن أن تقبل إسرائيل بعودة الجئين فلسطينيين إلى األراضي التي تستولي عليها أو

أراضيها ،وهي تعاني مسبقا الخوف من التوازن الديمغرافي لصالح الطرف الفلسطيني ،وهو ما سيدفع
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إسرائيل دوما إلى رفض حق العودة ،وطرح مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين في البلدان التي يتواجدون
بها.

احتماالت هذا الشق من السيناريو األول ضعيفة بسبب الموقف اإلسرائيلي الرافض لحق العودة

بأي شكل من األشكال واص ارره على االعتراف بيهودية إسرائيل ،إضافة إلىالموقف األمريكي الداعم
إلسرائيل.
الشق الثاني من السيناريو األول ،العودة الجزئية :وفي هذه الحالة وضمن تسوية سلمية معينة يتم
التوصل إلىاتفاق سياسي يشمل بعض األراضي المحتلة إلى أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وفي هذه الحالة تتم عودة مجموعة محددة من الالجئين ألراضي السلطة الفلسطينية وفق

اتفاقات على عدد محدد ومعلوم المكان وزمان العودة ،وغالبا ما ستكون العودة إلى أراضي السلطة
الفلسطينية ،وهذا احتمال وارد وأكثرها إمكانية ،ألن سلوك إسرائيل يوحي بأنها ال يوجد لديها نوايا تجاه
إقامة دولة فلسطينية على حدود  ،1967ولكنها ربما تقبل باتفاق جزئي مع تبادل أراضي وسكان ،وهذا
الطرح أقرب إلى الواقع في ظل الواقع الفلسطيني والعربي غير القادر على مواجهة اسرائيل.

السيناريو الثاني :االندماج والتوطين
رغم مرور ما يقارب سبعة عقود على بداية اللجوء الفلسطيني منذ عام  ،1948إال أن الفلسطيني
يجد معاناة في التخلي عن حلمه بالعودة واالندماج في الدولة المضيفة ،ولالندماج حالتان.
-1الالجئون المتواجدون في الدول العربية:
وهناك يعتبر الالجئون الفلسطينيون ضيوفا بالمعنى الدقيق للكلمة ،فكل الدول العربية ال تعطي

حق المواطنة (الجنسية) للفلسطيني ،وانما إقامة يتم تجديدها بشكل دوري ،ما عدا األردن التي وطنت عددا

كبير من الفلسطينيين منذ بداية اللجوء ليصبحوا أردنيين تماما ،وغالبا ما يعتبر الالجئون في الوطن
ا
العربي غير مستقرين ويعاني الكثير منهم من الفقر والحرمان والبطالة وعدم االستقرار والمالحقة ،وهم

الجزء الذي يحلم بالعودة.

-2الالجئون المتواجدون في أوروبا:
وهم في الغالب إما مجنسين أو في طريقهم للتجنيس ،ولهم حقوق وواجبات مثل أي مواطن،
ويتمتعون باالستقرار ،والحياة الكريمة ،ومعظمهم يفضل الحصول على التعويض بدال من العودة ،وفي هذه
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الحالة سوف يتم اندماج الالجئين في المجتمعات التي يقيمون فيها نظ ار النعدام أي أفق لتسوية سياسية
حقيقية ،واعطاء الفلسطينيون المقيمون في الدول العربية جنسية الدولة (حق المواطنة).

احتماالته ليست كبيرة لكنها قائمة ،بدليل سياسة التوطين التي تتم في عدد كبير من الدول،

وسياسات االندماج والحصول على جنسيات دول أخرى ،وما يجري في المخيمات الفلسطينية من اضطهاد
وحرمان ودليل ذلك ما حدث في مخيم صب ار وشاتيال ومخيم اليرموك.

السيناريو الثالث :قيام الدولة الفلسطينية المستقلة:
ربما تأتي جولة جديدة من المفاوضات الجادة تستند إلى رعاية دولية صادقة وغير منحازة ،تحقق
تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية ،واقامة دولة فلسطينية على حدود  1967إلى جانب دولة

إسرائيل ،وحينها تفتح باب العودة اإلختيارية للوطن الجديد لمن يرغب في العودة إلى الدولة الفلسطينية،

مع الحصول على التعويض المناسب ،وأما من يفضل عدم العودة والبقاء في الدولة التي يوجد بها فمن

حقه الحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليه.

واحتماالت تحقق هذا السيناريو واردة وكبيرة إذا ما صدقت النوايا اإلسرائيلية في العيش بسالم،

واذا ما أصبحت الواليات المتحدة أو غيرها راعية للسالم غير منحاز وضاغط على الجانب المعطل الذي
هو عادة إسرائيل ،أو إذا ما تم الضغط على إسرائيل بانتفاضة شعبية عارمة أو مقاومة فاعلة ونشطة على

مدار الساعة ،تجعل الرأي العام اإلسرائيلي يضغط بقوة على حكومته لتحقيق السالم.
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الخاتمة
تناولت الدراسة خطاب الفصائل السياسي تجاه قضية الالجئين ،في ضوء ما يعيشه الالجئون في

مخيمات اللجوء ومعاناتهم المستمرة وتردي أوضاعهم االقتصادية والمعيشية ،ورغم االقتراب الشديد في لغة
الفصائل من قضية الالجئين ،إال أنه لم تتم أية محاولة شاملة إليجاد حل لمشكلة الالجئ الفلسطيني ،ال
على المستوى السياسي وال على المستوى االقتصادي ،ألن إيجاد حل اقتصادي يتطلب مراعاة الظروف

االقتصادية البنائية في الدولة المضيفة ،ويتطلب الحل السياسي مراعاة التوجهات السياسية لالجئ نفسه،

ولقد اهتمت إسرائيل منذ إنشائها فوق أرض فلسطين أن تكون دولة لليهود ،إذ مارست وتمارس سياسة
التدمير الممنهج والمخطط له ،فالعنف متأصل في اإلستراتيجية الصهيونية وال يمكن التخلي عنه ،ألن

اإلسرائيليون ال يتحملون رؤية عنصر بشري آخر غير اليهود يعيش معهم فوق هذه األرض ،وخاصة
الفلسطيني بتزايده السكاني المرتفع ،أمام التراجع اإلسرائيلي في هذا الجانب ،لذلك كان التهجير واللجوء

نتيجة الخوف من الخطر الديمغرافي المحدق.
ولم تتوانى إسرائيل لحظة في اتباع وسائل وسياسات وحشية بهدف القضاء على الفلسطينيين،
عنصر دخيال على هذه األرض ،محاولة تكريس منطق "أرض بال شعب؛ لشعب بال أرض"،
ا
معتبرتهم
بإستخدام آلة القتل واإلبادة الجماعية كوسيلة ال مناص منها بالنسبة إلسرائيل ،فاقترفت المجازر والتطهير

العرقي للقضاء على السكان األصليين ،معتدية على جميع الحقوق اإلنسانية ،والقوانين الدولية ،إضافة إلى

سياسة الفصل العنصري ،وسياسة االستيطان ،وما أعداد الفلسطينيين التي هاجرت من فلسطين سنة
 1948و  1967إال أحد نتائج هذه السياسيات التي هدمت جزءا من الديمغرافية الفلسطينية ،ورغم ذلك لم

تستطع إسرائيل أن تنهي وجود الشعب الفلسطيني.
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النتائج:
وفي ختام هذه الدراسة باإلمكان التوقف عند بعض النتائج التالية:
-1بي نت الدراسة الوجه الحقيقي للصهيونية المتمثل في استخدام كل األساليب البشعة مثل :ارتكاب
المجازر والحرب النفسية؛ للسيطرة على األراضي العربية في فلسطين ،وطرد سكانها ،واحالل مهاجرين

جدد بدال منهم.

-2أبرزت الدراسة الوضع المأساوي الذي حل بالشعب الفلسطيني ،حيث تمت السيطرة بالقوة على
األراضي والممتلكات ،وتم نقلها إلى المهاجرين اليهود ،حيث تمت السيطرة على ( )531قرية ومدينة.

-3أظهرت الدراسة دور األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية خاصة وكالة الغوث الدولية ،التي قدمت
العون والخدمات المختلفة لالجئين الفلسطينيين خاصة سكان المخيمات ،باإلضافة إلى دور الجمعية
العامة لألمم المتحدة التي أصدرت العديد من الق اررات التي تؤكد على حق العودة والتعويض ،وخاصة

الق اررين 181 :سنة 1947م ،والقرار  194سنة 1948م.

-4بينت الدراسة الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين الفلسطينيين المتمثل في :التهرب من مسؤوليتها،
والمماطلة في تنفيذ الق اررات الدولية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين ،كما تركز إسرائيل على الجانب

اإلنساني وتحسين الخدمات بدال من الحقوق السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني.
-5أب رزت الدراسة دور الشعب الفلسطيني في مواجهة مشاريع التوطين والتعويض ومقاومتها ،حيث قاوم
بقوة هذه المشاريع التي كانت تهدف إلى تصفية قضية الالجئين.

-6إن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في العودة إلى أرضه يعتبر انتهاكا صارخا التفاقيات الهاي
وجنيف والميثاق الدولي لحقوق اإلنسان ،واسقاط هذا الحق يعني إسقاط قرار الجمعية رقم  ،194واسقاط
بقية الق اررات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
-7ادعاء إسرائيل بأن القرار رقم  194سقط بالتقادم ،فإن هذا ادعاء باطل؛ ألن ق اررات األمم المتحدة
تحتفظ بفاعليتها مهما طال عليها الزمن ،وال تسقط بالتقادم.
-8إسرائيل هي المسؤولة عن مشكلة الالجئين ،والدليل هو المجازر التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني،
والتي بسببها اضطر إلى النزوح تاركا أرضه وممتلكاته ،وبالتالي على إسرائيل أن ال تنكر عودتهم إلى

أرضهم وممتلكاتهم.
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-9تغاضت األمم المتحدة عن المجازر التي ارتكبتها العصابات اليهودية ضد الشعب الفلسطيني.
 -10ال يمكن أن تهدأ منطقة الشرق األوسط؛ وال يمكن أن يكون فيها سالم دائم ،إال بتحقيق الثوابت
الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة لالجئين الفلسطينيين.

-11قضية الالجئين قضية شرعية استمدت شرعيتها من حقها التاريخي ومن ق اررات األمم المتحدة.
-12تعد كل مشاريع التوطين جرائم بحق اإلنسانية؛ ألنها تطالب بالتنازل عن حق األرض وعن
الممتلكات؛ هذا الحق الذي أكده القرار  .194وبالتالي رفض الشعب الفلسطيني بحزم كافة مشاريع
التوطين كبديل عن حق العودة ،وتمسك بكل الثوابت الفلسطينية حتى قيام دولته المستقلة.

-13يعاني الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء من الفقر والحرمان ومن عدم االستقرار السياسي
واالقتصادي.

-14

لكل فصيل رؤيته وخطابه الخاص حول قضية الالجئين ،ولكن تلك الفصائل ال تخرج عن

الخطوط العامة للقضية الفلسطينية عموما وقضية الالجئين بشكل خاص.
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التوصيات
ومن التوصيات المقترحة لقضية الالجئين:
-1يجب توحيد الخطاب السياسي للفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين ،والعمل
على إيجاد رؤية موحدة لحل تلك القضية.
-2على المفاوض الفلسطيني التمسك بق اررات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بحق العودة لالجئين
الفلسطينيين ،وبكل الثوابت الفلسطينية.

 -3يجب على القيادات العربية والفلسطينية أن تعمل على عقد مؤتمرات منظمة يحضرها لفيف كبير من
الالجئين والشخصيات العالمية والعربية واإلسالمية؛ بهدف وضع خطة إستراتيجية وآلية عمل تحفظ حق

الالجئين في العودة.
-4العمل على عدم إنجاح المخطط اإلسرائيلي الهادف إلى توطين الالجئين في الدول التي يعيشون فيها
مع رفض مبدأ التعويضات.
-5على األمم المتحدة والدول العربية واإلسالمية العمل بكل جدية واخالص من أجل رفع مستوى حياة
الالجئين في الخارج االقتصادية والعلمية واالجتماعية والنفسية إلى أن تتم عودتهم إلى بالدهم.
-6على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقدم خدمات خاصة لالجئين أينما وجدوا ،وزيادة االهتمام
بالمخيمات.

-7على القيادة الفلسطينية العمل على توحيد القرار السياسي من خالل الوحدة الوطنية التي ال يمكن أن
تتحقق إال بوضع حد لالنقسام مع عدم السماح للتدخل الخارجي الذي يتعارض مع مصالح القوة للشعب

الفلسطيني ،والعمل في خندق واحد أمام أعداء حق العودة للشعب الفلسطيني.

-8تشكيل لجنة ضغط عربية إسالمية على أعلى مستوى بهدف تطبيق الفقرة  11من القرار  194الداعية
إلى عودة الالجئين إلى أرضهم وممتلكاتهم.
-9على المفاوض الفلسطيني أن يفهم أنه ال مفاوضات في ظل االستيطان؛ وال مفاوضات بدون طرح
قضية الالجئين وتطبيق قرار حق العودة.
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 -10على القادة العرب بالذات القادة الفلسطينيين أن يدركوا أن حق العودة حق مقدس ،وليس ألحد الحق
في التنازل عنه ،حتى أصحاب هذا الحق؛ أي الالجئين ليس لهم الحق في التنازل ،فإذا هم أرادوا التنازل

عن حقهم الشخصي ،فهناك حق للوطن ال أحد يستطيع التنازل عنه.
-12المطالبة بتطبيق الق اررات الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ،وخاصة القرار
 181لعام 1947م الصادر في 1947/11/29م ،والذي يطالب بإقامة دولتين لشعبين ،والقرار  194لعام
 1948الذي ينص في الفقرة  11على حق العودة والتعويض معا ،والقرار  237الصادر عن مجلس
األمن الذي يؤكد على العودة غير المشروطة للمبعدين الفلسطينيين.
-13رفض الممارسات المشبوهة لنقل خدمات وكالة الغوث الدولية إلى السلطة الفلسطينية أو الدول
العربية المضيفة لالجئين والحفاظ عليها ،ألنها تعبر عن االلتزام القانوني والسياسي لقضية الالجئين ،وأن

قرار تأسيسها استند إلى القرار  194للعام 1948م ،والمبني على حق العودة وتوفير الشروط المناسبة.

-14المحافظة على المخيمات الفلسطينية أينما وجدت ،والوقوف بقوة أمام مشاريع تصفية هذه المخيمات

أو دمجها أو نقلها ،ألن هذه المخيمات تمثل االلتزام السياسي والقانوني لمشكلة الالجئين الفلسطينيين،
وهي شاهد على المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني ،مع العمل على تحسين الخدمات المقدمة لالجئين

الفلسطينيين.

-15العمل على نقل قضية الالجئين الفلسطينيين من إطارها الفلسطيني الضيق إلى إطارها العربي

واإلسالمي األكبر ،ألن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم مطلب عربي واسالمي ،وهذا يعزز ويقوي

القضية الفلسطينية ويزيدها زخما في ظل سياسة التكتالت التي نعيشها اليوم.
-16القيام بحمالت إعالمية على مستوى دول العالم ،لفضح الممارسات اإلسرائيلية ،وشرح قضايا
الالجئين ومعاناتهم والظروف المأساوية التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون.
-17إعادة هيكلية الوفد الفلسطيني المفاوض بما يتوافق مع طبيعة القضية المطروحة ،واالستفادة من خبرة
المتخصصين في مجال الالجئين.
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قائمة المراجع
أوالً :الوثائق والتقارير

 .1أبو ستة ،سلمان ،المؤشرات السكانية الفلسطينية ،التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني ،مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،بيروت.2005 ،

 .2األمم المتحدة ،تقرير المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في
الشرق األدنى ،نيويورك.2003 ،
 .3األمم المتحدة ،حقوق اإلنسان والالجئون الفلسطينيون ،منشورات األمم المتحدة ،سلسلة وقائع
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 .4التقرير االستراتيجي الفلسطيني  ،2007مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.2008 ،
 .5جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فلسطين في أرقام ،رام اهلل.2006 ،
 .6سلسلة دراسات فلسطينية ( )1دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،د .محسن صالح ،مركز
اإلعالم العربي ،مصر ،الطبعة األولى.2003 ،
 .7القاموس المحيط ،الفيروز أبادي ( ،)27/1مؤسسة الرسالة.
 .8الالجئون الفلسطينيون بين حق العودة وعودة الحق ،المادة التثقيفية لبرنامج التثقيف واالتصال
الشعبي ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،ابريل .2004
 .9الالجئون الفلسطينيون واقع ومستقبل ،دراسة خاصة ،مركز معلومات األمن القومي ،غزة.2000 ،
 .10الالجئون والمهجرون الفلسطينيون :مسح شامل لعام ،2008المركز الفلسطيني لمصادر حقوق
المواطنة والالجئين ،حزيران .2003

 .11مجموعة وثائق أوراق عمل وقائع ندوة مركز الالجئين والشتات الفلسطيني "شمل" 18 ،نوفمبر،
رام اهلل1995 ،م.
 .12المركز الفلسطيني لمصادرة المواطنة والالجئين ،الالجئون والمهجرون الفلسطينيون ،مسح شامل
بيت لحم ،فلسطين.2002 ،

 .13المنجد في اللغة واألعالم ،دار المشرق ،بيروت ،ط.1960 ،28
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 .14مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان ،المخلص التنفيذي لدراسة تحول الواقع الصحي في المخيمات
والتجمعات الفلسطيني في لبنان ،بيروت ،أكتوبر .2009
 .15الموسوعة الفلسطينية ،هيئة الموسوعة الفلسطينية ،مجلة  ،2دمشق.1948 ،
 .16الموسوعة الفلسطينية ،األوضاع الديموغرافية للشعب الفلسطيني ،بيروت.1992 ،
 .17الموسوعة الفلسطينية ،القضية الفلسطينية في أروقة االمم المتحدة ،مجلة شؤون فلسطينية ،عدد
 ،48بيروت.1985 ،
ثانياً :المقابالت
 .1مقابلة أجرتها الباحثة مع إبراهيم أبو النجا ،القيادي في حركة فتح ،قطاع غزة.2015/2/12 ،
 .2مقابلة أجرتها الباحثة مع إسماعيل هنية ..رئيس األسبق ،قطاع غزة.2015/3/4 ،
 .3مقابلة أجرتها الباحثة مع األسير المحرر والقيادي في الجبهة الشعبية أحمد أبو السعود حنيني ،قطاع
غزة.2015/3/8 ،

 .4مقابلة أجرتها الباحثة مع آمال حمد ..عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،قطاع غزة.2015/2/15 ،
 .5مقابلة أجرتها الباحثة مع تحسين الوادية ،القيادي في الجهاد اإلسالمي ،قطاع غزة.2015/2/28 ،
 .6مقابلة أجرتها الباحثة مع جميل المجدالوي ..القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،قطاع غزة،
.2015/3/9
 .7مقابلة أجرتها الباحثة مع خالد البطش ،القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي ،قطاع غزة،
.2015/3/2
 .8مقابلة أجرتها الباحثة مع سمير أبو مدللة ،القيادي في الجبهة الديمقراطية ،قطاع غزة،
.2015/3/15

 .9مقابلة أجرتها الباحثة مع محمد النحال ..عضو المجلس الثوري لحركة فتح ،قطاع غزة،
.2015/2/17

 .10مقابلة أجرتها الباحثة مع محمد عبد الهادي عبد الرحمن شهاب ،النائب في المجلس التشريعي عن
حركة ٍ
حما ،قطاع غزة.2015/3/10 ،
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 .11مقابلة أجرتها الباحثة مع مشير المصري ..النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس ،قطاع
غزة.2015/4/15 ،

 .12مقابلة أجرتها الباحثة مع وليد العوض ..القيادي في حزب الشعب ،قطاع غزة.2015/3/9 ،
ثالثاً :الكتب العربية

 .1أبو الوفا ،أحمد ،القانون الدبلوماسي الدولي ،دار النهضة العربية ،القاهرة .1992

 .2أبو جابر ،إبراهيم وآخرون ،مستقبل الالجئين الفلسطينيين وفلسطيني الشتات ،ط ،3عمان،
مركزدراسات الشرق األوسط.2002 ،

 .3أبو جابر ،إبراهيم ،الضغوط الدولية والعربية والفلسطينية لتطبيق حق العودة ،ندوة :مستقبل
الالجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات ،مركزدراسات الشرق األوسط ،عمان.2002 ،

 .4أبوالنمل ،حسين ،قطاع غزة ( )1967-1948تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية،
مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت.1979 ،

 .5أبوستة ،سلمان ،الالجئون الفلسطينيون :الواقع الراهن والحل في إطار حق العودة ،المركز القومي
للدراسات والتوثيق ،غزة-فلسطين.2000،

 .6أبوستة ،سلمان ،انتفاضة األقصى ،قرن من الصراع دار الشروق للنشر والتوزيع ،القاهرة،
.2002

 .7أبوستة ،سلمان ،حق العودة قانوني ومقدس وممكن ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،
.2001

 .8أبوشنب ،حسين ،االتفاق الفلسطيني -اإلسرائيلي :الرأي والرأي اآلخر ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،
.1995

 .9األزعر ،محمد خالد وآخرون ،ضمانات حقوق الالجئين الفلسطينيين والتونسية السياسية الراهنة،
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة.1996 ،

 .10إسماعيل ،عباس ،عنصرية إسرائيل وفلسطينيو  48نموذج ،سلسلة أو لست إنسانا ( ،)1مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.2008 ،

 .11بابادجي ،رمضان وآخرون ،حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،بيروت ،ط.1996 ،1

 .12بالومبو ،ميخائيل ،كيف طرد الفلسطينيون من ديارهم عام ،1948دار الحمراء ،بيروت.1977،
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 .13تماري ،سليم ،مستقبل الالجئين الفلسطينيين ،أعمال لجنة الالجئين في المفاوضات متعددة
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.1991

 .24الخنساء ،مي صبحي ،العودة حق ،دراسة اجتماعية سياسية قانونية مفصلة لمقاضاة الصهاينة
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قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  181بتاريخ  27نوفمبر 1947

التوصية بخطة لتقسيم فلسطين

(أ) إن الجمعية العامة،

وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها اإلعداد للنظر

في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية..

وقد ألفت لجنة خاصة ،وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين ،واعداد

اقتراحات لحل المشكلة..

وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد من التوصيات االجتماعية ومشروع تقسيم

مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة..

تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعالقات الودية بين
األمم.

تأخذ علما بتصريح سلطة االنتداب بأنها تسعى إلتمام جالئها عن فلسطين في  1أغسطس /آب
.1948

توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين ،وجميع أعضاء األمم المتحدة اآلخرين،
فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة ،بتبني مشروع التقسيم واالتحاد االقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.

وتطلب:

أ -أن يتخذ مجلس األمن اإلجراءات الضرورية ،كما هي مبينة في الخطة ،من أجل تنفيذها.
ب -أن ينظر مجلس األمن -إذا كانت الظروف خالل الفترة االنتقالية تقتضي مثل ذلك النظر -فيما
إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديدا للسلم .فإذا قرر مجلس األمن وجود مثل هذا التهديد وجب
عليه في سبيل المحافظة على السلم واألمن الدوليين ،أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ

إجراءات تمنح لجنة األمم المتحدة -تمشيا مع المادتين  39و 41من الميثاق وكما هو مبين في هذا

القرار -سلطة االضطالع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

ج -أن يعتبر مجلس األمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديدا

للسالم ،أو خرقا له ،أو عمال عدوانيا ،وذلك بحسب المادة  39من الميثاق.

د -أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات الالزمة لتحقيق هذه الخطة.

137

تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو
يؤخر تنفيذها.

تفوض األمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة ألعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء األول ،القسم
ب ،الفقرة  1أدناه ،وذلك بناء على األساس والصورة اللذين يراهما مالئمين في هذه الظروف ،وتزويد
اللجنة بالموظفين الالزمين للمساعدة على االضطالع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها.

(ب) إن الجمعية العامة تفوض األمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل ال يتجاوز
مليوني دوالر لألغراض المبينة في الفقرة األخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة.
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قرار رقم  ( ١٩٤الدورة  )٣بتاريخ  ١١كانون األول (ديسمبر) ١٩٤٨
إنشاء لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق الالجئين

في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل األوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السالم في فلسطين في
المستقبل.
إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:
 -1تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط األمم المتحدة الراحل
في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين ،تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته.

وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.

 -2تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثالث دول أعضاء في األمم المتحدة تكون لها المهمات التالية:
أ -القيام بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط األمم المتحدة

لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم ( 186د أ )2-الصادر في  14مايو /أيار سنة .1948

ب -تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي ،وتلك المهمات والتوجيهات

اإلضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس األمن.

ج -القيام -بناء على طلب مجلس األمن -بأية مهمة تكلها حاليا ق اررات مجلس األمن إلى وسيط األمم

المتحدة لفلسطين ،أوالى لجنة األمم المتحدة للهدنة .وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس األمن من
لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي ال تزال ق اررات مجلس األمن تكلها إلى وسيط األمم

المتحدة لفلسطين.

 -3تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات االشتراكية
السوفييتية والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية -اقتراحا بأسماء الدول الثالث التي ستتكون منها

لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم األول من دورتها الحالية.

 -4تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فو ار حتى تقيم في أقرب وقت عالقات بين األطراف ذاتها ،وبين هذه
األطراف واللجنة.
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 -5تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس
األمن الصادر في  16نوفمبر /تشرين الثاني سنة  ،1948والى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات

تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق ،بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.

 -6تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق التخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية إلحراز
تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
 -7تقرر وجوب حماية األماكن المقدسة -بما فيها الناصرة -والمواقع واألبنية الدينية في فلسطين ،وتأمين
حرية الوصول إليها وفقا للحقوق القائمة والعرف التاريخي ،ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية
إلشراف األمم المتحدة الفعلي .وعلى لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة ،لدى تقديمها إلى الجمعية العامة
في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس ،أن تتضمن توصيات

بشأن األماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة ،ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في

المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية مالئمة فيما يتعلق بحماية األماكن المقدسة في باقي فلسطين،
والوصول إلى هذه األماكن ،وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.

 -8تقرر أنه نظ ار إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثالث ،فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية
القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقا أبو ديس وأبعدها جنوبا بيت
لحم وأبعدها غربا عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا -وأبعدها شماال شعفاط ،يجب أن تتمتع
بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين األخرى ،ويجب أن توضع تحت مراقبة األمم المتحدة

الفعلية.
 تطلب من مجلس األمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السالح في مدينة القدس في أقرب وقتممكن.
 تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأننظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد األقصى من الحكم الذاتي المحلي

المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.

 إن لجنة التوفيق مخولة بصالحية تعيين ممثل لألمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلقباإلدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
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 -9تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر
والسكك الحديدية وبطريق الجو ،وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر

تفصيال.

 -تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس األمن فو ار بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة

من قبل أي من األطراف ،وذلك كي يتخذ المجلس التدابير الالزمة.

 -10تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل إليجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من
شأنها تسهيل نمو المنطقة االقتصادي ،بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات

واستعمال وسائل النقل والمواصالت.

 -11تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش
بسالم مع جيرانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم ،وعن كل
مفقود أو مصاب بضرر ،عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو

الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

 وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئين وتوطينهم من جديد واعادة تأهيلهماالقتصادي واالجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على االتصال الوثيق بمدير إغاثة األمم
المتحدة لالجئين الفلسطينيين ،ومن خالله بالهيئات والوكاالت المتخصصة المناسبة في منظمة األمم

المتحدة.
 -12تفوض لجنة التوفيق صالحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى
أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي.

ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس ،ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتأمين سالمة اللجنة .ويقدم األمين العام عددا من الحراس لحماية موظفي
اللجنة ودورها.
 -13تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى األمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة،
كي يقدمها إلى مجلس األمن والى أعضاء منظمة األمم المتحدة.
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 -14تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى التعاون مع لجنة التوفيق ،والى اتخاذ جميع التدابير
الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
 -15ترجو األمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيالت واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير األموال
الالزمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم  186بـ ( )35صوتاً مع القرار مقابل  15ضده

وامتناع  8كاآلتي:

مع القرار :األرجنتين ،أستراليا ،بلجيكا ،الب ارزيل ،كندا ،الصين ،كولومبيا ،الدانمارك ،جمهورية الدومينيكان،
إكوادور ،السلفادور ،الحبشة ،فرنسا ،اليونان ،هاييتي ،هندوراس ،إيسلندا ،ليبيريا ،لوكسمبورغ ،هولندا،

نيوزي لندا ،نيكاراغوا ،النرويج ،بنما ،باراغواي ،بيرو ،الفلبين ،سيام ،السويد ،تركيا ،جنوب أفريقيا ،المملكة
المتحدة ،الواليات المتحدة األميركية ،أوروغواي ،فنزويال.

ضد القرار :أفغانستان ،بلوروسيا (روسيا البيضاء) ،كوبا ،تشيكوسلوفاكيا ،مصر ،العراق ،لبنان ،باكستان،
بولندا ،المملكة العربية السعودية ،سوريا ،أوكرانيا ،االتحاد السوفييتي ،اليمن ،يوغسالفيا.
امتناع :بوليفيا ،بورما ،الشيلي ،كوستاريكا ،غواتيماال ،الهند ،إيران ،المكسيك.
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